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Abstract 

Introduction: The aim of this study was to investigate how students face virtual 

classrooms due to the Corona crisis and identify the challenges and 

opportunities for students in the first secondary school of Sari in the academic 

year 2020-2021. 

Method: The research method is phenomenology that has used a qualitative 

approach. The research field was all female and female students of the first 

secondary school and non-governmental schools in Sari city, which were 

selected by purposive sampling method of 16 students (8 girls and 8 boys) from 

7 schools. The tool used in the research is a semi-structured interview that each 

interview lasted between two and three hours; Furthermore, MAXQDA10 

software was used to analyze the data. 

Results: The findings showed that virtual education, as the only way to continue 

the process of school education in the quarantine of the Corona crisis, has posed 

challenges and opportunities for students. Strategies such as peer review and 

agreement between the researcher and the participant were used to validate the 

data. 

Discussion and Conclusion: Challenges have been examined separately in 

three environments of Shad, WhatsApp, and the TV school. Challenges of a 

Shad application include problems with the initial installation of the application, 

inability to run on all mobile operating systems, and low speed in uploading and 

downloading files. Also in the TV school, the lack of coordination of subjects, 

differences in teaching methods, one-sided teaching, and time interference of 

training have been raised as challenges. In WhatsApp, as the most widely used 

virtual learning space, challenges in six dimensions of individual issues, parents, 

teachers, teaching methods, evaluation methods, and ethical issues were 

analyzed. Opportunities also included not having classes on time, saving time 

and money on commuting, finding the need to learn technologies and using new 

methods by teachers, the possibility of the school principal controlling the class, 

education, comfort, and well-being of more students. 

Keywords: First Secondary Students, Virtual Classes, Mode, Challenges and 

Opportunities, Corona Crisis 
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 ها،چالش: مجازی هایکالس به حضوری هایکالس از چرخش

 آن با اول متوسطه آموزاندانش مواجه نحوه و هافرصت
 DIO: https://dx.doi.org/10.22070/tlr.2022.14509.1113 

 

 *2دهقانی مرضیه ،1ابراهیمی رضوانه سیده 

 . دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران1
ش . 2 شی    دان سی و آموز سی و علوم تربیتی،      یار گروه روش ها و برنامه های در شنا شکده روان دان

 دانشگاه تهران، تهران، ایران. )نویسنده مسئول(

 
 دهیچک

هواسررربه هحاان کاونا و     های مجازی  در کالس آموزاندانش نحوه مواجه  هارسررر پژوهش حاضرررا ها ه       مقدمه:  
در سررراه   آموزان در مقبع متوسررربه اوه شررر اسرررتان سررراری  های پیش روی دانشها و فاصررر شرررااسررراش   ا ش 

 اس .  انجام ش ه 1399-1400تحصیل 
آموزان  روش پژوهش پ ش ارشررااسرر  اسرر  که از روشفاد کیه  ه اه اافته اسرر . می ان پژوهش کلیه دانش روش:

دو ت  ش استان ساری هودن  که هه روش نمونه ایای ه فما  تع اد  دختا و پسا مقبع متوسبه اوه م ارس دو ت  و غیا
سا( از   8ا و دخت 8آموز )دانش16 ساختارشافته           7پ صاحبه نیمه  ستهاده در پژوهش، م ش ن . اهزار مورد ا سه انتخاب  م ر

افزار  ها از نام ها هین دو تا سررره سررراط  هه جوه انجامی ی همجاین، ج   تحلی  داده          اسررر  که هاک ام از مصررراحبه    
maxqda10    . استهاده ش 
هه طاوان تا ا راه هاای ادامه رون  آموزش م ارس در شررااشق نانبیاه   های مجازی ها نشرران داد که آموزششافته نتایج:

ص  هحاان کاونا،  ا ش ساج  داده ها از راهبادهاش        هاش  هاای دانشها و فا س . هاای اطتبار شته ا آموزان در پ  دا
 همجون هازهیا  توسق مشارک  کاا اان و توافق هین پژوهشگا و مشارک  کاا ه استهاده ش .

اسرر .  ها در سرره محیق شرراد و واتسررار و م رسرره تلوشزشون  هه تهفیش هارسرر  شرر ه ا ش نتیجه گیری:بحث و 
و    شموها یهاطام  سررت یاجاا ن اشررتن در همه سرر  یناهل، هانامه هیمشررف  در نصررل او های محیق شرراد شررام   ا ش

تهاوت در  ، هاسررافصرر    ماهاگط م هسرر . همجاین در م رسرره تلوشزشون   ها شدانلود فا در آپلود و نشیسرراط  پا
ها هعاوان  ا ش مباح اادش ه اس . در واتسار  و ت اخ  زمان  آموزش هودن آموزش هشسو ش، شسشت ر یهاروش

ها در شررش هع  مسررار  فادی، او یا، معلمان، روش آموزش،   نیز هعاوان پاکارهاد تاشن فضررای آموزش مجازی،  ا ش
سار  اخالن  مورد ها    شیاه  و م شام  در نی  زمان نبودن کالس رس  و تحلی  ناار ااف . فاص    روش ارز ها،  ها نیز 

های ج ش  توسررق  ها و اسررتهاده از روشوذهاب، ضرراورت شافتن شادایای فااوریصررافه جوش  در زمان و هزشاه اشاب
 آموزان هوده اس .  معلمان، امفان کاتاه م شا م رسه ها کالس، آموزش، آساشش و رفاه هیشتا دانش
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 و همفاراناهااهیم   انهسی ه رضو                                                                 ... نحوه و هافاص  ها، ا ش: مجازی هایکالس هه حضوری هایکالس از  اخش

 مقدمه
 اجتماعیهای های ارتباط جمعی به ویژه شبکهرسانه

مجازی در عصر حاضر نقش عمده و مهمی را در عرصه تغییر 
د و منشاء بسیاری از نو تحوالت اجتماعی به عهده دار

 ها و تحوالت و حتیتحوالت، راهنما و کنترل کننده جریان
د یکوکرونا یا ویروس  .گردندها در جهان محسوب میبحران

ن سابقه هایی است که تاکنون در جهااز جمله بحران ۱۹
های ای روی تمام بخشت و تاثیرات گستردهنداشته اس

 و . آموزش۱اقتصادی و اجتماعی در جهان داشته است 
ا پرورش نیز از جمله نهادهایی است که از بحران شیوع کرون

این بحران برنامه درسی و تحقق  در امان نمانده است و
و مطلوب اهداف از پیش تعیین شده را در نظام آموزش 

 طیمح کو ی 2است پرورش به شکل حضوری متوقف کرده
 3 کرد جادیآموزان او دانش انیمرب یبرا سابقهیب یآموزش

 آموز از آموزش دردانش اردیلیم ۱.6از  شیب یباعث دور و
ه . بنابراین در ایران در اوایل اسفند ما4 کشور شد ۱6۱

ر ملی کرونا خببا اعالم وزارت بهداشت و درمان و ستاد ۱3۹8
 دامنه اینها اعالم شد. از طرفی تعطیلی مدارس و دانشگاه

چه  ستنددانها نمیمدارس و دانشگاهبود و بحران مشخص ن
ه چهایشان به روال عادی باز خواهد گشت و تا زمانی فعالیت

 پس .]5[ وجود داردآموزش عادی  گیری روالرزسحد امکان ا
در این های درسی برنامه نظام آموزش و پرورش جهت ادامه

سه های دیگری را انتخاب کند، چون مدرناچار بود راهشرایط 
از  استفاده. بنابراین 6توانست تعطیل شود اما آموزش نهمی

 بهترین 7در زمان بحران  به عنوان نوشداروی آموزش مجاز
 ش بود.گزینه برای آموزش و پرور

اطالعات قلمداد ترین کاربرد فناوری آموزش مجازی مهم
وری آموزش افراد با استفاده از فناکه به معنای  8گردد می

 یآموزش یبه برنامه درس یدسترس یاطالعات و ارتباطات برا
آموزش در واقع  .۹ است یکالس درس سنت کیدر خارج از 

ق می شود که اطالمجازی به آموزش در یک محیط یادگیری 
فرایند آموزشی نه بصورت کنندگان ارتباط بین مشارکت

حضوری که بصورت مجازی و متفاوت از نظر زمان، مکان یا 
نوع جدیدی از آموزش است که در آن  و ۱0هر دو می باشد

های برنامه ریزی شده در کالس فراگیراننیازی به حضور 
ا آموزش مجازی فراگیران و کادر آموزشی به . ب۱۱نیست

هداشتی و امن حضور داشته توانند در یک مکان براحتی می
باشند و با آرامش خیال در مسیر آموزش و یادگیری گام 

 د.بردارن
 

                                                           
 .است Virtual private network مخفف VPN کلمه.  1

در گام اول پس از آغاز شیوع کرونا و تعطیلی مدارس، 
آموزش و پرورش در فاصله کمتر از یک هفته با هماهنگی و 
همکاری سازمان صدا و سیما پخش زنده آموزش دروس را 

ه توانست تا حدودی فضای حاکم در آغاز کرد. این اقدام گرچ
وجه ها را کنترل کند، اما به هیچها و نگرانیمیان خانواده

ترین آموزان نبود. مهمتأمین کننده نیازهای آموزشی دانش
آموز و عدم نقص این فضا، ناتوانی در تعامل معلم ودانش

کنترل و هدایت فضای آموزشی و خارج شدن نبض سیستم 
ست مدیریت نظام آموزشی کشور بود. آموزش کشور از د

معلمان نیز از همان ابتدای شیوع کرونا و تعطیلی مدارس 
پرورش، ونامه مصوب وزارت آموزشرغم فقدان آیینعلی

اما با  آموزان را در فضای مجازی آغاز کردند،آموزش دانش
 از برخی دسترسی فقدان وجود مسائل و موانعی مانند

 هوشمند، عدم گوشی همانند الزم امکانات به هاخانواده
 با مجازی آموزش هایشبکه در هاخانواده از برخی عضویت

آموزش با معلمان آشنایی اینترنت، عدم باالی هزینه به توجه
ضویت ع و مجازی، استفاده فضای در اثربخش و مطلوب های

کارآمدی این  1VPNگیری از های خارجی و بهرهاز پیام رسان

توانست میم را زیر سوال برد. پیامدهای این اقدام نیز دااق
کیفیت پایین آموزشی وآشنایی  نقض عدالت آموزشی،

های آن و فقدان استفاده آموزان با فیلترشکن و قابلیتدانش
 باشد.رسان داخلی از ظرفیت پیام

مخاطرات و  ،هادر دوره متوسطه مجازی شدن آموزش
 که است این در مزیت ترینمهم. دارد پی نیز در  مزایایی
 به نسبت مجازی فضای در آموزاندانش با معلمان  ارتباط

 غالباً چون کند می سپری را بهتری روند ابتدایی هایپایه
از  فادهاست به نسبی تسلط قبل از مقطع این در آموزاندانش

 زیمجا هایشبکه و هاگروه در شرکت سابقه  تلفن همراه و یا
 اههمر تلفن نیز آموزاندانش از تعدادی و حتی اندداشته را

 برای را یادگیری و آموزش تواند می این که داشته شخصی
 توانینم  اما. کند ترآسان هاوخانواده آموزاندانش و معلم

 وایش یافتن زمان استفاده از تلفن همراه افز چون مشکالتی
ء شدن با سومواجه  اعتیاد بیش از اندازه در استفاده ازآن،

های سایبری که در دوران نوجوانی به شدت مرسوم استفاده
ها از کنترل صحیح است و همچنین عدم آگاهی کافی خانواده
 .فرزندان در فضای مجازی را نادیده گرفت

سایت وزارت  ۱۱5262۹لذا بر اساس اطالعیه شماره
فروردین، آموزش و پرورش تصمیم  8آموزش و پرورش در 

ای اختصاصی در مالکیت خودش طراحی و گرفت شبکه
اندازی کند که در چارچوب یک کالس و منحصرا پیوند راه
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عد از راه اندازی شبکه آموز باشد. بدهنده معلم و دانش 
آموزشی مختص آموزش و پرورش تحت عنوان شبکه شاد 

