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 چکیده

اد می ایجدانش آموزان  یریادگی و معلمان سیروش تدر کرونا در وعیکه در اثر ش می پردازد یراتییچالش ها و تغ یبررس پژوهش به نیا

و از اولین شبکه اجتماعی در دسترس  رندیرا بپذ یآموزش دیجد ستمیکه سفاصله اجتماعی و قرنطینه، معلمان را مجبور می کند  شود.

همزمان، غیرهمزمان و ترکیبی را انتخاب و از مزایای آن بهره می  یاز جمله روش ها ی متفاوتیآموزش یها روش معلمان استفاده کنند.

به  این فناوری ها اعتماد رشیپذ کنند واستفاده  فناوری های نوینتا از  کرده جادیمعلمان ا یبرا یکرونا فرصت مناسب یریهمه گ برند.

 به دست نیآنال سیدر تدر متفاوتی یمهارت ها هکرونا باعث شد یریگ در دوران همه معلمان اتیتجربنفس آنها را افزایش داده است. 

و سازگاری بیشتری با روشهای تدریس نوین داشته باشند. از طرف دیگر، در این دوران دانش آموزان نیز با چالش های یادگیری  آورند

اند و حس خودباوری آنها نیز تقویت شده است.  زیادی مواجه شده اند اما به هر حال فرصت های یادگیری متفاوتی نیز به دست آورده

ر . دکنند یم یاحساس ناراحت عده دیگری ،برندی لذت م خود یریادگی یهااستقالل و فرصت شیآموزان از افزااز دانش یبعض اگر چه

 مجموع همه گیری ویروس کرونا تغییرات مثبت و منفی زیادی درآموزش و یادگیری ایجاد کرده است.

 کرونا، آموزش آنالین، یادگیری، فناوری، معلمان، دانش آموزان کلیدی:واژگان 
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  مقدمه

معلمان در تمام  یمعمول یروزها .وارد کرد یانسانها و آموزش وارد شد و به تمام معلمان جهان استرس فراوان یایبه دن کرونا روسیو

و شغل آنها  یوارد زندگ کرونا ،شانینقش ها یفایها در ا یفشارها و دشوار ،کار  ادیبا وجود حجم زو استرس زا بود  یجهان به اندازه کاف

 (MacIntyre et al., 2019)  .داد شیو منابع استرس معلمان را افزا شد

 اریسنوع کالس ها را نداشتند ب نیا یبرگزار یکه آمادگ یمعلمان یبرا نیآنال یآن به کالس ها لیو تبد یآموزش ستمیس عیسر رییتغ

حد و مرز محل  یروان ظو چه از لحا یکیزیمرتبط با شغل چه از لحاظ ف یپروتکل ها و کارها تیرعا یانجام کار در خانه برا .دشوار بود

 .داشت رستانیدب انیدانش آموزان از مهد کودک تا پا بر یادیاثرات ز 91 دویکو یریگ ههم .برد نیکار و خانه و محل استراحت را از ب

 یژاستفاده از تکنولو شیافزا .شود جادیدر دانش آموزان ا زهیآنها قرار دهند که انگ اریدر اخت یرا طور یمواد درس کردندیم ین سععلمام

آموزان شد که به نوبه خود به کاهش قابل توجه در تعامل دانش آموزان منجر معلمان و دانش یبرا داربیش یریادگی یمنجر به منحن

 (Bozkurt & Sharma, 2020; Herold & Kurtz, 2020; Moser et al., 2020) .شد

ست به د جینتا یدر دانش آموزان داشت ول یادیز ریکرونا تاث یریگ هنشان داد قطع ارتباط از کالس و ارتباطات در زمان هم قاتیتحق 

 .شودینم یسنت یبا کالس ها سهیدانش آموزان در مقا یریادگیمانع  نیبه طور مثبت نشان داد آموزش آنال قاتیآمده از تحق

 (Cavanaugh & Jacquemin, 2015; Despain, 2003; Enkin & Mejías-Bikandi, 2017)  
 Goertler and Gacs .شود ینم دهید یو سنت نیکالس آنال نیب ینشان داد که تفاوت قابل توجه قاتیحاصل از تحق جینتا سهیمقا

(2018)  
 ;Burston, 2003)یفیک قاتیتحق .است انآموزدانش یبر خروج نیآنال یشد اثر کالس ها دهیکه د ییهااز چالش یکی

Warshauer, 2000)  دارد نیآنال اتیدر تجرب یدیباورها و نگرش ها و چالش ها نقش کل یدگینشان داد که در هم تن. 

