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آموزش مجازی در روابط بین فردی   مطالعه نقش
ک  ان نسبت به معلمانآموز دانششده  ادرا

3عبدالباسط محمودپور، 2محبوبه وحدانی، 1مجتبی خضری

(459-490)صفحات   10/91/9911_ تاریخ پذیرش:  91/16/9911تاریخ دریافت: 

چکیده
شیده  این پژوهش با هدف مطالعه نقش آموزش مجازی در روابط بینن فیردی ادرا  هدف:
روش این تحقنق کنفی بوده و با استفاده  :روش ان نسبت به معلمان انجام شد.آموز دانش

کننیید ان در اییین  از طییرپ پدیدارشناسییی بییه توصیینو عمنییق موهییو  پرداختییه اسییت. شییرکت 
بودنید کیه  11-19آموز مقطع متوسطه اول شیهر تهیران در سیال تحصینلی  دانش 99پژوهش 

ننمیه سیاختار یافتیه شیرکت کردنید  های  به شنوه در دسترس انتخیا  شیدند کیه در مصیاحبه
مقولییه  0هییا  در نهایییت پیی  از تحلنیی  داده ها: یافتهه بییه شیینوه ک ییییی تحلنیی  شیید. هییا  داده

آمیوز  دیید اه دانش، ایین مطالعیههای  مقوله فرعی به دست آمد. بر مبنای یافتیه 9اصلی و 
، ان در شییرایط جدیییدآمییوز دانشسییردر می ، دربییاره محییدود شییدن ارتباطاتشییان بییا معلمییان

ان در رابطییه بییا آمییوز دانشنگرانییی ، مسییا   مییاهنتی تفییاوت آمییوزش  نرحضییوری و حضییوری
نتیای  ایین  :گیری نتیج اصلی به دست آمد. های  همؤلفنوان به عها  آماده نبودن زیرساخت

بیا  آمیوز معلی  _ دانشبسیترهای ممنین بیرای مداخلیه مدبیت در رابطیه کننده  تبنین، مطالعه
 توجه به شرایط موجود است.

دییهههدی:واژه _  ارتبیییاع معلییی ، انآمیییوز دانشروابیییط بییینن فیییردی ، آمیییوزش مجیییازی ههههای 
 آموز دانش

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده  .1 ، یدانشرااه عممرط اطااطرا ، ی ه علرو  رویتیریشناسر رهاندانشردده ، مشراوره گروهه، دانشجوی 
 .رانیا، رهران

دانشرررااه عممرررط ، ، ی ه علرررو  رویتیررریشناسررر رهاندانشررردده ، مشررراوره گررروهه، مشررراوره دکترررریدانشرررجوی ، (مسررر و  نویسرررنده)  .2
vahdanimahboobeh@gmail.com .رانیا، رهران، یاطااطا 

.رانیا، رهران، یدانشااه عممط اطااطا ، ی ه علو  رویتییشناس رهاندانشدده ، مشاوره گوهه، دانشجوی دکتری مشاوره  .3

mailto:khezrimojtaba@gmail.com


 430 ...................................... آموزان نسبت به معلمان شده دان  آموزش مجازی در روابط بین فردی ادراک  م العه نق 

 

 مقدمه
برسر  و های  یکی از سرازمان، بنا به ضرورت تیییرات اجتماعی، آموز  و پرور امروزه 

کشرروری محسرروب می مرهررون نظررام ای  شررود و رشررد و بالنرردگی هررر جامعرره پی یررده در هررر 
(. آمرروز  مسررتلزم 3122نیلفروشرران ، عابرردی، آموزشرری آن جامعرره اسررت )انصارالحسررینی

الس کررنرده اسرت یادگیآموزگرار و  یاس  دو عنصر اسکن دست یت متقابل و تعامل بیفعال
(. معلرر  و 3171، رد )میکررائیلییررگ مرری لکن تعامررل در آنجررا شرریرره اکرراسررت  یطرریدرس مح

گذرانند و برترراری ارتبراب  می حداتل ی  چهارم از زمان روزانه خود را در مدرسه، آموز دانش
یردادها و فراینردهای مررت ب  برا مدرسره و مؤیر بین آنها باعح بهبود احساسشان نسبت بره رو

کیفیررررت آمرررروز  و یررررادگیری می (. 3122، جوکررررار، اژه ای، حجررررازی، شررررود )گری تحررررول 
کیفیررت مسرریرهای ، پژوهشررگران مطالعررات بسرریاری را برررای یررافتن عوامررل مررؤیر بررر بهبررود 

یرررادی برررر جنبرررهآمررروز دانشتحصررریلی اولیررره  های  ان انجرررام داده و در همرررین مسررریر تمرکرررز ز
کالس و مدرسره کیفیرت رابطره معلر   مختلف بافت  آمروز یکری از ابعراد  دانش -نمروده انردم 

که رواب  کالس است چرا  آموز هسرتند  عامل اساسی در تیییرات تحولی دانش، مه  بافت 
 (.3222، 1)پیانتا

ن نگرررر  یرررینقرررش مهمررری را در تع، ی ایرررن رابطررره و برررار هیجرررانی آنشناسررر رواناز نظرررر  
ا  دارد و بررر تحررول او در آینررده مررؤیر اسررت  کالسرریهای  آمرروز برره ارزشررمندی تجربرره دانش
عرالوه برر پیشررفت تحصریلی )کورنلروس ، (. رابطه مثبت برا معلر 2632، 2هامر و آلن، )پیانتا
کالسررری )رودرا، (2667، 3وایرررت ت یرررخالت، (2633، و همکررراران 4متارررمن مشرررارکت بررراگی 

