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شهر اصفهان از مشکالت    یرانتفاعیمعلمان مدارس غ ستهیتجربه ز 

 کرونا  روسیو وعیبر خط در دوره ش یها در کالس  ییآموزان مقطع ابتدا دانش

 

 1کتایمحّمدرضا 
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 ایران – واحد ساوه یدانشگاه آزاد اسالم  ،یر یگ سنجش و اندازه  یدکتر   یدانشجو

 

 

 : دهیچک

در    ییآموزان مقطع ابتدا شهر اصفهان از مشکالت دانش  یرانتفاعیادراک معلمان مدارس غ یلپژوهش، تحل ینهدف ا

صورت    نظریه مبناییو طرح   یفیک  یکردمطالعه با استفاده از رو  ینکرونا بود. ا  یروسو یوعبر خط در دوره ش یها کالس

پس  هدفمند،  یریگ استفاده شد. با استفاده از نمونه یافتهساختار  یمهن  یفیها از مصاحبه ک داده  یمنظور گردآور  به. گرفت

کد  23 یبند و دسته ییمعلمان، موجب شناسا  های یدگاهد  یقعم یلتحل. ها حاصل شد مصاحبه اشباع داده  35از انجام 

کد باز(    16کد باز(، روانشناختی و رفتاری )  2کد باز(، فیزیولوژیکی )  2کد باز(، اقتصادی )  3مشکل آموزشی )  4باز در قالب 

آموز در مشکالت  شده عدم ارتباط چهره به چهره با معلم و خستگی ذهنی دانش  گردید. از بین کدهای شناسایی

آموزان فعال در مشکالت آموزشی، نداشتن اینترنت و بسته در مشکالت  روانشناختی و رفتاری، افت شدید یادگیری دانش

آموزان در طول آموزش  دانش  ترین مشکالت های ناشی از اتصال زیاد به اینترنت از دیدگاه معلمان جدی اقتصادی و آسیب

 بر خط بوده است.
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Abstract: 

The purpose of this study was to analyze the perception of non-profit school teachers in Isfahan about the 

problems of elementary school students in online classes during the outbreak of coronavirus. This study was 

conducted using a qualitative approach and basic theory design. Semi-structured qualitative interviews were 

used to collect data. Using purposive sampling, data saturation was obtained after 35 interviews. In-depth 

analysis of teachers' perspectives led to the identification and classification of 23 open codes in the form of 4 

problems: educational (3 open codes), economic (2 open codes), physiological (2 open codes), psychological 

and behavioral (16 open codes). Among the identified codes, the lack of face-to-face communication with the 

teacher and the student's mental fatigue in psychological and behavioral problems, severe decline in learning 

of active students in educational problems, lack of internet and closed in economic problems and harms 

caused by high internet connection from teachers' point of view are the most serious. Students' problems 

have been online during the training. 
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 مقدمه