 یها مخصوصاً در کالس ؛باشد یم فیانجام تکال یدانش آموزان برا یآمادگ نیآموزش معلمان و همچن ،موثر نیآنال یالزمه کالس ها 

ه کالس خود نسبت ب یهامهارت یرو شتریب دیبا نیبنابرا؛ کندیرا به صورت ناهمزمان کامل م اراز ک یمقدار قابل توجه ریکه فراگ نیآنال

دوره  خاص در طیشرا یرا برا نیآنال نهیگز یاز موسسات به طور انحصار یکرونا بعض یماریب یریقبل از همه گ .کار کنند یسنت یها

آموزان از دانش یبعض یبرا نیبنابراو  بود یآموزش نهیگز کی نیآنال یاز موسسات شرکت در دوره ها یاریدر بس یکردند ول یها ارائه م

آموزش  از راه  ،در نظر گرفت توانستیرا نم یونه آمادگ زهینه انگ 0202در بهار سال  محسوب می شود. یو آمادگ زهیکننده انگ نیتضم

 دانش ها ونیلیم جهیشد و در نت جادیآموزان ادانش یها براکالس نیشرکت در ا تیبود و فور یامر ضرور کی نیآنال یها دور در کالس

 نداشتند و ینوع آموزش آمادگ نیا یاز آنها برا یاریو بسند شدند که خودشان انتخاب نکرده بود شرو نیآموز مجبور به استفاده از ا

 نیو به هم دادندیآموزش مطابقت م دیخود را با روش جد یحضور ای یسنت یدر زمان رکود و نبود کالس ها دیو معلمان آنها با انیمرب

 کیبحران زده را به عنوان  نیآموزش آنال تیوضع نیکه ا ندداد شنهادیپ  Hodges, Moore, Trust and Bond (2020) لیدل
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 یقو یموزشآ ستمیاکوس ینیبازآفریز ن به آموزش و پرورش است و ینه دائم ،به طور موقت یدسترس رایز ،رندیمتفاوت در نظر بگ دهیپد

 ویسنار نیچنشده و هم یبه صورت طراح یادیمتفاوت ز یراه حل ها Gacs et al. (2020)و آموزش زبان دوم سیدر تدر  نمی باشد.

بحران  طیدر شرا یحفظ جوامع زبان مجاز ایبالقوه بر یها یبر استراتژ Lomicka (2020) .از بحران ارائه دادند یناش نیآنال یها

 مشترک یهمکار ،لیبا موبا یریادگیمانند  ها تینشان دادند که چطور سه نوع از فعال Guill´en et al. (2020)کهیمتمرکز شد درحال

برآورده ساختن  نیکند تا در ع یم بیترک یرا با خدمات اجتماع یریادگی فاست که اهدا یآموزش کردیرو کی) یخدمات یریادگی و

ارش با توجه به گز  .دنکن تیدانش آموزان حما یریادگیاز  دنتوانیرونده ارائه دهد( م شیپ یعمل یریادگیتجربه  کی یاجتماع یازهاین

 جهی(  و در نت0202 یاز اختالل تا بهبود التیرا اجرا کردند) تحص یرسم یلیکشور تعط 986 (0202)لیآور انیتا پا ونسکوی یها

  در دانش آموزان یریادگیتداوم  نیتضم ،ندومتوسل ش نیآنال یبه روش ها عیدر اقدام سر یکامل باعث شد موسسات آموزش نهیقرنط

 اربرگز نیآنال یاست که کالس ها یکشور نیهندوستان اول ، در میان کشورهانبود ریپذسابقه امکان یب تیوضع نیدرا یبه صورت حضور

 یم رییسراسر جهان را تغ یها دانشگاه نطوریآمد که جامعه و هم یبزرگ به حساب م یتکنولوژ شرفتیپ کی نترنتیکند  اگرچه ا یم

 & Volery) .شد یریادگیو  یجوامع آموزش یمنجر به مشکالت مختلف برا نیآنال یها بزرگ شروع کالس اسیمق نیدر ا یداد ول

Lord, 2000) از آموزش بوده است یبخش دو دهه، به کینزد یبرا یموزش عالآدر  یقیتلف یریادگیبه  نیآنال سیتدر. Singh & 