ولردمن و ون  ،دن بروک، )وابلز، احساس رضایت، (3127، هاشمی و تفش، )رحمانی زاهد
کررراهش ، (3127، کاظمیررران، بازگشرررت بررره درس )چنگررری آشرررتیانی، (2660، 5تارتریجررر 
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، صریدی، روحیه بخشی )جلیلیران، (3123، آ ر و عالیی یفتح، هاشمی، تلدری )بیرامی
کالسی و درگیری در یادگیری )پیاننرا، (3122، گل محمدیان ، 1هرامر و اسرتولمن، مشارکت 

کرالس درس )روزنفلرد، مدرسهرفتار بهتر درون ، (2661 ، 2ری مرن و بروون، حاور بیشرتر در 
 ( و متییرهای تحولی مثبت بسیار دیگری است.2666

کرنش سراده، آموز دانش_  ارتباب معل  کرنش و وا از جانرب دو سروی ایرن رابطره ای  صررفا 
که در بستری از عوامرل مرؤیر برر آن شرکل میگیررد، نیست کاملی است  ، درواترع .بلکه تبادل 

کرالس و مدرسرهتع تراریخی و اجتمراعی ، غالبرا بازترابی از زمینره فرهنگری، امل و ارتبراب در 
که میهای  (. یکی از این زمینه2631، 3است )لئو تواند بر تعامل معلر   اجتماعی و فرهنگی 

که در چنرد سرال ، آموز ایرگذار باشد و دانش گرایش به استفاده از آموز  الکترونیکی است 
کار مربیان تربیتری جهران بریش ازپریش موردتوجره تررار ، معلمان، گزاران آموزشیاخیر در بین 

ی، (. آمرروز  مجرراز2632، 5کمبررز، وارتمررن، 2632، 4زاری، چررن، 3111، گرفترره اسررت ) وفررن
یافت اطالعات با هدف آمروز  و یرادگیر یاستفاده از فناور  یارتباب از راه دور به منظور در

الکترونیکررری جرررزء هرررای  ا توجررره بررره اینکررره فناوری(. بررر3122، ریمررریکو زنرررد  یاسررت. )یرررزد
یررادگیری اسررت و معلمرران یکرری از عوامررل اصررلی انتقررال دهنررده آمرروز  هررای  گینفرر  رو 

برری شرر  ترغیررب و عالترره منرردکردن آنرران برره آمرروز  ، باشررند مرری الکترونیکرری در جامعرره
کلرری الکترونیکرری از اهررداف اصررلی آمرروز  وپرررور  اسررت فنرراوری اسررتفاده از ، برره طررور 

کیفیررت و برررای همررههای  اطالعررات برررای دسررتیابی برره هرردف امررری اجتنرراب ، یررادگیری بررا 
 (.3110، عطاران و مهرمحمدی، ناپذیر است )آیتی

در چنرد دهره ، نروین آمروز های  الکترونیکری بره منزلره یکری از شریوه یآموز  و یرادگیر
اینکره پرریش از همرره (. برراوجود 3125، رده اسررت )احمردیکرررو بره تکامررل طری  یاخیرر رونررد
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بررا شرریوع ، بسرریاری از ابزارهررای جدیررد در آمرروز  اسررتفاده شررده اسررت، COVID-19گیررری 
نیاز به آموز  مجازی بیش از پریش احسراس ، کروناویروس و لسوم رعایت فاصله اجتماعی

کوتاهی خواه ناخواه مجبور به حرکت به سمت آمروز  مجرازی  کشورها در زمان  ک ر  شد و ا
کیفیررت ایررن نرروع از آمرروز  شرردند )آلمررازوو آمرراده سررازی  ، لرروپز، بسررترهایی برررای پیشرربرد با

گسرترده و درخانره مانردن همره مرردم جامعره از شرناخت روان(. ترمییر 2626، 1کوچرار ی ترنطینره 
ان و اسررتفاده از شرریوه آمرروز  مجررازی تابررل توجرره و مررؤیر اسررت ومرری توانررد آمرروز دانشجملرره 

کرم ، ماندگار باشد )براون (. ایرن بیمراری همره 2626، 3م سرینتما2626، 2بروک، یوزر، م  
گسررترده در آمرروز  حارروری شررده اسررت )اهمررد ، 4القررازلی، آگف، گیررر منجررر برره اخررتالل 

گذشرررته برره صررورت غیرررر رسررمی انجرررام2626 کرره در   (. حرکررت از چنرردهزار آمررروز  انالیررن 
کرروچکی نیسررت و روی  مرری کررار  کوترراه  مسررائل شررده برره چنرردین میلیررون در طرری یرر  زمرران 

(. برا توجره بره اینکره بازگشرت بره رویکررد 2637 5وهمکراران گذارد )برازندل می مختلفی تمییر
گیری در زمینه ارائه آمروز  و یرادیگری بسریار بعیرد خواهرد برود )گراه ، 6سراندرز، تبل از همه 

کیفیررت آمرروز  برره شررکل ، (2626 میترروان از ایررن شرررای  برره عنرروان فرصررتی برررای برراگبردن 
کرررررد )پیرررروتمجررررازی  کرررره میتوانررررد از ایررررن شرررررای  و 2626، اسررررتفاده  (. یکرررری از مررررواردی 

 ان از ارتباب با معل  است.آموز دانشادراک ، مجازی تمییر بپذیردهای  کالس
گردان تعرامالتیبر، و آموز  یریادگیجاد یا یبرا، الس درسک ی در   ین معلمران و شرا