 به مدیران درصد ۹۹ هیک بستر الکترونیکی شکل گرفت ک
 373338۱ معلمان به تعدادصد در 86و  نفر ۱۱2۹66 تعداد
 ۹584005به تعداد آموزان درصد از دانش 67و قریب به نفر 

الزم به ذکر است چون پوشش . ۱2دشدندر آن عضو 
در  وحتی تلویزیون اینترنت و دسترسی به امکانات فناوری

برای شت، بسیاری از مدارس روستایی و عشایری وجود ندا
ش و پرورش دستورالعملی آموزان آموزن دسته از دانشای

تحت عنوان تداوم آموزش و پرورش در مناطق روستایی و 
که در این دستورالعمل  کرد،ارائه  محروم مناطق عشایری و

های متنوعی که امکان به کارگیری آن وجود داشته راهکار
گردید. نقش معلمان در  تدوینباشد برای دانش آموزان 

تر بوده به ده بسیار پررنگآموزش در مناطق محروم و دور افتا
جهادگرانه وارد کار شده و معلمان طوری که در این مناطق 

آموزشی، مراجعه به درب  آموزخود هایاز طریق ارسال بسته
آموز در کالس با تعداد کم دانش یآموزان، برگزارمنازل دانش

های شبکه آموزش و پخش مجدد فضای آزاد و ضبط برنامه
 .کردنداستمرار روند آموزشی خود آنها اقدام به 

گیری از تجهیزات و هرهبا اینکه آموزش الکترونیکی و ب
اهداف موجود در  جزوهای نوین آموزشی و تربیتی فناوری

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است اما تا قبل از این 
ظهور کرونا در  بصورت جدی به آن پرداخته نشده بود و

استفاده  وآموزش  یفناور یبه دنیا یاجبار کوچ سراسر دنیا
ازحالت انتخابی به یک اجبار  آموزش یرا برا یمجاز یاز فضا

و آموزش و پرورش کشورمان را به یک زیست بوم تبدیل 
نیاز به آموزش مجازی باتوجه به  ].2[جدید پرتاب کرد 

مزایای آن در مقایسه با آموزش سنتی در هر زمان احساس 
آموزان دانشو عدم حضور  ۱۹یوع کووید شد که در ایام شمی

. ۱3ضرورت این نوع آموزش به اوج خود رسید ،در مدرسه
گیری کرونا با ههمزمانی هم، ۱3۹8ماه  در اواخر اسفند
ب و هوای آ، استان مازندران را به واسطه ۹۹تعطیالت نوروز 

متعادل و مرطوب، طبیعت و جنگل زیبا و نزدیکی آن به دریا 
ادی از مسافران مواجه کرد که این خود با حجم زی

 لذا .داشت پی را دراین استان در کرونا ویروس بیشتر  شیوع
 را مجازی همچنان آموزش اینکه مدارس جز نبود ایچاره
 شهر بیماری وضعیت شدن سفید تا را روند این و نموده حفظ
 دهند. ادامه ساری

 میان در که است این  آن چیز که مسلم است روازین
 و آموزش تداوم برای معلمان و پرورش و آموزش هایتالش

 که چیزی بحران کرونا، شرایط در آموزاندانش یادگیری
 از یقینا است فعلی شرایط در آموزش و تاثیر موفقیت گویای

ها سکال این در شرکت از  آموزاندانش  هایتجربه بررسی
درواقع برآیندی از های آنها تجربه. قابل استنتاج خواهد بود

های شخصی خودشان نسبت به مباحث و موضوعاتی تجربه
اند و تنها چیزهایی های مجازی کسب کردهاست که در کالس

ی بررس برایبنابراین  .اندکنند که خود درک کردهرا بیان می
 آموزان استفاده از روشعمیق تجربه مغفول مانده دانش

 .ته استشناسی مورد توجه قرار گرفپدیدار
در آموزش مجازی هم معلمان و  درعین حال که

علت اینکه ، آموزان مجری هستندهم دانش گذاران وسیاست
که این آموزش روی  از دانش آموزان استفاده گردید این است

آموزان کسب کننده و شود و دانشآموزان اجرا میدانش
در این بین  انآموزلذا دانش .آن هستنداصلی استفاده کننده 

پژوهش حاضر با توجه  اهمیت از اهمیت فراوانی برخوردارند.
جامعه در حال حاضر ثبات پیدانکرده و برخی  شرایطبه اینکه 

و سال  ها نیاز به آموزش مجازی دارنداز مدارس و یا همه آن
لذا نکات و نظرات  در حال اجراست؛جدید نیز با همین روش 

خدمات آموزشی  ر طراحی بهترآموزان و تجربه آنان ددانش
گذارانی دهند و هم سیاستهم برای معلمانی که آموزش می

 .خواهد بود مفیدبسیار کنند ریزی میکه برنامه
عدم ارتباط  یدر پژوهش ۱۱یاری و شهیدیمحمد

آموزان، امکان دوطرفه معلم و شاگرد، عدم کنترل دقیق دانش
زشیابی را بعنوان چالشواقعی ارآموز و نتایج غیرتقلب دانش

ریزان، وهمچنین تداوم یادگیری بدون های طراحان و برنامه
های نوین درآموزش، نیاز به حضور فیزیکی، ورود فناوری

های اعطای فرصت تفکر مجدد به معلمان، استفاده از روش
تدریس متنوع و امکان دسترسی به درس در هر زمان و مکان 

ریزان دید طراحان و برنامه را از محاسن آموزش مجازی از
نداشتن تفکر عنوان کرده است. از دید معلمان ابتدایی نیز 

، های نامطلوبگذاریسیاست، ریزانراهبردی مدیران و برنامه
ضعف فناوری آموزشی و مدیریت ناکارآمد و همچنین بر هم 

و در این  بوده ها به عنوان معایب مطرحخوردن بودجه بندی
توجه ، مثل فراهم شدن زمینه تغییرهم هایی فرصت میان

های آموزشی برابر و خلق فرصت، داشتن به برنامه راهبردی
 . ۱4نوآوری آموزشی نیز ایجاد گردیده است 

آموزان ها اولیای دانشدر این میان مجازی شدن آموزش
را نیز با تجارب جدیدی مواجه کرده و محاسن و معایبی را 

در پژوهشی  ۱5کشاورز و همکارانومحمدی نیز دربرداشت. 
های مجازی در شبکه زشآموبه این نتیجه رسیدند که 

چون تداوم  یمحاسن از دیدگاه والدین باتواند اجتماعی می
ورود ، نظارت بیشتر والدین، آموزانآزادی عمل دانش، تحصیل

 وآموزش مجازی به عرصه تعلیم و تربیت و کاهش هزینه ایاب
 همراه باشد و ای والدینهمچنین ارتقاء سواد رایانهذهاب و 
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آموزان به تکالیف معایبی همچون کاهش پایبندی دانش
عدم جذابیت بصری ویدیوها ، وقت کم والدین شاغل، کالسی

 را در پی داشته باشد.و عدم تسلط 
نیز در بررسی میزان موفقیت و  ۱6 2و فیسل 1رئودی

شکست آموزش مجازی به این نتیجه رسیدند که این روش 
برق ، عدم  یکند، قطع نترنتیاتصال ا آموزش به دالیلی چون

تاپ لپ ایتلفن  کیاز  شیآموزان و نداشتن بمشارکت دانش
 یهاکیتنوع تکنالبته   است.با شکست مواجه شده در خانه
معلم در  یی، توانایآموزش یهالمیاز ف مانند استفاده آموزش

آموزان و تعهد معلم و دانش نی، ارتباط خوب بنیآموزش آنال
بود که باعث  یاعمده لیاز دالهم آموزان به مشارکت دانش

در  .بدانند تیموفق کیرا  نیآنال یریادگی یشد برخ
زمینه آموزش ها در پژوهشصورت گرفته در  هایبررسی

ها و چالشمجازی در شرایط کرونا در ایران، به بررسی 
ریزان، معلمان و از زاویه دید طراحان و برنامهها فرصت

است،  شده پرداخت  همچنین والدین دانش آموزان
 مجازی های کالس در آموزاندانش زیسته تجربه درمورد اما

نکه از طرفی با توجه به ای .است نگرفته صورت پژوهشی
ها در ایران بصورت ناگهانی و در پی همه مجازی شدن آموزش

گیری ویروس کرونا  اتفاق افتاده است، طبیعی ست که هیچ 
پژوهشی تا قبل این بحران در مورد مجازی شدن اجباری و 

 ها در مدارس صورت نگرفته است.بدون بستر کالس
است که با بررسی این مبنا در پژوهش حاضر سعی شده بر

های آنها از حضور آموزان و روایتقیق و عمیق تجربه دانشد
بعد از  که پرداخته شودهای مجازی به این سوال در کالس

آموزش مجازی  تعطیلی مدارس بعلت شیوع ویروس کرونا،
هایی ها و فرصتبا چه چالشرا  آموزان متوسطه اولدانش

پایان این پژوهش با توجه به اینکه زمان  مواجه کرده است.
های حضوری این وضعیت و برگشتن به روال عادی کالس

ریزان و مدیران و بینی نیست، به برنامهمشخص و قابل پیش
کرد که عالوه بر توجه به معلمان از این جهت کمک خواهد

های آموزان درکالسهای پیش روی دانشها و فرصتچالش
 مجازی، به بهتر شدن فضای آموزش و حل مشکالت موجود

هایی که در اختیار توجه بیشتری نمایند و از فرصت

گیرد نیز در جهت های مجازی قرار میآموزان در کالسدانش
 بهبود روند آموزش استفاده نمایند. 

 

 های پژوهشسوال
های حضوری به مجازی بواسطه شیوع چرخش از کالس

هایی را برای دانش آموزان کرونا و تعطیلی مدارس، چه چالش
هایی ه اول در پی داشته است؟ و همچنین، چه فرصتمتوسط

 را برای دانش آموزان متوسطه اول در پی داشته است؟
 

 روش پژوهش
 نی، اآن و هدفپژوهش موضوع  تیبا توجه به ماه

با  .۱7دریگیقرار م کیفی یهاپژوهشی هپژوهش در زمر
 تجارب، احساسات و ییهدف پژوهشگر بازنما نکهیتوجه به ا

های مجازی در آموزان از شرکت در کالسدانش یهاتیذهن
 د. استفاده شپدیدارشناسی از راهبرد  شرایط بحران کرونا بود

آموزان نفر از دانش ۱6پژوهش  نیکنندگان امشارکت
تحصیلی  در سال مقطع متوسطه اول شهرستان ساری

 مجازی هایکالس در شرکت یدند که تجربهبو۱400-۱3۹۹
به بعد  ۹8را از اسفند ماه  اکرون بحران قرنطینه شرایط در

و در  انجام شد هدفمندصورت  به یریگنمونه اند.داشته
آموزانی که در دسترس ها از دانشانتخاب مصاحبه شونده

 3بودند و رضایت در انجام گفتگو داشتند استفاده گردید.
آموزان دانش نفر از ۱6پژوهش  نیکنندگان در امشارکت
 شرکتبودند که تجربه  توسطه اول شهرستان ساریمقطع م

در سال  اکرون بحران قرنطینه شرایط در مجازی هایکالس در
اند که اطالعات با انجام را داشته ۱3۹۹-۱400 تحصیلی

اشباع داده یعنی  آموز به اشباع رسید.دانش ۱6مصاحبه با 
زمانی که پژوهشگر به این نتیجه برسد که مضامین ازین پس 

راری هستند و با ادامه مصاحبه با افرادی بیشتر مضمون تک
شوندگان تنوع شود. در انتخاب مصاحبهجدیدی حاصل نمی

آموزان از لحاظ سابقه تحصیلی و نوع مدرسه نیز در در دانش
جدول  درکنندگان مشارکت نیمشخصات اشد.  نظر گرفته