Thurman, (2019)     
 .کندیم تیحما نیآنال یدر فضا یریادگیو  سیکمک به نهاد ها از تدر یبرا ژهیبه و نیمعلمان از آموزش آنال دهو استفا رشیپذ

(Kebritchi et al., 2017) .سیتدر یبرا "یعلم ئتیه یآمادگ تیوضع"شد  فیصورت تعر نیبه ا نیآنال سیتدر یبرا یآمادگ 

 یبستگ نیو کالس آنال سیتدر یابر یبه باور آنها در مورد آمادگ یدرک معلمان از آمادگ نیبنابرا .(Martin et al., 2019) نیآنال

 نیاز جمله منابع ا ینهاد گاهیدرک جاو معلمان  سیتدر یقبل اتیتجرب ،کیآکادم نیقوان ،از جمله جنس یگریالبته عوامل د ،داشت

معلمان  نیبه کالس آنال یحضور یها معلمان از حالت کالس سیروش تدر یناگهان رییتغ.  Tondeur et al., 2019 .باشدیها متفاوت

 کیآموزان هم با سازگار کنند و دانش دیجد طیخود را با شرا یو روش آزمون ها سیتر طرح درس و سبک تدرعیرا وادار کرد تا سر

، البته به دلیل عدم دسترسی به اینترنت پایدار و محدودیت امکانات  کردندیبایست خود را سازگار م یمواجه شدند که م دیچالش جد

روش  رییتغ نیا، و  (Pastor, 2020; Mirandilla-Santos, 2016) الکترونیکی ،نگرانی در بین معلمان و دانش آموزان را زیاد کرد 

را  نیو معلمان آموزش آنال دیاسات از یاریبس  .که دانش آموزان و معلمان بتوانند به ادامه کار خود بپردازند گرفتیصورت م یطور دیبا

 یبه کالس ها یحضور یکرونا شدت گرفت وکالس ها روسیو یریهمه گ تیگرفت در نظرگرفتند .  در نها یکه به سه صورت انجام م

 باطو ارت نیآنال یکالس ها         به  یحضور یکالس ها یناگهان راتییتغ یمقاله به بررس نیا ،شد لیو آموزش از راه دور تبد  نیآنال

 پردازد. یدانش آموزان در دوران کرونا م یریادگیمعلمان و  سیآن با روش تدر
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 یافته ها

است چرا که  ازیمورد ن نیآموزش آنال یبرا ییفرض ها شینشان داد که پرا  قاتیتحق یها افتهیتوجه به  Shewell یتئور        

 نشود. جادیآموزش ا در یا وقفه کردندیتالش م دیمعلمان با

 :عبارتند از )تصویر زیر(فرض ها  شیپ نیا 

 . لینت موبا،تبلت ،لپ تاپ ، وتریمانند کامپ زاتیتجه -9 

 .نشود رندهیادگی یآرام باشد و باعث حواس پرتاز استرس بوده و   یکه خال یآموزش طیمح -0

  .ودانش آموزان با معلم گریکدیتعامل دانش آموزان با  -1

 ی.بانیحل مسئله و پشت ،خودمختار یریادگیاتکا به خود  -1

   .در نظر گرفته شود نیآنال یهاآموزش یهنگام برگزار دیپروژه محور که با فیتکالو تیخالق -7

دانش آموزان و  نیتعامل ب ،شود که در آن یمرتبط م یبه آن اشاره کرد به آموزش  ازهایدر مورد ن Shewellکه   یتبدر سلسله مرا

ب ارسال موضوع مناس ،ستاهمزمان غیر ی آموزشیها تیفعال یگرفتند که وقت جهیمشخص است. دانشمندان نت اریدانش آموز و معلم بس

 .باشد دیمف اریتواند بس یم کندیم ادیافراد را ز نیارتباط ب جادیکه حس ا یتعامل یها تیفعال گریانواع دو 9 صوت لمیبحث9 ف یبرا
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 Justin Shewell(2020)سلسله مراتب نیازهای آنالین 

 Hodges, Moore, Lockee, Trust, and Bond (2020) در مورد و  کنندیرا مطرح م یو حضور نیآنال یتفاوت کالس ها

 یماه است در حال 1تا  6 یبرا شرفتهیبرنامه منسجم و پ کی یحضور یها کالس ،ندیگو یم نیبه آنال یحضور یهاکالس یناگهان رییتغ

