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به دنبال شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس و لزوم تداوم آموزش در سال تحصیلی، معلمان ناگزیر از ارائه آموزش در فضای 
صورت مجازی  کالسهای درسی بهآموزش های فرصت و تهدیدهای دورهلذا این پژوهش با هدف اصلی شناسایی . دنمجازی شد

های این پژوهش معلمان مدارس دوره اول کننده مشارکت. در دوره اول ابتدایی با رویکرد کیفی و به روش پدیدارنگاری انجام شد

برای . بتنی بر هدف انتخاب شدندگیری منفر به شیوه نمونه 13مشهد بودند؛ که بر اساس اشباع نظری  منطقه تبادکانابتدایی 
گذاری ها با استفاده از روش کدتحلیل مصاحبه. های نیمه ساختاریافته عمیق بهره گرفته شدگردآوری اطالعات استفاده از  مصاحبه

های مجازی در پنج بعد برنامه درسی، اقتصادی، روان های دروهپس از استخراج و دسته بندی موضوعی فرصت. انجام گرفت
های مجازی در شش بعد برنامه درسی، سازمانی، خانواده، بهداشتی و جسمی، اقتصادی ناسی، خانواده و سازمانی و تهدیدهای دورهش

های مجازی که توسط معلمان بیان گردیده ها و تهدیدهای دورهبنابراین با توجه به فرصت .شناسی مورد توجه قرار گرفتندو روان
منسجم و اثر بخش جهت تعیین ویژگی عناصر برنامه درسی مطلوب مجازی در دوره اول ابتدایی های است، طراحی زیر ساخت

 .  ضرورت پیدا می کند
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 مقدمه -1
 مسئولیت تعلیم و تربیت آغازین را در اجتماع برباشد که هایی میرین پایگاهتیکی از اساسی آموزش و پرورش،

هایی را وارسی کرد که به افزایش کارآمدی این پایگاه مهم اجتماعی کمک عهده دارد و اگر قادر بود که عامل
 (.1311ساالرزاده و محبوبی، ) نماید در حقیقت قدمی به سوی ارتقا رفاه اجتماعی افراد جامعه برداشته شده است

 پژوهشادبیات  -2
ظیفه باشد که ویهای آتی مدر حقیقت نظام آموزش و پرورش، الگوی مهم فرهنگی اجتماع و مسئول تعلیم نسل

آموزان در ایران شانس آموزش و تحصیل را اکثر دانش. های آتی را عهده دار استبه جایی فرهنگ را به نسل جا
باشد که فراگیران را برای وارد شدن کیفیت باال می ای ازها دارند، اما مشکل اساسی، آموزش با درجهدر مدرسه

های هر ترین چالشبنابراین یکی از اساسی(. 1331)جلیلی،  به اجتماع و مراحل پذیرفتن مسئولیت آماده نماید
به صورتی که موفق شدن در هر نظام آموزشی نشان دهنده . نظام آموزشی، مساله موفق شدن در تحصیالت است

ذا ل. های افراد استیابی به اهداف و توجه نمودن به برطرف سازی نیازمندیظام در حوزه دستموفق شدن آن ن
های گوناگون از دیدگاه توسعه توان یک نظام آموزشی را کارا و موفق دانست که فراگیران آن در زمانموقعی می

اینرو نظام  از. (1394ی و مریدی، عالی پور بیرگانی، سحاق) و رشد تحصیلی در باالترین رتبه قرار داشته باشند

 . (1392آزمون ،)سویه از تعامل بین معلم و شاگرد مشخص میکند  پرورش را برداری دو و آموزش

شود تا آنها از لحاظ شخصی کالس درس معلم مکانی است که در آن خدمات بدون حاشیه به فراگیران داده می
رشد سالم، کامل و جامع برای اجتماع حاضر شود  و البته در این ی و اجتماعی رشد نمایند و به دنباله آن حوزه

شود، زیرا که عالوه بر شناخت از دانش خاص، هر معلم های سخت لحاظ میهدف، شغل معلمی یکی از حرفه
های فردی آنها آگاه های یادگیری فراگیران با لحاظ کردن تفاوتباید از هنر و تجارب آموزش هماهنگ با سبک

ای هکارآی کالس به عنوان یکی از مهارت ه کردن مفید وداری آموزگاران، خبرگی در ابنابراین چالش همهباشد، 
اساسی است لذا روش آموزش به مثابه یک علت مفید و مطلوب و پایه اساسی آموزش است که هم آموزگاران نو 

واقع روش تدریس یک مجموعه  در. (1396جلیلی، ) پا و جدید و هم معلمان خبره باید همیشه آن را بهبود دهند
هد، داستفاده قرار می تدابیری است که معلم  با استفاده از امکانات موجود برای رسیدن به هدفی مشخص مورد

علم باید یک م. های متفاوت داردکالس درس فراگیرانی  با سبک. منجر به یادگیری در فراگیران شود انهایت که
ند کدام معلم باید مشخص ک. برد اطالع داشته باشدفراگیر برای یادگیری به کار میاز سیستم سبکهایی که هر 

 .  (1394زاده چاکری،نبوی)روش تدریس به نفع یادگیری فراگیر و کدام مضر است 

 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق -2
پیدا  که دستهای اصلی در هر سیستم آموزشی است آموزان یکی از هدفموفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش

نظرهای گوناگونی نیز از سمت اولیا و هم از سوی آموزگاران . های آن استها نیازمند آگاهی از علتکردن به آن
هایی که در این زمینه شده است، وجود پیچیده و عظیم این موضوع را بیان بر این موضوع است که پژوهش

 های گوناگونی در این حوزه موثرندت بلکه علتموفق شدن و رشد در تحصیل پیامد یک علت نیس. کند می

 .(1396دهقان و مهدی سراجیان، )
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  مبانی نظری -3
و  ها، مسلط بودنکند و اکثر متخصصی تربیت را آماده میآموزش یکی از اثر گذارترین ابزاری است که حوزه

شمارند، به طوری که ها بر میبودن آن  های شایستههای آموزش را یکی از شاخصخبرگی آموزگاران بر سبک

برای اجرا  (.1386ملکی و حبیبی پور، ) های آموزگاران برتری می دهندها را بر دیگر شاخصکه این شاخص
کردن یک آموزش موفق در کالس درس در گام اول باید یک رابطه تاثیر پذیر و مطلوب میان آموزگاران و 

هایی برای آموزگاران الزم و ضروری ها، یک سری ویژگیاین رابطهفراگیران برقرار گردد و برای این برقراری 
های گوناگون قادر است سکویی ارتباطی بین خود و فراگیر بسازد و یک آموزگار توانمند با استفاده از روش. است

قراری رقدرت ب. پیوند و اتصال مطلوب با فراگیران، در موفق شدن آموزگاران بسیار مهم است. آن را محکم نماید
از  .با فراگیران، اکثرا روش آموزش و مقدار شایسته بودن و شانس موفق شدن معلمان را معین می کند رابطه
شود به مهارت توجه نمودن، گوش نمودن، تشویق های الزم برای یک معلم در کالس درس، میشایستگی جمله

های پایه قادرند ارتباط انسانی ها  مهارتارتباطهای ها با در نظر گرفتن مدلمعلم. خوری اشاره نمودسنو  نمودن

 .(1389تلخابی علیشاه و همکاران، )موفقی را تجربه نمایند 
ذیرد ، پتدریس یک عمل  است، اما نه هر عملی، بلکه عملی که دانسته و بر پایه  اهداف مخصوصی صورت می

دریس بنابراین ت. گرددها میث تغییر آنگیرد و باعآموزان صورت میکاری که بر اساس وضعیت شناختی دانش
عبارت است از رابطه دو  طرفه میان آموزگار و فراگیر، بر پایه طرحی نظامند و دارای هدف برای بوجود آوردن 

های مخصوص زیر برای تدریس معین می شود  تغییر در رفتار فراگیران، به صورتی که در این تعریف مشخصه

 . (1382شعبانی،)

  تباطی دو طرفه میان مربی و متربی ایجاد ار .1

  هدفمند بودن عملیات مربی و کار آموزش  .2

سبک تدریس باید هماهنگ با اهداف باشد، یعنی نشان دهنده آن چیزی باشد که قرار است فراگرفته  .3
  . شود

ا، هموضوعات به صورتی اظهار گردد یا شروط آموزش به صورتی فراهم گردد که منتهی به تغییر در دیدگاه .4
  . فهمیدن و توانمندی و خبرگی فراگیر شود

وشایند باشد، خمدیریت کالس که هم معنی مدیریت یادگیری می. باشدآموزش در اصل مدیریت کردن یادگیری می
سرپیچی  گر وو دلپذیر کردن فضای روان شناختی کالس درس است که در اصل باعث جلوگیری از رفتارهای تخریب

 . (1394شعاری نژاد،)گردد باطی میکردن از قوانین انض

های آموزشی به کمک رایانه و اینترنت نقش مهمی را در امر آموزش ایفا با ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات، نظام
های مجازی در حال گسترش روزافزون است و در عصر حاضر با طوریکه آموزش الکترونیکی در محیط کنند، بهمی

عنوان یک نیاز دائمی در جامعه ضروری است ه ده و در حال تغییر جامعه، آموزش مستمر بتوجه به نیازهای گستر

واقع  مهمترین  کاربرد فناوری اطالعات است که  آموزش الکترونیکی یا مجازی  در.  (1374ابطحی و همکاران،)
که محور و آموزش تحت شبیادگیری شبکه  یادگیری بر خط، های مختلف مثل یادگیری  رایانه محور،در قالب نظام