کنندگان بصورت بیان شده است که نام مشارکت ۱شماره 
 .مستعار انتخاب گردیده است

 

 

                                                           
1. Rouadi 
2. Anouti 

مدرسه مراجعه کرده و مصاحبه  5. شایان به ذکر است که پژوهشگر در ابتدا به   3

مصاحبه با آنان ، با عدم شوندگان را بصورت کامال تصادفی انتخاب کرد. اما حین 

همکاری مصاحبه شوندگان به دالیلی همچون ترس از بازخواست مدیر مدرسه 

یا عدم شناخت کافی نسبت به مصاحبه کننده مواجه شد. به همین علت نمونه 

 . گیری را به هدفمند تغییر و از دانش آموزان در دسترس استفاده کرد
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 .  مشخصات مشارکت کنندگان1جدول شماره  

 نوع مدرسه پایه تحصیلی جنسیت آموزنام دانش ردیف

 غیر دولتی هفتم دختر ستایش 1

 غیر دولتی هفتم دختر مائده 2

 دولتی هشتم دختر مریم 3

 دولتی هشتم دختر نیایش 4

 غیر دولتی نهم دختر مهدیه 5

 دولتی نهم دختر نیوشا 6

 دولتی نهم دختر سلما 7

 دولتی هشتم دختر فریدا 8

 دولتی هفتم پسر آدرین 9

 غیر دولتی هشتم پسر حمید 10

 دولتی نهم پسر مهدی 11

 دولتی نهم پسر محمد حسام 12

 دولتی هفتم پسر رضا 13

 غیر دولتی هشتم پسر عرشیا 14

 دولتی نهم پسر نیما 15

 دولتی نهم پسر مهدی 16

های عمیق های این پژوهش مصاحبهآوری دادهمنبع جمع
آموز طی چند مصاحبه از هر دانش. یافته بودو نیمه ساختار

به طول  دو تا سه ساعتمرحله و در مجموع به مدت بین 
آموزان، از تجربیات و . در کنار مصاحبه با دانشانجامید
ها نیز در این بین استفاده آن های خانوادگی مادرانروایت

شد. همچنین با توجه به اینکه محقق بعنوان معلم در دوره 
متوسطه در حال تدریس بوده است در مواجه مستقیم با 

آموزان بوده و از مشاهدات های مجازی دانشوضعیت آموزش
با وهش استفاده کرده است. و تجربیات خود نیز در این پژ

توجه به شرایط قرنطینه بحران کرونا امکان مصاحبه حضوری 
ها به صورت و چهره به چهره وجود نداشت و مصاحبه

های های تصویری در واتساپ یا اسکایپ و یا تماستماس
آموزان تلفنی انجام گرفت. تمامی مکالمات با اجازه دانش

ه آن گوش داده و سپس ضبط و پس از اتمام هر مصاحبه ب
بر اساس روش پیاده سازی شد. متن مکالمات به صورت کتبی 

(، نخست 2006)1براون و کالرک یمضمون یمحتوا لیتحل

ها بارها خوانده و بازخوانی شدند. سپس کدهای اولیه داده
 یهاپس از آن کدها به دستهشناسایی و سازماندهی شدند. 

شدند. پس از  یاندهسازم یاحتمال نیاز مضام یترجامع
 ،یاحتمال نیها و مضامداده انیدر رفت و برگشت م یبازنگر
و  تیو نسبت به کل روا یو نامگذار فیتعر یاصل نیمضام
همچنین، برای سهولت و نظم  شدند. یابیارز گرید نیمضام

                                                           
1. Brown and Clark 

نسخه MAXQDA بخشی به تحلیل به فراخور نیاز از نرم افزار 
 هامصاحبهبر مبنای تحلیل  استفاده شده است. ۱0شماره 

کد ۱78های دانش آموزان، روایتپس از کدگذاری متن 
مضمون مورد بررسی و  ۹استخراج شد و در نهایت نتایج در 

 تحلیل قرار گرفت.

روایی و پایایی پژوهش حاضر بر چهار محور ارزش واقعی، 
کاربردی بودن، تداوم و مبتنی بر واقعیت بودن استوار 

های مکتوب واقعی از طریق تایید مصاحبه . ارزش]۱8[است
کننده و از طریق ارسال در آموزان مشارکتشده توسط دانش

واتساپ محقق شد. از بعد کاربردی بودن نیز پژوهشگر سعی 
های مختلف تحصیلی، آموزان را از میان پایهکرد تا دانش

های مختلف و همچنین از مدارس مختلف دولتی و جنسیت
گزیند تا به این هدف که نتایج این پژوهش باید دولتی برغیر

های دیگر نیز قابل بکارگیری باشد دست یابد. در مکان و گروه
ثبات نیز هنگامی مشخص شد که مصاحبه شوندگان در 

های یکسانی به یک سوال ثابت که در فرایند مصاحبه پاسخ
شد دادند. و سرانجام در بعد آخر های مختلف پرسیده میقالب

سنجد پژوهشگر در طی مبتنی بر واقیت بودن را می که
گیری در مورد مصاحبه سعی کرد تا هیچگونه تعصب یا جهت

ها نداشته باشد. لذا پدیده مورد نظر قبل و بعد از مصاحبه
شوندگان پرسیده شد این بود که اولین سوالی که از مصاحبه

تجربه و حس خود را از اولین روزی که فهمیدید مدارس "
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است بیان کنید و بفرمایید واکنش بخاطر کرونا تعطیل شده
تان در مدیریت این بحران در روزهای اول چه بوده مدرسه
دادند مبنای هایی که هرکدام به این سوال میو پاسخ "است؟

گرفت و محقق در کم یا زیاد سواالت بعدی پژوهشگر قرار می
از مصاحبه کردن سوال مختار بود. در انتهای مصاحبه نیز 

شوندگان خواسته شد که در صورتی که پس ازمصاحبه نکته 
یا مطلبی جا مانده است که در حین مصاحبه از خاطرشان 

توانند از طریق وویس در واتساپ پژوهشگر را از رفته بود، می
 آن آگاه نمایند.

 

 های پژوهشیافته
کنندگان از های مشارکتخوانی و تحلیل مصاحبهباز

 های مجازی در شرایط بحران کرونا، پیرامونکالسشرکت در 
 های ایجاد شده، درها و فرصتدو سوال اساسی بررسی چالش

بر اساس نتایج این بخش به ترتیب ارائه و بحث شده است. 
در این دوره های مجازی آموزش، حاصل طی انجام پژوهش

به سه شیوه مهم متوسطه اول شهر ساری آموزان برای دانش
 آموزان: استفاده از شبکه اجتماعی دانشده استش انجام

ر درسان واتساپ. طی بررسی )شاد(، مدرسه تلویزیونی و پیام
ها در این پژوهش مشخص گردید که هرکدام از این شیوه

 هایی همراه بوده است کهها و فرصتآموزش مجازی با چالش
 در ادامه به تفصیل شرح داده شد.

 

 
 
 
 

 هاالف: چالش
  آموزدانش اجتماعیهای آموزش در شبکه  لشچا-1

 )شاد(
برای اولین بار خبر شیوع ویروس ۱3۹8ابتدای اسفند ماه 

کرونا در ایران از طریق تلویزیون اعالم شد و مدارس به مدت 
آموزان و معلمان که هر روز خبر دو روز تعطیل گردید. دانش

دریافت  هاتعطیلی مدارس را بصورت روزانه از اخبار و رسانه
کردند به این امیدوار بودند که در چند روز آتی با بهبودی می

شرایط مدارس دوباره باز خواهد شد و آموزش بصورت 
یافت. لذا مدارس و معلمان حضوری مطابق سابق ادامه خواهد

نیز به مدت دو تا سه هفته هیچ آموزشی نداشته و دانش
 گم مانده بودند.آموزان بال تکلیف و سردر

سرانجام بعد از دوهفته، رسما تعطیلی طوالنی مدت 
مدارس اعالم شد و زمان آن رسیده بود که آموزش مدارس 
به شکلی متفاوت بصورت مجازی ادامه یابد. غالبا بهترین 

بینی نشده کمک گرفتن از گزینه در آن شرایط بحرانی پیش
آموزان های اجتماعی برای ایجاد ارتباط معلم با دانششبکه

شد که دردسترس و افزاری انتخاب میود و قاعدتا باید نرمب
قابل استفاده همه باشد. به همین دلیل سریعا ارتباط واتساپی 

های مختلف آغاز شد. این روند آموزان در گروهمعلمان و دانش
تا اردیبهشت ماه که سازمان آموزش و پرورش شبکه اجتماعی 

یافت و پس از آن  آموز را رونمایی کند ادامهمختص دانش
اعالم شد که تمام مدارس موظف هستند وارد برنامه شاد شده 

شبکه شاد به علت  و آموزش را از طریق آن دنبال کنند. اما
نقش بسیار کمرنگی را  ذکر شد،2چالش هایی که در جدول 

 :آموزان ایفا کرده استهای مجازی دانشدر آموزش

 آموزان متوسطه اول در استفاده از شبکه شادهای دانشچالش .2جدول
 جمالت نمونه هاتوضیحات درمورد مضمون هامضمون ردیف

1 

 مشکل در

 نصب اولیه

 برنامه

برنامه شاد با توجه به اینکه به صورت اختصاصی برای وزارت 

آموزان در ابتدا الزم همه دانش آموزش و پرورش طراحی گردید

 ورود و استفاده از آن به صورت فردی احراز هویتبود برای 

آموزان به راحتی دادند که این روند برای همه دانشاولیه انجام می

 .گرفتانجام نمی

هایی بود که باید بعد نصب حتما برنامه شاد از آن برنامه " نیایش:

کردیم. این کار برای من خیلی زمان برد. در ابتدا که احراز هویت می

 ".دادمی "معتبر نیست"برنامه شدم پیغام وارد 

مهدی چون موبایل شخصی نداشتیم ناچار بودیم برادرم من و "مهدیه: 

از موبایل مادرم استفاده کنیم . اما برنامه شاد برای هر دوتای ما قابل 

 "داداستفاده نبود و خطا در احراز هویت می

2 

قابلیت اجرا نداشتن 

در همه سیستم 

 موبایلعامل های 

کنندگان این پژوهش قابل اجرا نبودن برنامه برای تمام مشارکت

 به. شدمی محسوب اساسی ضعف ، یکهاشاد در همه نوع موبایل

 موبایلآموزانی که سیستم عامل نشدا کالسشان در ها ،آن گفته

توانستند وارد برنامه شاد شوند و بوده است اغلب نمی  ios آنها

ود را اعالم کنند. به همین خاطر غالباً ابتدای کالس حضور خ

 د.کرغیبت رد می آنهامعلم کالس برای 

ها را می رفتم. مشکل من از ابتدا موبایل داشتم و همه کالس "عرشیا: 

من از وقتی شروع شد که مدرسه گفت وارد برنامه شاد شوید. چون 

توانستم وارد شاد شوم و در همه من موبایلم اپل بود اصال نمی

 "خوردم.ها غیبت میالسک
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3 

سرعت پایین برنامه 

در آپلود و دانلود 

 1هافایل

های معلمان ها ،کلیه آموزشبا توجه به مجازی شدن کالس

ها و تصاویری بود که معلمان های آموزشی و ویسدرقالب فیلم

کردند. اما وجود مشکل در ارسال و دریافت تهیه و ارسال می

عادی آموزش معلمان و یادگیری ها در شاد ، روند فایل

 آموزان را دچار مشکل کرددانش

بعضی از  .رفتآمد و هم دیر میمی دیر ها همفایلدر شاد ": نیما

ود ب. در یک کالس یک ساعته شاید الزم شدها که اصالً باز نمیفایل

رسالی اشویم تا بتوانیم فایل  ها بار از برنامه خارج و مجدد واردده

 "یافت کنیم. معلم را در

هایی در شاد همه چیز خیلی ضعیف بود حتی صدای ویس " ایش:ست

 ".کردیم فرستاد. به همین دلیل خیلی از آن استفاده نمیکه معلم می

 مدرسه تلویزیونی های آموزش درچالش-2

مدرسه تلویزیونی ایران اولین راهکاری بود که بعد 
برای جلوگیری از وقفه در تحصیل  تعطیلی مدارس