است  یرشد و تحول آدم یها دوره  ینتر  از مهم یدوره کودک

  معلمان و  یمختلف رشد کودکان برا  های یژگیو توجه به و

)محمدی و همکاران،  است یتحائز اهم یاربس مربیان

سالگی کودک آغاز    6یی که از ابتداتحصیلی  دوره( و  1399

معانى امورى که کودک در   یم ودر رشد مفاه  شود، می

  ینها مواجه است، نقش مهمى دارد. ا زندگى روزمره با آن

 و اجتماعى ی، زیستىشناخت  یندوره تداوم بخش تکو

  ین. همچنباشد یشده، م  یزىر  پیکودک که در خانواده 

 براى مناسبى  یتاى است که در آن فرصت و موقع دوره

 یگرانبا د یحارتباط صح یوهش  یادگیرىو  یتترب یل،تحص

ه گردد و استعدادهاى هر کودک ب میبراى کودک فراهم  

 (.Mouratidou et al., 2020شود ) یشکوفا میج  تدر 

در سراسر  19-کووید ریگ همه  یمار یب وعیشاما این روزها  

، از جمله آموزش را  یزندگ یها همه جنبه  با  یجهان تقر 

  یمستثن  راتییتغ نیاز ا زین  ایرانداده است و   رییکامال  تغ

تر، رهبران  گسترده  وعیمقابله با ش  ینبوده است. دشوار 

کرده    رانهیالعاده سختگ فوق  نیقوان  جادیجهان را وادار به ا

از  یشکسته شود. برخ  19-شیوع کووید رهیزنج ات

  هی( توص2019) یکه سازمان بهداشت جهان  ییاستانداردها

، یو فاصله جسم یکرده است، مانند فاصله اجتماع

کرده   جادیهر کشور ا  در  اجرا یرا برا یدشوار   یها انتخاب

در    این بیماریبا گسترش (. Aliyyah et al., 2020) است

 هیکل  یلیاز کشورها دستور تعط یار یسراسر جهان، بس

،  2020 هیفور   یرا صادر کردند. در ابتدا یآموزشموسسات 

  لیبه دل دهید  بیو چند کشور آس نیمدارس فقط در چ

حال، تا اواسط ماه   نیشدند. با ا  لیتعط یگسترش آلودگ

طرح کشور    75به  کینزد  یآموزشوسسات مارس، م

، تا ونسکوگزارش ی طبق اعالم کردند. ایرا اجرا تعطیلی 

را اجرا   یسراسر   التیکشور تعط  186، 2020سال   لیآور  انیپا

ار  قر   ریرا تحت تأث رانفراگی کل از ٪73.8کردند که حدود 

 (.UNESCO cited by Muthuprasad et al., 2021) داده است

 3از " یگسترده اجتماع  یها تی"محدود نیز  ،ایراندر 

مقررات به    ریبا سا نیقوان  نیشد. ا  بیتصو 1398اسفند 

  یآموزش در منزل برا کارمندان و یبرا منزلصورت کار در  

تا  دبستان هیاول التیآموزان از سطح تحص دانش

آموزش و . (Heydari ،2021) دنبال شد  یعال التیتحص

شبکه   یقمکمل را از طر   یها در ابتدا آموزش  پرورش

  یبرا یادگیری های فعالیت  استمرار یآموزش در راستا

 نباشد. به  یلآموزان آغاز کرد تا آموزش در کشور تعط دانش

چهار برابر شد.  یزیوندر تلو  آموزش زمان ی کهطور 

امکان پوشش باال و   یرغمعل یزیونیتلو یها آموزش

بودن  طرفه یک یتماه  یلبه دل یری قابل قبول؛فراگ

یادگیری   یانتعامل مورد انتظار در جر  یارتباط، پاسخگو

  یکبه  تواند ینم  یزپرورش ن و و آموزش یستفعال ن  نسبتا  

  معلمان،  با آموزش یرانسنجش مطمئن از ارتباط فراگ

  ای یوهنبال شبه د  یدبا یلدل  ینکند، به هم  یدادست پ

ارتباط مؤثر   گرفتن  باال بتواند، شکل ینانکه با اطم  بود یم

را با   یادگیریو  یاددهی یانمعلمان و دانش آموزان در جر 

 کند  یابیو ارزش توصیف قبول، قابل  یتعامل یفیتک

(Abbasi et al ،2021). 