هایی اشاره دارد که از فناوری اینترنت و این اصطالح را اولین بار کراس مطرح کرد و به انواع روش. شودارائه می
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بنابراین آموزش مجازی، نوعی فناوری . (1393سعد محمدی و همکاران، ) کننداینترنت برای یادگیری استفاده می
دیهی البته ب. ر فرد محور بودن، یادگیری مستقل، خود راهبر و فعال مبتنی استهایی نظیاست که بر محور ارزش

گیرد، لذا آموزش است هر جامعه این نوع یادگیری  را متناسب با شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی خود بکار می

آموز، شو دانیر شده و روابط بین معلم یاجتماعی دستخوش تغ –مجازی در این شرایط شکل و نوع مناسبات فردی 

واقع یادگیری  در. (1393کیان ،) طورکلی مناسبات جدید شکل میگیرد فردیت، بسط دیوارهای کالس و به

طور  از سوی انجمن تدریس و توسعه آمریکا به کار رفت و سپس به1990 الکترونیکی برای اولین بار در دهه  
دارند که یادگیری الکترونیکی اظهار می(، 2003و مک کیم ،  1331. )کانه، استفاده قرار گرفت وسیع در متون مورد

از  گیریهای متنوع از طراحی و تهیه محتوای آموزشی با بهرهمعنای وسیع است که دربرگیرنده شیوه واژهای با

  . (1383ران ،زندی و همکا) ای هستافزارهای رایانهاینترنت، نوارهای صوتی و تصویری، دیسکهای فشرده و نرم

ند ها و اصطالحاتی مانکلمه یادگیری آنالین و بر خط همانند یک معنی کلی طیف وسیعی از کاربردهای پروسه
 ای، یادگیری آنالین و  مشارکت الکترونیکی را پوششیادگیری بر خط، یادگیری بر پایه رایانه، یادگیری شبکه

یکتایی از سیستم آموزش آنالین در بین متخصصین این زمینه  البته گفتن این مورد الزم است که تعریف. دهدمی

. (1386، رحیمی دوست) توان پیدا کردهای مرتبط به این موضوع میغالبا بیست تعریف گوناگون در متن. وجود ندارد
 ونیهای گوناگها، سازمان و متخصصین هر یک، با توجه به نظر خود و کاربردهای یادگیری بر خط تعریفموسسه

ای ه، به معنی دریافت اطالعات و دانش بوسیله ظرفیتنییادگیری آنالی( 2000 ، 1استوک)از نگاه . اندرا اظهار کرده
های آنالین، محتوای موتورهای جستجو، کتابخانه هایدرگاه ای،ای، چند رسانههای رایانهجدید ارتباطی،  شبکه

ایی با ههای سرعت، تحول تکنولوژی و کنشیادگیری بر خط  با ویژگیهای آنالین و  یادگیری از راه دور و کالس

ی اآموزشی آنالین، بکارگیری از تکنولوژی به منظور شبکه (2001، 2حمد) به نظر. شودمیانجی انسانی شناخته می
ری یبه منظور طراحی کردن، تحویل درس و آماده کردن مکان و فضای آموزشی برای محقق شدن و استمرار یاد گ

 .(2002، 3چن، لی و چن.اس ت )

 روش تحقیق -4

شود  که ته میهایی پرداخلغت کیفی به آن دسته از مفاهیم  و ویژگی. در این تحقیق؛ از رویکرد کیفی استفاده گردید

پژوهش کیفی کوششی  ( 2003، 4بنزین و لینکوین) گیرددر قاب کمی بودن و مقدار مورد سنجش قرار نمی

کنند و برنوع مفاهیمی که افراد به آنها اطالق می (1394سلیمی و شرفی ،)ها برای معنادار کردن پدیدههوشمندانه 

 تحقیقات کیفی،. (1394، 2گال، بورگ و گال ) باشدسازی یا تفسیر میمطالعه اشیاء در محیط طبیعی، جهت مفهوم
 چهار مشخصه مخصوص پژوهش. وم اجتماعی استقبول در عل استقرایی، فرایند محور، باز و یک رویکرد مهم و قابل

ای ههای مخصوص که در آن اشخاص و فعالیتکیفی درک ادراک مشارکت کنند ه گان در پژوهش، وارسی اثر زمینه
جر ها یا نتایج خاص منها به ویژگیگیرند، توضیح فرآیندهایی است که این مفاهیم و زمینهمطالعه قرار می مورد

                                                           
1 Stoke  
2 Hamdi  
3 Chen, Lee & Chen  
4 Denzin & Lincoin  
5 Gall, Borg& Gall  
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های شها رواین ویژگی. شامل تمرکز بر روی معانی ذهنی پژوهیده در تحقیقات کیفی هستندشوند و صریحاً می
 به حصرکه تحقیقات کیفی ارزش من کندپذیری را ایجاد میهای تحلیل و رویکرد به اعتبار و تعمیممتمایز، استراتژی

در این پژوهش برای .  (2015، 1دماکسول و ارلی ریبول)آورد فرد آن را برای تحقیقات اجتماعی به ارمغان می
اره توان برای پژوهش در بروش پدیدار نگاری را می. پاسخگویی به سوال پژوهش از روش پدیدار نگاری استفاده شد

ادیب ) هر جنبه از واقعیت طبیعی یا اجتماعی که افراد درباره آن برداشتی به دست آورده اند مورد استفاده قرار داد

منطقه تبادکان  نفر از معلمان مدارس  13های این پژوهش کنندهمشارکت. (1386حاج باقری، پرویزی و صلصالی، 

 .دگیری مبتنی بر هدف انتخاب شدنهسال و به شیوه نمون 10مشهد بودند؛ که دارای سابقه کاری باالی 

 ابزار پژوهش  

های نیمه ساختاریافته عمیق بهره های پژوهش از مصاحبهبرای به دست آوردن اطالعات عمیق در مورد سوال
این نوع مصاحبه به این دلیل برای تحقیق پدیدار نگارانه مناسب هستند که نه مانند مصاحبه ساختار  گرفته شد،

بندد و نه مانند مصاحبه عمیق اطالعات وسیع و گاه غیر یافته دست و پای محقق را در تولید اطالعات می

آوری اطالعات نیز به این صورت بود که محقق به عشیوه جم. (1390محمد پور ،) هم می سازدضروری فرا
صورت غیرحضوری و با ه ب) معلمان در محل کاره خاطر ویروس کرونا و تعطیلی مدارس و عدم دسترسی ب

ا  به رکنندگان در مصاحبه، این اطمینان ت استفاده از فضای مجازی ضمن تشریح هدف پژوهش برای مشارک
م و بعد از انجا.  قصد پژوهش و فاقد هرگونه استفاده دیگری هستنده ا صرفاً بههآنان داده شد که مصاحب
لذا در فرآیند انجام مصاحبه و در .  کنندگان از تلفن همراه پژوهشگر پاک خواهد شد پژوهش، صدای مشارکت

های و تهدیدهای دوره ها شناسایی فرصت کنندگان در ارتباط با موضوع پژوهش تجربه مشارکت ارتباط با
پرسیده شد، تا زمینه مناسب برای تداوم اولیه  صورت مجازی در دوره اول ابتدایی کالسهای درسی بهآموزش 

های مجازی مصاحبه ایجاد شود، سپس در مورد جزئیات تجارب افراد در مورد این فرصتها و تهدیدات دوره

ها و شوندگان و بیان سوالهدقیقه متناسب با وقت مصاحب 30متوسط طور ه ها بهزمان مصاحب. سؤال شد
ری از تهای مشخصمصاحبه با یک سؤال باز شروع و سپس با مرکزیت کاربر موضوع. ها در نوسان بودپاسخ

ها ها و نوشتهتهمچنین بالفاصله بعد از اتمام هر مصاحبه تمام اظهارات در قالب یادداش. پژوهش قرار گرفت
  . آمدند و سپس کدبندی مربوط به هر بخش صورت گرفتیدرم

 های پژوهش  یافته 

ها خط به خط خوانده همان طور توضیح داده شده، در گام اول از تحلیل اطالعات که کدگذاری باز است ابتدا داده
فهومی م کدهایی که اشتراک. شده و نکات کلیدی که همان کلمات خود مشارکت کنندگان است استخراج گردید

ها هی به مقولفرایند دستیاب. داشتند در ذیل یک کد باز جای گرفتند و بدین ترتیب مقوالت متعددی شکل گرفتند
باشد که نخستین مفاهیم براساس عبارات حاصل از بیانات خود مشارکت کنندگان کدگذاری و قالب بدین شرح می

اصل تر حز گام نخست و ترکیب آنها مفاهیم انتزاعیبندی شدند در مرحله بعدی با شرح و بسط مفاهیم حاصل ا
ردد گبر این اساس تالش می. های اولیه شکل گرفتندبر اساس مفاهیمی که در این گام حاصل گردید مقوله. شدند

  ها بر اساس نتایج مصاحبه باداده. ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیردهای پژوهشی حاصل از اجرای مصاحبهتا یافته

                                                           
6 Maxwell & Earle Reybold  
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نجام مشهد امنطقه تبادکان این پژوهش کیفی در مجموع با مشارکت معلمان دوره ابتدایی . شودمعلم ارایه می13
 . شده است 

 . شود ها ارایه میدر بخش فرصت3 -4تا 1-4نتایج حاصل از سوال اول پژوهش در جدولهای 
 اول پژوهش اصلی سوال  

 اند؟  ماکد منطقه نبادکان مجازی در دوره اول ابتدایی صورت کالسهای درسی بهآموزش های های دورهفرصت
کالسهای درسی آموزش های های دورهرصتفهای پژوهش مصاحبه با معلمان درباره در قسمت اول از بخش یافته

ی اصلنتایج حاصل از سوال . شودهای زیر ارائه میدر جدول منطقه نبادکان صورت مجازی در دوره اول ابتدایی به

