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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the perspectives, practices and 

capabilities needed in remote education and learning from the parents' views. 

The present study is a qualitative study with phenomenological method. The 

statistical population includes all parents who have been involved in remote 

education with one or more children since the beginning of the Corona virus 

epidemic. The research tool is semi-structured interviews. Purposeful and 

criterion-based sampling method were continued due to theoretical 

saturation, up to 24 interviews. The research results were performed in three 

stages of descriptive, interpretive and explanatory coding. Findings include 

three explanatory codes entitled Attitude to distance education and learning, 

performance of remote education beneficiaries and capabilities and 

requirements, which were obtained from interpretive and descriptive codes. 

The results showed that parents have a positive attitude to the development 

of remote education in corona and even post corona period, but consider its 

context and facilities inappropriate and incompatible with the different needs 

of families. They expressed the necessary capabilities and requirements in 

three general sections: resources, teaching methods and types of skills, and 

analyzed the performance in this training in sections as school and its 

factors, family and relevant officials. Analyzing the views of different 
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groups, especially parents, about remote education will lead to better 

decisions and actions in the future and in the context of this education. 

 Keywords: Remote Learning and Teaching, Perspectives, Practices.
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از راه دور، در  یریادگیدر آموزش و  نیوالد ستهیتجربه ز یبررس

 یها یعملکردها و توانمند ها، دگاهیکرونا: د یریگ دوران همه

 الزم

 رانیرشته مشاوره مدرسه، دانشگاه کردستان، کردستان، ا ارشد یکارشناس یدانشجو   انیصالح مراد

  

 رانیگروه مشاوره دانشگاه کردستان، کردستان، ا اریدانش   یاحمد امان
 

  چکیده
از راه دور از  یریادگیهای الزم در آموزش و  عملکردها و توانمندی ،ها دگاهید یپژوهش بررس نیهدف ا

شامل  یاست. جامعه آمار یدارشناسیو با روش پد یفیمطالعه ک کیاست. پژوهش حاضر  نیوالد دگاهید

در آموزش راه دور  نا،کرو یریگ همه یهستند که از ابتدا شتریب ایفرزند  کی یاست که دارا ینیوالد هیکل

محور  مالکهدفمند و  یریگ است. روش نمونه افتهیساختار مهین یها مصاحبه پژوهش ابزاراند.  بوده ریدرگ

 ،یفیتوص یپژوهش در سه مرحله کدگذار جی. نتاافتیمصاحبه ادامه  42تا  نظری اشباع به توجه با و

از راه دور،  یریادگیبا عنوان نگرش به آموزش و  ینییشامل سه کد تب ها افتهیانجام شد.  ینییو تب یریتفس

 یفیو توص یریتفس یکه از کدها ها ها و نیازمندی آموزش از راه دور و توانمندی نفعانیعملکرد ذ

مثبت به گسترش آموزش از راه دور در دوران  ینگرش نینشان داد که والد جینتاآمده بود، است.  دست به

ها  مختلف خانواده یازهایپساکرونا دارند، اما بستر و امکانات آن را نامناسب و ناسازگار با ن یکرونا و حت

و انواع  یآموزش یها منابع، روش یالزم را در سه بخش کل یها یمندازیها و ن ها توانمندی . آندانند یم

 نیمدرسه و عوامل آن، خانواده و مسئول یها در بخش ،آموزش نیکردند و عملکردها را در ا انیها ب مهارت

درباره آموزش  نیاقشار مختلف بخصوص والد یها دگاهید لیوتحل هیقرار دادند. تجز لیمورد تحل مربوطه

 .آموزش انجام شود نیو در بستر ا ندهیدر آ یو اقدامات بهتر ماتیور، موجب خواهد شد تا تصماز راه د

  عملکردها  ها، دگاهیاز راه دور، د یریادگیآموزش و  :ها واژهکلید
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   :نویسنده مسئولa.amani@uok.ac.ir 

https://www.orcid.org/0000-0002-1044-1817
https://www.orcid.org/0000-0002-1442-7617


 0410 زمستان|  25شمارة  | دهمسیزسال  | یدرمان فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان  | 015

 مقدمه 

WHO)ی ، سازمان بهداشت جهان4242 مارس 11در 
 روسیکرونا و یماریب وعیش (1

(. 4242، یاعالم کرد )سازمان بهداشت جهان ریگ همه یماریب کی عنوان به( را 11-دیکوو)