، دهررد )وفررا مرری ر تررراریرا تحررت تررمی انآمرروز دانش کادرا، ن تعررامالتیرره اکررشررود  جرراد مییا
تنهرا ، فعال یان به عنوان موجوداتآموز ی، دانشلک(. به طور 3121، اسدزاده، ابراهیمی توام

، ننردیکافرت نمیشرده را در دانرش ارائره مدرسره توجره ندارنرد و تنهرا یآموزشرهای  بره جنبره
هرا  رد آنکارکر یه روکرنند ک می افتیدر مربوب و نامربوب به آموز  راهای  که تمام محرکبل
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ان آمروز دانش یریادگیر یراهبردهرا ه درکر ی(. ازجملره عروامل3172، گذارد )میرکمرالی می ایر
کره ممکرن اسرت برر ، تواند مؤیر باشد می کرالس اسرت  برتراری ارتباب با معلمان در خارج از 

کررالس تررمییر بگررذ ان از معلمرران و بررر روابرر  دانشآمرروز دانشدرک  ارد آمرروز و معلرر  و محرری  
( در فارای آمروز  مجرازی ارتباطررات 2632، 2کرالوس، م میررز2665، 1فرایمیرر، )دوربرنسرکی

گسرتر معموگ   ان و معلمانآموز دانشبین  کرالس  یابرد. ایرن نروع  مری فراترر از زمران و مکران 
کرالس می ان آمرروز دانشاجتمراعی و عراطفی ، توانررد برر روی رشرد تحصرریلی ارتبراب خرارج از 

 (.2632، 3زادان، الهیجا، کویتتمییر بگذارد )هرش
هررای درون  طراحرری پژوهش، فرهنگرری و اجتمرراعیهای  بررا توجرره برره نقررش بافررت و مؤلفرره

ن اسراس یررسد. برر ا می ضروری به نظر، آموز فرهنگی برای تحلیل و فه  رابطه معل  و دانش
تررار عنروان بسرتر پرژوهش مردنظر  وتربیت جمهوری اسالمی به در پژوهش حاضر نظام تعلی 

گیرررری از زاو مرررا را از جزئیرررات ، رانرررییان در بافرررت جامعرررة اآمررروز دانشد یررره دیرررگرفرررت. بهرررره 
 ان از این رابطه در شررای  جدیرد براخبرآموز دانشآموز و ادراک  دانش -عمیقی در رابطة معل 

که به شیوه نظری نمیتوان به آن می هرای متعرددی در ارنبراب  افت. پژوهشیدست ها  سازد 
( در 3111ان از ارتبرراب بررا معلمرران انجررام شررده اسررت. فررانی و خلیفرره )آمرروز انشدبررا ادارک 
رد کررررو عمل یلیاز رفتررررار معلرررر  و خودپنررررداره تحصرررر کبررررین ادرانشرررران دادنررررد ای  مطالعرررره

( 3122نترایج پرژوهش گری و همکراران )، معنادار وجود دارد. هم نینای  رابطه یلیتحص
کررررالس اعتمرررر، عالترررره و مشررررارکت، نشرررران داد مراتبررررت اد متقابررررل و حمایررررت از سرررراختار 

کنشهررا  ماررامین اصررلی ویژگی کرره از نظررر هررایی  و  ان مقطررع ابترردایی بررر آمرروز دانشاسررت 
ران برررا یرررسرررنتی در جامعررره اهای  دهیرررا ییارویرررگرررذارد. رو مررری ایرررر آمررروز معلررر  _ دانشارتبررراب 
که بره ایرن تیییررات جدیرد سررعت سرسرام یجد تیییرات گهانی ویروسی  آوری د و شیوع نا
کره آمروز معلر  _ دانش  شرکلگیری ارتبراب یبه تحوگتی در شرا، بخشید  منجرر شرده اسرت 
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توجه داشتم بنابراین هدف پژوهش حاضرر مطالعره نقرش آمروز  مجرازی ها  د به آنیبا می
 ان نسبت به معلمان است.آموز دانششده  در رواب  بین فردی ادراک

 روش پژوهش

ی کیفی و با رو گرفت.این مطالعه به رو    کرد پدیدارشناسی صورت 
ان دخترر متوسرطه اول شرهر تهرران برود. برا توجره بره آمروز دانشجامعه ایرن تحقیرق شرامل 

کرونا و غیرحاروری برودن مردارس دسترسری بره  ان دشروار برود و بره آمروز دانششیوع بیماری 
گیری از رو  غیر تصادفی در دسترس استفاده شد. ابتردا معرفری  و همین دلیل برای نمونه 

شرررکت در طرررک برره ، بررا معرفرری طرررک پژوهشرری برره ایشرران، گرفررت مرری برتررراری ارتبرراب صررورت
عردم ، اخالتی موضوع از جمله محرمانه برودن اظهراراتهای  شد و جنبه می پیشنهادها  آن

کیرد تررارها  عدم مداخله در امور شخصی و خانوادگی آن، افشای هویت ایشان  و ... مورد تا
تررار مصراحبه در ، شرد مری از آنها بررای شررکت در طررک داوطلربگرفت. چنان ه هری   می

گذاشته نفرر  33حج  نمونره براسراس اصرل اشرباع نهایترا بره ، شد می زمان مورد توافق طرفین 
اشررباع حاصررل شررد و برررای اطمینرران از اینکرره دادهررای کننده  شرررکت 2رسررید. در واتررع بررا 