 . شود ارایه می 3-4تا  1-4اول پژوهش در جدولهای 
 در دوره اول ابتدایی مجازی  صورت کالسهای درسی به های آموزشنکات کلیدی فرصتهای دوره: سوال فرعی اول 
 شامل چه مواردی است؟منطقه تبادکان 

مجازی  صورت درسی بهکالسهای  های آموزشکلیدی،کدهای باز استخراج شده فرصتهای دوره نکات: 1 -4جدول 
 منطقه تبادکان ییاز نگاه معلمان دوره اول ابتدا

 شناسه   نکات کلیدی  کدهای باز 

کاهش هزینه ایاب و  
 ذهاب

  P1  T1 آموزان ذهاب دانش کمتر شدن هزینه ها جهت ایاب و 

سرعت در تبادل  
 اطالعا ت

   P2  T1 بودن در سرعت و تبادل اطالعا ت باال 
  

های فراگیری مهارت
 یکار با  رایانه و گوش

همکاران  اولیا و آموزان وبهترین زمان بود تا اطالعات دانش
فاده از است گوشی و با رایانه و کار های پایهبیشتر شود و مهارت

 موبایل برای تولید محتوا را فرابگیرند

P3  T1  

-جویی در هزینههفصر

 های  رفت و آمد 

های مرتبط برای معلمان و رفت و آمد هزینهزمانی از روز صرف 
  آموزان بود که دیگه از بین رفتهدانش

P1  T2  

انگیزه و تثبیت در یاد  
 گیر ی

  
  

ثبیت ت ساخت و تولید محتواهای شاد که منجر به ایجاد انگیزه و
 یادگیری دانش آموزان می شود

P2  T2  

  P3  T2 حذف زمان رفت و آمد بخاطر حضور در مدرسه  جویی در زمانصرفه 

ایجاد فرصتی برای 
 آموزش  انفرادی 

آموز دانش رخ دادن یادگیری بیشتر به صورت انفرادی یعنی هر
 تواند اشکالت خود را در پی ویمی به تنهایی فیلم را میبیند و

 نمای د به  معلم ارائه دهد و رفع اشکال 

P3  
  
   

T2  
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-بهره گیری از آموزش

 های  موفق همکاران 

  P4  T2 استفاده از تدریس موفق دیگر همکاران در امر آموز ش 

ولیا و آموزان، ااستفاده از موبایل برای تولید محتوا در بین دانش  تولید محتوا  
 معلمان

P1  T3  

فرصت برای حل  
 همسئل

  P2  T3 ر ی بهتفرصت بیشتر اندیشیدن در حل مسئله و نتیجه 

ادامه روند یادگیری 
روزهای  حتی در 

 خاص 

 (ها های الزم در شرایط بحرانی روند یادگیری و آموزشادامه
حتی در روز های برفی و کمتر شدن آلودگی هوا بخاطر تردد 

 خودرو های شخصی اولیا  های مدارس و کمتر سرویس

P3  
  
  
  
  

T3  

شدن با  آشنا
 های  انالین تکنولوژی

استفاده از منابع و اطالعات اینترنتی و  آموزان وآشنایی دانش
 سنین پایین تکنولوژی در 

P4  T3  
  

یادگیری معلمان برای 
 تولید  محتوا 

دونست کار تولید محتوا یعنی چه ، یعنی معلمی که اصال نمی
 ترفت دنبالش و  یاد گرف

P1  T4  

برای  آموزبوسیله  دانش (شبکه شاد)آشنایی با فضای مجازی   آشنایی با شبکه شاد 
 امور درسی

P2  T4  

 
-گیری از  شبکهبهره

های  اجتماعی برای 
 یستدر

تعطیلی مدارس و لزوم تداوم آموزش  وع ویروس کرونا ویبا ش
آموزش به سمت شبکه های  حرکت کردند  ی معلمان ارایه

 اجنماع ی

P1  T5  

تغییر چارچوب کالس  
 درس 

کالس درس که دیگر از چهارچوب کالس درس مدرسه تبدیل 
به کالس شیشه ایی شده است که همکاران به راحتی تدریس و 

 ی آموزش معلم را می نحوه

 توانند رصد نموده  

P2  T5  

مجهز شدن معلمان به  
 سالح آموزش 

 آن داشت بر این اتفاق شیوع کرونا و آموزش انالین معلمان را
که که خود را بیشتر از همیشه مجهز به سالح علم و بروز شدن 

 و تربیتی کنن د های آموزشی ی زمینهدر همه

P3  T5  

تنوع در ابزار های 
 آموزشی  و ارزشیابی 

  P1  T8 ارزشیابی در فضای مجازی تنوع ابزارهای آموزش و 
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های کمتر شدن هزینه
 ایاب  وذهاب 

  P2  T8 آموزانذهاب دانش های خانواده جهت ایاب وهزینهکمتر شدن  

 استفاده چند باره از 

 محتواهای آموزشی 

استفاده از فایل های ارسالی و تدریس معلم برای چندین بار 
 بخصوص در پایه  اول

P4  T8  

افزایش تمرکز به دلیل فردی بودن کالس ونبودن عواملی در   زافزایش تمرک 
 جهت حواس پرتی

P5  T8  

درک والدین از سختی 
 کار   معلما ن

  P6  T8 آموزان تونستند سختی کار معلمان را درک کننداولیای دانش 

متمایز بودن فضای  
 مجازی

فضای مجازی با داشتن خصوصیت دیجیتالی بودن، حافظه 
بودن، فرامتن بودن و غیر مرکزی بودن از سایر  مجازی، تعاملی 

 تها متمایز اسهرسان

P1  T9  

آموزش متناسب با 
 ویژگی  های فردی

آموزان فضای مجازی فرصتی را برای آموزش انفرادی دانش
نیازهای آنان فراهم کر توانمندیها، عالیق و  ها، یبراساس ویژگ

 د

P2  T9  

شناسایی عالیق و 
-توانمندی  دانش

 آموزان 

آموزانی که با آموزش مجازی چنین امکانی فراهم شد و دانش
شدند به یهای درس در اکثریت گم مپیش از این در کالس

تواناییها، عالیق و نیازهای متفاوت  صورت فردی و خاص با 
 مورد توجه قرار گرفتند

P3  T9  

-توجه به انواع هوش

 ههای   چندگان

های  چندگانه بخاطر استفاده از فیلم و صوت توجه به انواع هوش
 انیمیشن در آموزش مجازی و تصویر و 

P4  T9  

 

یادگیری بر اساس 
 آموز توانمندی  دانش

تواند با سرعت خود یاد بگیرند، آموز میدر یادگیری آنالین دانش
کنند، به عقب برگردند و دوباره بخوانند، عبور کنند محتوا انتخاب 

 یا از طریق پردازش  مفاهیم، یادگیری را تسریع کنند

P6  T9  
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فرصتی برای دیده 
 شدن 

های خالقانه فعالیت
معلم  توسط دیگر 

 همکارا ن

های خالقانه و این نوع آموزش فرصتی را فراهم کرد تا فعالیت
دادند، یتنهایی در کال سهایشان انجام مارزشمندی که معلمان به 

 قرار گیرد در معرض دید سایر همکاران 

P7  T9  

فرصت بروز خالقیت 
 در  معلمان

ها و ها، ایدهایجاد زمینه و فرصت ظهور و بروز افکار، اندیشه
 معلمان های توانمندی

P8  T9  

همکاری والدین در  
 آموزش

ها به عنوان فرصتی فراهم شد تا خانواده ،با آموزش مجازی
در جریان آموزش در مدرسه قرار بگیرند و  شرکای یادگیری 

 نسبت به آن آگاهی پیدا کنند

P9  T9  

ایجاد تحول در  
 آموزش

بکارگیری فناوری در آموزش موجب تحول مفاهیم سواد آموزی، 
 سهای تدریهای ارزشیابی، روشنقش معلم، روش مواد آموزشی،

 . شده است و تعامل معلم و فراگیر 

P10  T9  

  P11  T9 مسولیت مدارس دیگر انباشت و انتقال اطالعات نیست  عدم انباشت اطالعات 

ورود پژوهش محوری 
 و 

در امر   فراگیر محوری
 آموزش 

با ورود فناوری اطالعات و ارتباطات در این حوزه، مدیریت کالس 
رویکردی پژوهش محور و فراگیر  متحول شده و با به طور کلی 

 محور انجام می پذیرد

P12  T9  

رشد و یادگیری در 
 دانش 

آموزان کم رو و  
 یخجالت

د ر توانستنتآموزان خجالتی و کم رو در فضای مجازی راحتدانش
 فیلم و عکس  از خود و تکالیفشان به اشتراک بگذارند

P1  T10  

استفاده از امکانات  
 در صوتی و تصویری

 آموزش  مجازی 

امکان استفاده از فیلم، صوت، تصویر و انیمیشن در آموزش  
 مجازی 

P2  T10  

امکان مشاهده تدریس 
معلم توسط  والدین در 

 فضای  مجازی  

اولیایی که به هیچ عنوان امکان استفاد از تدریس معلم در آموزش 
حضوری را  نداشتند، االن به راحتی در فضای مجازی تدریس 

 دمعلم را مشاهده می کنن

P3  T10  
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مشارکت بین همکارا  
 ن

معلمان یک پایه تدریس دروس را با توجه به عالقه و تخصص 
تقسیم کرده و فیلم تدریس را پس از آماده سازی بین هم به 

 آموزان استفاده شود آموزش دانش گذارند  تا در جهت اشتراک می

P4  T10  

 
امکان بر طرف شدن اشتباه در تدریس معلمان با دیدن و بررسی  امکان اصالح تدریس 

 ان خود در فضای مجازی  تدریس همکار 

  