از معلمان خواسته شد تا  یزیونیتلو یها در کنار آموزش

  یگیریپ های داخلی رسان یامپ یقآموزش را از طر  یانجر 

 یشخو یا عمل به تعهد حرفه ی. معلمان در راستایندنما

در   یشخو ینهبا هز  پراکنده، صورت خودجوش و اغلب به

  یداحضور پ یمجاز   یآموزان در فضا امر آموزش دانش

از حجم و   یقیانسجام، آمار دق یل عدمکردند؛ اما به دل

 آموزان وجود نداشت. به ا به دانشه خدمات آن یزانم

آموزان در وزارت  دانش  یآموزش مجاز  ساماندهی  منظور

)شاد( در  دانش آموزان   یپرورش، شبکه آموزش و آموزش

(. Abbasi et al ،2021) شد  سازی یادهو پ کشور طراحی

بزرگ،  اسیدر مق  یاجتماع یها تیدر دوره محدودبنابراین  

 یکه در ابتدا به صورت حضور   ییها تیتمام فعال با  یتقر 

شود.   یانجام م برخط ستمیس  کیشد، اکنون با  یانجام م

در    یاجتماع یها تینظر در مورد محدودد یدرخواست تجد

  ییها تیفعال  ریها و سا بزرگ به مدارس، دانشگاه اسیمق

است  شده  هارائشود   تیتواند باعث ازدحام جمع یکه م

(Permadi & Sudirga, 2020.) 

  دهید  یدر همه خطوط زندگ  با  یتقر  19-کووید  وعیش  ریتأث

 آموزشآموزش که به طور حتم  یایشود، از جمله در دن یم

  یدر ط  نیگز یجا آموزش تیفعال  کیاز خانه را به عنوان 

(، Ubaidah et al., 2021) کند یم  لیتبد یمار یشدن ب  ریگ همه

برابر به آموزش،  یحال، فراهم آوردن دسترس نیبا ا
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  یاز ارائه به موقع مطالب آموزش نانیاطم ،عدالت نیتضم