 دیگر اضافه شد.کننده  شرکت 2جدیدی وجود ندارد 

 ش تحلیل داده هارو
گررام هررا  داده کالیررسری هفررت  کالیررسری تحلیررل خواهررد شررد. در رو   بررا اسررتفاده از رو  

کالیرسری برای رسیدن بره هردف طری می ابتردا ، در پایران هرر مصراحبه، شرود. در مرحلره اول 
گررو  داده می کننرردگان مکررررا  کلمرره برره ، شررود و اظهاراتشرران بیانررات ضررب  شررده شرررکت 

کاغذ  کننردگان چنردبار  نوشته میکلمه روی  شود و جهت درک احساس و تجارب شررکت 
بیانررات مرررتب  بررا پدیررده مررورد ، زیررر اطالعررات بررامعنی، شررود و در مرحلرره دوم مطالعرره می

کشریده می، بحح شروند. در مرحلره  مری شرود و بره ایرن طریرق جمرالت مهر  مشرخچ خ  
کررردن عبررارات مهرر  هررر مصرراحبه از هررر عبررارت یرر  شررود  سررعی می، سرروم بعررد از مشررخچ 
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کرره بیررانگر معنرری و تسررمت اساسرری تفکررر فرررد بررود اسررتخراج شررود. بعررد از اسررتخراج  مفهرروم 
شرود و براسراس تشرابه مفراهی  آنهرا دسرته  مفاهی  تردوین شرده بره دترت مطالعره می، کدها

شرود.  موضوعی از مفراهی  تردوین شرده تشرکیل میهای  دسته، شود. بدین رو  بندی می
یابنرد و  مری یج برای توصیف جامع از پدیده تحت مطالعره بره هر  پیونرددر مرحله پنج  نتا

توصیف جامعی از پدیده تحرت ، آورند. در مرحله شش  می کلی تری را به وجودهای  دسته
شررود. مرحلره پایررانی اعتباربخشرری برا ارجرراع برره هرر نمونرره و پرسرریدن دربرراره  مطالعره ارائرره می

کدگرررذاری بررره ها  خشررری بررره یافترررهشرررود. بررررای اعتیارب انجرررام میها  یافتررره پرررس از تحلیرررل و 
کننرردگان مجررددا مراجعرره شررد و دربرراره یافترره تی پرسرریده شررد تررا هررا سررؤاگ از آنها  مشررارکت 

 اطمینان گزم حاصل شود

 ابزار
پرررژوهش از مصررراحبه نیمررره سررراختار یافتررره اسرررتفاده شرررد. هرررای  بررررای جمرررع آوری داده

 آورده شده است. 3ت مصاحبه در جدول سؤاگ

 ت مصاحبه نیمه ساختاریافتهسؤار .1جدول 
کنندگانسؤار  ت مصاحبه نیمه ساخت یافته در مصاحبه با مشارکت 

کرونا و شرای  پیش آمده چه نظری دارید؟ 3  در رابطه با 
کرد؟ 2  کرونا چه تیییراتی را در زندگی شما ایجاد 
 در ارتباب با آموز  مجازی چه نظری دارید؟ 1
 ها چگونه بود؟ با معلمانتان تبل از مجازی شدن آموز ارتباب شما  5
 مجازی چگونه بود؟های  ها و کالس ارتباب شما با معلمانتان طی آموز  1
کرد؟ 0 کرونا چه تیییری   نحوه مطالعه شما بعد از 
کرونا چگونه شد؟ 7  نحوه تدریس دروس بعد از 
یابی 1  آموز  مجازی چیست؟طی ها  نظرتان درباره نحوه پرسش و پاسخ و ارز

 
کره در آن مالک، انآموز دانشبرای مصاحبه با  کره  پیرامی متنری آمراده شرد  هرای افررادی 
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کننررد شرررک داده می درخواسررت شرررکت در پررژوهش و اطالعررات ، تواننررد در پررژوهش شرررکت 
کوترراه بررا افررراد متقاضرری  گفتگرویی  گنجانررده شررد. سررپس در  تمراس بررا محقررق در  یررل پیرام 
گاهانرره شرررک داده شررد و در صررورت تمایررل فرررد برره شرررکت در  مسررائل رازداری و رضررایت آ

طرررول مررردت شرررد.  صرررورت تررروافقی بررررای انجرررام مصررراحبه تعیرررین می مصررراحبه زمرررانی به
دتیقره متفراوت برود. مصراحبه برا توجره بره شررای  موجرود بره صرورت  06تا  56از ها  مصاحبه

که در بسرتر نررم افرزار شراد انجرام  تلفنی و یا در فاای مجازی انجام شد. مصاحبه مجازی 
کنندگان به صورت متنی و یرا برا ارسرال صردا انجرام شرد بره  شد بنا به درخواست مشارکت 

گر بعد از ت که ابتدا مصاحبه  پرسرید کننده  اول را از مشرارکت سرؤالوضریحات گزم صورتی 
کررد و همرین روال ادامره داشرت ترا زمرانی کننده  و سپس مشارکت پاسخ موردنظر  را ارائره 

فراینررد تفسرریر ، تجسیرره و تحلیررل در پررژوهش پدیدارشناسرریکرره مصرراحبه برره اتمررام رسررید. 
کنندگانهای  داده انتخاب شرده اسرت  کیفی برای شنیدن و تفسیر صدا و دیدگاه شرکت 

فایرل صروتی ، ز انجام هر مصراحبه(. پس ا3122، به نقل ازگری و همکاران، 2630، )کرافورد
گرفررت.  گررو  داده شررد و سررپس نسررخه برررداری صررورت  کامررل  هررا.  کدگررذاری دادهبرره طررور 