P5  T10  

 والدین تبدیل به یک معلم دوم شدند ،  بطوری که اول کار سخت  اولیا بعنوان معلم دوم 
خانواده  و بود ولی تونستند کم کم روی مطالب درسی تسلط پیدا 

 دکنن

P1  T11  

ا ارتباط تنگاتنگ بین اولی
 و 

 مربیان 

  

در دوران کرونا والدین به مسائل درسی و اخالقی فرزندان خود 
 کردند رسیدگی می

P2  T11  
  
  

ارتباط تنگاتنگ بین 
 آموزان معلم و  دانش

  P3  T11 آموزارتباط تنگاتنگ بین معلم و والد و دانش 

پررنگ شدن نقش 
 طراحان  آموزشی

نقش طراحان آموزشی پررنگ  توجه به شرایط پیش آمده کرونابا 
شود که یاد گیرنده کیست و به چه چیزهایی نیاز داره و اینکه چه می

 شود  انگیزه در فضای مجازی می عواملی باعث افزایش 

P4  T11  

دیده شدن آموزگاران  
 تازه  کار 

تند آشنایی داشهمکاران تازه کاری که با  تکنولوژی و فضای مجازی 
 هایشان را نشون بدهندو فرصت  پیدا شد که خودشان و توانمندی

P1  T12  

 ایجاد شبکه ملی و
 آموزشی  شاد

  P2  T12 فرصت فضای شاد ایجاد شد و رسانه ملی و آموزشی بوجود اومد 

افزایش تعامالت  بین  
 معلمان 

  P3  T12 دتعامل بین همکاران در فضای مجازی بیشتر ش 
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فرصت تعامل بین 
تدریس سنتی و تدریس 

 در فضای 

مجازی بین معلمان تازه 
 کار 

 هو دارای سابق 

  

ای طوالنی که اصال با فضای مجازی ارتباط همکاران با سابقه
 نداشتند و سنتی 

د برای تری روبرو بشنتدریس داشتند و نیاز بود با یک دنیای وسیع
شد که به نیرو های جوانتر  ها این فرصت دادهآموزش، لذا به اون

 که با فضای مجازی  آشنایی داشتند مراجعه کنند 

P4  T12  

گسترش تعامالت 
 آموزشی 

ای به مدرسه  از مدرسه
 دیگر 

-تعامل بین مدارس خیلی جالب بود ، کادر مدرسه و معلمان می

توانستند برنامه آموزشی مدارس دیگر را بررسی کنند و موارد جالب 
ود تر و جذابتر کرده باشتراک بگذارنند  و امر آموزش را گستردهرا به 

  .گرفتشد و در اختیار همه قرار میو از حصار یک مدرسه خارج  می

P5  T12  

  P1  T13 )بازی و ریاضی و امال(استفاده از امکانات فضای مجازی   امکانات فضای مجازی 

خالقیت آموزشی 
معلمان  در فضای 

 مجازی

  P2  T13 استفاده خالقانه معلمان از فضای مجازی در امر تدریس و آموز ش 

  
 در دوره اول ابتدایی مجازی  صورت کالسهای درسی به های آموزشفرصتهای دوره هایمؤلفه: سوال فرعی دوم

 شامل چه مواردی است؟  منطقه تبادکان

مجازی  صورت کالسهای درسی به های آموزشهای  استخراج شده شناسایی فرصتهای دورهمقوله: 2 -4جدول 
 یی منطقه نبادکاناز نگاه معلمان دوره اول ابتدا

 

 مولفه ها  کد های باز 

   کاهش هزینه ایاب و ذهاب 
 هاهکاهش هزین 

 های رفت و آمدجویی در هزینهصرقه 

 های ایاب وذهابکمتر شدن هزینه 
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   سرعت در تبادل اطالعات 
روش یاددهی و  

 یادگیری 

  
  
  
  
  

 ایجاد فرصتی برای آموزش انفرادی 

 شیاستفاده چندباره از محتواهای آموز 

 نههای  چندگاتوجه به انواع هوش 

 آموز یادگیری بر اساس توانمندی دانش 

 
   زافزایش تمرک 

  
  

 روش یاددهی و یادگیری  

  
  

م های خالقانه معلفرصتی برای دیده شدن فعالیت
 توسط دیگر  همکاران

 امکانات فضای مجازی 

 آموزان شناسایی عالیق و توانمندی دانش 

 سواد رسانه ای  یهای کار با رایانه و گوشفراگیری مهارت 

 انگیزه و تثبیت در یادگیری   

 تولید محتوا  

 منابعمواد و  یسهای اجتماعی برای تدرگیری از  شبکهبهره 

 
 
 

 متمایز بودن فضای مجازی 

 یتنوع در ابزار های آموزشی و ارزشیاب 

 ایجاد تحول در آموزش 

استفاده از امکانات صوتی و تصویری در آموزش  
 مجازی

 زمان  جویی در زمانصرفه 
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   فرصت برای حل مسئله 
  

 صخاادامه روند یادگیری حتی در روزهای 

 نقش معلم   بهره گیری از آموزش های موفق همکاران  

  
  
  
  
  
  
  

 مجهز شدن معلمان به سالح آموز ش 

 فرصت بروز خالقیت در معلما ن 

 ارتباط تنگاتنگ بین معلم و دانش آموزان 

 دیده شدن آموزگاران تازه کار 

 خالقیت آموزشی معلمان در فضای مجاز ی 

تدریس سنتی و تدریس در فرصت تعامل بین 
 معلمان تازه کار و دارای سابقه فضای مجازی بین

ورود پژوهش محوری و فراگیر محوری در امر  
 آموز ش

 منطق  

  

 عدم انباشت اطالعات 

   شدن با تکنولوژی های انالین  آشنا 
 ای سواد رسانه 

 یادگیری معلمان برای تولید محتوا   

 آشنایی با شبکه شاد 

 شفافیت  تغییر چارچوب کالس درس  

 درک والدین از سختی کار  معلما ن 

امکان مشاهده تدریس معلم توسط  والدین در  
 فضای مجازی  

ای به مدرسه گسترش تعامالت آموزشی از مدرسه 
 دیگر

 بندیگروه  های فردیآموزش متناسب با ویژگی 
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 معلم رابط  همکاری والدین در آموزش 

 اولیا بعنوان معلم دوم 

 جذب و صمیمی ت  یآموزان کم رو و خجالترشد و یادگیری در دانش 

 یهم افزای  مشارکت بین همکاران 

 نظارت  ارتباط تنگاتنگ بین اولیا و مربیان 

 یطراح  پررنگ شدن نقش طراحان آموزش ی 

 ریزیبرنامه  آموزشی شاد ایجاد شبکه ملی و 

 ایاخالق حرفه  افزایش تعامالت  بین معلمان  

 
 در دوره اول ابتدایی مجازی  صورت کالسهای درسی به های آموزشابعاد فرصتهای دوره: سوال فرعی سوم

 شامل چه مواردی است؟ منطقه تبادکان

از نگاه مجازی  صورت کالسهای درسی به های آموزشابعاد استخراج شده شناسایی فرصتهای دوره :3-4جدول 
 منطقه نبادکان  یمعلمان دوره اول ابتدای

 

 بعد  هامقوله 

 اقتصادی   هاهکاهش هزین 

   روش یاددهی و یادگیری  
  

 برنامه درسی  
 نقش معلم  

 مواد و منابع  

 شفافیت  

 گروه بندی  

 زمان  

 ای سواد رسانه 

 پاسخگویی  

 هم افزایی  
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 منطق  

 طراحی  

 روانشناسی  تجذب و صمیمی 

 خانواده   معلم رابط 

 نظارت  

 سازمانی  برنامه ریزی 

 ایاخالق حرفه 

  
کالسهای درسی  های آموزشهای دورهتهدیدهای پژوهش مصاحبه با معلمان در باره در قسمت دوم از بخش یافته

 . شودهای زیر ارائه میدر جدول منطقه تبادکان در دوره اول ابتدایی مجازی  صورت به

 دوم پژوهش اصلی سوال  

 اند ؟ ماکد منطقه تبادکان در دوره اول ابتدایی مجازی  صورت کالسهای درسی به های آموزشهای دورهتهدید

 . شودارایه می  6-4تا  4-4های نتایج حاصل از سوال دوم پژوهش در جدول

 در دوره اول ابتدایی مجازی  صورت کالسهای درسی به های آموزشهای دورهتهدیدنکات کلیدی : اولسوال فرعی 
 شامل چه مواردی است؟  منطقه تبادکان

 کالسهای درسی به های آموزشهای دورهتهدیدنکات کلیدی،کدهای باز، استخراج شده شناسایی : 4-4جدول 
 منطقه تبادکان یاول ابتدایاز نگاه معلمان دوره مجازی  صورت

  
 شناسه   کلیدی نکات   کد های باز 

P  T  
عدم فرهنگ سازی در استفاده 

 از فضای  مجازی

های آن استفاده صحیح از فضای مجازی و چالش
 سازی  نشده است فرهنگ

P1  T1  

عدم شناخت والدین از  
 تکنولوژی 

آشنا  نبودن والدین با تکنولوژی جدید و نحوه  
 استفاده از آن

P2  T1  

عدم ارتباط اینترنتی در موقع 
 یبازگزاری  مطالب کالس

نداشتن برقراری ارتباط و آنتن دهی و دانلود و 
 آپلود  به موقع  مطالب  در کال س

P3  T1  

دریافت  عدم ارسال و  مشکل در  پخش زنده  و  یمشکالت اینترنت 
 هایسو

P4  T1  
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انتظارات بی حد والدین از  
 معلمان

  P5  T1 مانتظارات و توقعات بیش از حد والدین از معل 

 ارزشیابی کمبود زمان در 

  

نبود  زمان مناسب و وقت کافی به جهت 
های  تشخیصی و تکوینی و پایانی در ارزشیابی

 زمان تدریس

P6  T1  

عدم نظارت والدین در استفاده 
 گوشی از 

  

