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 ابوسعید ابوالخیر                   

گاهن، رب خود واجب  ی ی مراتب سپاس و امتنان خود را نسبت هب  که دانممیبعد از اعتراف هب انتوانی از ادای حق سپاس هب ردگاه خدا

کاری  رد انجام این ژپوهش یاری رساندند، ارباز کنم.بندگان خوب او که ما را  »جناب آاقی  ردیغاهی بی پیش از همه سپاسگزار هم

تحلیل« 
 رب خود فرضرسیده است.نیکو اهی آماری این ژپوهش هب مدد دانش و تجرهب فراوان ایشان هب سرانجام هستم. 

متوسطه اداره کل آموزش و رپورش استان خراسان زش آمومعاون محترم  ،«»از انظر محترم جناب آاقی  دانم کهمی

کاری ز انجام هب موقع این ژپوهش مرهون تشکر کنم. شمالی، مدریمحترم اداره « »اقی آصمیماهن جناب اهی حمات و هم

همیشگی جناب آاقیرد انتها  .ه استآموزش دوره دوم متوسط 
رئیس گروه تحقیق «   » مراتب سپاس خود را از همراهی 

همچنین جناب آاقی  و ژپوهش اداره کل
گاه بجنورد« »و   دارم.می ارباز عضو هیات علمی دانش

وند یاورشان باد.    خدا



 د

 

 ردباره ژپوهش
ساً توسط کسی خواندههای دانیم که معموالً طرحمی نیک سا شود یا مراجعه کنندگان به آن نمی پژوهشی یا ا

به منزله  ا مکرم  نکات زیر  هخوانندو  هفرهیختشتتما احترام وقش ا زشتتمند انگشتتش شتتما ند  با وجود ایه  به 

 :شوممییادآو   و طرح پیش  اهنمای مطالعة

شنهاد صفحه وقش دا ید  10اگر تنها به اندازه خواندن  - صل پنجم می پی سراغ ف ستقیم به  کنم که م

قبلی  ا د  خود جای داده های تنظیم شتتده استتش که اهم مطالل فصتتلای گونهبه بروید  ایه فصتتل

 اسش 

شک آن اسش که خود ببوید نه آنکه عطا  مُ انداسش که گفتهفصل مهم بعدی فصل دوم اسش  د سش  -

 بتواند مفید واقع شود شاید شک توضیحاتی ا ائه کند  بگوید  اما اگر احیاناً عطا  د  مو د طرز تهیه مُ

ها  فاوا  سانه تا یخچه و مبانی نظریِ  19-توضیحاتی د  مو د کویدتوانسش مشحون از فصل میایه 

شد  با عنایش به این خَیرُ الکَالم قلَّ و دلَّ و همچنیه با توجه به تغییر ذائقه به  کهو مدا س هوشمند با

صرخوانی  پژوهش صل پرهیز کردهسمش مخت ضرو ی ایه ف صلاند  گران از حجیم کردن غیر  ایه ف

بر تجا ب  19-کویداز تأثیرات  ا چوب  وشههتنظیم شده اسش که بتواند به سهولش یک چای گونهبه

ستناد قرا  گرفته صل مو د ا شی  ا فراهم کند  مقاالتی که د  ایه ف صرف اند  معلمان و نظام آموز با 

هدفمند از بیه تعداد بی شتتما  مقاالت منتشتتر شتتده د  زمینه کرونا و طو  به توان و زمان فراوان و

 اند انتخاب شده 19-کوید

نشانی کامل برخی منابع د ون متنی  به جای انتهای سند  د  پانویس صفحات آمده اسش  ایه منابع  -

شده  بندهتوسط  سش  ایه اقدام باعث دیده ن شده ا صله ذکر  شانی آن بالفا سندی آمده که ن  بلکه د  

ضمه  عایش امانش و اخالق پژوهش  می ستفادخواننده محترم عالوه بر منابع شما شود که  شدها  ه 

  مالحظه فرماییدنیز  ا نابع غیرمستقیم مبرخی مستقیم  طو  به

 

 حسیه اسکند ی

 با احترام                

                                                                   13/3/1400 

  



 ه

 

 چکیده

آموزش حضو ی  19-برخی آینده پژوهان  جهان پس از کرونا همانند گذشته نخواهد بود  کویدبینی : بنا به پیشمقدمه

آموزشی که های عطیل و به سمش آموزش آنالیه یا  اه دو  سوق داد  آن دسته از نظامکشو  جهان  ا ت 188د  بیش از 

زدند  به ناگاه و به ناچا  می دیجیتال د  برنامه د سی سربازهای و  سانهها تا پیش از ایه  از تلفیق فاوا و دیگر فناو ی

مدا س و یادگیری آنالیه و از  اه دو   باعث شد نویه گشودند  تعطیلی های فناو ی  ویگا دهای ذهنی و فیزیکی  ا به 

که یک فرصش و تجربه استثنایی  غنی  وسیع و عمیق پیش  وی مدا س  معلمان و پژوهشگران قرا  گیرد  بدیهی اسش 

از تجا ب و گیری زیادی  ا د  پی داشته و خواهد داشش  اما عدم توجه و بهرههای که تعطیلی مدا س تهدیدها و آسیل

سوزی و خسا ت مضاعفی تلقی شود  تنظیم  تدویه و تواند فرصشمی  19-آموخته شده د  دو ان کویدهای د س

پذیر  وشمند و تخصصی امکانهای پیکربندی تجا ب سترگ حاصل از ایه پیشامد جهانی  جز به مدد مطالعات و پژوهش

بش تجا ب معلمان دو ه متوسطه اول و دوم نخواهد بود  پژوهش حاضر با همیه هدف کلی و به منظو  شناسایی و ث

 خراسان شمالی به انجام  سیده اسش 

کیفی استفاده شد  د  مرحله نخسش و از طریق انجام -: برای نیل به اهداف پژوهش  از یک  وش ترکیبِی کمّیروش

کالیزی نکات کلیدی آن  عمیق و باز با چها ده ته از دبیران متوسطه  تجا ب آنها ثبش و با پیروی از  وشهای مصاحبه

شد  سپس د  مرحله کمّی  سیزده مقوله مذکو  به عنوان زیر بندی استخراج و د  نهایش سیزده مقوله نهایی صو ت

آن د  نظر گرفته شدند  ضرایل پایایی هر یک از ایه های نکته کلیدی به عنوان گویه 78یک پرسشنامه و های مقیاس

 CVIنمره میانگیه سبه شد  برای تعییه  وایی از نظر صاحل نظران استفاده شد که محا %92تا  %79از ها زیرمقیاس

 دبیر و به صو ت الکترونیکی صو ت گرفش   470  به دسش آمد که عدد مو د قبولی اسش  تکمیل پرسشنامه از سوی /85

شرایط علّی و پیامدها  ای  مینهزیر و د  سه دستة شرایط زهای : د  مرحله کیفی تجا ب معلمان د  قالل مقولههایافته

مو د(: موانع مربوط به فناو ی  پذیرش اجبا ی فناو ی  تداخل محیط زندگی و  3)ای شدند  شرایط زمینهبندی طبقه

مو د(: افزایش نظا ت و ا زشیابی بر کا  معلمان  ناکا آمدی  ویکردهای آموزشی  ناکا آمدی  5آموزشی  شرایط علّی )

مو د(: افزایش دقش و کیفیش تد یس   5شاگرد  پیامدها )-ا زشیابی  کاهش اقتدا  معلم  کاهش تعامل معلمهای  وش

افزایش توان تولید محتوای الکترونیکی  افزایش نابرابری آموزشی  سهل انگا ی شاگردان و افش تحصیلی  زمیه ماندن 

نها  د  مرحله کمّی نیز مو د تأیید دیگر معلمان قرا  آبندی و همچنیه نحوه دسته هامسائل تربیتی  همه ایه مقوله

 گرفش  

« پذیریفه» ا به دو ان « گریزیفه»و « هراسیفه»ایه پژوهش  کرونا گذا  معلمان از دو ان های : بر اساس یافتهنتایج

 ا « اییشهکالس ش»و تد یس د  « د  برابر آیینه»تسهیل کرد  شرایطی پیش آمد که معلمان مجبو  شدند تد یس 

معلم از سوی مد سه فراهم شد  پیامد نهایی های ا زیابی و امکان نظا ت بر فعالیش-که امکان خودای گونهبه تجربه کنند؛

آموزشی و ا زشیابی معلمان د  فضای های ایه شرایط  افزایش دقش و کیفیش تد یس بود  اما از آنجا که  ویکردها و  وش

زمان حضو ی و سنتی بود  ایه ا تقاء د  نهایش نتوانسش مانع افش یادگیری شاگردان های  وش فناو انه  همان  ویکردها و

شود  نتیجه مهم دیگر اینکه سخش بتوان  وح تعلیم و تربیش  ا د  کالبد آموزش آنالیه و  اه دو  دمید   ابطه و تعامل 

مده اسش که نظام آموزشی بعد از بازگشایی فرصش طالیی پیش آتواند د  فضای حضو ی  خ دهد  می مؤثر فقط تام و

مدا س  از دستاو دهای دو ان کرونا برای تلفیق فاوا و برنامه د سی استفاده کند؛ هدفی که دو دهه تالش وزا ت آموزش 

ی توان امیدوا  بود که با بهره مندی از مزایای فناو ی  بر امتیازات بمی و پرو ش آن  ا محقق نکرده بود؛ د  ایه صو ت

 بدیل و اصیل آموزش حضو ی افزود 

 دیجیتال های   تجا ب تد یس  مدا س متوسطه  فاوا  فناو ی19-کوید :کلمات کلیدی



 و

 

 

 فهرست مطالب

 1        پژوهش کلیات: اول فصل

 2          مقدمه

 4         پژوهش اهداف

 4       پژوهشهای فرضیه یا هاسئوال

 5       متغیرها عملی و نظری تعریف

 7        پژوهش پیشینه: دوم فصل

 8          مقدمه

 10        تربیش و تعلیم و فاوا: الف

 15        هاپژوهش مرو : ب

 15       یالمللبیههای گزا ش

 15   جهانی بانک و یونیسف یونسکو  هایگزا ش -1

 17      ا وپا اتحادیه گزا ش -2

 21  کا ائیل حوزه و التیه آمریکای کشو های گزا ش -3

 21      ملل سازمان گزا ش -4

 22      دیجیتال شکاف و نابرابری افزایش

 25       دیجیتالهای شایستگی

 27       معلمان کا ی شرایط

 29      دیگرهای آسیل و تحصیلی افش

 31        فناو انه موانع

 34        ها سانه و ابزا ها

 39     تد یس به تلفیقی  ویکردهای فقدان

 39     فاوا تلفیق د با ه مقاومش( الف

 40      ا زشیابی و سنجش( ب

 40      تلفیقی  ویکرد( ج

 41        خانواده نقش

 42         هافرصش

 46        پژوهش روش: سوم فصل

 47          مقدمه



 ز

 

 47       آن اجرای  وند و تحقیق  وش

 49        گیریاندازه ابزا های

 49       کیفی بخش -الف

 50        کمّی بخش -ب

 57     نمونه حجم و گیرینمونه  وش بر سی  مو د جامعه

 57       کیفی بخش -الف

 57        کمّی بخش -ب

 60        اطالعات تحلیل هایشیوه

 60       کیفی مرحله: الف

 61        کمّی مرحله: ب

 62        پژوهشهای فصل چهارم: یافته

 63          مقدمه

 63       کیفی بخش هاییافته -الف

 67        کمّی بخش هاییافته -ب

 67       شناختیجمعیش هایشاخص

 71       پژوهشی سواالت به پاسخگویی

 102       گیرینتیجه و بحث: پنجم فصل

 103          مقدمه

 105         هایافته مرو 

 106       یالمللبیههای یافته با مقایسه

 110        گیرینتیجه و بحث

 115         هاپیوست و منابع

 116         منابع فهرسش

 123   کرونا دو ان د  معلمان تد یس تجا ب پرسشنامه: 1 شما ه پیوسش

 129   بجنو د 1  جایی شهید مد سه نگا یتجربه: 2 شما ه پیوسش

 132     پژوهشگر پژوهشی کا نامک: 3 شما ه پیوسش
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 مقدمه

فعالیش بشری های شیوع و تداوم ویروس کرونا احتمااًل سرآغاز تغییرات وسیع و ماندگا ی د  بسیا ی از حوزه

دنیا به شدت از انتشا  ایه ویروس متأثر شده و الجرم به سمش  کشو  188آموزشی د  های اسش  نظام

کردند  می مجازی و آنالیه پیش  فتند  مدا سی که تا چندی پیش از و ود موبایل به مد سه ممانعشهای آموزش

های نظام آموزشی از جمله شیوههای ایه چرخش بز گ همه مولفه اند حاال مد سه  ا د ون موبایل مستقر کرده

تأثیرات مثبش و منفی بینی یادگیری  ا متأثر کرده اسش  به خاطر سرعش ایه چرخش  شناسایی و پیش-یاددهی

د  ایه  و پیشآن د  کوتاه مدت و بلندمدت کا  دشوا ی اسش و نیازمند پژوهش و مطالعه اسش  پژوهش 

 خصوص طراحی شده اسش 

اخیر اسش  تا یخ های ای استثنایی دهه( د  جهان  یکی از  خداده19-شیوع ویروس کرونا )کوید

زندگی آدمی بر  وی کره زمیه شاهد ایه دسش  خدادهای بز گ بوده اسش  بر اساس برخی متون دینی و 

 شودمی محسوبجهانی بز گ های توفان و سیل دو ان نوح پیامبر یکی از ایه چالشها  اسطو ه

(Finkel,2014برخو د شهاب سنگ یا شهاب سنگ  ) های که بنا به برخی تفسیرها باعث انقراض نمونههایی

( Barry,2004) 1918( و آنفلوانزای فراگیر سال Osterloff,2018زیستی بر  وی کره زمیه شده اسش )

 از ایه دسش  خدادهای جهانی اسش ای نمونه

زندگی  هایایه چنینی از یک خصیصه مشترک برخو دا ند و آن اینکه برای همه ساحشهای چالش

التی د  مو د خداوند  اکنند  سوفردی و اجتماعی بشر هم سواالتی بنیادیه و هم سواالتی کا بردی مطرح می

شیوه زندگی  شیوه کسل و کا  و مانند آن  بسیا ی از ایه  ابطه فرهنگ و فناو ی  خیر و شر  قد ت علم بشر  

اسش که با آن مواجه شده اسش  وقتی د  ای سواالت ناشی از عدم د ک د سش و عدم شناخش آدمی از پدیده

ویروس فلج اطفال د  آمریکا شیوع پیدا کرد و هزا ان نفر  ا کشش و تعداد زیادی  ا نیز فلج کرد   1916سال 

ها ناقل ایه بیما ی هستند و لذا د  نیویو ک بیش از هفتاد هزا  گربه کشته شد  از آن تصو  بر ایه بود که گربه

( Albert Sabinچهل سال طول کشید تا واکسه خو اکی فلج اطفال توسط آلبرت سابیه ) تا یخ  بیش از

 علمی های تولید شود؛ و ایه نبود مگر به مدد تالش

اصلی شناخش ابعاد مختلف ایه پدیده بر دوش نهاد علم یا دانشگاه  نیز  وظیفه و پیشد  چالش جهانی 

مسئولیش پذیری اجتماعی اسش  د  شرایط کنونی  از آموزش عالی نظام آموزش عالی  های   از خصیصهاسش

که د  اختیا  دا د  د دهای ناشی هایی ها و فناو ی ود که متعهدانه کمک کند تا با بکا گیری دانشانتظا  می
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ها باید نقش (  به اعتقاد برخی  دانشگاهMesfin, 2020از شیوع ویروس کرونا  ا تسکیه و خاتمه دهد )

فراگیر ایفا کنند و د صدد پاسخ به سواالت بنیادی و کا بردی برآیند  های ندهی  ا د  مواجهه با چالشفرما

 (:Pine, 2008توانند د  ایه زمینه به انجام  سانند عبا تند از )ها میشما ی از اقدامانی که دانشگاه

و دن گزا شی آچالش  و فراهم  ا زیابی دقیق از تلقی عامه و نیز مسئوالن و تصمیم گیرندگان از ماهیش -

 تخصصی؛های علمی و گمانه زنیهای دقیق از ماهیش واقعی چالش بر مبنای بهتریه یافته

توان یر میکه د  شرایط دینامیکی و د  حال تغیهایی برای ا زیابی د سهایی پیشنهاد ابزا ها و  وش -

 شود؛کا  میمتنوع آن مستمراً آشهای فرا گرفش که جنبه پیش  و  از چالش

 سنجش و محاسبه تأثیرات متنوع اجتماعی  اقتصادی  سیاسی  فرهنگی و زیسش محیطی ناشی از -

 انسانی و زیسش محیطی و اجتماعی آن؛های چالش مو د نظر  از جمله هزینه

گوی عمومی د  خصوص نحوه سازماندهی بهینه برای و پیشگام شدن د  به  اه انداخته گفش -

 گذا ی جهش مواجهه با ابعاد مختلف چالش مو د نظر  و سیاسشگیری تصمیم

کشو  جهان  188ا ائه شده اسش  نظام آموزشی بیش از  2020مطابق آما های یونسکو که د  پنجم آو یل 

گرفتا  شیوع کرونا و ناگزیر از تعطیلی موسسات آموزشی د  سطوح ابتدایی  متوسطه و عالی شده اند 

(UNESCO, 2020و ) نیز ادامه داشته باشد  2021-2022وضعیش تا سال تحصیلی  بسا ایهای

(Mitchell,2020از منظر آینده نگری  شیوع کرونا تا کنون همچون سایر بحران  ) ها به آینده شکل داده

(  Galloway,2020اسش؛ با ایه تفاوت که ایه ویروس  سرعش شکل دهی به آینده  ا شتابان ساخته اسش )

زندگی بشر تحش تأثیر های آموزشی  ا نیز همانند دیگر ساحشهای ویروس کرونا نظامشود که میبینی پیش

( اثرات و پیامدهای کرونا بر آموزش به شکل عام و آموزش عالی به شکل 2020) 1قرا  دهد  به اعتقاد ژنگ

 خاص  نه تنها کمتر از سایر نهادهای اجتماعی نیسش  چه بسا فراگیرتر نیز هسش 

( آینده پژوهش مشهو  آلمانی به تازگی کتابی منتشر کرده اسش تحش عنوان 2020)2ماتیاس هو کس

  سدیم انیبه پا یدو ان کرونا ک"که  شودیم دهی وزها اغلل از مه پرس هی: اسدینویماو «  3جهان پساکرونا»

 ا  ندهیآ ریکه مسوجود دا ند  یخیمقاطع تا  یهرگز  برخ میگویمه م "م؟یگردیبرم یعاد طیما به شراآیا و 

  میه بزنگاه قرا  گرفته ای  ما اکنون د  امیبرینام م "قیبحران عم"مقاطع به عنوان  هی  ما از ادهندیم رییتغ

 میکردمی الیکه خ یجهان زشیاما پشش    اسش ختهیفرو   میشناسیآن  ا م میکردیم الیکه خ ییایدن

کرد که چگونه  میما تعجل خواهدهد: می او ادامه د  حال جوش خو دن اسش  یگریجهان د م یشناسیم

 یهااز کرونا نسبش به کنفرانس شیکه پ ید  عمل جا باز کرده اسش  اغلل همکا ان تالیجیفرهنگ د یتکنولوژ

                                                 
1 Zhang 

2 Matthias Horx 

3 The Post Corona World 
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 وش  ایهشوند که می دادند  حاال متوجهمی حی ا ترج یتیمامو  یاز  اه دو  دافعه داشتند و پروازها یدئوئیو

  (Horx, 2021) آموخته اند ا یبس نترنشیا قید با ه آموزش از طر  اناسش  آموزگاتر سازندهو تر یعمل

کنند د سش از آب د آید  ا تباط بیه فناو ی و فرهنگ بینی میاگر آنچه آینده پژوهانی مانند هو کس پیش

انتظا   آینده باشد و تکامل دنیا با سرعش بیشتری ادامه پیدا کند  آنگاه  سانتغییر کند  ویروس کرونا پیام

ای د  فرایند ایه نوزایی ) نسانس( نقش عمده ود که مراکز دانشگاهی با عنایش به  سالتی که بر دوش دا ند  می

گیری دهای ایه جهان؛ پیاممطالعاتی  ا ترتیل دهندهای مختلف  می توانند د  حوزهها ا برعهده گیرند  دانشگاه

بدون شک  حوزه آموزش و   های ایجاد شده  ا د یابند ا شناسایی کنند  تهدیدات آن  ا کاهش دهند و فرصش

 آموزدانشمیلیا د  1.5پرو ش از ایه امر مستثنی نیسش  بویژه آنکه د  دو ان قرنطینه  به گزا ش یونسکو حدود 

 میلیون معلم د  سرتاسر دنیا از حضو  د  کالس باز ماندند 60و  -ی کره زمیهآموزدانشجمعیش  %87یعنی –

(UNESCO, 2020) دیجیتال  موبایل  اینترنش و     های جایگزیه مبتنی بر فناو یهای و برخی به  وش

تد یس  جایگاه های  وی آو دند  ایه تجربه استثنایی زمینه تغییر و تحول د   ویکردهای تربیتی  شیوه

و تغییرات  ها نویه  نقش معلم و مانند آن  ا فراهم خواهد آو د؛ اطمینان د با ه تحقق ایه پیش بینیهای فناو ی

آن به کدام سمش و سو باشد  چندان گیری و اینکه ایه تغییرات با چه کّمیش و کیفیتی واقع خواهد شد و جهش

 هدف تدویه شده اسش مشخص نبوده و نیازمند مطالعه و پژوهش اسش  طرح پژوهشی حاضر با ایه 

 پژوهش اهداف

معلمان  د  بستر آموزشی جدید د  بیه  آنهای و مولفه سیکرونا بر تجا ب تد  روسیو وعیش ریتأث یبر س

 :دو ه متوسطه استان

 

نگرش معلمان دو ه متوسطه نسبش به تد یس د  بستر آموزشی تغییر کرونا بر  روسیو وعیش ریتأث یبر س -

  جدید

  معلمان دو ه متوسطه از تد یس د  بستر آموزشی جدیدتغییر شناخش کرونا بر  روسیو وعیش ریتأث یبر س -

معلمان دو ه متوسطه د  تد یس د  بستر  تغییر مها ت و عملکردکرونا بر  روسیو وعیش ریتأث یبر س -

  آموزشی جدید

 

 پژوهشهای ها یا فرضیهسئوال

یادگیری )با لحاظ -معلمان دو ه متوسطه نسبش به فرایند یاددهی نگرششیوع کرونا چه تأثیری بر  - 1

 آن( داشته اسش؟ های مولفه

های یادگیری )با لحاظ مولفه-معلمان دو ه متوسطه از فرایند یاددهی شناخششیوع کرونا چه تأثیری بر  - 2

 آن( داشته اسش؟
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های ادگیری )با لحاظ مولفهی-ایند یاددهیمعلمان دو ه متوسطه د  فر لکردعمشیوع کرونا چه تأثیری بر  - 3

 آن( داشته اسش؟

نها( داشته آدو ه متوسطه )با لحاظ نمرات کتبی  آموزانشیوع کرونا چه تأثیری بر پیشرفش تحصیلی دانش – 4

 اسش؟

 تعریف نظری و عملی متغیرها

و به اختصا  اینگونه تعریف  مجازی  ا معدال فضای سایبر گرفتهدانشنامه آزاد ویکی پدیا  فضای فضای مجازی: 

 وا د 1980 دهه د  که اسش ایواژه( شودمی مجازی فضای به تعبیر آن از ایران د  که) سایبر کند: فضایمی

 دهه د  و بردند کا  به  ا آن سرعش به مندانعالقه و کامپیوتر زمینه د  شاغالن و شد تخیلی علمی ادبیات

 لفظ و بود  شد حال د  سریعاً  دیجیتال مخابرات و شبکه اینترنش  از استفاده دو ه  ایه د   شد  ایج 1990

  1کند نمایندگی  ا نوظهو  هایپدیده و هاایده از بسیا ی توانسشمی مجازی فضای

 خود انساکن برای که اسش بکر و بدیع وسیع  قلمرویی تعریفی  هر با و تعبیری هر د  مجازی فضای

 تا قلمرو یها اهمیش  دا د همراه به  ا نوینیهای محدودیش وها آسیلها  دلهرهها  فرصشها  آزادی امکانات 

املی ع که همانطو   کنندمی معاصر دنیا شدن جهانی دو از صحبش اندیشمندان برخی امروزه که اسش حدی

ها شدن یجهان دو پا ادایم: گویدمی "ها نظریه و مفاهیمها  شدن جهانی" عنوان تحشای مقاله د  (1383)

 به بعد د جه د  و کندمی تاکید شده جهانی جهان و مد نیته جهان بیه تمایز بر اول د جه د  که اسش نگاهی

 پردازد می مجازی و واقعی آمیخته هم به حال عیه د  و موازی جهان دو کردن متمایز و تبییه

 و گیردمی بر د   ا زندگیهای جنبه تمام که  سدمی زمانی به خود گسترش  وند د  مجازی فضای

 د ک احتی  به همه برای بودگی واقعی عینیش زندگی واقعیهای جنبه با نزدیک ا تباط دلیل به ترتیل بدیه

 ادامه د  راجب و ابتدا د  انسان خواسش به حقیقی فضای که یافش خواهد گسترش شکلی به ا تباط ایه  شودمی

 خواهد ندگیز هسته بلکه زندگی از جزیی مجازی فضای تنها نه و داشش نخواهد ادامه امکان مجازی فضای بدون

های ژگیبا ایه وصف  فضای مجازی یا فضای دوم یک واقعیش فرعی نیسش  بلکه یک دنیای واقعی با وی  شد

 ( 1391متفاوت اما کامالً وابسته به فضای اول اسش )عاملی و حاجی جعفری  

بادل اطالعات بیه تکا بردی )اپلیکیشه( اسش که امکان افزا  یک وب سایش یا نرم های اجتماعی:شبکه

 کند  تصاویر و غیره فراهم میها  کا بران  ا از طریق ا سال اطالعات  نظر دادن  پیام

های اجتماعی مو د استفاده به ایه سو برای شبکه 2010اصطالح دیگری اسش که از سال  های اجتماعی:رسانه

های اجتماعی عالوه بر ا تباطات  بر بعد پخش اخبا  و افکا  د  سطح وسیع نیز تأکید گیرد   سانه  میقرا

 کنند  می

ای جهانی  که امکانات وسیعی  ا برای تبادل اطالعات و ا تباطات فراهم کرده و یک شبکه  ایانه اینترنت:

                                                 
1 https://fa.wikipedia.org/wiki/ فضا  مجازی  

https://fa.wikipedia.org/wiki/مجازی
https://fa.wikipedia.org/wiki/مجازی
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 کنند اندا د شده ا تباطی استفاده میهای استکلهای به هم متصلی اسش که از پروتمتشکل از شبکه

 امه د سیا ائه یا تد یس محتوای آموزشی مطابق برنآموزش آنالیه یا آموزش الکترونیکی : آموزش آنالین

  شودانجام می متصل به اینترنش (موبایل  تبلش  یانه اوسایل دیجیتال )از طریق  اسش که

بریتانیکا  آموزش از  اه دو  یا یادگیری از  اه دو   همان یادگیری : بر اساس تعریف دانشنامه آموزش از راه دور

الکترونیکی یا آنالیه اسش که د  طول آموزش به لحاظ فیزیکی بیه معلم و شاگرد فاصله وجود دا د و با استفاده 

   1شودمی متنوع  ا تباط بیه معلم و شاگرد و شاگرد و شاگرد تسهیلهای از فناو ی

ویژه برای طو  به : بستری اسش که از سوی وزا ت آموزش و پرو شکاربردی شادافزار سامانه یا نرم

که قابلیش نصل افزا  مجازی و آنالیه معلمان ابتدایی و متوسطه ایران طراحی شده اسش  ایه نرمهای آموزش

  قرا  گرفشد  اختیا  مدا س  1399عامل مختلف برخو دا  اسش  از فرو دیه ماه های بر  وی سیستم

 

 

  

                                                 
1 https://www.britannica.com/topic/distance-learning 
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 مقدمه

نها د  تمختلف اقتصادی و اجتماعی و حتی ابعاد زندگی فردی  ا نه های کرونا بخششیوع ناگهانی ویروس 

های زیرساخش کشو های د  حال توسعه بلکه د  همه کشو های جهان تحش تأثیر قرا  داد  بسیا ی از کشو ها از

و فناو ی حتی  د مانیبهداشتی و های برخو دا  نبودند  امکانات و زیرساخشگیری الزم برای مقابله با ایه همه

 ( Mseleku,2020) د  کشو های پیشرفته ا وپایی نیز پاسخگوی تعداد زیاد بیما ان نبود

آموزشی  ا د  تا یخ بشر ایجاد کرده های بز گتریه اختالل د  سیستم 191-بیما ی همه گیر کوید

 Unitedیه بیما ی قرا  گرفته اند )کشو  جهان تحش تأثیر ا 200د  بیش از  آموزدانشمیلیا د  1.6اسش  تقریباً 

Nations, 2020).  94تعطیلی مدا س  موسسات و سایر فضاهای آموزش باعث شده اسش که بیش از% 

های ی جهان تحش تأثیر قرا  گیرند  فاصله گذا ی اجتماعی و سیاسشآموزدانشجمعیش دانشجویی و 

توجهی برهم زد  بازگشایی مدا س د  برخی کشو ها  قابل طو  به سنتی آموزشی  اهای محدودکننده  شیوه

پس از برقرا ی نسبی آ امش د  آن کشو ها  چالش دیگری  ا پیش  وی مراکز آموزشی قرا  داده اسش؛ به 

 ,Pokhrel) طو ی که  عایش استاندا دهای جدید بهداشتی  ا د  ایه مراکز با دشوا ی مواجه کرده اسش

Sumitra, Chhetri, Roshan, 2021 به عبا ت دیگر باز یا بسته بودن مدا س د  ایه دو ان  هر دو برای  )

عمده د   ابطه با یادگیری الکترونیکی یا های های آموزشی چالش برانگیز بوده اسش  برخی از چالشنظام

  3ی  توان مال2گران به قرا  زیر خالصه شده اسش: دسترسییادگیری از  اه دو  د  ایه دو ان  توسط پژوهش

(  برخی دیگر  ,2020Murgatrotd) 7تربیتیهای   سیاسش6العمر  یادگیری مادام5   وش یادگیری4انعطاف

استرس و ناامیدی  معلمان و مدیران مدا س  از میزان باالی اضطراب از پژوهشگران از قول بسیا ی از 

با شیوه جدید آموزش و یادگیری چالش  آموزانچگونگی سازگا  شدن والدیه و دانش اند خبر داده آموزاندانش

الزم برای های به ویژه آنکه بسیا ی از والدیه از مها ت و دانش و همچنیه فناو ی برانگیز و اضطراب زاسش 

                                                 
1 COVID-19 
2 accessibility 
3 affordability 
4 flexibility 
5 learning pedagogy 
6 life-long learning 
7 educational policy 
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 & Gore, Fray, Miller, Harrisآنالیه برخو دا  نبودند )های و مشا کش د  کالسهاد یافش د س

Taggart, 2020 ) 

کرونا کل نظام آموزشی از پیش دبستانی تا آموزش عالی تحش تأثیر قرا   د  نتیجه شیوع ویروس

ایه تصمیمات تعطیلی تریه  ا وضع کنند  یکی از شایعای گرفش  کشو های مختلف مجبو  شدند مقر ات ویژه

ه به ناگهانی یادگیری  ا از حالش چهره به چهرطو  به موسسات آموزشی از جمله آموزش عالی بود  ایه تعطیلی 

آموزش های اصلی د  مقابله با کرونا  نظامهای آنالیه و از  اه دو  تغییر داد  ایه تغییر به عنوان یکی از  اه حل

شناسایی شده های  سد که چالشمی به نظرها  زیادی  وبرو کرد  بر اساس برخی یافتههای عالی  ا نیز با چالش

آموزش عمومی )ابتدایی و متوسطه( مشابهش دا ند  برای های نظامهای پیش  وی نظام آموزش عالی با چالش

عبا تند از: مشکالت مربوط به انطباق استاد و شاگرد با شرایط جدید  مسائل مربوط ها برخی از ایه چالشنمونه 

پایه  های به اتصال به اینترنش  محیط فیزیکی نامناسل  موضوعات مربوط به سالمش ذهه  فقدان نیازمندی

 ( Mseleku, 2020ن منابع یادگیری و تد یس )فقدا

های متعددی د  کنا  مسائل و مشکالت متعدد پیش آمده  ایه  ویداد بز گ و جهانی  احتماالً فرصش

 19-آموزشی به معنای خاص فراهم خواهد کرد  کویدهای  ا برای  شد جامعه بشری به معنای عام و نظام

دیجیتال سوق داد؛ اتفاقی که اگر قرا  های ش به سمش استفاده از  سانهآموزشی  ا به شدت و به سرعهای نظام

بود د  یک فرایند عادی  خ دهد  سالها زمان الزم داشش  د  ادامه همیه فصل به برخی از توفیقات اجبا ی و 

 & Ratten, 2020; Mseleku, 2020; Bryson) احتمالی حاصل از کرونا اشا ه خواهیم کردهای فرصش

Andres, 2020; United Nation, 2020; Gore, Fray, Miller, Harris & Taggart, 2020; 

Adedoyin & Soykan, 2020; Ziebell, Acquaro & Pearn, 2020; José Sá & Serpa, 

2020)  

بر ابعاد مختلف نظام آموزشی گیری به مجرد شیوع ویروس کرونا  توجه پژوهشگران به تأثیرات ایه همه 

 سد که ما هنوز د  ابتدای کا  هستیم و تأثیرات کوتاه می متعدد به نظرهای با وجود انجام پژوهشجلل شد  

پایگاه داده مو د  16مدت و د ازمدت آن نیازمندی مطالعات بیشتری اسش  برای نمونه د  یک پژوهش مرو ی 

 85ونا بر ابعاد مختلف یادگیری  مقاله به دسش آمده د   ابطه با تأثیرات کر 960از بیه  جستجو قرا  گرفته و

 مقاالت برای بر سی نهایی انتخاب شدند  باوجود گستردگی دامنه ایه پژوهش  پژوهشگر د  انتها به ایه نتیجه

به اندازه کافی گردآو ی نشده بر نتایج دانشگاهی  19-کویدتأثیر  سد که هنوز شواهد پژوهشی د  خصوص می

ایه تأثیر )کوتاه مدت و بلند مدت( گیری بیشتری برای اندازههای پژوهششود که می اسش  بنابرایه توصیه

های   به اعتقاد پژوهشگران ما هنوز اطالعات د ستی د با ه ا تباط بیه عادت(Mseleku, 2020انجام شود )

 & Kolar, Turˇcinovi´, Bojanjaآنالیه ندا یم )های مطالعه دانشجویان و میزان موفقیش آنها د  دو ه

Tesla, 2020آموزش عمومی حاکم های توان حدس زد که وضعیش مشابهی د  نظاممی (  به همیه ترتیل

 اسش  



 10ه پژوهش بررسی تأثیر کرونا بر تجارب تدریس معلمان ...                                                                    فصل دوم: پیشین

 

 

 ,Ziebellبر نظام آموزشی خواهد داشش )ای تردهپیامدهای گس 19-کویدگیری  وشه اسش که همه

Acquaro & Pearn, 2020 بیشتر های پژوهش(  اما  وشه شدن ابعاد و کیفیش ایه تأثیر همچنان نیازمند

ویروس کرونا د  حال تغییر ( 2020aو بانک جهانی ) المللی یونسکو  یونیسفاسش  بنا به گزا ش مشترک بیه

تری  ا د با ه آینده سواالت بیشها  ویژه  تلفیق فزاینده فناو یطو  به شکل دادن به الگوی سنتی مدا س ماسش 

آموزشی های کند  ایه امر مستلزم پایش مداوم سیستممی رحیادگیری  تد یس  برنامه د سی و ا زشیابی مط

دهند و به بحران کنونی می که مشخص شود چگونه و د  چه مقیاسی و با چه شدتی تغییر شکلای گونهبه اسش؛

  ازاینرو انجام (UNESCO, UNICEF and the World Bank, 2020a)دهند می یادگیری پاسخ

های ایه پژوهش د  ل از آنکه یافتهپیش  وی شماسش  کامالً ضرو ی اسش  قبهای بیشتر همانند آنچه پژوهش

های شما ی از فصول بعدی ا ائه شود  د  ادامه ایه فصل و ذیل عناویه مختلف  تالش شده اسش که یافته

یادگیری و -ند یاددهییروس کرونا بر ابعاد مختلف فرایی د   ابطه با تأثیر شیوع والمللبیهمعتبر های پژوهش

 شود بندی های آموزشی گردآو ی و جمعنظام

 

 و تعلیم و تربیت فاواالف: 

  مرکز توجه )فاوا(  دیجیتالی شدن مدا س  آموزش الکترونیکی و مانند آن  ا مجدد د ICTشیوع کرونا  بحث 

 سی  د  کشو های گذ د  تلفیق فاوا با برنامه دمی نظام آموزشیبیسش سال از و ود فاوا به  قرا  داد  بیش از

ه بدون ایه فناو ی  عمالً کنشان داد  19-کویدگیری مختلف با فراز و فرودهای فراوانی مواجه بوده اسش  همه

 سد که کا ایی می یه  به نظرباوجود ا کرد می شد یا به سختی ادامه پیدامی یادگیری متوقف-یفرایند یادده

 ایه فناو ی همچنان محل بحث باشد و اثربخشی 

های دیجیتال اثربخشی یادگیری الکترونیکی برخط و فناو یاز پژوهشگران برخی تا پیش از کرونا  

ای از ایه دسش مجموعه ( Bowen, 2012; Scott & et al.,2015) دادندمی نویه  ا مو د تردید قرا 

به چاپ  1999د  سال « 2پدیدة عدم تفاوت معنادا »د  قالل کتابی تحش عنوان  1مطالعات  ا توماس  اسل

به  وزآمدسازی منابع کتاب مذکو  مباد ت کرد که  3اندازی پایگاه اینترنتی با همیه نام ساند  بعدها او با  اه

پردازد که ی اسل به توصیف مختصر تحقیقاتی م ( 312  ص2015  4)نگویهفراوان مو د استناد قرا  گرفش 

های از  اه دو  و برخط د  مقایسه با دیگر ویژه یادگیریهای نویه بهکا گیری فناو یموضوع آنها اثربخشی به

های چهره به طو  کلی قائل به عدم وجود تفاوت معنادا  بیه  وشهای تد یس اسش  او بهها و تکنیک وش

 چهره و الکترونیکی اسش 

                                                 
1 Thomas L. Russell 

2 Nosignificant difference phenomenon 

3 http://www.nosignificantdifference.org 

4 Nguyen, T. 
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 )فاوا( ICTهای دیجیتال  توان یافش که از تأثیر مثبش فناو یفراوانی  ا میهای د  مقابل  فراپژوهش 

  4(   فه2014و همکا ان ) 3( آ چر2011) 2و اسالویه 1توان به چئونگاند  برای نمونه میو مانند آن دفاع کرده

فراپژوهش  ا د   25خوب که های (  اشا ه کرد  یکی از نمونه2017) 8(   گوهان2016) 7و هانگ 6  چه5چنگ

( به انجام  سید  ایه مطالعه 2011) 9چهل سال قبل از خود مو د تحلیل قرا  داده اسش  توسط تامیم و همکا ان

  10همیه گروه پژوهشی یعنی برنا د به دسش آو د  تقریباً 0.35ها بر یادگیری  ا میانگیه اندازه اثر فناو ی

فراپژوهش باکیفیش  ا د  زمینه اثربخشی  20عه دیگری ( د  مطال2018) 13و تامیم 12  شمید11بروکاوسکی

  مو د مطالعه قرا  دادند  ایشان د  پژوهش اخیر 2015تا  2011های های نویه د  تد یس  بیه سالفناو ی

های نویه د  سطوح مختلف ابتدایی تا دانشگاه  اگرچه قوی نیسش  نشان دادند که اندازه اثر استفاده از فناو ی

 ( g = 0.29کلی مثبش اسش )  طوبه اما

دهند  های نویه  ا مو د تأیید یا تردید قرا  میجدای از دو دسته پژوهش فوق که اثربخشی فناو ی

های نویه ها ایه اسش که استفاده از  سانهشوند  پیش فرض غالل پژوهشها وا د ایه منازعه نمیغالل پژوهش

ش اسش؛ ازاینرو تمرکز خود  ا یادگیری مثب -خشی به فرایند یاددهیاجتناب ناپذیر بوده و تأثیر آن د  کیفیش ب

توان سه د  واقع می اند قرا  داده ICTهای دیجیتال و ز فناو یاهای استفاده اثربخش بر مطالعه موانع و چالش

ایه سه  افش ییادگیری الکترونیکی و مانند آن ها  پیش فرض اصلی  ا د  انبوهی از مطالعات مربوط به  سانه

( استفاده از 2های نویه د  زمینه آموزش ناممکه اسش  ها و فناو ی( اجتناب از  سانه1پیش فرض عبا تند از: 

ها و های نویه تضمیه شده نیسش و با چالش( اثربخشی فناو ی3های نویه دیجیتال مطلوب اسش  فناو ی

 موانع زیادی  وبروسش 

نویه های تعددی د با ه استفاده و موانع استفاده از فناو یبا پذیرش سه پیش فرض فوق  تحقیقات م

د  برنامه  ICTد  آموزش و پرو ش به انجام  سیده اسش  تعداد بی شما ی از ایه تحقیقات به موانع تلفیق 

 1-2 شود  برای نمونه جدولهای نویه مربوط مید سی و همچنیه عوامل موثر د  استفاده اثربخش از فناو ی

دهد  سوال اصلی های صو ت گرفته د  چند کشو  د  حال توسعه و نتایج آن  ا نشان میاز پژوهش اینمونه

                                                 
1 Cheung 

2 Slavin 

3 Archer 

4 Fan 
5 Cheng 

6 Chen 

7 Huang 

8 Chauhan 

9 Tamim 

10 Bernard 

11 Borokhovski 

12 Schmid 

13 Tamim 
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یادگیری   -های نویه د  فرایند یاددهیاسش که چرا باوجود تأثیرات مثبش فناو ی بوده ها ایهایه دسش پژوهش

 اند نیاو دههای آموزشی د  استفاده اثربخش از آنها  موفقیش چندانی به دسش نظام

 یش از کروناپ -در فرایند تدریس )فاوا( ICTمطالعات درباره موانع تلفیق از برخی مرور : 1-2 جدول

 پژوهشگر موانع کشور

ان فقدان پشتیبانی  فقدان اعتماد به نفس  و فقدان تجهیزات  فقد یونان

 کالس  آموزانبودجه  فقدان دسترسی به اینترنش  شما  زیاد دانش

Nikolopoulou, K., 

Gialamas, V. 

(2016) 

عربستان 

 سعودی

 عوامل اصلی: 

 رایند فعوامل سازمانی؛ عوامل مادی و عملیاتی؛ عوامل فردی؛ و تغییر 

 عوامل فرعی:

بروکراسی ادا ی  فقدان برنامه  یزی و فرایند توسعه فاوا  ناکافی بودن 

ضعف  ها و منابع  ضعف آموزش )مها ت و دانش( وزیرساخش

پشتیبانی )پرسنل متخصص(  محدودیش زمان  محدودیش مالی  

ضعف  هبری )هماهنگی و مدیریش(  نقش افراد )بازخو د(  

 هنجا های ذهنی  و تغییر  ویه ها

Al Mofarreh, Y.I. 

(2016). 

 

 نیجریه

فقدان دانش  فقدان زمان  مقاومش د  مقابل تغییر  پیچیدگی تلفیق 

ها  فقدان آموزش  فقدان دسترسی  فقدان زیرساخشفاوا  محدودیش 

 پشتیبانی فنی 

Japhet E. L. & 

Usman A. T. 

(2018) 

 

 

 مالزی

ای آموزشی برای  شد حرفههای تجهیزات و امکانات فناو ی  برنامه

 معلمان

سنتی تد یس  فرهنگ های   سبکICTمعلمان  بودجه  ICTسواد 

 مد سه و منطقه آموزشی

 

Ghavifekr, S., 

Rosdy, W.A.W. 

(2015) 

Prasojo & et al. 

(2019) 

ها  برنامه د سی  شایستگی اد اک شده معلمان  دسترسی به فناو ی ترکیه

 سیستم ا زشیابی

Aslan, A., Zhu, 

Ch. (2018) 

 موانع به ترتیب اهمیت: ایران

ها  آموزشی  اعتماد به نفس معلمان  تجهیزات و زیرساخشهای دو ه

فقدان زمان  پشتیبانی  برنامه د سی  منابع مالی ها  و نگرشباو ها 

   نرم افزا های آموزشی  انگیزه و مها ت و دانشآموزانو بودجه  دانش

Eskandari, H. 