 یمنحضوری آموزش  .است یسالمت ایجنگ ، امانند آب و هو ییبحران ها لیبه دل نیآنال یبه ارائه آموزش ها یموقت و ناگهان رییکه تغ

موضوع را  نیا Hodges et al. (2020)در بهار  یآموزش راتییتغ جادیدر ا یسع .باشد نیآموزش آنال یبرا یزیرتواند همانند برنامه

ش به روش آموز یبانیموقت به آموزش و پشت یبلکه دسترس ستین یقو یآموزش ستمیس کی یبازساز طیشرا نیکه در ا ندروشن کرد

 شود. یم جادیکه در دوران اضطرار و بحران ا ستا عیسر

شود و در کنار آن بسته  نیممکن است آموزش آنال شد.ظاهر  یمتفاوت به اشکال متفاوت یها نهیآموزش از راه دور در زم نیعالوه بر ا 

 .(Russell, 2020)است فیضع وتریو کامپ نترنتیآنها به ا یکه دسترس ردیقرار گ ییهاخانواده اریدر اخت یآموزش یها

در پرسشنامه  .شودیبحران به کار گرفته مدر دوران  یبیترکو  رهمزمانیغ،همزمان  یها زشاز جمله آمو یمتنوع یآموزش ها نیبنابرا

نشان داده  رستانیا دبتدانش آموز از مهدکودک  622 یبررس (Educators of Excellence, 2020)شده است یبررس راًیکه اخ یا
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 .شدند لیمشغول به تحص، شانیارسال شده به خانه ها یآموزش یآموزش از راه دور با بسته هابه روش  آنها درصد از 7 در است که فقط

به دلیل طراحی آموزش های آنالین و خاص بودن اینگونه آموزش ها دو سازمان عالقمند به آموزش پیشرفته دیجیتالی، کنسرسیوم 

ک لیست های آموزش از راه ( و چOLC 2020( ، برنامه ریزی مداوم و آمادگی اضطراری )QM( و موضوع کیفیت )OLCآموزش آنالین)

 نیدر زمان آموزش آنال ( را برای فراگیرانی که در دوران بحران وارد آموزش از راه دور شده اند، توسعه دادند.QM2020دور اضطراری )

QM قرار داد دیتاکمورد را در سه فاز  رستانیاز مهد کودک تا دب رانیفراگ یبرا یآموزش ستیچک ل. 

مشخص کردن  ی،انتقال اطالعات مرتبط با تکنولوژ مشخص، یابیجهت  ،انتظارات یشفاف ساز ،معلمان ی)آمادگ نیمرحله آغاز -9

 و دانش آموزان( نیمعلم نیب یارتباط یها زمیمکان نیبهتر

 وبازخورد مناسب و به موقع( یبا اهداف آموزش فیدانش آموزان و آموزش آنها )ارتباط تکال ییراهنما  -0

 دیجد طیکه متناسب با مح ییو محتوا یچند رسانه ا یها لیدوره ها استفاده از فا می)تمرکز بر تنظدیجد طیموثر در محآموزش   -1

 باشد(

QM (2018)  تاس زیر را معرفی کرده یاستانداردها ریو ز استاندارد طی هشت نیآموزش آنالطراحی  یبراها روش  نیبهترترکیبی از : 

دوره  -6 یریادگی یها تیفعال -7 یمواد آموزش -1 یریگو اندازه یابیارز -1 یریادگیاهداف  -0مقدمات  یو معرف بررسی اجمالی -9

 استفاده.  تیو قابل یدسترس -8 رندهیادگی یبانیپشت -5 یفناور

 یهامناسب در دوره یزیربرنامه .دندهیم تیتجربه اهم قیاز طر یریادگیدوره و ارتباط آن با اهداف  یسازمانده تیبر اهم هااستاندارد

 ییراهنما یبرا یو منابع شودیمشخص م فیو مهارت ها و تکال یکه معلم از دانش آموزان دارد با توجه به تکنولوژ یانتظاراتی و آموزش

 . کند یفراهم م یاستفاده از تکنولوژ نیبا مشکل در ح ددانش آموزان هنگام برخور

 Chenoweth and Murday (2003)موثر واقع شود.  یبه اندازه آموزش حضور تواندیشود م یخوب طراح یکه برنامه آموزش یوقت