نبود  نظارت  والدین بر زمان استفاده از گوشی و 
 زمان 

 برگزاری کالس فرزندانشون  

P7  T1  

-عدم اعتماد معلمان به دانش

آموزان  برای شرکت در 
 کالس درس

آموز پشت عدم اطمینان معلم از اینکه دانش
 والدین ؟ سیستم است یا

P8  T1  

آموزان به خاطر عدم روحیه پرسشگری دانش عدم روحیه پرسشگری 
 آنالین بودن 

آموزش مجازی مکملی برای آموزش ) آموزش 

 )حضوری

P1  T3  

  P2  T3 فمشکل قطعی اینترنت در زمان ارسال تکالی  تقطعی اینترن 

کاهش  عواطف و احساسات 
 در دانش  آموزان 

ن گروه هم ستقلیل عواطف و احساسات نسبت به 
 و سال  بخاطر دوری از آنها

P3  T3  

-عدم رقابت طلبی بین دانش 

 آموزان

  P4  T3 عدم رقابت طلبی درپاسخ به سواالت در س 

موز آصدمات جسمی به دانش 
 و معلم

-صدمات وارده به چشم و ستون فقرات و کم

حرکی و تنبلی  بخاطر استفاده طوالنی مدت از ت
 موبایل برای معلمان و دانش 

 آموزان  

P5  T3  

 
وابستگی و جذب سریع به وسایل مرتبط با فضای  وابستگی به تلفن همراه 

 مجازی از  قبیل گوشی موبایل

P6  T3  

خطرات اخالقی و روانی ناشی 
 از 

 فضای مجازی 

که ناخواسته دانش  نا امن بودن فضای مجازی 
آموز در آموز وارد کانال یا سایتی شود و دانش

 معرض خطرهای روانی و 

P7  T3  
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 اخالقی قرارگیرد   

عدم آموزش از طریق عملی یا  
 ورزی دست

در آموزش مجازی آموزش از طریق عملی  یا 
 ورزی  وجود ندارد تدس

P8  T3  

مشکالت کودکان دو زبانه  در 
 ارتباط با 

 معلم  در امر آموزش 

  
  
  

زبانه در فضای مجازی باید  آموزان دوبرای دانش
با معلم ارتباط بگیرد مادر و پدر زبان فارسی را به 

ند کآموز افت میفهمند و فعالیت دانشخوبی نمی
پس باید کودکان دو زبانه را جز چالش  های 

 مفضای مجازی بگیری

P1  T4  

 نبود مکان مناسب برای برخی
 از  معلمان برای تولید محتوا

عدم مکان مناسب برای ضبط فیلم و تولید محتوا  
 توسط معلم

P2  T4  

در تدریس  عدم رضایت همسر
 انالین  در معلما ن

عدم رضایت همسر معلم برای تدریس آنالین  
 توسط معلم

P3  T4  

-زیاد شدن تقلب در بین دانش 

 موزانآ

ترین سوادتوان گفت بیدار باشد میاگر کرونا  ادامه
چون امکان تقلب . دانش آموزان را خواهیم داشت

 آموز زیاد در دانش

 شده است 

P4  T4  

وابستگی به اینترنت در 
 پاسخگویی به 

 سواالت 

  

استفاده از اینترنت برای پاسخگویی به سواالت 
 . معلم زیاد شده  است

P5  T4  

  P6  T4 توار شده اسیادگیری سطحی و طوطی  واریادگیری سطحی و طوطی 

عدم ایجاد مقررات کالسی در 
 مجازی توسط معلم فضای 

  

 آموزان نیستدر فضای مجازی کنترلی روی دانش
های معلم مثال دانش  آموز دراز کشیده و به حرف

 دهدمیگوش 

P7  T4  
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  P8  T4 فضای مجازیآموزان از بودن در دلسردی دانش   آموزش شدن نسبت به دلسرد 

 

     

فضای مجازی به عنوان مکمل 
 آموزشی  نه خود آموزش 

توان از فضای مجازی به عنوان در پسا کرونا می
 مکمل  آموزشی بهره گرفت

P9  T4  

  
  

 اشتغال والدین 

  
  
  

صبح نیم  نهای گوناگوبرخی از معلمان در ساعات
 ساعت و عصر نیم ساعت و غروب نیم ساعت

بخاطر اینکه که پدر و مادر دانش اموز کارگر 
و معلم مجبور بود فقط بخاطر  کار والدین  . بودند

 هدر سه نوبت متفاوت برای تدریس انالین بش

P10  T4  

عدم کنترل فرزندان توسط والدین در مشارکت در  عدم کنترل فرزندان 
 های  مجازی و آنالینکالس

P11  T4  

ی براعدم بستر سازی مناسب 
 ورود به  فضای مجازی

ورود مدارس کشور ما سریع و بدون پیش زمینه 
 قبلی به فضای  مجازی بود

P1  T5  

عدم تجربه معلمان در آموزش  
 مجازی

مهمترین ضعف زیرساختی در آموزش آنالین به 
ای هدلیل بی  تجربگی برخی معلمان در  آموزش

 مجازی است

P2  T5  
  
  

های حذف لذت از فعالیت 
 کالسی

  P3  T5 های کالسیحذف تفریح و شادی از فعالیت 
  

های روحی و ایجاد آسیب 
 اجتماعی

  

 آموزانعدم دسترسی به گوشی هوشمند در دانش
های روحی و اجتماعی را در و خانواده  آنها  آسیب

 پی داشت

P4  T5  

مجازی بخاطر عدم نگرانی اولیا در دوران آموزش  عدم ارتباطات با دنیای واقعی 
 ارتباطات با  دنیای واقعی

P5  T5  
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آوری خانواده ها در نبود آموزشهای الزم تاب آوری در والدین نبود  تاب 
آموزان در مقابل مشکالت  حضور دایمی  دانش

 منزل از بعد روانی

P6  T5  

-نا امن بودن فضای مجازی  که ناخواسته  دانش ناامنی فضای مجازی 

آموز در وارد کانال یا سایتی شود و دانشآموز 
 معرض خطرهای روانی و 

 اخالقی قرارگیرد 

P7  T5  

 
به کالس مشکالت در تدریس  

 هافارسی اولی

 آموزانها به دانشصداکشی ها وشناساندن نشانه 
 مشکل هست

P1  T6  

 پایین بودن کیفیت در ارزشیابی  کیفییت کم در ارزشیابی 

  

P2  T6  

ناتوانی معلمان با تجربه  در 
 تدریس در  فضای مجازی

 ی رغم  اینکه از دانشلبعضی از معلمان با سابقه ع
بسیار باال و مهارت و تجربه باالیی برخوردار هستند 

توانند در فضای مجازی به خوبی فعالیت ولی نمی
 های خودشان بکنند و  آموخته

 را منتقل کنند 

P3  T6  

آموزان دیر نشعدم شناسایی دا 
 آموز

  

در کالس مجازی اختالالت یادگیری یا تشخیص 
اولیا و معلمین دیر متوجه این قضیه  داده نمیشه یا 

 شوندمی

  

P4  T6  

های جسمی و روحی برای  آسیب
 آموزانمعلمان و دانش

های بتبلت و آسی ااستفاده بیش از اندازه از موبایل ی
 جسمی  و روحی برا ی هر دو قشر

P5  T6  
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-عدم رشد اجتماعی در دانش

علت عدم رابطه با  آموزان به 
 مدرسه

  

آموزان به دلیل ارتباط عدم رشد اجتماعی دانش
 . ..نداشتن با  همکالسی و معلم و

P6  T6  

کم شدن اعتماد به نفس در 
 دانش  آموزان 

  

 آموزان به علتپایین آمدن اعتماد به نفس در دانش
 های گروهیآموزان در فعالیتعدم  شرکت دانش

P7  T6  

گیر بودن آموزش آنالین وقت
 برای  والدین 

  

آموز و گرفتن وقت ا با دانشیهمراه بودن یکی از اول
های آموز در کالساولیا  بخاطر همراه شدن با دانش

 آنالین

P8  T6  

عدم آموزش قوانین و مقررات 
مدرسه  در فضای مجازی به  

 هادوره اولی

ایجاد مشکل در تفهیم آموزش قوانین و مقررات 
 هامدرسه در  فضای مجازی به  دوره اولی

P9  T6  

 
عدم  ارزشیابی پایانی مناسب 

 هابرای  کالس اولی

عدم  ارزشیابی پایانی قابل مالحظه به خصوص 
 هابرای کالس  اولی

P10  T6  
  
  
  

عدم ارتباط دو سویه بین معلم 
 و دانش  آموز 

 ز و معلمآمونبود ارتباط تعاملی و متقابل بین دانش 

  

P11  T6  

ورود به فضاهای ناامن  
 اینترنتی

آموز است و مشکالت گوشی فقط در اختیار دانش
یادگیری از  قبیل وارد شدن به فضاهای نامناسب 

 .برای آنان وجود دارد

  

P1    
T7  

 آموز در زمان تدریس آنالین حواس پرتی دانش  حواس پرتی آموزان در دانش 

  

P2  T7  
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عدم  اطالعات کافی  در 
 استفاده از  شبکه شاد

آموزان  برای عدم اطالعات کافی اولیا و دانش
 شاد استفاده از شبکه 

P3  T7  

های عدم توجه به تفاوت 
 فردی

های فردی در آموزش به علت عدم توجه به تفاوت
 تدریس  آنالین و فضای مجازی

P4  T7  

 پایین بودن سرعت نت ، برای تدریس انالین  سرعت کم نت 

  

P5  T7  
  
  
  