(2019) 
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انداز تواند چشمنیز به انجام  سیده اسش که اشا ه به موا دی از آنها میهایی د  ایه خصوص فراپژوهش

پژوهش  ا بیه  19  المللی( د  یک مطالعه مرو ی بیه2015) 2و کوتز 1ما قرا  دهد  پالملبهتری د  اختیا  

های نویه میالدی مو د بر سی قرا  دادند  د  ایه مطالعات موانع به کا گیری فناو ی 2014تا  2000های سال

(ICT( د  دو ان ابتدایی مو د بر سی قرا  گرفته بود )از دیگر مطالعات ب2جدول  )توان به مطالعه المللی مییه

متعدد صو ت گرفته د  کشو هایی مانند های ( اشا ه کرد  د  ایه مطالعه  پژوهش2018) 4و  اندگرن 3اسپیتری

کویش  غنا  اتیوپی  استرالیا  کنیا  اسرائیل  شیلی  آمریکا  نروژ  سنگاپو   انگلستان  شانگهای  تایوان  کانادا  

 ( 1)شکل شده اسشبندی و نتایج آنها جمع گرفتهمو د بر سی قرا    اما ات متحده عربیترکیه  یونان  ا وپا و 

( به انجام  سیده اسش  بیش 2018) 7و پاتان 6  زنگ5د  یک مطالعه مرو ی جدیدتر که توسط سالم

 سه و های نویه د  مدو فناو ی ICTها و موانع به کا گیری و استفاده از از پنجاه پژوهش د  زمینه چالش

منعکس شده  1یادگیری مو د بر سی و تحلیل قرا  گرفته اسش  نتایج ایه پژوهش نیز د  شکل-فرایند یاددهی

 اسش 

ها مطالعه د  کشو های مختلف اسش  د  نتایج دهبندی آمده اسش  خالصه و جمع 1-2 شکلآنچه د  

های معلمان  و   باو ها و نگرش1-2 شکلهای   و همچنیه د  هر کدام از فراپژوهش1-2 های جدولبیه یافته

های نویه مو د شناسایی قرا  مهم د  بکا گیری فناو یچالش هنجا های ذهنی به عنوان یک  دیگر یا با تعبیر

  12  تو والدسه11  مدسه2016  10  المفرح2016 9  گیاالمس 8گرفته اسش )همچنیه بنگرید به نیکولوپولو

بویژه د  کشو های  -آموزشیهای نظام(  2019  مدسه  تو والدسه  0182  سپیتری و  اندگرن  2018  13اچا د

ممکه اسش بدون د  نظر گرفته  -د  حال توسعه یا د  کشو هایی که از زیسش بوم فرهنگی متفاوتی برخو دا ند

ها مالحظات فرهنگی د  معنای عام و نگرش معلمان و متولیان د  معنای خاص  به تجهیز مدا س و کالس

های د  استفاده از فناو یدهد که می پژوهشی نشانهای ت کنند و ایه د  حالی اسش که برخی یافتهمباد 

  همانطو  (2019  مدسه و تو والدسه) خود فناو ی اسشهای از قابلیشتر نویه  تأثیر نگرش معلمان گاهی قوی

                                                 
1 Plumb 

2 Kautz 

3 Spiteri 

4 Rundgren 

5 Salam 

6 Zeng 

7 Pathan 

8 Nikolopoulou 

9 Gialamas 

10 Al Mofarreh 

11 Madsen 

12 Thorvaldsen 
13 Archard 
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های فنی و زیرساخش شود  کشو ی مانند عربستان به لحاظ تجهیزات ومی مالحظه 1-2 که د  جدول

 فراوانی  وبروسش  های مشکل چندانی ندا د اما به لحاظ ابعاد فرهنگی  مدیریتی و نگرشی با چالش افزا یسخش

 
 یالمللبیه: موانع تلفیق یا به کا گیری فاوا د  فرایند تد یس  د  مرو  سه مطالعه مرو ی 1-2 شکل

د یافش که تلفیق فاوا با برنامه د سی و به تعبیر کلی تر  توان می با استناد به همیه تعداد پژوهش

اساسی که د  حال حاضر  تجدید د  نظام آموزشی تا چه اندازه دشوا  و پیچیده اسش  سواالهای پذیرش فناو ی

تواند به  فع ایه می عالقمندان و پژوهشگران ایه حوزه قرا  دا د ایه اسش که شیوع کرونا تا چه اندازه و پیش

تواند برای همیشه ذهنش نظام آموزشی  ا می 19-کویدگیری موانع منجر شود؟ آیا  خداد عمیق و وسیع همه

دیجیتال تغییر دهد؟ آیا ایه  خداد مقاومش نظام آموزشی  ا خواهد شکسش؟ آیا های نسبش به فاوا و فناو ی

سواالت به تجا ب مثبش و منفی مدا س به تغییرات دائمی ته خواهند داد؟ پاسخ به بسیا ی از ایه دسش 

مه حیث المجموع مثبش ها  و خانواده آموزانمدا س د  دو ان کرونا بازخواهد گشش  اگر تجا ب معلمان  دانش

های تد یس  فعالیشهای ا زیابی شود  نظام آموزشی شاهد تغییرات گسترده و دائمی د   ویکردها   وش

عمده تجا ب  پژوهش حاضر به دنبال ثبش ایه تجا ب اسش واهد بود  یادگیری  ا زشیابی و مانند آن خ-یاددهی

جدید معلمان حول و حوش استفاده از بسترهای فناو ی اطالعات و ا تباطات و نحوه استفاده از فضای مجازی 

پژوهش معتبر خا جی که تأثیر کرونا بر نظام  30د  ادامه مرو ی خواهیم داشش بر بیش از  شکل گرفته اسش 

د   اند آموزشی و یادگیری  ا مو د مطالعه قرا  دادههای و فعالیش آموزانآموزشی  اعم از مد سه  معلمان  دانش

ای گونهبه شود؛بندی ه طبقهایه بخش تالش شده اسش که نتایج به شکل منظم و منسجم و د  ذیل عناویه  وش

 ا چوب و چشم انداز نسبتاً  وشه دسش یابد  هکه خواننده محترم به  احتی بتواند به یک چ
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  هاب: مرور پژوهش

 

 یالمللبینهای گزارش

های ونا بر نظامی د  خصوص تأثیرات شیوع کرالمللبیههای و گزا شها د  ایه بخش به چند نمونه از بر سی

از آنها آمده  مفصل و با جزئیات فراوان هستند  آنچه د  ذیل هر یکها پردازیم  بعضاً ایه گزا شمی آموزشی

به مسائل و   هامذکو  اسش  د  هر یک از ایه گزا شهای یا گزا شها از پژوهشای اسش  تنها بخشی یا خالصه

مو د ای داگانهتأثیرات د  ذیل عناویه جتأثیرات متعددی اشا ه شده اسش  اگرچه د  ادامه فصل  ایه مسائل و 

  کلی آنها  سعی و همچنیه به خاطر حفظ ساختا هااما به خاطر اعتبا  و اهمیش ایه گزا شاند  توجه قرا  گرفته

خی مسائل و از موا د  برای شده اسش که محتوای آنها دچا  گسستگی فاحش نشود  ازاینرو ممکه اسش د  پا ه

 آتی مشابهش و همپوشانی داشته باشد های د  ایه بخش  با بخشتأثیرات اشا ه شده 

  

 های یونسکو، یونیسف و بانک جهانیگزارش -1

کشو  جهان  ا  118های ی خود  دادهالمللبیههای یونسکو  یونیسف و بانک جهانی د  دو  نخسش بر سی

مو د مطالعه قرا  دادند  گزا ش نخسش کشو   ا  149ی د  دو  دوم  المللبیهگردآو ی کردند  ایه نهادهای 

آموزش و پرو ش د  خصوص پاسخ های مطالعات وزا تخانههای ما چه آموختیم؟ مرو ی بر یافته»تحش عنوان 

آموزشی ملی به بسته شدن مدا س به های نظامهای پاسخ»و گزا ش دوم  تحش عنوان  1«19-ملی به کویید

از گزا ش نخسش و بخش ای اسش  آنچه د  ادامه آمده اسش خالصهمنتشر شده  2«  دو  دوم19-خاطر کویید

 اندکی از گزا ش دوم اسش: 

 47میانگیه طو  به کشو  گزا ش دادند که 108: د  دو  نخسش ایه تحقیق  از دسش  فته فرصش آموزشی  1

  اند (  ا از دسش داده1399-1398 وز از سال تحصیلی )

اند  ( نتوانسته%25جهان گزا ش کردند که د  یک چها م موا د ) د آمدکم: کشو های ا زیابی یادگیری  2

طو  به اسش  %3 ا کنترل کنند  د حالی که ایه میزان د  بیه کشو های پرد آمد تنها  آموزانیادگیری دانش

فراگیر  ویژه د  سطح ابتدایی  حتی د  موا دی که مدا س بازگشایی شدند  اکثر کشو ها نتوانستند یک ا زیابی

کشو ها گزا ش دادند  %14کلی طو  به د  سطح سیستم  نه د  سطح ملی و نه د  سطح غیرملی فراهم آو ند 

 LMS  googleشود )چه از طریق نمی که فرایند یادگیری شاگردان از سوی معلمان یا مد سه دنبال

                                                 
1 What have we learnt? Overview of findings from a survey of ministries of education on national 

responses to COVID-19 
2 Survey on National Education Responses to COVID-19 School Closures, round 2. 
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blackboard  edmondo یا ها دیگر صفحه گسترده یا دیگر نرم افزا های مشابه و یا از طریق اکسل یا

  (UNESCO, UNICEF and the World Bank, 2020a)قلم و کاغذی( های آزمون

مدا س زیادی د  سراسر جهان بسته شدند  از آنجا که حتی 19-برای جلوگیری از شیوع بیشتر کوید

طوالنی مدتی بر یادگیری تواند تأثیرات منفی می یک انقطاع کوتاه د  فرایند مد سه  فته یا تحصیل کودکان

به سرعش گزینه یادگیری از  اه دو   ا  ها  دولش1( ,.2020Alban Conto & et alکودکان به جا بگذا د )

های تواند از طریق سیستم عاملمی جایگزیه آموزش حضو ی و چهره به چهره کردند  یادگیری از  اه دو 

 منزل صو ت گیرد  بسته به سطح امکانات و د آمد  همه کشو هاا سالی به های آنالیه  تلویزیون   ادیو و بسته

دسترسی داشته باشند  باوجود ایه  همه کشو ها تالش کردند تا ها توانند به یک اندازه به ایه گزینهنمی

 UNESCO, UNICEF and) دسترسی به موا د مذکو   ا برای حمایش از معلمان و والدیه فراهم کنند

the World Bank, 2020a)  

مذکو  د  بند قبلی  یادگیری آنالیه با بیشتریه اقبال از سوی کشو ها مواجه بوده های از بیه گزینه

اقشا  مختلف بخصوص اقشا  ای کردند که از دسترسی  ایگان یا  ایانهمی ازاینرو اکثر کشو ها تالش اسش 

 ,ITUی مخابرات )المللبیهه  یونسکو و اتحادیه به موبایل یا اینترنش اطمینان حاصل کنند  با وجود ای د آمدکم

بسته شده اسش  به اینترنش  2020ی که مدا س آنها د  سال آموزاناز دانش %40زنند که می حدس 2(2020

با وجود تالش کشو ها برای  اه اندازی آموزش  .( ,2020UNICEF, ; 32020Gianniniدسترسی ندا ند )

  هیچ اقدامی برای حمایش از دسترسی همه شاگردان به د آمدکمد صد از کشو های  30آنالیه  بیش از 

د  خصوص ادامه تد یس د  دو ان تعطیلی مدا س نیز بیه کشو های پرد آمد  اند یادگیری آنالیه د نظر نگرفته

ا ی وجود داشش  د  مجموع سه چها م کشو های پاسخ دهنده گزا ش دادند که اختالف معناد د آمدکمو 

د صد کشو های پرد آمد و یا با  90معلمان آنها ملزم به ادامه تد یس د  دو ان تعطیلی مدا س بودند  بیش از 

 39و متوسط د صد کشو های با د آمد  60به باال که د  ایه مطالعه شرکش کردند  د  مقایسه با د آمد متوسط 

   معلمان خود  ا ملزم به ادامه کا  کردند  د آمدکمد صد از کشو های 

بیش از نیمی از کشو های با د آمد باال  برای پشتیبانی از یادگیری از  اه دو  یا بازگشایی مجدد 

المللی نهاد بیهد صد( که د  نظرسنجی ایه سه  89اند  بیشتر کشو ها )مدا س  معلمان بیشتری استخدام کرده

کنند؛ ایه پشتیبانی اغلل عبا ت اسش از آموزش می گزا ش دادند که از معلمان خود پشتیبانیاند  شرکش کرده

                                                 
1 Alban Conto, C., Akseer, S., Dreesen, T., Kamei, A., Mizunoya, S., & Rigole, A. (2020). COVID-19: 

Effects of School Closures on Foundational Skills and Promising Practices for Monitoring and 

Mitigating Learning Loss (Innocenti Working Paper No. 2020-13). UNICEF Office of Research - 

Innocenti. https://www.unicef-irc.org/ publications/1144-covid19-effects-of-school-closures-on-

foundational-skills-and-promising-practices.html 
2 International Telecommunication Union (2020). Database on household connectivity. 

3 Giannini, S. (2020). Distance learning denied. World Education Blog. 

https://gemreportunesco.wordpress. com/2020/05/15/distance-learning-denied 
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 UNESCO, UNICEF and the) معلمان د  زمینه نحوه تد یس د  سیستم آموزش از  اه دو  بوده اسش

World Bank, 2020a)  

 

 موزش از  اه دو  و میزان د آمدآبر اساس نوع -گیری از  اه دو : اثربخشی ادا ک شده از یاد2-2 شکل

(UNESCO, UNICEF and the World Bank, 2020b) 

 

 گزارش اتحادیه اروپا -2

کشو  ا وپایی تهیه و  40های المللی از سوی اتحادیه ا وپا و با لحاظ کردن دادههای بیهیکی دیگر از گزا ش

پا ا ائه شده ایه پژوهش  پیشنهاداتی به کشو های اتحادیه ا وگیری و نتیجهمنتشر شده اسش  د  بخش پایانی 

آمیز یه و آفالیه اسش  ایه گزا ش برای موفقیشیادگیری آنال-اسش  تأکید ایه گزا ش بر تلفیق فرایند یاددهی

 دهد:بودن ایه تلفیق  موا د زیر  ا پیشنهاد می

 ا سرعش ب: دسترسی به اینترنش یوتر لپ تاپ یا تبلشتضمیه دسترسی به اینترنش و فراهم بودن کامپ

 یه به شما )فاوا(  از ضرو یات هر نوع  اهبرد تد یس و یادگیری آنال ICTمناسلِ های باال و ابزا 

  وند می

 های اتخاذ محیط( یادگیری مجازی مناسلVLE)1: تواند امکان دسترسی یادگیرندگان میای وی ال

 ا به معلمان متصل کرده و تد یس از  اه دو   ا تسهیل  آموزانفراهم کند و دانشبه منابع آموزشی  ا 

 کند 

                                                 
1 Virtual Learning Environments 
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 )آنالیه های تواند برای تکمیل برنامه: شبکه آموزش می1بازاندیشی د با ه نقش شبکه آموزش )سیما

د  شبکه کنمی مفید باشد؛ چراکه امکان ا ائه تد یس به کسانی که به اینترنش دسترسی ندا ند  ا فراهم

 برابر  محتوای آموزشی  ا د  اختیا  همه کشو  یا یک منطقه قرا  دهد طو  به تواندمی آموزش

 فراهم کردن فناو ی یادگیری برای دانش( آموزان معلول یا با نیازهای آموزشی ویژهSEND)2: 

باشند؛ به ویژه اگر آنها  آموزانتوانند پشتیبان خوبی برای ایه دسته از دانشمی دیجیتالهای فناو ی

 بخشی از یک فرایند آموزشی منسجم و کلی باشند 

 زگا  کنند؛ معلمیه باید یاد بگیرند که چگونه نقش خود  ا با یک موقعیش جدید سا :حمایش از معلمان

 آموزان خود د  ا تباط باشند  د  ایه موقعیش جدید توانند با دانشموقعیتی که تنها از طریق آنالیه می

های گیا تقاء شایست خوب مد سه  ممکه اسش انگیزه خود  ا از دسش داده باشند  آموزانحتی دانش

ابطه با دیجیتال معلمان د  تمام سنیه بسیا  مهم اسش و باید اطمینان حاصل کرد که معلمان د   

خوبی آموزش های تلفیقی )آنالیه و آفالیه( به  ویکردهای آموزشی مناسلِ یادگیری آنالیه و مدل

 اند دیده

  ما شایه صحنه به  والدیه یکی از نقش آفرینان اساسی :حمایش از والدیه برای کمک به کودکان 

ا بتوانند به تنهایی نمی کهتر کم سه و سال آموزان وند  نقش والدیه بخصوص برای دانشمی

اجرای آن  ود  طراحی  اهبرد  والدیه باید یادگیری آنالیه مواجه شوند  مهمتر خواهد بود های چالش

شود مطلع باشد  ا تباط منظم سهیم باشند؛ تا بتوانند بطو  کامل از چیستی و چرایی آنچه تد یس می

الیه و دقیق بیه والدیه  معلمان و مد سه یک عنصر اساسی برای موفقیش یک  اهبرد یادگیری آن

 اسش 

اخیر  چها  نتیجه اصلی د  خصوص های دهایگاه دابندی پیشینه پژوهشی موجود و پگزا ش مذکو  با جمع

 کند:می بر تعلیم و تربیش  ا به شرح زیر شناسایی 19-تأثیر کوید

گسترش  علی  غم میانگیه کاهش یافته باشد طو  به آموزان ود یادگیری دانشمی انتظا  نخسش آنکه -1

به اندازه زمان حضو ی نخواهد بود  اگرچه یادگیری آنالیه پتانسیل زیادی  آموزانتد یس آنالیه  پیشرفش دانش

و معلمان زمان کافی برای آمادگی و عادت به  آموزاندا د اما وقتی اثربخشی بیشتری خواهد داشش که دانش

متاسفانه  د آزمایشی آن از زمان کافی برخو دا  باشنسازی استفاده از آن داشته باشند و مدا س نیز برای پیاده

ناگهانی تمام موسسات آموزشی  ا تحش فشا  قرا  داد طو  به 19-د  موا د زیادی چنیه اتفاقی نیفتاد و کوئید

 2020که د  سال « 3د وازه آموزش مدا س»تا به یادگیری آنالیه  وی آو ند  نتایج یک پژوهش تحش عنوان 

                                                 
1 educational broadcasting 
2 Special Educational Needs and /or Disabilities (SEND) 
3 https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/viewpoints/surveys/survey-on-online-teaching.htm 

 

 

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/viewpoints/surveys/survey-on-online-teaching.htm
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باعث شده  19-انجام شد  نشان داد که تداوم کوید کشو  دنیا 40شرکش کننده از بیش از  4859و با مشا کش 

 %86د صد آنها مجبو  شوند برای اولیه با  به صو ت آنالیه تد یس کنند ) 9 66اسش که اکثر معلمان یعنی 

همیه پژوهش  بسیا ی از معلمان د  دستیابی های شرکش کنندگان معلم یا مدیر مد سه بودند(  بر اساس یافته

 کامپیوتر  نرم افزا   ا تباط اینترنتی مطمئه  مشکل داشتند به فناو ی مانند 

 ود که بسته شدن مدا س و آغاز آموزش از می نشان داده شده اسش  انتظا  3-2ل طو  که شکهمان

پژوهشی حاکی از های داشته اسش  یافته آموزانبر یادگیری دانشآو ی  اه دو  از چها  منظر اصلی تاثیر زیان

میانگیه طو  به افش کرده و آموزانبر اثر بسته شدن فیزیکی د ِ مدا س  زمان یادگیری د  بیه دانش آن اسش که

دهد که افش تحصیلی د  ها نشان میو پیشرفش تحصیلی آنها نیز پاییه آمده اسش  یافته آموزانیادگیری دانش

 ش بز گتر  بیشتر اس آموزاند  مقایسه با دانشتر جوان آموزانبیه دانش

 
 کشو  دنیا 40های پژوهشی انجام شده د  بیش از : دالیل افش یادگیری بر اساس یافته3-2 شکل

(Di Pietro, Biagi, Costa, Karpiń, Mazza, 2020) 

ها اقتصادی خانواده -  احتماالً بسته به جایگاه اجتماعیآموزانبر پیشرفش تحصیلی دانش 19 کویددوم تاثیر  -2

بیشتر  آموزانافش بیشتری  ا د  مقایسه با دانش های کمتر برخو دا   احتماالًبا زمینه آموزانمتغیر باشد  دانش

اقتصادی  -به افزایش شکاف اجتماعی 19- ود کویدمی کنند  ایه امر بدیه معناسش که انتظا می برخو دا  تجربه

برابری به واسطه اختالفات موجود نشان داده شده اسش  نا 4-2 منجر شود  همانطو  که د  شکل آموزاندانش

 د  ابعاد و زیرابعادهای گوناگون  افزایش پیدا خواهد کرد 

آموزان بومی و مهاجر بیانجامد  کامال محتمل اسش ایه بحران ممکه اسش به شکاف بیشتر بیه دانش  

بسته شدن  واجه شوند معنادا ی با افش یادگیری به ویژه د   یاضیات مطو  به کمتر برخو دا  آموزانکه دانش

خاص تأثیر منفی بر یادگیری کودکان با سنیه طو  به مدا س و حرکش به سوی یادگیری آنالیه  ممکه اسش

ا تباطی و کا  تیمی نیاز دا ند  های تر مانند مها تنرمهای داشته باشد؛ کودکانی که به کسل مها تتر پاییه

ممکه اسش د  حفظ توجه خود بر صفحه کامپیوتر برای مدت طوالنی با مشکل مواجه  آموزانایه دسته از دانش

اُفت 
یادگیری

کاهش زمان 
صرف شده برای 

یادگیری

استرس
تغییر در شیوه 

تعامل 
دانش آموزان

فقدان انگیزه 
یادگیری
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معلول با خطر عقل افتادگی زیادی مواجه هستند  اکثر کودکان که از مشکالت یادگیری  آموزاندانش باشند 

اص چالش خطو  به توانند به صو ت مستقل پشش یک کامپیوتر کا  کنند  لذا مدیریش آنهابرند نمیمی  نج

کرد  ممکه اسش تأثیر منفی می که مد سه به آنها ا ائهای  وزانههای برانگیز اسش  کنا  گذاشته شدن فعالیش

به صو ت خاص به تغییر د  محیط یادگیری  آموزانمعلول داشته باشد؛ چراکه ایه دسته از دانش آموزانبر دانش

 حساس هستند 

عاطفی افزایش پیدا کند  -های اجتماعیکه اسش نابرابری د  مها تسوم اینکه د  طول ایه مدت خاص  مم -3

ی که به طبقات اجتماعی اقتصادی آموزانتر  به نسبش دانشاقتصادی پاییه-کودکان متعلق به طبقات اجتماعی

والدیه با  کنند  عالوه بر ایه می باالتر تعلق دا ند به احتمال بیشتر  محیط پراسترسی  ا د  منزل تجربه

عاطفی بهتری برخو دا  باشند؛ و د  نتیجه بهتر -اجتماعیهای برخو دا تر ممکه اسش از مها تهای زمینه

 بتوانند مسائل پیش آمده د  طول ایه حبس طوالنی مدت  ا مدیریش کنند 

عاطفی  -های اجتماعیهای شناختی و هم مها تچها م اینکه وسیع شدن شکاف اجتماعی هم د  مها ت -4

ند د  کوتاه مدت و د ازمدت پیامدهایی  ا به دنبال داشته باشد  افزایش نابرابری ممکه اسش به مرو  زمان توامی

تر شده و بعدها بر نتایج تربیتی و همچنیه عملکرد بازا  خودش  ا نشان دهد؛ ایه نابرابری ممکه اسش وسیع

 کا  تأثیر داشته باشد 

 

 
 19-اتحادیه ا وپا د  دو ان کوید: دالیل نابرابری یادگیری د  4-2 شکل

(Di Pietro, Biagi, Costa, Karpiń, Mazza, 2020) 
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 ای آمریکای التین و حوزه کارائیبگزارش کشوره -3

از کشو ها   پژوهش دیگری د  حوزه کشو های آمریکای التیه و حوزه کا ائیل انجام شده اسش  همانند بسیا ی

ی و بهزیستی با اتخاذ  اهبردهای یادگیری از  اه دو   تا حدی یادگیر کشو های ایه منطقه نیز تالش کردند

و ممکه اسش  به طو  ناهمگون اجرا شدهها )تند ستی( کودکان و بز گساالن  ا تداوم بخشند  اما ایه  اه حل

 های کشو %63که پیش از کرونا وجود داشش  بیانجامد  طبق آما  یونیسف  تنها ای منطقههای به تعمیق شکاف

 ا پوشش پذیر آسیلهای آمریکای التیه و حوزه کا ائیل نظام آموزشی جایگزیه دا ند تا بتوانند اکثر گروه

 دهند  

د  آن دسته از کشو هایی که نظام آموزشی جایگزیه از  اه دو    اه اندازی شد  معلمان کا  خود  ا از 

افزایش یافش  افزایش حجم کا  تا حدی به ایه خاطر منزل ادامه دادند و د  بسیا ی از مواقع حجم کا  آنها 

اسش که معلمان از آموزش کافی برای طراحی و اجرای  اهبردهای یادگیری از  اه دو  برخو دا  نبودند  دلیل 

تواند تا حدی به ایه موضوع برگردد که معلمان د  یک شرایط اضطرا ی کا  د  منزل  ا آغاز کرده می دوم هم

 & ,.Zhang, W) د ون منزل  ا نیز به شکل متفاوتی به دوش بکشندهای باید مسئولیش اند و هم زمان

2020et.al., )1از ایه دسش عوامل  باعث شد که معلمان نیز مانند دیگر کا مندان به لحاظ ای   مجموعه

 ,Talidong & ; 22020Kim & Asburt) عاطفی و  وانی تحش تأثیر شیوع ویروس کرونا قرا  گیرند

3Toquero, 2020; UNESCO, 2020)  

های ایجاد شده های مثبش و فرصشهای فراوان حاصل از کرونا  ایه گزا ش نیز به جنبهبا وجود آسیل 

شی د با ه نظام تواند فرصتی برای بازاندیمی کند  د  ایه گزا ش آمده اسش: ایه بحرانمی توسط کرونا اشا ه

که ای گونهبه د موجود  ا برطرف کنهای و نظامی  ا بنا کند که نابرابری تعلیم و تربیش کنونی  ا فراهم آو د

 ( Jaramillo, 2020کودکان و بز گساالن بتوانند به پتانسیل باالی خود دسش یابند )

 

 گزارش سازمان ملل -4

                                                 
1 Zhang, W., & et.al. (2020). ‘Suspending classes without stopping learning: China’s education 

emergency management policy in the COVID-19 Outbreak’. Journal of Risk and 

Financial Management, vol. 13, No. 3. 
2 Talidong, K. J. B., and C. M. D. Toquero (2020). ‘Philippine teachers’ practices to deal with anxiety 

amid COVID19’. Journal of Loss and Trauma, vol. 25, No. 6–7. 
3 UNESCO (2020). Adverse consequences of school closures. United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization. 
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یکی د  پیش از ایه د  فصل نخسش و همچنیه بخش مقدمه همیه فصل  به گزا ش سازمان ملل استناد شده بو

اسطه شیوع از موا دی که د  ایه گزا ش مو د تأکید قرا  گرفته اسش  افزایش نابرابری د  سطح جهان به و

های زا ش بانک جهانی ایه بحران باعث شد که فهم عمیق تری از شکاف دیجیتال و نابرابرایاسش  به گ 19-کوید

منفی  (  تاثیرWorld Bank, 2020سش )مربوط به آن به دسش آو یم؛ موا دی که به توجه فو ی نیازمند ا

جسمی و ذهنی مواجه های افرادی که به نوعی با ناتوانی مهاجران  مانند دختران پذیر ایه بحران بر اقشا  آسیل

بستانی تا دمیلیون کودک و جوان  از دو ان پیش  24شود که حدود می هستند  بیشتر خواهد بود  تخمیه زده

 .(United Nation, 2020یروس کرونا ترک تحصیل کرده باشند )آموزش عالی  تحش تأثیر و

توانایی کشو ها برای پاسخ به بسته شدن ناگهانی مدا س کامالً متفاوت بود پاسخ کشو ها بستگی به 

د صد کودکان ابتدایی  86  2020سطح پیشرفته بودن کشو  داشش  برای مثال د  طول یک چها م پایانی سال 

بردند  د  حالی که ایه د صد د  کشو های با می د  کشو های با توسعه انسانی پاییه  خا ج از مد سه بسر

  1د صد بود 20توسعه انسانی باال تنها 

ی  گزا ش سازمان ملل نیز سعی کرده اسش که کشو ها  ا تشویق کند تا د  دل ایه تهدید جهان 

د  بخش تعلیم و ها ای برای برخی نوآو یناسایی کنند  بنابرایه گزا ش  ایه بحران انگیزه ا نیز شهایی فرصش

ای برای پشتیبانی از آموزش و تداوم توانیم  ویکردهای خالقانه و نوآو انهتربیش  ا فراهم آو ده اسش  ما می

تاسر جهان به لطف ل شاگردان  د  سرا سالی به منازهای یادگیری خلق کنیم؛ از  ادیو گرفته تا تلویزیون و بسته

 یادگیری از  اه دو های ها و والدیه برای جلوگیری از توقف فرایند آموزش و پرو ش   اه حلپاسخ سریع دولش

های آموزش و وسیع د  کوتاه مدت برای جبران صدمات وا ده به نظامهای ایجاد شده و توسعه یافتند  تالش

راهم آو یم تا نظام آموزش و پرو ش ممکه اسش  ما باید موقعیتی و فرصتی  ا ف پرو ش  نشان داد که تغییر د 

هایی حلاز  اهای یادگیری به دسش آو یم؛ مجموعههای جدیدی  ا برای غلبه بر بحرانهای د  آنها بتوانیم  اه

 ( United Nation, 2020پنداشتیم )می که پیش از ایه اجرای آنها  ا دشوا  و غیرممکه

 

 افزایش نابرابری و شکاف دیجیتال

 ,UNESCO, UNICEF and the World Bankالمللی )های بیهپیش از ایه  از جمله د  ذیل گزا ش

2020a; World Bank, 2020; United Nation, 2020; Jaramillo, 2020; Di Pietro, Biagi, 

Costa, Karpiń, Mazza, 2020 اشا ه شد  د   19-اسطه شیوع کوید( به افزایش شکاف و نابرابری به و

خو د  بحث افزایش کنا  ایه  یکی از پرتکرا تریه موضوعاتی که د  مقاالت منتشر شده د  ایه حوزه به چشم می

                                                 

1 United Nations Development Programme (UNDP). COVID-19 and human development: Assessing the 

crisis, envisioning the recovery. 2020 Human Development Perspectives, 2020, New York: UNDP, 

available at http://hdr.undp.org/en/hdp-covid. 
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های پژوهشی نابرابری اسش؛ ازاینرو  ترجیح داده شد که د  ذیل یک عنوان مستقل نیز به بخش دیگری از یافته

 شود   مربوط به ایه موضوع پرداخته

  1شد که گسترش فاوامی ها چنیه تبلیغیکی از نکات برجسته و مهم د  ایه  ابطه ایه اسش که برای سال

شود و ایه د  دیجیتالی شدن آموزش  هوشمندسازی مدا س و مانند آن به گسترش عدالش آموزش منجر می

د سش نبوده بلکه به بیشتر شدن های حاکی از ایه اسش که چنیه تصو ی نه تنها حالی اسش که برخی یافته

های اخیر نگاه به آموزش آنالیه به عنوان یک نابرابری آموزشی نیز منجر شده اسش  بنا به یافته یکی از پژوهش

 ,Adedoyin & Soykanتواند بحث عدالش آموزشی  ا حل کند  اشتباه اسش )می جایگزیه ا زان و سریع که

  مادامی که شکاف دیجیتالی د  جهان وجود دا د  برقرا ی عدالش آموزشی به کمک فناو ی محقق (2020

های نویه  ا د  عرصه آموزش نشان داد  شکاف های فناو یبه موازات آنکه قابلیش 19-نخواهد شد  کوید

 ,Portillo, Gary, Tejada, Bilbao)های مختلف اجتماع  ا بیش از پیش هویدا کرد دیجیتالی بیه الیه

شکاف دیجیتالی همچنان به عنوان یک موضوع مهم د  سرتاسر جهان مطرح خواهد بود  نکته مهم (  2020

خالقانه های ایه اسش که باید تصویر آموزش و پرو ش با کمک فناو ی  ا بازسازی کرده و د  اندیشه یافته  اه

 .(Zhao & Watterston, 2021 ا از بیه ببرد )بوده و شکاف دیجیتال تر که عادالنهای گونهبه باشیم 

اقتصادی موجود برجسته شده و بر نقش -فرصتی  ا فراهم کرد تا یکبا  دیگر مسائل اجتماعی 19-کوید

های تشدید شده  ابعاد مختلفی  ا د    افزایش نابرابری2اجتماعی مدا س د  جامعه امروز تأکید شود-انتقادی

گردد  د  های آنها باز میآموزان و خانوادهمد سه  برخی به معلمان و برخی به دانش گیرد؛ برخی از آنها بهبرمی

ادامه به مستندات پژوهشی مربوط به آنها اشا ه شده  به چند سطح زیر اشا ه کرد که د  آموزان ابطه با دانش

 اسش:

 های جسمی و ذهنیبا معلولیش آموزانآسیل پذیری بیشتر دانش -

 قتصادی پاییه و آسیل پذیرا-متعلق به طبقات اجتماعی آموزانبیشتر دانشآسیل پذیری  -

 ترضعیف آموزانآسیل پذیری بیشتر دانش -

 تر سنیه پاییه آموزانآسیل پذیری بیشتر دانش -

دسترسی دیجیتال و اتصال به اینترنش و شبکه همچنان موضوع عدالش همگانی بویژه د  مناطق  وستایی 

 & Zhaoبه صو ت یکسان به فناو ی دسترسی ندا ند ) آموزانه تمام دانش وشه اسش ک  4و3اسش

Watterston, 2021  ) به چه طبقه اقتصادی و اجتماعی وابسته باشد ممکه اسش  آموزدانشبسته به اینکه

                                                 
1 ICT: Information and communication technology 
2 May, S.; Sleeter, C.E. Critical Multiculturalism: Theory and Praxis; Routledge: New York, NY, USA, 

2010. 
3 McLaren, P. Life in Schools: An Introduction to Critical Pedagogy in the Foundations of Education, 4th 

ed.; Allyn & Bacon: Albany, NY, USA, 2003. 
4 Azano, A.P.; Stewart, T.T.  (2025). Exploring place and practicing justice: Preparing preservice teachers 

for success in rural schools. J. Res. Rural Educ. 2015, 30, 1–12. 
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نتواند به کامپیوتر لپ تاپ تبلش یا موبایل شخصی دسترسی داشته باشد از آنجا که مد سه بسته اسش 

 کویدبرخی پژوهشگران نشان دادند که د  دو ان شیوع  توانند از امکانات مد سه استفاده کنند نمی آموزاندانش

آموزان طبقات پایینتر که به تجهیزات الزم از جمله اینترنش دسترسی نداشتند آسیل بیشتری  ا دانش 19

ی که از آموزان(  دانش12020Fishbane & Tomer, ; 2020& Soykan,  Adedoyinاند )تجربه کرده

الزم برای آموزش برخو دا  نیستند و همچنان بر ابزا های قلم و کاغذی تکیه دا ند  از دیگر های فناو ی

 ,Van Lancker) هم سه و سال که به کامپیوتر و اینترنش دسترسی دا ند  عقل خواهند افتاد آموزاندانش

2020 ,Parolinb)2 آنالیه های توانند به کالسنمی -برابرطو  به – آموزاندانش  د  بسیا ی از جوامع  همه

شوند  جامعه محسوب میپذیر که بیشتر از اقشا  آسیل آموزاندسترسی داشته باشند  ایه دسته از دانش

فقیر  آموزانجسمی و ذهنی  و دانشهای با معلولیش آموزانبی خانمان  دانش آموزانانتقالی  دانش آموزاندانش

  (Adedoyin & Soykan, 2020شوند )می  ا شامل

 -تر قیق اگرچه به شکل–توان افزایش نابرابری و شکاف دیجیتال  ا می حتی د  کشو های ثروتمند نیز

ش داده اند از معلمان گزا  %95مشاهده کرد  برای نمونه د  یک پژوهش د  استرالیا مشخص شد که نزدیک به 

از آنها  %70 و حدود آنها به تجهیزات و وسایل الکترونیکی الزم دسترسی دا ند  آموزانکه همه یا اکثر دانش

  با وجود ایه مواقع به اینترنش مطمئه و بدون قطعی دسترسی دا ند %70آنها د   آموزانگزا ش دادند که دانش

مان مقر  زمناطق  وستایی د  استرالیا که د   آموزانآما  مثبش  د  همیه پژوهش آمده اسش که د صد دانش

  ( Ziebell, Acquaro & Pearn, 2020) کنند از مناطق شهری بیشتر اسشنمی د  کالس آنالیه شرکش

یکی از دالیل افزایش ه نشان داد ک (Jain, Lall, & Singh, 2020) های یک پژوهش د  هندیافته

توانند به آموزش آنالیه دسترسی می تر به سختیقتصادی پاییهطبقات ا آموزاننابرابری ایه اسش که دانش

ز اپیدمی کرونا که به شدت ا آموزاندانند چگونه از ایه دسته از دانشنمی داشته باشد؛ ضمه آنکه معلمان آنها

ه یا تشدید اند حمایش کنند  مطابق همیه پژوهش  سه نوع شکاف د  دو ان شیوع کرونا بوجود آمدمتأثر شده

 ده اسش که عبا تند از: ش

 قتصادی مد سه  جغرافیا  د آمد خانوا (ا-شکاف دسترسی )جایگاه اجتماعی -

 آموزشی و سواد دیجیتال  وهای شکاف مها ت -

 .و هم معلمان( آموزاناستفاده فعاالنه از فناو ی هم برای دانشهای شکاف کا برد )فرصش -

نشان داد که آموزش آنالیه د  دو ان کرونا  فاصله ( Xiao & Li, 2020پژوهش مشابه دیگری د  چیه )

های ایه پژوهش  یکی از نکات د دناک د  آموزان قوی و ضعیف  ا بیشتر کرده اسش  بنا به یافتهبیه دانش

                                                 
1 Fishbane, L., & Tomer, A. (2020). As classes move online during COVID-19, what are disconnected 

students to do? Brookings. https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2020/03/20/as-classes-move-

online-during-covid-19-whatare-disconnected-students-to-do/ 
2 Van Lanckera, W., Parolinb, Z. (2020). COVID-19, school closures, and child poverty: a social crisis in 

the making, COMMENT, VOLUME 5, ISSUE 5, E243-E244. 
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قوی که از سبک  آموزانآموزش آنالیه  بر سی تکالیف از سوی معلم اسش  د  غیاب معلم  فاصله بیه دانش

شود  به باو  می ضعیف که از سبک یادگیری بدی برخو دا ند  بیشتر آموزانا ند و دانشیادگیری خوبی برخو د

مواجه خواهیم  1( Matthew effectبا اثر متیو ) آموزانپژوهشگران  بعد از بازگشایی مدا س  ما د  بیه دانش

با نمرات خوب  عملکرد بهتری نسبش به قبل  آموزانحضو ی  دانشهای شد  د  دو ه اولیه از سرگیری کالس

تری کسل با نمرات ضعیف  نسبش به سنوات گذشته نمرات پاییه آموزاننشان خواهند داد  د  حالی که دانش

 خواهند کرد  به هر حال  ایه تفاوت به موازات تد یس حضو ی  کمتر خواهد شد 

د ونی برخو دا ند  از آنجا که های ی که از انگیزهآموزانالمللی مشخص شد دانشد  یک پژوهش مرو ی و بیه

های الی که گروهحبه  اهنمایی و نظا ت حداقلی نیازمند هستند  د  د وان کرونا کمتر با مشکل مواجه شدند؛ د  

 ,Pokhrel, Sumitraضعیف با مشکالت زیادی دسش و پنجه نرم کردند ) آموزاناز جمله دانشپذیر آسیل

Chhetri, Roshan, 2021 ) 

آموزان  شکاف دیجیتالی بیه معلمان انشدعالوه بر  19-های پژوهشی حاکی از آن اسش که کویدیافته

وجود بیه م ا نیز برجسته کرده و بر شدت آن افزوده اسش  برای نمونه پژوهشی د  اسپانیا شکاف دیجیتال 

سش که نتیجه نگران کننده ایه امعلمان اسپانیایی  ا بر اساس جنسیش  سه  و نوع مد سه هویدا کرد  

ل حاصل از بیشتریه آسیها  اسش  بر اساس یافتهتر فناو انه د  سطوح آموزشی پاییه تر  پاییههای شایستگی

ش دیگری د  پژوه(  Portillo, Gary, Tejada, Bilbao, 2020تد یس از  اه دو  د  بیه آنها وجود دا د )

دهد که نابرابری بیه مدا س می نشانهاها پاسخ دادند  یافتهمعلم به پرسش 288که د  هند به انجام  شید  

 .(Jain, Lall, & Singh, 2020خصوصی و دولتی بعد از و ود به آموزش آنالیه بیشتر شده اسش )

 

 دیجیتالهای شایستگی

ه تا کنشان داد  19-کویدگذ د  می های آموزشیدیجیتال به محیطهای با وجود اینکه دو دهه از و ود فناو ی

مدا س و  چه اندازه معلمان د  سرتاسر دنیا د  ایه  ابطه ضعف دا ند  اگرچه شیوع ایه ویروس و تعطیلی

تواند سرپوش کاملی برای ضعف معلمان د  ایه گیر کننده بود  ولی ایه شرایط اضطرا ی نمیها غافلدانشگاه

معلمان د  ایه زمینه از آمادگی  ن حاکی از ایه اسش کههای متعددی د  سرتاسر جهاخصوص باشد  پژوهش

 اند های دیجیتال برخو دا  نبودهالزم و از شایستگی

مو د نیاز د  هنگام های و نگرش ها  دانشهااز مها تای دیجیتال  دستههای منظو  از شایستگی

د مسئوالنه مانند حل مسئله  مدیریش ای که امکان عملکرگونهبه سی تی و وسایل دیجیتال اسش؛ای استفاده از

                                                 
ایه اصطالح برای «  شوندثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می»ای اسش که د  آن پدیده (Matthew effectشناسی  اثر متیو )د  جامعه 1

بود که د  علم  اعتبا  یک اکتشاف به شهرت ابداع شد   وبرت کی  مرتون د یافته  1968شناس د  سال اولیه با  توسط  وبرت مرتون  جامعه

 ا ا ائه کرد؛ « اثر متیو»انجیل متی  شاخص  25از فصل  29از ایه  و وی با الهام از آیه (  1376محقق آن بستگی دا د تا شایستگی او )گیبز  

آن کس که دا د  به او بیشتر داده خواهد شد تا به فراوانی داشته باشد و آن کس که ندا د حتی آنچه  ا هم که »اسش )گویا(: د  ایه آیه آمده 

 .(130  ص 1390)نو وزی چاکلی  « دا د از دسش خواهد داد
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 & Adedoyin) های اثربخشی  کا ایی و اخالق  ا فراهم کنداطالعات و مشا کش با توجه به شاخص

Soykan, 2020  ) 

یادگیری آنالیه یا -فقدان یا کمبود دانش و مها ت دیجیتال د  بیه معلمان  قطعًا کل فرایند یاددهی

کند  از اینروسش که طبق  اهنمای منتشر شده از کرده یا با مشکل جدی مواجه میآموزش از  اه دو   ا مختل 

سوی وزا ت آموزش و پرو ش چیه  یکی از مهمتریه موا د کلیدی که باید د  آموزش آنالیه د  دو ان کرونا 

کلیدی مذکو   اسش  موا د« الزم فناو ی اطالعات د  بیه معلمانهای و ظرفیشها مها ت»مو د توجه قرا  گیرد  

الزم فناو ی اطالعات د  بیه های و ظرفیشها عبا تند از: تضمیه دسترسی باثبات به شبکه  فقدان مها ت

   ابطه بیه یادگیری د  خانه و تد یس سنتی و معمولی   اهنمایی آموزانو دانش هامعلمان  فشا  بر خانواده

 (  Bai, li, Zhao & Jiang & 2020) ئما بهبود یابدگذا ی که باید دایادگیری د  خانه و سازوکا  سیاسش

های معلمیه  ا د  ایه ها یا مها تکنیم که میزان شایستگیمی هایی اشا هد  ادامه به نمونه پژوهش 

های جامع د  ایه د  اسپانیا به انجام  سیده اسش  هدف ایه اند  یکی از پژوهش ابطه مو د بر سی قرا  داده

 19اد اک معلمان از عملکرد خود د  مواجهه با تد یس از  اه دو  د  دو ان اضطرا ی کوید گیری پژوهش اندازه

نفر از معلمان دو ه پیش دبستانی تا  4586تهیه و د  اختیا  ای بوده اسش  بدیه منظو  پژوهشگران  پرسشنامه

شکل معلمان و مد سان ایه اسش ایه پژوهش  مهمتریه مهای مد سان آموزش عالی قرا  دادند  بر اساس یافته

که کمبود ایه نوع آموزش و مها ت باعث شده اسش ای گونهبه که از مها ت دیجیتال کافی برخو دا  نیستند؛

که د  دو ان شیوع کرونا فشا  کا ی بیشتر  همراه با احساسات منفی  ا تحمل کنند  یافته دیگر ایه اسش که 

 ,Portillo, Garyبر اساس جنسیش  سه  و نوع مد سه هویدا کرد )شکاف دیجیتال موجود بیه معلمان  ا 

Tejada, Bilbao, 2020 هندی برای تد یس آنالیه آموزش  معلمان(  د  پژوهش دیگری مشخص شد که

 .(Jain, Lall, & Singh, 2020های الزم برخو دا  نیستند )ها و شایستگیندیده و از مها ت

های معلمان د   ویا ویی با المللی حاکی از نابسنده بودن مها تبیههای با وجود آنکه برخی گزا ش 

 UNESCO, UNICEF and the World Bank, 2020a; Worldدا د ) 19-شرایط اضطرا ی کوید

Bank, 2020; United Nation, 2020; Jaramillo, 2020; Di Pietro, Biagi, Costa, Karpiń, 

Mazza, 2020 اند  برای نمونه یک پژوهش توانایی معلمان د  ایه خصوص سخه گفتهها از ( برخی پژوهش

د  استرالیا نشان داد که توانایی معلمان د  تغییر آموزشِ چهره به چهره به یادگیری از  اه دوِ  آنالیه باال بوده 

ز طریق آنالیه الزم برای ا ائه د س ا« اعتماد به نفس»معلمان متوسطه استرالیا گزا ش دادند که از  %74اسش  

الزم برای ا ائه د س « آمادگی»کنند از می معلمان متوسطه نیز گزا ش دادند که احساس %81.38برخو دا ند  