 یوبنمراتشان به خ شرفتیدر آزمون پ دشرکت کردن یبیکه در کالس ترک یکه دانش آموزان افتندیدر Chenoweth et al. (2006) و

 فیاز وظا یبه طور ناگهان کرونا یریگبا شروع همهمعلمان که  حال نیبا ا  .شرکت کردند یحضور یکه در کالس ها ی بوددانش آموزان

 Ferdig) انجام شد. نهیزم نیدر ا یادیز قاتیتحقو الزم داشتند  دیجد طیشرا یبرا یادیز یها یسازگار د،شدن دورتمام وقت خود 

et al., 2020) معلمان دچار  91دیدهد که در دوران کوو ینشان م دکه معلمان آن را پاسخ دادن یمطالعات حاصل از پرسشنامه ا

 انشیخانواده ها یهم به خاطر سالمت مضاعف یو استرس کردندیاستفاده م یقبل یها یکار از استراتژ هیاسترس بوده و در مراحل اول

 تیو اعتراف به واقع رشیپذ یعنی "محور کردیمقابله رو" یهاکه از روش یبودند. معلمان یمعلمان قادر به سازگار نیبا وجود ا ،داشتند

 ،د اتخاذ کردنرا مانند انکار  یاجتناب یکه راهبردها یمعلمان هیاستفاده قرار دادند از بق درا مور یعاطف تیکرونا و کسب حما یریگه هم

  McIntyre et al.’s (2020)کسب کردند.  یشتریب تیموفق
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آنها اشاره کردند که با وجود رشد کالس ؛ پردازد  یم 91 دویکو دوره در دوران یبه اصالح طراح  Moser et al.’s (2020)مطالعه

ه زبان ک انیمرب یحال حت نیشد با ا یبرگزار م یکالس ها به صورت حضور،کرونا  گیری مهآموزش زبان تا قبل از ه یبرا نیآنال یها

 یشتریب یاساس یازهاین نیعالوه بر ا. نداشتند یآموزش در دوره کرونا آمادگ یناگهان رییتغ یداشتند برا نیبا آموزش آنال یتجربه قبل

  .داشتند یتر فیضع جیو نتا یخروج ،آموزانالزم بود و معلمان احساس کردند دانش

Lomicka (2020) که یداشت در حال دیبحران تاک طیدر شرا یحفظ جوامع زبان مجاز یبالقوه برا یها یژبر استراتGuill´en et 

al. (2020)   تواندیم یخدمات یریادگیو  یمشارکت یهمکار ،به کمک تلفن همراه یریادگیمانند  تینشان دادند که چطور سه نوع فعال 

ارند به آموزش د ازیکه ن دیجد یها یاز تکنولوژ ادهاستف یکردند که به جا شنهادیپ سندگانینو .کند تیدانش آموزان حما یریادگیاز 

 . رهیو غ چت کوچک یگروه ها ، LMSاستفاده کنند که معلمان قبالً با آن کار کردند مثل  ییها یاز تکنولوژ شتریب

 رشیذپ یبرا نمعلما یبا باورها و آمادگ یادیارتباط ز دیجد یآموزش ستمیس .است یفرهنگ و نوآور نیمهم در آموزش آنال ارینکته بس 

عنصر  یباور خودکارآمد .قرار گرفته است یمورد بررس یتیترب یروانشناسکامالً ثابت شده است و در  افتهی کی نیا .دارد ستمیس نیا

 ,.Bonneville-Roussy et al) قرار دارند. یآموزان در معرض تفاوت فرهنگچرا که معلمان و دانش، معلمان است یدر آمادگ یدیکل

2019; Vieluf et al., 2013)   در نظر گرفته می یآموزش با تکنولوژ یبلکه برا یعموم سیتدر نهینه تنها در زم ییهاتفاوت نیچن 

به  یترشیب لیجوامع جمع گرا نسبت به فردگرا تما ،متفاوت است اریبس یاستفاده از تکنولوژبه  لیمختلف تما یهادر فرهنگ شود.

 دارند . یاستفاده از تکنولوژ

 یریلوگآنها ج یشغل یدارد و از فرسودگ یمعلمان نقش اساس یوجود دارد که تاب آور یاجماع کل کی تیو ترب میروانشناسان تعل نیدر ب

 یخود را معلمان بهتر تاب آوریمعلمان با سطح باالتر  (Grayson & Alvarez, 2008; Morris & Feldman, 1996) کند. یم

ند در دوران همه گیری که این مورد می توا دارند یبهتر التیو دانش آموزان آن ها تحص (Turner & Thielking, 2019) دانند یم

 کرونا به معلمان و دانش آموزان کمک کند.