عدم تهیه امکانات کافی توسط 
 برای آموزش مجازی والدین 

آموزان برای شرکت در نبود موبایل برای دانش
 های کالس

آنالین و انجام تکالیف مدرسه یک گوشی تو خونه 
 دارند و 

آموز مجبور و دانش پدر تا دیر وقت سر کار است
شود در  آخر شب به انجام تکالیف مدرسه می

 .بپردازد 

P6  T7  

در  فرسودگی و خستگی 
 معلمان

  

آنالین بودن تدریس و تمام وقت بودن آموزش، 
نوعی باعث  فرسودگی و خستگی زیادی برای 

 تمعلمان ایجاد کرده اس

P7    
T7  

 
  P1  T8 قطع شدن نت در زمان کالس آنالین  قطع شدن اینترنت 

 آموزان بهافزایش آمار چاقی و باال رفتن  وزن دانش عدم تحرک و اضافه وزن 
 دلیل کم  تحرکی در سنین پایین

P2  T8  

ناتوانی  برخی از معلمان در تولید  
 محتوا

بعضی از همکاران از صوت و تصویر و فیلم خود 
آماده را در کالس  فیلمهای استفاده  نکرده و
 بارگذاری می کنند

P3  T8  
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عدم مهارت اولیا و مربیان برای 
 ورود  به فضای مجازی

آموزان برای ورود به دانش عدم آموزش کافی اولیا و
 فضای 

 مجازی 

  

P4  T8  

درگیری آموزشی معلمان در کل  
 روز

معلمان تمام روز را درگیر آموزش مجازی هستند، به 
 هابودن کار آن دلیل  تخصصی

P5  T8  

به رسمیت نشناختن کالسهای 
 توسط والدین  مجازی 

های مجازی در بعضی به رسمیت نشناختن کالس 
 هااز خانواده

  

P6  T8  

-اختالفات خانوادگی بخاطر افت تحصیلی دانش  اختالفات خانوادگی 

 آموزان

P7  T8  

های عدم درک از فعالیت 
 مدرسه

درستی از مدرسه ، زنگ تفریح ، ها درک بچه
 ندارند ... امتحان و  همکالسی،

  

P8  T8  

عدم وابستگی و تعلق خاطر به 
 های مجازیکالس معلم در 

آموز و معلم در تعلق خاطری که معموال بین دانش
های افتد در کالسکالسهای  حضوری اتفاق می

 مجازی وجود ندارد 

P9  T8  

عدم ارتباط واقعی و  فیزیکی 
 بین معلم  و دانش آموز 

ی معلم به معنی واقع آموز وارتباط دوسویه بین دانش
 .وجود  ندارد

  

P10  T8  
  
   

آموز توسط رفع تکالیف دانش 
 والدین 

-انجام دادن تکالیف توسط اولیا در بعضی از خانواده 

 ها

  
  

P11  T8  

 
ها جهت خرید های اضافی به خانوادهتحمیل هزینه اهاضافه شدن هزینه  به خانواده 

 تلفن  همراه و تبلت

P12  T8  
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نیاز به محیط ساختار یافته در 
 فضای 

 مجازی 

  

اتفاق نظر کلی در مورد کودکان، به ویژ ه خردساالن 
این است که در یادگیری الکترونی کی به محیط 

ه زیرا کودکان ب .نیاز است،  می شود هساختار یافت
 راحتی حواسشان پرت

  

P1   T9  
  
  

 تخصصی بودن آموزش  

  
  

ا اغلب هبا توجه به تغییر کتابها و تخصصی بودن آن
والدین نمی توانند آنگونه که باید در فراگیری دروس 

 به فرزندان خود کمک 

 کنند 

P2  T9  
  
  
  
  

-اختالف طبقاتی بین دانش 

 آموزان 

-ایجاد اختالف سطح آموزشی بین مدارس و دانش

 آموزان نقاط  برخوردار و محروم

P3    
T9  

  P4  T9 آموزان به فضای مجازیخو گرفتن دانش  وابستگی  به فضای مجازی 

های گرفتار شدن به آسیب
 اجتماعی در  فضای مجازی

  
ها ی اجتما عی مانند گرفتار شدن به انواع آسیب

 اعتیاد، روابط 

، ....نامشروع، باندهای خرابکار، تغذیه غیر بهداشتی و
 عادت به 

مانند پوشش، مد، روش  نمادهای فرهنگ بیگانه
 ، ...تغذیه  نامناسب، رفتار و گفتار غی ر معمول و

P5  T9  

های حاکمیت ارزش فراموشی فرهنگ خودی و فراموشی فرهنگ خودی 
 آموزان سبک زندگی دانش مادی و غر بی بر 

P6  T9  

عدم بروز استعدادهای بالقوه در 
 دانش  آموز 

آموزان  عدم شکوفایی استعدادهای بالقوه دانش
 بخاطر عدم  ارتباط با معلم، مدرسه و همساالن

P1  T10  

کاهش چشمگیر کارهای  
 گروهی

امکان کاهش چشمگیر  کارهای گروهی در فضای 
 آموزان توسط دانش مجازی 

P2  T10  

های عدم جدیت  به آموزش
 مجازی در  دوره اول ابتدایی

های مجازی در دوره اول نگاه بازی گونه به آموزش 
 ابتدایی

  

P3  T10  
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عدم شناسایی مشکالت شناختی 

 آموزان در  دانش

ان آموزها در دانشنارسایی عدم شناسایی مشکالت و
 . .عدم تمرکز و بیش فعالی و مانند 

  

P4  T10  
  
  
  
  
  

عدم شناسایی  مشکالت  
-جسمی در دانش مشکالت 

 آموزان 

  

ان آموزها در دانشعدم شناسایی مشکالت و نارسایی
 . .ضعف بینایی، ضعف شنوایی و مانند 

  
  

P5    
  
  
T10  

های شهروندی ، مهارتهای عدم آموزش مهارت های زندگی عدم آموزش مهارت 
 دینی و مذهبی بهداشتی ، ورزشی و اجتماعی، 

  
  
  

P6  T10  

ترک تحصیل در دوران  به خاطر 
 کرونا فشار اقتصادی 

فشار اقتصادی بخاطر وضعیت کرونا  همه باعث شده 
ها، فرزندان از تحصیل باز بعضی خانواده در بود که  

 بمانند

P1  T11  

   نبود معلم به صورت فیزیکی 
ی کردند کالسآموزان  باید در کالس شرکت میدانش

 که معلم  به طور فیزیکی در آن وجود نداشت

P2  T11  

عدم آشنایی برخی از معلمان  با  
 نرم افزار

اکثر معلمین با نرم افزارها آشنا نبودند و تدریس 
 آنها سخت بود مجازی برای 

P3  T11  
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ها در مالی خانواده مشکالت

 فراهم  کردن امکانات آموزشی

  
آموزان مناطق خاص که از نظر مالی بعضی از دانش
تری بودند بخاطر عدم دسترسی به در سطح پایین

گوشی و تبلت و یا تعداد فرزندان و تداخل درس 
خواندن آنها با یکدیگر در مقطع  ابتدایی خیلی این 

 .  آمدمیموضوع خیلی به چشم 

P4  T11  

عدم امکان خرید امکانات برای 
تدریس  مجازی از قبیل  تلفن 

 همراه

حتی برخی از آنان برای خرید گوشی پیشرفته و 
 اینترنت با  مشکالتی مواجه بودند 

P5  T11  

 مشکل اتصال به  شبکه شاد 

  
  
  

ا هفضای شاد یک سری مشکالت داشت مرتبا بجه
 از کالس 

شدند، گاهی اوقات معلم از کالس خارج بیرون می 
ه آموز با فاصلشد و دوباره برگرداندن معلم و دانشمی

 کشیدیک روز و یک  هقته طول می

P1     
T12  

  
-اهمیت ارتباط معلم با دانش در  

 آموز کالس اولی

  

  
در بحث آموزش چون ما کالس پایه داریم بخصوص 

 اول 

داره با معلم ارتباط دبستان دانش آموز خیلی الزم  
 داشته باشد

P2  T12  

ها در عدم  توانمندی خانواده
 خرید  گوشی همرا ه

ها در تهیه گوشی همراه  و عدم  توانمندی خانواده 
 تبلت

  

P3  T12  

های عدم رغبت به فعالیت
 آموزش آنالین  آموزشی در 

درسی در  های آموزشی وعدم رغبت به فعالیت 
 فضای مجازی

P1   T13  

عدم ارتباط عاطفی و ایجاد  
 استرس

آموزان به علت عدم ارتباط عاطفی با معلم در دانش
 فضای  مجازی دچار استرس شده

P2  T13  

 آموزان  بخاطرپذیری در دانشعدم احساس مسئولیت عدم احساس مسئولیت پذیری 
 اینکه   متکی و وابسته به والدین هستند 

P3  T13  
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درس فارسی  مشکل در تدریس
 ادر کالس اولی ه

به  هاصداکشی ها ووجود مشکل در شناساندن نشانه
 دانش  آموزان به خصوص در پایه اول

P4  T13  

دورس پایه  در  مشکل در تدریس
 هاکالس اولی

هایی خاص مثل درس در پایه اول مشکالتی در درس
باعث ایجاد مشکالتی در امر  علوم،  ریاضی و هنر

 آموزان شده استآموزش دانش

P5  T13  

اولیا بر اساس فهم خودشان به فرزندشان آموزش  آموزش نادرست  توسط اولیا 
دهند که  گاهی آموزش  اشتباهی توسط اولیا می

 گیردانجام می

P6  T13  

  
 در دوره اول ابتدایی مجازی  صورت کالسهای درسی به های آموزشهای دورهتهدیدهای مؤلفه: سوال فرعی دوم