  یآموزش یبانیپشت قیاز طر  رانی، تعامل فراگازیبر ن یمبتن

  یبیترک ای بر خط آموزش یها یآور  فن  نیدتر یبا جد قیدق

حل  راه نیو همچن رییتغ زوریتواند به عنوان کاتال یم

  یکل تلق  کیآموزش به عنوان  کیاستقرار اصل دموکرات

 (.Bordoloi et al., 2021) شود

  لیادامه تحص یبرا یفعل  طیشرااز آنجایی که  

هم  ،  به حقوق خود مهم است یابیدست  یآموزان برا دانش

  یتوانند با استفاده از فناور  یم  آموزان دانشو هم   انیمرب

(. Iskandar et al., 2020کنند )  یهمکار   یدر زمان واقع

را بصورت   یر یادگآموزش و ی ستمیس  نیموسسات همچن

  یها از برنامه یار یبسو  دهند یم  ریی)در شبکه( تغ بر خط

)چه در  یکیرا با اصطالح آموزش الکترون نترنتیبر ا یمبتن

 Maison et) کنند یها( آشنا م ها و چه در برنامه تیوب سا

al., 2021  آموزان به طور همزمان، به معلم   دانش(؛ بنابراین

 ,.Hunter & Pierre, 2016; Richardson et al) دارند  یدسترس

کند   یافراد را ملزم م 19-(. دوره پاندمی کووید2020

انجام دهند.  بر خط یبه عبارت ایخود را از خانه  یها تیفعال

 بر خطبصورت  یآموزش یهاتیفعال  هی، کلبیترت نیبه هم

 ریگ همه  روسیانتقال و رهیشود تا از زنج یانجام م

 (.Maison et al., 2021) و شکسته شود یر یجلوگ

که درک،   دادنشان    (2021میسون و همکاران )  قیتحق جینتا

در رده   فیتکال بر خطآموزان از انجام  دانش  یآگاهنگرش و 

از ادراکات و  یقابل توجه  ریتأث تیواقع نیقرار دارد. ا  یخوب

به   فیآموزان از انجام تکال دانش  یها را بر آگاه نگرش

ک و  در  از ٪70.5 ریتأث نیدهد. ا ینشان م  بر خطصورت 

 فیلآموزان از انجام تکا دانش  یآموزان بر آگاه نگرش دانش

اما این در حالی است که  شود. یاثبات م بر خطبه صورت 

  بر خط آموزشچهره به چهره به  آموزشدر روش   رییتغ

برای  بلکه  معلمان یرا نه تنها برا یدیمشکالت جد

نشان داد که   جی. نتاستآموزان نیز ایجاد کرده ا دانش

متنوع   بر خط یر یادگآموزش و یآموزان از  برداشت دانش

احساس   بر خط آموزشاست، اما اکثر پاسخ دهندگان از 

  وعیآموزان انتظار دارند ش کنند. دانش یم  یناراحت

رو در رو   یر یادگی بتوانندتا  ابدی انیپا یبه زود یر یگ همه

 (.Widodo et al., 2021) گذشته انجام دهند  یمانند روزها

( نیز حاکی از 2021) Varlendaنتایج بدست آمده از پژوهش 

هایی در شیوه تدریس بر خط آن   وجود مشکالت و چالش

 زانیم  نیشتر ینشان داد که ب  جینتاهم در خانه بود.  

است.  بودهدرصد(   73،4تلفن همراه )طریق از   یر یادگی

 یه شخصدرصد بودند که تلفن همرا  10اگرچه هنوز 

آموزش از راه دور   ستمیسرسد   به نظر می. نداشتند

را با استفاده از   نیآموزان و والد تواند معلمان، دانش یم

اطالعات در خود  یبر فناور  ینمبت  یر یادگی یها ستمیس

 (.Warlenda et al., 2021) دهد  یجا

  نی( اظهار داشت که چند2020) یاز بانک جهان یگزارش

  لیتعط لیرا به دل یمتفاوت  یر یادگی یهاستمیکشور س

، اما اند اجرا کرده در دوره شیوع ویروسشدن مدارس  

Obadolla et al (2021  بیان کردند )یدولت برا  استیس 

 19-گیری کووید همه  یمار یب یدر ط  بر خط آموزش یاجرا

مانع قابل   کیشود، به  ینم  یبانیپشت یکه با امکانات کاف

  و شده است  لیها تبد آن نیوالدآموزان و  دانش  یتوجه برا

  یمختلف  یها ها و برداشت دگاهید  یهر موسسه آموزش

درک   نیب نشان دادآموز   آزمون دانش جینتا  چراکه دارد

(. Ubaidah et al., 2021) و معلمان تفاوت وجود دارد نیوالد

اگر  یکرد که حت  دی( تأک2020) سایتاراد این در حالی است که 

ی و ر یادگی ستمیباشد، س دهینرس  انیاهنوز به پ  یر یگ همه

در ذهن    دیبا انیبماند. مرب یباقموثر  دیبا آموزش

  وعیرغم ش یکنند که عل  جادیرا ا یتلق نیآموزان خود ا دانش

 .(Taradisa, 2020) داد  انیبه آموزش پا دیمداوم، نبا

Yang (2020  نیز در پژوهش خود گزارش نمود )

 یبرخط تعامل و ارتباط چندان یها آموزان با آموزش دانش

عالقه  حضوری یها برقرار ننموده و به حضور در کالس

در   یریپذ عمل و انعطاف یدارند. اگرچه آزاد  یشتریب

  برخط را دوست داشته اما اگر حق انتخاب یها آموزش

دادند  یم  یحترج یشتررا ب یحضور  یها کالس  داشتند،

(Yang, 2020). 

Alipoor et al (2022  نیز در پژوهش خود بیان کردند ) کرونا

مشکالت و    2020در سال   یجهان یبه پاندم رییبا تغ روسیو

نمود که جهت   لیبر جهان تحم یار یبس یها چالش

  یاز سازمان ها یار یبس ریمرگ و م  شرفتیو پ یر یجلوگ

از  دیوارد عصر جد تیو ترب میبه خصوص نظام تعل یدولت

از دانش  یار یبس یبرا التیشد، تعط  یآموزش مجاز 

آن دسته از دانش  .محسوب شود  تواندیم دیآموزان تهد

  یمجاز   راتیتجه دیدر خر   یمساعد مال  طیآموزان شرا

دسته از    نیا یلیتحص تیدر هدا  یسواد کاف  نیندارند و والد

و افت  یلیباعث ترک تحص متعاقبا ست،یدانش آموزان ن

  .بود میخواه یلیتحص
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با موانع  نفعانیخانه، ذ در مدرسه  یدر طول دوره اجرا