آموزان توسط سازمان آموزش و پرورش با کمک و دانش
همراهی صدا و سیما در شبکه آموزش آغاز به کار کرد. در 

های تحصیلی آموزان در همه پایهاین روند همه دانش
توانستند براساس برنامه زمانی که دائما از تلویزیون یا می

ها و مدارس به اطالع خانوادههای اطالع رسانی کانال

شد، پای تلویزیون بنشینند و به آموزان رسانده میدانش
دهند. این شیوه آموزش از آن جهت آموزش معلمان گوش فرا

ها و بالتکلیفی دانشمفید بود که تا حدی از نگرانی خانواده
های مصاحبه آموزان کم کرده بود. اما در بررسی

ها، این نتیجه حاصل شد که آنکنندگان و تحلیل مشارکت
آموزان متوسطه اول به دلیل مواجه با مشکالتی که در دانش

بیان شد از آموزشی تلویزیونی استفاده چندانی  3جدول 
 .نکردند

 آموزان متوسطه اول در استفاده از مدرسه تلویزیونیهای دانش. چالش3جدول
 جمالت نمونه هادرمورد مضمون توضیحات هامضمون ش

1 
عدم هماهنگی 

 هاسرفصل

طیلی با توجه به اینکه معلمان مدارس با فاصله دو تا سه هفته از تع

های آموزش خود را آغاز کردند طبیعی بود که از سرفصل ،مدارس

که آموزش تلویزیونی از همان تعیین شده اندکی عقب بمانند. در حالی

همین موجب گردید یک عدم  . آغاز شد هفته ابتدایی تعطیالت

 آموزشی معلمان در تلویزیون و معلمان در هایسرفصلهماهنگی در 

 .مدرسه ایجاد شود

 من از آموزش تلویزیونی در شبکه آموزش کال بیشتر از ": عرشیا

یکی دو بار استفاده نکردم. به این علت که معلم در تلویزیون 

ن متر از آن و ان بود و یا عقبممعموالً یا جلوتر از درس مدرسه

 ".تر میشدمدادم فقط گیجاگر قرار بود هر دو درس را گوش می

2 

تفاوت در 

 های تدریسروش

 

چیزی که همیشه مسلم است این است که هیچ دو معلمی در روش 

 آموزش شبیه هم نیستند و تفاوت های بسیاری در نحوه آموزش آنان

ها این تفاوت در مجازی شدن کالسشود . حال در شرایط دیده می

شود، بخصوص اینکه این آموزش در دو تر دیده میها پررنگروش

 شرایط و امکانات و فضای آموزشی متفاوت رخ داده باشد.

ها در شبکه آموزش خیلی خوب تدریس معلم ": محمد حسام

دهند یهایی که آنها مدیدم که درسمن همیشه می . اماکردندمی

های معلممان تفاوت دارد و هر کدام روش آموزش درسخیلی با 

 ". خودشان را دارند

 ها در شبکه آموزش تلویزیون خیلی با سرعتبعضی معلم ": مائده

دهند و من چون کمی کند هستم با این و با استرس آموزش می

 هایدرس توانم درس را یاد بگیرم.آموزش هرگز نمی مدل

دانش درد به و فهمندمی خواندرس آموزاندانش فقط را تلویزیون

 "خورد.نمی ضعیف آموزان

3 

یک سویه بودن 

 آموزش

 

توان به عنوان که این مشکل را می مورد این نکته مهم استاین در 

های مجازی آفالین قلمداد کرد و مختص مشکل مشترک همه آموزش

مل تعاهای آفالین نیز صرفاً آموزش تلویزیونی نیست. چون در آموزش

 .شودآموز و معلم دیده نمیدوسویه بین دانش

 تدریس معلمان در تلویزیون طوری بود که اگر قسمتی از " :مریم

فهمیدیم امکان توضیح دوباره آن نبود و معلم سریع درس را نمی

توانستیم شد و ما هرگز نمیداد و از آن رد میدرسش را می

عد از دیدن چند جلسه سواالتمان را بپرسیم به همین خاطر من ب

 ".دیگر از آن استفاده نکردم

                                                           
 هه صافاً توان  نم  پاشین ساط  اشن  که اس اشن تصور ناه   یدر مورد ساط  پاشین آپلود و دانلود فاش  ها، نفتهدشگا کاا اان صحبت ای نیما و ستاشش و مشارک ها توجه هه .  1

 مسئله اشن از نیز پاساط  اشاتان  آموزان دارایانشآموزان از  حاظ ساط  اشاتان  در سبح شفسان  نبودن  و حت  د ون همه معلمان و دانش .هاش  اشاتان  پاشین ساط  طل 

 .هادن م  رنج



 

163 

 و همفاراناهااهیم   انهی ه رضوس                                                                 ... نحوه و هافاص  ها، ا ش: مجازی هایکالس هه حضوری هایکالس از  اخش

4 
تداخل زمانی 

 هاآموزش

زود هنگام بودن ساعت تواند شامل مواردی همچون می مشکلاین 

 .یا تداخل با ساعت آموزش مدرسه باشد هابعضی کالس

صبح  ۸ها در مدرسه تلویزیونی همیشه از آموزش " ستایش: 

که قرار نبود به مدرسه بروم خیلی زود  اشد که برای مشروع می

های آموزشش هم همیشه با ساعت کالس  از آن گذشته ساعت ،بود

مثالً معلم ما درس چهارم بود اما معلم  .مدرسه مان تداخل داشت

 ".تلویزیونی درس ششم اش را هم داده بود

 های آموزش در واتساپچالش-3
های دانش انجام شده و بررسی مصاحبه هایطی پژوهش

آموزان مشخص شد که شبکه اجتماعی واتساپ به دالیلی 
ها و همچنین همچون سرعت مناسب در آپلود و دانلود فایل

در دسترس بودن آن برای همه و متناسب بودن با همه انواع 
ترین دریچه جهت تبادل محتوای ها به عنوان اصلیموبایل

ها در آن به طور مستمر خاب شد و آموزشآموزشی مدارس انت
در حین به طوری که وقتی . تا پایان سال تحصیلی ادامه یافت

د تمام مآاز آموزش مجازی سخن به میان میمصاحبه 
های مجازی خود در واتساپ آموزان به اتفاق از کالسدانش

یاد  آموزش برای ثابت درگاه عنوان از آن به و گفتهسخن 
 از بعد که دارد ضرورت هم نکته این ذکر البته. کردندمی

 مفید برنامه یافتن دنبال به و مدیران مدارس، معلمان تعطیلی
برای ادامه روند آموزش خود بودند و در  دیگری ردیکارب و

این بین تلگرام و اسکایپ را نیز در شروع کار مورد استفاده 
و سرعت قرار دادند. اما تلگرام به علت نیاز به فیلترشکن 

 در مقابلبه حجم باالی اینترنت،  و اسکایپ به علت نیازپایین، 
  .واتساپ با استقبال کمتری مواجه گردید

همان طور که اشاره شد شاد و شبکه تلویزیونی به علت 
های نقش بسیار ناچیزی در آموزش ،مشکالت ذکر شده

های معلمان در مجازی ایفا کردند و بخش عظیم آموزش
حال در ادامه به این نکته پرداخته د. اپ اتفاق افتافضای واتس

آموزان با چه واتساپ دانش شده است که در روند آموزش در
این مشکالت و بوده اند. هایی مواجه مشکالت و چالش

 بررسی 4 بعد مطابق جدول  ها را می توان از ششچالش
 .کرد

 های آموزش در واتساپ. ابعاد بررسی چالش4جدول

 هایچالش

آموزش در 

 واتساپ

 مشکالت فردی دانش آموزان 1

 مشکالت مرتبط با معلمان 2

 مشکالت مرتبط با والدین 3

 مشکالت مرتبط با روش آموزش 4

مشکالت مرتبط با ارزشیابی و  5

 امتحانات

 های اخالقیآسیب 6

 

 آموزانهای فردی دانشچالش  .1-3
که   شده پرداخته  در این قسمت به بررسی مشکالتی

 در واتساپ به مجازی هایآموزش روند خود در آموزاندانش
اند. این مشکالت شامل بوده درگیر آنها با مستقیم صورت

 موارد زیر است:
نداشتن موبایل و  نداشتن موبایل و تبلت شخصی:

آموز مهمترین معضلی بود که در تبلت شخصی برای هر دانش
آموزان را ها و دانشخانواده های مجازی تمامآغاز آموزش

درگیر کرد و به علت پیش بینی نشده بودن این شرایط و نبود 
آن  ،هافرصت کافی برای تهیه این امکانات توسط خانواده

آموزانی که تا قبل از این تلفن همراه شخصی دسته از دانش
 اعضای دیگر یا پدر یا مادر همراه تلفن از بودند ناچار نداشتند
 برای را هاییخود چالش این که کنند استفاده خانواده

. مریم که دختر پنجم خانواده بود و دکرمی ایجاد آموزدانش
 گفت: کرد میدر روستا زندگی می

من پدر و مادر پیری دارم که هیچکدام موبایل هوشمند »
ام هم به کل با خرید موبایل برای من ندارند. اعضای خانواده

آمدند. پس ناچاربودم در این زمینه کوتاه نمی مخالف بوده و
هرروز برای حاضر شدن در کالس به خانه خواهرم برم تا 

های بتوانم از موبایل او استفاده نمایم. بماند که شیطنت
شد تا تمرکزم را هایم حین کالس موجب میخواهرزاده

 «.ازدست بدهم و حسابی کالفه شوم
های شروع آموزش با :کننده شدن روند آموزشخسته

مجازی با توجه به اینکه معلمان تا به حال برای این شیوه 
آموزش ندیده بودند اغلب برنامه و سیاست آموزشی  تدریس

 موجب همین مدونی در آموزش و شیوه تدریس نداشتند.
 موضوعی و انسجام منظم بندی زمان بدون مطالب گردیدمی

 و گیرد تیار قراراخ در گروه در و تهیه معلمان برخی توسط
 از انبوهی مقابل در را آموزاندانش روز کل موضوع همین

 ،ایام تعطیل( در )حتیدهد های آموزشی و تکالیف قرارایلف
آموزان که این روند رفته رفته باعث خستگی و دلزدگی دانش

. مهدی که آرزوی فوتبالیست شدن در سر دارد و تمام گردید
دهد به تمرین فوتسال بگذراند، در این اوقاتش را ترجیح می

 باره گفت: 
 بودند نکرده شروع را آموزشی هیچ اوایل که ما معلمان»

 اینکه خاطر به هفته هم که شروع کردند چند گذشت از بعد و
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 و وقت کنند جبران را درسی هایافتادگیعقب 
-می ما برای بود ویس قالب در بیشتر که هاییتدریس وقتبی

ریاضی جدا فارسی جدا تکالیف.  آن سر پشت و فرستادند
 «.شدمو درمانده می دیگر خستهبعضی روزها هدیه جدا. 