از معلمان دو ه ابتدایی و متوسطه گزا ش  %34به شکلِ  اه دو  برخو دا ند  با وجود ایه و بر اساس ایه پژوهش  

 ,Ziebellبرای  ویا ویی با یادگیری آنالیه و  اه دو  برخو دا  نبودند )آنها از آمادگی الزم  آموزاندادند که دانش

Acquaro & Pearn, 2020 ) 
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تحقیق دیگری د با ه تأثیر کرونا بر تربیش معلم و معلمان تازه استخدام د  آلمان به انجام  سیده اسش   

قابل توجهی های معلمان با چالشو بسته شدن مدا س   19د  ایه پژوهش آمده اسش که د  نتیجه انتشا  کوید 

و پشتیبانی از یادگیری و  شد  آموزاند   ابطه با انطباق با آموزش آنالیه و حفظ حداقل ا تباط با دانش

تا چه اندازه توفیق داشتند  هامواجه شدند  هنوز مشخص نیسش که معلمان د  غلبه بر ایه چالش آموزاندانش

دیجیتالی شدن مدا س د  حال حاضر به مهمتریه  اند ناشناخته باقی ماندههمچنان ها و کدام عناصر و مولفه

مساله آموزش و پرو ش تبدیل شده اسش  د  آلمان همانند دیگر کشو های ا وپایی همچون فرانسه و ایتالیا 

 19کوید برخالف انتظا  د  پذیرش فناو ی اطالعات و ا تباطات )فاوا( تأخیر داشتند  ازاینرو هنگام مواجهه با 

 خودنمایی کرد  هابرخی چالش

که به قول پرنسکی  -د  دو سال اخیر -برخالف انتظا   مشخص شد که معلمان تازه استخدام

(Prensky, 2001 از بومیان دیجیتال به شما ) وند  الزاماً از مها ت پیچیده دیجیتال برخو دا  نیستند  می 

عش با شرایط جدید وفق پیدا کنند؛ عملکرد موفق تری داشته  فش که ایه دسته از معلمان به سرانتظا  می

آنالیه برای تد یس برخو دا  های باشند؛ و به نسبش از مها ت و شایستگی بیشتری د  استفاده از اپلیکیشه

سی تی به نظام آموزشی مدا س خوب عمل نکرده ای باشند  یکی از ایه دالیل ایه اسش که مدا س د  انتقال

و حتی شاید به والدیه آنها معرفی  آموزانمند به دانشنظامطو  به تجهیزات دیجیتال باید اند افتادهو عقل 

مشخص کرد تا  19-گرفش؛ موضوعی که کویدشد و  وزانه د  فرایند یاددهی یادگیری مو د استفاده قرا  میمی

ای بنیادی فناو ی اطالعات و ا تباطات آشکا  کرد که اگر ما با فراینده 19-کنون اتفاق نیافتاده اسش  کوید

یادگیری برای معلمان آینده های همراه نباشیم  چه نتایجی د  انتظا  خواهد بود  بنابرایه فراهم کردن فرصش

ای معلم د  خصوص استفاده ازهای و شایستگیها حیاتی خواهد بود  ایه پژوهش نشان داد که باید بر مها ت

 ( König, Jäger-Biela, & Glutsch, 2020ش )سی تی تاکید فزاینده داش

با همه ایه اوصاف  شرایط کرونا همه معلمان  ا خواسته و ناخواسته  مجبو  کرد که برای تداوم حیات 

 zoomکنند از طریق می جدید استفاده کنند  بسیا ی از معلمان هم اکنون سعیهای خود  از فناو یای حرفه

آنالیه خود  ا برگزا  کنند؛ معلمانی که پیش از ایه اصالً جلوی دو بیه های کالس google classroom یا

 & Noor, Isa) جدید و ابزا های جدید  ا بیاموزندهای قرا  نگرفته بودند؛ اما هم اکنون مجبو ند مها ت

Mazhar, 2020 ) 

 

 شرایط کاری معلمان

قرا  گرفش  افزایش اضطراب  استرس   19-کوید ها تحش تأثیرمعلمان و حرفه معلمی همانند بسیا ی از حرفه

د  یکی  اند ها به آن اشا ه کردهحجم کا ی و تداخل محیط کا  و خانه از جمله موا دی اسش که برخی پژوهش

تجا ب معلمان ایتالیایی د  طی تد یس آنالیه مو د بر سی قرا  گرفش  سنجش ها  ایه پژوهشتریه از تازه

ثالً استرس( و فاکتو های حفاظتی )منبع کنترل( و تأثیر آنها بر سطح  ضایش معلمان سطح فاکتو های خطر )م
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ایه پژوهش بود  نتایج نشان داد که افسردگی و استرس  های گذا ی اجتماعی از جمله هدفد  طول فاصله

سازگا ی  منبع کنترل کننده میزان  ضایش معلمان از آموزش آنالیه هستند  عالوه برایه  بینی پیشتریه اصلی

کا آمدی به عنوان فاکتو های حفاظتی مهمی ظاهر شدند  باوجود  ضایش زیاد از تجا ب تد یس آنالیه  -و خود

 ( Truzoli, Pirola & Conte, 2021چند نکته انتقادی نیز وجود دا د )

های دیگر یافتهد  پژوهش فوق  سطح  ضایش معلمان از تجربه تد یس آنالیه  باال گزا ش شده اسش   

های د  استرالیا گزا شهای ایه پژوهش  چندان سازگا  نیسش  برای نمونه ها با ایه بخش از یافتهپژوهش

د با ه استرس و تاثیر منفی بر تند ستی و هایی متعددی از خستگی معلمان ا ائه شده اسش و همچنیه گزا ش

 62های با داده 2020مد سه د  سال  51های حاصل از دادهها بهداشش  وانی معلمان  د  یکی از ایه پژوهش

بر خودکا آمدی   وحیه معلم   19-مقایسه شده اسش  نتیجه حاکی از آن اسش که کوید 2019مد سه د  سال 

 Gore, Fray, Miller, Harrisا زیابی و شناخش آنها تأثیر گذاشته اسش  بخشی از نتایج ایه پژوهش ) و

& Taggart, 2020ند از:( عبا ت  

 افزایش خستگی و استرس که باعث شد برخی از معلمان د  انتخاب شغل خود تجدید نظر کنند  -

؛ به ویژه آموزاناحساس عدم کفایش و سرخو دگی از بابش عدم توانایی ا ائه باکیفیش د وس به دانش -

 ضعیفی برخو دا ند های د  جوامع  وستایی که از زیرساخش

 آموزان د  هنگام یادگیری از خانه معلمان د  خصوص  فاه دانشافزایش اضطراب و نا احتی  -

 د  فرایند یادگیری  آموزاناحساس توانایی کمتر برای د گیر کردن دانش -

 که با مو د بعدی ا تباط معنادا  دا د   2019نسبش به سال  2020افش  وحیه معلمان د  سال  -

  19-افزایش حجم کا  د  طول شیوع کوید  -

 %66( و بیش از Jain, Lall, & Singh, 2020)از معلمان هندی  %44دهد که می انها نشپژوهش

ساعات کا ی آنها د  دو ان کرونا دهند  معتقدند که می معلمان استرالیایی که کا  تد یس  ا از منزل انجام

 Ziebell, Acquaro سد )می %75افزایش یافته اسش  ایه عدد برای معلمان دو ه متوسطه بیشتر بوده و به 

& Pearn, 2020 ) 

یکی از دالیل افزایش حجم کا  به انتقال سریع و ناگهانی فرایند تعلیم و تربیش از شکل چهره به چهره 

و موسسات آموزشی وا د کرد ها سی تی دانشگاهای گردد  ایه کا  فشا  زیادی  ا بر واحدهایمی به آنالیه باز

خود و دیگر های بیرونی موجود  ا با سیستمهای  ا فراهم کنند و اپلیکیشهالکترونیکی های تا بتوانند پلتفرم

یان فشا  کا ی زیادی  ا متحمل شدند؛ چراکه باید محتوای آموزشی 3بیرونی تلفیق کنند  مربهای اپلیکیشه

قرا  گیرد  ایه  ای که به شکل مطلوب د  اختیا  یادگیرندگاندادند؛ بگونهمی الکترونیکی انتقالهای  ا به پلتفرم

  (Adedoyin & Soykan, 2020)نبود بینی مالی و زمانی قابل پیشهای حجم کا ی زیاد به لحاظ هزینه

صرف شده برای آموزش از  اه دو   باالتر از میزان ساعاتی اسش که های د  اسلواکی نیز میزان ساعش

وجود آنکه از وسایل شخصی خود برای وزا ت آموزش و پرو ش از معلمان د خواسش کرده اسش  معلمان با 
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کنند؛ به سختی می اتصال به اینترنش  ا نیز خود پرداخشهای کنند و حتی هزینهمی آموزش از  اه دو  استفاده

کنند  به شکل معنادا ی می دهند  میزان ساعاتی که معلمان برای آموزش از  اه دو  صرفبه کا  خود ادامه می

شد  معلمان د  دو ان می روناسش؛ یعنی زمانی که آموزش به شکل چهره به چهره انجامبیشتر از زمان قبل از ک

 ا برای  وز بعد آماده کنند؛  ها یزی کرده و د سهای خود  ا برنامهکرونا به زمان بیشتری نیاز دا ند تا فعالیش

  (Mikušková & Verešová, 2020)  ا بر سی کرده و به آنها بازخو د دهندها یا تکالیف بچه

اال به دانشب ا با کیفیش ها توانند کالسبسیا ی از آنها نمی به خاطر افزایش فشا  کا  بر معلمان 

 ان چهره به چهره  ا همانند دوها توانند به صو ت منظم تکالیف بچهنمی آموزان ا ائه کنند  بسیا ی از معلمان

ضطراب د   ا که ایه امر به نوبه خود به افزایش استرس و اپذیر آسیل آموزانبر سی کنند؛ به ویژه دانش

 ( Gore, Fray, Miller, Harris & Taggart, 2020شود )می منتهی آموزاندانش

 س و اساتید پژوهش دیگری که د  اسپانیا و با مشا کش بیش از چها  هزا  و پانصد نفر از معلمان مدا

ودن مها ت دیجیتالی از دالیل افزایش فشا  کا ی بر معلمان  نابسنده بدانشگاه به انجام  سید  نشان داد که یکی 

 ,Portillo, Gary, Tejadaشود )می آنهاسش؛ موضوعی که به نوبه خود به احساسات منفی  ا منجر

Bilbao, 2020 ) 

 

 دیگرهای افت تحصیلی و آسیب

اسش  به باو  برخی  آموزانتحصیلی دانشیکی از نخستیه پیامدهای شیوع ویروس کرونا  کاهش یادگیری و افش 

داده  حاکی از آن اسش که مطالعات اندکی وجود دا د که به مسائل های پژوهشگران  بر سی نظام مند پایگاه

 ,Cachón-Zagalaz Jتوجه کرده باشد ) -بویژه خردسال -آموزان وانشناسی  حرکتی یا تحصیلی دانش

یه برگردد که برای پژوهشگران  ایه موضوع  وشه و بی نیاز از پژوهش (  دلیل ایه کم توجهی شاید به ا2020

اسش  بنا به باو  یکی از پژوهشگران  تأثیرات منفی شیوع کرونا بر نتایج تحصیلی مدا س  حتی قبل از آغاز آن 

 تابستانیکامالً  وشه و مستند بود  تحقیقات پیشیه نشان داده بود که هرگونه وقفه از جمله تعطیالت بلندمدت 

دهد می نشانها تواند د  فرایند تحصیل اخالل ایجاد کرده و نتایج آن  ا تحش تأثیر قرا  دهد  برخی پژوهشمی

   1( ,2020Andrabi ا پاییه بیاو د ) آموزانتواند سطح نمرات دانشمی که بالیای طبیعی مثل زلزله و سیل

 UNESCO, UNICEF and the Worldالمللی اسش )های بیهگزا شدلیل  وشه دیگر 

Bank, 2020a; World Bank, 2020; United Nation, 2020; Jaramillo, 2020; Di Pietro, 

Biagi, Costa, Karpiń, Mazza, 2020 19-( که بر افزایش شکاف و نابرابری به واسطه شیوع کوید 

شود؛ می گیه یادگیری و افش تحصیلی منجراشا ه داشتند  افزایش نابرابری خواسته و ناخواسته به کاهش میان

مستقیم  تحقیقی د  ایه خصوص انجام شده باشد یا خیر  آموزش و پرو ش د  دو ان کرونا با طو  به خواه

                                                 
1 Andrabi, T. (2020). Human Capital Accumulation and Disasters: Evidence from the Pakistan Earthquake 

of 2005., RISE Working Paper Series. 20/039, https://doi.org/10.35489/BSG-RISEWP_2020/039. 
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 آموزانتواند دلیلی بر افش تحصیلی دانشمی های عمده زیر  وبرو بوده اسش که هر یک از آنها به تنهاییچالش

عبا تند از: الف( اضطراب حاصل از کرونا که تأثیر منفی بر عملکرد تحصیلی ها باشد  برخی از ایه چالش

اقتصادی  نژادی و منابع د  دسترس که بر عملکرد تحصیلی های خواهد داشش  ب( تفاوت آموزاندانش

 اثربخش آموزشطو  به تأثیرگذا  اسش  و ج( عدم آمادگی بخش زیادی از مربیان که نتوانستند آموزاندانش

 ( Adedoyin & Soykan, 2020ا ائه کنند ) آموزانباکیفیش باالیی  ا به دانش

اگرچه برخی نیز دلیل آو ده اند که هنوز زود اسش د  مو د تاثیرات مثبش و منفی کرونا حرفی زده  

های   به خاطر عدم دسترسی به منابع و  والآموزانشود؛ مشخص اسش که یادگیری از  اه دو  برای برخی دانش

ویژه طو  به (  با همه اینهاZiebell, Acquaro & Pearn, 2020معمول  تاثیرات منفی د  پی داشته اسش )

اسش   آموزانهایی به انجام  سیده اسش که حاکی از افش نمرات دانشد با ه تأثیر کرونا بر افش نمرات  پژوهش

آمده تر د  ایه مدت از سطح استاندا د پاییه موزانآدهد که نمرات دانشمی برای نمونه تحقیقی د  تایلند نشان

   1( ,2020Thamtanajitاسش )

ا ش دادند از معلمان دو ه ابتدایی و متوسطه گز %2.4پژوهش دیگری د  استرالیا نشان داد که تنها 

گزا ش  علمانم %80دهند؛ د  حالی که بیش از می آنها همیشه تکالیف خود  ا به موقع انجام آموزانکه دانش

دهند  د  ادامه ایه نمی آنها د  برخی مواقع یا حتی د  نیمی از مواقع تکالیف  ا انجام آموزاندادند که دانش

د   آموزاننشاز معلمان دو ه ابتدایی و متوسطه معتقدند که سطح استاندا د کا  دا %44پژوهش آمده اسش که 

 %35طه افتاد  ایه عدد برای معلمان متوسمی فاقاز آن چیزی اسش که د  کالس حضو ی اتتر منزل پاییه

شود  مثال می  وشه اسش که بسیا ی از تکالیف توسط والدیه انجام»اسش  یکی از معلمان د  ایه  ابطه گفش 

 ,Ziebell) «توانند همه کلمات  ا به شکل د ستی هجی کنندمی آموزانهمه دانشآو ی به طرز شگفش

Acquaro & Pearn, 2020 ) 

خوبی بر  توانند نظا تنمی دهد که د  تد یس آنالیه  معلمانمی افته پژوهش دیگری د  چیه نشانی

توانند می آموزانشود  دانشمی داشته باشند  ازاینرو نظا ت بر یادگیری آنها نیز ضعیف آموزاندانشهای فعالیش

یلم شوند  یکی از له بازی و تماشای فهم زمان مشغول کا  دیگری از جمطو  به کالس آنالیه  ا ترک کنند یا

ز اینکه فراوانی وجود دا د حاکی اهای اسش  د  ایه شبکه  فیلم Weiboاجتماعی چیه های بز گتریه شبکه

 ( Xiao & Li, 2020کنند )می چگونه بدون آنکه معلم متوجه شود  کالس  ا ترک آموزاندانش

های کمتری پژوهشاند  منفی شرایط جدید سخه گفته که از تأثیراتهایی د  کنا  تعداد زیاد پژوهش

توان سراغ گرفش که با  عایش احتیاط به ایه نتیجه  سیده اند که تفاوت معنادا ی بیه نمرات و می  ا نیز

نمرات  یاضیات ها  د  یکی از ایه مقایسهشود  نمی دیده 2020و  2019د  سال  آموزانپیشرفش تحصیلی دانش

                                                 
1 Thamtanajit, K. (2020). The Impacts Of Natural Disaster On Student Achievement: Evidence From 

Severe Floods in Thailand, The Journal of Developing Areas, Vol. 54/4, 

http://dx.doi.org/10.1353/jda.2020.0042.  
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و  19-دهد که کویدمو د مطالعه قرا  گفش که د  مجموع نتایج ایه پژوهش نشان می آموزانو خواندن دانش

داشته اسش  با وجود ایه  پژوهشگران  آموزانیادگیری از خانه  تاثیر کمی بر موفقیش و پیشرفش تحصیلی دانش

تحصیلی  موقعیش اسش؛ چراکه سطح مد سه  سطح سال ای یادآو  شده اند که مقایسه نمرات کا  پیچیده

توانند بر نتایج تحقیق تاثیرگذا  باشند می همگی آموزانانجام شده از دانشگیری جغرافیایی مد سه و نمونه

(Gore, Fray, Miller, Harris & Taggart, 2020 ) 

جا گذاشته  تأثیر منفی به آموزاند  کنا  افش تحصیلی  شیوع کرونا از دیگر ابعاد نیز بر  شد دانش

 %75تماعی و از معلمان استرالیا معتقدند که یادگیری از  اه دو  بر  شد اج %50  برای نمونه بیش از اسش

 Ziebell, Acquaroتاثیر منفی داشته اسش ) آموزانمعلمان معتقدند که شرایط کرونا بر سالمش عاطفی دانش

& Pearn, 2020  )و معلمان  آموزاندانش  ضایش( ایه  خداد بر بهزیستی  تند ستی )سالمش  وانی و احساس

 ( Gore, Fray, Miller, Harris & Taggart, 2020) استرالیا تاثیر منفی داشته اسش

 

 موانع فناورانه

و مربیان که به  آموزانآن دسته از دانش کلی وابسته به ابزا  فناو انه و اینترنش اسش طو  به یادگیری آنالیه

توانند به یادگیری آنالیه دسترسی داشته باشند  وابستگی اینترنش مطمئه و باثبات دسترسی ندا ند نمی

وزشی  بز گ موسسات آمهای یادگیری آنالیه به تجهیزات فناو انه و فراهم بودن تجهیزات یکی از چالش

یی (  یکی از نیازمندهای ابتداAdedoyin & Soykan, 2020) و یادگیرندگان اسشها مدا س  دانشکده

یفیش و پرسرعش اسش  اگر معلمان نتوانند به اینترنش باک 4Gبه اینترنش  آموزانمعلمان  دسترسی آنها و دانش

توانند برای نمی چراکه کنند که بی ا زش هستند؛می منابع باکیفیش دسترسی داشته باشند  احساسو همچنیه 

ا ائه شده به  که به چنیه امکاناتی دسترسی ندا ند  آموزشی برابر با کیفیش آموزشی آموزانآن دسته از دانش

 ( Gore, Fray, Miller, Harris & Taggart, 2020شهرهای بز گ ا ائه دهند ) آموزاندانش

 %75معلمان متوسطه د  بیش از  %90د  حالی که د  برخی از کشو های پیشرفته چون استرالیا 

(  د  بسیا ی از Ziebell, Acquaro & Pearn, 2020اینترنش باثبات و مطمئه دسترسی دا ند )مواقع  به 

مجازی و آنالیه وجود دا د  برای های کشو های توسعه نیافته یا د  حال توسعه  مشکل دسترسی به کالس

موانع شایع د  نمونه عدم دسترسی به تلفه هوشمند و همچنیه عدم برخودا ی از اینترنش پرسرعش از جمله 

(  بسیا ی از کشو ها با مشکل اتصال مطمئه به اینترنش و Modica,2020شود )می ایه کشو ها محسوب

اند  د  بسیا ی از کشو های د  حال توسعه  کودکانی که به دسترسی به ابزا ها و تجهیزات الکترونیکی مواجه

آنالیه  ا تهیه های ی الزم جهش استفاده از کالستوانند وسایل الکترونیکنمی لحاظ اقتصادی مشکالتی دا ند 
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  ا ترجیح 1اکتشافی-آفالیه یا خودهای یا ایه دسته از کشو ها معموالً  وش آموزانکنند  ایه دسته از دانش

 ( Pokhrel, Sumitra, Chhetri, Roshan, 2021دهند )می

معلم  15438کشو  دنیا  نظرات  تریهنوان پرجمعیشهای اخیر د  کشو  چیه  به عد  یکی از پژوهش

قاد   آموزانمشکل عمده  ا از نظر معلمان خالصه کردند: دانش 5شد  پژوهشگران آو ی از سرتاسر چیه جمع

ا فناو ی بنیستند خودشان د  فرایند یادگیری مشا کش کنند؛ شبکه و فناو ی باثبات نیستند؛ خود معلمان 

خود تعامل  آموزانتوانند با دانشنمی فرایند کالس  ا کنترل کنند؛ معلمانتوانند نمی آشنا نیستند؛ معلمان

فناو ی  شود  بی ثباتی شبکه ومی (  همانطو  که مالحظهBai, li, Zhao & Jiang & 2020داشته باشند )

 ج از عامل عمده د  کشو  چیه تشخیص داده شده اسش  حل مشکل شبکه د  بسیا ی از مواقع خا 5یکی از 

های الزم د  ایه زمینه  ا فراهم آو ند  وقتی قرا  اسش ها موظف هستند که زیرساخشان مدا س بوده و دولشتو

نیز باید حل  آموزش و پرو ش آنالیه از باال به پاییه مدیریش شود  بدیهی اسش که مشکالت مربوط به فناو ی

اتصال تعدادی  که با وجودای گونهبه ششود  یکی از آنها فراهم کردن پهنای باند وسیع د  مقیاس بز گ اس

آنالیه اسش؛ های تی برای کا بران فناو یی آ هایدوم  ا تقاء مها ت زیادی از کا بران  مشکلی فراهم نشود 

زا های فناو ی یعنی معلمان و یادگیرندگان  تفاوت اصلی بیه آموزش آنالیه و تد یس سنتی  د  استفاده از اب

نید یا نتوانید ایه د  ا تباط اسش  چه شما بتوا آموزانمستقیم با تجا ب یادگیری دانش  طوبه اطالعات اسش که

 ,Baiگذا ند )می جا ابزا ها  ا با مها ت مو د استفاده قرا  دهید  ایه ابزا ها تأثیر مهمی بر آموزش آنالیه به

li, Zhao & Jiang & 2020 ) 

کالت پرجمعیش دنیا نیز د  دو ان کرونا با مش آموزش و پرو ش کشو  هند به عنوان دومیه کشو 

و افزا  از شرکش کنندگان اعالم کرده اند که سخش %59یک پژوهش  های زیادی مواجه شد  بر اساس داده

مه آموزش آنالیه افراد نیز د  ض %87چنیه اعتقادی ندا ند   %41کافی د  اختیا  دا ند؛ د  حالی که افزا  نرم

الوه بر   ع(Khanna, & Prasad, 2020شوند که قاد  به حل آنها نیستند )می مواجه با مشکالت اینترنتی

تصل نیستند معلمان هندی شرکش کننده د  یک پژوهش دیگر  گزا ش دادند که یا اصالً به اینترنش م %60ایه 

یه موقعیش ابا الزم برای  ویا ویی های از معلمان هندی از آموزش %54یا د  اتصال با مشکل مواجه هستند  

 .(Jain, Lall, & Singh, 2020)برخو دا  بودند بینی غیرقابل پیش

نوآو انه خود د  زمینه مدا س هوشمند  د  دو دهه اخیر معروف بوده های کشو  مالزی به خاطر طرح

ناو انه های اخیر نشان دهنده ایه اسش که ایه کشو  نیز د  دو ان کرونا با موانع فاسش  باوجود ایه  پژوهش

های پژوهشی از دیگر نقاط دنیا از جمله  هند  فیلیپیه  مواجه بوده اسش  د  یکی از ایه تحقیقات  به برخی یافته

(   وش اصلی ایه پژوهش  مصاحبه نیمه ساختا یافته 2-2 ا دن  آلمان و دانما ک نیز اشا ه شده اسش )جدول

سه مانع عمده  ا به شرح زیر نشان داد: موانع ها مصاحبهبا معلمان مدا س اسالمی مالزی اسش  تحلیل مضمون 

دهند  می آموزشی مدا س اسالمی  ا تحش تأثیر قرا های فناو انه  موانع مالی و موانع آموزشی  ایه موانع فعالیش

                                                 
1 Self-exploratory 
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 ,Habibi, et alگذا ند )می موانع مالی منجر به موانع فناو ی شده و هر دو بر ایجاد موانع آموزشی تأثیر

2021 ) 
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 (Habibi, et al, 2021: مرور موانع آموزش و یادگیری آنالین در دوران کرونا )2-2 جدول

 موانع روش منبع

(Almanthari et al. 

2020)1 

اندونزیایی آموزدانش 159مطالعه بر  وی   موانع در سطح مدرسه 

 موانع در سطح برنامه درسی  

(Joshi et al. 

2020)2 

د  هندوستان مصاحبه با معلمان تدریس و ارزشیابی آنالین، شرایط  

 محیط خانه

پشتیان موسسه از تدریس و   

 ارزشیابی برخط

مشکالت فنی که معلمان در   

تدریس و ارزشیابی برخط با آن 

 شوندمی مواجه

مسائل شخصی که معلمان در   

تدریس و ارزشیابی برخط با آن 

 شوندمی مواجه

(Baticulon et al. 

2020)3 

دانشجوی پزشکی د   3421مطالعه 

 فیلیپیه

 موانع فناورانه

 موانع فردی  

 موانع داخلی  

 موانع اجتماعی  

(Abuhammad 

2020)4 

پسش متعلق  288تحلیل مرو ی بر  وی 

فیس های د  گروه آموزانبه والدیه دانش

 بوکی د  ا دن

 موانع شخصی

                                                 
1 Almanthari, Abdulsalam, Suci Maulina, and Sandra Bruce (2020). Secondary School Mathematics 

Teachers' Views on E-learning Implementation Barriers during the COVID-19 Pandemic: The Case of 

Indonesia. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 16: em1860. 
2 Joshi, Amit, Muddu Vinay, and Preeti Bhaskar (2020). Impact of coronavirus pandemic on the Indian 

education sector: Perspectives of teachers on online teaching and assessments. Interactive Technology 

and Smart Education. 
3 Baticulon, Ronnie, Nicole Rose Alberto, Maria Beatrize Baron, Robert Earl Mabulay, Lloyd Gabriel 

Rizada, Jinno Jenkin Sy, Christl Jan Tiu, Charlie Clarion, and John Carlo Reyes. 2020. Barriers to online 

learning in the time of COVID-19: A national survey of medical students in the Philippines. medRxiv. 
4 Abuhammad, Sawsan. 2020. Barriers to distance learning during the COVID-19 outbreak: A qualitative 

review from parents' perspective. Heliyon 6: e05482. 
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 موانع فنی  

 موانع لجیستیکی  

 موانع مالی  

(Klapproth et al. 

2020)1 

معلم د   380مطالعه مقطعی بر  وی 

 آلمان

 سطح استرس

 زمان تدریس  

 موانع فنی  

(Primdahl et al. 

2020)2 

معلم د  کالسهای مقدماتی  8مصاحبه با 

 دانما کی

موانع مربوط به پلتفرم ارتباطات 

 مجازی

 

 موانع زبانی  

(Almazova et al. 

2020)3 

مد س دانشگاه 87مطالعه  وی   سطح سواد رایانه ای 

محیط و پشتیبانی الکترونیکی   

 دانشگاه

آمادگی کارمندان و آمادگی   

 دانشجویان برای یادگیری برخط

 

 ابزارها و رسانه ها

تغییر داد و آموزشی  ا های چهره به چهره به حالش آنالیه  میدان بازیهای تغییر سریع و ناگهانی آموزش

و ابزا های جدید  ا بیش از پیش آشکا  کرد  اساتید و معلمان به سرعش به سمش استفاده از ها اهمیش  سانه

مدیریش یادگیری )ال ام اس ( های )نرم افزا های کا بردی(  سیستمها سکوهای آموزشی )پلتفرم ها(  اپلیکیشه

 امروزه آی سی تی یابد می )فاوا( تحقق ICTبا عنوان د  بستر یک فناو ی وسیع ها حرکش کردند  همه ایه

بود که از شیوع ویروس کرونا ای تی تنها حوزهی آ کند می بیشتر و بیشتر د  ابعاد مختلف زندگی ما ایفای نقش

                                                 
1 Klapproth, Florian, Lisa Federkeil, Franziska Heinschke, and Tanja Jungmann. 2020. Teachers' 

experiences of stress and their coping strategies during COVID-19 induced distance teaching. Journal of 

Pedagogical Research 4: 444-52. 
2 Primdahl, Nina Langer, Anne Sofie Borsch, An Verelst, Signe Smith Jervelund, Ilse Derluyn, and 

Morten Skovdal. 2020. 'It's difficult to help when I am not sitting next to them': How COVID-19 school 

closures interrupted teachers' care for newly arrived migrant and refugee learners in Denmark. Vulnerable 

Children and Youth Studies, 1-11. 
3 Almazova, Nadezhda, Elena Krylova, Anna Rubtsova, and Maria Odinokaya. 2020. Challenges and 

opportunities for Russian higher education amid COVID-19: Teachers' perspective. Education 

Sciences 10: 368. 
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توانند با امنیش می توان از منزل انجام داد  افرادمی تی مرتبط هستند  ای آ که باهایی تأثیر نپذیرفش  اکثر شغل

(  آموزش و یادگیری نیز از آن جمله Rai, Tripathi & Gulati, 2020)باال از منزل کا  خود  ا انجام دهند 

ابزا های یادگیری سی تی فراهم اسش  ی آ بشری اسش که امکان انجام آن از طریق فناو یهای فعالیش

کمک ها   ایه ابزا  توانستند به مدا س و دانشگاهایفا کردندگیری الکترونیکی نقش مهمی  ا د  طی ایه همه

  1( ,.2020Subedi et alکنند تا یادگیری د  ایه دو ان متوقف نشود )

ود  ا به سرعش بالفاصله بعد از شیوع ایه بیما ی  محققان نیز کا  خود  ا آغاز کرده و نتایج تحقیق خ

ال بعد از سیا حتی  2020از دسش دادن سال تحصیلی و به انحاء مختلف د  اختیا  دیگران قرا  دادند  ترس 

وآو ی و به سیستم آموزشی جایگزیه  ا بیش از پیش نشان داد  نیاز به نسازی آن  نیاز به نوآو ی و پیاده

های نظام 19-شد  کویدمی آموزشی جایگزیه و  اهبردهای ا زشیابی کامالً احساسهای کا گیری سیستم

  یادگیری دیجیتال سوق دادآموزشی  ا به سوی مسیر 

(  آنها کا  خود  ا از 5-2 نو و تازه استفاده کنند )شکلهای مجبو  بودند از  وشها مدا س و دانشگاه

 Microsoft Teams  Google Duo  Googleمانند هایی فرمپلشویدئویی و از طریق های طریق تماس

Hangouts  Zoom  WhatsApp ( و مانند آن ادامه دادندRai, Tripathi & Gulati, 2020 از دیگر  )

توان به مواد  زیر نیز می مجازی که بعد از شیوع ویروس کرونا  استفاده از آنها  واج یافشهای کالسهای پلتفرم

  و 6  وباکس5  سیسکو4  سالک3  زوم2از جمله گوگل هنگ اوتس میشها اشا ه کرد: مانند ویدئوکنفرانس

  9و بیگ بلو باته 8  مودل7چون اسکایپسازی ادگیری با قابیلش شخصیمدیریش یهای فرمپلش

                                                 
1 Subedi, S., Nayaju, S., Subedi, S., Shah, S. K., & Shah, J. M. (2020). Impact of e-learning 

during COVID-19 pandemic among nurshing students and teachers of Nepal. International Journal of 

Science and Healthcare Research, 5(3), 9. 
2 Google Hangouts Meet 
3 Zoom 
4 Slack 
5 Cisco 
6 WebEx 
7 Skype 
8 Moodle 
9 BigBlueButton 
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 & Rai, Tripathi) 19-یادگیری مو د استفاده د  طول شیوع کوید-: ابزا های یاددهی5-2 شکل

Gulati, 2020) 

های آزاد گذاشتند؛ چراکه بر اساس نظریهها برخی کشو ها  مربیان  ا د  استفاده از ابزا ها و  سانه

یکسان نخواهد بود؛ ازاینرو مدا س مجبو  ها و کالسها علمی کا ایی و مزایای یادگیری آنالیه د  همه گروه

تعاملی گوناگون استفاده کنند؛ تا بتوانند های متنوع و  وشهای خواهند بود که از چندیه ابزا  مشا کتی  و  وش

 Rai, Tripathiو تحش پوشش قرا  دهند ) و هوش  ا مو د توجهسازی مهمی چون شمول  شخصیهای مؤلفه

& Gulati, 2020 ) 

توان به موا د می دهند که از ابزا های مختلفی استفاده کنند که از آن میانمی معلمان ایتالیا ترجیح

  whatsApp  google meet  google drive  zoom  Microsoft teamsزیر اشا ه کرد: 

(Addimando, leder & Zudini, 2021 ) خود از  آموزانمعلمان اسلواکی نیز برای ا تباط با دانش

فیس های ایمیل و گروه  eduageافزا  کنند  معلمان دو ان ابتدایی اکثراً از نرممی مختلفی استفادههای کانال

 Mikušková)کنند می استفاده zoom  ایمیل و  eduageکنند  معلمان دبیرستان نیز از می بوک استفاده

& Verešová, 2020)کنند مانند می   معلمان اسپانیا نیز از ابزا های مختلفی د  تد یس آنالیه خود استفاده

zoom  وGoogle Meet. (Ziebell, Acquaro & Pearn, 2020 اندونزی نیز مثال دیگری اسش که  )

اجتماعی های س و دیگر  سانهمانند واتس آپ  تلکنفرانافزا  از چندیه نرم 19-برخی معلمان آن  د  دو ان کوید

معروف هستند که د  ایه افزا  دو نرم google classroomو  Edmodoکنند  د  ایه میان می استفاده

 ,Pratama & Surahmanدیجیتال  د  حد وسیع مو د استفاده قرا  گرفتند )های کشو  برای تشکیل کالس

2020 ) 

بحث های 

حل -گروهی

موردی با 

ه استفاده از شبک

های اجتماعی یا 

ویدئویی

ارائه با استفاده

از شبکه های 

اجتماعی و 

ویدئویی موجود

ارائه با استفاده

از ابزارهای 

ویدئو کنفرانس

ایفای نقش با 

استفاده از 

ابزارهای ویدئو 

کنفرانس

شبیه سازها سایر

ابزارها و فراوانی استفاده از آنها 39 29 24 15 7 1

39

29

24

15

7

1

19یادگیری مورد استفاده در طول شیوع کوید-ابزارهای یاددهی
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ترجیح دادند که تنها از چند  سادگی و ا زانی حدت  ویه اما برخی کشو ها بنا به دالیلی مانند حفظ و

کامبوج اسش  ایه کشو  بر  ویکرد کا بردی یا سکوی آموزشی خاص استفاده کنند  یکی از ایه کشو ها افزا  نرم

بوک و یوتیوب  ا د  دستو  کا  متمرکز شد  از اینرو استفاده از پیامک  فیس« 1پاییه-پاییه  فناو ی-هزینه»

  معلمان نیز برای آنکه بتوانند از تجا ب یکدیگر استفاده کرده و با سرعش بیشتر با 2( ,2020RTIداد ) قرا 

(  Modica,2020کردند )می استفاده edCamp افزا یشرایط جدید انطباق یابند از مدل و بسترهای نرم

کنند  می استفاده Teamsافزا  رمو دانشجویان مکزیکی از ن آموزانیکی دیگر از ایه کشو ها مکزیک اسش  دانش

دهد که انواع ا تباطات می  ا د  اختیا  کا بر قرا « فضاها»و « ابزا ها»از ای یا پلتفرم  مجموعهافزا  ایه نرم

ا تباطات بیه فردی  فرد و گروه و انواع تعامالت اجتماعی افزا  کند  د  ایه نرممی همزمان و غیرهمزمان  ا فراهم

آو د  اهمیش آن به آن اسش که از می ایه اپلیکیشه عالوه براینکه امکان یادگیری عمیق  ا فراهممیسر اسش  

به اطالعات ها دهد  اهبردهای الزم برای تبدیل دادهمی اجازه –کیفی  طراحی  و مدیریش های طریق تکنیک

که تصمیمات بهتری د  لحظه دهد می کلیدی  اساسی  بهینه  مولد و قابل قیاس  اتخاذ شود  همچنیه اجازه

به افزا  (  پژوهشی د  مو د کا ایی و اثربخشی ایه نرمRodriguez-Segura, et.al, 2020) گرفته شود

فرایندهای سازی آنالیه  پدیده مجازی شبه عنوان بستر آموزافزا  انجام  سیده اسش  بعد از انتخاب ایه نرم

د  عرض  آموزدانشهزا  دانشجو و  100رعش انجام شد و بیش از یادگیری به س-مدیریتی و فرایندهای یاددهی

  دانشجویان و آموزان وز از طریق تو  مجازی آموزش دیدند  نتایج استفاده از ایه پلتفرم  از  ضایش دانش 6

به  احتی با آن  آموزانحکایش دا د  دانش« 3 اهبرد آموزشی انتقالی»اساتید از محیط ایه پلتفرم به عنوان 

 د ون محیط آن و دسترسی به اطالعات  ضایش داشتند ی هاسازگا  شدند و از فعالیش

د  برای نیز حاکی از  ضایش و موفقیش آموزش آنالیه یا تحش وب دا ها نتایج برخی دیگر از پژوهش

شته تحش وب برای دانشجویان  های حضو ی به کالسهای نمونه یک پژوهش نشان داد که انتقال از کالس

ه آموزش تحش بوده اسش  باوجود آنکآمیز مهندسی الکترونیک و کامپیوتر د  دانشگاه زاگرب )کرواسی( موفقیش

شل امتحان   برای لحظات آخر وها نیز به دنبال دا د  از جمله تلنبا  کردن تکالیف و د سهایی وب  از افش

یگری (  د  پژوهش دKolar, Turˇcinovi´, Bojanja & Tesla, 2020شود )می نتایج کلی مثبش ا زیابی

ر  مو د دانشجوی اندونزیاییِ  شته هن 125انجام شده اسش   Edmodoکه به منظو  بر سی عملکرد پلتفرم 

اجرا شده اسش  از کیفیش  فرمپلشآنالینی که د  ایه های مطالعه قرا  گرفتند  از نظر ایه دانشجویان  کالس

 (  Pratama & Surahman, 2020الزم برخو دا  بوده اسش )

دیجیتال جدید  د  همه کشو ها یکسان نبوده اسش  همانطو  های و  سانهها داستان استفاده از پلتفرم

د  برخی سطوح آموزشی )مکزیک  کرواسی  اندونزی( حاکی از  ضایش و موفقیش ها که گذشش برخی پژوهش

                                                 
1 low-cost, low-technology 
2 https://www.rti.org/impact/cambodian-students-learn-at-home-during-covid-19 

Responding to COVID-19 education challenges in low-resource settings 
3 transitional educational strategy 

https://www.rti.org/impact/cambodian-students-learn-at-home-during-covid-19
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متعدد که معموالً د  دو دهه گذشته فراوان های دیدگاهو ها و دانشجویان دا د  بر اساس نظریه آموزاندانش

تواند می بسیا  زیادیهای شده اسش  باید ایه نتایج د سش بوده باشد؛ چراکه یادگیری آنالیه به شکلمی شنیده

توانند می آموزانآنالیه  دانشهای الزم دسترسی دا ند اثربخش باشد  د  کالسهای برای آنها که به تکنولوژی

توانند یک موضوع  ا بازبینی کنند  از یک موضوع بگذ ند یا می آموزانا سرعش شخصی خود یاد بگیرند  دانشب

(  اما Rai, Tripathi & Gulati, 2020خواهند سرعش خود  ا د  برخی مطالل افزایش دهند )می هرجا که

مشا کش شود  می ی  ویایید  عمل متغیرهای زیادی وجود دا د که مانع دستیابی به ایه چشم اندازها

آنالیه به دلیل محدودیش دسترسی یا فقدان وسایل الکترونیکی الزم  د  حداقل های د  کالس آموزاندانش

حالش آن اسش  ازاینرو معلمان و کا کنان با تهیه کردن ویدئوهای آنالیه اضافه یا از طریق ا سال برخی 

 ا  اهنمایی کنند  باوجود ایه  مشا کش شاگردان اصال  آموزانکنند دانشمی از طریق ایمیل سعیها  اهنمایی

 سد  مدا س د  جهش ا ائه می  ضایش بخش نیسش  لذا بازبینی  اهبردهای تد یس حال حاضر ضرو ی به نظر

خود  ا های بردا ند  مدا س باید کالس zoomافزا   ا برای استفاده از نرمهایی آنالیه باید گامهای کالس

تر واقعی آموزانکه مجهز به دو بیه   وتر و میکروفه باشد تا محیط کالس برای دانشای گونهبه ر کنند؛مجهزت

 ( Noor, Isa & Mazhar, 2020و آشناتر به نظر برسد )

گرفته شد ایه  19-کویدگیری گردد  د سی که از همهمی نکته مهم بعدی به دو ان پس از کرونا باز

دیگری داشته گیری و یادگیرندگان باید د  قبال ابزا های مختلف آنالیه جهش آموزاناسش که معلمان  دانش

حضو ی دوبا ه آغاز شد  معلمان و یادگیرندگان باید های باشند  بعد از اتمام ایه همه گیری  وقتی که کالس

 ادگیری  ادامه دهندتشویق شوند تا استفاده از چنیه ابزا های آنالینی  ا د  جهش افزایش کیفیش تد یس و ی

(Pokhrel, Sumitra, Chhetri, Roshan, 2021 )  

یادگیری های فرمد  انتهای ایه بخش باید یادآو  شد که برای بسیا ی از معلمان سازگا  شدن با پلش

قبلی اسش که شامل های آنالیه نیازمند آمادگیهای جدید تد یس دشوا  اسش  برگزا ی کالسهای و  وش

برای خلق یک کالس تعاملی هایی ا زیابی  و تمریههای د س )د سنامه(  تهیه پاو پوینش  و قهتهیه طرح 

نیازمند زمان و مها ت اسش  بسیا ی از معلمان آموزش ندیده اند و ا ائه آموزش د  ایه فرصش کوتاه نیز کا  

خو دا ند اما استفاده از آموزش از سواد فناو ی الزم بر آموزاندشوا ی اسش  اگرچه بسیا ی از معلمان و دانش

به واسطه جدید و گسترده  .(Jain, Lall, & Singh, 2020)آنالیه تمام وقش  تجربه جدیدی برای آنهاسش 

بر تد یس و یادگیری د  سرتاسر جهان همچنان د   19-مطالعه د  مو د تأثیر کویدبودن ایه تجربه اسش که 

متعدد  ما د  مو د کشو های د  حال توسعه  پداگوژی و پلتفرم  جریان خواهد بود  با وجود انجام مطالعات

 ,Pokhrelبیشتری هستیم )های مختلف از سطح ابتدایی تا متوسطه  نیازمند پژوهشهای مناسل برای کالس

Sumitra, Chhetri, Roshan, 2021  )موثر از ابزا ها و  وشهای جدید طو  به معلمان باید یاد بگیرند که

خود که ممکه  آموزاننیازمند طراحی کنند و از دانش آموزانتفاده کنند  مکانهایی  ا برای دانشآموزشی اس



 40صل دوم: پیشینه پژوهش ف                        بررسی تأثیر کرونا بر تجارب تدریس معلمان ...                                            

 

 

های ذهنی یا عاطفی قابل توجهی  وبرو باشند مانند مشکالتی که د  اثر یک بحران فزاینده اسش با چالش

 ( Bertling, Rojas, Alegre, & Faherty, 2020بهداشش عمومی ایجاد شده اسش  حمایش کنند )

 

 فقدان رویکردهای تلفیقی به تدریس

 فاوا الف( مقاومت درباره تلفیق

پیش از ایه به انحاء مختلف اشا ه شد که نظام [ای آموزشی آمادگی انتقال سریع از تد یس حضو ی به آنالیه 

-یاددهیهای فعالیشسی تی با برنامه د سی و ای به تلفیق ناتمام و ناقصها ا نداشتند  یکی از ایه عدم آمادگی

 دیجیتال هنوزهای ی قبل از شیوع کرونا حاکی از آن اسش که فناو یالمللبیههای گردد  پژوهشمی یادگیری بر

(  اگر ایه Addimando, leder & Zudini, 2021) کامل د  تد یس و یادگیری تلفیق نشده اندطو  به

های ناشی از ایه دو ان بسیا  شده بود  بدون شک آسیل تلفیق پیش از شروع بحران کرونا د  حد مطلوب  انجام

گذ د  همچنان تد یس آنالیه و می کمتر بود  با وجود آنکه حدود یک سال و نیم از تد یس از  اه دو  و آنالیه

(؛ König, Jäger-Biela, & Glutsch, 2020سی تی تلفیق نشده اند )ی آ سنجش آنالیه به اندازه کافی با

آموزشی دو ان چهره به چهره برای شرایط غیرحضو ی و آنالیه مناسل نخواهد بود های چراکه  وش

(Pokhrel, Sumitra, Chhetri, Roshan, 2021  ) 

سنتی و حضو ی د  بستر آموزش آنالیه یا  اه دو  از کا ایی و اثربخشی الزم های از آنجا که  وش