که ناگهان مجبور به   یمدارس  ژهیروبرو شدند، به و یادیز 

مدرسه در خانه خانه شدند. کاربرد   دراستفاده از مدرسه  

بر   آموزش یها ستمیس  یساز  ادهیپ نهیرا در زم ییها چالش

در استفاده از امکانات و در دسترس بودن   ژهی، به وخط

کرده است که تاکنون حداقل بوده است.    جادیها ا رساختیز 

از   یکه به طور سنت  یهای آموزش ، انتقال روشنیعالوه بر ا

شد،   یانجام م یتر  میمستقر یهای غ شرو در رو به رو قیطر 

 یکند که دارا یم  یر یادگی انیجر  کیمدارس را مجبور به 

 .است ییها تیها و محدود یدگیچیپ

آموزان مقطع  دانشمشکالت  با هدف واکاوی   پژوهش نیا

، کرونا  یروسو یوعبر خط در دوره ش یها در کالس  ییابتدا

تحت یک رویکرد کیفی انجام شده و در تالش پاسخ به این  

آموزان دوره ابتدایی در کالس های بر خط با  سوال که دانش

 .چه مشکالتی مواجه هستند بوده است

 

 روش تحقیق

 ییمبنا  یهو از نوع نظر  یفیحاضر ک پژوهشروش 

  کنندگان در پژوهش شامل معلمان است. مشارکت

دوره  بودند که در  مدارس غیر انتفاعی شهر اصفهان 

و   همأنوس بود  با تدریس بر خط 19-شیوع کووید

به   یآموزش دستاوردهای  آموزش و انتقال یمجر 

ها، با روش   آن یانآموزان هستند. از م دانش

به  یدنسمصاحبه تا ر   35 ی، تعدادنظر   یریگ نمونه

ناظر   یانجام گرفت. اشباع نظر  ینقطة اشباع نظر 

  یها مصاحبه  اضافه کردن مطلب است که  ینبر ا

منجر    یدجد یمفهوم  یبه افزودن کدها یگر،د

 (. Given, 2015) شود ینم

با  ادیداده بن  هیاين پژوهش از نظر  دربه طور کلی  

( كه با 1990اشتراوس و كوربين ) کردیاتکا به رو

تحليلي سيستماتيك به كشف فرآيندهاي نهفته در 

پِس تعامالت اجتماعي تأكيد دارد به عنوان روش  

مناسب براي مطالعه، استفاده شد. در اين مطالعه، 

هاي پژوهش را تشكيل دادند. ابتدا با  نفر، نمونه  35

از  نفر   25گيري مبتني بر هدف،  استفاده از نمونه

مورد مصاحبه قرار گرفتند. سپس جهت   معلمان

مورد  مصاحبه ديگر   10اشباع از  تیبه وضع دنیرس

بر نيز بهره گرفته شد. همچنين از روش مصاحبه 

ها  ها استفاده شد. مصاحبه براي تكميل داده خط

 22از رسان واتساپ  پیام قیاز طر  بر خطبصورت 

شد. به    مانجا 1400سال   فروردین 22تا  1399اسفند 

داده    نانیاطم مصاحبه  از محرمانه بودن یهر معلم

 د. ش یم  نییاو تع یاسم مستعار برا کیشد و 

کنندگان، با استفاده از   از شرکت کیهر   یها پاسخ

نداشته   یشد تا همپوشان  یکدگذار   یدیکلمات کل

تجزيه و تحليل در اين پژوهش، و سپس جهت  باشد

 یا محوري و هستهاي باز،   روش كدگذاري سه مرحله

اشتراوس و كوربين به عنوان رويكرد پايه به همراه 

( كه يك 2001) Eyouzالگوي عملياتي تعديل شده 

الگوي تركيبي با پايه تحليل اشتراوس و كوربين 

است، به عنوان چارچوب عملي هدايت تجزيه و 

  طیکه در مح  .تحليل مورد كاربرد بوده است