کره برا بیشرتر های  فرایند تشخیچ مفهوم پدیده یرافتی اسرت  موردنظر مبتنی بر اطالعرات در
کننرررردگانهای  و توسررررعة بیررررنش محقررررق از تجربررررهها  صرررراحبهشرررردن تعررررداد م ، مشررررارکت 

مررجاور نیرز مشرخچ های  اصلی و مشترک موجود بین آنها و رواب  آنها برا پدیرردههای  زمینه
 .(3122، به نقل از گری و همکاران، 3115، میگردد )فتحی

 ها یافته
کننرردگان پررژوهش از  سرراله  35تررا  33ن آمرروز مقطررع متوسررطه اول در سررنی دانش 33شرررکت 

کالس هفت آموز دانشنفر از  5تشکیل شد.  کرالس نهر   نفرر دانش 1نفرر هشرت  و  5، ان  آمروز 
کره عبارتنرد از: الرف 5پژوهش شرامل های  بودند. یافته محردود شردن  (مقولره اصرلی اسرت 

آمراده نبرودن  (تفراوت آمروز  غیرحاروری د (سردرگمی در شررای  جدیرد ج (ارتباطات ب
 اشاره شده است.ها  به آن 2ه در جدول کها  زیرساخت
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 ان از ارتباط با معلم در آموزش مجازیآموز دانشادراک  .2جدول 
 فرعیهای  مقوله اصلیهای  مقوله
 دشواری پرسش و پاسخ محدود شدن ارتباطات

 تسؤاگابهام در جواب 
 انآموز دانشاضافه و ابهام های  پیام سردرگمی در شرای  جدید

 مختلف تدریسهای  رو  
 تمییر ارتباب حاوری با معل  تفاوت آموز  غیرحاوری

 تمییر زبان بدن معل 
 سرعت پایین اینترنت آماده نبودن زیرساخت ها

 سرعت پایین برنامه شاد

 محدودشدن ارتباطات (الف
که بر ایر شرای  جدیرد در ارتبراب برین ، منظور از محدود شدن ارتباطات تیییراتی است 

و « دشررواری پرسررش و پاسررخ»آمرروز ایجرراد شررده اسررت. ایررن مقولرره از دو مقولرره  معلرر  و دانش
 است.« تسؤاگابهام در جواب »

 دشواری پرسش و پاسخ (الف-1
کررده و طروگنی شردهسرپرسیدن و پا سؤال  گفرتن در شررای  آمروز  آنالیرن تیییرر  بره ، خ 

کره رونرد آن طروگنی شرده و  تشران بایرد مردت سؤاگان بررای رسریدن پاسرخ آمروز دانشطوری 
یادی را منتظر بمانند. در این مورد شرکت ترونی  مثرل تبرل مری»گویرد  می شماره ی کننده  ز

کرره داشرررتی  را بپرسررری  میتونسررتی  ازشرررون تررروی همررین شررربکه  سرررؤالهررا از آن  سرررؤالهایی 
کرره بگررن ایررن اون موتررع نمرری هررا مثررلبپرسرری  ولرری معلرر  تونسررتند توضرریح بدنررد پررای تخترره 

 «طوری یه خورده برای همه سخت شد
 تسؤارابهام در جواب ( الف-2

تشران سؤاگغیرحاروری در بره دسرت آوردن جرواب نهرایی های  ان در آموز آموز دانش
کنرد  نمی را تانعها  دچار ابهام هستند و معتقدند توضیحات معلمان در فاای مجازی آن

کتفررراسؤاگو در پاسرررخ بررره  ترررو »معتقرررد اسرررت  3شرررماره کننده  کنرررد. شررررکت نمررری تشررران ا
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یاد اتفاق میوفته مثال من یه های  کالس از معل  میپرس  و معلر  جرواب میرده  سؤالآنالین ز
و تررو جررواب معلرر  هنرروز نکررات مبهمرری برررای مررن وجررود داره دوبرراره دربرراره اون نکررات مرربه  

میپرس  و معل  جواب میده اما باز ه  اون نکرات مربه  وجرود داره و مرن براز هر  اون  سؤال
کتراب شراید  کره ترو  کتراب در صرورتی  نکته مبه  رو میپرس  ولری معلر  منرو میفرسرته سرراغ 

کامل نبا  گه باشه   «نباشه یا ا

 سردرگمی در شرایط جدید (ب
هنرروز تکلیررف ، ی شرردهان طرری آمرروز  تلویسیررونی و مجررازی دچررار سررردرگمآمرروز دانش

کنند روشرن نیسرت وآموز دانش که باید طی  کنش نمری ان و مسیری  بایرد هرایی  داننرد چره وا
 در این شرای  داشته باشند

 انآموز دانشاضافه و ابهام های  پیام (ب-1
یرراد پیام گروهآمرروز دانشاضررافه هررای  تعررداد ز درسرری باعررح شررده تررا مطالررب هررای  ان در 

کردن پیاممفید و آموزشی به سختی پ ای  حاشریههرای  مفید بین پیامهای  یدا شوند و پیدا 
یررررادی برررررای  کرررررده اسررررت. شرررراهد ایررررن مرررردعا اظهررررارات آمرررروز دانشدشررررواری ز ان ایجرررراد 

که 1شماره کننده  شرکت یراد انتقراد میگوید: ب ره می است  کرالس  هرا خیلری ز کننرد تروی 
یادی دارند به نظر مرن حزنند چت می آنالین با ه  حرف رفرای الکری دارنرد مربروب بره های ز
یاد نمیگن  «درس ز