ز آموزش از  اه دو  یا آموزش آنالیه  وزا ت آموزش و پرو ش برخو دا  نخواهند بود  به مجرد شیوع کرونا و آغا

چیه اعالم کرد که آموزش آنالیه به معنای سوا  کردن همان محتوای آموزش سنتی یا ابزا ی برای انتشا  آن 

کند  می که از انواع منابع تد یس پشتیبانیای گونهبه نیسش  آموزش آنالیه یک مسیر وسیع برای یادگیری اسش

دهد که صرف ا ائه محتوای آموزش از می نشانها وجود ایه  و برخالف نظر وزا ت آموزش و پرو ش  بر سی با

 ( Bai, li, Zhao & Jiang & 2020فعالیش معلمان د  طول  وز اسش )تریه و غاللتریه سوی معلمان   ایج

متوسطه چیه شد  با نظر وزا ت ایه اپیدمی منجر به تعلیق کامل کالسها د  دو ه ابتدایی و مدا س 

  بصو ت آنالیه  اه اندازی شد  با "کالس معلق   یادگیری مداوم"آموزش و پرو ش چیه  طرحی تحش عنوان 

وجود ایه  ایه شکل از یادگیری همچنان محل تردید و شک اسش  بیش از همه کیفیش تد یس آنالیه با آفالیه 

اسش حیه تد یس آنالیه بوجود بیاید  موضوع مهم ایه اسش که کند  جدای از اختالالتی که ممکه می فرق

تد یس سنتی هستند  تد یس آنالیه برای های تد یس بکا  گرفته شده د  بستر آنالیه همان  وشهای  وش

توانند به نمی بسیا ی از معلمان جدید اسش  بنابرایه بسیا ی از آنها با پلتفرم تد یس آنالیه اشنا نیستند و

توان مطمئه بود که جریان تد یس و یادگیری د  فضای نمی بنابرایه و د  زمان محدود سازگا  شوند  احتی 

ویژه د  دو ه ابتدایی و متوسطه طو  به آنالیهِ جدید  به نرمی زمان آفالیه و حضو ی خواهد بود  ایه مشکل

ود تنظیمی ضعیفی برخو دا ند خود اهبری و خهای دهد؛ چراکه بسیا ی از آنها از مها تمی خود  ا نشان

(Xiao & Li, 2020 ) آموزشی متنوعی برای یادگیری آنالیه و از  اه دو  مو د های با وجود آنکه  وش



 41صل دوم: پیشینه پژوهش ف                        بررسی تأثیر کرونا بر تجارب تدریس معلمان ...                                            

 

 

هستند ای ترند  نیازمند آموزش و  شد حرفهگیرد  معلمانی که به لحاظ فناو ی از بقیه عقلمی استفاده قرا 

(Pokhrel, Sumitra, Chhetri, Roshan, 2021 ) 

ه  ا شود  نمونه ایه پدیدنمی سنتی صرفًا به کشو  چیه محدودهای چسبندگی و دلبستگی به  وش 

اسلواکی تمایل  یک پژوهش نشان داد که معلمانهای توان سراغ گرفش  برای نمونه یافتهمی د  دیگر کشو ها نیز

آنها د  دو ان  ییراتی که حاصل تجا بجزئی د   وش تد یس خود تغییراتی  ا اعمال کنند؛ تغطو  به دا ند

ی خود های تد یس سنتشیوع ویروس کرونا بوده اسش  قصد آنها ایه اسش که بعد از پایان کرونا به  وش

سش آو دند دبازگردند  معلمان تمایل دا ند که بخش کوچکی از تجا ب تد یس خود  ا که د  دو ان کرونا به 

% معلمان  3.9یی و % از معلمیه ابتدا 5.6 تنها و مو د استفاده قرا  دهند برای بعد از پایان کرونا حفظ کرده 

  (Mikušková & Verešová, 2020اسلوکی تمایل به تغییر  وش تد یس خود دا ند )

 ب( سنجش و ارزشیابی

های اصیل و بازخو دهای بالفاصله  دو مولفه اساسی د  هر نوع یادگیری هستند  یکی از بخشهای ا زشیابی

تراکمِی مفید و بازخو دهای فو ی  ا برای های حیاتی یادگیری  اه دو  و آنالیه ایه اسش که امکان سنجش

؛ موضوع مهمی که تحقق آن د  دو ان کرونا 1( ,.2020Doucet, et alکند )می یادگیرندگان آنالیه فراهم

دهی د  دو ان شیوع کرونا حتمًا باید تعدیل و نمرهبندی محل تردید اسش  به اعتقاد پژوهشگران  سیستم  تبه

توان ادعا کرد که تمام تجا ب یادگیرندگان د  بستر آموزش آنالیه  با تجا ب یادگیری و اصالح شود؛ چراکه نمی

و بسته شدن  آنها د  دو ان چهره به چهره و حضو ی یکسان اسش  تجا ب یادگیری د  دو ان شیوع کرونا

و تر ی دو ان حضو ی متفاوت اسش؛ از اینرو ا زیابی و سنجش د  دو ان کرونا پیچیدهمدا س  با تجا ب یادگیر

 که به شکل آنالیه صو ت آموزانهای دانش(  ا زشیابیAdedoyin & Soykan, 2020دشوا تر شده اسش )

اطمینان و    معلمان و والدیه غیرقابلآموزانبرای دانشها گیرد  مملو از آزمون و خطاسش  ایه ا زشیابیمی

به دسش نیامده اسش  آموزانمبهم اسش  هنوز  ویکرد مطمئنی برای جلوگیری از تقلل د  بیه دانش

(Pokhrel, Sumitra, Chhetri, Roshan, 2021 ) 

 ج( رویکرد تلفیقی

توانسش مجالی برای اجرای  ویکردهای جدید تد یس باشد یکی از ایه  ویکردها  کالس می دو ان کرونا

اسش؛ چراکه بسیا ی از معلمان  پیش از کالس  محتوای د س  ا تد یس کرده و فیلم آن  ا به همراه  2معکوس

کنند  یادگیرندگان می یا مانند آن با گذا ی فرمپلشهر مطلل یا منبع دیگری د  سامانه مدیریش یادگیری  

صرفاً د  طی کالس د  مو د آن بحث  توانند فیلم یا مواد دیگر  ا دیده و مطالعه کرده ومی قبل از شروع کالس

                                                 
1 Doucet, A., Netolicky, D., Timmers, K., & Tuscano, F. J. (2020). Thinking about pedagogy 

in an unfolding pandemic (An Independent Report on Approaches to Distance Learning 

during COVID-19 School Closure). Work of Education International and UNESCO. 

https://issuu.com/educationinternational/docs/2020_research_covid-19_eng 
2 Flipped Classroom 
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از قبل ضبط شده های کنند  کالس معکوس یک  اهبرد ساده برای تأمیه منابع یادگیری  از جمله مقاالت  فیلم

و پیوندهای بیه صفحات اینترنتی  قبل از آغاز کالس  سمی اسش  د  چنیه  ویکردی  کالس آنالیه صَرف 

شود تا مطالبی که قبال به نوعی دیده شده اسش  تعمیق شود  کالس می دبحث بیه یادگیرندگان و معلم و شاگر

اسش  1 اهبر-مانند حل مساله  تفکر انتقادی  و یادگیری خودهایی معکوس یک  وش موثر برای ا تقاء مها ت

(Doucet et al., 2020 ) 

بسیا ی محققان  مدا س باید تر   ویکرد ترکیبی یا تلفیقی اسش  به اعتقاد و پذیرفتهتر  ویکرد معروف

که حضو  د  مد سه  ا به صو ت  اهبردی با ای گونهبه به سمش  ویکردهای یادگیری ترکیبی پیش بروند؛

  د  یک پژوهش مرو ی اخیر د  2( 2020Klieme ویکردهای ساختا یافته یادگیری د  خانه ترکیل کنند )

نشان داد که ها تجربی مو د تحلیل قرا  گرفش  یافتهمطالعه  134خصوص تجا ب تد یس و یادگیری آنالیه  

که از طریق ای گونهبه ما د  آموزش آنالیه  نیازمند اتخاذ یک نگرش جامع د  خصوص  وش تد یس هستیم؛

 & Carrillo) و فرایندهای مربوط به یادگیری و تد یس حمایش کنیمها تلفیق فناو ی  بتوانیم از فعالیش

Assunção, 2020 ) 

 

 نقش خانواده

حیط یادگیری و و مشکالتی که آموزش آنالیه پدید آو د  تداخل محیط کا  و خانه  یا مها از میان انبوه چالش

کردند  اما یم زیادی  ا د  منزل  صرف مطالعه و یادگیریهای ساعش آموزانخانه اسش  پیش از کرونا نیز دانش

ال حاضر  حچیزی بود که د  مد سه آموخته بودند  اما د  تمرکز اصلی آنها بر انجام تکالیف و تمریه آن 

شود  پیش از ایه می ادگیری د  منزل دنبالی-بسته اسش و د  اغلل اوقات صفر تا صد فرایند یاددهیها مد سه

ها اشا ه شد  خانوادهها غیرمستقیم به مشکالت خانوادهطو  به و د  ذیل عنوان افزایش نابرابری و شکاف دیجیتال

منتظر افش  مجبو ند که محیط و تجهیزات مناسل  ا برای فرزندان خود فراهم کنند؛ د  غیر ایه صو ت  باید

 تحصیلی بیشتر فرزندان خود باشند 

طبق  اهنمای منتشر شده از سوی وزا ت آموزش و پرو ش چیه  مهمتریه موا د کلیدی که باید د  

های و ظرفیشها ز: تضمیه دسترسی باثبات به شبکه  فقدان مها تآموزش آنالیه مو د توجه قرا  گیرد  عبا تند ا

   ابطه بیه یادگیری د  خانه و تد یس آموزانو دانشها الزم فناو ی اطالعات د  بیه معلمان  فشا  بر خانواده

 ,Bai, li) سنتی و معمولی   اهنمایی یادگیری د  خانه و سازوکا  سیاسش گذا ی که باید دائما بهبود یابد

Zhao & Jiang & 2020 همانطو  که مشخص اسش  توجه به نقش و اهمیش مضاعف محیط خانه و  )

پنهان نمانده اسش  همانطو  که پیش از ایه گذشش  گزا ش ها خانواده د  دو ان کرونا از دید برخی دولش

                                                 
1 self-directed learning. 
2 Klieme, E. (2020). Guter Unterricht – Auch Und Besonders Unter Einschränkungen Der Pandemie? 

[Good Teaching – Also and Especially under Restrictions of the Pandemic?]. Die Deutsche Schule 

16: 117–135. doi:10.31244/9783830992318.07. 
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ه  توان مالی خانواده برای اتحادیه ا وپا نیز بر منابع دیجیتال د  خانه  فضای یادگیری مناسل د  خانه  تغذی

 ,Di Pietro, Biagi, Costa)( 3یادگیری خا ج از مد سه تأکید کرده اسش )شکل های پشتیبانی از فعالیش

Karpiń, Mazza, 2020 ) 

کنند  طراحی منزل و تجهیزات آن بر اساس کیفیش زندگی می منزل جایی اسش که افراد د  آن زندگی

رای ا ائه دانش بشری  نصل تخته سیاه  تریبون  میز  صندلی و دیگر ابزا ها  تهیه شده اسش  د  حالی که ب

و دیگر وسایل کمک تد یس یک مکان ویژه طراحی شده اسش  نتیجه آشکا  ای تهویه هوا  تجهیزات چند سانه

 ا دو آموزانتغییر محل آموزش و یادگیری د  آموزش آنالیه  ایه اسش که فشا  بیشتری بر والدیه و دانش

شود  والدیه مجبو ند تجهیزات بیشتری  ا خریدا ی کنند و مواد و وسایل یادگیری بیشتری  ا به منظو  می

ها تبدیل محیط خانه به یک کالس د س تهیه کنند و اینها باعث وا د شدن فشا  بیشتر ذهنی و مالی به خانواده

 ( Bai, li, Zhao & Jiang & 2020) می شود

داند که محیط یادگیری د  خانه بر  شد فکری و اجتماعی می تعلیم و تربیش به طو  سنتی جامعه

جمعیتی خانواده مانند -گذا د  ایه تأثیر بز گتر و باالتر از تأثیر عوامل اجتماعیمی کودک تا چه اندازه تأثیر

که یک فضای  دهد کهمی وضعیش اقتصادی اجتماعی و د آمد خانواده اسش  ایه امر نشانتحصیالت والدیه  

مثبش یادگیری د  خانه برای کمک به کودکان برای غلبه بر برخی از مشکالت ناشی از فقر تا چه اندازه مهم 

دهند  می اسش  با ایه حال  والدیه با د آمدِ کم احتماالً وقش کمتری  ا به خواندن و بازی با فرزندانشان اختصاص

 ( Crew, 2020یادگیری د  خانه افزایش یافته اسش ) د  دو ان کرونا و تعطیلی مدا س  اهمیش محیط

اثرگذا  بر تجا ب تد یس و یادگیری د  دو ان کرونا  های  سد که د  مقایسه با دیگر مؤلفهمی به نظر

توجه به محیط خانه کمتر مو د توجه قرا  گرفته اسش  تداخل  و به تعبیر بهتر  یکی شدن محیط منزل و 

 سد که می فراوان دیگری اسش تا ابعاد آن بیش از پیش  وشه شود  به نظرهای پژوهشمد سه نیازمند انجام 

د  کشو های توسعه نیافته و د  حال توسعه مهمتر از کشو های پیشرفته و ثروتمند ها د  ایه  ابطه نقش دولش

های ادی د  نسلاقتص -باشد؛ چراکه عدم توجه به ایه مهم  به افش تحصیلی بیشتر و افزایش شکاف اجتماعی

  شود می آینده منجر

 

 هافرصت

 19-و مشکالتی که به واسطه شیوع کویدها ضمه اذعان و پرداخته به چالشها و گزا شها بسیا ی از پژوهش

از آنجا که تجربه  اند ایجاد شده نیز اشا ه کردههای آموزشی قرا  گرفته اسش  به فرصشهای پیش  وی نظام

هایی د  مو د تعطیلی مدا س د  دو ان کرونا  بسیا  وسیع و استثنایی بود  بدون شک د  آینده شاهد بحث

جدید د  مو د طول  وزهای مد سه و سال تحصیلی  برنامه هفتگی های و مدلها عدالش آموزشی  آزمایش ایده

ه چیزی نباید د  محیط آنالیه آموزش داده شود  و تواند و چمی فناو ی  چه چیزیهای منعطف  زیرساخش
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 & Adedoyinآموزشی جدیدی ممکه اسش نیاز داشته باشند  خواهد بود )های معلمان جدید به چه مها ت

Soykan, 2020)  

آموخته های گران تجا ب و د سگرفش  برخی از پژوهش هایی که د  آینده د خواهدجدای از بحث

 & Addimando, lederدانند )می گشا و مفید ا ا زشمند و برای آینده  اه 19-ویدشده کنونی از دو ان ک

Zudini, 2021, Bertling, Rojas, Alegre, & Faherty, 2020صتی ( و برخی دیگر دو ان کرونا  ا فر

ا  ( و برخی آن Ziebell, Acquaro & Pearn, 2020برای باز اندیشی د  فرایندهای آموزش و پرو ش )

 ,Adedoyin & Soykanدانند )می برای پژوهش و مطالعه و بستری برای نوآو یهایی مملو از فرصش

آموزشی  ا مجبو  کرد چیزهایی  ا بپذیرد که با ها های نظام 19-( و برخی از ایه جهش که کوید2020

برخی  و(  Zhao & Watterston, 2021کنند )می پیشنهادات مربوط به آن  ا  د کرده بود  ابراز خرسندی

اد کرد و تأثیر مثبتی فرصتی برای تامل و تفکر د با ه حرفه و شغل معلمیه ایج 19-کویدنیز بر ایه باو ند که 

ن آگروهی از پژوهشگران (  Gore, Fray, Miller, Harris & Taggart, 2020گذاشش ) آموزانبر دانش

دها و ابزا ها و ه از آموزش سنتی و به کا گیری  ویکرفرصتی استثنایی و برای نخستیه با  برای فاصله گرفت ا 

رات و ود آمده باعث شد که تفکشرایط به وج( و معتقدند که Ratten, 2020دیجیتال دانسته )های  سانه

 ( Bryson & Andres, 2020های آموزش ظهو  کند )نوآو انه بیشتری د  نظامهای حل اه

نگرفته اسش  د  ایه گزا ش آمده اسش   ا نادیده 19-کوید گزا ش سازمان ملل نیز وجوه مثبش شیوع

های توانیم  ویکردهم کرده اسش  ما مید  بخش تعلیم و تربیش فراها ای برای برخی نوآو یکه ایه بحران انگیزه

های بسته تا تلویزیون و خالقانه و نوآو انه برای پشتیبانی از آموزش و تداوم یادگیری داشته باشیم؛ از  ادیو گرفته

جدیدی برای های به شرایط کرونا   اه حلها و خانوادهها ا سالی به منازل شاگردان  به لطف پاسخ سریع دولش

کوتاه مدت برای  وسیعی که د های یادگیری از  اه دو   ایجاد شدند تا فرایند آموزش و پرو ش تداوم یابد  تالش

یر د  نظام آموزش و پرو ش و ش انجام شد  نشان داد که تغیهای آموزش و پرپاسخ به شبهات وا ده به نظام

یادگیری های نجدیدی  ا برای غلبه بر بحراهای ممکه اسش  ما باید موقعیتی و فرصتی  ا فراهم آو یم تا  اه

 شوا  و غیرممکه ا به وجود آو یم که پیش از ایه اجرای آنها  ا دهایی حلاز  اهای و مجموعه به دسش آو یم و

 ( United Nation, 2020پنداشتیم )می

 19-آموزشی یکسان نخواهد بود  کویدهای بدون شک دو ان پیش از کرونا و پس از کرونا برای نظام

و معلمان خواهد انجامید که به نوبه خود به  آموزانجدید د  بیه دانشهای به استفاده  توسعه و ترویج فناو ی

منجر خواهد شد  بنا به دالیل متعدد  تعلیم و تربیش مجبو  اسش به  یک جامعه دیجیتال جدیدگیری شکل

های یادگیری و از طریق فناو ی 1سازیمحو  حرکش کند  ایه اتفاق د  بستر همراه آموزدانشسمش یادگیری 

م و دیجیتال اتفاق خواهد افتاد که یک فرایند پیچیده بوده و د  آن عوامل تولیدکننده محتوا خواهند بود  معل

شاگرد برای تولید محتوا نیازمند سواد دیجیتال خواهند بود  د  جامعه دیجیتال کنونی جامعه آموزش و پرو ش 

                                                 
1 mobilization 
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نظام تعلیم و تربیش  ا د  ایه  استا بیشتر تحش فشا  قرا  داده  19-نیازمند بازسازی خود اسش  اپیدمی کوید

اینترنتی  های عبا تند از: دسترسی به زیرساخش مختلفی صو ت خواهد گرفش کههای اسش  ایه نوسازی از جنبه

 ( José Sá & Serpa, 2020سخش افزا ها و نرم افزا ها  سواد دیجیتال   اهبردهای تد یس و یادگیری )

-به اعتقاد برخی پژوهشگران  با بازگشایی مدا س  ممکه اسش بسیا ی از تغییراتی که به واسطه کوید

بر ایه  همه تغییرات  خ داده شده د  ایه مدت  الزاماً تغییرات مطلوب نبوده   خ داد  از بیه برود  عالوه 19

گیری یک فرصش استثنایی برای تغییرات آموزشی فراهم آو ده اسش که پیش از کرونا به اسش  ایه همه

پژوهشی های شد  بنا به یافتهنمی کامل د کطو  به شد  اما هیچ گاهمی آموزش و پرو ش پیشنهادهای سیستم

شده  و سازی شخصیای  نظام آموزشی باید سه تغییر بز گ  ا بعد از کرونا انجام دهد: برنامه د سی باید توسعه

 محو   مبتنی بر تحقیق  اصیل  و هدفمند باشد؛ ا ائه آموزش که باید-آموزدانشتکاملی باشد؛ آموزش باید 

 & Zhao) ن تأکید کرده و از آنها استفاده کندتوامان بر نقاط قوت یادگیری همزمان و ناهمزماطو  به

Watterston, 2021 ) 

فناو ان آموزشی و پژوهشگران حوزه   ایه اسش که 19-های ایجاد شده بواسطه کویدیکی از فرصش

آموزش از  اه دو  و یادگیری الکترونیکی مجال یافته اند تا د  مو د موضوعات مختلف زیر از جمله د با ه 

برای پوشش دادن به تغییرات حال حاضر د  هایی به تحقیق و پژوهش بپردازند الف( تهیه مدلموضوعات زیر 

یادگیری های یادگیری الکترونیکی ب( بر سی فرایند انتقال دیجیتال موسسات اموزشی  ج( طراحی مدل

 & Adedoyin)و مقیاس پذیری بیشتر  د( بازطراحی فرایند یادگیری سازی الکترونیکی با قابلیش شخصی

Soykan, 2020)  

 ا  19-مثبش پیش آمده به واسطه کویدهای ها و موقعیشتوان برخی فرصشمیبندی به طو  خالصه و جمع

 چنیه خالصه کرد:

 فشار بر نظام آموزشی برای نوسازی و تغییر در زمینه های: -1

 اینترنتی های دسترسی به زیرساخش •

 سخش افزا ها و نرم افزا ها   •

 سواد دیجیتال   •

 ( José Sá & Serpa, 2020 اهبردهای تد یس و یادگیری ) •

 شده و تکاملی سازی تهیه برنامه د سی  شدی  شخصی •

 محو   مبتنی بر تحقیق  اصیل  و هدفمند -آموزدانشآموزش  •

 خاص های و توانمندیها حرکش به سمش یادگیری شایستگی محو   با تأکید بر مها ت •

 & Zhao) های همزمان و ناهمزمانتوأمان از نقاط قوت یادگیریگیری آموزش با بهره •

Watterston, 2021 ) 
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 های مطالعه و پژوهش:ایجاد زمینه -2

 برای پوشش دادن به تغییرات حال حاضر د  یادگیری الکترونیکی هایی تهیه مدل •

 بر سی فرایند انتقال دیجیتال موسسات آموزشی  •

 و مقیاس پذیری بیشتر سازی الکترونیکی با قابلیش شخصییادگیری های طراحی مدل •

  (Adedoyin & Soykan, 2020)بازطراحی فرایند یادگیری  •

 یادگیری در زمینه:های فراهم کردن تجارب و فرصت -3

 استفاده از منابع یادگیری متنوع د  زمان بسته بودن مد سه -

 اهبر -توجه و اهمیش بیشتر به یادگیری خود -

 بیشتر نسبش به مسائل جهانیآگاهی  -

  اهبر-حمایش خانواده از یادگیری خود -

 ,Bertling, Rojas)آشنایی و استفاده از انواع وسایل دیجیتال د  زمینه یادگیری  -

Alegre, & Faherty, 2020 ) 

 ماده شوند آکه برای تد یس آنالیه ای گونهبه تغییر د  برنامه د سی مراکز تربیش معلم  -

 مدا س های منعطف شدن برنامهسیال و  -

  آموزانبیشتر پیش  وی دانشهای قرا گیری انتخاب -

 افزایش ا زشیابی به کمک فناو ی  -

 1مقیاس-استاندا د شده بز گهای شده و تضعیف آزمونتر افزایش ا زشیابی فردی -

(Adedoyin & Soykan, 2020 ) 

 

                                                 
1 Cook, K.C.; Grant-Davis, K. (2020). Online Education: Global Questions, Local Answers; Routledge: 

New York, NY, USA. 
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 مقدمه

دیدا شناسی پپژوهش حاضر تالش کرد که از مزایای هر دو  وش کیفی و کّمی بهره ببرد  د  بخش کیفی از  وش 

 سش اتوضیح هر دو  وش با جزئیات آن د  ادامه آمده پیمایشی استفاده کرد  و د  بخش کمّی از  وش 

 روش تحقیق و روند اجرای آن

به سواالت پژوهش استفاده شد  ایه طرح بیشتر زمانی  د  پژوهش حاضر از طرح اکتشافی برای پاسخ گویی

شود که به دلیل مهیا نبودن ابزا  پژوهش  پژوهشگر به تدویه و آزمون چنیه ابزا ی نیاز دا د  یا مفید واقع می

زمانی که متغیرها ناشناخته هستند )مانند پژوهش حاضر( و باید متغیرهای مهم شناسایی شده تا پژوهشگر 

بندی که یکی از لعه خود  ا به صو ت کمّی انجام دهد  بنابرایه  د  ایه  وش از مدل تدویه طبقهبتواند مطا

انواع طرح اکتشافی اسش استفاده شده اسش  به ایه صو ت که د  مرحله کیفی با هدف شناسایی متغیرهای 

ها به صو ت ی ایه یافتهبندی یا تدویه یک نظریه جدید انجام شده و د  مرحله کمّاصلی  تدویه سیستم طبقه

(  بر ایه اساس و د  1392  به نقل از نصر و کریمی  1390گیرد )کرسول و کال ک  تر مو د ا زیابی میدقیق

بندی متوالی )کیفی سپس کّمی( با اولویش دادن ها با یک زمانگویی به مسئله پژوهش  داده استای پاسخ

گونه که همان "1مرتبط ساخته اطالعات"نهایش با استفاده از شیوه آو ی و د  دهی( به  وش کیفی جمع)وزن

 اند نشان داده شده اسش  ترکیل شده 1د  شکل 

 
 : مراحل کلی پژوهش1-3 شکل

                                                 
1Connect the data 

مصاحبه باز

داده های کیفی حاصل از مصاحبه 
برای تجزیه و تحلیل 

پدیدارشناسانه
نتایج

داده های کیفی حاصل از مصاحبه 
برای تنظیم پرسشنامه

داده های کمّی حاصل از 
پرسشنامه 

نتایج



 48صل سوم: روش پژوهش ف                        بررسی تأثیر کرونا بر تجارب تدریس معلمان ...                                            

 

 

کند می پردازد و تالشمی د  موقعیش طبیعی آنها هاتوضیح بیشتر اینکه  ویکرد کیفی به تبییه پدیده

 ,Denzin & Lincolnد  قالل تعابیری که برای افراد معنادا  اسش )  ا معنا و تفسیر کند؛ها که پدیده

3p. , 2011که ای کند که معانی مو د نظر افراد  ا د  قبال  خدادها و همچنیه شیوهمی (  ایه  ویکرد تالش

 ,Willig, 2011Denzin & Lincoln ;شوند  توصیف یا تفسیر کند )می آیند یا ساختهمی  خدادها پدید

یا تدویه یک نظریه بندی د  مرحله کیفی با هدف شناسایی متغیرهای اصلی  تدویه سیستم طبقه ( 2013

گیرد )کرسول و کال ک  مو د ا زیابی میتر ها به صو ت دقیقجدید انجام شده و د  مرحله کمّی ایه یافته

ها با یک مسئله پژوهش  داده(  بر ایه اساس و د   استای پاسخگویی به 1392  به نقل از نصر و کریمی  1390

و د  نهایش با آو ی دهی( به  وش کیفی جمعمتوالی )کیفی سپس کّمی( با اولویش دادن )وزنبندی زمان

زیر نشان داده شده اسش  ترکیل خواهند  3گونه که د  شکلهمان "1مرتبط ساخته اطالعات"استفاده از شیوه 

 شد 

صاحبه شناسایی بدون ساختا   موضوعات مو د مباز یا با ایه وصف  د  ابتدا با استفاده از  وش مصاحبه  

های با  وش دیابکه  یموضوعات افتهی یبرا یمقدمات یجسش وجو کیمصاحبة بدون ساختا  به عنوان شوند  می

شود مصاحبه موجل می افتهیکه مصاحبة ساختا  ییجا هی  همچنردیگساختا مندتر مطالعه شود صو ت می

ونده  ا ش صاحبهم یشخص یاز ابعاد تجربة زندگ یمحقق عالقه مند اسش برخ ای ردیشونده تحش فشا  قرا  گ

ة بدون آزاد گذا دن مصاحبه شونده ممکه اسش  از مصاحب قیهدف تنها از طر هیبه ا دنیکند و  س یبر س

 ( 1392نقل از نصر و کریمی    به 21  ص 2000 لهام یشود )گساختا  استفاده می

لمان انتخاب و با آنها هدفمند تعدادی از معطو  به د  مرحله بعد با استفاده از  ویکرد پدیدا شناسانه و

وم انسانی د  خصوص تأثیرات فضای مجازی مصاحبه خواهد شد  توضیح بیشتر آنکه آنچه به کا  پژوهشگران عل

های  وشه و عینی های پدیدا شناختی یا  وشید استفاده از  هیافشآو اجتماعی  بویژه د  سطح کا بردی می

های پدیدا شناسی  یشه د  نوع خاصی از پدیدا شناسی دا ند  ها یا  هیافشد  ایه زمینه اسش  هر یک از  وش

ن کام  مثالً  وش ون مانه و همینطو  موستاکاس بیشتر بیانگر پدیدا شناسی وجودی هایدگر اسش   وش و

ای از پدیدا شناسی زی  گیو گی  یشه د  پدیدا شناسی توصیفی هوسرل دا د و دیکلمه نیز نمایندهکالی

 تفسیری اسش 

صیف به طو  کلی  وش پدیدا شناسی  که  یشه د  آ اء هوسرل دا د  یک  وش ذهنی اسش که به تو

ماهیش و موضوع پژوهش   (  با عنایش به هدف 1389 ود )باقری  تجا ب زندگی و د ک معانی آن به کا  می

 گیرد می پژوهشگر از  وش کالیزی استفاده خواهد کرد؛  وشی که د  ذیل پدیدا شناسی توصیفی هوسرل قرا 

مضامیه نهایی استخراج شده از  وش مصاحبه کیفی  د  قالل یک پرسشنامه بازتولید خواهد شد  برای 

سه و حداکثر پنج گویه طرح شد  پرسشنامه  جلوگیری از طوالنی شدن پرسشنامه برای هر مضمون حداقل

های حاصل از پرسشنامه به طراحی شده برای اجرا د  اختیا  معلمان دو ه متوسطه اول و دوم قرا  گرفش  داده

                                                 
1- Connect the data 
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های کّمی مو د تحلیل قرا  گرفش که د  ادامه همیه فصل توضیحات بیشتری د  ایه خصوص خواهد آمد  وش

  

 گیریابزارهای اندازه
 

 بخش کیفی -الف

باز یا بر اساس آنچه د  بندهای قبلی مو د اشا ه قرا  گرفش  پژوهشگران د  ابتدا با استفاده از  وش مصاحبه 

 یجسش وجو کیمصاحبة بدون ساختا  به عنوان بدون ساختا   موضوعات مو د مصاحبه  ا شناسایی کردند  

 ییجا هی  همچنردیگیتا مندتر مطالعه شود صو ت مساخ یهابا  وش دیکه با یموضوعات افتهی یبرا یمقدمات

 یمحقق عالقه مند اسش برخ ای ردیشود مصاحبه شونده تحش فشا  قرا  گموجل می افتهیکه مصاحبة ساختا 

آزاد گذا دن  قیهدف تنها از طر هیبه ا دنیکند و  س یشونده  ا بر س صاحبهم یشخص یاز ابعاد تجربة زندگ

  به نقل از نصر 21  ص 2000  1لهامیشود )گمصاحبه شونده ممکه اسش  از مصاحبة بدون ساختا  استفاده می

 ( 1392و کریمی  

دبیران زن و مرد  نفر از 14هدفمند طو  به د  مرحله مصاحبه با استفاده از  ویکرد پدیدا شناسانه و

شد  توضیح  د  خصوص تجا ب تد یس آنها د  دو ان کرونا مصاحبه دو ه متوسطه اول و دوم انتخاب و با آنها

آید استفاده از بیشتر آنکه آنچه به کا  پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی  بویژه د  سطح کا بردی می

های ها یا  هیافشهای  وشه و عینی د  ایه زمینه اسش  هر یک از  وشهای پدیدا شناختی یا  وش هیافش

اس بیشتر مثالً  وش ون مانه و همینطو  موستاکاسی  یشه د  نوع خاصی از پدیدا شناسی دا ند  پدیدا شن

وصیفی بیانگر پدیدا شناسی وجودی هایدگر اسش   وش ون کام  کالیزی  گیو گی  یشه د  پدیدا شناسی ت

 اسش  ای از پدیدا شناسی تفسیریهوسرل دا د و دیکلمه نیز نماینده

صیف یدا شناسی  که  یشه د  آ اء هوسرل دا د  یک  وش ذهنی اسش که به توبه طو  کلی  وش پد

(  با عنایش به هدف  ماهیش و موضوع پژوهش  1389 ود )باقری  تجا ب زندگی و د ک معانی آن به کا  می

 گیرد پژوهشگر از  وش کالیزی استفاده کرد؛  وشی که د  ذیل پدیدا شناسی توصیفی هوسرل قرا  می

ر مصاحبه  هبه شکل تلفنی انجام گرفش  د  ابتدای ها شیوع کرونا و تعطیلی مدا س  همه مصاحبه به علش

ضبط نشد و ها هدف از انجام مصاحبه ذکر و برای ضبط محتوای مصاحبه اجازه گرفته شد  هیچ یک از مصاحبه

ی ضبط شده نیز اطالعات و صداایه موضوع د  ابتدای هر مصاحبه به اطالع افراد  سید  د  مو د محرمانه بودن 

 دقیقه متغیر بود  80دقیقه تا  20ها از به مشا کش کنندگان اطمینان الزم داده شد  مدت مصاحبه

شود  د  ایه کیفی به جای دو مفهوم اعتبا  و  وایی از مفهوم قابلیش اعتماد استفاده میهای د  پژوهش

ه سه تکنیک متعا ف و بسیا  مرسوم استفاده شده اسش کپژوهش برای  سیدن به معیا  قابلیش اعتماد  از 

شود تا ند از: الف( کنترل یا اعتبا یابی توسط اعضا که د  ایه  وش  از مشا کش کنندگان خواسته میعبا ت

                                                 
1 Gillham, B. (2000), The Research Interview, London, Rautledge. 
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تحلیلی به ایه معنی که به های کلی  ا ا زیابی کرده و د  مو د صحش آن نظر دهند  ب( مقایسههای یافته

ها مقایسه و ا زیابی شود  ج( استفاده از تکنیک ممیزی نظریه با دادهبندی شود تا ساخشجوع میخام  های داده

و استخراج سازی بر مراحل مختلف کدگذا ی  مفهومای  که د  ایه زمینه  چند متخصص د  کا  نظریه زمینه

 مقوالت نظا ت دا ند 

 بخش کمّی -ب

اخش یک پرسشنامه محقق ساخته قرا  گرفش  پرسشنامه های کیفی مبنای سهای حاصل از مصاحبهداده

نظران ای )لیکرتی( اسش   وایی ایه پرسشنامه از طریق اخذ تأیید صاحلساخته  یک پرسشنامه د جهمحقق

میزان پایایی ایه    به دسش آمد که عدد مو د قبولی اسش /85برای پرسشنامه  CVIنمره میانگیه  انجام شد 

آمده اسش   1-3 د  جدولها گویه و اصالح برخی گویه 8نفر و حذف  104پرسشنامه بعد از اجرای اولیه  وی 

قسمش یا مقوله به شرح زیر  13پرسشنامه شامل اعداد ایه جدول حاکی از پایایی باالی ایه پرسشنامه اسش  

 اسش:

 ه با روش آلفای کرونباخساخت: میزان پایایی پرسشنامه محقق1-3 جدول

 ضریب آلفا کرونباخ تعداد گویه خرده مقیاس

79/0 5تا  1 موانع مربوط به فناوری  

85/0 14تا  6 کارآمدهای پذیرش اجباری و تداوم اختیاری فناوری  

92/0 20تا  15 توانایی تولید محتوای الکترونیکی اثربخش معلم ساخته  

89/0 26تا  21 ارتقاء دقت و کیفیت تدریس  

79/0 31تا  27 سنجش و ارزشیابی سنتیهای ناکارآمدی روش  

85/0 37تا  32  گیری شاگردان نسبت به یادگیریسهل  

92/0 42تا  38 افزایش نظارت و ارزیابی  

79/0 48تا  43 تداخل حریم خصوصی و آموزشی  

85/0 56تا  49 کاهش رابطه و تعامل موثر  

92/0 61تا  57 مسائل تربیتیناتوانی در پرداختن به   

79/0 69تا  62 ناکارآمدی رویکردهای آموزش حضوری در فضای مجازی  

79/0 74تا  70 کاهش اقتدار معلم  

85/0 78تا  75 و باالترتر عملکرد بهتر شاگردان قوی  
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 مرحله کمّی مربوط به آن در پرسشنامههای و گویه در مرحله کیفی نهایی میانی وهای : مقوله2-3 جدول

 پرسشنامههای گویهدر قالب ها، نکات کلیدی مصاحبه میانیهای مقوله نهاییهای مقوله

 فنی شادهای ضعف - موانع مربوط به فناوری

 افزا یکمبودهای سخش -

 د  اپلیکیشه شاد  قسمش الیو یا پخش زنده  بالاستفاده اسش 

 شوم فایل د  اپلیکیشه شاد با مشکل مواجه می هنگام ا سال

زمان باید چند فعالیش  ا انجام دهم که ایه اسش که هم« شاد»های یکی از ضعف

 شود باعث تداخل می

 کنند های تلویزیون آموزشی استفاده نمیآموزان مه از برنامهدانش

 آموزان مه به اینترنش پرسرعش دسترسی ندا ند دانش

پذیرش اجباری و تداوم اختیاری 

 کارآمدهای فناوری

اصالح و ایجاد نگرش مثبش نسبش به  -

 آموزشیهای فناو ی

 شناخش و کا برد فناو ی -

 کا آمدهای تداوم استفاده از فناو ی -

 های آموزشی جدید بریزد کرونا باعث شد که ترس مه نسبش به فناو ی

 های مد ن آموزش مثبش شود فناو یکرونا باعث شد که نگرش مه نسبش به 

 توانند کا ایی داشته باشند های مد ن آموزشی واقعًا میام که فناو یاکنون پذیرفته

افزا ها و کا برد آنها ضرو ت دو ان کرونا باعث شد که شناخش بیشتری نسبش به نرم

 پیدا کنم 

 کنم استفاده میهای آن د  حال حاضر به خوبی از شاد و قابلیش

 افزا های مختلف  ا یاد بگیرم د  دو ان کرونا مجبو  شدم کا  با نرم

 افزا های مفید  ا ادامه خواهم داد بعد از کرونا استفاده از برخی نرم

 بهتر اسش بعد از کرونا  شاد به عنوان یک ابزا  کمکی حفظ شود 

 ادامه خواهم داد بعد از کرونا استفاده از پاو پوینش  ا 
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توانایی تولید محتوای الکترونیکی 

 اثربخش معلم ساخته

د ک بیشتر موقعیش شاگرد د   سانه  -

 ها

استفاده اثربخش از نرم افزا ها و  سانه  -

 ها

 شاگردان دوسش دا ند که د س  ا با صدا و تصویر معلم خود د یافش کنند 

 بتوانم خودم  ا جای شاگردانم قرا  دهم کرونا باعث شد که هنگام د س دادن  بهتر 

آموزان د  تد یس د  دو ان کرونا باعث شد که شناخش بیشتری از عالیق دانش

 فضای مجازی پیدا کنم 

تد یس د  دو ان کرونا باعث شد که به اهمیش استفاده از تصاویر د  آموزش  بیشتر 

 پی ببرم 

های آموزشی یا تربیتی بیشتر استفاده کلیپتد یس د  دو ان کرونا باعث شد که از 

 کنم 

ها برای های  سانهتد یس د  دو ان کرونا باعث شد که بیش از پیش از قابلیش

 اثربخشی تد یس استفاده کنم 

 ا ائه بهتر د س - ارتقاء دقت و کیفیت تدریس

 تمریه بیشتر و بهتر -

 بازخو د بیشتر و بهتر -

 کنم طرح د س( خود  ا با دقش بیشتری تهیه مید  دو ان کرونا د سنامه )یا 

 کنم کرونا باعث شد که کیفیش تد یسم باالتر برود فکر می

 تر باشد تر و  وشهتر  منظمام که تد یسم سادهد  دو ان کرونا سعی کرده

 تری به شاگردان ا ائه دهم های بهتر و باکیفیشکنم  تمریهد  ایه دو ان سعی می

 دهم آموزانم بازخو د میکنم د  ایه دو ان  بیشتر و بهتر به دانشفکر می

د  ایه دو ان  امکان ا ائه تمریه و بازخو د به شاگردان  بیشتر از حالش حضو ی 

 اسش 



 53فصل سوم: روش پژوهش                              بررسی تأثیر کرونا بر تجارب تدریس معلمان ...                   

 

 

سنجش و های ناکارآمدی روش

 ارزشیابی سنتی

 کّمیهای افزایش تقلل د  آزمون -

 کیفیهای امکان انجام ا زشیابی -

 

 دادم  دقیقتر بود می آموزانکنم نمراتی که د  دو ان حضو ی به دانشمی فکر

 آموزان نمره واقعی آنها نیسش به نظر مه د  دو ان کرونا  نمرات بسیا ی از دانش

تواند  اهی برای نمره شاد  می pvآموزان د  های دانشبه نظر مه سوابق فعالیش

 دادن به آنها باشد 

ها و تکالیف ا سالی شاگردان د  شاد و فضای کلی  ثبش سوابق فعالیشبه طو  

 مجازی  اه بهتری برای نمره دادن اسش 

 به نظر مه د  ایه دو ان  استفاده از ا زشیابی کیفی بهتر از ا زشیابی کّمی اسش 

شاگردان نسبت به  انگاری سهل

  یادگیری

 حساسیش زدایی نسبش به نمره -

 کالسی  قابش زدایی بیه -

 آموزشی فضای مجازیهای آسیل -

 اند آموزان نسبش به انجام تکالیف  سهل انگا تر شدهدانش

 جوّ  قابش بیه شاگردان یک کالس کمتر شده اسش 

 ا تباط بیه شاگردان یک کالس کمتر شده اسش 

های فضای مجازی  بازی  آموزان اسش  جذابیشوقتی تلفه همراه دسش دانش

 شود که کمتر به د س توجه داشته باشند و     باعث می اینترنش

 کند آموزان  ا تلف مید  دو ان کرونا  فضای مجازی بیشتر از قبل وقش دانش

 دانند که بچه هایشان د  فضای مجازی مشغول چه کا ی هستند اکثر والدیه نمی

 افزایش نظا ت بیرونی - افزایش نظارت و ارزیابی

 خودا زیابیافزایش  -

 های آنالیه مه  افرادی چون ناظر  مدیر و معاون حضو  دا ند د  اکثر کالس

دهم که تد یس مه توسط برخی والدیه دیده شده و مو د ا زیابی قرا  احتمال می

 بگیرد 
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د  دو ان کرونا  امکان اینکه همکا ان نحوه تد یس مرا مشاهده کرده و مو د ا زیابی 

 افزایش یافته اسش قرا  دهند  

 اینکه مجبو  شدم از تد یس خودم فیلم بگیرم  د  مجموع اتفاق مثبتی اسش 

 د  دو ان کرونا بهتر توانستم تد یس خودم  ا ا زیابی کنم 

 محیط زندگی و آموزشیتداخل 

 حریم خصوصی و آموزشی)

 تداخل محیط کا  و منزل -

 اهمیش حفظ حریم خصوصی -

 محیط کا  و منزل مه یکی شده اسش د  دو ان کرونا 

 د  منزل  اتاق کا  جداگانه یا فضای کا  مخصوص ندا م 

 های شغلی مه تداخل پیدا کرده اسش های خانوادگی مه با نقشنقش

از بابش اینکه ممکه اسش اشتباهات سهوی مه د  تد یس توسط دیگران دیده شود  

 نگرانم 

دهم که ضبط ویدئویی و وضع خودم یا لباسم  ترجیح می به خاطر شرایط منزل  سر

 نداشته باشم 

آموزان  افراد دیگری مثل کا شناس ادا ه  مدیر و بینم به غیر از دانشوقتی می

 معاون حضو  دا ند   احش نیستم 

 عدم امکان ا تباط عاطفی موثر - کاهش رابطه و تعامل موثر

 گسترش ا تباطات غیر سمی -

 تعامل موثر با شاگردانضعف د   -

 اسش  افتهیمه با شاگردانم کاهش  یا تباط عاطف

 آموزانم د  طرح سوال د  گروه   احش نیستند دانش

 کنم  وابط مصنوعی جای  وابط طبیعی  ا گرفته اسش فکر می

اینکه ا تباط بیه معلم و شاگرد به خا ج از چا دیوا ی کالس سنتی گسترش پیدا 

 اسش  اتفاق مثبتی اسش کرده 



 55فصل سوم: روش پژوهش                              بررسی تأثیر کرونا بر تجارب تدریس معلمان ...                   