آموزشی و بهداشتی  یها استیسآموزشی در راستای رعایت  ینهادهابا توجه به این روند، 

ده و اجرای آموزش را مدارس را تعطیل کردند تا به کاهش شیوع این ویروس کمک کر

(. کشورهای مختلف برای 4242و همکاران،  4ند )واینرادامه ده یرحضوریغصورت  به

 (.4242، 3مختلفی را اتخاذ کردند )بانک جهانی یها استیسپیشبرد آَموزش در این بحران، 

از آموزش از راه دور  یسو بهدر ایران نیز، از اقدامات مهم آموزش و پروش، حرکت 

و  وند ینیز)شاد( بود ) آموزان شبکه تلویزیونی آموزش و شبکه اجتماعی دانش قیطر

 (.1222نویدی، 

ی یا ریادگی متفاوت یها حالت فیتوص یبرا یاصطالحات مختلف قات،یتحق در

( 4211و همکاران،  2استفاده شده است )مور ی آن،سنت ی و یاحضور نوعاز  غیر آموزش

 احتماالًشده است، چون تمرکز  5از راه دور و آموزش یریادگی یبر رو پژوهش، نیدر ا

آموزشی غیرحضوری را تحت پوشش قرار  یها روشبیشتر اصطالحات کاربردی و 

یکی از انواع آموزش از راه دور  عنوان بهاصطالح آموزش مجازی )الکترونیکی(  .دهد یم

د، هرچند این اصطالحات مقاالت داخلی کاربرد بیشتری دار در ادبیات (1331)بابایی، 

یادگیری محیط در  یبه آموزش یطورکل بهمجازی  زشآمو .شوند یمهم نیز استفاده  یجا به

بر اساس زمان یا مکان یا هر دو از هم جدا  آموز دانشاشاره دارد که در آن معلم و 

، یا چندرسانهکاربردی فناوری اطالعات، منابع  یها برنامه قیاز طرمحتوای دوره  .شوند یم

در  از راه دور، آموزش (.4242، 6دانگ) شود یماینترنت، ویدئو کنفرانس و غیره منتقل 
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 یزمان، مکان و سرعت مطالعه دارا ازنظر رایز ،داشته است یعیدهه گذشته رشد سر یط

اطالعات و  وسیعو  مختلفبه انواع  مؤثرتر و تر آسان ی، دسترسشتریب یریپذ انعطاف تیقابل

 (.4216، 4؛ خورانا4212 ،1است )چن تر نییپا یمال نهیهز

فرزند داشته  یدارا یها خانواده بر یتوجه قابل ریتأث ها دکودکمدارس و مه یلیتعط

و  دیجد یها تیها و مسئول نقش دیبا نی، والدحال نیباا(. 4242،و همکاران نرای)و است

و  کنند یشرکت م نیفرزندانشان در آموزش آنال رایز رند،یرا به عهده بگ ییناآشنا

 و 3لئو) کنند یفرزندشان تجربه م یریادگی یرا برا یا ندهیفزا یآموزش تیمسئول حال نیدرع

 نیآنال یریادگیدر  دیکه با یغالباً با درک نقش نی، والدجهیدرنت .(4212همکاران، 

 -گزیو رودر یمورف ؛4223، 2)بولتون کنند یمنرم  وپنجه دستفرزندان خود داشته باشند، 

 (.4221، 5مانزانارس

آموزان در شرایط سخت  دانش که نیار ( مبنی ب4242b)، 6یونسکوتأکید با توجه به 

مانند نداشتن حمایت کافی و آموزش واقعی از معلمان خود، در آموزش از راه دور 

 ها آنحمایت کنند،  آموزان دانشبنابراین، اگر جامعه مدرسه و والدین از ؛ ندا هشرکت کرد

 و 3مچنین آیواری(. ه4242و همکاران،  7کنند )سایمونز ی خود را تکمیلها دوره توانند یم

که توسط والدین خود  یآموزان دانشر تحقیقات خود تأکید دارند، ( د4242) شهمکاران

 .باشند تر موفق توانند یم، اند شدهدر مورد مشکالت فنی حمایت 

بر خانه متفاوت به نظر  یمبتن نی، مشارکت والد11-دیکوو یریگ در طول همه

فرزندان خود بر عهده  یریادگی یرا برا یشتریب تیمسئول نیوالد تیاکثر رایز د،یرس یم

عامل  عنوان به مینقش معلایفای عالوه بر والدین (. 4242و همکاران،  1گاربهگرفتند )
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از انتقال فرزندان خود به آموزش  (،4241، 1ترشچاک -فانتنل) فرزندانشان یریادگی یاصل

حاصل  نانیکردند و اطم لیرا تسه یآور ها از فن کردند، استفاده آن تیاز راه دور حما

 -)فانتنل دهند یمادامه  یریادگیمدارس به  یلیتعط رغم یعلکردند که فرزندانشان 

مدرسه  یریادگی طیدر مح شده انجام قاتی(. از تحق4242، 4پانائورا؛ 4241ک، اترشچ

 یبرا یریادگی یمرب عنوان به نیکه والد میریگ یم ادی، یریگ همه، قبل از یمجاز

 کنند یمصرف  نیآنال یفضا کیاز روز خود را در  یتوجه مقدار قابل ،زانآمو دانش

نسبت به  نیز نیوالد احساسات . عالوه بر میزان مشارکت،(4212 ،3انگیواتر و ل سلرها)