 Corry and Stella استفاده کنند. یاز  تکنولوژ زین ندهیکند که در آ یبه معلمان کمک م یو تکنولوژ نیدرک استفاده از آموزش آنال

ه دور از را یریادگیدانش آموزان در  تیدر موفق توانندیم گونهمرتبط است که چ هابه باور معلم  نیتوافق دارند که آموزش آنال (2018)

 و آموزش اثر بگذارند. یبا دانش تکنولوژ

تدا معلمان در اب شد. نیبه صورت آنال یو سنت یاز حالت حضور یآموزش ستمیس یناگهان رییکرونا باعث تغ روسیمطالعات نشان داد که و 

وقفه            یماریب وعیش هیاول یخود شدند در روزها سیتدر یواده و هم براخان یهم برا یماریاز ب یدچار استرس و اضطراب ناش

 نیپرداختند. در اول یآموزش طیاز مح یریکرونا و فاصله گ یماریب یریهمه گ رشیمعلمان به پذ تیو در نها جادیا سیکوتاه در تدر یها

 هیهاز قبل ت یآموزشصوتی  یها فایلها و  لمیف یآوراستفاده کردند و به جمع سیتدر یدر دسترس برا یشبکه اجتماع نهافرصت از ت
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رح ط عتریمعلمان را وادار کرد تا سر نیبه کالس آنال یحضور یها معلمان از حالت کالس سیروش تدر یناگهان رییتغ شده پرداختند .

 یکی .مواجه شدند دیچالش جد کیآموزان هم با سازگار کنند و دانش دیجد طیخود را با شرا یو روش آزمون ها سیدرس و سبک تدر

 (Au-Yong-Oliveira et al., 2018) باشد. یم ینسبت به تکنولوژ رانیو فراگ نیو دانش محدود والد یآگاهعدم چالش ها  نیاز ا

ز و یکی ا دانش آموزان و معلمان بتوانند به ادامه کار خود بپردازند کهگرفت یصورت م یطور دیروش با رییتغ نیکردن ا دهیسازمان

 است. یآموزش مجاز یدیکلموارد مهم بررسی ویژگی های 

 ویژگی های کلیدی آموزش مجازی:

 مختلف را در آن قرار داد . یبه روش ها سیتوان تدر یآموزش قابل انعطاف که م -9 

ستند ه رفعالیکه در کالس غ یشده است کسان ینیب شیپ، یو همکار یان در تعامل اجتماعمشارکت دانش آموز یآل برا دهیفرصت ا -0

 .در کالس داشته باشند یشتریب تیفعال توانندیروش  م نیدر ا

 .قابل اجرا است اریدارند بس یکیزیکه مشکل ف یدانش آموزان یبرا -1

 .بهره مند شود زیآموزش خودگردان ن یاز پلتفرم ها دنتوانیم یمجاز یآموزش ها -1

که قبل از  یخود بهره ببرند بستر یدر کالس ها یمجاز یکرد که معلمان بتوانند از آموزش ها جادیا یفرصت 91 دیکوو یریهمه گ 

   .آشنا نبود یناز معلم چکدامیه یبرا 91 دیکوو یریهمه گ

 یکالس یها تیآماده کردن فعال و دباش یدانش آموزان م یهمکار نیو همچن ارتباط با استفاده از زبان یبر اساس برقرار یآموزش مجاز

مناسب با آموزش  یکاربرگ ها هیته قیاز طر یارتباط یروش ها اساس  رب یمجاز یطرح ها .باشد یآموزش مجاز ستمیکه مناسب س

 .شد یگذار هیزبان پا

رت ها و مها ییتوانا تیرا به کار گرفتند و به تقو یبیهمزمان و ترک ریمتنوع به صورت همزمان غ یآموزش یاستفاده از روش هامعلمان 

 سیدرت یمعلم برا کی ازیکرده و آنچه ن یرا بررس یآموزش لمیف هیته یانواع روش ها  ؛پرداختند یآموزش لمیف هیته نهیخود در زم یها

 دایپ یمتناسب و مهارت بود که معلمان به جستجو برا یبرنامه آموزش، در داشتن هدف  نیآموزش آنال تی. موفقدبود را خود فراهم کردن