 

 

با تری آموزان یاد گرفتند که با ادبیات بهتر و محترمانهد  شاد  به مرو  زمان دانش

 شان ا تباط برقرا  کنند معلم

 د  دو ان کرونا  تعامل مه و شاگردانم کاهش یافته اسش 

 د  دو ان کرونا  میزان مشا کش شاگردان کاهش یافته اسش 

 توانم به موقع و بالفاصله به شاگردانم بازخو د دهم نمی

ناتوانی در پرداختن به مسائل 

 تربیتی

 کاهش نقش تربیتی معلم  -

 تمرکز صرف بر آموزش -

 اینترنتی خا ج از شادهای جذابیش -

 

 شناخش مه از شاگردانم کاهش یافته اسش 

امکان بحث د  مو د از آنجا که  ابطه عاطفی مه با شاگردانم کمتر شده اسش  

 مسائل تربیتی وجود ندا د 

 آموزان بوده اسش تا تربیتی د  دو ان کرونا  تمرکز مه بر مسائل آموزشی دانش

 های تربیتی حاصل از حضو  د  فضای مجازی افزایش یافته اسش کنم آسیلفکر می

اخالقی  تربیتی و توانم برخی مسائل خا ج از د س )مانند مسائل از طریق شاد نمی

 های زندگی(  ا آموزش دهم مها ت

ناکارآمدی رویکردهای آموزش 

 حضوری در فضای مجازی

 صرف زمان و توان بیشتر -

 سنتیهای وابستگی به  وش -

 کا  بیشتر و کا ایی کمتر -

 

 کنم د  دو ان کرونا د  مجموع  زمان و توان بیشتری  ا برای تد یس صرف می

 ام با امر آموزش د گیر شده به طو  شبانه  وزی

 ام از یکجا نشینی  کا  با گوشی و صرف وقش زیاد خسته شده

کنم لذت مه از تد یس و  ضایش شغلی مه د  دو ان کرونا کاهش یافته فکر می

 اسش 

 ام که آموزش حضو ی بهتر و برتر از آموزش مجازی اسش یقیه حاصل کرده
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 آموزان کمتر شده اسش   میزان یادگیری دانشکشمزحمش میبا وجود آنکه بیشتر 

 کاهش پیدا کرد   1399آموزان د  خرداد نمرات دانش

 کاهش پیدا کند  1400آموزان د  خرداد دهم که نمرات دانشاحتمال می

عدم  عایش شأن و احترام معلم د   - کاهش اقتدار معلم

 مجازیهای کالس

افش جایگاه و نقش معلم از نظر 

 آموزدانش

 کنند آموزان د  شاد  همانند وقش حضو ی  شأن معلم  ا  عایش نمیدانش

دهند که گویی اصال معلم د  کالس ای به هم پیام میگونهبه آموزان د  شاددانش

 نیسش 

 آموزان د  کالس حضو ی حرف شنوی بیشتری داشتند دانش

 ها د  دو ان کرونا مجبو یم نمره دهیم کنند که ما معلمفکر می آموزاندانش

 پرسند آموزان نسبش به دو ان حضو ی  کمتر از معلم خود سوال میدانش

 افزایش نابرابری آموزشی

 (و باالترتر عملکرد بهتر شاگردان قوی)

 عملکرد بهتر شاگردان سالهای باالتر -

از  بهره بردا ی بیشتر شاگردان ممتاز -

 فضای جدید

 های باالتر  عملکرد بهتری داشتند آموزان سالد  دو ان کرونا  دانش

آموزانی که د  دو ان حضو ی عملکرد بهتری داشتند  د  دو ان کرونا نیز همان دانش

 عملکرد باالتری دا ند 

 اند تر شدهآموزان ضعیف  ضعیفکنم د  دو ان کرونا  دانشفکر می

آموزان ضعیف و قوی  ا تواند فاصله بیه دانشکنم آموزش از طریق شاد نمیمیفکر 

 کمتر کند 

 

 

  



 

 

 گیری و حجم نمونهروش نمونه جامعه مورد بررسی،
 

 بخش کیفی -الف

اند  د  مو د تعداد افراد مصاحبه شونده اتفاق نظر وجود ندا د  با وجود ایه  تعداد ده تا بیسش نفر  ا کافی دانسته

  1مو سدانند )معموالً شش نفر  ا برای مصاحبه کافی میهای پدیدا  شناسانه ایه عدد کوچک بوده و د  پژوهش

اند  بدیه معنا که محقق باید کا  مصاحبه با مشا کش (  برخی از محققیه شرط اشباع  ا د  نظر گرفته1994

های جدید تری از موضوع د  فرایند مصاحبهکنندگان  ا تا آنجا ادامه دهد که دیگر حرف تازه یا فهم  وشه

(  برای مثال ممکه اسش پژوهشگر با انجام مصاحبه نهم 2011  ویراسش دوم 3هولوویو  2دایمون)حاصل نشود 

به ایه نتیجه برسد که د  آخریه مصاحبه هیچ مطلل جدیدی وجود نداشته و تکرا  مکر ات بود  پژوهشگر 

هد  د   وش دوم  کا  ممکه اسش جهش اطمینان مصاحبه دهم  ا نیز انجام دهد یا اینکه به کا  مصاحبه پایان د

مصاحبه باید هم زمان با کدگذا ی و تحلیل صو ت گیرد  وگرنه تکرا ی بودن مضامیه مشخص نخواهد شد  د  

نفر از معلمان دو ه متوسطه اول و دوم مصاحبه  14د  مرحله اجرایی با پژوهش حاضر  ویکرد دوم دنبال شد  

 گان به شرح زیر اسش:صات مصاحبه شوندمشخشد  ایه افراد به صو ت تصادفی انتخاب شدند  

 یو علوم تجرب یعرب  یاضی   یسیزبان انگل  یفا س اتیادبهای نفر از  شته 7متوسطه اول: 

 کیزیو ف یبدن شیترب  یجامعه شناس  یعرب  یشناس سشیز ات یالههای نفر از  شته 7دوم:  متوسطه

نفر(   از و  1باد )آ ینفر(  بام و صف 1نفر(  جاجرم ) 1) روانینفر(  ش 2) هینفر(  اسفرا 6: بجنو د )شهرها

 .نفر( 3جرگالن )

 بخش کمّی -ب

اب حجم برای انتخباشد  می جامعه آما ی د  بخش کمّی شامل همه معلمان دو ه متوسطه اول و دوم استان

دبیر  380با ای نمونه از  وش کالسیک جدول کرجسی مو گان استفاده شد  بر اساس ایه جدول  حجم نمونه

 کافی اسش  

 22820 :و پسر 20930دختر:   43750: )شهر و  وستا( متوسطه اول آموزاندانشکل تعداد 

 8798 :و پسر 7909 :دختر  16707متوسطه اول  وستایی:  آموزانتعداد دانش

 9132 :و پسر 11268 :  دختر20400: ی )شهر و  وستا(نظرمتوسطه دوم  آموزانتعداد کل دانش

 844 :و پسر 1409 :  دختر2253: یی وستا ینظرمتوسطه دوم  آموزانتعداد دانش

 

 

                                                 
1 Morse 
2 Daymon 

3 Holloway 
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 استان خراسان شمالی متوسطه اول: آمار معلمان 3-3 جدول
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 256 127  33 89 5 129 4 38 79 8 اسفرایه 1

بام و  2

صفی 

 آباد

4 16 5  25  14 5  19 44 

 662 365 2 78 255 30 297 1 82 194 20 بجنو د 3

 88 36  5 27 4 52  13 34 5 جاجرم 4

  از و  5

 جرگالن

4 37 12 1 54  19 5  24 78 

 354 183  44 122 17 171  56 104 11 شیروان 6

 115 44  15 26 3 71  8 58 5 فا وج 7

 68 22  3 18 1 46  11 34 1 گرمه 8

مانه و  9

 سملقان

9 83 29  121 9 64 26  99 220 

 1885 919 2 212 634 69 966 6 254 639 67 جمع کل
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 استان خراسان شمالی نظری : آمار معلمان متوسطه دوم4-3 جدول
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  متوسطه دوم زن مرد -دوممتوسطه  منطقه
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 219 123 1 48 73 1 96 3 56 37   اسفرایه 1

بام و  2

صفی 

 آباد

  8 9  17  10 6 2 18 35 

 472 290 3 147 138 2 182 12 106 64   بجنو د 3

 55 32  12 18 2 23  15 8   جاجرم 4

  از و  5

 جرگالن

  20 14 1 35  5 9  14 49 

 214 120 4 47 69  94 3 52 38 1  شیروان 6

 57 30  13 16 1 27 1 9 17   فا وج 7

 49 21  9 12  28 1 12 14 1  گرمه 8

مانه و  9

 سملقان

 2 18 18 1 39 1 41 23  65 104 

125 713 10 314 382 7 541 22 291 224 4  جمع کل

4 

 

ها پرسشنامه به صو ت الکترونیکی طراحی و به دالیل مختلف از جمله صرفه جویی د  زمان و هزینه 

لینک آن از طرق مختلف برای معلمان متوسطه سراسر استان ا سال شد  د  وهله نخسش و قبل از اجرایی 

و دوم متوسطه ا سال شد  بعد از اعمال اصالحات  لینک نفر از دبیران زن و مرد دو ه اول  104نهایی  برای 

مدیر د  سرتاسر استان ا سال شد   107الکترونکی پرسشنامه نهایی همراه با توضیحات  از طریق پیامک برای 

ایه فهرسش با مشو ت  ئیس ادا ه آموزش متوسطه ادا ه کل آموزش و پرو ش و با لحاظ کردن جنسیش  
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پرسشنامه تکمیل و  470نوع مد سه  دو ه اول و دوم بودن انتخاب شدند  د  نهایش  وستایی و شهری بودن  

 آماده تجزیه و تحلیل آما ی شد  

 های تحلیل اطالعاتشیوه
 

 کیفیالف: مرحله 

 ود  د  ایه پژوهش تمام هاسش که مصاحبه ابزا  اصلی تحقیق به شما  میپژوهش حاضر از آن دسش پژوهش

های اساسی د   وش تحقیق مصاحبه  شدند  یکی از بخشآو ی های باز جمعطریق مصاحبههای تحقیق از داده

های علمی مرحله تجزیه و تحلیل آن اسش  برای آنکه نتایج تحقیق از اعتبا  الزم برخو دا  باشد  باید از  وش

های مصاحبه شامل ادههای تجزیه و تحلیل د وشاز جمله » های مصاحبه استفاده کرد د  تجزیه و تحلیل داده

شود ها  مزگذا ی و شما ش مینوشتا ی مصاحبه متهِ   یتحلیل کّمی  ساختا ی و تفسیری اسش  د  تحلیل کمّ 

ها  نوشتا ی  بر حسل تعداد واژه متهِ  گردد  د  تحلیل ساختا یهای آما ی تحلیل میو با استفاده از  وش

صدد اسش شود  د  تحلیل تفسیری  پژوهشگر د ش و تحلیل میاصطالحات و مفاهیم و میزان تکرا  آنها شما 

ای  ا توسعه شدههای نهفته د  مته نوشتا ی مصاحبه  ا آشکا  سازد و براساس آن  نظریة از قبل تعییهتا پیام

  (71  ص1392)کریمی  نصر  « ای  ا ا ائه دهددهد یا نظریة زمینه

های کیفی و با توجه به آنچه د  ذیل نوع پژوهش گفته شد  پژوهش حاضر د  ذیل پژوهش 

شود  از اینرو  برخو د با ابزا  مصاحبه  یک برخو د کیفی خواهد بود  بدیه معنا بندی میپدیدا شناسانه طبقی

یری یا توصیفی بودن شود  تفسهای توصیفی یا تفسیری استفاده میها از تحلیلکه د  تجزیه و تحلیل داده

ها  تا حدی امری ذهنی اسش و مرز دقیقی بیه تفسیر و توصیف وجود ندا د  با ایه حال  پژوهشگر  تحلیل

داند تا تفسیری  چراکه د  فرایند پژوهش سعی کرده اسش تجا ب زیسته  ویکرد خود  ا بیشتر توصیفی می

نها  خ داده اسش  ا توصیف کند  اگرچه د  فرایند توصیف مصاحبه شوندگان و اتفاقاتی که د  دو ان کرونا برای آ

 بندی مضامیه به دسش آمده  سطحی از تفسیر نیز وجود دا د  و مقوله

هفش گام تا  سیدن به برای تجزیه و تحلیل  وشها از  وش کالیزی استفاده شده اسش  د  ایه  وش  

میدانی  ابتدا بیانات ضبط های بردا ی یادداشش   د  مرحله اول  د  پایان هر مصاحبه و ثبششودهدف طی می

شود و مصاحبه شود و اظها اتشان  کلمه به کلمه  وی کاغذ نوشته میشده شرکش کنندگان مکر اً گوش داده می

شود و د  مرحله دوم  پس شود و جهش د ک احساس و تجا ب شرکش کنندگان چند با  مطالعه مینوشته می

شرکش کنندگان  زیر اطالعات با معنی  بیانات مرتبط با پدیده مو د بحث  خط های از مطالعه همه توصیف

شوند  مرحله سوم که استخراج مفاهیم فرموله اسش  شود و به ایه طریق جمالت مهم مشخص میکشیده می

 شود تا از هر عبا ت یک مفهوم که بیانگر معنی وعبا ات مهم هر مصاحبه  سعی می بعد از مشخص کردن

شود تا مرتبط البته پس از کسل ایه مفاهیم تدویه شده  سعی می  قسمش اساسی تفکر فرد بود استخراج شود

بودن معنی تدویه شده با جمالت اصلی و اولیه مو د بر سی قرا  گیرد و از صحش ا تباط بیه آنها اطمینان 
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مفاهیم تدویه شده  ا به دقش مطالعه  حاصل شود  بعد از استخراج کدها  مطابق مرحله چها م کالیزی  پژوهشگر

موضوعی از مفاهیم تدویه های نماید  بدیه  وش  دستهکند و براساس تشابه مفاهیم آنها  ا دسته بندی میمی

یابد و شود  د  مرحله پنجم  نتایج برای توصیف جامع از پدیده تحش مطالعه به هم پیوند میشده تشکیل می

)تا حد امکان با  ود آو ند  د  مرحله ششم  توصیف جامعی از پدیده تحش مطالعهکلی تری  ا به وجهای دسته

ها شود  مرحله پایانی اعتبا بخشی با ا جاع به هر نمونه و پرسیدن د با ه یافتهبیانی واضح و بدون ابهام( ا ائه می

)امامی  شودی استفاده میپذیری و باو پذیرشود؛ بعالوه جهش استحکام تحقیق از دو معیا  اطمینانانجام می

 ( 61  ص1391سیگا ودی و همکا ان  

 گونه خالصه کرد:توان ایهبه عبا ت دیگر مراحل تجزیه و تحلیل پژوهش حاضر  ا می 

 های پیاده شده مرو  مته -1

 های اساسی از طریق خط کشیدن و مانند آن برجسته کردن گفته -2

 ای دا ند زههای مشابه که سخه تامشخص کردن گفته -3

 توان از دیگران کمک گرفش مرو  مجدد کل فرایند جهش اطمینان از تشخیص نکات مهم  د  ایه مرحله می -4

ها د  پاسخ ها )د  واقع هر یک از مقولهها و انتخاب عنوان برای مقولهها و استخراج مقولهخالصه کردن مته -5

  شوند(بندی میبه سواالت پژوهش انتخاب و عنوان

 

 ب: مرحله کّمی 

های مرکزی  پراکندگی  میانگیه هایی چون شاخصشاخصد  قسمش کمّی پرسشنامه و د  بخش توصیفی از 

 انسیوا  لیتحل  یانمونه کی یت مو د استفاده  یآما  یآزمون هاو انحراف استاندا د استفاده شده اسش  

 بوده اسش  رهیچندمتغ انسیوا  لیو تحل دمهیفر
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 مقدمه

های جمعیش شناختی نمونه شده اسش  ابتدا شاخص ها پرداختهد  فصل حاضر به تجزیه و تحلیل داده

های توصیفی )کمینه  مو د بر سی قرا  گرفتند  سپس ذیل به تفکیک سواالت پژوهشی از شاخص

های استنباطی استفاده شده اسش  قبل از آن لبیشینه  فراوانی  د صد  میانگیه و انحراف معیا ( و تحلی

و  که د  فصل سوم اشا ه شد  نتایج بخش کیفی مقدمه نتایج بخش کیفی آو ده شده اسش  همانط

 بخش کمّی اسش 

 

 های بخش کیفییافته -الف

های توان به شکلمی مقوله  ا 13مقوله نهایی منجر شد  ایه  13به تولید ها تجزیه و تحلیل مصاحبه

 زیر باشد: تواند بر اساس مثبش و منفی به قرا میها بندییکی از دستهکرد  بندی مختلف دسته

 مثبت:های الف( مقوله

 (و تداوم اختیا ی) پذیرش اجبا ی فناو ی -

 معلمان(بر کا  افزایش نظا ت و ا زشیابی ) -

 سنتی(د  قالل  ویکرد افزایش دقش و کیفیش تد یس ) -

 افزایش توان تولید محتوای الکترونیکی -

 منفی:های ب( مقوله

 موانع مربوط به فناو ی -

 آموزش حضو یناکا آمدی  ویکردهای  -

 سنتی ا زشیابیهای ناکا آمدی  وش -

 کاهش اقتدا  معلم -

 بیه معلم و شاگرد کاهش  ابطه و تعامل مؤثر -

 تداخل محیط زندگی و آموزشی )د  خصوص معلمان( -
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 آموزاند  بیه دانش افزایش نابرابری آموزشی -

 سهل انگا ی شاگردان د  یادگیری -

 تربیتیمسائل پرداخته به د  معلمان ناتوانی  -

شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدا س  خدادهای مثبتی  ا نیز خواسته بندی  بر اساس ایه تقسیم

هایی که شیوع کرونا به دنبال داشش و ناخواسته به دنبال داشته اسش  د  فصل دوم به برخی از فرصش

طو  به معلمان اشا ه شد  د  فصل پنجم نیز مجدد به ایه بحث بازخواهیم گشش  کرونا باعث شد که

اعتقادی به کا ایی و اثربخشی آن ناگهانی وا د دنیایی شوند که پیش از ایه نسبش به آن ترس داشته یا 

داشته و از مواجهه با آن اکراه داشتند  حدود دو دهه اسش که نظام آموزشی برای شکسته گا دهای 

فراوانی  ا نیز متقبل های و هزینه نویه تالش کردههای ذهنی و نگرشی معلمان د  قبال پذیرش فناو ی

د  مسیر پذیرش فناو ی  اتفاقی که د  ایه یک سال و نیم تحصیلی  خداد شاید با کل ایه شده اسش  

برابری کند  نکته مثبش و قابل توجه ایه ماجرا ایه اسش که نگرش معلمان تا بدانجا مثبش شده ها سال

حضو ی  بسیا ی از آنها تمایل دا ند که همچنان از اسش که بعد از شروع سال تحصیلی به صو ت 

 دیجیتال  به شکل مقتضی  بهره بردا ی کنند های فناو ی

پذیرش فناو ی و کنا  آمدن و کا  کردن با آن  پیامدهایی  ا به دنبال دا د که یکی از آنها تولید 

دک  تالش خود برای تولید و مها تی ان افزا ی  نرمافزا یمحتوا اسش  معلمان با وجود بضاعش سخش

محتوا  ا آغاز کردند  به صو ت تجربه و خطا  با مشو ت و مشا کش  سرانجام بسیا ی از معلمان با نرم 

افزا های ساده و غالباً  ایگان به تولید محتوا مباد ت کردند  نکته ظریف و قابل توجه د  ایه قسمش ایه 

و با کیفیش پاییه  ای آنها  ا ولو غیرحرفه تولیدات  زانآموبود که معلمان به سرعش د یافتند که دانش

ایه نشان دهنده ایه اسش که حتی  دهند می شناسند  ترجیحنمی تد یس کسانی که آنها  اهای بر فیلم

  کند می شاگرد نقش مهمی  ا ایفا د  فضای مجازی  همچنان  وابط عاطفی و انسانی بیه معلم و

اسش  به صو ت سنتی تد یس ای دو   مثل تد یس د  کالس شیشهتد یس آنالیه یا از  اه  

چنیه فضایی بسیا  سخش و ناد  داد  حضو  فیزیکی افراد غریبه د  می  خها پشش د های بسته کالس

تواند وا د کالس شده و د  جریان امو  قرا  می آنالیه به  احتی هر مقام مسئولیهای بود  اما د  کالس

تواند اتفاق بیافتد  معلمان می از گذشتهتر معلمان بسیا  سادههای ا ت و ا زیابی فعالیشگیرد  ازاینرو نظ

دانند که می دقیقتر و با کیفیتی ا ائه کنند  معلمانهای با علم به ایه موضوع  تالش کردند که تد یس

ازاینرو  معلمان  مستند د  معرض دید و قضاوت همکا ان و مدیران اسش طو  به آنهاهای و نقصها ضعف

کردند  مجموعه می مباد تا زیابی -نسبش به نحوه تد یس خود حساس بوده و به خود  قبل از دیگران

 ایه عوامل به افزایش توان تولید محتوای الکترونیکی و همچنیه کیفیش تد یس آنها منجر شده اسش 
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تنها د  چها چوب  ویکردهای    یسبا همه اینها نکته مهم ایه اسش که ایه افزایش کیفیش و دقش د  تد

افتد  یعنی با وجود آنکه آموزش حضو ی به آنالیه یا  اه دو  تبدیل شده اسش  می تد یس اتفاقسنتی 

هم اکنون با دقش دو ان حضو ی اسش؛ با ایه تفاوت که  همچنان سنتی و مشابهها  اما  ویکردها و  وش

  شودمی و حساسیش و نظم و ترتیل بیشتری اجرا

یا ابزا های ها د  بیه تجا ب منفی ثبش شده د  مرحله کیفی  بعد از فقدان یا کمبود زیرساخش 

تریه مانع د   اه توفیق آموزش آنالیه  ناکا آمدی  ویکردها و   شاید مهمافزا یو نرم افزا یسخش

حضو ی  جو های برای نمونه د  کالسآموزش حضو ی د  آموزش  اه دو  یا آنالیه اسش  های  وش

تواند به انگیزه و تالش می آنالیه اسش  ایه فضاهای معنادا ی باالتر از کالسطو  به  قابش و مشا کش

بیشتر شاگردان و د  نهایش پیشرفش تحصیلی آنها منجر شود  د  آموزش آنالیه ایه فضا از بیه خواهد 

سنتی خود وابسته های ان به  وش فش یا بسیا   قیق خواهد شد؛ اگر د  چنیه فضایی معلمی که همچن

و دلبسته اسش  احتماالً توفیق کمتری حاصل خواهد کرد  تغییر فضا  تنها یک تغییر د  میان چندیه 

شود که تد یس آنالیه نیازمند  ویکردی متفاوت می کلیدی دیگر اسش  مجموع ایه تغییرات باعثتغییر 

 باشد 

تدا  معلم بیانجامد  د  کنا  کاهش تعامل مؤثر تواند به کاهش اقمی فوق که خودهای ضعف 

د سی انجامیده های بیه معلم و شاگرد  د  نهایش به سهل انگا ی شاگردان نسبش به یادگیری و فعالیش

به وسایل  آموزانو افش تحصیلی  ا د  پی خواهد داشش  موانع فناو ی  اعم از دسترسی نابرابر دانش

و دانش و مها ت پاییه برخی والدیه و دیگر اعضای خانواده د  نهایش به دیجیتال و پهنای باند اینترنش 

که د  نتیجة آموزش آنالیه یا  اه دو   فاصله ای گونهبه شود؛می افزایش نابرابری تحصیلی منجر

قوی و ضعیف بیشتر شده اسش  د  ایه میان  به خاطر ناآشنایی معلمان با استلزامات فضای  آموزاندانش

توان گفش می مجازی  ناگهانی بودن و ود به ایه فضا  از بیه  فته تعامل حضو ی و کاهش اقتدا  معلم 

 نیستند که مسائل تربیتی تا حد زیادی به محاق  فته و معلمان قاد  به توجه و پرداخته به آنها 

مربوط به فناو ی  های کرد  مقولهبندی توان دستهمی نهایی  ا از جهش دیگری نیزهای مقوله 

تواند به تبییه  ابطه بیه می   جهش دیگرآموزانمربوط به دانشهای مربوط به معلم و مقولههای مقوله

ها م کند  برخی از مقوله ا ترسیای   سعی کرده اسش چنیه  ابطه4-1ایه مقوالت مربوط باشد  شکل 

  برخی به شرایط علّی و برخی به پیامدها اشا ه دا ند ای  بیشتر به شرایط زمینه
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 معلولی-مرحله کیفی بر اساس  وابط احتمالی عّلیهای مقولهبندی : دسته1-4شکل 

همچنیه سواد  وافزا  و نرمافزا  بر اساس ایه شکل  مشکالت و موانع مربوط به فناو ی  اعم از سخش

شد  با وجود ایه می محسوب آموزانبرای معلمان و دانشدیجیتال  یکی از مشکالت اولیه و پایه های و مها ت

های موانع  تعطیلی مدا س تمام عوامل د گیر د  امر آموزش  ا خواسته و ناخواسته به سمش استفاده از فناو ی

خاص طو  به باالجبا  تد یس خود  ا د  بستر فضای مجازی وکه اکثر معلمان ای گونهبه دیجیتال سوق داد؛

فراهم از آنجا که بسیا ی از مدا س ساعات طوالنی تعطیل بودند یا اساساً امکان  اپلیکیشه شاد ا ائه کردند 

گیری کردن ابزا  و تجهیزات الزم  ا د  مد سه برایشان میسر نبود  اکثر معلمان کا  تد یس  ا از منزل پی

 داد  می برای نخستیه با  بود که تداخل محیط کا  و محیط منزل تا ایه حد  خردند  کمی

  1-4 توان علّش برخی دیگر دانسش  بر اساس شکلمی برخی مقوالت  اای  د  کنا  ایه شرایط زمینه 

یه معلم و ناکا آمدی  ویکردهای آموزشی و ا زشیابی سنتی  کاهش اقتدا  معلم  کاهش  ابطه و تعامل مؤثر ب

و با شکل ترکیبی علّش  مستقیم یا غیرمستقیمطو  به توانمی همچنیه افزایش نظا ت بر کا  معلم  اشاگرد و 

و شرایط عّلی به افزایش بی عدالتی آموزشی  افش ای قلمداد کرد  ترکیبی از شرایط زمینهها برخی دیگر از مقوله

شود  د  کنا  ایه پیامدهای منفی  شاهد دو پیامد مثبش نیز می تحصیلی  مغفول ماندن مسائل تربیتی ختم

هستیم؛ افزایش دقش و کیفیش تد یس و افزایش توان تولید محتوای الکترونیکی  ممکه اسش سوال پیش بیاید 

که چرا با وجود بهتر شدن فرایند تد یس معلمان  ما شاهد افش تحصیلی و نابرابری بیشتر آموزشی هستیم؟ 

سنتی اتفاق افتاده اسش که اساسا های و  وشایه اسش که ایه بهبود و ا تقاء د  چا چوب  ویکردها پاسخ کوتاه 

 2050مناسل فضای آموزش آنالیه و  اه دو  نیستند  ایه امر مثل ایه اسش که برخی مهندسان د  سال 

که بسیا ی از  شمسی( همچنان به فکر بهبود عملکرد موتو های بنزینی باشند؛ د  حالی 1430میالدی )

  اند و دهخود وسازان دنیا به تولید خود وهای الکتریکی  وی آ
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 های بخش کمّییافته -ب

ای بر مبنای آنچه د  بخش کیفی به دسش آمده اسش  پرسشنامههمانطو  که د  فصل سوم توضیح داده شد  

اسش  تجزیه و تحلیل نتایج کّمی د  بیه دبیران متوسطه اول و دوم اجرا شد  آنچه د  ادامه آمده طراحی و 

مربوط به مرحله دوم پژوهش اسش  الزم به یادآو ی اسش که سواالتی که برای قسمش کمّی طراحی شده و به 

آنها پاسخ داده شده اسش  د  واقع بر اساس تحلیل مرحله کیفی صو ت گرفته اسش  به عبا ت دیگر د  بخش 

داده شود که آیا مقوالتی که د  مرحله کیفی به دسش آمده  کمّی تالش شده اسش به ایه پرسش کلی پاسخ

نفر حاصل شده اسش  توسط جمع  14گیرد؟ آیا آنچه از مصاحبه با می اسش د  مرحله کمّی نیز مو د تأیید قرا 

شرایط علّی ای  مقوالت به شرایط زمینهبندی آیا تقسیم گیرد؟می بیشتری از معلمان و دبیران مو د تأیید قرا 

 گیرد؟ می و پیامدها د  مرحله کّمی نیز مو د تأیید قرا 

  های جمعیت شناختیشاخص

آو ده  2-4و شکل  1-4توصیف جمعیش شناختی شرکش کنندگان به تفکیک محل خدمش د  جدول 

 شده اسش 

 توصیف نمونه بر حسب شهرستان محل خدمت -1-4جدول 

 درصد فراوانی محل خدمت
 0/51 239 بجنورد
 1/11 52 شیروان
 1/11 52 اسفراین

 2/6 29 مانه و سملقان
 3/2 11 فاروج

 9/4 23 جاجرم
 4/3 16 گرمه

 0/9 42 راز و جرگالن
 1/1 5 بام و صفی آباد
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 توزیع نمونه بر شهرستان محل خدمت -2-4شکل 

اند  بودهد صد دبیران د  بجنو د مشغول خدمش  51چنان که د  باال نشان داده شده اسش آن

اند  توصیف نمونه بر حسل د صد( د  بام و صفی آباد مشغول به خدمش بوده 1/1کمتریه نسبش دبیران )

 جمعیش شناختی آو ده شده اسش  هایسایر شاخص

 توزیع نمونه بر حسب دوره تدریس و منطقه محل استقرار آموزشگاه -2-4جدول 

 هاشاخص گروه شاخص
 د صد فراوانی

 1/40 188 متوسطه اول تدریسدوره 
 9/59 281 متوسطه دوم

 2/65 306 زن جنسیت دبیران
 8/34 163 مرد

 2/54 265 کا شناسی مدرک تحصیلی
 5/43 204 کا شناسی ا شد

 3/2 11 دکتری
 3/60 283 علوم انسانی گروه تحصیلی

 1/29 136 علوم پایه
 2/7 34 فنی و مهندسی
 4/3 16 سایر  شته ها

 9/72 342 شهری منطقه محل استقرار آموزشگاه
 1/27 127  وستایی

 4/13 63 سال 5یک تا  سابقه خدمت
 5/7 35 سال 10تا  6

 5/14 68 سال 15تا  11
 5/21 101 سال 20تا  16
 1/43 202 سال و بیشتر 21

بجنورد
51.0%

شیروان
11.1%

اسفراین
11.1%

مانه و سملقان
6.2%

فاروج
2.3%

جاجرم
4.9%

گرمه
3.4%

راز و جرگالن
9.0%

بام و صفی آباد
1.1%
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متوسطه دوم مشغول به  د صد دبیران د  دو ه 9/59نشان داده شده اسش  2-4آنچنان که د  جدول 

توصیف  اند دادهد صد دبیران  ا زنان تشکیل می 2/65اند  سایر نتایج گویای آن اسش که خدمش بوده

جمعیش شناختی د  خصوص مد ک تحصیلی دبیران نشان دهنده آن اسش که به ترتیل بیشتریه و 

د صد(  سایر نتایج  3/2بر د صد د  برا 2/54کمتریه میزان تحصیالت کا شناسی و دکتری بوده اسش)

د صد  2/79د صد دبیران د  گروه علوم انسانی تحصیلی کرده بودند و  3/60نشان دهنده آن اسش که 

د صد دبیران دا ای سابقه کا ی  1/43آنان د  مدا س شهری مشغول به خدمش بودند  د  نهایش اینکه 

دو ه تحصیلی  منطقه محل استقرا   تویع جمعیش شناختی برای اند سال یا بیشتر از آن بوده 21

های آموزشگاه  جنسیش دبیران  مد ک تحصیلی آنان  گروه تحصیلی و سابقه خدمش به ترتیل د  شکل

 آو ده شده اسش   8-4تا  4-3

 
 توزیع نمونه بر حسب دوره تدریس -3-4شکل 

 

 
 توزیع نمونه بر حسب جنسیت دبیران -4-4شکل 

متوسطه 

%1 40. اول

متوسطه 

%9 59. دوم

%20 65. زن

.  مرد

34 80%
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 بر حسب مدرک تحصیلی دبیرانتوزیع نمونه  -5-4شکل 

 
 توزیع نمونه بر حسب گروه تحصیلی دبیران -6-4شکل 

 

 
 توزیع نمونه بر حسب منطقه محل استقرار آموزشگاه -7-4شکل 

 

.  کا شناسی

54 20%

کا شناسی 

.  ا شد

43 50%

.  دکتری

2 30%

.  علوم انسانی

60 30%
. علوم پایه

29 10%

فنی و 

.  مهندسی

7 20%

سایر  شته 

%40 3. ها

.  شهری

72 90%

.   وستایی

27 10%
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 توزیع نمونه بر حسب سابقه خدمت دبیران -8-4شکل 

  پاسخگویی به سواالت پژوهشی

ها  پرداخته شد  به واسطه الکترونیکی بودن پرسشنامهها پیش از اجرای تحلیل آما ی به غربالگری داده

کنندگان به ای نیز وجود نداشش و تمامی شرکشای وجود نداشش  مقدا  گمشدهمقادیر خا ج از دامنه

 1ایهای تک متغیره با نمودا  جعبههمه سواالت پاسخ داده بودند  د  ادامه به شناسایی و اصالح پرت

انحراف معیا  اصالح شدند  بر سی مفروضات تحلیل آما ی  1بر اساس  پرداخته شد و مقادیر پرت

 ها پرداخته شده اسش ذیل سواالت پژوهشی انجام شده اسش  د  ادامه و به تفکیک سواالت به ا ائه یافته

ای از چه شرایط زمینه 19-کویدگیری سوال اول: تدریس دبیران متوسطه خراسان شمالی در دوران همه

 بوده است؟ برخوردار

ای و تحلیل وا یانس فریدمه یک نمونه tجهش پاسخدهی به ایه سوال پژوهشی از آزمون 

هاسش  هنگامی که های پا امتریک نرمال بودن توزیع دادهاستفاده شد  یکی از شرایط اجرای تحلیل

های نرمالیتی همانند کالموگروف نفر بیشتر اسش  بهتر اسش به جای آزمون 300حجم نمونه از 

( 2013) 3(  فیلد2013  2استفاده کرد )کیم های کجی و کشیدگیاسمیرنوف و شاپیرو ویلک از شاخص

 7و کشیدگی کمتر از  2نفر اگر مقدا  کجی کمتر از  300های بز گتر از بر ایه باو  اسش که د  نمونه

                                                 
1. Box Plot 

2 . Kim 

3 . Field 

5یک تا 

.  سال

13 40%
10تا 6

.  سال

7 50%

15تا 11

.  سال

14 50%

20تا 16

.  سال

21 50%

سال و 21

. بیشتر

43 10%
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آو ده شده  3-4ای د  جدول های توصیفی شرایط زمینهتوان توزیع  ا نرمال دانسش  شاخصباشد  می

 اسش 

 ایشرایط زمینههای توصیفی در شاخص -3-4جدول 

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه ایشرایط زمینه
 -33/0 -42/0 74/0 70/3 00/5 80/1 یموانع مربوط به فناور

 -40/0 -55/0 63/0 09/4 00/5 44/2 یفناور یاجبار رشیپذ

 -42/0 -43/0 85/0 74/3 00/5 33/1 یو آموزش یزندگ طیمح تداخل

دهد که پذیرش اجبا  فناو ی دا ای بیشتریه و موانع مربوط به نشان می 3-4نتایج جدول 

دهد که با د  نظر (  سایر نتایج نشان می70/3د  برابر  09/4فناو ی دا ای کمتریه میانگیه اسش )

 ای محقق شده اسش  با هدف بر سی معنادا یگرفته کجی و کشیدگی  نرمال بودن برای شرایط زمینه

ای استفاده یک نمونه tای با وضعیش مفروض از آزمون اختالف میان وضعیش مشاهده شده شرایط زمینه

 آو ده شده اسش   4-4( مقایسه گردید  نتایج د  جدول 3شده و میانگیه مشاهده با میانگیه مفروض )

 ایجهت بررسی شرایط زمینهای یک نمونه tنتایج آزمون  -4-4جدول 

 سطح معناداری درجات آزادی tآماره  اختالف میانگین شرایط زمینه ای
 0001/0 468 46/20 70/0 یموانع مربوط به فناور

 0001/0 468 43/37 09/1 یفناور یاجبار رشیپذ
 0001/0 468 75/18 74/0 یو آموزش یزندگ طیمح تداخل

اختالف معنادا ی ای با مقدا  مفروض دهد که میانگیه شرایط زمینهنشان می 4-4نتایج جدول 

توان استنباط کرد که شرایط مطرح شده به صو ت معنادا ی باالتر از (  بر ایه اساس میP<01/0دا د )

ای موثر بر د  تد یس دبیران متوسطه خراسان شمالی توان آنها  ا شرایط زمینهمقدا  مفروض بوده و می

ای از آزمون شرایط زمینهبندی ولویشبه شما  آو د  د  ادامه جهش ا 19-کویدگیری د  شرایط همه

ها شرایط و بر سی معنادا ی آنبندی تحلیل وا یانس فریدمه استفاده شد؛ تا از ایه  هگذ  به اولویش

 آو ده شده اسش  9-4و شکل  5-4پرداخته شود  نتایج ایه تحلیل د  جدول 

 اینتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن جهت شرایط زمینه -5-4جدول 

 سطح معناداری درجات آزادی 2χآماره  تعداد میانگین رتبه خدمات
 0001/0 2 28/49 469 81/1 یموانع مربوط به فناور

 25/2 یفناور یاجبار رشیپذ
 93/1 یو آموزش یزندگ طیمح تداخل
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 ایمقایسه میانگین رتبه شرایط زمینه -9-4شکل 

ای اختالف معنادا ی های شرایط زمینهمیانگیه  تبهدهد که میان نشان می 5-4نتایج جدول 

ای دهد که بیشتریه شرایط زمینهها نشان می(  مقایسه میانگیه  تبهP  28/49=2χ<01/0وجود دا د )

موثر بر تد یس از نظر دبیران متوسطه پذیرش اجبا ی فناو ی و کمتریه آن موانع مربوط به فناو ی 

(  د  مجموع نتایج نشان داد که موانع مربوط به فناو ی  پذیرش اجبا ی 81/1د  برابر  25/2اسش )

طه خراسان ای موثر بر تد یس دبیران متوسفناو ی و تداخل محیط زندگی و آموزشی از شرایط زمینه

بوده و پذیرش اجبا ی فناو ی بیشتریه و موانع مربوط به فناو ی  19 کویدگیری شمالی د  دو ان همه

 اند کمتریه اهمیش  ا داشته

از چه شرایط علّی برخوردار  19-کویدگیری سوال دوم: تدریس دبیران متوسطه خراسان شمالی در دوران همه

 بوده است؟

ای و تحلیل وا یانس فریدمه استفاده شد  یک نمونه tهشی نیز با آزمون پاسخدهی به ایه سوال پژو

 آو ده شده اسش  6-4های توصیفی شرایط علّی د  جدول شاخص

 های توصیفی در شرایط علّیشاخص -6-4جدول 

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه شرایط علّی
 -75/0 -19/0 52/0 12/4 00/5 00/3 های ارزشیابی سنتیناکارآمدی روش

 -40/0 -55/0 65/0 14/4 00/5 25/2 های آموزشی پیشینناکارآمدی روش

 -64/0 -35/0 88/0 74/3 00/5 40/1 کاهش اقتدار معلم

 -29/0 -23/0 76/0 46/3 00/5 25/1 کاهش رابطه و تعامل موثر 

 -56/0 -34/0 59/0 19/4 00/5 60/2 افزایش نظارت بر معلم

دهد که افزایش نظا ت بر معلم دا ای بیشتریه و کاهش  ابطه و نشان می 6-4نتایج جدول 

دهد که با د  نظر (  سایر نتایج نشان می46/3د  برابر  19/4تعامل موثر دا ای کمتریه میانگیه اسش )

 گرفته کجی و کشیدگی  نرمال بودن برای شرایط علّی محقق شده اسش  با هدف بر سی معنادا ی
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ای استفاده یک نمونه tاختالف میان وضعیش مشاهده شده شرایط علّی با وضعیش مفروض از آزمون 

 آو ده شده اسش   7-4( مقایسه گردید  نتایج د  جدول 3شده و میانگیه مشاهده با میانگیه مفروض )

 جهت بررسی شرایط علّیای یک نمونه tنتایج آزمون  -7-4جدول 

 سطح معناداری درجات آزادی tآماره  میانگیناختالف  شرایط علّی
 0001/0 468 41/46 12/1 های ارزشیابی سنتیناکارآمدی روش
 0001/0 468 95/37 14/1 های آموزشی پیشینناکارآمدی روش

 0001/0 468 23/18 74/0 کاهش اقتدار معلم
 0001/0 468 99/12 46/0 کاهش رابطه و تعامل موثر 

 0001/0 468 92/43 19/1 معلمافزایش نظارت بر 

دهد که میانگیه شرایط علّی با مقدا  مفروض اختالف معنادا ی نشان می 7-4نتایج جدول 

توان استنباط کرد که شرایط مطرح شده به صو ت معنادا ی باالتر از (  بر ایه اساس میP<01/0دا د )

تد یس دبیران متوسطه خراسان شمالی د  توان آنها  ا شرایط علّی موثر بر مقدا  مفروض بوده و می

شرایط علّی از آزمون تحلیل وا یانس بندی به شما  آو د  د  ادامه جهش اولویش 19-کویدگیری همه

 آو ده شده اسش  10-4و شکل  8-4فریدمه استفاده شد  نتایج ایه تحلیل د  جدول 

 نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن جهت شرایط علّی -8-4جدول 

میانگین  خدمات

 رتبه

درجات  2χآماره  تعداد

 آزادی

سطح 

های ارزشیابی ناکارآمدی روش معناداری

 سنتی

35/3 469 80/337 4 0001/0 
های آموزشی ناکارآمدی روش

 پیشین

53/3 
 69/2 کاهش اقتدار معلم

 98/1 کاهش رابطه و تعامل موثر 
 45/3 افزایش نظارت بر معلم

 
 مقایسه میانگین رتبه شرایط علّی -10-4شکل 
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های شرایط علّی اختالف معنادا ی وجود دهد که میان میانگیه  تبهنشان می 8-4نتایج جدول 

دهد که بیشتریه شرایط علّی موثر بر ها نشان می(  مقایسه میانگیه  تبهP  80/337=2χ<01/0دا د )

های آموزشی پیشیه و کمتریه آن مربوط به کاهش وشتد یس از نظر دبیران مربوط به ناکا آمدی  

های (  د  مجموع نتایج نشان داد که ناکا آمدی  وش98/1د  برابر  53/3 ابطه و تعامل موثر اسش )

آموزشی پیشیه  کاهش اقتدا  معلم  کاهش  ابطه و تعامل موثر های ا زشیابی سنتی  ناکا آمدی  وش

از نظر  19 کویدگیری و د  نهایش افزایش نظا ت بر معلم از شرایط علّی موثر بر تد یس د  دو ان همه

های آموزشی پیشیه بیشتریه دبیران متوسطه خراسان شمالی بوده اسش  د  ایه میان ناکا آمدی  وش

 اند ل موثر کمتریه اهمیش  ا داشتهو کاهش  ابطه و تعام

چه پیامدهایی داشته  19-کویدگیری سوال سوم: تدریس دبیران متوسطه خراسان شمالی در دوران همه

 است؟

ای و تحلیل وا یانس فریدمه استفاده شد  یک نمونه tپاسخدهی به ایه سوال پژوهشی نیز با آزمون 

 آو ده شده اسش  9-4های توصیفی پیامدهای تد یس د  جدول شاخص

 های توصیفی در پیامدهای تدریسشاخص -9-4جدول 

انحراف  میانگین بیشینه کمینه پیامدهای تدریس

 معیار

 کشیدگی کجی
 -28/0 -61/0 64/0 16/4 00/5 33/2 ارتقای توانمندی معلمان در تولید محتوا

 -49/0 -37/0 89/0 58/3 00/5 17/1 ارتقای دقت و کیفیت تدریس

 -28/0 -72/0 51/0 44/4 00/5 83/2  گیری شاگردان در یادگیریسهل

 -33/0 -70/0 80/0 06/4 00/5 00/2 ناتوانی در پرداختن به مسائل تربیتی

 -09/0 -52/0 70/0 99/3 00/5 00/2 افزایش نابرابری آموزشی

شاگردان د  یادگیری دا ای بیشتریه و ا تقای گیری دهد که سهلنشان می 9-4نتایج جدول 

دهد (  سایر نتایج نشان می58/3د  برابر  44/4دقش و کیفیش تد یس دا ای کمتریه میانگیه اسش )

که با د  نظر گرفته کجی و کشیدگی  نرمال بودن برای پیامدهای تد یس محقق شده اسش  با هدف 

 tده پیامدهای تد یس با وضعیش مفروض از آزمون بر سی معنادا ی اختالف میان وضعیش مشاهده ش

( مقایسه گردید  نتایج د  جدول 3ای استفاده شده و میانگیه مشاهده با میانگیه مفروض )یک نمونه

 آو ده شده اسش   4-10

 جهت بررسی پیامدهای تدریسای یک نمونه tنتایج آزمون  -10-4جدول 

 سطح معناداری درجات آزادی tآماره  اختالف میانگین پیامدهای تدریس
 0001/0 468 27/39 16/1 ارتقای توانمندی معلمان در تولید محتوا

 0001/0 468 27/14 58/0 ارتقای دقت و کیفیت تدریس
 0001/0 468 56/60 44/1  گیری شاگردان در یادگیریسهل

 0001/0 468 53/28 06/1 ناتوانی در پرداختن به مسائل تربیتی
 0001/0 468 56/30 99/0 نابرابری آموزشیافزایش 
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دهد که میانگیه پیامدهای تد یس با مقدا  مفروض اختالف نشان می 10-4نتایج جدول 

توان استنباط کرد که شرایط مطرح شده به صو ت معنادا ی (  بر ایه اساس میP<01/0معنادا ی دا د )

پیامدهای تد یس دبیران متوسطه خراسان شمالی د  توان آنها  ا باالتر از مقدا  مفروض بوده و می

پیامدهای تد یس از آزمون تحلیل بندی به شما  آو د  د  ادامه جهش اولویش 19-کویدگیری همه

 آو ده شده اسش  11-4و شکل  11-4وا یانس فریدمه استفاده شد  نتایج ایه تحلیل د  جدول 

 جهت پیامدهای تدریس نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن -10-4جدول 

میانگین  خدمات

 رتبه

آماره  تعداد
2χ 

درجات 

 آزادی

سطح 

 معناداری
 0001/0 4 89/300 469 30/3 ارتقای توانمندی معلمان در تولید محتوا

 12/2 ارتقای دقت و کیفیت تدریس
 79/3  گیری شاگردان در یادگیریسهل

 00/3 ناتوانی در پرداختن به مسائل تربیتی
 80/2 افزایش نابرابری آموزشی

 
 مقایسه میانگین رتبه پیامدهای تدریس -11-4شکل 

های پیامدهای تد یس اختالف دهد که میان میانگیه  تبهنشان می 10-4نتایج جدول 

دهد که بیشتریه ها نشان می(  مقایسه میانگیه  تبهP  89/300=2χ<01/0معنادا ی وجود دا د )