 شامل چه مواردی است؟  منطقه تبادکان

از مجازی  صورت کالسهای درسی به های آموزشهای دورهتهدیدهای استخراج شده شناسایی مقوله: 5-4جدول 
 ابتدایی منطقه نبادکاننگاه معلمان دوره اول 

  
 مقوله   کد های باز  

عدم فرهنگ سازی در استفاده از  
 مجازیفضای 

 مدیریت  

عدم ارتباط اینترنتی در موقع 
 کالسی گزاری مطالب ربا

 مواد و منابع   

 قطعی اینترنت 

 وابستگی به تلفن همراه 

نبود مکان مناسب برای برخی از 
 معلمان برای  تولید محتوا 

 مشکالت اینترنتی 

 مطالبه   انتظارات بی حد والدین از معلمان 

 زمان و ارزشیابی   کمبود زمان در ارزشیابی  

-عدم اعتماد معلمان به دانش

آموزان برای شرکت  در کالس 
 درس

 مکان  
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نیاز به محیط ساختار یافته در  
 فضای مجازی

 روش یاددهی و یادگیری  عدم روحیه پرسشگری 

  
  
  
  
  
  
  

 روش یاددهی و یادگیری 

  
  

وابستگی به اینترنت در  
 پاسخگویی به سواالت

عدم ایجاد مقررات کالسی در 
 فضای مجازی  توسط معلم

عدم ارتباط دو سویه بین معلم و  
 آموز دانش

فضای مجازی به عنوان مکمل 
 آموزشی نه خود  آموزش 

 های کالسیحذف لذت از فعالیت 

عدم ارتباط واقعی و فیزیکی بین 
 معلم و دانش  آموز 

 
عدم بروز استعدادهای بالقوه در  

 آموزان دانش

 

 آموزان حواس پرتی در دانش 

 آموز دراهمیت ارتباط معلم با  دانش 
 کالس اولی

مشکالت در تدریس فارسی به  
 کالس اولی ها

ناتوانی معلمان با تجربه در فضای  
 مجازی

 های فردیسعدم توجه به تفاوت 

مشکل در تدریس درس فارسی در  
 هاکالس اولی

ای مجازی هعدم جدیت به آموزش
 در دوره اول  ابتدایی

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                                  50تا  95 ، صفحه: از1041، تابستان 2، شماره3جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                          https://science-journals.ir    

       

 86  اخالقی و همکاران                 ...     ه صورتدرسی بکالس های  آموزشهای ها و تهدیدهای دوره شناسایی فرصت

 

 نبود معلم به صورت فیزیکی 

کاهش عواطف و  احساسات در  
 آموزان دانش

 بندی گروه 

گیر بودن آموزش آنالین برای وقت 
 والدین

 گیر کارهای گروهیکاهش چشم 

آموز و صدمات جسمی به دانش 
 معلم 

 های جسمیآسیب 

  
های جسمی و روحی برای آسیب های جسمیآسیب 

 معلمان و دانش  آموزان 

 عدم تحرک و اضافه وزن 

عدم آموزش از طریق عملی یا  
 ورزیدست

 هدف  

مشکالت کودکان دو زبانه در ارتباط 
 آموزان دانشبا معلم در امر  

 محتوا 

 ارزشیابی   وار یادگیری سطحی و طوطی 

 زانآموزیاد شدن تقلب در بین دانش 

 
  کیفیت کم در ارزشیابی 

 آموزان دیرآموزعدم شناسایی دانش 

عدم ارزشیابی پایانی مناسب برای  
 کالس اولی ها

-عدم رقابت طلبی در بین دانش 

 آموزان 
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 جذب و صمیمت   دلسرد شدن نسبت به آموزش  

عدم وابستگی و تعلق خاطر به معلم 
 در کالس  های مجازی

 زمان   اشتغال والدین  

عدم بستر سازی مناسب برای ورود 
 به فضای  مجازی 

 برنامه ریزی 

 بنیه مالی   بنیه مالی   های روحی و اجتماعی ایجاد آسیب 

توسط  عدم تهیه امکانات کافی
 والدین برای  آموزش مجازی

 هااضافه شدن هزینه به خانواده 

هم اها در فرمشکالت مالی خانواده
 کردن امکانات   آموزشی

عدم توانمندی خانواده در خرید  
 گوشی همراه

 تجربیات هیجانی   آوری در والدین نبود تاب 

 عدم ارتباط عاطفی و ایجاد استرس 

آموزان به اجتماعی در دانشعدم رشد 
 علت عدم  رابطه با مدرسه 

 منطق  
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ترک تحصیل در دوران کرونا به 
 خاطر فشار  اقتصادی 

 

 عدم ارتباطات با دنیای واقعی 

-کم شدن اعتماد به نفس در دانش 

 آموزان 

 اعتماد به نفس  

عدم آموزش قوانین و مقررات مدرسه 
 ها در فضای  مجازی  به دوره اولی

 قوانین و مقررات 

 برنامه درسی پنهان   ورود به فضاهای ناامن اینترنتی  

  
  
  

 برنامه درسی پنهان  

 ناامنی فضای مجازی 

های اجتماعی گرفتار شدن به آسیب
 در فضای  مجازی

 فراموشی فرهنگ خودی 

خطرات اخالقی و روانی ناشی از  
 فضای مجازی

عدم نظارت والدین در استفاده از  
 گوشی

 نقش معلم   فرسودگی و خستگی  در معلمان  

ناتوانی برخی از معلمان در تولید  
 محتوا 

 درگیری آموزشی معلمان در کل روز 

عدم رضایت همسر در تدریس  
 آنالین در معلمان

عدم تجربه معلمان در آموزش  
 مجازی

عدم آشنایی برخی از معلمان با نرم  
 افزار
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های به رسمیت نشناختن کالس
 مجازی توسط  والدین 

 ای سواد رسانه 

عدم مهارت اولیا و مربیان برای ورود 
 به فضای  مجازی

عدم اطالعات کافی در استفاده از  
 شبکه شاد

  عدم شناخت والدین از تکنولوژی  

 سبک تربیتی حامیان   اختالفات خانوادگی  

رفع تکالیف دانش آموز توسط  
 والدین 

 عدم پذیریعدم احساس مسئولیت 
 کنترل فرزندان

 نقش معلم رابط   تخصصی بودن آموزش  

 آموزش نادرست توسط اولیا  

 منطق و چرایی  وزان آماختالفات طبقاتی بین  دانش 

 وابستگی   وابستگی به فضای مجازی  

عدم شناسایی مشکالت شناختی در  
 آموزان دانش

 های فردی تشخیص تفاوت 

عدم شناسایی مشکالت جسمی در  
 آموزان دانش

 اهداف و مقاصد   های زندگی عدم آموزش مهارت 

 های مدرسهعدم درک از فعالیت 

عدم امکان خرید وسایل برای 
 تدریس مجازی از  قبیل تلفن همراه 

 ها افزایش هزینه 
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های آموزشی عدم رغبت به فعالیت
 در آموزش  آنالین 

 عدم انگیزش  

  
منطقه  در دوره اول ابتدایی مجازی  صورت کالسهای درسی به های آموزشهای دورهتهدیدابعاد : سوال فرعی سوم 

 شامل چه مواردی است؟ تبادکان

 صورت کالسهای درسی به های آموزشهای دورهتهدیدهای  استخراج شده شناسایی ابعاد و مقوله: 6-4جدول 
 ی منطقه تبادکاناز نگاه معلمان دوره اول ابتدایمجازی 

 

 بعد  مقوله ها 

 اقتصادی   ها افزایش هزینه 

 بنیه مالی  

   روش یاددهی و یادگیری  

 
   نقش معلم  

 برنامه درسی  

 مواد و منابع  

 منطق و چرایی  

 زمان و ارزشیابی  

 مکان  

 بندی گروه 

 ارزشیابی   

 برنامه درسی پنهان  

 هدف و محتوا   

 زمان   

 منطق 

 هدف و مقاصد  

 روانشناسی  جذب و صمیمیت 
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   تجربیات هیجانی  
  
  
  
  
  

 اعتماد به نفس  

 وابستگی  

 های فردیتشخیص تفاوت 

 عدم انگیزش  

  
 های جسمی آسیب 

  
 جسمی  بهداشتی و 

 سازمانی  ریزیبرنامه 

 مدیریت    

 قوانین و مقررات  

 خانواده    ای سواد رسانه 

 نقش معلم رابط  

 برنامه درسی پنهان  

 سبک تربیتی حامیان  

  بنیه مالی  

 

 بحث و نتیجه گیری -5

مدرس مجازی وظایفی نظیر تسهیل   .افتدهای مجازی اتفاق میتدریس است که در محیطتدریس مجازی نوعی از 
ها، مدیریت، ارزیابی، ترغیب یادگیری گروهی، حمایت فنی، ارزشیابی و بازخورد و نظارت و محتوا، مشارکت در بحث
ت معلم و فراگیر، تسهیل مشارکها با توجه به اصولی چون افزایش تعامل بین این ویژگی. راهنمایی را بر عهده دارد

ای فردی هبین فراگیران، ترغیب فراگیران به یادگیری فعال، امکان ارائه بازخورد سریع به فراگیران، تأکید بر تفاوت
 پذیری شناختی، مسئله محوری و تسهیل تعامل بین یادگیرنده و منابع گوناگون یادگیریبین فراگیران، تقویت انعطاف

های بیشتری نسبت به تدریس ترلذا تدریس مجازی به عناصر و مها. (1387سراجی و همکاران،) شودانتخاب می
ای از روابط بین محتوا، پداگوژی، ها چهارچوبی است برای درک عمیق شبکه پیچیدهاین مهارت. حضوری نیاز دارد

بنابراین معلمان برای تدریس در محیط مجازی، .  (2009، 1ساندرز )کنند ای که آنها در آن عمل میفنّاوری و زمینه