 مختلف تدریسهای  روش( ب-2
کرردام شرریوه مرری تلویسیررونی معلمرران متعررددی آمرروز هررای  در آموز  کرره هررر  های  دهنررد 

کرره هررا  آنالیررن هرر  فیل هررای  آموزشرری خررا  خررود را دارد. در آموز  متعررددی وجررود دارد 
بررای آمروز  بهترر هرا  معلمان از ایرن فیل دهد و  می هرکدام با رو  خاصی محتوا را آموز 

گویررد:  مرری 2شررماره کننده  کننررد. شرررکت مرری ان اسررتفادهآمرروز دانشو تعمیررق مطالررب برررای 
گفرت چهرار مراه » که من اول سال با ی  معل  آشنا شدم حداتل میشه  شما در نظر بگیرید 

کرره ترروی معل، یررا پررنج مرراه فقرر  اون معلرر  ترردریس داشررته شرریوه ترردریس اون رو میرردون  مرری 
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کره روی داشرتی   کرامال تمرکرز  گیج میشری   تلویسیونه ی  جور دیگه بیان میکنه ما اینطوری 
 «از دست میدی 

 تفاوت آموزش غیرحضوری (ج
 ان به ماهیت تفاوت برین آمروز  حاروری و غیرحاروری اشرارهآموز دانشدراین مقوله 

 کنند. می
 تأثیر ارتباط حدوری با معلم (ج-ا

ان هنگررام ارتبرراب حارروری بررا معلرر  در مقایسرره بررا ارتبرراب آمرروز انشدرسررد  مرری برره نظررر
کننرررد.  مررری غیرحاررروری آرامرررش بیشرررتری داشرررته و تواننرررد بهترررر برررا ایشررران ارتبررراب برتررررار 

 «ترهتطعا حس بودن پیش معل  ی  حس تشنگ»معتقد است:  2شماره کننده  شرکت
 تأثیر زبان بدن معلم (ج-2

ان برره راحترری تابررل مشرراهده آمرروز دانشرای همرره زبرران برردن معلرر  در آمرروز  حارروری برر
که در آموز  ترایپی معلمران هرای  آنالیرن برا صرداهای ضرب  شرده و متنهای  است و اآلن 

 در اینبررراره 2شررماره کننده  مشررارکت انرررد. مواجرره شررده انررد بیشرررتر برره اهمیررت آن پرری برده
کردنشرون خی»گوید:  می لری روی بعای از معلمان حرکات دست و یا حتی لحن صرحبت 

که چهره رو نمی می تدریس تمییر میگذاره اما اینجا من فق  ی  صدا  «بین شنوم 

 ها آماده نبودن زیرساخت (د
کرره روی آمرروز  آنالیررن تررمییر می کیفیررت ایررن  گذارنررد و می مسررائل دیگررری هرر   توانررد 

 اند از: ها را تحت تمییر ترار دهد عبارت آموز 
 سرعت پایین اینترنت (د-1

کره برا اینترنرت انجرام میسرعت  کارهرایی  یرادی  پایین اینترنت در تمام  شرود اهمیرت ز
یررادی از ، دارد کرره تعررداد ز های  ان و معلمرران برره شرربکهآمرروز دانشدر شرررای  آمرروز  آنالیررن 

هررا را تحررت تررمییر ترررار دهررد.  توانررد ایرن آموز  انررد سرررعت پررایین اینترنررت می آنالیرن رو آورده
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متمسررفانه سررعت پررایین بررود و بررای ارتبرراب برترررار »قرد اسررت: معت 2کننده شررماره  مشرارکت
خرروام ایررن وضررع مونرردی  حقیقتررا ایررن وضررع را دوسررت نداشررت  و نمرریکررردن بایررد منتظررر مرری

کنه  «ادامه پیدا 
 سرعت پایین برنامه شاد (د-2
کوترراه ایجراد شررد و آمرروز دانشبرا توجره برره اینکره برنامره شرراد بررای   ان و معلمران در زمرانی 
کره عردم رضرایت  ک  ان را باعرح شرده آمروز دانشک  بروز شرد امرا هم نران مسرائلی داشرت 

کمرره نررت شرراد ضررعیفه مررا سررر »گویررد:  می 1کننده شررماره  بررود. شرررکت سررر امتحرران هرر  وتررت 
کشرید ترا امتحان بودی  ی  پیرام  بررای خران  ارسرال بشره  دفعه نت ضعیف شد نی  ساعت طول 

 «وندمتازه نی  ساعت از مطالب خان  جا م

 گیری بحث و نتیجه
شرررده  در ایرررن پرررژوهش بررره مطالعررره نقرررش آمررروز  مجرررازی در روابررر  برررین فرررردی ادراک 

کرره  دسررت ان نسرربت برره معلمرران پرداخترره شررد. نتررایج بهآمرروز دانش کی از آن اسررت  آمده حررا
کره بره ایرن  5ان با معلمانشان در شرای  آموز  آنالین در آموز دانشارتباب  کررده  حوزه تیییر 
 -سررردرگمی در شرررای  جدیررد ج (محرردود شرردن ارتباطررات ب (حلیررل شرردند: الررفشرررک ت

 ها. آماده نبودن زیرساخت (تفاوت آموز  غیرحاوری د
هررا و مررواردی در  ان برره ویژگیآمرروز ، دانشدر ارتبرراب بررا مقولرره محرردود شرردن ارتباطررات 