شادگردان و گیری از نظر دبیران متوسطه سهل 19-کویدگیری پیامدهای تد یس د  شرایط همه

(  د  مجموع نتایج نشان 12/2د  برابر  79/3کمتریه آن مربوط به ا تقای دقش و کیفیش تد یس اسش )

گیری لید محتوای الکترونیکی  ا تقای دقش و کیفیش تد یس  سهلداد که ا تقای توانمندی معلمان د  تو

شاگردان  ناتوانی د  پرداخته به مسائل تربیتی و افزایش نابرابری آموزشی از پیامدهای تد یس د  دو ان 

شادگردان گیری از نظر دبیران متوسطه خراسان شمالی بوده اسش  د  ایه میان سهل 19 کویدگیری همه

 اند  تقای دقش و کیفیش تد یس کمتریه اهمیش  ا داشتهبیشتریه و ا
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تدریس در دوران ای سوال چهارم: آیا میان دبیران متوسطه اول و دوم خراسان شمالی در شرایط زمینه

 تفاوت معناداری وجود دارد؟ 19-کویدگیری همه

 آزمونایه  برای انجامجهش پاسخگویی به ایه سوال پژوهشی از تحلیل وا یانس چندمتغیره استفاده شد  

ضرو ی  اتتحقق برخی مفروض متغیرها گیری بودن مقیاس اندازهای آما ی پا امتریک  عالوه بر فاصله

 اسش  د  ادامه به بر سی ایه مفروضات پرداخته شده اسش  

نفر از آزمون کالموگروف اسمیرنوف استفاده شد  اگر  50با توجه به بز گتر بودن حجم نمونه از 

باشد  نشان از نرمال بودن توزیع دا د )حسینی و ضیایی  P>05/0معنادا ی ایه آزمون بز گتر از  سطح

ها غیرنرمال که توزیع تمامی متغیرها به تفکیک گروه داد(  نتایج بر سی ایه مفروضه نشان 1393بیده  

اگر همگنی  های تفاوتی( بر ایه باو ند که د  آزمون1398)1فرگوسه و تاکانه  (P<01/0اسش )

بیشتر باشد  توزیع  30ها وجود داشته باشد  به شرط آنکه حجم نمونه د  هر گروه ها میان گروهوا یانس

توان از آزمون استفاده کرد  بر ایه اسش د  ادامه همگنی نسبش به نرمال نبودن خدشه ناپذیر بوده و می

بر سی شد  د   2ابری خطای وا یانس لویهمو د بر سی قرا  گرفش  ایه مفروضه با آزمون برها وا یانس

مفروضه تساوی خطای  هادادهباشد  بدیه معنی اسش که  05/0ایه آزمون اگر سطح معنادا ی بیشتر از 

(  نتایج نشان دهنده آن بود که همگنی 2016  3)بریس  سنلگا  و کمپ اندنبرده سؤال ا زیر  هاانسیوا 

  بر ایه اساس و با توجه به بز گتر بودن حجم (P>05/0دا د )ای وجود ها د  شرایط زمینهوا یانس

  توزیع نسبش به نرمال نبودن خدشه ناپذیر اسش  د  ادامه به بر سی فرض (n>30ها )نمونه د  گروه

پرداخته شد  اگر سطح معنادا ی بدسش  4کووا یانس با آزمون ام  باکس -های وا یانسهمگنی ماتریس

(  نتایج نشان داد 2016ها برابرند و بالعکس )بریس و همکا ان  باشد  ماتریس P>05/0تر از آمده بز گ

یکی دیگر از مفروضات تحلیل (  P  97/0=F  84/5=Box` s M>05/0که همگنی محقق شده اسش )

انجام شد   5وا یانس چندمتغیره همبستگی متغیرهای وابسته اسش  بر سی ایه مفروضه با آزمون با تلش

ضرایل معنادا  ایه آزمون نشان دهنده همبستگی چند متغیره میان متغیرهای وابسته اسش )میرز  

  P<01/0(  نتایج نشان داد که ایه مفروضه نیز محقق شده اسش )2016  6گامسش و گا ینو

57/98=2Bartlett`s ) ایه    پس از تحقق مفروضات  از تحلیل وا یانس چندمتغیره استفاده شد

                                                 
1. Fergusen & Takane  

2. Levene`s test of equality of error variance  

3. Brace, Snelgar & Kemp 

4. Box` s M 

5. Bartlett's Test 

6. Meyers, Gamst & Guarino  
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ها مو د ای(  ا د  میان گروهآزمون د  ابتدا ترکیل خطی متغیرهای وابسته )د  اینجا ابعاد شرایط زمینه

ای بر حسل های شرایط زمینهنشان داد که تفاوت میانگیهدهد  نتایج آزمون چندمتغیره مقایسه قرا  می

نتایج (  P  83/0 =F  99/0=Wilks` Lambda=48/0دو ه تد یس از نظر آما ی معنادا  نیسش )

 ا ائه شده اسش  11-4ها د  جدول تحلیل وا یانس جهش بر سی تفاوت

 ای بر حسب دوره تدریسنتایج تحلیل واریانس چندمتغیره تفاوت شرایط زمینه -11-4جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات متغیرها

 40/0 72/0 39/0 1 39/0 موانع مربوط به فناوری

 40/0 72/0 29/0 1 29/0 پذیرش اجباری فناوری

 56/0 33/0 24/0 1 24/0 تداخل محیط زندگی و آموزشی

ای وجود معنادا ی د  شرایط زمینه دهد که تفاوتنشان می 11-4نتایج د ج شده د  جدول  

ای نهیزم طید  شرا یمتوسطه اول و دوم خراسان شمال رانیدب انیم(  بدیه معنی که P>05/0ندا د )

 12-4ها د  شکل د  مقایسه میانگیهدا نوجود  یتفاوت معنادا  19-کوید یریگد  دو ان همه سیتد 

 آو ده شده اسش 

 
 بر حسب دوره تدریسای مقایسه میانگین شرایط زمینه -12-4شکل 

 

گیری تدریس در دوران همهسوال پنجم: آیا میان دبیران متوسطه اول و دوم خراسان شمالی در شرایط علّی 

 تفاوت معناداری وجود دارد؟ 19-کوید

نتایج بر سی جهش پاسخگویی به ایه سوال پژوهشی نیز از تحلیل وا یانس چندمتغیره استفاده شد  

  (P<01/0ها غیرنرمال اسش )مفروضه نرمال بودن نشان داد که توزیع تمامی متغیرها به تفکیک گروه
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ها ( به بر سی همگنی وا یانس1398بنا به پیشنهاد فرگوسه و تاکانه )گیری صمیمبر ایه اساس پیش از ت

  بر (P>05/0ها د  شرایط علّی وجود دا د )پرداخته شد  نتایج نشان دهنده آن بود که همگنی وا یانس

  توزیع نسبش به نرمال نبودن (n>30ها )ایه اساس و با توجه به بز گتر بودن حجم نمونه د  گروه

کووا یانس پرداخته شد   -های وا یانسفرض همگنی ماتریس خدشه ناپذیر اسش  د  ادامه به بر سی

آزمون با تلش (  P  79/0=F  92/11=Box` s M>05/0نتایج نشان داد که همگنی محقق شده اسش )

  ( P  61/554=2Bartlett`s<01/0نیز نشان داد که همبستگی متغیرهای وابسته محقق شده اسش )

نشان داد پس از تحقق مفروضات  از تحلیل وا یانس چندمتغیره استفاده شد  نتایج آزمون چندمتغیره 

= P  64/0=67/0های شرایط علّی بر حسل دو ه تد یس از نظر آما ی معنادا  نیسش )که تفاوت میانگیه

F  99/0=Wilks` Lambda  )ا ائه  12-4ها د  جدول نتایج تحلیل وا یانس جهش بر سی تفاوت

 شده اسش 

 نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره تفاوت شرایط علّی بر حسب دوره تدریس -12-4جدول 

مجموع  متغیرها

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F  سطح

های ارزشیابی ناکارآمدی روش معناداری

 سنتی

06/0 1 06/0 23/0 63/0 

های آموزشی ناکارآمدی روش

 پیشین

57/0 1 57/0 34/1 25/0 

 29/0 11/1 85/0 1 85/0 کاهش اقتدار معلم

 80/0 07/0 04/0 1 04/0 کاهش رابطه و تعامل موثر 

 90/0 02/0 01/0 1 01/0 افزایش نظارت بر معلم

معنادا ی د  شرایط علّی وجود ندا د  دهد که تفاوتنشان می 12-4نتایج د ج شده د  جدول  

(05/0<P بدیه معنی که  )د   سیتد علّی  طید  شرا یمتوسطه اول و دوم خراسان شمال رانیدب انیم

آو ده شده  13-4ها د  شکل د  مقایسه میانگیهدا نوجود  یتفاوت معنادا  19-کوید یریگدو ان همه

 اسش 
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 مقایسه میانگین شرایط علّی بر حسب دوره تدریس -13-4شکل 

گیری شمالی در پیامدهای تدریس در دوران همهسوال ششم: آیا میان دبیران متوسطه اول و دوم خراسان 

 تفاوت معناداری وجود دارد؟ 19-کوید

نتایج بر سی جهش پاسخگویی به ایه سوال پژوهشی نیز از تحلیل وا یانس چندمتغیره استفاده شد  

  (P<05/0ها غیرنرمال اسش )مفروضه نرمال بودن نشان داد که توزیع تمامی متغیرها به تفکیک گروه

ها ( به بر سی همگنی وا یانس1398بنا به پیشنهاد فرگوسه و تاکانه )گیری ایه اساس پیش از تصمیم بر

  بر ایه (P>05/0ها د  پیامدهای تد یس وجود دا د)پرداخته شد  نتایج نشان داد که همگنی وا یانس

نرمال نبودن خدشه   توزیع نسبش به (n>30ها )اساس و با توجه به بز گتر بودن حجم نمونه د  گروه

کووا یانس نشان داد که همگنی محقق شده  -های وا یانسفرض همگنی ماتریس ناپذیر اسش  بر سی

آزمون با تلش نیز نشان داد که همبستگی متغیرهای (  P  62/1=F  57/25=Box` s M>05/0اسش )

  از تحلیل   پس از تحقق مفروضات( P  97/614=2Bartlett`s<01/0وابسته محقق شده اسش )

های پیامدهای نشان داد که تفاوت میانگیهوا یانس چندمتغیره استفاده شد  نتایج آزمون چندمتغیره 

 `P  69/0 =F  99/0=Wilks=63/0تد یس بر حسل دو ه تد یس دبیران از نظر آما ی معنادا  نیسش )

Lambda  )شده اسش ا ائه  13-4ها د  جدول نتایج تحلیل وا یانس جهش بر سی تفاوت 
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 نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره تفاوت پیامدها بر حسب دوره تدریس -13-4جدول 

مجموع  متغیرها

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 63/0 24/0 10/0 1 10/0 ارتقای توانمندی معلمان در تولید محتوا

 59/0 30/0 23/0 1 23/0 ارتقای دقت و کیفیت تدریس

 21/0 58/1 42/0 1 42/0  گیری شاگردان در یادگیریسهل

 14/0 23/2 43/1 1 43/1 ناتوانی در پرداختن به مسائل تربیتی

 35/0 90/0 44/0 1 44/0 افزایش نابرابری آموزشی

معنادا ی د  پیامدهای تد یس وجود  دهد که تفاوتنشان می 13-4نتایج د ج شده د  جدول  

 د  پیامدهای تد یس یمتوسطه اول و دوم خراسان شمال رانیدب انیم(  بدیه معنی که P>05/0ندا د )

آو ده  14-4ها د  شکل د  مقایسه میانگیهدا نوجود  یتفاوت معنادا  19-کوید یریگد  دو ان همه

 شده اسش 

 
 مقایسه میانگین پیامدها بر حسب دوره تدریس -14-4شکل 

تفاوت  19-کویدگیری تدریس در دوران همهای دبیران در شرایط زمینهسوال هفتم: آیا بر حسب جنسیت 

 معناداری وجود دارد؟

بر سی مفروضات جهش پاسخگویی به ایه سوال پژوهشی از تحلیل وا یانس چندمتغیره استفاده شد  

نتایج آزمون برابری   (P<01/0ها غیرنرمال اسش )که توزیع تمامی متغیرها به تفکیک گروه دادنشان 

بر ایه اساس و با توجه به (  P>05/0خطای وا یانس لویه نشان داد که همگنی محقق شده اسش )

  توزیع نسبش به نرمال نبودن خدشه ناپذیر اسش  آزمون (n>30ها )بز گتر بودن حجم نمونه د  گروه
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  P  94/0=F>05/0سش )کووا یانس شده ا -های وا یانسام  باکس نشان داد که همگنی ماتریس

71/5=Box` s M  ) آزمون با تلش نتایج نشان داد که همبستگی متغیرهای وابسته نیز محقق شده

  پس از تحقق مفروضات  از تحلیل وا یانس چندمتغیره ( P  18/98=2Bartlett`s<01/0اسش )

ای بر حسل جنسیش زمینههای شرایط نشان داد که تفاوت میانگیهاستفاده شد  نتایج آزمون چندمتغیره 

نتایج تحلیل وا یانس (  P  48/0 =F  99/0=Wilks` Lambda=69/0از نظر آما ی معنادا  نیسش )

 ا ائه شده اسش  14-4ها د  جدول جهش بر سی تفاوت

 ای بر حسب جنسیتنتایج تحلیل واریانس چندمتغیره تفاوت شرایط زمینه -14-4جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات متغیرها

 48/0 51/0 28/0 1 28/0 موانع مربوط به فناوری

 62/0 24/0 10/0 1 10/0 پذیرش اجباری فناوری

 63/0 23/0 17/0 1 17/0 تداخل محیط زندگی و آموزشی

ای وجود معنادا ی د  شرایط زمینه دهد که تفاوتنشان می 14-4نتایج د ج شده د  جدول  

د   سیتد ای نهیزم طید  شرا یخراسان شمال زن و مرد رانیدب انیم(  بدیه معنی که P>05/0) ندا د

آو ده شده  15-4ها د  شکل د  مقایسه میانگیهدا نوجود  یتفاوت معنادا  19-کوید یریگدو ان همه

 اسش 

 
 بر حسب جنسیتای مقایسه میانگین شرایط زمینه -15-4شکل 

تفاوت  19-کویدگیری جنسیت دبیران در شرایط علّی تدریس در دوران همه سوال هشتم: آیا بر حسب

 معناداری وجود دارد؟

نتایج بر سی جهش پاسخگویی به ایه سوال پژوهشی نیز از تحلیل وا یانس چندمتغیره استفاده شد  

  (P<05/0ها غیرنرمال اسش )مفروضه نرمال بودن نشان داد که توزیع تمامی متغیرها به تفکیک گروه
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  (P>05/0ها نشان دهنده آن بود که همگنی د  شرایط علّی وجود دا د )نتایج بر سی همگنی وا یانس

  توزیع نسبش به نرمال نبودن (n>30ها )بر ایه اساس و با توجه به بز گتر بودن حجم نمونه د  گروه

نشان داد که همگنی محقق کووا یانس  -های وا یانسخدشه ناپذیر اسش  بر سی فرض همگنی ماتریس

آزمون با تلش نیز نشان داد که همبستگی (  P  93/0=F  10/14=Box` s M>05/0شده اسش )

  پس از تحقق مفروضات  از ( P  88/556=2Bartlett`s<01/0متغیرهای وابسته محقق شده اسش )

های تفاوت میانگیهنشان داد که تحلیل وا یانس چندمتغیره استفاده شد  نتایج آزمون چندمتغیره 

 `P  81/1 =F  99/0=Wilks=32/0شرایط علّی بر حسل جنسیش از نظر آما ی معنادا  نیسش )

Lambda  )ا ائه شده اسش  15-4ها د  جدول نتایج تحلیل وا یانس جهش بر سی تفاوت 

 نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره تفاوت شرایط علّی بر حسب جنسیت -15-4جدول 

مجموع  متغیرها

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F  سطح

های ارزشیابی ناکارآمدی روش معناداری

 سنتی

67/0 1 67/0 47/2 12/0 

های آموزشی ناکارآمدی روش

 پیشین

02/0 1 02/0 05/0 83/0 

 83/0 05/0 04/0 1 04/0 کاهش اقتدار معلم

 27/0 24/1 72/0 1 72/0 کاهش رابطه و تعامل موثر 

 37/0 82/0 28/0 1 28/0 نظارت بر معلمافزایش 

معنادا ی د  شرایط علّی وجود ندا د  دهد که تفاوتنشان می 15-4نتایج د ج شده د  جدول  

(05/0<P بدیه معنی که  )د  دو ان  سیتد علّی  طید  شرا یخراسان شمالزن و مرد  رانیدب انیم

 آو ده شده اسش  16-4ها د  شکل مقایسه میانگیهد  دا نوجود  یتفاوت معنادا  19-کوید یریگهمه

 
 مقایسه میانگین شرایط علّی بر حسب جنسیت -16-4شکل 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

ناکا آمدی 

 وش های 

ا زشیابی سنتی

ناکا آمدی 

 وش های آموزشی 

پیشیه

کاهش اقتدا  

معلم

کاهش  ابطه و 

تعامل موثر 

ر افزایش نظا ت ب

معلم

ن
ز

 ,
4.

09 ن
ز

 ,
4.

15

ن
ز

 ,
3.

74 ن
ز

 ,
3.

49

ن
ز

 ,
4.

4.17, مرد21 4.13, مرد
3.73, مرد 3.41, مرد

4.16, مرد



 84صل سوم: روش پژوهش ف                        بررسی تأثیر کرونا بر تجارب تدریس معلمان ...                                            

 

 

تفاوت معناداری  19-کویدگیری سوال نهم: آیا بر حسب جنسیت دبیران در پیامدهای تدریس در دوران همه

 وجود دارد؟

نتایج بر سی جهش پاسخگویی به ایه سوال پژوهشی نیز از تحلیل وا یانس چندمتغیره استفاده شد  

  (P<05/0ها غیرنرمال اسش )مفروضه نرمال بودن نشان داد که توزیع تمامی متغیرها به تفکیک گروه

  بر ایه (P>05/0ها د  پیامدهای تد یس وجود دا د)نتایج آزمون لون نشان داد که همگنی وا یانس

  توزیع نسبش به نرمال نبودن خدشه (n>30ها )اساس و با توجه به بز گتر بودن حجم نمونه د  گروه

کووا یانس با آزمون ام باکس نشان داد که  -های وا یانسفرض همگنی ماتریس ناپذیر اسش  بر سی

نیز نشان داد که آزمون با تلش (  P  41/1=F  41/21=Box` s M>05/0همگنی محقق شده اسش )

  پس از تحقق ( P  20/620=2Bartlett`s<01/0همبستگی متغیرهای وابسته محقق شده اسش )

نشان داد که تفاوت مفروضات  از تحلیل وا یانس چندمتغیره استفاده شد  نتایج آزمون چندمتغیره 

= P  61/1=16/0) های پیامدهای تد یس بر حسل جنسیش دبیران از نظر آما ی معنادا  نیسشمیانگیه

F  99/0=Wilks` Lambda  )ا ائه شده  16-4ها د  جدول نتایج تحلیل وا یانس جهش بر سی تفاوت

 اسش 

 نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره تفاوت پیامدها بر حسب جنسیت -16-4جدول 

مجموع  متغیرها

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 29/0 14/1 47/0 1 47/0 در تولید محتواارتقای توانمندی معلمان 

 18/0 81/1 42/1 1 42/1 ارتقای دقت و کیفیت تدریس

 84/0 04/0 01/0 1 01/0  گیری شاگردان در یادگیریسهل

 78/0 08/0 05/0 1 05/0 ناتوانی در پرداختن به مسائل تربیتی

 42/0 64/0 32/0 1 32/0 افزایش نابرابری آموزشی

معنادا ی د  پیامدهای تد یس وجود  دهد که تفاوتنشان می 16-4د  جدول  نتایج د ج شده 

د  دو ان  د  پیامدهای تد یس یخراسان شمال زن و مرد رانیدب انیم(  بدیه معنی که P>05/0ندا د )

 آو ده شده اسش  17-4ها د  شکل د  مقایسه میانگیهدا نوجود  یتفاوت معنادا  19-کوید یریگهمه
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 مقایسه میانگین پیامدها بر حسب جنسیت -17-4شکل 

 19-کویدگیری تدریس در دوران همهای سوال دهم: آیا بر حسب میزان تحصیالت دبیران در شرایط زمینه

 تفاوت معناداری وجود دارد؟

جهش پاسخگویی به ایه سوال پژوهشی از تحلیل وا یانس چندمتغیره استفاده شد  پیش از انجام تحلیل 

(  طبقات دکتری n=11به تفاوت چشمگیر فراوانی د  طبقه تحصیالت دکتری با سایر طبقات )با توجه 

د صد  8/45د صد تحصیالت کا شناسی و  2/54جدید بندی و کا شناسی ا شد تلفیق شدند  د  طبقه

 کا شناسی ا شد و باالتر بودند  

ها غیرنرمال اسش که توزیع تمامی متغیرها به تفکیک گروه دادبر سی مفروضات نشان 

(05/0>P)  ( 05/0نتایج آزمون برابری خطای وا یانس لویه نشان داد که همگنی محقق شده اسش<P  )

  توزیع نسبش به نرمال نبودن (n>30ها )بر ایه اساس و با توجه به بز گتر بودن حجم نمونه د  گروه

کووا یانس شده اسش  -های وا یانسن ام  باکس نشان داد که همگنی ماتریسخدشه ناپذیر اسش  آزمو

(05/0<P  94/0=F  67/5=Box` s M  ) آزمون با تلش نتایج نشان داد که همبستگی متغیرهای وابسته

  پس از تحقق مفروضات  از تحلیل وا یانس ( P  46/97=2Bartlett`s<01/0نیز محقق شده اسش )

ای بر های شرایط زمینهنشان داد که تفاوت میانگیهه شد  نتایج آزمون چندمتغیره چندمتغیره استفاد

(  P  42/2 =F  99/0=Wilks` Lambda=07/0حسل میزان تحصیالت از نظر آما ی معنادا  نیسش )

 ا ائه شده اسش  17-4ها د  جدول نتایج تحلیل وا یانس جهش بر سی تفاوت
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 ای بر حسب میزان تحصیالتواریانس چندمتغیره تفاوت شرایط زمینهنتایج تحلیل  -17-4جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات متغیرها

 02/0 64/5 06/3 1 06/3 موانع مربوط به فناوری
 25/0 32/1 52/0 1 52/0 پذیرش اجباری فناوری

 37/0 81/0 58/0 1 58/0 تداخل محیط زندگی و آموزشی

 دهد که تنها د  موانع مربوط به فناو ی تفاوتنشان می 17-4نتایج د ج شده د  جدول  

نشان دهنده آن اسش که دبیران با  18-4ها د  شکل (  مقایسه میانگیهP<05/0معنادا ی وجود دا د )

خراسان  تحصیالت کا شناسی از میانگیه باالتری برخودا  هستند  بر حسل میزان تحصیالت دبیران

نداشش وجود  یتفاوت معنادا  19-کوید یریگد  دو ان همه سیتد ای نهیزم طیشراسایر  د  یشمال

(05/0<P)   

 
 بر حسب میزان تحصیالتای مقایسه میانگین شرایط زمینه -18-4شکل 

 19-کویدگیری سوال یازدهم: آیا بر حسب میزان تحصیالت دبیران در شرایط علّی تدریس در دوران همه

 تفاوت معناداری وجود دارد؟

جهش پاسخگویی به ایه سوال پژوهشی نیز از تحلیل وا یانس چندمتغیره استفاده شد و میانگیه دبیران 

د صد( مو د مقایسه قرا  گرفش   8/45د صد( و کا شناسی ا شد و باالتر) 2/54با تحصیالت کا شناسی)

ها غیرنرمال اسش یع تمامی متغیرها به تفکیک گروهنتایج بر سی مفروضه نرمال بودن نشان داد که توز

(05/0>P)  ها نشان دهنده آن بود که همگنی د  شرایط علّی وجود دا د نتایج بر سی همگنی وا یانس

(05/0<P)بر ایه اساس و با توجه به بز گتر بودن حجم نمونه د  گروه  ( 30ها<n) توزیع نسبش به  

کووا یانس نشان داد که  -های وا یانسبر سی فرض همگنی ماتریس نرمال نبودن خدشه ناپذیر اسش 

آزمون با تلش نیز نشان داد که (  P  38/1=F  87/20=Box` s M>05/0همگنی محقق شده اسش )
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  پس از تحقق ( P  22/557=2Bartlett`s<01/0همبستگی متغیرهای وابسته محقق شده اسش )

نشان داد که تفاوت استفاده شد  نتایج آزمون چندمتغیره  مفروضات  از تحلیل وا یانس چندمتغیره

  P  03/1 =F=40/0های شرایط علّی بر حسل میزان تحصیالت از نظر آما ی معنادا  نیسش )میانگیه

99/0=Wilks` Lambda  )ا ائه شده  18-4ها د  جدول نتایج تحلیل وا یانس جهش بر سی تفاوت

 اسش 

 واریانس چندمتغیره تفاوت شرایط علّی بر حسب میزان تحصیالتنتایج تحلیل  -18-4جدول 

مجموع  متغیرها

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F  سطح

های ارزشیابی ناکارآمدی روش معناداری

 سنتی

71/0 1 71/0 63/2 11/0 

های آموزشی ناکارآمدی روش

 پیشین

07/0 1 07/0 16/0 69/0 

 62/0 25/0 19/0 1 19/0 کاهش اقتدار معلم

 89/0 02/0 01/0 1 01/0 کاهش رابطه و تعامل موثر 

 42/0 65/0 22/0 1 22/0 افزایش نظارت بر معلم

معنادا ی د  شرایط علّی وجود ندا د  دهد که تفاوتنشان می 18-4نتایج د ج شده د  جدول  

(05/0<Pبدیه معنی که بر حسل میزان تحصیالت  ) یریگد  دو ان همه سیتد علّی  طید  شرا 

 آو ده شده اسش  19-4ها د  شکل د  مقایسه میانگیهدا نوجود  یتفاوت معنادا  19-کوید

 
 مقایسه میانگین شرایط علّی بر حسب میزان تحصیالت -19-4شکل 
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 19-کویدگیری سوال دوازدهم: آیا بر حسب میزان تحصیالت دبیران در پیامدهای تدریس در دوران همه

 معناداری وجود دارد؟تفاوت 

جهش پاسخگویی به ایه سوال پژوهشی نیز از تحلیل وا یانس چندمتغیره استفاده شد و میانگیه دبیران 

د صد( مو د مقایسه قرا  گرفش   8/45د صد( و کا شناسی ا شد و باالتر) 2/54با تحصیالت کا شناسی)

ها غیرنرمال اسش تغیرها به تفکیک گروهنتایج بر سی مفروضه نرمال بودن نشان داد که توزیع تمامی م

(05/0>P)  ها د  پیامدهای تد یس وجود نتایج آزمون لون نشان داد که همگنی وا یانس

  توزیع نسبش (n>30ها )  بر ایه اساس و با توجه به بز گتر بودن حجم نمونه د  گروه(P>05/0دا د)

کووا یانس با آزمون  -های وا یانسماتریسفرض همگنی  به نرمال نبودن خدشه ناپذیر اسش  بر سی

آزمون (  P  43/1=F  96/21=Box` s M>05/0ام باکس نشان داد که همگنی محقق شده اسش )

  P<01/0با تلش نیز نشان داد که همبستگی متغیرهای وابسته محقق شده اسش )

11/620=2Bartlett`s )استفاده شد  نتایج    پس از تحقق مفروضات  از تحلیل وا یانس چندمتغیره

های پیامدهای تد یس بر حسل میزان تحصیالت دبیران نشان داد که تفاوت میانگیهآزمون چندمتغیره 

نتایج تحلیل وا یانس (  P  30/1 =F  99/0=Wilks` Lambda=26/0از نظر آما ی معنادا  نیسش )

 ا ائه شده اسش  19-4ها د  جدول جهش بر سی تفاوت

 تحلیل واریانس چندمتغیره تفاوت پیامدها بر حسب میزان تحصیالت نتایج -19-4جدول 

مجموع  متغیرها

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 36/0 85/0 35/0 1 35/0 ارتقای توانمندی معلمان در تولید محتوا

 81/0 06/0 05/0 1 05/0 ارتقای دقت و کیفیت تدریس

 21/0 56/1 41/0 1 41/0  گیری شاگردان در یادگیریسهل

 30/0 07/1 69/0 1 69/0 ناتوانی در پرداختن به مسائل تربیتی

 90/0 02/0 01/0 1 01/0 افزایش نابرابری آموزشی

معنادا ی د  پیامدهای تد یس وجود  دهد که تفاوتنشان می 19-4نتایج د ج شده د  جدول  

د  دو ان  د  پیامدهای تد یس تحصیالت دبیران(  بدیه معنی که بر حسل میزان P>05/0ندا د )

 آو ده شده اسش  20-4ها د  شکل د  مقایسه میانگیهدا نوجود  یتفاوت معنادا  19-کوید یریگهمه
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 مقایسه میانگین پیامدها بر حسب میزان تحصیالت -20-4شکل 

 19-کویدگیری دوران همه تدریس درای سوال سیزدهم: آیا بر حسب گروه تحصیلی دبیران در شرایط زمینه

 تفاوت معناداری وجود دارد؟

جهش پاسخگویی به ایه سوال پژوهشی از تحلیل وا یانس چندمتغیره استفاده شد  پیش از انجام تحلیل 

(  ایه طبقه با گروه n=16با سایر طبقات )« هاسایر  شته»با توجه به تفاوت چشمگیر فراوانی د  طبقه 

د صد  29د صد دبیران د  گروه علوم انسانی   3/60جدید بندی د  طبقه فنی و مهندسی تلفیق شد 

 ها قرا  گرفتند  د صد د  گروه سایر  شته 7/10د  گروه علوم پایه و 

ها غیرنرمال اسش که توزیع تمامی متغیرها به تفکیک گروه دادبر سی مفروضات نشان 

(05/0>P)  ( 05/0نتایج آزمون برابری خطای وا یانس لویه نشان داد که همگنی محقق شده اسش<P  )

  توزیع نسبش به نرمال نبودن (n>30ها )بر ایه اساس و با توجه به بز گتر بودن حجم نمونه د  گروه

سش کووا یانس شده ا -های وا یانسخدشه ناپذیر اسش  آزمون ام  باکس نشان داد که همگنی ماتریس

(05/0<P  19/1=F  48/14=Box` s M  ) آزمون با تلش نتایج نشان داد که همبستگی متغیرهای

  پس از تحقق مفروضات  از تحلیل ( P  59/96=2Bartlett`s<01/0وابسته نیز محقق شده اسش )

 های شرایطنشان داد که تفاوت میانگیهوا یانس چندمتغیره استفاده شد  نتایج آزمون چندمتغیره 

  P  37/2 =F=03/0ای بر حسل گروه تحصیلی دبیران از نظر آما ی معنادا  اسش )زمینه

97/0=Wilks` Lambda  )ا ائه شده  20-4ها د  جدول نتایج تحلیل وا یانس جهش بر سی تفاوت

 اسش 
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 ای بر حسب گروه تحصیلی دبیراننتایج تحلیل واریانس چندمتغیره تفاوت شرایط زمینه -20-4جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات متغیرها

 03/0 70/3 04/2 2 01/4 موانع مربوط به فناوری
 08/0 59/2 02/1 2 05/2 پذیرش اجباری فناوری

 20/0 61/1 16/1 2 32/2 تداخل محیط زندگی و آموزشی

 به فناو ی تفاوت دهد که تنها د  موانع مربوطنشان می 20-4نتایج د ج شده د  جدول  

نشان دهنده آن اسش که دبیران با  21-4ها د  شکل (  مقایسه میانگیهP<05/0معنادا ی وجود دا د )

تحصیالت کا شناسی از میانگیه باالتری برخودا  هستند  آزمون تعقیبی شفه نیز نشان دهنده آن بود 

لوم انسانی با گروه علوم پایه معنادا  که تنها تفاوت میانگیه نمرات دبیران دا ای تحصیالت د  گروه ع

بر حسل گروه تحصیلی دبیران ( و گروه علوم انسانی با موانع بیشتری مواجه هستند  P<05/0اسش )

وجود  یتفاوت معنادا  19-کوید یریگد  دو ان همه سیتد ای نهیزم طیشراسایر  د  یخراسان شمال

   (P>05/0نداشش)

 
 بر حسب گروه تحصیلی دبیرانای شرایط زمینهمقایسه میانگین  -21-4شکل 

-کویدگیری سوال چهاردهم: آیا بر حسب گروه تحصیلی دبیران دبیران در شرایط علّی تدریس در دوران همه

 تفاوت معناداری وجود دارد؟ 19

 و میانگیه نمرات جهش پاسخگویی به ایه سوال پژوهشی نیز از تحلیل وا یانس چندمتغیره استفاده شد

مو د ها  شته رید صد سا 7/10و  هید صد گروه علوم پا 29  یگروه علوم انسان رانید صد دب 3/60

نتایج بر سی مفروضه نرمال بودن نشان داد که توزیع تمامی متغیرها به تفکیک مقایسه قرا  گرفش  

که همگنی د   ها نشان دهنده آن بودنتایج بر سی همگنی وا یانس  (P<05/0ها غیرنرمال اسش )گروه

ها   بر ایه اساس و با توجه به بز گتر بودن حجم نمونه د  گروه(P>05/0شرایط علّی وجود دا د )
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(30<n)های وا یانس  توزیع نسبش به نرمال نبودن خدشه ناپذیر اسش  بر سی فرض همگنی ماتریس- 

آزمون (  P  68/0=F  98/19=Box` s M>05/0کووا یانس نشان داد که همگنی محقق شده اسش )

  P<01/0با تلش نیز نشان داد که همبستگی متغیرهای وابسته محقق شده اسش )

64/555=2Bartlett`s ) پس از تحقق مفروضات  از تحلیل وا یانس چندمتغیره استفاده شد  نتایج  

نظر  های شرایط علّی بر حسل گروه تحصیلی دبیران ازنشان داد که تفاوت میانگیهآزمون چندمتغیره 

نتایج تحلیل وا یانس جهش (  P  61/2 =F  95/0=Wilks` Lambda=01/0آما ی معنادا  اسش )

 ا ائه شده اسش  21-4ها د  جدول بر سی تفاوت

 نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره تفاوت شرایط علّی بر حسب گروه تحصیلی دبیران -21-4جدول 

مجموع  متغیرها

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F  سطح

های ارزشیابی ناکارآمدی روش معناداری

 سنتی

09/0 2 04/0 16/0 85/0 

های آموزشی ناکارآمدی روش

 پیشین

53/0 2 27/0 63/0 54/0 

 01/0 47/4 39/3 2 77/6 کاهش اقتدار معلم
 78/0 25/0 15/0 2 29/0 کاهش رابطه و تعامل موثر 

 052/0 97/2 01/1 2 02/2 افزایش نظارت بر معلم

معنادا ی وجود  دهد که تنها د  کاهش اقتدا  معلم تفاوتنشان می 21-4نتایج د ج شده د  جدول 

ها نشان دهنده آن اسش که دبیران گروه سایر  شته 22-4ها د  شکل (  مقایسه میانگیهP<01/0دا د )

نها تفاوت میانگیه از میانگیه باالتری برخودا  هستند  اما آزمون تعقیبی شفه نشان دهنده آن بود که ت

( و گروه P<05/0نمرات دبیران دا ای تحصیالت د  گروه علوم انسانی با گروه علوم پایه معنادا  اسش )

 علّی طیشراسایر  د  یخراسان شمالعلوم انسانی میانگیه باالتری دا ند  بر حسل گروه تحصیلی دبیران 

   (P>05/0) نداششوجود  یتفاوت معنادا  19-کوید یریگد  دو ان همه سیتد 
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 مقایسه میانگین شرایط علّی بر حسب گروه تحصیلی دبیران -22-4شکل 

تفاوت  19-کویدگیری سوال پانزدهم: آیا بر حسب گروه تحصیلی دبیران در پیامدهای تدریس در دوران همه

 معناداری وجود دارد؟

 چندمتغیره استفاده شد و میانگیه نمراتجهش پاسخگویی به ایه سوال پژوهشی نیز از تحلیل وا یانس 

مو د ها  شته رید صد سا 7/10و  هید صد گروه علوم پا 29  یگروه علوم انسان رانید صد دب 3/60

نتایج بر سی مفروضه نرمال بودن نشان داد که توزیع تمامی متغیرها به تفکیک مقایسه قرا  گرفش  

ها د  پیامدهای نتایج آزمون لون نشان داد که همگنی وا یانس  (P<05/0ها غیرنرمال اسش )گروه

  (n>30ها )  بر ایه اساس و با توجه به بز گتر بودن حجم نمونه د  گروه(P>05/0تد یس وجود دا د)

کووا یانس  -های وا یانسفرض همگنی ماتریس توزیع نسبش به نرمال نبودن خدشه ناپذیر اسش  بر سی

(  P  20/1=F  05/37=Box` s M>05/0شان داد که همگنی محقق شده اسش )با آزمون ام باکس ن

  P<01/0آزمون با تلش نیز نشان داد که همبستگی متغیرهای وابسته محقق شده اسش )

57/614=2Bartlett`s ) پس از تحقق مفروضات  از تحلیل وا یانس چندمتغیره استفاده شد  نتایج  

های پیامدهای تد یس بر حسل گروه تحصیلی دبیران تفاوت میانگیهنشان داد که آزمون چندمتغیره 

نتایج تحلیل (  P  86/1 =F  96/0=Wilks` Lambda=048/0دبیران از نظر آما ی معنادا  اسش )

 ا ائه شده اسش  22-4ها د  جدول وا یانس جهش بر سی تفاوت
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 ر حسب گروه تحصیلی دبیراننتایج تحلیل واریانس چندمتغیره تفاوت پیامدها ب -22-4جدول 

مجموع  متغیرها

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 19/0 66/1 68/0 2 36/1 ارتقای توانمندی معلمان در تولید محتوا

 01/0 33/4 35/3 2 70/6 ارتقای دقت و کیفیت تدریس
 25/0 39/1 37/0 2 73/0  گیری شاگردان در یادگیریسهل

 54/0 63/0 40/0 2 81/0 پرداختن به مسائل تربیتیناتوانی در 

 70/0 36/0 18/0 2 35/0 افزایش نابرابری آموزشی

 دهد که تنها د  ا تقای دقش و کیفیش تد یس تفاوتنشان می 22-4نتایج د ج شده د  جدول  

نشان دهنده آن اسش که دبیران  23-4ها د  شکل (  مقایسه میانگیهP<01/0معنادا ی وجود دا د )

ها از میانگیه باالتری برخودا  هستند  اما آزمون تعقیبی شفه نشان دهنده آن بود که گروه سایر  شته

ها معنادا  اسش تنها تفاوت میانگیه نمرات دبیران دا ای تحصیالت د  گروه علوم پایه با گروه سایر  شته

(05/0>Pو گروه علوم پایه میانگیه کم ) د  یخراسان شمالتری دا ند  بر حسل گروه تحصیلی دبیران 

   (P>05/0) نداششوجود  یتفاوت معنادا  19-کوید یریگد  دو ان همه سیتد  سایر پیامدهای

 
 مقایسه میانگین پیامدها بر حسب گروه تحصیلی دبیران -23-4شکل 

تدریس ای آموزشگاه)شهری/روستایی( در شرایط زمینهسوال شانزدهم: آیا بر حسب منطقه محل استقرار 

 تفاوت معناداری وجود دارد؟ 19-کویدگیری در دوران همه

بر سی مفروضات جهش پاسخگویی به ایه سوال پژوهشی از تحلیل وا یانس چندمتغیره استفاده شد  

نتایج آزمون برابری   (P<01/0ها غیرنرمال اسش )که توزیع تمامی متغیرها به تفکیک گروه دادنشان 
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بر ایه اساس و با توجه به (  P>05/0خطای وا یانس لویه نشان داد که همگنی محقق شده اسش )

  توزیع نسبش به نرمال نبودن خدشه ناپذیر اسش  آزمون (n>30ها )بز گتر بودن حجم نمونه د  گروه

  P  22/0=F>05/0سش )کووا یانس شده ا -های وا یانسام  باکس نشان داد که همگنی ماتریس

34/1=Box` s M  ) آزمون با تلش نتایج نشان داد که همبستگی متغیرهای وابسته نیز محقق شده

  پس از تحقق مفروضات  از تحلیل وا یانس چندمتغیره ( P  96/92=2Bartlett`s<01/0اسش )

ای بر حسل منطقه زمینههای شرایط نشان داد که تفاوت میانگیهاستفاده شد  نتایج آزمون چندمتغیره 

  P  56/3 =F=01/0)شهری/ وستایی( از نظر آما ی معنادا  اسش ) محل استقرا  آموزشگاه

98/0=Wilks` Lambda  )ا ائه شده  23-4ها د  جدول نتایج تحلیل وا یانس جهش بر سی تفاوت

 اسش 

ب منطقه محل استقرار ای بر حسنتایج تحلیل واریانس چندمتغیره تفاوت شرایط زمینه -23-4جدول 

 آموزشگاه)شهری/روستایی(

 سطح معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات متغیرها

 004/0 27/8 47/4 1 47/4 موانع مربوط به فناوری
 88/0 02/0 01/0 1 01/0 پذیرش اجباری فناوری

 02/0 67/5 05/4 1 05/4 تداخل محیط زندگی و آموزشی

دهد که د  موانع مربوط به فناو ی و تداخل محیط نشان می 23-4جدول نتایج د ج شده د   

نشان  24-4ها د  شکل (  مقایسه میانگیهP<05/0معنادا ی وجود دا د ) زندگی و آموزشی تفاوت

دهنده آن اسش که دبیران شاغل د  مناطق  وستایی از میانگیه باالتری برخودا  هستند  بر حسل 

وجود  یتفاوت معنادا پذیرش اجبا ی فناو ی  د )شهری/ وستایی(  منطقه محل استقرا  آموزشگاه

   (P>05/0نداشش )

 
 قرار آموزشگاه)شهری/روستایی(بر حسب منطقه محل استای مقایسه میانگین شرایط زمینه -24-4شکل 
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)شهری/روستایی( دبیران در شرایط علّی تدریس  سوال هفدهم: آیا بر حسب منطقه محل استقرار آموزشگاه

 تفاوت معناداری وجود دارد؟ 19-کویدگیری در دوران همه

بر سی نتایج  جهش پاسخگویی به ایه سوال پژوهشی نیز از تحلیل وا یانس چندمتغیره استفاده شد 

  (P<05/0ها غیرنرمال اسش )مفروضه نرمال بودن نشان داد که توزیع تمامی متغیرها به تفکیک گروه

  (P>05/0ها نشان دهنده آن بود که همگنی د  شرایط علّی وجود دا د )نتایج بر سی همگنی وا یانس

یع نسبش به نرمال نبودن   توز(n>30ها )بر ایه اساس و با توجه به بز گتر بودن حجم نمونه د  گروه

کووا یانس نشان داد که همگنی محقق  -های وا یانسخدشه ناپذیر اسش  بر سی فرض همگنی ماتریس

آزمون با تلش نیز نشان داد که همبستگی (  P  09/1=F  58/16=Box` s M>05/0شده اسش )

  پس از تحقق مفروضات  از ( P  72/547=2Bartlett`s<01/0متغیرهای وابسته محقق شده اسش )

های نشان داد که تفاوت میانگیهتحلیل وا یانس چندمتغیره استفاده شد  نتایج آزمون چندمتغیره 

شرایط علّی بر حسل منطقه محل استقرا  آموزشگاه)شهری/ وستایی( از نظر آما ی معنادا  اسش 

(001/0=P  12/4 =F  96/0=Wilks` Lambda  )ها د  جهش بر سی تفاوت نتایج تحلیل وا یانس

 ا ائه شده اسش  24-4جدول 

نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره تفاوت شرایط علّی بر حسب منطقه محل استقرار  -24-4جدول 

 آموزشگاه)شهری/روستایی(

مجموع  متغیرها

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F  سطح

های ارزشیابی ناکارآمدی روش معناداری

 سنتی

03/0 1 03/0 09/0 76/0 

های آموزشی ناکارآمدی روش

 پیشین

73/0 1 73/0 71/1 19/0 

 0001/0 15/13 87/9 1 87/9 کاهش اقتدار معلم
 26/0 30/1 76/0 1 76/0 کاهش رابطه و تعامل موثر 

 03/0 74/4 62/1 1 62/1 افزایش نظارت بر معلم

اقتدا  معلم و افزایش نظا ت بر دهد که د  کاهش نشان می 24-4نتایج د ج شده د  جدول  

نشان دهنده آن اسش  25-4ها د  شکل (  مقایسه میانگیهP<05/0معنادا ی وجود دا د ) معلم تفاوت

که دبیران شاغل د  مناطق  وستایی د  کاهش اقتدا  معلم و دبیران شاغل د  مناطق شهری د افزایش 

 نظا ت بر معلم از میانگیه باالتری برخودا  هستند  بر حسل منطقه محل استقرا  آموزشگاه

وجود  یتفاوت معنادا  19-کوید یریگد  دو ان همه سیتد  علّی طیشراسایر  د )شهری/ وستایی( 

   (P>05/0نداشش )
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 مقایسه میانگین شرایط علّی بر حسب منطقه محل استقرار آموزشگاه)شهری/روستایی( -25-4شکل 

)شهری/روستایی( دبیران در پیامدهای تدریس  سوال هجدهم: آیا بر حسب منطقه محل استقرار آموزشگاه

 وجود دارد؟تفاوت معناداری  19-کویدگیری در دوران همه

نتایج بر سی جهش پاسخگویی به ایه سوال پژوهشی نیز از تحلیل وا یانس چندمتغیره استفاده شد  