 انجام شده است. 2020نسخه   MAXQDA یافزار  نرم

را که   یموضوعات  ییروش امکان شناسا نیا

ارائه   واالت پژوهشکنندگان در پاسخ به س شرکت

 .کند یاند، فراهم م داده

و نحوة   یمها، هم مفاه هیافتاز اعتبار  ی اطمینانبرا

  یشدند و هم تمام مراحل کدگذار   ینیبازب ها یکدگذار 

و  (نفر  5)کنندگان پژوهش  مشارکت  یبرخ اختیار در

 حوزة در  (استاد 4)از پژوهش  یروناستادان ب یبرخ

و   یشنهادهاحاصل په و قرار گرفتآموزش بر خط  

 .دلحاظ ش ها آن ینقدها

 

 های تحقیق یافته

های توصیفی در این پژوهش نشان داد   یافته

قرار داشته،   23-40کنندگان در بازه سنی  شرکت
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نفر( و   26% معادل  28/74بیشترین افراد متاهل )

نفر( مجرد بودند.   9% معادل  72/25شمار ناچیزی )

%   71/65از نظر سطح تحصیالت نیز شمار باالیی )

نفر( کارشناسی ارشد بودند. تعداد  بسیار    23معادل 

نفر( کاردانی بودند. در   2درصد معادل   71/5کمی نیز )

کد باز    23کد محوری و   4بخش کیفی پژوهش نیز، 

ای را  های ویژه دام مولفهشناسایی شد که هر ک

 .دادند پوشش می

 

 های بر خط آموزان در کالس : مشکالت دانش1شکل 

 19-های بر خط در دوره شیوع کووید آموزان در کالس . کدهای محوری مشکالت دانش1جدول 

 درصد فراوانی تعداد کد باز کد محوری کد گزینشی

کالس بر خط  

در دوره شیوع  

 19-کووید

 34/6 13 3 آموزشی

 73/10 22 2 اقتصادی

 95/21 45 2 فیزیولوژیکی

 98/60 125 16 روانشناختی و رفتاری

 0/100 205  جمع

( از دیدگاه معلمان دوره 1مطابق شکل و جدول )

کد    4ابتدایی مدارس غیرانتفاعی شهر اصفهان، 

  73/10درصد(، اقتصادی )  34/6محوری آموزشی )

درصد( و روانشناختی و   95/21درصد(، فیزیولوژیکی )

کد باز شناسایی شد که   23درصد( و   98/60رفتاری )

است. در آموزان اثرگذاشته  بر آموزش بر خط دانش

خصوص کد محوری آموزشی، کدهای باز طوالنی 

تکرار(، افت شدید یادگیری   5ها ) بودن کالس

تکرار( و بمباران آموزشی در   6آموزان فعال ) دانش

تکرار( در  2ها و ویدئوهای آموزشی ) ها، کلیپ فیلم

این کد محوری قرار گرفتند. در خصوص کد محوری 

 14رنت و بسته )اقتصادی، کدهای باز نداشتن اینت

تکرار( در این کد   8تکرار( و نداشتن گوشی هوشمند )

محوری قرار گرفتند. در خصوص کد محوری  

فیزیولوژیکی، کدهای باز آسیب جسمی که پوشش  

ها و  ها، دست دهنده مواردی مانند آسیب به چشم

 38های ناشی از اتصال زیاد به اینترنت )جمعا   آسیب

تکرار( در این کد   6انرژی )تکرار( است و عدم تخلیه 

محوری قرار گرفتند. در کد محوری عوامل 

روانشناختی و رفتاری کدهای باز عدم ارتباط چهره به 

تکرار(، محروم شدن از هم صحبتی با   14چهره )

تکرار( تک فرزند بودن و تنهایی دانش  11دوستان )

تکرار(، عدم توجه به کالس و مشغول بازی با   7آموز )