کرره بررر ارتباطشرران بررا معلمانشرران مؤیرنررد. ا کرده آمرروز  آنالیررن اشرراره نکترره مهمرری در ن یرراند 
کررنش و ویژگی کرره نقررش برجسررته  هررای معلرر  در  هررن  دسررتاوردهای پررژوهش حاضررر اسررت 

کیفیت رابطه معل  دانش کره در پژوهش آموز بررسی می دانش_  آموز را در  هرا در  کندم عاملی 
کیررررد ترارگرفترررره اسررررت دانش_  ارتبرررراب معلرررر  خصررررو  کمتررررر مررررورد تم در شرررررای   .آمرررروز 
کره بره دلیرل غیرمنتظره کرونرا ایجراد شرد و آمروز  ای  وپرور  مجبرور بره اسرتفاده از  ویرروس 

هرا و  ان ارتباطرات برین آنآمروز دانشنتیجه این پژوهش نشران داد از دیرد ، آموز  آنالین شد
کرره شررامل دشررواری پرسررش و پاسررخ و  معلمانشرران برره اشررکال مختلفرری محدودشررده اسررت 
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کر کره درنتیجره عردم حارور در  ایرن نروع ارتبراب  الس اسرت.ابهام در جواب سؤاگت است 
کررالس می ان تررمییر آمرروز دانشاجتمرراعی و عرراطفی ، توانررد بررر روی رشررد تحصرریلی خررارج از 
گفررت معلرر  و  در تبیررین ایررن یافترره می(. 2632، زادان، الهیجررا، بگررذارد )هرشررکویت ترروان 

کررالس درسآمرروز دانش ، ان هنگررام پرسررش و پاسررخ در شرررایطی خررارج از رابطرره حارروری 
کننررد و همررین مسررئله باعررح ایجرراد  تواننررد نمی ارتبرراب مسررتقی  و روشررنی بررا یکرردیگر برترررار 

شود. این وضعیت با معیار جدیدی متاراد برا  شده می های ارائه ها و جواب ابهام در سؤال
، آمروز اسرت )خراسرانی نقش سنتی درباره جستجو و استفاده از اطالعات و پاسخ بره دانش

 (.3121، کنعانی نیری
کره  سردرگمی در ان در آن بره ناآشرنا آمروز دانششرای  جدید مقوله اصلی دیگرری اسرت 

کره شرامل دو تسرمت  کرده بودن برا آمروز  جدیرد و سرختی تطبیرق برا ایرن شررای  اشراره اند 
و هم نرررین سرررردرگمی برررین  انآمررروز دانشهرررای اضرررافه و ابهرررام  پیامسرررردرگمی بررره دلیرررل 

کررالس  رو  کالسهررای مختلررف ترردریس معلمرران اسررت. مرردیریت  هررای  و ایجرراد نظرر  در 
تر  بیننرد بره نسربت آسران ان را میآمروز دانشحاوری به دلیرل اینکره معلمران همزمران تمرام 

شود. هم نین آموز  آنالین و آموز  تلویسیونی توسر  معلمران مختلفری انجرام  انجام می
که طبیعتا  ممکن اسرت رو  می کننرد و  شود  هرای متفراوتی را بررای تردریس دروس اختیرار 

تررین  های مختلف دشوار اسرت. یکری از مه  ان تطبیق همزمان با این رو آموز دانشبرای 
کالس و یادگیری  ساختار نظ  و توانایی معل  در ایجراد نظر  ، انآموز دانشعوامل مؤیر بر جو 

که در آمروز  مجرازی ایرن مسرئله نیراز مهرارت معلر  و تیییرر معیارهرا دارد  کالس است  در 
 (.3121، بهروز، )بهارلو

کره در  تفاوتمقوله بعدی بره  هرای مراهیتی آمروز  غیرحاروری و حاروری اشراره دارد 
گرفرت. اهمیرت  دو بخش تمییر ارتباب حاوری با معل  و ترمییر زبران بردن مرورد تحلیرل تررار 

کنرررار معلررر  و ترررمییر آن در یرررادگیری بهترررر را می تررروان در  زبررران بررردن و حارررور صرررمیمانه در 
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که معلمان با انجرام رفتارهرای 3226) 1ستوفلیکر های مختلفی دید. پژوهش ( معتقد است 
کررالس بی دهنررد و برره آنرران انگیررزه  ان شررکل میآمرروز دانشتری را بررا  روابرر  نزدیرر ، واسررطه در 

ن موضرروع را یرر( نیررز صررحت ا2660) 3و هسررو (2660) 2بخشررند. پررژوهش هرراران صررحبت می
گفررت ارسرر نشرران داده اسررتم در تبیررین ایررن یافترره می ال پیررام و ارتبرراب تنهررا از طریررق ترروان 

کالمری اتفرراق نمی یافرت پیررام و تفسریر آن توسرر   رابطره  افترد و زبرران بردن نقرش مهمرری در در
ان و معلر  و آمروز دانشگیرنده دارد. در آموز  مجازی نیز عدم برتراری ارتبراب چشرمی برین 

یافرت آموز  ندیدن زبران بردن معلر  حرین تردریس می کیفیرت  توانرد روی در یرادگیری هرا و 
 ان مؤیر باشد.آموز دانش

های برررای آمرروز  آنالیررن در دو حیطرره مرررتب  بررا  آمرراده نبررودن زیرسرراخت الدر بخررش د
هررایی در رابطرره بررا اسررتفاده از  برنامرره شرراد و سرررعت پررایین اینترنررت پرداخترره شررد. پژوهش