اغلب هرگونه اختاللی که در روند  :افت تحصیلی
تحصیل دانش آموز پدید آید افت تحصیلی قلمداد 

زمانی استفاده افت تحصیلی از اصطالح . درواقع ۱۹شودمی
داشته  هادرسد خوبی در شود که کودک همیشه عملکرمی

او  نمراتاست و به طور ناگهانی در یک درس یا چند درس 
 نیآنال یهادورهباشد. غالبا گیری کاهش داشته به طرز چشم

 یبرا یشتریب تیکه مسئول خواهدیآموزان ماز دانش
موفق  نیآموز آنالدانش کی ن،ی. بنابرارندیخود بپذ یریادگی

 یخود انضباط ،یمیاز خودتنظ ییممکن است به سطوح باال
داشته  ازیمرتبط ن یفراشناخت یهااز مهارت یاو مجموعه

قرار  یخودراهبر یریادگی یباشد، که اغلب تحت عنوان کل
 تیموفق یبرابا توجه به این نکته دانش آموزان  20ردیگیم

 یشتریبه نظم ب ینسبت به دوره حضور نیدوره آنال کیدر 
تواند عامل مهمی در افت که عدم رعایت آن می دارند ازین

 تحصیلی محسوب شود.
 مهدیه گفت:

های مجازی هیچ وقت به آن شکلی که در ما در کالس» 
نخواندیم. به  خواندیم درسهای حضوری درس میکالس

 «.دانیم هیچ چیز بلد نیستیمخاطر همین االن می
مائده که  :افزایش حجم تکالیف و محتوای آموزشی

های محقق داشت و از ای در کالسسابقه شاگردی چند ساله
عصبانیت درگفته هایش پیدا بود که خیلی از آموزش مجازی 
راضی نیست در اعتراض به حجیم و فشرده شدن مطالب 

 آموزشی گفت: 
باید چند  برای اینکه در کالس مجازی درسی را بفهمیم» 

 تازه  اتمام کالس اینجا باید بعد از .کردیمبرابر قبل تالش می
وارد کتاب کنیم و بعد  ،ها را گوش دهیمیکی یکی ویس

. بخاطر همین همیشه کلی درس بنشینیم و بخوانیم
 «.تلمبارشده و عقب افتاده داشتیم

از  :آموزانن مسئولیت در خانه به دانشه شدسپرد
ها از وضعیت حضوری به شکل مجازی تغییر وقتی که آموزش

ها ایجاد شد. این تغییر بک زندگی خانوادهکرد تغییراتی در س
آموزان در سبک زندگی تاثیرات چشمگیری نیز روی دانش

داشته است. بطور مثال ستایش دختری در پایه هفتم است 
که خواهری سه ساله به نام ستیا دارد. مادرش شاغل است و 
در شرایط قبل کرونا  هر روز ستیا را به مهد و ستایش را به 

ها مادر برد. اما با تعطیلی مدارس و مهد کودکمدرسه می
ناچار است ستیا را در خانه نزد خواهرش ستایش بگذارد تا 

 گردد مراقبش باشد.وقتی به خانه برمی
کوثر هم که دانش آموز پایه نهم است همیشه ازینکه با 

هایی که در خانه ماندن و به مدرسه نرفتن حجم مسئولیت
 فزایش یافته است گفت: سپارد امادر به او می

در اکثر روزها تهیه ناهار و تمیز کاری منزل به عهده من »
هایم را به منزله تعطیلی است و مادرم مجازی شدن کالس

 «.کندمدرسه من قلمداد می
استفاده از تلفن  :های غیردرسیعضویت در گروه

های اجتماعی، گذشته از اینکه در شرایط فعلی همراه و شبکه
فرصت بوده است در البالی آن خطراتی نیز برای یک 
آموزان در پی داشته است. واتساپ در واقع یک شبکه دانش

آموز در آن با اجتماعی عمومی است و ممکن است دانش
آموزشی نیز مواجه گردد و خانواده به ها و موضوعات غیرگروه

های معلم خود است از این امید که دانش آموز پیگیر آموزش
 ترل جدی فرزند خود بکاهد.کن

در کالسم دانش آموزانی بودند که بیشتر وقت »مریم: 
 «.کردندخود را در شبکه ها و پیج های متفرقه تلف می

 

  مرتبط با معلمان مشکالت .2-3
آموزان در روند آموزش در دانشبعد دیگر از مشکالتی که 

ست.  ه اواتساپ با آن مواجه بودند در ارتباط با معلمان بود
دانش  معلمان نقش بسیار پررنگی در رضایت یا عدم رضایت

با  ند.های مجازی در مدارس ایفا می کردآموزش آموزان از
توجه به جدید بودن فضای آموزش برای معلمان، 

 که شدمی دیده آنها کار در هاییکوتاهی
 عنوان به آن از پژوهش این در کننده مشارکت  آموزاندانش

 .دکرده ان یاد مجازی هایآموزش مشکالت
بعضی از  آموزان چند کالس باهم:ادغام دانش

آموزان که مسئولیت آموزش یک درس در مقاطع دانش
مختلف را به عهده داشتند برای درس خود در هر سه پایه 

دادند اختصاص می در واتساپ هفتم وهشتم و نهم یک گروه
آموزان هر دانشهایی که معلم تعیین می کرد، که در زمان

مقطع وارد گروه شده و پس از حضور و اعالم نام و نام 
ها را دریافت خانوادگی خود در ساعت تعیین شده آموزش

 کردند.می

 ۱0تا  ۹ ساعت در باید فارسی مثل درسی در» :ستایش
پایه نهم در گروه  ۱2تا  ۱۱پایه هشتم و ۱۱تا  ۱0 ،پایه هفتم
این  داد.ویس آموزش می شدند و معلم به صورتحاضر می

 «.کردشلوغی و تنوع پایه ها درگروه همه را گیج می
 کم تجربگی معلم در استفاده از تلفن همراه و تبلت:

ها استفاده از تلفن همراه در زمانی که با مجازی شدن کالس
هنوز تعداد . یا تبلت برای معلمان ضرورت پیدا کرده بود
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 و همفاراناهااهیم   انهی ه رضوس                                                                 ... نحوه و هافاص  ها، ا ش: مجازی هایکالس هه حضوری هایکالس از  اخش

در یا ل هوشمند نداشتند و موبایبودند که زیادی از معلمان 
عالوه بر اینکه این خود . اندکم تجربه بودهبسیاراستفاده از آن 

، بود ها بصورت مجازیآغاز آموزشیکی از دالیل تاخیر در 
 شد آموزش مفیدی ارائه ندهند.موجب می
آمد که معلم از دانش ها پیش میدر بعضی از درس»مریم: 

ها را ارسال یا فایلچگونه باید ه ک گرفتکمک می آموزان 
های های آموزش معلمان درسدریافت کند و یا گاهاً از روش

 «.ندککرد تا بتواند از آنها الگوبرداری دیگر سوال می
با تغییرات  عدم خالقیت معلم در شیوه تدریس:

مجازی  به اقتضایچشمگیر در امکانات و فضای آموزشی 
و دیگراستفاده گرفت قرار روش آموزش نیز تحت تاثیر  ،شدن

های های حضوری برای آموزشهای متداول در کالساز روش
به طور مثال معلمی که در مدرسه  غیرحضوری مناسب نبود. 

های کرده است در کالساز روش سخنرانی استفاده می
و الزم  این روش نخواهد بودقادر به استفاده تنها از مجازی 

های نو و خالق استفاده یوهاست برای جذابیت کالسش از ش
 کهدر درس تربیت بدنی بطور مثال . یا کند

 آموزان دانش همه دسترس نیاز در مورد ورزشی امکانات یقیناً
به همین داشت.  خواهیم انتظار را متفاوتی و روش بود نخواهد

اند که از ذوق و خالقیت در آموزش و علت معلمانی موفق
های صوتی اکتفا به آموزشفقط تدریس خود استفاده کرده و 

در پژوهش انجام شده مشخص گردید با توجه به . اما ندننک
های مجازی برای منتظره بودن تعطیلی مدارس و آموزشغیر

. تعداد این نوع معلمان بسیار اندک بوده اند، معلمان
، استفاده کنندگان یکنواختی روند آموزش معلممشارکت

، م تولید محتوا و فیلم آموزشیصرف از ویس در آموزش و عد
همچنین استفاده از محتوای تولیدی معلمان دیگر را از 

 .های عدم خالقیت معلمان خود دانستندنشانه
ای و عدم تعهد معلم نسبت به حرفهاخالق غیر

یکی از موارد مهمی که در شرایط پیش رو  آموزان:دانش
ا هموار یا آموزان رمی تواند مسیر آموزش و یادگیری دانش

آموزان سخت کند میزان همکاری و درک وضعیت دانش
توسط معلم است. حسن خلق و اخالق نیکو و تعهد نسبت به 

آموزان در شرایط آموزان حداقل انتظاری است که دانشدانش
گردد. جدید آموزشی از معلمانشان دارند که گاها محقق نمی

علمان نیز کنندگان بعضی از مهای مشارکتبر اساس گفته
درسی شان در تایم غیرنسبت به پاسخگویی به سواالت درسی

دهند و اینگونه از واکنش بسیار تندی ازخود نشان می
 زنند.پاسخگویی به مشکالت درسی شان سر باز می

 .دادن  درس اصالًمعلم ریاضی ما یک ماه اول »ستایش: 
. رفتمی شیپ کند یلیخ کرد شروع را سیتدر که هم بعدش

هایمان را برای این که عقب ماندگی ترم انیپا یهاکینزداما 

. بخاطر گذاشتیم یجبران کالس ما یبرا روز هر جبران کند
همین  .میکن اعتراض معلم به همین تصمیم گرفتیم که

 که ییهابچه همه از و موجب دلخوری شدید معلم شد
 آنها نمره و درک کم ترم انیپا از نمره پنج بودند کرده اعتراض

 «.گرفت نظر در ۱5 از را
وجود   فقدان برنامه منظم و اصولی برای آموزش:

های های منظم و از پیش تعیین شده در کالسساعت
 مقابل در حضوری هایآموزش مزایای از  مدرسه حضوری در

 هایساعت مدرسه در. شودمی محسوب مجازی هایکالس
 و هاتفریح هایزنگ همچنین و درس هر به یافته اختصاص

 تعیین پیش از برنامه با و مشخص مدرسه به خروج و ورود
 ساعت معلمان بعضی مجازی هایکالس در اما  . امابود شده

همین موجب سردرگمی  دندارن مشخصی برنامه و
 شود. آموزان میدانش

آموز منضبط و درسخوان مدعی نیما که بعنوان یک دانش
به مجازی تغییری در افت یا ها از حضوری بود تغییر کالس

پیشرفت تحصیلی او نداشته است، تنها شکایتش از 
ها در آموزش بود و با همان صدای مردانه دو رگه نظمیبی

اینکه در » ها گفت: خود در اعتراض به وجود این بی نظمی
لیست برنامه  .های مجازی معلمان مجبور نیستندکالس

چون بعضی  .ب نیستهفتگی مشخصی به ما بدهند اصالً خو
خواست برای معلمان مثل معلم عربی ما هر وقت که دلش می

هم مان . معلم فارسیدادفرستاد و یا درس میما تکلیف می
های مختلف دیر شروع هایش را به بهانهکه همیشه کالس

میکرد و یا کنسل و جابجا میکرد و ما جرات هیچ اعتراضی 
درس فارسی بیشتر از در  مریم هم میگفت که«.  نداشتیم

 شب همیشه چون معلمش است.ههای دیگر اذیت شددرس
 صبح فردا که کردمی تاکید و فرستادمی را هایشآموزش
زنگ تفریح بین محمد حسام هم تایم  .کردخواهد پرسش
دانست و چون مانند بعضی را کافی نمی های مجازیکالس
بلند شود یا به آموزان نبود که در تایم کالس از جایش دانش

 شد.کارهای متفرقه بپردازد بسیار خسته می
 آموزان:عدم پیگیری روند یاددهی و یادگیری دانش

کنندگان، های مشارکتبر اساس مطالعه و تحلیل مصاحبه
عدم ، ترین ضعف در آموزش مجازی توسط معلمانمشترک

بود. معلمان آموزان دانشپیگیری روند یاددهی و یادگیری 
ها  تمرکز اصلی خود را روی تهیه و ارائه آموزشغالباً
گذاشتند و به مهمترین بخش آن که دریافت بازخورد از می

نظارتی بر یا کردند و آموزان بود توجهی نمییادگیری دانش
روند یاددهی خود نداشتند تا در صورت عدم رضایت و وجود 

 کنند. مشکالت احتمالی بتوانند به رفع آن یا تغییر روش اقدام
معلمانشان معموال  گفت:بود میآموز پایه نهم نیما که دانش
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هایشان را تهیه و در گروه فقط در ساعات مشخصی آموزش 
 همهگاه پیگیر این مسئله نبودند که کردند و هیچارسال می