که معلمان  91 دیدر دوران کوو نیاز نکات مهم آموزش آنال یکیقرار گرفت.  ریتحت تاث یریادگیحال  نیها پرداختند در ع نیکردن بهتر

 یریگادی .که دانش آموزان به طور فعال در کالس کار کنند یمعن نیفعال بود به ا یریادگیکردند   یبه آن م یادیتوجه ز ستیبا یم

 . دارد  دیتاک دهدیمدر کالس انجام  رندهیادگیآنچه  و برباشد  یفعال م ریغ یریادگدر مقابل یفعال 

 Barrett! نندتعامل ک یدر خارج از وقت کالس گریکدیآموزان با دانشو چگونه  میخود قرار ده یآموزشدر کارگاه های  ییها تیچه فعال

(2020). 
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Barrett  م مادا یریادگی شیهاو گنجا یدسترس، اعتماد به نفس شیدارد از جمله افزا یادیز یایفعال مزا یریادگیکند که  یم، ادعا

از  ندنموددانش آموزان ارائه  یها تیفعال یبرا ییها ییراهنمای. ایشان اجتماعو تعامل  یسالمت ،مادام العمر  یریبه کارگ تیقابل،العمر 

 یها و باز تیشرکت در فعال ،در انجام و ارائه پروژه ها، همکاری ها  دهیا یبه اشتراک گذار و بحث کردن،  عاتو ثبت اطال قیتحق ،لیقب

 ی .تالیجیمنابع دو استفاده از ها 

آموزش  .آشنا شدندو بحث گروهی  ی ،یادگیری فعالکوچک درس یها پیساخت کل، دانش آموزان با آموزش در خانه در دوران بحران 

 کردند . دایرا پ یخاص یمهارت ها مقابلدر و کرد دوردوستان  و معلم ،مدرسهرا از دانش آموزان  نیآنال

گرچه ا .به کار گرفتند زیرا ن نیآزمون آنال یها و آزمون و خطا پرداختند و روش قیتحق ،به مطالعه زیخود ن یها یابیارزش یمعلم ها برا  

 یراتیتاث زیخانه ن طیاز تداخل کار با مح یناش یو فرسودگ یخستگ یکرد  ول لینفس تبدبه استرس معلمان را به اعتماد  نیآموزش آنال

ن معلما یگرانن جادیباعث اکه آنچه  .را برآورده کنند گرانیتوانستند انتظارات مختلف د،آنها  یباال یسازگار ، که با توجه بهگذاشتبر آنها 

ه کرد ادجیا یاریبس یمشکالت آموزشکه  برخی دیگر از آنهاست نترنتیبه ا یعدم دسترس و از دانش آموزان یبعض فیبازده ضع بوده ،

  است.

 انیم نیر اد ،کرد ادیرا ز نیآموزش آنال شرفتیپ گرید یها ستمیهمراه و س یو استفاده از تلفن ها نترنتیا، یاز تکنولوژ عیاستفاده سر

  توانستینمکه استاندارد در کالس ها   تیریعدم وجود مد -9شود  جادیا نیدر آموزش آنال زیاز مشکالت ن یاست که برخ ینیب شیقابل پ

و خسته  یطوالن یصحبت ها -0آنها شود  یدرس و خود انضباط یفعال دانش آموزان در  کالس ها یریگبه کار یبرا یخوب نیتضم

با  سهیدر مقا -1شد  یم جادیدانش آموزان و معلمان ا یکه برا یروانشناسمشکالت  -1دانش آموز و معلم  نیتعامل ب یکننده به جا

 یاکامل داد تا بحث ه اختیاربه معلم  دیحل مشکالت با یبرا گریعبارت د هب هبود ه صورت اتفاقیب نیآموزش آنال ی،سنت یکالس ها

  .ردیقرار گ تیبا معلم در اولو نیو همچن گریکدین با تعامل دانش آموزاو کند  تیریآموزان را مددانش

 دوطرفه در یتارتباط صو جادیا .شود یآموزش یو استرس و بهتر کردن فضا ینگران زانیکاهش مباعث  توانندیم یآموزش یها یباز

از ج خار یها تیکه فعال ییپلتفرم ها که نینکته ا نیرا موثر تر کند و آخر سیتواند تدرمی معلم ها  سیپخش زنده تدرو ها  کالس