  (P<05/0ها غیرنرمال اسش )مفروضه نرمال بودن نشان داد که توزیع تمامی متغیرها به تفکیک گروه

  بر ایه (P>05/0ها د  پیامدهای تد یس وجود دا د)نتایج آزمون لون نشان داد که همگنی وا یانس

  توزیع نسبش به نرمال نبودن خدشه (n>30ها )اساس و با توجه به بز گتر بودن حجم نمونه د  گروه

شان داد که کووا یانس با آزمون ام باکس ن -های وا یانسفرض همگنی ماتریس ناپذیر اسش  بر سی

آزمون با تلش نیز نشان داد که (  P  25/1=F  80/36=Box` s M>05/0همگنی محقق شده اسش )

  پس از تحقق ( P  50/612=2Bartlett`s<01/0همبستگی متغیرهای وابسته محقق شده اسش )

فاوت نشان داد که تمفروضات  از تحلیل وا یانس چندمتغیره استفاده شد  نتایج آزمون چندمتغیره 

های پیامدهای تد یس بر حسل منطقه محل استقرا  آموزشگاه)شهری/ وستایی( دبیران از نظر میانگیه

نتایج تحلیل وا یانس جهش (  P  37/1=F  98/0=Wilks` Lambda=23/0آما ی معنادا  نیسش )

 ا ائه شده اسش  25-4ها د  جدول بر سی تفاوت

چندمتغیره تفاوت پیامدها بر حسب منطقه محل استقرار نتایج تحلیل واریانس  -25-4جدول 

 آموزشگاه)شهری/روستایی(

مجموع  متغیرها

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 04/0 16/4 70/1 1 70/1 ارتقای توانمندی معلمان در تولید محتوا
 10/0 68/2 10/2 1 10/2 ارتقای دقت و کیفیت تدریس

 34/0 91/0 24/0 1 24/0  در یادگیریگیری شاگردان سهل
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 54/0 37/0 24/0 1 24/0 ناتوانی در پرداختن به مسائل تربیتی

 09/0 83/2 39/1 1 39/1 افزایش نابرابری آموزشی

 دیمعلمان د  تول یتوانمند یا تقادهد که تنها د  نشان می 25-4نتایج د ج شده د  جدول  

نشان  26-4ها د  شکل (  مقایسه میانگیهP<05/0وجود دا د )معنادا ی  ی تفاوتکیالکترون یمحتوا

دهنده آن اسش که دبیران شاغل د  مناطق  وستایی از میانگیه باالتری برخودا  هستند  بر حسل 

د  دو ان  سیتد  سایر پیامدهای د  یخراسان شمال)شهری/ وستایی(  منطقه محل استقرا  آموزشگاه

   (P>05/0نداشش )وجود  یمعنادا تفاوت  19-کوید یریگهمه

 
 مقایسه میانگین پیامدها بر حسب منطقه محل استقرار آموزشگاه)شهری/روستایی( -26-4شکل 

 19-کویدگیری تدریس در دوران همهای سوال نوزدهم: آیا بر حسب سابقه خدمت دبیران در شرایط زمینه

 تفاوت معناداری وجود دارد؟

توزیع تمامی متغیرها جهش پاسخگویی به ایه سوال پژوهشی از تحلیل وا یانس چندمتغیره استفاده شد  

بر ایه (  P>05/0ها محقق شده بود )اما همگنی وا یانس  (P<01/0ها غیرنرمال بود )به تفکیک گروه

اسش  آزمون ام     توزیع نسبش به نرمال نبودن خدشه ناپذیر(n>30اساس و با توجه به حجم نمونه )

  P  99/0=F>05/0کووا یانس شده اسش ) -های وا یانسباکس نشان داد که همگنی ماتریس

15/24=Box` s M  ) آزمون با تلش نیز نتایج نشان داد که همبستگی متغیرهای وابسته محقق شده

شرایط  میانگیهنشان داد که تفاوت   نتایج آزمون چندمتغیره ( P  72/99=2Bartlett`s<01/0اسش )

  P  26/1 =F=26/0ای بر حسل سابقه خدمش دبیران از نظر آما ی معنادا  نیسش )زمینه

92/0=Wilks` Lambda  )ا ائه شده  26-4ها د  جدول نتایج تحلیل وا یانس جهش بر سی تفاوت
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 خدمت دبیرانای بر حسب سابقه نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره تفاوت شرایط زمینه -26-4جدول 

 سطح معناداری F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات متغیرها

 80/0 42/0 23/0 4 91/0 موانع مربوط به فناوری

 04/0 54/2 99/0 4 99/3 پذیرش اجباری فناوری

 65/0 62/0 45/0 4 80/1 تداخل محیط زندگی و آموزشی

معنادا ی  اجبا ی فناو ی تفاوت دهد که د  پذیرشنشان می 26-4نتایج د ج شده د  جدول 

 6نشان دهنده آن اسش که دبیران با سابقه  27-4ها د  شکل (  مقایسه میانگیهP<05/0وجود دا د )

های بیه سال از میانگیه باالتری برخودا  هستند  آزمون تعقیبی شفه گویای آن بود که تفاوت 10تا 

موانع مربوط به فناو ی و تداخل  د دمش دبیران بر حسل سابقه خ(  P>05/0گروهی معنادا  نیستند )

   (P>05/0نداشش )وجود  یتفاوت معنادا محیط زندگی و آموزشی 

 
 بر حسب سابقه خدمت دبیرانای مقایسه میانگین شرایط زمینه -27-4شکل 

تفاوت  19-کویدگیری سوال بیستم: آیا بر حسب سابقه خدمت دبیران در شرایط عّلی تدریس در دوران همه

 معناداری وجود دارد؟

نتایج بر سی  جهش پاسخگویی به ایه سوال پژوهشی نیز از تحلیل وا یانس چندمتغیره استفاده شد 

  (P<05/0ها غیرنرمال اسش )مفروضه نرمال بودن نشان داد که توزیع تمامی متغیرها به تفکیک گروه

  (P>05/0گنی د  شرایط علّی وجود دا د )ها نشان دهنده آن بود که همنتایج بر سی همگنی وا یانس

  توزیع نسبش به نرمال نبودن (n>30ها )بر ایه اساس و با توجه به بز گتر بودن حجم نمونه د  گروه

کووا یانس نشان داد که همگنی محقق  -های وا یانسخدشه ناپذیر اسش  بر سی فرض همگنی ماتریس

آزمون با تلش نیز نشان داد که همبستگی   (P  23/1=F  09/76=Box` s M>05/0شده اسش )

  پس از تحقق مفروضات  از ( P  97/558=2Bartlett`s<01/0متغیرهای وابسته محقق شده اسش )
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های نشان داد که تفاوت میانگیهتحلیل وا یانس چندمتغیره استفاده شد  نتایج آزمون چندمتغیره 

  P  44/1 =F=10/0آما ی معنادا  نیسش )شرایط علّی بر حسل سابقه خدمش دبیران از نظر 

94/0=Wilks` Lambda  )ا ائه شده  27-4ها د  جدول نتایج تحلیل وا یانس جهش بر سی تفاوت

 اسش 

 نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره تفاوت شرایط علّی بر حسب سابقه خدمت دبیران -27-4جدول 

مجموع  متغیرها

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F  سطح

های ارزشیابی ناکارآمدی روش معناداری

 سنتی

03/1 4 26/0 94/0 44/0 

های آموزشی ناکارآمدی روش

 پیشین

68/2 4 67/0 59/1 18/0 

 59/0 70/0 54/0 4 17/2 کاهش اقتدار معلم

 18/0 56/1 91/0 4 63/2 کاهش رابطه و تعامل موثر 

 87/0 32/0 11/0 4 44/0 افزایش نظارت بر معلم

معنادا ی  دهد که د  شرایط علّی تد یس تفاوتنشان می 27-4نتایج د ج شده د  جدول   

(  بدیه معنی که بر حسل سابقه تد یس دبیران متوسطه خراسان شمالی د  P>05/0وجود ندا د )

 آو ده شده اسش   28-4ها د  شکل شرایط علّی تد یس تفاوت معنادا ی وجود ندا د  مقایسه میانگیه

 
 مقایسه میانگین شرایط علّی بر حسب سابقه خدمت دبیران -28-4 شکل
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 19-کویدگیری سوال بیست و یکم: آیا بر حسب سابقه خدمت دبیران در پیامدهای تدریس در دوران همه

 تفاوت معناداری وجود دارد؟

بر سی نتایج جهش پاسخگویی به ایه سوال پژوهشی نیز از تحلیل وا یانس چندمتغیره استفاده شد  

  (P<05/0ها غیرنرمال اسش )مفروضه نرمال بودن نشان داد که توزیع تمامی متغیرها به تفکیک گروه

  بر ایه (P>05/0ها د  پیامدهای تد یس وجود دا د)نتایج آزمون لون نشان داد که همگنی وا یانس

به نرمال نبودن خدشه   توزیع نسبش (n>30ها )اساس و با توجه به بز گتر بودن حجم نمونه د  گروه

کووا یانس با آزمون ام باکس نشان داد که  -های وا یانسفرض همگنی ماتریس ناپذیر اسش  بر سی

آزمون با تلش نیز نشان داد که (  P  04/1=F  36/64=Box` s M>05/0همگنی محقق شده اسش )

  پس از تحقق ( P  80/608=2Bartlett`s<01/0همبستگی متغیرهای وابسته محقق شده اسش )

نشان داد که تفاوت مفروضات  از تحلیل وا یانس چندمتغیره استفاده شد  نتایج آزمون چندمتغیره 

های پیامدهای تد یس بر حسل سابقه خدمش دبیران دبیران از نظر آما ی معنادا  نیسش میانگیه

(16/0=P  30/1=F  95/0=Wilks` Lambda  )ها د  اوتنتایج تحلیل وا یانس جهش بر سی تف

 ا ائه شده اسش  28-4جدول 

 نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره تفاوت پیامدها بر حسب سابقه خدمت دبیران -28-4جدول 

مجموع  متغیرها

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 40/0 02/1 42/0 4 67/1 ارتقای توانمندی معلمان در تولید محتوا

 09/0 02/2 57/1 4 27/6 تدریسارتقای دقت و کیفیت 

 18/0 59/1 42/0 4 66/1  گیری شاگردان در یادگیریسهل

 22/0 45/1 93/0 4 72/3 ناتوانی در پرداختن به مسائل تربیتی

 37/0 14/1 56/0 4 24/2 افزایش نابرابری آموزشی

معنادا ی وجود  تفاوت دهد که د  پیامدهای تد یسنشان می 28-4نتایج د ج شده د  جدول  

(  بدیه معنی که بر حسل سابقه خدمش دبیران د  پیامدهای تد یس د  دو ان P>05/0ندا د )

 آو ده شده اسش   29-4ها د  شکل تفاوت معنادا ی وجود ندا د  مقایسه میانگیه 19-کویدگیری همه
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 مقایسه میانگین پیامدها بر حسب سابقه خدمت دبیران -29-4شکل 
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 مقدمه 

ظام آموزشی دیجیتال د  بطه نهای یک از بز گتریه دستاو دهای شیوع کرونا  ظهو  تمام قد فاوا یا فناو ی

ایه ابعاد بی نظیر بوده  یادگیری  د  -دیجیتال د  فرایند یاددهیهای بود  حضو  و نقش آفرینی فاوا و  سانه

ماتیاس  آلمانیآینده پژوهش شهیر بینی جهان تجربه منحصر به فردی  ا از سرگذ اند که بنا به پیشاسش  

ه پس از پایان کرونا  کای گونهبه مختلف بشری خواهد بود های منشاء تغییرات زیادی د  حوزه (2020هوکس )

ز ایه امر افعالیش بشری های حوزهتریه جهان متفاوت خواهد بود  تعلیم و تربیش نیز به عنوان یکی از مهم

شود میبینی مستثنا نخواهد بود  بیشتریه تغییرات د  نسبش بیه نظام آموزشی و فناو ی  خ خواهد داد  پیش

ز ایه  مد سه د سی وا د مرحله نوینی شود  پیش اهای که ضریل نفوذ فناو ی د  مدا س و تلفیق آن با برنامه

  سش محو  مقاوم ا-فههای از جمله نوآو یها  زه د  برابر نوآو ینشان داده بود که تا چه اندا

گریزی و مقاومش د  برابر نوآو ی موضوع جدید و محدود به کالس و مد سه نیسش  شکل فه

نویه های اسش که نوعی ترس و اضطراب مرضی اسش که د  مواجهه با فناو ی «1هراسیفه»شدید آن 

دوچرخه به عنوان دا د  برای نمونه وقتی ای ستتتابقه دیرینهکند  د  ایران نیز ترس از فناو ی بروز می

شتندای پدیده شدن به آن ابا دا سیا ی از نزدیک  شد  ب سیله اجنّ  ؛غربی وا د ایران  ه و چراکه آن  ا و

یکی از دالیل  !    چرخ حرکش کنداسرا آمیزی بر  وی فقط دو طو  به تواندمی دانستند کهمی شیاطیه

سش که افراد ضه کنند  عاج ایه ترس ایه ا سترها عر ند و زد  تولید محتوایی که بتوانند آن  ا د  ایه ب

طالبان د  افغانستان به ایه دلیل سینماها  ا برای نمونه آو ند  می لذا به پاک کردن صو ت مساله  وی

ند )محمدی چابکی  ی با مضتتتامیه دلخواه خود  ا نداشتتتتکه توان تولید فیلم ستتتینمای ندتعطیل کرد

1392)  

آموزشتتتی د  برابر تغییر و های شتتتود که عدم پذیرش فناو ی و مقاومش باالی نظاممی یادآو 

موانع  به (شیو ترب میو تعل یتیستتیآالف از فصتتل دوم ) بخششتتود د  نمی تحول  محدود به ایران

ی قبل از شیوع المللبیههای پژوهش  (1-2اشا ه شد )شکل آموزشی چند کشو  های توسعه فاوا د  نظام

 کامل د  تد یس و یادگیری تلفیق نشتتتده اندطو  به دیجیتال هنوزهای کرونا حاکی از آن استتتش که فناو ی

                                                 
1 Technophobia 
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(Addimando, leder & Zudini, 2021) تواند مقاومش معلمان باشد می   یکی از دالیل ایه عدم توفیق 

  همیه  احش نبوده و از آن گریزان باشتتندجدید های معلمان به دالیل مختلف ممکه استتش با فناو ی

  د  نظام «هوشتتتمندستتتازی مدا س»مانند  ملیهای طرحاستتتش که ای مقاومش یکی از دالیل عمده

   1(1398)اسکند ی  وحدانی اسدی   با شکسش مواجه شدندآموزشی ایران 

سط سنده ایه  شی ماهای پژوهشو  د  نوی سیده بود که نظام آموز شته به ایه نتیجه   د   گذ

به  «سنش  وستایِ آباد»که تجهیز مدا س  ما  ا از  فش می بیم آن بیه سنش و تجدد سرگردان اسش 

  ظواهر فناو ی شتتود یادگیری فدای-که کیفیش یاددهیای گونهبه بکوچاند؛ «شتتهرهای ناتمام تجدد»

های آتی  نظام آموزشی همچنان د  میانه سنش و توسعه دسش و پا د  سالهمانجا اشا ه شده بود که 

سا مجبو شود هزینهخواهد زد و چه ب شتری بپردازد     شدن طرح هوشمندسازی قبعد از های بی انونی 

شم   ش سش فش که می امیدد  برنامه  شمدا ان به ایه طرح نیمهسیا شتری دا شند   تهجان توجه بی با

ساخش  صلی فقدان زیر شکل ا صلی ایه هامدا س و کالسو کمبود تجهیزات منتها م شکل ا سش  م  نی

شی از تجهیز  سش که نظام آموز سال  هزا  کالس 122ا های الزم   و ایه تجربه گزاف د س(1398)تا 

کز باشد  افزا ی متمرهای سخشگذا ان بر زیرساخش ا نگرفته اسش  مادامی که دغدغه اصلی سیاسش

دا س تا مبا فرض تجهیز تمام -شتتد که بینی میافزا ی غفلش خواهد شتتد  پیشهای نرماز زیرستتاخش

نه د  مقدمه  خ داد نه اتفاقی که تر خودنمایی کند؛ های ظریفچالش  1399سال  -برنامه ششمپایان 

 د  موخره 

شه پژوهش حاضر   وهای مطالعه و پژوهش و همچنیه بر اساس یافتهها بر اساس سال

 سنجش و ادگیری  محتوای برنامه د سی  نظامی-های تد یس معلمان  فرایند یاددهی ویکردها و  وش

تغییر و تحول د  آنها دیده  و نشانه معنادا ی از ندهای گذشته وفادا     همگی به سنش  ا زشیابی

نا  گذاشته شود؛ کالً ک  مربوط به  وال عادی بود کههایی کرونا باعث شد که برخی پیش بینی شود نمی

آنها تغییر  ویکردها تریه از بنیادیبنیادیه همچنان به قوت خود باقی اسش  های برخی بحث  باوجود ایه

دیگران  ما که قرا  اسش به مع االسف  تجا ب گذشته نشان داده اسش که نظام آموزشی و  وش هاسش 

 ود می امید ز اسش و تمایل چندانی به د س آموزی از تجا ب گذشته ندا د بسیا  دیرآموبیاموزد  خود 

  شودالزم  ا اخذ های د سشده و که از تجربه ذی قیمش دو ان کرونا استفاده 

 

 

                                                 
تقدیر قرا  ایه طرح از سوی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرو ش به عنوان طرح برتر شناخته شده و از سوی وزیر آموزش و پرو ش مو د  1

 گرفش 
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 مرور یافته ها

ا ائه شده د  فصل چها م با جداول  نمودا ها و توضیحات آما ی محصو  شده اسش  بهتر های از آنجا که یافته

مهم های پژوهشی آو ده شود  یافتههای از یافتهای خالصهها  و مقایسهها اسش که پیش از پرداخته به بحث

 عبا تند از: دیگربان به ز (1-4)شکل  حاصل از بخش کیفی

دیجیتال ته دادند؛ اما اذعان دا ند که های معلمان از  وی اجبا  به پذیرش و استفاده از فناو ی .1

 به استفاده از برخی از آنها ادامه خواهند داد از  وی اختیا  

تد یس از طریق شبکه شاد  فرصتی  ا د  اختیا  مدا س قرا  داد تا د  خصوص کا  دبیران  نظا ت  .2

 و ا زشیابی بیشتری داشته باشند 

اگرچه )دبیران افزایش یابد امکان نظا ت بیشتر بر کا  معلم  باعث شد که دقش و کیفیش تد یس  .3

 (شدمی حضو ی انجامهای یس به همان سبک و سیاق کالسایه تد 

زده و  تولید محتوای الکترونیکیشرایط اضطرا ی و خاص کرونا  باعث شد که معلمان دسش به  .4

 دانش و مها ت خود  ا د  ایه خصوص افزایش دهند 

  آموزانهم برای معلمان و هم دانش افزا یو نرم افزا ینبود یا کمبود امکانات زیرساختی  سخش .5

 شد می محسوب مانع مهمی د  مسیر یادگیری آنالیهبویژه د  ابتدای تعطیلی مدا س  

معلمان د یافتند که  ویکردهای آموزش حضو ی د  بستر آموزش مجازی )آنالیه یا  اه دو ( به  .6

 اندازه کافی کا آمد نیسش 

زشیابی  ایج د  دو ان حضو ی  د  بستر آموزش سنجش و ا های معلمان د یافتند که  وش  .7

 مجازی )آنالیه یا  اه دو ( به اندازه کافی کا آمد نیسش 

   جایگاه او د  نزد شاگرد و تأثیرگذا ی او کاهش یافش اقتدا  معلم .8

کاهش   ابطه و تعامل مؤثر بیه معلم و شاگردباوجود فراهم بودن بسترهای ا تباطی دیجیتال   .9

 یافته اسش 

شغلی  خانوادگی و  وانی های معلمان با یکدیگر تداخل کرده و به چالش محیط زندگی و آموزشی .10

 منجر شده اسش 

تر سنیه پاییه آموزانضعیف  ضعیفتر شدند و دانش آموزانیافش  دانشافزایش شکاف آموزشی  .11

 آسیل بیشتری دیدند 

آنها افش  و پیشرفش تحصیلی یریانگا  شده و میزان یادگشاگردان نسبش به انجام تکالیف سهل .12

 کرده اسش 

 بر وجوه آموزشی تکیه کرده و امکان پرداخته به مسائل تربیتی و فرهنگی  ا نداشتند معلمان  .13
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 بخش کّمی به قرار زیر است:های خالصه تحلیل

 دبیر مو د تأیید قرا  گرفش  470و از سوی  ّمیله ک  د  مرحبه دسش آمدکیفی  د  مرحله تمام آنچه .1

کمّی های با تجزیه و تحلیل« پیامدها»و « شرایط عّلی»  «شرایط زمینه ای»نتایج نهایی به بندی دسته .2

 مو د تأیید قرا  گرفش 

 از بیشتریه تأثیر برخو دا  اسش « پذیرش اجبا ی فناو ی»ای  د  بیه شرایط زمینه .3

و افزایش نظا ت »و  «دو ان حضو ی آموزشی یکردهایناکا آمدی  و»به ترتیل شرایط علّی   د  بیه .4

تریه اهمیش از کم  «کاهش  ابطه و تعامل موثر»و  اهمیش بیشتریهاز « د  خصوص دبیرانا زشیابی 

 برخو دا ند 

و بیشتریه اهمیش  « شاگردان و افش تحصیلی انگا  شدنسهل»  د  بیه پیامدهای ناشی از کرونا .5

  کمتریه اهمیش  ا دا ند« ا تقاء دقش تد یس»

شرایط »  «شرایط زمینه ای»د  خصوص  دیدگاه دبیران زن و مرد  و همچنیه متوسطه اول و دوم  .6

  شودنمی بیه آنها دیدهتفاوتی یکسان بوده و د  دو ان کرونا  « پیامدهای تد یس»و  «علّی

شرایط »  «شرایط زمینه ای»متفاوت  د  خصوص  یا سابقه خدمش دیدگاه دبیران با سطح تحصیالت .7

 شود نمی د  دو ان کرونا  یکسان بوده و تفاوتی بیه آنها دیده« پیامدهای تد یس»و  «علّی

 اند با موانع فناو ی بیشتری مواجه بوده  علوم انسانیگروه تحصیلی  دبیران  .8

 اند  ا تجربه کرده یشتریگروه تحصیلی علوم انسانی  کاهش اقتدا  ب دبیران .9

 اند   دقش تد یس کمتری  ا گزا ش دادهگروه تحصیلی علوم پایه دبیران .10

 اند مناطق  وستایی  با موانع فناو ی  و تداخل محل زندگی و آموزشی بیشتری مواجه بوده دبیران .11

 اند دبیران مناطق  وستایی  کاهش اقتدا  بیشتری  ا گزا ش داده .12

 اند  ت بیشتری  ا گزا ش دادهدبیران مناطق شهری  نظا .13

 اند ا تقاء د  تولید محتوای الکترونیکی بیشتری  ا گزا ش دادهدبیران مناطق  وستایی   .14

 

 یالمللبینهای مقایسه با یافته

تعطیلی مدا س بر آموزش آنالیه و  اه دو  متمرکز شد  همانطو  ایران نیز مانند بیشتر کشو های دنیا  د  دو ان 

 ,UNESCO وش اصلی آموزش د  دیگر نقاط دنیا نبود )ا سالی های از  ادیو  تلویزیون و بسته که استفاده

از ایه  اینترنش و شبکه شاد اتفاق افتاد از طریق   د  ایران نیز مسیر اصلی ا تباط مد سه و شاگردان (2020

تعطیلی مدا س و د افتادن د  و طه جهش  تجربه ایران مشابه بسیا ی از کشو های دنیاسش  د  ایران نیز 

شد که آموزش و یادگیری و د  نهایش میبینی پیشازاینرو آموزش آنالیه ) اه دو ( ناگهانی و بدون آمادگی بود  

پژوهشی مختلف حاکی از افش تحصیلی های با افش معنادا  مواجه شود  گزا ش آموزانپیشرفش تحصیلی دانش
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 ,Ziebell, Acquaro & Pearn, 2020; 12020Thamtanajit ;روناسش )د  دو ان شیوع ک آموزاندانش

Cachón-Zagalaz J, 2020; Pokhrel, Sumitra, Chhetri, Roshan, 2021   )  به باو  پژوهشگران

  (2020Li,  & Xiao) مواجه خواهیم شد« 2اثر متیو»با  آموزانبعد از بازگشایی مدا س  ما د  بیه دانش

ان متوسطه اول و تجربه دبیرپژوهش حاضر نیز نشان داد که ی  المللبیههای هم  استا با دیگر یافته 

اسش  آنه «شاگردان و افش تحصیلی انگا  شدنسهل»دوم حاکی از آن اسش که مهمتریه پیامد شیوع کرونا 

د   اشش بیشتری خواهد د نامطلوب ایه عا ضه بروز و ظهو های بدون شک  بعد از بازگشایی مدا س  نشانه

 ( بیانگر افشDi Pietro, Biagi, Costa, Karpiń, Mazza, 2020) ا وپا هیگزا ش اتحادحالی که 

  دایه افش تحصیلی  توان حدس زد کهمی اسش  به طریق اولی کشو های ا وپایی آموزانتحصیلی دانش

یشتر د  بایه سخه  برخو دا ند  شدیدتر خواهد بود ابزا ها و مها ت کمتری ها  کشو هایی که از زیرساخش

سیا  دشوا  ببعضاً غیرممکه و یا و د وس نظری اسش؛ چراکه د  د وس عملی  یافته یک جایگزیه ها مو د  شته

تواند جایگزیه مجازی بتواند بخشی از یادگیری  ا پوشش دهد اما بدون شک نمیهای شاید آزمایشگاهاسش  

  (Adedoyin & Soykan, 2020) باشدآزمایشگاه واقعی 

طوح ساگرچه د  بسیا ی از کشو ها گزا ش شده  اما ایه اتفاق د  کاهش یادگیری و افش تحصیلی  

ساس پژوهش اکه به شکاف و نابرابری بیشتر آموزشی منجر شده اسش  بر ای گونهبه مختلف  خ داده اسش؛

 آموزانو دانشتر قتصادی پاییها-متعلق به طبقات اجتماعی آموزان  دانشسنیه پاییه تر آموزانحاضر  دانش

طو  به مخوان اسش هاز سرتاسر دنیا ها ایه یافته با بسیا ی از یافته اند دیده آسیلضعیف تر  بیشتر از دیگران 

 UNESCO, UNICEF and the World Bank, 2020a; World) یالمللبیههای خاص گزا ش

Bank, 2020; United Nation, 2020; Jaramillo, 2020; Di Pietro, Biagi, Costa, Karpiń, 

Mazza, 2020 ) جتماعی  امختلف قومی  های موید ایه مطلل اسش که د  دو ان شیوع کرونا فاصله بیه گروه

 تحصیلی بیشتر شده اسش  

ها برخالف دو دهه تبلیغ و ترویج فاوا و فناو ی شود می مجموع ایه  خدادها باعث افزایش شکاف آموزشی

نویه نه تنها به برقرا ی عدالش های دیجیتال  تجربه ذی قیمش دو ان کرونا نشان داد که فناو یهای و  سانه

های اخیر نگاه به آموزش آنالیه نا به یافته یکی از پژوهشب  به تشدید آن دامه زدندآموزشی منجر نشدند  بلکه 

 Adedoyinتواند بحث عدالش آموزشی  ا حل کند  اشتباه اسش )می ن یک جایگزیه ا زان و سریع کهبه عنوا

& Soykan, 2020)  نویه د   وش نگه داشته های ایه گفته به معنای انکا  اهمیش و نقش بی بدیل فناو ی

آموزشی مرهون فاوا و چراغ آموزش و یادگیری د  دو ان کرونا و تعطیلی مدا س نیسش  باوجود آنکه نظام 

های اثربخشی فناو ی و عوا ض آن چشم پوشید  کا ایی وها توان از ضعفنمی دیجیتال اسش  اماهای فناو ی

                                                 
1 Thamtanajit, K. (2020). The Impacts Of Natural Disaster On Student Achievement: Evidence From 

Severe Floods in Thailand, The Journal of Developing Areas, Vol. 54/4, 

http://dx.doi.org/10.1353/jda.2020.0042. 
2 Matthew effect 



 108 گیریبحث و نتیجهل پنجم: فصبر سی تأثیر کرونا بر تجا ب تد یس معلمان                                               

 

 

شده نیسش و منوط به شرایط و متغیرهای مختلف اسش  از جمله شروط اولیه آن ایه اسش که نویه تضمیه 

دسش  سی داشته  افزا یو نرم افزا یزیرساختی  سخششاگردان و معلمان د  حد استاندا د به امکانات همه 

 باشند  

همانطو  که د  فصل دوم به تفصیل بیان شد  مشکالت مربوط به فناو ی د  همه دنیا به نوعی خود  ا 

ی مثل یونسکو  یونیسف  بانک جهانی و اتحادیه ا وپا که با ها به المللبیههای دهد  جدای از گزا شمی نشان

 ,Habibi)خو د می مرو ی نیز موانع فناو انه به وضوح به چشمهای اشا ه شد  د  یکی از آخریه پژوهشآنها 

et al, 2021)از دانما ک و  -  د  هر هفش پژوهشی که د  دل پژوهش مذکو  مو د مطالعه قرا  گرفته اسش

دیگری د   پژوهشد  (  1-2خو د )جدول می موانع فناو ی به چشم -آلمان گرفته تا اندونزی و هندوستان

 Bai, li, Zhao)مانع اصلی د  آموزش آنالیه اسش  5مشخص شد که بی ثباتی شبکه و فناو ی یکی از  چیه 

& Jiang & 2020 )  مو د شناسایی ای موانع فناو ی به عنوان یکی از شرایط زمینه حاضر نیز پژوهش د

ایه شکاف قرا  گرفش که به د ستی د  مناطق  وستایی به شکل معنادا ی بیشتر از مناطق شهری گزا ش شد  

های ایه قسمش با گزا شهای یافته شود می یکی از عمده دالیلی اسش که به افزایش شکاف آموزشی نیز منجر

ناطق جهان دیگر مهای یافتهو برخی  ( ITU, 2020; Giannini, 2020; UNICEF, 2020) یالمللبیه

  برای نمونه پژوهشی (Adedoyin & Soykan, 2020; Zhao & Watterston, 2021) هم  استاسش

شرکش کنند ها توانند د  کالسنمی مناطق  وستایی که آموزاند  کشو  استرالیا نشان داد که د صد دانش

 ( Ziebell, Acquaro & Pearn, 2020) بیشتر از مناطق شهری اسش

کلیدی پژوهش حاضر ایه اسش که بنا به تجربه معلمان متوسطه   ویکردهای آموزشی و های از دیگر یافته

گرفش د  بستر آموزش مجازی از می ا زشیابی که پیش از ایه د  دو ان حضو ی مو د استفاده قرا های  وش

حاکی از نابسنده بودن توان سراغ گرفش که می  امتعددی های سش  پژوهشنیبرخو دا   الزمکا ایی و اثربخشی 

 UNESCO, UNICEF and theدا د ) 19-های معلمان د   ویا ویی با شرایط اضطرا ی کویدمها ت

World Bank, 2020a; World Bank, 2020; United Nation, 2020; Jaramillo, 2020; Di 

Pietro, Biagi, Costa, Karpiń, Mazza, 2020 )متناقضی های کشو ها گزا ش برخید   د ایه   باوجو

معلمان د  خصوص مواجه با شرایط کرونا ا ائه شده اسش  برای نمونه های و شایستگیها د  مو د توانمندی

گزا ش  %80و  %70گروهی از پژوهشگران استرالیایی اعتماد به نفس و آمادگی معلمان  ا به ترتیل باالتر از 

های د  حالی که گروه دوم د یافتند که یکی از چالش( Ziebell, Acquaro & Pearn, 2020) دادند

 یسشآموزشی دو ان چهره به چهره برای شرایط غیرحضو ی و آنالیه مناسل نهای  وش ایه اسش که و پیش

(Pokhrel, Sumitra, Chhetri, Roshan, 2021  )  نابسنده بودن  از نشانها پژوهش مجموع بیشترد

د  پژوهشی د  چیه مشخص شد که تد یس آنالیه برای بسیا ی از   برای نمونه دا ند معلمانهای شایستگی

؛ برخی پژوهشگران (Xiao & Li, 2020)معلمان جدید بوده و آنها از دانش و مها ت الزم برخو دا  نیستند 
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ها رای تد یس آنالیه آموزش ندیده و از مها تهندی ب معلماند  پژوهش دیگری مشخص شد که استرالیایی نیز 

 .(Jain, Lall, & Singh, 2020های الزم برخو دا  نیستند )و شایستگی

های و  سانهها بسیا ی از معلمان چینی  صرفًا محتوای آموزشی  ا از طریق فناو ید  د وان کرونا 

کردند  به عبا ت دیگر از  ویکردها و  اهبردهایی که ویژه فضای جدید می ا سال آموزانبرای دانشدیجیتال 

وزا ت آموزش و پرو ش اعالم کرد که آموزش آنالیه به ایه مشکل آنقد  آشکا  بود که باشد  بی بهره بودند  

 Bai, li, Zhao & Jiangمعنای سوا  کردن همان محتوای آموزش سنتی یا ابزا ی برای انتشا  آن نیسش )

سنتی و دو ان های پژوهشگران اسلواکی نیز نشان دادند که معلمان ایه کشو  همچنان به  وش ( 2020 &

قبلی های آنها بعد از پایان کرونا به  وش %96دا ند؛ به آن اندازه که حدود خاطر حضو ی دلبستگی و تعلق 

  (Mikušková & Verešová, 2020)بازخواهند گشش 

فرقی بیه معلمان جوان و ها  تحقیق حاضر مشخص شد که د  اکثر فقرهنکته جالل توجه اینکه د  

تحصیلی مختلف وجود های  شتهسطح تحصیالت مختلف  و همچنیه باسابقه  معلمان زن و مرد  معلمان با 

 مشابه یک سطحدیجیتال د  های و شایستگیها به عبا ت دیگر گویی همه معلمان د   ابطه با توانمندی ندا د 

برخی پژوهشگران آلمانی گزا ش دادند  آنها نشان دادند که برخالف ایه یافته  ا  بته پاییه  قرا  دا ند  مشابهو ال

بایسش می ( وPrensky, 2001 وند )می انتظا   معلمان جوان که به قول پرینسکی از بومیان دیجیتال به شما 

اشته باشند  از مها ت و شایستگی بیشتری با فضای مجازی و ابزا های دیجیتال انس و آشنایی بیشتری د

 ( König, Jäger-Biela, & Glutsch, 2020)برخو دا  نبودند 

های با وجود ایه  معلمان بالفاصله بعد از تعطیلی مدا س  تالش خود  ا آغاز کردند تا با ابزا ها و  وش 

  یک توفیق 19-شرایط اضطرا ی کویدتوان گفش که می تد یس آنالیه یا از  اه دو  آشنا شوند  به عبا تی

خود  ا د  زمینه تد یس های و مها تها اجبا ی برای معلمان و نظام آموزشی بود تا د  برخی جهات توانمندی

معلمانی که پیش از ایه اصاًل جلوی دو بیه قرا  نگرفته به قول پژوهشگران مالزیایی  آنالیه افزایش دهند  

 ( Noor, Isa & Mazhar, 2020) جدید و ابزا های جدید  ا بیاموزندهای ا تبودند؛ هم اکنون مجبو ند مه

 توانند ومی تولید و معرفی شده اسش شاد که از سوی وزا ت آموزش و پرو ش افزا  معلمان ایرانی عالوه بر نرم

 ایگان برای ضبط صدا  ضبط تصویر  تولید محتوای الکترونیکی  های توانستند از دیگر نرم افزا ها و اپلیکیشهمی

پیام  سانی و مانند آن استفاده کنند  برخالف ایران  تا آنجا که پژوهشگر به مطالعه و بر سی پرداخش  معلمان 

لمان د  کردند  معنمی واحد استفاده فرمپلشیا افزا  از یک نرمدیگر کشو ها از آزادی بیشتری برخو دا  بوده و 

کنند  می کرده ومی و ا ائه د س استفاده آموزانبسیا ی از کشو ها از ابزا های  ایگان برای ا تباط با دانش

 د  فصل دوم مو د اشا ه قرا  گرفش ها تعدادی از ایه ابزا ها و  سانه

عی   یک شدن محیط کا  و زندگی بود  طبی19-یکی از  خدادهای بی سابقه د  دو ان شیوع کوید

کنند اما د  هم گیری خود  ا از منزل پیای شغلی و حرفههای فعالیشوظایف و اسش که معلمان بخشی از 

آن د  منزل انجام شود  بی سابقه بوده اسش  بسیا ی  که صفر تا صدای گونهبه تنیدگی محیط زندگی و آموزشی 
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 40پژوهش انجام شده د  سطح  دادند می انجاماز معلمان کا  تد یس  تمریه  ا زشیابی و بازخو د  ا د  منزل 

 Di)انجامیده اسش  آموزانمحیط منزل بر افزایش نابرابری یادگیری د  بیه دانشکشو  ا وپایی نشان داد که 

Pietro, Biagi, Costa, Karpiń, Mazza, 2020)تواند  خ دهدمی   مشابه ایه اتفاق برای معلمان نیز 

 مانع توسط چند ته از پژوهشگران هندی به عنوان یک   به عنوان محیط کا ی جدید که شرایط خانهای گونهبه

   ) .2020Joshi et al(1قرا  گرفته اسش شناساییمو د  مهم

فزوده شد  با اآنها نیز حجم به د  دو ان تعطیلی مدا س  نه تنها تمام کا ها به منزل منتقل شد  بلکه  

فاوا د  بستر  و یادگیری تد یسهای به اندازه کافی از مها ت و شایستگی انآموزعنایش به آنکه معلمان و دانش

آموزشی های لیشبرای فعابرخو دا  نبودند  معلمان مجبو  بودند زمان و توان بیشتری  ا  دیجیتالهای و فناو ی

 & Ziebell, Acquaro)  استرالیا (Jain, Lall, & Singh, 2020)د  هند هایی پژوهش کنند  صرف

Pearn, 2020) اسلواکی  (Mikušková & Verešová, 2020)  و اسپانیا(Portillo, Gary, Tejada, 

Bilbao, 2020)  و ناگهانی  خاطر انتقال سریعدالیل مختلف از جمله به نشان داد که فشا  کا ی معلمان به

 افزایش یافته اسش  (Adedoyin & Soykan, 2020)آموزش از حالش چهره به چهره به آنالیه 

ه معلمان افزایش استرس  اضطراب  عواطف منفی  احساس عدم کفایش و ناتوانی نیز د  بی  د  کنا  ایه

 ,Gore, Fray, Miller) که برخی از آنها به فکر تغییر شغل خود هستندای گونهبه  گزا ش شده اسش

Harris & Taggart, 2020)   رونا ک روسیو وعینشان داد که د  دو ان ش یکشو  اسلواکدیگری د  پژوهش

پژوهش  هیا یهاافتهی  کرده اسش دایکرده و عواطف مثبش آنها کاهش پ دایپ شیمعلمان افزا یاحساسات منف

 آنها دا د شیو شخص هی( عواطف معلمرییبا )تغ یآموزش از  اه دو  ا تباط تنگاتنگ دهدیم ننشا

(Mikušková & Verešová, 2020 ) 

  

 نتیجه گیریبحث و 

آموخته شده های د سبه اعتقاد صاحل نظران  اشا ه شد که ها  و تجربهها د  فصل دوم و ذیل عنوان فرصش

 ,Addimando, leder & Zudini) خواهد بود گشا و مفیدا زشمند و برای آینده  اه 19-از دو ان کوید

2021, Bertling, Rojas, Alegre, & Faherty, 2020)  برای بازاندیشی د    ا یهایدو ان کرونا فرصش

نوآو ی مطالعه و   پژوهش  (Ziebell, Acquaro & Pearn, 2020) فرایندهای آموزش و پرو ش

(Adedoyin & Soykan, 2020)  ایجاد کرد ) انتامل و تفکر د با ه حرفه و شغل معلموGore, Fray, 

Miller, Harris & Taggart, 2020)   های نظام 19-کوید  تأیید شدهمانطو  که د  پژوهش حاضر

 & Zhaoچیزهایی  ا بپذیرد که با ها پیشنهادات مربوط به آن  ا  د کرده بود )  آموزشی  ا مجبو  کرد

                                                 
1 Joshi, Amit, Muddu Vinay, and Preeti Bhaskar (2020). Impact of coronavirus pandemic on the Indian 

education sector: Perspectives of teachers on online teaching and assessments. Interactive Technology 

and Smart Education. 
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Watterston, 2021 استثنایی برای فاصله گرفته از آموزش  فرصشنخستیه (  گروهی از پژوهشگران آن  ا

شرایط ( و معتقدند که Ratten, 2020دیجیتال دانسته )های سنتی و به کا گیری  ویکردها و ابزا ها و  سانه

 Brysonهای آموزش ظهو  کند )نوآو انه بیشتری د  نظامهای به وجود آمده باعث شد که تفکرات و  اه حل

& Andres, 2020)   معلمان دانسش  دو ان « فه گریزی»و « فه هراسی»پیشاکرونا  ا بتوان دو ان اگر دو ان

 قلمداد کرد « فه پذیری»توان دو ان می کرونا و پساکرونا  ا

 ود که بعد از پایان می و امیدهایی که د  بند قبلی مو د اشا ه قرا  گرفش  بیم آنها باوجود فرصش 

سنگیه به دسش آمده اسش  به دسش های که با هزینههایی د سو بازگشایی مدا س  تجا ب و  19-کوید

از   خاص  نظام آموزشی ما د  ایه زمینهطو  به ( Zhao & Watterston, 2021)فراموشی سپرده شود 

نظام آموزشی ما د   ید طوالیی برخو دا  اسش د  کالس و مد سه  از ها جمله د  خصوص به کا گیری فناو ی

فراوانی های هزینه(  1390نا به اسناد باالدستی از جمله سند تحول بنیادیه آموزش و پرو ش )و بدو دهه اخیر  

 هوشمندسازی»و « مدا س طرح اتصال»  « شد -شبکه ملی مدا س ایران» ی چون ا تحش عناویه مختلف

پنجم سند   د  فصل اول  سوم و طرفی بسته باشد با ی برداشته و بدون آنکه ؛پرداخش کرده اسش «مدا س

  12نویه اشا ه شده اسش )همان  صص های از فناو ی« هوشمندانه»گیری مذکو   مکر  بر بهره بردا ی و بهره

حاکی از عدم دستیابی مدا س هوشمند به اهداف از پیش تعییه ؛ د  حالی که شواهد متعدد (19  15

و  یلنگرود یعلو ان یزندوان؛ 1394؛ مردانی و موالیی  1392  حید ی  وزیری و عدلی) شده اسش

 ا به هایی گذا انی که چنیه هزینهسیاسش ( 1398؛ اسکند ی و وحدانی اسدی  1396  یمیر حیم

 اند فناو ی برخو دا  نبودهبه کا کرد و نقش از فهم عمیقی نسبش اند  نظام آموزشی و کشو  تحمیل کرده

تا خردمندی: نقدی بر تلقی نظام تربیتی از  هوشمندیاز »با عنوان ای د  مقاله ویژهطو  به پژوهشگر

 پرداخته اسش ( به ایه موضوع 1395)اسکند ی   «فناو ی

از تجا ب به دسش آمده از دو ان کرونا  آسان گیری و بهره با ایه وصف و با ایه سابقه  حفظ 

ران کرونا و به مصداق  ود که بعد از عبو  از بحمی احتمال فراوان ؛ مگر د  سطح حداقلی نخواهد بود

  شاهد بازگشش به  ویکردهای قبلی و کنا  گذاشته فناو ی ( 67)اسرا/ مفَلَمَّا نَجَّاکُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُآیه 

پژوهش حاضر نشان داد که حتی د  های بخشد ایه اسش که یافتهمی باشیم  آنچه ایه احتمال  ا قوت

معلمان همچنان به  ویکردهای تد یس و ا زشیابی سنتی و قبلی  بستر آموزش آنالیه )یا  اه دو (  

که از کا ایی و اثربخشی الزم د  دو ان کرونا و هایی چسبندگی داشتند؛  ویکردها و  وش دلبستگی و

 آموزش آنالیه برخو دا  نبودند 

مهر تأیید مکر ی اسش بر اینکه به صرف برخو دا ی تام و تمام از از جهاتی ایه پژوهش   

مگر آنکه متناسل با سخش افزا های  ؛یادگیری ا تقاء نخواهد یافش-نویه  کیفیش یاددهیهای فناو ی

ابزا ها هرچند پیشرفته و پرهزینه  د  نهایش  جدید نیز به کا  گرفته شود  افزا یجدید   ویکردهای نرم

دانش  انگیزه  ؛ مادامی که معلمان از معلمان و مربیان مو د استفاده قرا  خواهند گرفش توسط اذهان

طراحی آموزشی ویژه برخو دا  نباشند  استفاده های دیجیتال و همچنیه مها تهای مها ت و شایستگی
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اعجاز » هدو ان کرونا مجدد نشان داد ک نویه به تغییر و تحول خاصی منتهی نخواهد شد های از فناو ی

 ( 1395)اسکند ی   «)ع( واقعی د  ید موسی اسش نه د  عصای موسی

توأمان نتایج نهایی ایه پژوهش و پیشنهادات ناشی از آن  ا د  قالل بندهای زیر طو  به د  انتها

 آمده اسش:

« فه پذیری» به دو ان« فه گریزی»و « فه هراسی»معلمان  ا از دو ان بسیا ی از   19-کوید -