هر چند  .یا نه ندیا یاد گرفته اند آن درس داده شده را دیده ا
فرستادند و در گروه می هم یک نمونه سوال، هفته یک بار

کردند آموزان باید حل آن را که معموالً از کتاب کپی میدانش
 .فرستادندبرایشان می

با گذشت دو  اصرار به استفاده صرف از برنامه شاد: 
 صورت به آموزش روند یافتن ادامه و  ماه از تعطیلی مدارس

مجازی شبکه شاد توسط آموزش و پرورش طراحی و در 
ا توجه آموزان قرار گرفت. اما بمدارس و معلمان و دانشاختیار 

اشت به مشکالتی که در حین استفاده از این نرم افزار وجود د
ر های مکمل مثل واتساپ و تلگرام دقالب معلمان از برنامه

کردند. اما در این بین معلمانی هم وجود کنار شاد استفاده می
جود داشت تاکید داشتند که در عین حال که این مشکالت و

ل آموزان فقط در برنامه شاد داشته و دلیصرف بر حضور دانش
خود را هم تاکید و اصرار مدیر مدرسه و همچنین ترس از 
توبیخ شدن توسط اداره آموزش و پرورش یا مدرسه اعالم 

آموزان این معلمان به گفته دانش کردند. به همین علتمی
 ته باشند و همیشه بخشنتوانستند کالس پربار و مفیدی داش

مهمی از زمان کالس خود را برای بررسی و حل مشکل این 
 د. دادنسامانه از دست می

شد هایی که فقط در شاد تشکیل میدر کالس»مهدیه: 
کردند. چون معموال نیمی از دانش آموزان اصال شرکت نمی

شد حضور و غیاب درست ای هم نداشت. حتی نمیفایده
 «.چه برسد به یادگیریوحسابی هم کرد 

 
 
 

 مرتبط با والدین مشکالت .3-3
چیزی که مسلم است این است که تعطیلی اجباری 

مدارس به علت شیوع کرونا والدین را نیز تحت تاثیر قرار داده 
هایی مواجه کرده است. است و زندگی عادی آنها را با چالش
که  والدین شاغلی ست اولین و مهمترین چالش در ارتباط با 

این  .های مشخصی از روز مجبور به ترک خانه هستنددر تایم
هایی همچون حضور قبیل والدین در این شرایط با دغدغه

فرزند به صورت تنها در خانه و عدم کنترل او دست و پنجه 
کردند و گاها حس ناامنی و اضطراب خود را در این نرم می

نشان نیز منتقل موارد به صورت خواسته یا ناخواسته به فرزندا
 .کردندمی

اینکه من شاغل هستم و هچنین از همسرم »مادر نیایش: 
 جدا شده ام موجب شده دخترم زمان زیادی را تنها در خانه

انش ریزد و همیشه نگربماند و این از لحاظ روانی مرا بهم می
 . «هستم

از مشکالت دیگری که غالباً بین همه والدین مشترک 
اشتن شرایط اقتصادی مناسب برای خرید توان به نداست می

حضور چند فرزند محصل و یا چند  ،تلفن همراه برای فرزندان
قلو در یک خانه و عدم توان تمام تامین امکانات متناسب با 

های مجازی، تحمیل هزینه باالی خرید بسته هایآموزش
اینترنت برای آنها و همچنین عدم آگاهی کافی از کنترل 

گذشته از این زمان  .ن در فضای مجازی نامبرددرست فرزندا
زیادی باید در طول روز برای کنترل دروس و رسیدگی به 
تکالیف فرزندان توسط والدین صرف شود. در این میان 

ای توان مشکل والدینی که به نوعی به تربیت گلخانهنمی
معتقد بوده اند و اعتقادی به در اختیار قرار دادن موبایل و 

اند را نادیده گرفت. چون همین فرزندانشان نداشته تبلت به
تفکر موجب ایجاد مقاومتی اولیه در مقابل پذیرش آموزش 

 شده است.بصورت مجازی در واتساپ برای فرزندانشان می
های مربوط به والدین در آموزش مجازی در شرایط چالش

 است.بیان شده ۱کرونا در شکل

 مجازی آموزش در مشکالت والدین. 1شکل

 

عدم آگاهی کافی از 
کنترل درست فرزندان

در فضای مجازی

افزایش مسئولیت 
والدین در قبال 

تکالیف و دروس 
فرزندان

تحمیل هزینه باالی 
خرید بسته های 

اینترنت

نداشتن شرایط اقتصادی
مناسب برای خرید تلفن  

همراه برای فرزندان 

حضور فرزند به 
صورت تنها در خانه 

و عدم کنترل او 
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 مرتبط با روش آموزش مشکالت. 4-3
آموزان های دانشمصاحبههای انجام شده از تحلیل

ها در فضای مجازی غالباً به دو مشخص گردید که آموزش
آنالین و آفالین انجام می گیرد. آموزش آفالین شامل  شیوه

های های آموزشی ، تهیه فیلم، تهیه ویسیتهیه جزوات درس
های پیش ساخته از آموزشی و همچنین ارسال کلیپ

های دیگران است و آموزش آنالین شامل الیوهای آموزش
 آموزشی است. 

بر اساس بررسی نظرات  مشکالت آموزش آنالین:
کنندگان مشخص گردید که روش آموزش آفالین مشارکت

دو علت مهم ادعای خود برای که  برای آنها مناسب تر است 
آفالین اختیار تعداد  . اول اینکه در آموزشکرده اندعنوان را 

دفعات مطالعه درس و همچنین زمان مطالعه در اختیار خود 
تواند در زمانی که خود آموز میآموز است و دانشدانش

داند به مطالعه بپردازد. دوم اینکه میزان بازدهی اسب میمن
های آنالین بسیار کمتر از آموزان در کالسیادگیری دانش

آموزان به دلیل اینکه آفالین است. چون ممکن است دانش
 ،پردازنددرفضایی متفاوت از کالس درس به یادگیری می

ار به دقایقی از کالس تمرکز خود را از دست داده و یا ناچ
ترک کالس باشند و همین موجب اختالل در یادگیری آنان 

 .گردد
 توانیمنمی کاری عمالً آنالین کالس در»: مهدیه

حاضر  کالس در فقط  تا یک 8 ساعت از اینکه غیر بکنیم
شود که معلم فیلم ل آموزشمان وقتی شروع میاص. باشیم

کنیم میفرستد و ما تازه از ابتدا شروع ضبط شده کالس را می
 «. فیلم ها را دیدن

اغلب  یاضیآموزش رمشفالت آموزش درس رشاض : 

. در بود یمبتن یسخنران یروش سنت هبقبل کرونا  مدارس
نوشته  اهیس تخته یروش معلم موضوع موردنظر را بر رو نیا

در  ،یخاص تیآموزان مجبورند بدون داشتن فعالو دانش
معلم را گوش کرده  یهاکالس درس ساکت نشسته و صحبت

که یادگیری این درس از دید دانش  2۱و به خاطر بسپارند
آموزان چندان راحت نبود. با ظهور کرونا و مجازی شدن 

های صورت طی بررسیها، یادگیری دشوارتر نیز شد. آموزش
گرفته در این پژوهش مشخص کردید رضایت بخش ترین 

رسی و علوم و ها معموالً مربوط به دروسی مثل فاآموزش
ها مربوط به دروس ریاضی است و این امر ترین آموزشسخت

های آموزشی ها و تفاوت روشتا حد زیادی به ساختار درس
مربوط می شود . به طور مثال ممکن است معلم علوم با ارسال 

هایی از توضیحات خود در مورد صفحاتی از کتاب ویس
این چنین شیوه  توانسته باشد آموزش مکفی ارائه دهد اما

فایده خواهد بود به همین علت آموزشی برای درس ریاضی بی
آموزان بیشترین مشکالت را در طبیعی است که دانش

 .یادگیری درس ریاضی در فضای مجازی تجربه کنند
 جزوه اکتاب ی از ای صفحه معلم ریاضی ما»نیایش: 

 سیو فرستاد وپشت سر آنبصورت عکس می را خودش
 «.را توضیح آن 
 به  ابتدا در را خود آموزش  معلم ریاضی ما» مهدی: 

 وسر انجام کرد ارسال ما برای جلسه چند در ویس صورت
 بازدهی طریق این به آموزشش که رسید نتیجه این به خود
 «. کرد متوقف کلی صورت به را آموزش دلیل همین به. ندارد

یادگیری درس ریاضی بصورت مجازی واقعا »مائده: 
است و من هم که کمی در این درس ضعیفم چیزی  سخت

 «.یاد نمی گرفتم
 مرتبط با ارزشیابی و امتحانات مشکالت. 5-2

زمان امتحان پایان ترم فرا رسید و تصمیم آموزش و 
پرورش بر این شد که پایه هفتم و هشتم به صورت 
غیرحضوری و پایه نهم به صورت کامالً حضوری امتحان پایانی 

 رعایت و حفظ با نهم پایه امتحانات بنابراین  د.را اجرا کنن
محتوای  مورد در. گرفت انجام مدرسه در اجتماعی فاصله
مربوط  امتحاناتبارم  ها هم مقرر گردید حجم زیادی ازآزمون

 .باشد کرونا به مطالب آموزش داده شده در مدرسه و قبل

که مشکل و چالش  چیزی که مشخص است این است
اساسی در ارزشیابی پایانی مربوط به پایه های هفتم و 

در ادامه  .حضوری داده اندهای غیرآزمونکه هشتمی است 
غیرحضوری وجود به شکل به مشکالتی که در ارزشیابی 

 است. شده پرداخته دارد
های های پایهآزمونها: غیا اصو   هودن اجاای آزمون

شیوه انجام گرفت. یا امتحانی گرفته هفتم و هشتم به سه 
های کالسی مبنای نمره نشد و نمرات طول ترم و فعالیت

آموزان را به قرارگرفت، یا معلم با استفاده از لینکی دانش
کرد و یا معلم برگه سوال را در گروه آزمون آنالین هدایت می

داد و دانش آموزان در زمان مشخص پاسخ نامه را در قرار می
 کردند.شخصی به معلم ارسال می صفحه

ها آموزان در این مدل آزمونمشکل اساسی که دانش
بود که برای پاسخگویی به  یداشتند زمان بسیار محدود
هدف اصلی کاهش زمان . شدسواالت در نظر گرفته می

امتحان توسط معلمان نیز کم کردن امکان و فرصت تقلب 
حرف، خجالتی یار کم. عرشیا پسری بسآموزان بوده استدانش

و مضطرب بود و به گفته مادرش در اثر دادن امتحانات در 
فضای مجازی بسیار از لحاظ روحی آسیب دید و اعتماد به 
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 گفت: نفس خود را کامال از دست داد. عرشیا می 
ال تا سو ۱0مثالً برای  .زمان امتحان ما بسیار کم بود»

تی در د. من هم که حشدقیقه زمان گذاشته می 30
های حضوری سر جلسه دچار اضطراب و کمی وقت آزمون

م کردم. دیگر مادربودم تمام امتحانات آنالین را خراب می
شد با تک تک معلمان صحبت کند تابه ضمانت ناچار می

 مادرم به من فرصت بیشتری بدهند.که آن هم با موافقت همه
 ".شدمعلمان مواجه نمی

سال علمان ما در پایان بعضی از م»: گفتمریم نیز می
ترمی  اعالم کردند که قرار نیست امتحان پایان تحصیلی

حاظ لبگیرند و همان نمره نیمسال اول در کارنامه را برای ما 
  ، اینجا بود که حس کردم تمام زحمات طول ترممخواهند کرد
 «.بیهوده بود 
های غیر در آزمون :هانتیجه آزمون هودن وانع  غیا

استفاده از تقلب در پاسخ به سواالت توسط حضوری 
های شود. در بررسیآموزان بسیار پررنگ دیده میدانش

صورت گرفته در این پژوهش مشخص گردید که تقلب 
گرفت، یا از طریق آموزان غالباً به سه طریق صورت میدانش