 یبا کارها شتریکه ب کنند یماحساس  نیاز والد یاز راه دور متفاوت است. بعض یریادگی

 و 2نیسلواست ) یبار اضاف کی نیا کنند یمفکر  خیبرمدرسه فرزندشان ارتباط دارند و 

 .(4211همکاران، 

 شانکه مشارکت والدین در آموزش فرزندان نشان داده است مدت یطوالنتحقیقات 

و  5)بارجر گذارد یمعاطفی فرزندان تأثیر  -ماعیمثبت بر نتایج تحصیلی و اجت طور به

آموزش از راه دور نیز، مشارکت و  در مورد .(4213و همکاران،  6؛ بونک4211همکاران، 

 ی رامجاز یریادگی طیمح کیدر  رانیفراگ تیدر موفق یتوجه قابلسهم  نیوالد حمایت

 .(4211 ،3گوروایو ف یلو  4211، 7)فنگ و کاوانو نشان داده است

موفقیت  یعامل مهم برا کی نیکه مشارکت والد دهد یمنشان  اتیادب که یدرحال

مطالعات مربوط به مشارکت  ،(1313)صالحی و همکاران،  ستا آموزان دانش تحصیلی

و  لئومتمرکز است ) یمدرسه سنت ماتیکودکان عمدتاً بر تنظ یریادگیدر  نیوالد

در طول  آموزان که دانش یمعلمان و زمان یکیزی(. با توجه به عدم حضور ف4212همکاران، 
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از  یریادگی ندیدر فرآ نی، مشارکت والدگذرانند یمخود  نیبا والد یمجاز یریادگی

 (.4212و همکاران،  لئوبرخوردار است ) آموزان دانش شرفتیپ یبرا یا ژهیو تیاهم

دهد که بهتر، از  این امکان را میها به مدارس  همچنین توانایی بررسی بیشتر این نقش

، 1حمایت کنند )کیتون و گیلبرت 11-در طول کوویدها  آن های متغیر والدین و مسئولیت

4242.) 

( در تحقیق خود به بررسی کیفی و کمی مشارکت 1312شیربگی و همکاران )

از دیدگاه معلمین و والدین پرداخته و مفاهیمی مانند،  شانوالدین در آموزش فرزندان

مشارکت غیرداوطلبانه و کم والدین، ارتباط کم والدین با معلمان، راهنمایی کم در 

ر مادران به مشارکت در آموزش فرزندان را استخراج تکالیف از طرف والدین و عالقه بیشت

( در تحقیق خود از تجارب والدین از مشارکت در امر 1312) اربط مردانادیب و  .اند نموده

و امکانات،  طیشرا ل،یتحص تیاهم لی: دالیمضمون اصلتحصیل فرزندانشان، نه 

 ن،یوالد دگاهیاز دمشکالت  لیدال ،یدر زندگ ینیآفر مشکل ن،یوالد یآموزش یها روش

 یبرا نیوالد یراهکارها ن،یوالد یهمکار بیفرزندان، معا یرو یمثبت همکار ریتأث

را  مدرسه یو اثربخش ییکارا شیافزا یبرا نیوالد یها شنهادیپ ت،از مشکال یریجلوگ

از تجارب  یفیک لیتحل کی( در 1311) یاریمه یو باقر یپورشافع استخراج کردند.

گوناگون مانند  یها نقش که والدین اند دادهنشان  آموزش کودکان،در  ریدرگ نیوالد

را  یمبتد منتقدانو  یدلواپس، شرکاء نظام آموزش انیپنهان، حام رانی، فراگمزد یبمعلمان 

( در بررسی کیفی خود از مشارکت 1313نوروزنژاد قادی و همکاران ) .رندیگ یمبه خود 

، عوامل ها نهیزمشت، اهمیت و ضرورت، ساختار، بردا یها مضمونوالدین در امور مدرسه، 

. محمدی و اند کرده یبند طبقهرا از دیدگاه والدین  و موانع در زمینه مشارکت مؤثر

( در تحقیق خود در زمینه آموزش مجازی در دوران پاندمی، آموزش 1311همکاران )

آموزشی،  یها لهمقومجازی را از دیدگاه تجارب والدین در دو بخش مزایا و معایب و با 

 .اند کردهاجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فنی بررسی 
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آموزش از راه دور در دوران  درباره( در یک بررسی کیفی 4242گاربی و همکاران )