یکرری انررد اسررتفاده از آمرروز  الکترون وسررایل الکترونیکرری در آمرروز  پرداخترره و نشرران داده
توانرد بره یرادگیری بهترر  که بستر آن آماده باشد و در شرای  مناسب انجرام شرود می درصورتی

کنررد ) وفررنآمرروز دانش کمرر   (. وجررود 2632، کمبررز، وارتمررن، 2632، زاری، چررن، 3111، ان 
که با توجه به غیرمنتظره بودن این بیماری همره مشکالت سخت گیر ترا حردی تابرل  افزاری 

ان و آمررروز دانشد اجررررای آمررروز  الکترونیررر  در مررردارس و سرررازگاری رونررر، بینررری برررود پیش
کیفیت آموز  مجازی هستند را به تمخیر می که در تال  برای باگ بردن   اندازد. معلمان را 

ان آمرروز دانششررده  نقررش آمرروز  مجررازی در روابرر  بررین فررردی ادراک، مطالعرره حاضررر
کرده و این تیییرات را ب ا توجه بره بافرت اختصاصری فرهنگری نسبت به معلمان را توصیف 

پیگیری نموده است. این پژوهش عرالوه برر آنکره ، و تاریخی نظام تعلی  و تربیت ج.ا. ایران
کالسی مرؤیر برر شرکل گیری رابطره مثبرت پرداختره ابعراد فرردی معلر  و  به جسییاتی از عوامل 

که ایرگذار دیرده می دانش کررده اسرت. یکری  آموز را  های  از محردودیتشروند را نیرز جسرتجو 

                          
1. Christophel, D. M 
2. Harran, T. J  
3. Hsu, L. L. I 
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کره برا توجره بره اهمیرت ماراعف آن انتخراب  کتفرا بره مقطرع متوسرطه اسرت  ایرن پرژوهش ا
های ایررن پررژوهش برره نتررایج  ن اسررت بافتررهکررگردیرردهم لکررن بررا توسررعه مقرراطع ترردریس مم

کره بررای رسریدن بره تردرت  هرای آتری پیشرنهاد می تری بینجامد. برای پژوهش گسترده شرود 
کمی ، تعمی  بیشتر کراربردی  مبتنی برر یافترهابزار  های پرژوهش حاضرر سراخته شرود. از بعرد 

کارگاه های این پرژوهش می یافته، نیز هرای آموزشری بررای معلمران و  هرا و دوره توانرد سرفصرل 
گیری در رابطه برا چگرونگی بهترر سراختن آمروز  مجرازی و  طور مبنایی برای تصمی  همین

گیر افزایش بازده آن برای برنامه  د.ریزان ترار 

 تشکر و قدردانی
هررررای آنرررران و  خانواده، کننده در پررررژوهش ان شرررررکتآمرررروز دانشوسرررریله از تمررررام  بدین

کره در انجرام ایرن پرژوهش همکراری نمودنرد  مسئولین و مشراوران آمروز  کسرانی  وپرور  و 
 آید. تشکر و تدردانی به عمل می

 منابع
پژوهشری خرانواده  -فصرلنامه علمری، در هزاره سوم انآموز دانش(. رابطه آموز  مجازی و خالتیت 3125ا. )، احمدی

 .10-53، (5) 32، و پژوهش
پرررذیری شررریلی برررر اشرررتیاق  (. بررسررری ترررمییر مشررراوره انطباق3122پ. )، مم نیلفروشررران، هم عابررردی، انصارالحسرررینی

 .335-11، (71)32، های مشاوره فصلنامه علمی پژوهش، انآموز دانشتحصیلی و عملکرد تحصیلی در 
اطالعرررات و  یهای درسررری مبتنررری برررر فنررراور تررردوین برنامررره ی(. الگرررو3110م. )ی، مم مهرمحمرررد، مم عطررراران، آیتررری

 .16-11، (1)2، فصلنامه مطالعات برنامه درسی، معل  ارتباطات در تربیت
کررالس درس در مرردارس ابترردایی. 3121ف. )، فم بهررروز، بهررارلو . پژوهشررنامه اورمررزد(. راهکارهررای عملرری مرردیریت 

3(57) ،27-15. 
نقرش ، تلدری سنتی در نوجوانان دختر مدارس راهنمرایی .(3123پ. )، ام عالیی، تم فتحی آ ر، مم هاشمی، بیرامی

 .370-313، (20)1، ی تربیتیشناس ، روانآموز معل  _ دانشکیفیت ارتباب 
گرررل محمررردیان، مم صررریدی، جلیلیررران کارآمرررد پرررس از زلزلررره: یررر   (. شناسرررایی شررراخچ3122م. )، مم  های مدرسررره 

کیفی از زلزله سرپل  .313-300، (75) 32، های مشاوره فصلنامه علمی پژوهش هاب.  پژوهش 
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کاظمیرران، چنگرری آشررتیانی آمرروزان  پررذیری دانش (. نقررش عوامررل حمایررت روانرری اجتمرراعی بررر انطباق3127س. )، جم 
 .323-361، (07) 37، های مشاوره صلنامه علمی پژوهشفکنکوری در بحران زلزله. 

کنعررانی نیررری، خراسررانی (. یررادگیری موبررایلی پررارادای  جدیرردی در یررادگیری مجررازی. انتشررارات مرکررز 3121پ. )، ام 
 آموز  و تحقیقات صنعتی ایران. تهران.

کررراربرد فناوری3111  )،  وفرررن کترررب علررروم انسرررانی تهرررران: سرررازمان مطالعررره و . هرررای جدیرررد در آمررروز  (.  تررردوین 
 ها )سمت(. دانشگاه
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