یق ارسال سوال به فرد متخصص و دریافت پاسخ آن ، ویا از طر
ب ن دیگر کالس و یا از طریق مراجعه به کتامشورت با دوستا

 داشتند وجود آموزانیدانش هم بین این در البتهو جزوات. 
 آزمون در تقلب از و دادندمی امتحان سالم کامالً صورت به که

 .کردندنمی استفاده
من و بقیه دوستانم در کالس یک گروه »محمدحسین: 

ه را بصورت دستتقلبی واتساپی تشکیل دادیم و تمام سواالت 
کردیم. تقریبا همه جمعی و با مشورت هم حل می

 «.هایم در این گروه بودندهمکاسی
بیش  پایانی نمرات بودن باال: هاناط ا ت  در نتیجه آزمون

 اول یمسالن نمرات با آنها مقایسه و آموزاناز نیمی از دانش
ها در آزمونکه ویای این مطلب بوده است گ کامال کدام هر

اما تشخیص  .شرایط کامال غیرواقعی و ناسالم رخ داده اند
است آموز تقلب کرده و کدام نکردهواقعی اینکه کدام دانش

در  به همین علت در این بین ناعدالتی. پذیر نبوده استامکان
نمرات افرادی که آزمون واقعی داده و کسانی که تقلب 

تفاق ازمانی  بعد دیگری از ناعدالتی .شوددیده میاند کرده
مره آموزان نای به دانشافتد که معلمان بطور کامال سلیقهمی
 دهند.می

که پسری بلند قد، شوخ طبع و پر انرژی بود، بعد  رضا
هایش در کالس در دورانی که بیان چند خاطره از شیطنت

ها حضوری بود، از اینکه همین اتفاق موجب بدبینی کالس
های مجازی شده بود شکایت معلمان نسبت به او در کالس 

 کرد و گفت:
دادند و معلمان کال به هرکس دوست داشتند نمره می» 

دادند. چون امتحان به هرکس دوست نداشتند نمره نمی
 «.گرفتنددرست و حسابی هم از ما نمی

ار تواند در زمره ناعدالتی در نمره قرمثال دیگری که می
شان از تمام یاضیگیرد همان داستان مهدیه بود که معلم ر

 5آموزانی که به شیوه تدریس او اعتراض کرده بودند دانش
 محاسبه کرد. ۱5نمره کم کرده بود و نمراتشان را از 

 
 

 های اخالقی آسیب. 6-3
برانگیز مرتبط با آموزش آخرین بعد از مسایل چالش

 با مصاحبه روند در پژوهشگر که  آموزانمجازی دانش
 اخالقی هایآسیب است یافته دست آن به کنندگانمشارکت

 این. کردمی درگیر را آموزاندانش پنهان صورت به که بود
شامل تشویق شدن به دروغ به قصد تبرئه شدن از  موضوعات

تقلب در امتحانات و تشویق شدن به تکالیف وغیبت کالسی، 
اخالقی بدون نظارت والدین قرارگیری در فضای مجازی غیر

-این موضوعات ممکن است خانواده به علت نا. در کنار باشد

آگاهی با شیوه درست مواجه با فرزندان خود در زمان رخ 
 دادن اشتباه توسط آنان در فضای مجازی، به اقتضای شرایط

های کنندگان، آن ها را دچار اضطراب و آسیبسنی مشارکت
در وضعیــت کنونی کــه از حضــور  روانی بیشتر کند.

 گریزی نیست، والدین آموزان در فضای مجازیمیلیونی دانش
های ویژه رسانیطالع ها و اآموزان نیازمند آموزشو دانش

رسد که ما صرفا شاهد آموزش هستند. با این حال به نظرمی
دروس مختلف مدرسه هستیم و نسبت به شناخت ماهیت 

های فضای های اجتماعی و معرفی برخی از آســیبشــبکه
 هیچ کار قابل ذکر یا فراگیری صورت نگرفته مجازی تقریبا

 .22 اســت
 دادم اصال تقلبمن اوایل که امتحان مجازی می»ستایش: 

ب نمی کردم اما بعد از مدتی دیدم همه دوستانم براحتی تقل
دهد منم دیگر تقلب می کنند و معلم هم اهمیتی نمی

 «.کردممی
مادرش شناسم که من یکی از دوستانم را می»مهدی: 

فرستد و حتی او را کند و میتمام سواالت را برایش حل می
 به تقلب در چنین شرایطی تشویق هم میکند.

ها در واتساپ در شش بصورت کلی در این پژوهش چالش
 .طبقه بندی شده است 5مضمون به شرح جدول 
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 استفاده از شبکه اجتماعی واتساپ های دانش آموزان متوسطه اول در. چالش5جدول
 مضامین فرعی مضمون اصلی

 هایچالش
 آموزش در واتساپ

-( مشکالت مرتبط با دانش1

 آموزان

 نداشتن موبایل و تبلت شخصی
 کننده شدن روند آموزشهخست

 افت تحصیلی
 افزایش حجم تکالیف و محتوای آموزشی

 آموزانسپردن مسئولیت در خانه به دانش
 درسیهای غیرگروهعضویت در 

 (مشکالت مرتبط با معلمان2

 آموزان چند کالس باهمادغام دانش
 کم تجربگی معلم در استفاده از تلفن همراه و تبلت

 عدم خالقیت معلم در شیوه تدریس
 آموزانای وعدم تعهد معلم نسبت به دانشحرفهاخالق غیر

 فقدان برنامه منظم و اصولی برای آموزش
 آموزانروند یاددهی و یادگیری دانشعدم پیگیری 

 اصرار به استفاده صرف از برنامه شاد

 مشکالت مرتبط با والدین (3

 نداشتن شرایط اقتصادی مناسب برای خرید تلفن همراه
 و عدم توان تامین امکانات محصل در خانواده چند فرزندحضور 

 وزآمفرزندان دانشهای اینترنت تحمیل هزینه باالی خرید بسته
 یعدم آگاهی کافی از کنترل درست فرزندان در فضای مجاز

 تنها ماندن فرزند در خانه برای والدین شاغل

( مشکالت مرتبط با روش 4
 آموزش

 مشکالت آموزش آنالین
 مشکالت آموزش درس ریاضی

( مشکالت مرتبط با 5
 ارزشیابی و امتحانات

 هاغیر اصولی بودن اجرای آزمون
 هانتیجه آزمونغیر واقعی بودن 

 هاناعدالتی در نتیجه آزمون

 های اخالقی( آسیب6

 تشویق شدن به دروغ به قصد تبرئه شدن از تکالیف وغیبت کالسی
 تقلب در امتحاناتتشویق شدن به 

 بدون نظارت والدینمجازی اخالقی قرارگیری در فضای غیر
 های تربیتی ناصحیح والدین در مواجه با فرزندانبرخورد

 هاب: فرصت
های آموزان در کالسهایی که دانشعالوه بر چالش

با آن مواجه شدند و در باال ذکر گردید، این نوع  مجازی
ها در برداشته است. این هایی هم برای آنآموزش فرصت

 ها شامل موارد زیر می باشد.فرصت
 هادر قید زمان نبودن کالس. 1

های مدرسه معلم در ساعت مشخص شده خود در کالس 
ای به راحتی موظف به ارائه تدریس خود بود و فرصت اضافه

ها در اختیارش قرار نمی گرفت. اما برای جبران عقب ماندگی
در فضای مجازی به راحتی معلم می تواند در هر زمان و 

آموزان فرصتی محتواهای آموزشی خود را در اختیار دانش
 قرار دهد.
کردیم آن تدریس را از در مدرسه اگر غیبت می»نیما: 
توانیم آن تدریس را چندین دادیم. اما در مجازی میدست می

 «.بار ببینیم 

 ذهابوصرفه جویی در زمان و هزینه ایاب. 2

آموز برای های مجازی ضرورت ندارد دانشدر آموزش
شرکت در کالس مسیری را تا مدرسه طی نماید و در هر 
مکان و شرایطی در صورت وجود اینترنت قادر به شرکت در 

ها کالس خواهد بود. همچنین بخش زیادی از هزینه خانواده
آموز به ذهاب دانشبه علت عدم نیاز به پرداخت هزینه ایاب و

مهدیه جیبی او کاهش یافته است. مدرسه و همچنین پول تو
ش بسته در حالی که لبخند از سر رضایتی بر چهره اش نق

 بود گفت:
بیدار  6قبال برای اینکه به مدرسه برویم باید ساعت » 

پوشیدیم شدیم صبحانه میخوردیم ، روپوش مدرسه را میمی
ماندیم تا اینکه نهایتا و کلی هم در انتظار سرویس مدرسه می

توانیم کمی بیشتر اما االن می. رسیدیمبه مدرسه می 8
دن به مدرسه یک ربع مانده بخوابیم و بدون استرس دیر رسی

توانیم مان را هم میشویم. حتی صبحانهبه کالس بیدار می
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همزمان در کالس بخوریم.  این برای من که اهل زود بیدار  
 «.شدن نیستم خیلی دلچسب بود

-ومادر مهدی نیز طی تماس تلفنی کم شدن هزینه ایاب
ذهاب و هزینه سرویس مدرسه و پول تو جیبی فرزندش را 
بعنوان یک حسن در آموزش مجازی عنوان کرد اما از اینکه 

ر هزینه خرید موبایل و اینترنت در شرایط دشوار اقتصادی د
ی برحه ای از زمان به آن ها تحمیل شده بود اعالم نارضایت

 کرد.می
ناوری     . 3 یادگیری ف یافتن  داده از    ضرررورت  ها و اسررت

 های جدید توسط معلمانروش
تا حد مجازی آموزش  تیمدرن، موفق یآموزش طیدر مح

 . تا قبل از اینکه23 دارد یبه درک معلمان بستگ یادیز
های مجازی ضرورت پیدا کند معلمان توجه بسیاری آموزش

د به استفاده از فناوری و فضای مجازی در آموزش نداشته ان
پیش  و به روش سخنرانی بسیار پایبند بوده اند. اما در شرایط

 وبه استفاده از امکانات جدید در آموزش شدند  آمده ناچار
وبایل خود را به شرایط فعلی که نیاز به تسلط بر استفاده از م

علمان مو لپ تاب دارد وفق داده اند. کما اینکه تا قبل از این 
 ای در استفاده ازین امکانات نداشتند.بسیاری حتی تجربه

لمان ما تا قبل از کرونا فقط دو سه نفر ازمع»عرشیا: 
ه سعی موبایل هوشمند داشتند. اما االن نه تنها همه دارند بلک

می کنند و مجبورند طرز استفاده از آن را در آموزش یاد 
 «.بگیرند
امکان کنترل مدیر مدرسرره بر کالس و روش تدری       . 4

 معلم

های عادی در مدرسه هرگز امکان کنترل در کالس

معاونان تا این سطح روندآموزش در کالس برای مدیران و 
های مجازی عالوه برمعلم فراهم نبود. در حالی که در کالس

آموزان، مدیر و معاونان هم حضور دارند و بر روند و دانش
کالس در صورت نیاز ورود خواهند کرد. این خود نوعی حس 
کنترل شدن برای معلمان و در نتیجه دقت بیشتر ایجاد کرده 

 است.
دیدیم که مدیر مدرسه یه گاها میدر کالسمان » مائده:

معاون حضور دارد و با سالم و حوالپرسی و تشکر حضور خود 
 «.را به معلم یادآور می شود

 آموزانآسایش و رفاه بیشتر دانش. 5

آموزان به اتفاق بر این عقیده بودند که با اینکه دانش
دوری از دوستان و فضای گرم و دوستانه کالس در فضای 

ندارد اما همین که مجبور نیستند صبح زود  مجازی وجود
بیدار شوند و با سرویس به مدرسه بروند و زمان طوالنی را 

های سفت مدرسه بدون حرکت بنشینند و یا در روی نیمکت
فصل سرد زمستان از خانه و فضای گرم آن خارج شده و در 

خوردگی و آنفوالنزا قرار بگیرند بسیار خوب خطر ابتال به سرما
 گفت: ت. مهدیه میاس

-قسمت شیرین ماجرا آنجاست که در اتاق خود نشسته» 

ان ایم و در حالی که روی تخت خود لم داده ایم، در یک دستم
هایی که مداد و خودکار است و در دست دیگرمان خوردنی
 .«کندمادر گاه و بیگاه در البالی کالس برایمان آماده می

های ها و مضمونبه صورت کلی نتایج تحلیل داده
نمایش داده شده  2های پژوهش در شکلمستخرج از یافته

 است.