سوق دا د  از ایه جهش  فرصتی پیش  وی نظام آموزشی قرا  گرفته اسش که دو دهه تالش 

گذشته به تحقق اندکی از آن نیز منجر نشده بود  به مرو  زمان و پس از بازگشایی مدا س  

دسش برود  زمان استثنایی و مناسبی اسش که نظام آموزشی  ممکه اسش ایه فرصش طالیی از

 همانطو  که از بندهای آتی ش تلفیق فاوا و برنامه د سی تصمیمات جدی اتخاذ کند د  جه

توان استنباط کرد  با وجود پذیرش فناو ی و ا تقاء دانش و مها ت معلمان د  خصوص می

تد یس حضو ی  ا برتر دانسته  -به دالیل متعدد –دیجیتال  بیشتر آنها های و  سانهها فناو ی

بهتریه تصمیم  د سش باشد گیری ش به مد سه و کالس هستند  اگر ایه نتیجهو خواستا  بازگش

که ضمه بهره مندی از مزایای بی بدیل ای گونهبه  ویکرد تلفیقی اسش؛گیری نظام آموزشی  پی

  استفاده شود و اصیل تعلیم و تربیش حضو ی  همگام با تغییرات جهانی  از امتیازات فاوا نیز 

تر   مسیرهای ا تباطی مجازی  با یکوابسته به  وابط نزدیک انسانی اسشبه شدت تعلیم و تربیش  وح  -

  ام پی تری رقرا  کند  همانطو  که گوش کردن به یک فایلاز آن اسش که بتواند ا تباط کاملی  ا ب

 تواندنمی گوش کردن به فایل صوتی یا تصویری معلم نیزتواند جای شرکش د  کنسرت  ا بگیرد؛ نمی

ها سازها و نغمه  معلم د  کالس د س  همانند یک  هبر ا کستر  پر کندچهره به چهره  ا جای تد یس 

 کرده و تحش تأثیر قرا  د گیر ا شاگرد حاضر کند تا همه حواس بلکه وجود می و هدایش ا تنظیم 

معلم های دانش  مها ت و شایستگی با کاهش و افزایش ؛ با وجود ایه  باید د  نظر داشش کهدهدمی

  تواند شدت و ضعف داشته باشد می   ایه چالشدیجیتالهای د  زمینه فاوا و فناو ی

 ابطه و تعامل مؤثر بیه معلم و شاگرد کاهش د  آموزش از  اه دو  و غیرحضو ی  با توجه به بند قبلی   -

د  نهایش عالوه بر تضعیف نقش آموزشی  یافته  اقتدا  و جایگاه معلم د  نزد شاگرد کم  نگ شده و

تواند می معلمهای د  اینجا نیز شایستگیمعلم  نقش تربیتی و عاطفی او نیز به حاشیه  انده شده اسش  

 بخشی از ایه نقصان  ا پوشش داده و مرتفع کند 

تواند می تا چه اندازه« آئینه برابرتد یس د  »و « شیشه ایهای تد یس د  کالس»کرونا نشان داد که  -

  معلمان  ا گاه د  جلوی آیینه نشاند و گاه به 19-د  افزایش دقش و کیفیش تد یس موثر باشد  کوید

کشاند  معلمان مجبو  شدند که نحوه تد یس خود  ا مرو  کرده و بازبینی کنند  ای کالس شیشه

ت و ا زیابی مد سه و والدیه قرا  داد؛ آنها  ا به شدت د  معرض نظا ای  تد یس د  کالس شیشه
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نتوانسش به امری که د  نهایش به ا تقاء دقش و کیفیش تد یس انجامید  مع االسف  ایه اتفاق میمون  

؛ چراکه ایه افزایش دقش و کیفیش د   ویکردهایی  خ داد که کیفیش یادگیری شاگردان بیانجامد

از تولید د  عصر الکتریسیته  ایه مثل ایه اسش که ه  آنالیهای مناسل دو ان حضو ی بودند نه آموزش

   خو سند باشیم و کم مصرف کیفیش مد ن  باگردسوزِهای چراغ

  داد  د  صفحه نظام آموزشی ایران  برخالف بسیا ی از کشو ها  اپلیکیشه شاد  ا د  اختیا  معلمان قرا -

ول همراه ا یفن میکشو  اسش که توسط ت یتعامل شهیکیاپلتریه شاد بز گنخسش آن آمده اسش که 

م بو سشیز هیکا بر د  ا ونیلیم 14از  شیشده اسش؛ بسازی ادهیوزا ت آموزش و پرو ش پ یبرا

بوده  طراحی و ساخش ایه اپلیکیشه د  مدت کوتاه به نوبه خود کا  بز گی فعال هستند  تالیجید

د  واقع  زیسش بوم دیجیتال به شما  آو د یک توان آن  ا نمی اسش؛ با وجود ایه  با هیچ معیا ی

تی د  میان و فرا وزا ای حاشیههای   اگر نگرانیکا کرد اصلی ایه اپلیکیشه د  حد یک پیام  سان بود

مان  ا د  معل مدا س و توانسشمی بسا وزا ت آموزش و پرو ش نیز مانند بسیا ی از کشو ها ای نبود 

 زایای بیشتریمو سامانه یادگیری آزاد بگذا د  ایه کا  افزا  نرم  اپلیکیشه  فرمپلشانتخاب نوع 

و  هااز ابزا  غیرمتمرکزطو  به توانستندمی معلمانبرای نمونه توانسش به دنبال داشته باشد؛ می

و تر  ایگان  ابزا های قویطو  به توانستندمی آنها همچنیه استفاده کنند  چندگانه و متنوعهای  سانه

 شانمعرفی شده اسش  ن 2که د  پیوسش شما ه ای تجربه ی د  اختیا  داشته باشند سندترکا برپ

آزادی  آنهاتوان به می  و اعتماد به مدا س و معلمان دهد که با دو  شدن از  ویکردهای متمرکزمی

   ا به نظا ه نشسش عمل بیشتری داد و خالقیش و مدیریش آنها 

به تغییر برنامه د سی خود بیاندیشد؛ چراکه ایه پژوهش نشان داد که دانشگاه فرهنگیان باید به جد  -

برتری خاصی بر معلمان مسه ندا ند  اند  دانش آموخته شدهها معلمان جوان که به تازگی از دانشگاه

معلمان عالوه بر تسلط بر نرم افزا ها -دانشگاه فرهنگیان باید معلمان  ا برای آینده تربیش کنند  دانشجو

آموزشی مبتنی بر عصر های دیجیتال  باید با طراحی آموزشی   ویکردهای تد یس و شیوههای سانهو  

های  اهبه آشنایی کامل داشته باشند  برای آموزش دیگر معلمان نیز باید  1(1391)اسکند ی   دیجیتال

)چراکه ناکا آمدی آنها به اندازه کافی  اندیشیدمعمول آموزش ضمه خدمش های غیر از شیوهدیگری 

   (1398به اثبات  سیده اسش )اسکند ی  وحدانی اسدی  

  سد ساده نیسش  فناو یمی نسبش فناو ی و نظام تربیتی  آنطو  که د  وهله نخسش به نظر د کِ -

ه نیسش که اینگونعمل کرده و کنترل امو   ا از دسش کا بر خا ج کند  « عامل»تواند به مثابه یک می

هموا ه به عنوان ابزا ی بی جان و خنثی د  دستان کا بر باشند؛  -از جمله فناو ی دیجیتال–هافناو ی

  «سواد»  استفاده از آن نیازمند (1395)اسکند ی   باشدو مخرب گر تواند طغیانمی فناو ی دیجیتال

المللی بجد به دنبال توسعه مفهوم بی جهش نیسش که موسسات بیه اسش  «شایستگی»و  «مها ت»

                                                 
 آموزشی د  عصر دیجیتال  تهران: انتشا ات سمش  های (  نظریه و عمل  سانه1391اسکند ی  حسیه )  1
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هستند )اسکند ی   حیمی پردنجانی   آموزانبویژه د  بیه کودکان و دانش 1(DQهوش دیجیتال )

1399 ) 

-تأثیرات کوید از آنجا که کرونا یک تجربه عمیق و همه جانبه بود  بهتر اسش که نظام آموزشی عالوه بر -

پژوهشگر  بپردازند ا ب مدا س به عنوان یک واحد آموزشی بر تجا ب تد یس معلمان  به مطالعه تج 19

طالعه ایه مد  جریان ایه مطالعه با تجربه نگا ی یکی از مدا س متوسطه اول شهر بجنو د مواجه شد  

به نگا ی آتی باشد  شرح ایه تجرهای و سیاسش گذا یهاتواند منبع غنی برای برنامه  یزیمی تجا ب

 آمده اسش  2د  پیوسش شما ه 

 

                                                 
1 Digital Quotient 
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ی  مجله علوم از فناو  یتینظام ترب یبر تلق ی: نقدیتا خردمند یاز هوشمند(  1395اسکند ی  حسیه ) .79

  106-81  صفحه 1395  بها  1  شما ه 23دو ه ی دانشگاه شهید چمران اهواز  تربیت

 یو  اهکا ها یمجاز یفضا یهالیآس ییشناسا(  1399اسکند ی  حسیه  و  حیمی پردنجانی  طیبه ) .80

  ادا ه کل آموزش و پرو ش کرونا نهیدو ان قرنطد   یخراسان شمال ییآموزان دو ه ابتدادانش د  کاهش آن

 خراسان شمالی 

بر  یمجاز یهاآموزش ریتأث زانیم یبر س(  1398اسکند ی  حسیه  و وحدانی اسدی  محمد ضا ) .81

یی  ادا ه هوشمند د  کالس د س دو ه ابتدا زاتیاز تجه یفیک یبردا بهره نهیزم د  معلمان یتوانمندساز

 کل آموزش و پرو ش استان خراسان شمالی 

تهران: پژوهشکده مطالعات  ش یو ترب میپژوهش د  فلسفه تعل یهاو  وش اکردهی(   و1389خسرو )  یباقر .82

  یو اجتماع یفرهنگ

 SPSSافزا  آما  ناپا امتریک و  وش پژوهش با کا برد نرم(  1393حسینی  یعقوب و ضیایی بیده  علیرضا ) .83

 تهران: انتشا ات دانشگاه عالمه طباطبایی تهران   20

(  بر سی وضعیش مدا س هوشمند براساس استاندا دها و 1392عدلی  فریبا )حید ی  مریم  وزیری  مژده   .84

اطالعات و آو ی آن با مدا س عادی  فصلنامه فه آموزانمقایسه عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادی دانش

  149-173ا تباطات د  علوم تربیتی  سال چها م  شما ه دوم  صفحات 

(  ا زیابی جامع مدا س هوشمند 1396ظم  میر حیمی بیداخویدی )زندوانیان  احمد  علوی لنگرودی  سیدکا .85

  4  شما ه 13های نویه تربیتی  دو ه   اندیشهSWOTدو ه متوسطه اول شهر یزد با مدل 

(  دبیرخانه شو ای عالی انقالب فرهنگی  وزا ت آموزش و 1390سند تحول بنیادیه آموزش و پرو ش ) .86

 پرو ش  شو ای عالی آموزش و پرو ش 

های مجازی و دیه: نگرشها و  ویکرد دوفضایی به اسیل(  1391عاملی  سعید ضا  و حاجی جعفری  مجتبی ) .87

   95-127(  صص41  دوفصلنامه دیه و ا تباطات  سال نوزدهم  شما ه اول )پیاپی هاتجربه

   1-58  ص 24ا غنون  شما ه ها  نظریه و مفاهیم: شدنها جهانی(  1383عاملی  سیدسعید ضا ) .88

  ترجمه علی دالو  و تحلیل آما ی د   وان شناسی و علوم تربیتی(  1398  و تاکانه  یوشیو )فرگوسه  جرج  ا .89

 سیامک نقشبندی  تهران: نشر ا سبا ان 

پژوهش  سال چها م    مصاحبه یهاداده لیو تحل هیتجز یها وش(  1392نصر  احمد ضا ) قه یصد  یمیکر .90

  94-71شما ه اول  بها  و تابستان  ص

(  2  )3تربیش   و تعلیم مبانی پژوهشنامه  پیچیدگی پا ادایم د  تربیتی تحول(  1392محمدی چابکی   ضا ) .91

  131-150ص 

بر (  بازمهندسی فرایند مدیریش د  مدا س هوشمند ایران با تاکید 1394مردانی  محمد ضا  موالیی  منیژه ) .92

  931-950  ص 4  شما ه 7نقش فناو ی اطالعات و ا تباطات  مدیریش فناو ی اطالعات  دو ه 
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 تجارب تدریس معلمان در دوران کرونا پرسشنامه: 1پیوست شماره 

 هوالحکیم

 همکا  گرانقد  سالم؛

تأثیرات دو ان کرونا بر »مطالعه  برای ساند که پرسشنامه زیر می   به استحضا ایه  وزها ضمه آ زوی سالمتی و تبریک

ایه کا فرمای تنظیم شده اسش  و بر اساس مصاحبه با برخی دبیران استان  «تجا ب تد یس دبیران متوسطه اول و دوم

سان شمالی و   پژوهش ستان خرا شگاه بجنو دمجری آن ادا ه کل آموزش و پرو ش ا سش )ایه موضوع طی نامه دان ای ا

شما ه  سش( 09/12/1399 و تا یخ 61/36376/791به  سیده ا ستان   سطه کل ا تکمیل   به اطالع مدیران مدا س متو

 امیدوا یم که بستتیا  ستتپاستتگزا یم  کنیدبرد  از بابش زمان و توانی که صتترف میدقیقه زمان می 20پرستتشتتنامه حدود 

شما و  سئوالنه  شا کش خیرخواهانه و م شی ابه   ایه پژوهش دقیق نتایجم شتر نظام آموز سائل پیششناخش بی  و ز م

 بیانجامد  ان شااهلل  

 با تشکر و دعای خیر

 حسیه اسکند ی

 

 زن    مرد جنسیش: 

 متوسطه دوم   متوسطه اول مقطع: 

 سال و باالتر 20 20تا  15 15تا  10 10تا  5 5تا  1سابقه تد یس: 

 شهری    وستایی منطقه محل کا : 

شیروان  گرمه  جاجرم اسفرایه بجنو دشهرستان: 

 فا وج  مانه و سملقان بام و صفی آباد از و جرگالن  

 سایر  هنر   فنی و مهندسی  علوم پایه   علوم انسانی  شته تحصیلی: 

 دکتری   کا شناسی ا شد              کا شناسی           مد ک:

 

کامالً  گویه ها 

درست 

 است

 باًیتقر

درست 

 است

 ینم

 دانم

درست 

 ستین

اصالً 

درست 

 ستین

د  اپلیکیشه شاد  قسمش الیو یا پخش زنده    .1

 بالاستفاده اسش 

     

هنگام ا سال فایل د  اپلیکیشه شاد با مشکل مواجه   .2

 شوم می

     

زمان باید ایه اسش که هم« شاد»های یکی از ضعف  .3

 شود چند فعالیش  ا انجام دهم که باعث تداخل می
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های تلویزیون آموزشی آموزان مه از برنامهدانش  .4

 کنند استفاده نمی

     

آموزان مه به اینترنش پرسرعش دسترسی دانش  .5

 ندا ند 

     

های کرونا باعث شد که ترس مه نسبش به فناو ی  .6

 آموزشی جدید بریزد 

     

های کرونا باعث شد که نگرش مه نسبش به فناو ی  .7

 شود مد ن آموزش مثبش 

     

های مد ن آموزشی واقعاً ام که فناو یاکنون پذیرفته  .8

 توانند کا ایی داشته باشند می

     

ضرو ت دو ان کرونا باعث شد که شناخش بیشتری   .9

 افزا ها و کا برد آنها پیدا کنم نسبش به نرم

     

های آن د  حال حاضر به خوبی از شاد و قابلیش  .10

 کنم استفاده می

     

افزا های د  دو ان کرونا مجبو  شدم کا  با نرم  .11

 مختلف  ا یاد بگیرم 

     

افزا های مفید  ا بعد از کرونا استفاده از برخی نرم  .12

 ادامه خواهم داد 

     

بهتر اسش بعد از کرونا  شاد به عنوان یک ابزا    .13

 کمکی حفظ شود 

     

خواهم  بعد از کرونا استفاده از پاو پوینش  ا ادامه  .14

 داد 

     

شاگردان دوسش دا ند که د س  ا با صدا و تصویر   .15

 معلم خود د یافش کنند 

     

کرونا باعث شد که هنگام د س دادن  بهتر بتوانم   .16

 خودم  ا جای شاگردانم قرا  دهم 

     

تد یس د  دو ان کرونا باعث شد که شناخش   .17

پیدا آموزان د  فضای مجازی بیشتری از عالیق دانش

 کنم 

     

تد یس د  دو ان کرونا باعث شد که به اهمیش   .18

 استفاده از تصاویر د  آموزش  بیشتر پی ببرم 
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های تد یس د  دو ان کرونا باعث شد که از کلیپ  .19

 آموزشی یا تربیتی بیشتر استفاده کنم 

     

تد یس د  دو ان کرونا باعث شد که بیش از پیش   .20

ها برای اثربخشی تد یس  سانههای از قابلیش

 استفاده کنم 

     

د  دو ان کرونا د سنامه )یا طرح د س( خود  ا با   .21

 کنم دقش بیشتری تهیه می

     

کنم کرونا باعث شد که کیفیش تد یسم فکر می  .22

 باالتر برود 

     

تر  ام که تد یسم سادهد  دو ان کرونا سعی کرده  .23

 تر باشد تر و  وشهمنظم

     

های بهتر و کنم  تمریهد  ایه دو ان سعی می  .24

 تری به شاگردان ا ائه دهم باکیفیش

     

کنم د  ایه دو ان  بیشتر و بهتر به فکر می  .25

 دهم آموزانم بازخو د میدانش

     

د  ایه دو ان  امکان ا ائه تمریه و بازخو د به   .26

 شاگردان  بیشتر از حالش حضو ی اسش 

     

کنم نمراتی که د  دو ان حضو ی به می فکر  .27

 دادم  دقیقتر بود می آموزاندانش

     

به نظر مه د  دو ان کرونا  نمرات بسیا ی از   .28

 آموزان نمره واقعی آنها نیسش دانش

     

 pvآموزان د  های دانشبه نظر مه سوابق فعالیش  .29

 تواند  اهی برای نمره دادن به آنها باشد شاد  می

     

ها و تکالیف ا سالی به طو  کلی  ثبش سوابق فعالیش  .30

شاگردان د  شاد و فضای مجازی  اه بهتری برای 

 نمره دادن اسش 

     

به نظر مه د  ایه دو ان  استفاده از ا زشیابی کیفی   .31

 بهتر از ا زشیابی کمّی اسش 

     

آموزان نسبش به انجام تکالیف  سهل انگا تر دانش  .32

 اند شده

     

      جوّ  قابش بیه شاگردان یک کالس کمتر شده اسش   .33

      ا تباط بیه شاگردان یک کالس کمتر شده اسش   .34
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آموزان اسش  وقتی تلفه همراه دسش دانش  .35

های فضای مجازی  بازی  اینترنش و     باعث جذابیش

 شود که کمتر به د س توجه داشته باشند می

     

مجازی بیشتر از قبل وقش  د  دو ان کرونا  فضای  .36

 کند آموزان  ا تلف میدانش

     

دانند که بچه هایشان د  فضای اکثر والدیه نمی  .37

 مجازی مشغول چه کا ی هستند 

     

های آنالیه مه  افرادی چون ناظر  د  اکثر کالس  .38

 مدیر و معاون حضو  دا ند 

     

دهم که تد یس مه توسط برخی والدیه احتمال می  .39

 دیده شده و مو د ا زیابی قرا  بگیرد 

     

د  دو ان کرونا  امکان اینکه همکا ان نحوه تد یس   .40

مرا مشاهده کرده و مو د ا زیابی قرا  دهند  افزایش 

 یافته اسش 

     

اینکه مجبو  شدم از تد یس خودم فیلم بگیرم  د    .41

 مجموع اتفاق مثبتی اسش 

     

توانستم تد یس خودم  ا د  دو ان کرونا بهتر   .42

 ا زیابی کنم 

     

د  دو ان کرونا محیط کا  و منزل مه یکی شده   .43

 اسش 

     

د  منزل  اتاق کا  جداگانه یا فضای کا  مخصوص   .44

 ندا م 

     

های شغلی مه های خانوادگی مه با نقشنقش  .45

 تداخل پیدا کرده اسش 

     

سهوی مه د  از بابش اینکه ممکه اسش اشتباهات   .46

 تد یس توسط دیگران دیده شود  نگرانم 

     

به خاطر شرایط منزل  سر و وضع خودم یا لباسم    .47

 دهم که ضبط ویدئویی نداشته باشم ترجیح می

     

آموزان  افراد دیگری بینم به غیر از دانشوقتی می  .48

مثل کا شناس ادا ه  مدیر و معاون حضو  دا ند  

  احش نیستم 

     

      اسش  افتهیمه با شاگردانم کاهش  یا تباط عاطف  .49
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      آموزانم د  طرح سوال د  گروه   احش نیستند دانش  .50

کنم  وابط مصنوعی جای  وابط طبیعی  ا فکر می  .51

 گرفته اسش 

     

اینکه ا تباط بیه معلم و شاگرد به خا ج از   .52

چا دیوا ی کالس سنتی گسترش پیدا کرده اسش  

 مثبتی اسش اتفاق 

     

آموزان یاد گرفتند که با د  شاد  به مرو  زمان دانش  .53

شان ا تباط با معلمتری ادبیات بهتر و محترمانه

 برقرا  کنند 

     

د  دو ان کرونا  تعامل مه و شاگردانم کاهش یافته   .54

 اسش 

     

د  دو ان کرونا  میزان مشا کش شاگردان کاهش   .55

 یافته اسش 

     

توانم به موقع و بالفاصله به شاگردانم بازخو د نمی  .56

 دهم 

     

      شناخش مه از شاگردانم کاهش یافته اسش   .57

از آنجا که  ابطه عاطفی مه با شاگردانم کمتر شده   .58

اسش  امکان بحث د  مو د مسائل تربیتی وجود 

 ندا د 

     

د  دو ان کرونا  تمرکز مه بر مسائل آموزشی   .59

 بوده اسش تا تربیتی  آموزاندانش

     

های تربیتی حاصل از حضو  د  کنم آسیلفکر می  .60

 فضای مجازی افزایش یافته اسش 

     

توانم برخی مسائل خا ج از د س از طریق شاد نمی  .61

های زندگی( )مانند مسائل اخالقی  تربیتی و مها ت

  ا آموزش دهم 

     

بیشتری  ا  د  دو ان کرونا د  مجموع  زمان و توان  .62

 کنم برای تد یس صرف می

     

      ام به طو  شبانه  وزی با امر آموزش د گیر شده  .63

از یکجا نشینی  کا  با گوشی و صرف وقش زیاد   .64

 ام خسته شده
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کنم لذت مه از تد یس و  ضایش شغلی مه فکر می  .65

 د  دو ان کرونا کاهش یافته اسش 

     

آموزش حضو ی بهتر و برتر  ام کهیقیه حاصل کرده  .66

 از آموزش مجازی اسش 

     

  میزان یادگیری کشمبا وجود آنکه بیشتر زحمش می  .67

 آموزان کمتر شده اسش دانش

     

کاهش پیدا  1399آموزان د  خرداد نمرات دانش  .68

 کرد  

     

آموزان د  خرداد دهم که نمرات دانشاحتمال می  .69

 کاهش پیدا کند  1400

     

آموزان د  شاد  همانند وقش حضو ی  شأن دانش  .70

 کنند معلم  ا  عایش نمی

     

دهند ای به هم پیام میگونهبه آموزان د  شاددانش  .71

 که گویی اصال معلم د  کالس نیسش 

     

آموزان د  کالس حضو ی حرف شنوی دانش  .72

 بیشتری داشتند 

     

د  دو ان  هاکنند که ما معلمآموزان فکر میدانش  .73

 کرونا مجبو یم نمره دهیم 

     

آموزان نسبش به دو ان حضو ی  کمتر از معلم دانش  .74

 پرسند خود سوال می

     

های باالتر  آموزان سالد  دو ان کرونا  دانش  .75

 عملکرد بهتری داشتند 

     

آموزانی که د  دو ان حضو ی عملکرد همان دانش  .76

کرونا نیز عملکرد باالتری بهتری داشتند  د  دو ان 

 دا ند 

     

آموزان ضعیف  کنم د  دو ان کرونا  دانشفکر می  .77

 اند تر شدهضعیف

     

تواند فاصله کنم آموزش از طریق شاد نمیفکر می  .78

 آموزان ضعیف و قوی  ا کمتر کند بیه دانش

     

 

( به اطالع 09125275369از طریق واتس آپ یا تلگرام ) لطفاً اگر مطلل دیگری دا ید د  کاد  زیر مرقوم بفرمایید یا

                             پژوهشگران برسانید:
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 بجنورد 1تجربه نگاری مدرسه شهید رجایی : 2پیوست شماره 

 شده اسش  بجنو د تهیه 1نگا ی توسط جناب آقای ابراهیم وحیدی  معاون دبیرستان شهید  جاییایه تجربه 

 نگاری: مدیریت اقتضایی در دوران کرونا عنوان تجربه

های آنالیه و د  تد یساز دبیران نمون برگ مجموعه انتظا ات دبیرستان  : تهیه و تدویهگام اول

  د  جلسه شو ای دبیرانران و عقد قرا داد حضو ی از دبی

 ا ائه بازخو د همراهه و های مجازی دبیران د  شاد مطابق نمون برگ تهیه شد: بازدید از کالسگام دوم

  و نکات اصالحی نکات مثبش با یادآو ی

آموزش آنالیه و نحوه استفاده از پلتفرم   ی الکترونیکیا: برگزا ی کا گاه آموزشی تولید محتوسوم گام

  های آموزشیا سال کلیپلیه دبیران با حضو  مد سیه برجسته و تداوم آموزش ازطریق شاد برای ک

  تهیه ملزومات آموزش مجازی )فیبر نو ی( برای دبیرستان ودن اینترنش پرسرعش: فراهم نمچهارم گام

تعدادی از دبیران  کوچک  ماژیک و پایه دو بیه جهش تد یس د  منزل برای  بردتخته وایش از قبیل

افزا های آموزشی و مو د نیاز د  گروه کمک آموزشی با نظر دبیران و تهیه و ا سال نرم یهاتهیه کتاب

  یراندب

 و  فع پاسخگویی و واگذا ی مسئولیش پیگیری امو  آموزشی و تقسیم کا  بیه معاونیه :پنجم گام

 یران د  هر پایه به یکی از معاونیه آموزان و دبمشکالت دانش

ابالغ   آموزان عالقمند و توانمند د  زمینه آموزشیها از بیه دانشتعییه نماینده کالس :ششم گام

تعییه ادمیه و معلم یا  توسط مدیر   د  شادنمایندگان تشکیل گروه   های آنها سالشها و مامو یش

  های شادتوسط دبیران د  کالس

: تشکیل اتاق فکر مجازی و عضویش تعدادی از دبیران توانمند و عالقمند و اثرگذا  بیه سایر هفتم گام

  دبیران جهش بر سی مشکالت و د یافش پیشنهادات و  اهکا ها

ای خالصهها   وزانه از ساعش شروع و پایان کالس های د یافتی بصو تگزا شبندی جمع :هشتم امگ

 اینده د  گروه کالس توسط نم هر های دبیران و لیسش غایبیهاز اهم فعالیش

به تناسل شرایط  توسط معاون آموزشی و صو ت  وزانه و هفتگیبندی لیسش غایبیه به: جمعنهم گام

ا سال لیسش د  گروه اتاق فکر مجازی   ا سال پیامک گروهی  اولیا تماس بابرقرا ی آموز دانشهر 

  والدیه

برخی از دبیران به  : برگزا ی سلسله جلسات پرسش و پاسخ اولیا با مدیر دبیرستان و حضو دهم گام

  انتخاب اولیا د  گروه اتاق فکر مجازی والدیه

دبیران د  گروه  بندی شده و اقدامات خاص و خالقانهجمعهای  ش: ا سال مقطعی گزایازدهم گام

  کا کنان گیری از تجربیات سایرهدف بهره همکا ان با
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ها و اعالم برنامه  صو ت پخش زنده د  کانال مد سه د  شادهبرگزا ی برنامه آغازیه ب :دوازدهم گام

  آموزان و اولیاآو ی نکات مهم و ضرو ی به دانشیاد

بازدید مجازی  های آموزشی شهرستان و استان جهشاعالم آمادگی و د خواسش از گروه :سیزدهم گام

  های د سی دبیران د  شاداز گروه

ها و ا سال د  گروه همکا ان و اهدای تقدیرنامه : د یافش بازخو د بازدید از سرگروهچهاردهم گام

  استانی به دبیران

 
 آموزاندانشبا محو یش و اقدامات انجام شده  ی برداشته شدهها: گام1شکل

 

 
 معلمان با محو یشو اقدامات انجام شده  ی برداشته شدهها: گام2شکل
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 نتایج و دستاوردها

 تریه نتایج مدیریش اقتضایی د  شرایط ویژه کرونا عبا ت اسش از:مهم

 های دبیرستان  گیری از توانمندی و ظرفیشتوسعه فرهنگ کا گروهی و بهره 

 های آنالیه گیر تعداد غایبیه  وزانه کالسکاهش چشم 

 ها تشکیل به موقع و منظم کالس 

 های آنالیه دبیرانمندی آنها از کالسجلل مشا کش اولیا و افزایش  ضایش  

 ویژگی اثرترین مهم

 های اثر عبا ت اسش از:تریه ویژگیمهم

  د  فضای مجازی و  اهنمایی و ا ائه  اهکا  به موقع و افزایش میزان نظا ت بر عملکرد دبیران

  اثربخش

 آموزانهای مجازی و حضو  حداکثری دانشالسبرگزا ی منظم و به موقع ک  

 خیر د  شروع کالسأحداقل ت غیبش و  بدون ا تقا توانمندی دبیران د  تد یس مجازی  

 جلل مشا کش اولیا د  همکا ی با مد سه  

  هاجرای برنامهاآموزان د  های دانشگیری از ظرفیش و توانمندیکا کنان و بهرهبیه  تقسیم کا  
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 کارنامک پژوهشی: 3پیوست شماره 

 صد هنر دارد توکل بایدشگر راهرو تکیه رب تقوا و دانش رد طریقت کافریست
 حافظ

 اطالعات شخصی -1
 نام و نام خانوادگی: حسیه اسکند ی

 1356تا یخ تولد: 

  محل کا : دانشگاه بجنو د آد س

  09125275369تلفه همراه: 

 eskandari3@yahoo.comو  eskandari33@gmail.comپسش الکترونیکی: 

  سوابق تحصیلی -2

 آموختگیدانشرشته                  تاریخ                  نام دانشگاه                مقطع                    

 1378 زبان و ادبیات انگلیسی            شهید باهنر کرمان    کا شناسی           

  1383 تکنولوژی آموزشی         ایی تهرانعالمه طباطب   کا شناسی ا شد    

 1389 فلسفه تعلیم و تربیش(   تربیش مد س تهران           Ph. Dدکتری )   

 1389  گراییفرصش مطالعاتی     گوتنبرگ سوئد                 ا تباط   

 

 ها و تقدیرهارتبه -3

 1381کشو ی د  آزمون کا شناسی ا شد  دوم تبه  -

 1384آموختگان دانشگاه عالمه طباطبایی بیه دانش اول تبه  -

 1385آزمون کتبی دکتری دانشگاه تربیش مد س  اول  تبه -

 1385 یزی د سی دانشگاه اصفهان آزمون استعدادهای د خشان دو ه دکتری برنامه اول تبه  -

 1389آموختگان دو ه دکتری دانشگاه تربیش مد س بیه دانش اول تبه  -

 1393د  حوزه علوم انسانی  دانشگاه بجنو د   نشگاهپژوهشگر برتر دا  -

 1393د  حوزه علوم انسانی   استان خراسان شمالی پژوهشگر برتر -

 1400  1392دانشگاه بجنو د   استاد برتر آموزشی -

   1397د  اجرای طرح پژوهشی  وزا ت آموزش و پرو ش رتبه اول کشوری  -

   1398آموزش و پرو ش د  اجرای طرح پژوهشی  وزا ت رتبه دوم کشوری  -

  1390  معاون ریاست جمهوری  تقدیر شده از سوی پژوهشگر برتر در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت -

)به انتخاب وزا ت علوم  تحقیقات و  1399عضو هیات علمی برتر کشوری در ارتباط با جامعه و صنعت،  -

 فناو ی( 

 

  

 

mailto:eskandari3@yahoo.com
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 تالیف کتاب: -4
  1391   حسیه اسکند ی  انتشا ات سمش:عصر دیجیتال های آموزشی درنظریه و عمل رسانه .1

  انتشا ات مد سه: ویراسش دوم   حسیه اسکند یافزارهای یادگیری الکترونیکیاستانداردهای درس .2

 فناو ی( وپیشنهاد شده د  سرفصل مصوب وزا ت علوم  تحقیقات  –منبع د سی دو ه کا شناسی علوم تربیتی   )1396

 1398  حسیه اسکند ی  انتشا ات دانشگاه بجنو د: یادگیریهای نظریه و عمل شبکه .3

 1399  ات  شد:انتشا   حسیه اسکند ی شناسی معاصرشناسی و روانمعرفت .4

 

 ترجمه و تدوین کتاب: -5

  1392  جو ج زیمنس  ترجمه حسیه اسکند ی  تهران: انتشا ات آوای نو    دانش و یادگیری .1

و  1   یچا د پا سونز و دیگران  ترجمه حسه اسدزادهتدریس، یادگیریشناسی تربیتی، تحقیق، روان .2

  1396حسیه اسکند ی  تهران: انتشا ات  شد فرهنگ  ویراسش دوم  
 * منبع د سی دو ه کا شناسی از جمله د  دانشگاه عالمه طباطبایی      

حسیه اسکند ی   و 2  جان اگلستون  ترجمه دا یوش نو وزیتدریس و یادگیری طراحی و تکنولوژی .3

  1384تهران: انتشا ات ژنگ 

ی    ویراستا  جان دمپسی  ترجمه محمد ضا وحدانی اسدروندها و مسائل طراحی و تکنولوژی آموزشی .4

  1392حسیه اسکند ی  دا یوش نو وزی  تهران: انتشا ات آوای نو : 

ضی  تجربی  انسانی و هنر جلد ویژه گروه  یا 4)های شغلیهای دانشگاهی و زمینهراهنمای کامل رشته .5

  1389و 1388و زبان(  حسیه اسکند ی و حامد مقصودی  تهران: ویراسش سوم انتشا ات مبتکران 

های  یاضی  تجربی  انسانی(  حسیه اسکند ی  تهران: جلد ویژه گروه 3)چگونه انتخاب رشته کنیم  .6

  1388مبتکران  

  1388حسیه اسکند ی  تهران: مبتکران    کیانوش محمدی  وزبهانی  چگونه کارآفرین باشیم .7

  1381  حسیه اسکند ی  انتشا ات محقق  مشهد: های کویرشبانه .8

  1396؛ حسیه اسکند ی  تهران: انتشا ات منادی تربیش  ایسواد ماهواره .9

  1396  حسیه اسکند ی  تهران: انتشا ات منادی تربیش  پسندمپسندم، نمیهای اجتماعی، میشبکه .10

 

 پژوهشی -علمی هایمقاله -6

مه پژوهشی خردنا-ی   فصلنامه علمیاسالم ییبا واقع گرا یمعرفش شناخت ییو همگرا یدگیچیپ دیجد میپا ادا .1

  1391  پاییز 69صد ا  شما ه 

  سید مهدی سجادی  هاشم فردانش  حسیه اسکند یشناختی آن  گرایی و تبییه و نقد مبانی معرفشنظریه ا تباط .2

گاه شهید چمران پژوهشی( دانش-زاده قمصری  سعید بهشتی  مجله علوم تربیتی )فصلنامه علمیعلیرضا صادق

  1390  تا یخ انتشا  1389اهواز  دو ه ششم  پاییز و زمستان 

سید مهدی   هاشم فردانش   یحسیه اسکند های یادگیری؟نظریهد   قابش یا همسویی با دیگر گرایی: ا تباط .3

  64-33  صص15؛ شما ه 1389ژوهشی  وان شناسی تربیتی  دانشگاه عالمه طباطبایی پ-علمی  فصلنامه سجادی
                                                 

 دانشیا  دانشگاه عالمه طباطبایی تهران 1
 دانشیا  دانشگاه عالمه طباطبایی تهران 2
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شناسی تربیتی  حسیه اسکند ی  دا یوش پژوهشی  وان-یادیا ها د  تد یس کلمات انگلیسی  فصلنامه علمی .4

  102-77؛ صص1389  بها  16نو وزی  دانشگاه عالمه طباطبایی  سال ششم  شما ه 

 شیریفصلنامة مد ی انتظام یرویبر ن دیها با تأکها و مؤسسهد  سازمان یریادگی دیجد یالگو ی: به سوییگراا تباط .5

 102-85  صص89  زمستان 4سال سوم  شما ه  ترویجی( -ی )علمیبر آموزش انتظام

پژوهشی  وان -  فصلنامه علمی آموزاندانش یتیمدا س و ابعاد هو یپرو ش یهاشیفعال زانیم هی ابطه ب یبر س .6

  136-113ص ص  (1391 زی)پائ25شما ه-سال هشتم شناسی تربیتی  دانشگاه عالمه طباطبایی 

اقتصادی  مجله طل نظامی  دو ه -های اجتماعیبر سی میزان افسردگی و اضطراب جانبازان و  ابطه آن با فعالیش .7

 197-203  صص1393  زمستان 4  شما ه 16

های ا زشی جوانان و عوامل مؤثر بر آن  حسیه اسکند ی  کاظم کاظمی  فصلنامه پژوهش د  ریگیبر سی جهش .8

 98-81  1393  بها  22مسائل تعلیم و تربیش اسالمی  سال یسش و دوم  دو ه جدید شما ه 

   بها 57پژوهشی ذهه  شما ه –شناسی اسالمی  فصلنامه علمی نقد و بر سی دانش ا تباطی از منظر معرفش .9

 32-5  ص1393

ی  بهراماسکند ی  حسیه؛ د  ودی  حمید؛   آموزاندانشی لیتحص شرفشیپ ی وافسردگ   اضطراب معلم  اقتدا   .10

  1394  بها  35  شما ه 11دو ه پژوهشی  وان شناسی تربیتی  دانشگاه عالمه طباطبایی  -فرزانه  فصلنامه علمی

 115-99صفحه 

ی دانشگاه زاهدان  حسیه اسکند ی  تیترب یمطالعات  وان شناس ی ریادگی یهاهیمعاصر و نظر یعلم یهامیپا ادا .11

  70-60  صفحه 1394 زیی  پا22  شما ه 12دو ه  هاشم فردانش  علیرضا صادق زاده قمصری 

پژوهشی( دانشگاه -ی مجله علوم تربیتی )فصلنامه علمیاز فناو  یتینظام ترب ی: نقد تلقیتا خردمند یاز هوشمند .12

  106-81  صفحه 1395  بها  و تابستان 1  شما ه 23دو ه  چمران اهواز  شهید

13. Investigating the attitudes of primary school teachers and staff towards bullying, 

Interdisciplinary Journal of Education, Hossein Eskandari, Habib-o Allah 

Kolahderazi 1(1), 20-28, 2016 

14. Social networks and value system of students, Iranian Journal of Educational 

Sociology, Hossein Eskandari, Atefe Sanjari. Iranian Journal of Educational 

Sociology, 2018, 1,9,22-32   

یی  حسیه  ضات زناشوبه طالق و تعا شیبر گرا یاجتماع یهابه شبکه ادیاستفاده و اعت زانیا تباط م یبر س .15

 زیی  پا33  شما ه 15دو ه   و زش و جوانان یمطالعات  اهبرداسکند ی و حمید د ودی  مجله علمی پژوهشی 

  150-133  صفحه 1395

های تربیتی  قم  موسسه پژوهشی اسالم و پژوهش -چرخه تولید و مصرف علم د  نظام آموزشی  فصلنامه علمی .16

  1388سال اول  شما ه اول  بها  و پاییز  آموزشی و پژوهشی امام خمینی 

ی  حسیه اسکند ی و عباس تقی زاده  مجله علمی پژوهشی مغفول د  آموزش عال ی: برنامه د سیسواد  سانه ا  .17

  1395فناو ی برنامه د سی  دانشگاه بیرجند  

: ی)مطالعه مو د انیجودانش یفرهنگ شهادت و ا تباط آن با نظام ا زش جید  ترو یشهر غاتیتبل یاثربخش یبر س .18

دو ه   1399  یفصلنامه فرهنگ د  دانشگاه اسالم  حسیه اسکند ی  آزاده شریفی نوغابی  شهر و دانشگاه بجنو د(

  34  شما ه 10

19. Investigating the mediating role of social support in the relationship between 

addiction to social network, media literacy and emotional intelligence, Hossein 

Eskandari; Nasrin Baratzadeh Ghahramanloo, Journal of Cyberspace Studies 

Volume 4 No. 2 July 2020 pp. 129 – 151, DOI:10.22059/JCSS.2020.301456.1047 

https://dx.doi.org/10.22059/jcss.2020.301456.1047
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 یاددهی ندیفرا شیفیاستفاده از آن و ک زانیم ضمه خدمش بر یمجاز یآموزشها ریو تأث یموانع هوشمندساز .20

یی  حسیه اسکند ی  محمد ضا وحدانی اسدی  فصلنامه فناو ی آموزش و دو ه ابتدا معلمان هید  ب یریادگی

  93-71  ص  69 زیی  پا 21سال سوم  شما ه یادگیری  

شناسی  حسیه اسکند ی  شناسی و  وانهای ا تباطی و خدماتی بیه معرفشبر سی چا چوب و مسیر .21

  1400ذهه  پذیرش و آماده چاپ  

دوره ابتدايي، حسین آموزان دانشبین در  آموزشگاهي قلدريو  ايهاي رايانهبررسي رابطه مصرف بازي .22

 .1400پذيرش و آماده چاپ، اسکندري، هانیه اسحقي، زهرا درزن، روانشناسي تربیتي عالمه طباطبايي، 

  پژوهشیهای طرح -7

بررسی موانع و راهکارهای گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات در بین دبیران استان »مجری طرح  .1

  1385زمستان « خراسان شمالی

آموزشی   یزی سازمان پژوهش و برنامه«  های آموزشی، اهداف، راهبردها و محتواشبکه»مجری طرح  .2

  1387و ی اطالعات و ا تباطات آموزشی  معاونش فنا

اقتصادی بر فشارهای روانی جانبازان استان  -های اجتماعیبررسی تأثیر فعالیت»مجری طرح  .3

  1390ادا ه کل بنیاد شهید استان خراسان شمالی  شهریو  « خراسان شمالی

  امو  ایثا  گران کل کشو  طرح برتر د  حوزه ایثا  و شهادت  تقدیر شده از سوی  ئیس بنیاد شهید و 

های پرورشی موجود در مدارس استان خراسان شمالی و ارتباط آن با بررسی برنامه»مجری طرح  .4

شهریو   سازمان آموزش و پرو ش استان خراسان شمالی « آموزانهویت فردی، جمعی و دینی دانش

1390  

استاندا ی « بین جوانان استان بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر تغییر ارزشها در»مجری طرح  .5

  1392استان خراسان شمالی  زمستان 

 یهاهیآن با نظر یسازگار زانیو م یمدارس استان خراسان شمال یمعمار یبررس» همکا  اصلی طرح .6

  1393ی  مدا س استان خراسان شمال زیتوسعه و تجه  یادا ه کل نوساز «یریادگی نینو

  دفتر تحقیقات نیروی انتظامی «اجتماعیهای حجاب در شبکهبررسی سیمای عفاف و »مجری طرح  .7

  1395استان خراسان شمالی  

جوانان استان  نیطالق در ب شیبا افزا یمجاز یرابطه استفاده از فضا زانیم یبررس»مجری طرح  .8

  1395  ادا ه کل و زش و جوانان استان خراسان شمالی  «یخراسان شمال

  طرح داخلی مصوب دانشگاه «در بین دانشجویان دانشگاه بجنوردای بررسی سواد رسانه»مجری طرح  .9

  1395بجنو د  

 استان سوادآموزان یبر بهبود کسب و کار و سواد اقتصاد یسوادآموز ریتأث یبررس»مجری طرح  .10

   1397  ادا ه کل آموزش و پرو ش خراسان شمالی  «ین شمالخراسا

  تقدیر شده از سوی وزیر 1397وزا ت آموزش و پرو ش   یطرح پژوهش ید  اجرا ی تبه اول کشو   

 یبرداربهره نهیزم در معلمان یبر توانمندساز یمجاز یهاآموزش ریتأث زانیم یبررس»مجری طرح  .11

  ادا ه کل آموزش و پرو ش خراسان شمالی  «ییهوشمند در کالس درس دوره ابتدا زاتیاز تجه یفیک

1398   
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  تقدیر شده از سوی وزیر 1398وزا ت آموزش و پرو ش   یطرح پژوهش ید  اجرا یکشو  دوم تبه   

آموختگان بر اشتغال دانش یاو حرفه یسازمان آموزش فن یمهارت یهانقش آموزش»مجری طرح  .12

استان خراسان ای   ادا ه کل آموزش فنی و حرفه«(ی: استان خراسان شمالی)مطالعه موردی دانشگاه

  1399شمالی  

دوره  آموزانفضای مجازی و راهکارهای کاهش آن در بین دانشهای شناسایی آسیب»مجری طرح  .13

  1399  ادا ه کل آموزش و پرو ش خراسان شمالی  «دوم ابتدایی

نمرات  یمعلمان و ارتقا سیکرونا بر تجارب تدر روسیو وعیش ریتأث یبررس»مجری طرح پژوهشی  .14

  ادا ه کل آموزش و پرو ش خراسان شمالی  «یالدوره متوسطه استان خراسان شم آموزاندانش یکتب

  1400د  حال اجرا 

  «به آن یبخشتیفیک یو راهکارها هیآموزش در کالس چندپا تیوضع یبررس»همکا  طرح پژوهشی  .15

   مجری محمد ضا وحدانی اسدی 1398ادا ه کل آموزش و پرو ش خراسان شمالی  

 

 خدا هیچیم هیچبی عنایات  این همه گفتیم و لیک اندر بسیچ

 مولوی                       
 

 

 