تکرار(،   9تکرار(، افت روابط اجتماعی ) 9ن )گوشی شد

تکرار(، خستگی ذهنی   3تنبیه بدنی توسط والدین )

تکرار(، ناتوانی در برقراری ارتباط   13دانش آموز )

 11تکرار(، سررفتن حوصله دانش آموز ) 6مجازی )

تکرار(،  4تکرار(، متکی شدن دانش آموز به خانواده )

تکرار(،   10راف )پرت شدن حواس دانش آموز به اط

تکرار(، ورود   5کاهش مسئولیت پذیری دانش آموز )

 9دانش آموزان شبکه های اجتماعی نامناسب )

تکرار(،   5تکرار(، عدم برقراری ارتباط عاطفی با معلم )

تکرار( و کاهش  4فشار روانی زیاد از طرف والدین )

تکرار( شناسایی   5انگیزه و لذت گوش دادن به درس )

 شد.

 

 و نتیجه گیریبحث 

آموزان   مشکالت دانش  یواکاواین پژوهش با هدف 

 یوعبر خط در دوره ش یها در کالس  ییمقطع ابتدا

 یهبر نظر  یمبتن  یا مطالعه  در یک  کرونا  یروسو

یابی انجام شد. جامعه هدف، معلمان مقطع  ینهزم

 یلتحلابتدایی مدارس غیرانتفاعی شهر اصفهان بودند. 

مدارس غیرانتفاعی شهر   معلمان  های یدگاهد  یقعم

کد باز در    23 یبند و دسته یی، موجب شناسااصفهان

کد باز(،    2) یکد باز(، اقتصاد  3) یمشکل آموزش  4قالب 

کد باز(    16) یو رفتار  یکد باز(، روانشناخت  2) یزیولوژیکیف

شده عدم ارتباط چهره    ییشناسا  یکدها  ین. از بیدگرد

در    آموز دانش  ینذه یبه چهره با معلم و خستگ

  یادگیری یدافت شد ی،و رفتار  یمشکالت روانشناخت

نداشتن   ی،آموزان فعال در مشکالت آموزش دانش

  های یبو آس یو بسته در مشکالت اقتصاد ینترنتا

معلمان   یدگاهاز د ینترنتبه ا یاداز اتصال ز  یناش
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آموزان در طول آموزش بر  مشکالت دانش  ترین یجد

هایی از   بخشنامه در کشور را  یاخ اگرچه خط بوده است.

اینترنت رایگان  صیبر تخص یمبن  سوی وزیر ارتباطات

، اما مدارس هنوز شدصادر    آموزان به معلمان و دانش

خانه لذت  درتوانند به طور کامل از آموزش مدرسه   ینم

مانع   زیهای بد ن گنالیهای داده، س ببرند. عالوه بر بسته

 یر یاست که درگ نیا گرید  رییهستند. تغ  یر یادگی یاجرا

  یر یادگینسبت به   شرایط جدیدبا فرزندان در   نیوالد

شده   دتریشد  شیوع ویروس و در شرایط عادی،قبل از  

اند شیوه تربیتی صحیح در  برخی والدین نتوانسته است.

این دوره را برای فرزندان خود بکار بگیرند و از تنبیه بدنی 

شناختی منفی بر کودکان  اند که اثرات روان استفاده کرده

های آموزشی و دوره های مشاوره  با ارائه کالس دارد.