 .است ارسازارکیبس زین ،بازخورد دهند گرانید فیخود را ارسال و بر تکلتکالیف که بتوانند به نحوی کند  تیریکالس دانش آموزان را مد

 .ها و حل آنها بپردازندباعث شد معلمان به چالش نیآنال یاز کالس ها ادهکرونا استف یریدر دوران همه گ

 نیاستفاده از کالس معکوس در بستر آنال همچنیننداشتند  یدسترس نترنتیکه به ا یراداف یبرا یبسته آموزش هیمعلمان از روش ته

 یآشنا شده البته در حال نیآموزش آنال یایدانش آموزان با مزا .به همراه داشت زین یخوب جید و نتانمودناجرا  را از کالس ها یدر بعض

 السکدر برخی دیگربردند  یآن بهره م یایاز مزا د وداشتن تیرضا نیالمان و دانش آموزان از داشتن امکانات آموزش آناز معل یکه تعداد

 یریادگی یها سن و جنس دانش آموزان و سبک ،نگرش ،زهیاز جمله انگ یفرد ینداشتند و مسئله تفاوت ها یخوباحساس  نیآنال یها



 

949 
 

به ارسال  لیتبد یحضور یاز اجتماع و تعامالت رودررو در کالس ها ییجدا .بود که معلمان با آن روبرو شدند یدیجد یآنها چالش ها

 ،دنیدانش آموزان که با شن. برخی داد ها و صوت  پیرا به کل خود یو استفاده از حرکات دست و صورت جا یداریآموزش د ،شد ریتصو

 آموختندیحرکات  دست و صورت معلم مطالب را مو  یدارید یکه با استفاده از جنبه ها یدانش آموزان نسبت به آموختندیمطالب را م

 خود را نشان دادند. یفرد یو دانش آموزان تفاوت ها بردنداز آموزش  بهره بیشتری

مدت کوتاه  کامل فراهم نشد   نیخاص خود بود که در ا یآموزش ها یزیبرنامه ر ازمندین نیبه آنال یکالس حضور لیتبد تیدر نها 

ه شبک نیاز معلمان دانش آموزان را بر طرف کند ا یاریتوانست مشکالت بس (شاد) یشبکه آموزش دانش آموز یو آماده ساز جادیا یول

 یاه لمیقرار گرفتن ف .دانش آموزان را پوشش دهد یریگو یادمعلمان  یآموزشفعالیت های گان توانست یرا نترنتیا با  یدانش آموز

 و معلمان را حل کرد تدریسآموزان و دانش  یریادگیمشکالت  یتا حدود یصوت یپخش زنده و گفتگو ای ویاستفاده از ال ی،آموزش

 بود.  یگرید اهکارر ،داشتند یمشکالت کمتر نترنتیاز لحاظ ا که از مدارس یروم در بعض یاستفاده از اسکا

واهد خ دایباشد و همچنان ادامه پ یمناسب م اریبس یریادگیآموزش و  یبرا یحضور یآموزش ستمیانجام شده س قاتیبا توجه به تحق

 .شود بیبا آن ترک ای ردیدر کنار آن قرار گ نیآنال ستمیکرد اگرچه س

 جهینت

 دانش آموزان و یو آموزش یروانشناس یجنبه ها رکرد و ب جادیا یآموزش ستمیدر س یمیعظ اریبس رییتغ کرونا یماریب یریهمه گ 

 .گذاشت ریمعلمان تاث

از  ؛را بدست آوردند یدیجد یمعلمان و دانش آموزان مهارت هاو شد  یآموزش ستمیآن  وارد س بیو معا ایمزا با یاستفاده از تکنولوژ 

 یفرد یتفاوت ها یتوسط معلمان بررس دیجد  یها کردیمتنوع با رو یآزمون ها هیتوسط معلمان و  ته یآموزش یها پیکل هیجمله ته

 . دیجد یآنها  بااستفاده از راهکارها یدانش آموزان و رفع مشکالت آموزش

 اتفاق افتاد . یآموزش ستمیسبود که در  یراتییتغ نیاز بزرگتر یکی)شاد(  دانش آموز یساخت شبکه آموزش

در  دیجد یها ید معلمان به استفاده از فن آورباعث ش  نیبه آنال یبستر آن از حضور رییو تغ یآموزش ستمیبه س یوارد شدن تکنولوژ 
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