 ها در آموزش مجازیها و فرصت. چالش2شکل 
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 و همفاراناهااهیم   انهی ه رضوس                                                                 ... نحوه و هافاص  ها، ا ش: مجازی هایکالس هه حضوری هایکالس از  اخش

 گیریبحث و نتیجه
 آموزاننحوه مواجه دانش دهندهانعکاسحاضر پژوهش 

های مجازی متوسطه اول شهرستان ساری از شرکت در کالس
از حاصل  هایمضمون لیتحل استفاده ازبا  است؛ کهبوده 

 های دانش آموزانتجربه یبه بررس، پژوهش مصاحبه در
های کالسدر  آموزاندانش نیکه ادریابدتا  ه شدپرداخت

ها و مجازی خود در قرنطینه بحران کرونا با چه چالش
پژوهش مشخص شده است هایی مواجه بوده اند. طی فرصت

 به هاآموزش مدارس، تعطیلی در پی و کرونا بحران در  که
 سامانه تلویزیونی، مدرسه فضای سه طریق از مجازی صورت

ها و بررسی یافت. طی مشاهده و مصاحبه ادامه واتساپ و شاد
ها مشخص گردید که در روند آموزش، واتساپ توانسته یافته

های مدارس داشته باشد.  در تری به آموزشدهی کاملپوشش
بعلت شیوع کرونا  ۹8ابتدای تعطیلی مدارس در اسفند ماه 

ها در فاصله کمتر از یک هفته از طریق مدرسه آموزش
تلویزیونی آغاز شد. اما این نوع آموزش به علت عدم هماهنگی 

ها، های مدرسه و تلویزیون، تفاوت در روش تدریسسرفصل
تداخل زمانی تدریس مدرسه و تلویزیون و همچنین یک سویه 

آموزان ها مورداستقبال چندانی از سوی دانشبودن آموزش
مواجه نشد. در ادامه این مسیر همزمان که مدارس و معلمان 

آموزان از در جستجوی بهترین راه برای ارتباط موثر با دانش
های سکایپ و نرم افزارهای تلگرام و واتساپ و اطریق نرم افزار

رسان در دسترس دیگر بودند سازمان آموزش و پرورش پیام
-اولین نسخه از شبکه اجتماعی دانش ۹۹در اردیبهشت ماه 

افزار هم در شاد( را در اختیار مدارس قرار داد. این نرم)آموز
 آموز و کالس درس تعبیه شدهعین حال که مختص دانش

امنی و عدم کنترل حریم خصوصی بود و مشکالت مربوط به نا
در آن حل شده بود همچنان نتوانست مشکالت موجود در 

آموزان را حل کند و روند یادگیری های مجازی دانشکالس
ها مجددا به واتساپ را بهبود بخشد. لذا در نهایت تمام آموزش

 منتقل گردید.
در بعد  .ها در واتساپ در شش بعد طبقه بندی شدچالش
ترین اساسی آموزان است ربوط به جنبه فردی دانشاول که م

 بود آموزانبرای دانش نداشتن موبایل و تبلت شخصی  مشکل
از آن بعنوان مشکالت ، نیز ]۹[رئودی و فیسل که در مقاله 

آموزش مجازی در لبنان یاد شد و با این پژوهش هم سویی 
 داشت. 
شکل  معلمان با آموزاندانش درارتباط هاچالش دوم، بعد

 عدم و معلم تجربگیکم مواردی همچون که گرفت کهمی
 معلم اصولی و منظم برنامه تدریس، فقدان در هاآن خالقیت

از جمله  آموزاندانش یادگیری روند پیگیری عدم و آموزش در
، نیز در پژوهش ]7[ سلیمی و فردینمواردی بوده است که 

این میان چیزی که ها دست یافته اند. درخود به این یافته
ها از طریق مشاهده مستفیم محقق در بررسی این چالش

است این است که میزان سن معلمان و هم  دریافت کرده
کنند در میزان رضایت چنین نوع درسی که تدریس می

آموزان از فرایند یاددهی و یادگیری بسیار تعیین کننده دانش
کالسشان  ربوده است. معلمانی که با مشکالت بیشتری د

سال به  45بیشتر معلمان در رده سنی باالی  .اندمواجه بوده
ها و علت عدم آشنایی به استفاده از موبایل اندروید و فناوری

امکانات آموزشی جدید بوده است. همچنین در فضای مجازی 
 آموزان در درس ریاضی است.بیشترین مشکل یادگیری دانش

آموز شکل اولیای دانشها در ارتباط با بعد سوم چالش 
نداشتن شرایط اقتصادی  عبارتند از: عوامل. گرفته است

مناسب برای خرید تلفن همراه و یا تحمیل هزینه باالی خرید 
های اینترنت، عدم آگاهی کافی از کنترل درست فرزندان بسته

در فضای مجازی و مشکل تنها گذاشتن فرزند در خانه برای 
محمدی ند. در پژوهش گیرقرار می والدین شاغل در این دسته

های نیز در ذکر معایب کالس ۱5کشاورز و همکارانو
عدم  و وقت کم والدین شاغلمجازی برای والدین، دو مورد 

سو بود. اما سخنی از مساله تحمیل با این پژوهش هم تسلط
های باالی خرید موبایل و تبلت به والدین به میان شدن هزینه

تواند این باشد که در پژوهش حاضر نیز می نیامده است. علت
ما آموزش مجازی را در شرایطی بررسی کردیم که بحران 
کرونا و تعطیلی مدارس به اجبار و با سرعت زیادی آموزش 

آموزان تحمیل کرد و زیرساخت مجازی را به مدارس و دانش
ها و آمادگی الزم در این زمینه چه برای دولت و چه والدین 

 کشاورز و همکارانومحمدی د. در حالی که پژوهش محیا نبو
آموزش مجازی را در شرایط عادی و قبل از کرونا و تعطیلی 

 اجباری مدارس بررسی کرده بودند.
ها در آموزش مجازی در در بعد چهارم بررسی چالش

ها بر پرداخت شد و مشخص گردید واتساپ به بررسی روش
دچار مشکل  زمینهدو  ها درروشآموزان غالباً در انشد که

اول آموزش به صورت آنالین و همزمان و دوم روش  هستند.
در مورد پنجم . های آموزش ریاضی در شبکه های مجازی

ها به مسئله ارزیابی و امتحانات پرداخته شده بررسی چالش
 اجرای بودن اصولی غیر  آموزان غالباًاست. در این مورد دانش

 بعضی تقلب واسطه به هاآن نتیجه بودن واقعی ها، غیرآزمون
 معلم توسط نتایج دراعالم ناعدالتی همچنین و آموزاندانش

 اساسی مشکالت عنوان به امتحانات بودن مجازی واسطه به را
مساله ارزیابی و امتحانات از جمله موضوعات  اند.کرده بیان

بسیار مهمی بوده است که در آموزش در فضای مجازی هم 
هایی اساسی و حل و هم معلمان را با چالشآموزان دانش

نشده مواجه کرده است. لذا بسیار مفید خواهد بود که 
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پژوهشگران در پژوهشی جداگانه به بررسی روند ارزیابی و  
ها آموزان در مدارس در این شرایط که آموزشامتحانات دانش

های اخالقی در بعد آخر نقش آسیبمجازی ست نیز بپردازند. 
ها نمی توان وزان را به اقتضای مجازی شدن آموزشآمدانش

 .نادیده گرفت
های مصاحبهکنندگان در پژوهش در هرچند مشارکت 

 تاکید های مجازیها در کالسروی چالش خود بیشتر
آموزان های ایجاد شده برای دانشتفرص تواننمی اما اندکرده
قید  در همچون هاییفرصت  این فضا را نادیده گرفت.در 

 هزینه و درزمان جویی صرفه  ها،کالس نبودن  مکان و زمان
 و کالس روند بر مدرسه معاون و مدیر کنترل ذهاب،وایاب

آموزان؛ پژوهش دانش بیشتر رفاه و آسایش همه از مهمتر
، در بعد فرصت هایی که ]8[محمدی و کشاورز و همکاران 

ال همسو آموزان ایجاد می کند کامکالس مجازی برای دانش
 . با این پژوهش بوده است

گر روشن شد که درکنار تعداد پژوهش برای پژوهش این در
ها راضی آموزان که از مجازی شدن آموزشکمی از دانش

آموزان از این وضعیت بودند، تعداد بسیار زیادی هم از دانش
ناراضی و تمایل به برگشتن به فضای آموزش حضوری را 

 فضای در آموزش با قیاس قابل را مجازی آموزش وداشتند 
ی مهای ذکر شده ها و فرصتچالش نیا .دانستندنمی مدرسه

-میزان رضایت دانشجهت سنجش  یاریبه عنوان مع تواند

 . ردیمورد استفاده قرار گ های مجازیآموزان از روند آموزش
ها بصورت با توجه به استمرار شرایط و ادامه یافتن آموزش

از توانند و حتی معلمین می نیومسئول زانیبرنامه رمجازی، 
 نهیزم استفاده کنند وآتی  یهاپژوهش در برنامه نیا جینتا

ورند. همچنین با وجود فراهم آ ارتقا و بهبود جهت الزم را 
محاسن بسیار در آموزش مجازی، خوب است که از آن حتی 

های گیری کرونا و از سرگیری آموزشبعد از پایان همه
های آموزش در مدارس مورد استفاده بعنوان مکملحضوری، 

قرار گیرد. این پژوهش در دوره متوسطه انجام شده است و 
ممکن است پژوهش در دوره ابتدایی ازین جهت که در مقابل 

آموزان دوره متوسطه دسترسی و تسلط کمتری بر دانش
ها دارند و کنترل بیشتری از جانب والدین امکانات و فناوری

گردد، نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. ها اعمال میبر آن
همچنین پژوهش در مناطقی دیگر از کشور که از اینترنت 

ها بدون اند و مناطق عشایری به این دلیل که آموزشمحروم
گیرد نتایج دسترسی به اینترنت و تلفن همراه صورت می

های الشگردد چمتفاوتی را رقم خواهد زد؛ لذا پیشنهاد می
آموزان با این شرایط نیز مورد پژوهش و بررسی قرار دانش
 گیرد.
 

توان به تاثیر زمان انجام های این پژوهش میاز محدودیت
ها اشاره کرد. این پژوهش در سال های پژوهش در یافته

ابتدایی آغاز آموزش های مجازی در شرایط کرونا انجام شده 
دانش آموزان و حتی  است و عدم آکاهی و تجربه معلمان،

ها نسبت به این بستر جدید، بسیار نقش پررنگی در خانواده
های آینده با نتیجه پژوهش داشته است. در حالی که در سال

هایی که آموزش و پرورش در مورد آماده توجه به برنامه ریزی
سازی و آموزش معلمان و حل مشکالت سامانه شاد اتخاذ 

های رس قرار گرفتن نرم افزارخواهد کرد، همچنین در دست
تر در کشور، دور از انتظار نیست اگر شاهد آموزشی به روز

آموزان در این مشکالت کمتر و فرصت های بیشتر برای دانش
فضا باشیم. محدودیت دیگر این پژوهش این بود که این 
پژوهش در شرایطی انجام شد که امکان مصاحبه حضوری با 

ش نبود و همین موضوع در زمان کنندگان در پژوهمشارکت
ها در پاسخگویی به سواالت تاثیرگذار و عالقه مشارکت کننده

های صوتی در واتساپ معموال مصاحبه بود. چون در مصاحبه
شونده به دنبال بیان اصل پاسخ بوده و از دادن پاسخی 
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