ها  توان در این حوزه به آن خانواده برای والدین می

توانند در درک   یم  نیوالدآگاهی بخشید چرا که 

منتقل    ایدرک نکرده   یکه معلم به خوب  یموضوع

معلمان و   نیب ی. همکار ندنککند، به کودکان کمک   ینم

  بر خط یر یادگی یاجرا یبرا ییدر مدارس ابتدا  نیوالد

افزار  سخت  یدارا  شتریب نیوالد رایاست ز  یضرور 

 تاپ هستند. لپ ایمانند تلفن همراه   یبانیپشت

 یشافزا یدآموزان در آموزش بر خط با مشارکت دانش

ها با گذشت زمان عالقه  که آن  رسد یبه نظر م یراز  یابد

متنوع   یها اند. استفاده از روش ت دادهخود را از دس

  یقمشارکت پرشورتر در آموزش بر خط را تشو  یآموزش

بر خط را  یمنابع آموزش  یدنظر، دولت با  ین. از اکند یم

همسو باشد و در   یمل  یبا برنامه درس هکند ک  یمتنظ

گونه مطالب   ینبه معلمان کمک کند. ا ینهزم ینا

که   یآموزش یمحتو  یجادفشار را بر معلم در ا  یگان،را

و   ینوالد های ینهبر است، کاهش داده و هز  زمان یاربس

. عالوه بر منابع دهد یآموزان را هم کاهش م دانش

 یدیویی،و سکنفران  یها بر خط، برنامه یآموزش

 یرسا  یا یاجتماع یها رسانه ی،ا رسانه یها برنامه

کمک کنند تا    ینبه والد توانند یم  یاجتماع های یژگیو

آموزان در  دانش  یبا در دسترس بودن مطالب آموزش

مسئله، کشور از    ینکمک به رفع ا  ی. برایایندخانه کنار ب

 های یهپا یکآموزش به تفک یزیونیشبکه تلو  یقطر 

نموده تا    یبانیدرس، آموزش را پشت  یکو تفک یلیتحص

  یمانند نداشتن گوش  یکه مشکالت  یآموزان دانش

مناسب و ... را دارند بتوانند   ینترنتهوشمند، نداشتن ا

 .مند شوند از آموزش بهره

معلمان و دولت در روند آموزش بر    ین،از والد پشتیبانی

عنصر دارد.  ینچند یبانیپشت یناست. ا یخط ضرور 

مداوم از آموزش معلمان در استفاده از    یبانیپشت یکی

بر خط است.   یادگیریو نظارت بر  یو طراح یفناور 

با   ینمشارکت والد  یبانیپشت یور منبع ضر   یندوم

مشترک است، که    شتال  یکمعلمان است و مدرسه 

 یها درک روش  یجامعه دانش برا یک یجادبا ا تواند یم

شده   یهته یادگیری. مطالب یدبر خط به دست آ یادگیری

  یجادا یبه صورت مشارکت توانند یجامعه م ینتوسط ا

بر خط بتواند به طور مناسب   یادگیریشوند تا 

 یزهمکاران ن  یهمکار   یا یبانیشود. سوم، پشت  ییافزا هم

  یناست. چن یبر خط ضرور  یادگیریدر   یتموفق  رایب

  یمتنظ یبرا ییها حل راه یافتنمعلمان به   ینب یهمکار 

تا به معلمان کمک کند و   کند یموضوع کمک م

با به اشتراک گذاشتن تجارب  توانند یمعلمان م

دادن به    یزهانگ یرا برا ییها بر خط، روش یادگیری

 یندر ح  آموزان دانش  یآموزان و غلبه بر خستگ دانش

 .آموزش به اشتراک بگذارند

 یتاگر برنامه آموزش بر خط بخواهد با موفق بنابراین،

در برنامه    ییرعامل مانند تغ ینچند یدبا یابد،ادامه 

 یو هماهنگ یریپذ از انعطاف یناناطم یبرا یمل  یدرس

از   یفناور   یدر آمادگ  یعتسر  یادگیری، یها با تمام مولفه

  یهو ته ینترنتتر به ا تر و گسترده آسان یدسترس  یقطر 

آموزش معلمان در مورد  یعتسر  ینترنتی،ا های شبکه

منابع آموزش آزاد   یهته ی،فناور   یاستفاده از کاربردها

بر خط و  یادگیری یاتیعمل های ینهجهت کاهش هز 

و مدارس جهت  ینمعلمان، والد  ینب یبود همکار به

 .در نظر گرفته شود  یهبهبود روند و روح
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