                                                           
7 Sanders  
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آنان باید از امکانات  .های دیگری نیاز دارندها و قابلیتنیاز در محیط حضوری، به مهارت های موردعالوه بر مهارت
الک )نه برای بازنمایی و انتقال اطالعات  های فناوری برای کمک به ساخت دانش در فراگیران بهره گیرند،و قابلیت

 . (1،2006ردموند  و

 صورت کالسهای درسی به های آموزشهای دورهتهدیدهاو از این رو هدف اساسی این پژوهش شناسایی فرصت
بود که پژوهشگر با استفاده از روش پدیدار نگاری این هدف را از دیدگاه  منطقه تبادکاندر دوره اول ابتدایی مجازی 

همچنین در این پژوهش برای پاسخگویی . کندو کاو و بررسی قرار دادمشهد مورد منظقه تبادکان معلمان مدارس 
در دوره اول مجازی  صورت کالسهای درسی به های آموزشدوره یی درهاتهدیدو  به سوال پژوهش که چه فرصتها

ددی با تعهای ممصاحبه. های نیمه ساختاریافته عمیق بهره گرفته شداز مصاحبه وجود دارد، منطقه تبادکان ابتدایی 
ها از زبان مشارکت کنندگان به تصویر ههای حاصل از مصاحبهمچنین تالش گردید یافته. معلمان انجام گرفت

ایند پژوهش ای بودن فرهنتایج حاصل از مصاحبه با مشارکت کنندگان بیانگر پیچیدگی و چند مقول. کشیده شوند
، که در نهایت پژوهشگر در تحلیل نهایی در بخش است که عوامل متعددی در آن زمینه ساز و تأثیرگذار هستند

ته به پنجاه  نک منطقه تبادکان در دوره اول ابتدایی مجازی  صورت کالسهای درسی به های آموزشهای دورهفرصت
های هدیدتکلیدی ، کد باز و مقوله و پنج بعد برنامه درسی، اقتصادی، روان شناسی، خانواده و سازمانی  و در بخش 

ی، به نود و یک نکته کلید منطقه تبادکان در دوره اول ابتدایی مجازی  صورت کالسهای درسی به های آموزشدوره
کد باز و مقوله و شش بعد برنامه درسی، سازمانی، خانواده، بهداشتی و جسمی، اقتصادی و روان شناسی مورد توجه 

 . قرار گرفتند

ه ابعاد بین ابعاد شناسایی فرصت ها و ابعاد شناسایی تهدیدها بیشتر بیافته ها بیانگر این مطلب هستند درصد فراوانی 
 تهدیدها اختصاص دارد.

-های مجازی که توسط معلمان بیان گردیده است، طراحی زیر ساختها و تهدیدهای دورهبراین با توجه به فرصتبنا

دوره اول ابتدایی ضرورت پیدا های منسجم و اثر بخش جهت تعیین ویژگی عناصر برنامه درسی مطلوب مجازی در 
کسب شایستگی های الزم برای "تحقق ماموریت نظام آموزشی که در اسناد فرادستی تحت عنوانچراکه  می کند

 ذکر شده، با مخاطره جدی مواجه نموده است."امکان زندگی در مرتبه قابل قبولی از حیات طیبه

  هامحدودیت

 مشهد بود  منطقه تبادکانگیری پژوهش محدود به معلمان دوره اول ابتدایی نمونه.  

  مشهد انجام شده است و در تعمیم  منطقه تبادکاناین پژوهش در جامعه معلمان مدارس دوره اول ابتدایی
  .نتایج به دیگر جامعه های آماری مورد پژوهش باید با احتیاط عمل نمود 

 پیشنهادات پژوهشی
  چرا که برخی از افراد از طریق  (کمی و کیفی)انجام پژوهش مشابه بر اساس رویکرد های ترکیبی

یان های مختلف و متنوع بتر میتوانند نگرش و تجارب خود را نسبت به موضوعپرسشنامه بهتر و واقعی
  .کنند

                                                           
8 Lock, Redmond  
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 ر به  تصورت تخصصیتوان به های آتی که توسط دیگر پژوهشگران به انجام خواهد رسید، میدر پژوهش
لی های تحصیشناسایی عواملی جهت تعیین ویژگی عناصر برنامه درسی مطلوب مجازی در دیگر دوره

  .  پرداخت

 مجازی  صورت کالسهای درسی به های آموزشهای دورهتهدیدهای دخیل بر شناسایی فرصتها و عامل
های آنان مورد بررسی و کنکاش قرار خانوادهآموزان  و های تحصیلی را  از دیدگاه دانشدر دیگر دوره

  . داد

 های ها  و نهادهای آموزشی جهت هر چه بهتر برگزار نمودن کالسحمایت مادی  و معنوی کلیه سازمان
  آموزان آموزشی مجازی به دانش

 های  آموزش های آموزشی جهت توسعه و توانمند سازی معلمان در استفاده از شبکهبرگزاری کارگاه
  آموزان مجازی و ارائه خدمات اثر بخش به دانش

 ها و جامعه آموزشی در سطح افزایش سرعت اینترنت خصوصا افزایش خدمات و تسهیالت الزم به خانواده
  کشور 

 آموزان متناسب با سطح رشد شناختی آنان های مجازی به دانشآموزش استفاده و ورود به کالس 
 

  های مجازی مدارس برای اجرای اثر بخش آموزشسنجش آمادگی الکترونیک تمامی  

 

 مراجع

 های تحقیق کیفی، تهران روش (.1331).ادیب حاج باقری، محسن؛ پرویزی، سرور و صلصالی، مهوش :

 .  انتشارات بشری

 ها؟ گذر از روشها به الگوهای تدریس درس تربیت بدنی؛ انتخاب یا ضرروت(. 1352. )آزمون، جواد

 . 32-29، (1) 10دینی، آموزش تربیت 

 بررسی .  (1350ضا. )تلخابی علیشاه، علیرضا؛ عباسی، رسول؛ لشکری، کبری و تلخابی علیشاه، غالمر

نهای اآموزان دبیرستمهارتهای ارتباطی در رفتار کالسی معلمان و رابط هی آن با درصد قبولی دانش

 . 43-25، (3) 9علوم تربیتی،  های تازه در فصلنامه اندیشه شهر تهران،

 رابطه بین سبک مدیریت کالس و سبک تدریس معلمان دوره ابتدایی استان (. 1351ل. )جلیلی، رسو

نامه کارشناسی ارشد، پردیس فاطمه زهرا  ، پایان1396-97چهار محال و  بختیاری در سال تحصیلی 

 . اصفهان، دانشگاه فرهنگیان( س)

 های یادگیری الکترونیکی چگونه بوده است؟ پروژهتجربه (. 1331. )رحیمی دوست، غالمحسین

 (،3) 14 فصلنامه کتابداری و اطالع رسانی، های یادگیری الکترونیکی،چالشهای پیش روی در  پروژه

337 - 364 . 

 (. 1333. )زندی، ساسان؛ عابدی، داریوش؛ یوسفی، علیرضا؛ چنگیز، طاهره؛ یمانی، نیکو کبیری، پیام

های آموزش عنوان فناوری جدید آموزشی و ادغام آن در برنامه لکترونیکی بهآشنایی با یادگیری ا

. ساالرزاده، نادر؛ محبوبی، رضا. 65-58، 11، علوم پزشکیپزشکی، مجله ایرانی آموزش در 

در موفقیت  تحصیلی « پایگاه اقتصادی اجتماعی »و « سرمایه اجتماعی»مقای سه نقش "(.1333)

 .47، فصلنامه علوم اجتماعی ،".دانشگاهی شهر ارومیهآموزان پیش دانش
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 های مجازی و مقایسه طرح ارائه الگوی مطلوب طراحی برنامه درسی دانشگاه (.1331. )سراجی ، فرهاد

علم م نامه دکتری برنامه درسی دانشگاه تربیتهای مجازی ایران با آن الگو، پایانبرنامه درسی  دانشگاه

 . تهران

  بررسی ساختار و ابعاد روش تحقیق کیفی  (.1350. )رضا؛ شرفی، روح انگیزسلیمی، محمد

-پدیدارشناسی، کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روش شناسی و علوم اجتماعی، تهران، مرکز همایش

 .  های بین المللی صدا و سیما

  ،مطالعه (. 1350. )آرشسعد محمدی، معصومه؛ سرمدی، محمد رضا؛ فرج اللهی، مهران و قربان نیا دالور

 هشده در ایران ،پژوهش در نظام، هلحاظ خدمات آموزش ارائ وضعیت  آموزش عالی مجازی از

 . 54-31آموزشی

 مهارتهای آموزشی و پرورشی روشهای فنون تدریس، انتشارات سمت(. 1335. )شعبانی، حسن . 

 بررسی رابطه حمایت عاطفی ادراک (. 1350. )عالی پور بیرگانی، سیروس؛ سحاقی، حکیم و مریدی، ژاله

مجله راهبردهای توسعه ، شده و لذت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان جندی شاپور اهواز

 (.س1)2در آموزش پزشکی، 

 شود روایت آنچه در دانشگاه مجازی آموخته نمی: های آموزش مجازیچالش(. 1353. )کیان، مریم

 . 22-11 ، (3) 9،مجازیآموزش ،چالشهای 

 های عمل در روش شناسی و رویه مراحل (2روش تحقیق کفی ضد روش (. 1354. )محمد پور، احمد

 .  انتشارات جامعه شناسان: کیفی، جلد دوم، تهران

 و بررسی رابطه خالقیت و سبک تدریس معلمان در آموزش (.1350. )نبوی زاده چاکری، سید اکبر 

ی های اجتماعکاربردی در علوم تربیتی و روان شناسی و آسیبپرورش، اولین کنفرانس ملی پژوهشهای 

 . ایران
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