 نیتعادل ب جادیا کرونا و در کشور آمریکا، تجارب والدین را در چهار بخش، یریگ همه

و  1کویی .اند کرده یبند طبقهی ریادگی جیو نتا یدسترس رنده،یادگی زهی، انگها تیمسئول

( در تحقیق خود در زمینه یادگیری آنالین، تجارب و نگرش والدین چینی 4241همکاران )

در مورد درک  ینگران ،ها دورهدر  موقع به موردتعاملدر  یدیناامرا در شش مضمون کلی: 

در مورد  ینگران ،النسا بزرگآزاردهنده  یها تیمسئولبار  شیافزا ،از درس آموزان دانش

در مورد  یو نگران هنبود قیدق یکاف اندازه بهمعلمان  حاتیکه توض دهیا نیا ،کودکان یینایب

و  4. دونگاند کردهبررسی ، نیآنال یها دورهبه  آموزان دانشو توجه  قهکاهش عال

یادگیری آنالین در دوران کرونا، باورها و  درباره( در پژوهش خود 4242همکاران )

یادگیری آنالین،  یها یکاست: دهند یممنفی والدین را به سه دلیل اصلی نسبت  یها رشنگ

در حمایت از ها  ی آنا حرفهخودتنظیمی ناکافی کودکان خردسال و کمبود وقت و دانش 

و تجربیات  ها دگاهید( در بررسی 4242) همکارانو  3بروم یادگیری آنالین کودکان.

ش در خانه در دوران پاندمی کرونا، به بررسی میزان والدین کشور چک در مورد آموز

و ساعات مشارکت و  ها یسازگارمشارکت در تکالیف و آموزش فرزندان، آمادگی و 

والدین  یها دگاهید( با بررسی 4242) 2. الو و لیاند پرداختهها  آن همچنین مشکالت

وضوعاتی مثل عالقه در مورد یادگیری راه دور در دوران پاندمی کرونا، با م یکنگ هنگ

خانه، تمایل بیشتر والدین به یادگیری آنالین  یها تیمحدودناکافی کودکان به یادگیری و 

از  فرزندان ازحد شیباستفاده تعاملی، حمایت بهتر مدارس و دولت از این آموزش و 

. در تحقیق دیگری در کشور اند شده رو روبه ،نیبدون وساطت والد یکیالکترون لیوسا

و رفاه  یریادگی ،والدین را در موضوعات یها ینگران( 4242و همکاران ) 5د، کوسکالفنالن
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، از اطالعات و ارتباطات یآور فنروزمره و استفاده از  یزندگ تیریمد، فرزندان خود

 .اند دادهنشان ها  آن دیدگاه

... در مورد خانواده و »( اظهار داشتند 4221) 1که کریستنسون و شریدانطور  همان

بالغی بیشتری  یها تیواقع، هنوز کنند یمشریک واقعی کار  عنوان بهمدرسه که با هم 

آموزش از راه دور در مقاالت داخلی حول  یها یبررس. از طرفی دیگر، بیشتر «وجود دارد

غیر از والدین صورت گرفته است،  ییها گروهاین آموزش و از دیدگاه  یها چالشمحور 

با استفاده از  این آموزش،الزم  های توانمندی، عملکردها و ها گاهدیدبه بررسی  ندرت بهاما 

مستند، همچنین این واقعیت که  یازهاینتجارب والدین پرداخته شده است. با توجه به این 

، الگوهای ها نقشاز باورها،  یا گستردهبا طیف  یچندوجهمشارکت والدین، مفهوم 

ها  آن و نحوه مشارکت (4221، 4فان و چنو عملکردهای والدین است ) ها نگرشرفتاری، 

ها  آن ، اهداف، انتظارات و باورهایها ارزش، ها نگرشدر آموزش فرزندشان تحت تأثیر 

 کامران شیوندی (، این پژوهش انجام شده است.4215، 3در مورد آموزش است )پوچیونی

 موزشیآ ساختارهای گسترش( معتقد است که دوران پاندمی کرونا فرصتی جهت 1222)

 جدید یها هیرو ارائه طبیعی، یها بحران در مجازی آموزش یآور فن از استفاده برای

نبود  و زیرساختی فقر شناسایی ،یمحور مدرسه ندیاز فرآ خروجبا  یادگیری و آموزش

کشور است.  آموزشی بدنه در ارتباطات و اطالعات یآور فنساختار  یکپارچگی

الزم  بعدازآنو حتی  یریگ همهاز راه دور در دوران برای پیشبرد بهتر آموزش  درمجموع

است تمام جوانب این آموزش از دیدگاه ذینفعان آن بخصوص والدین بررسی شود تا 

و نیازهای این آموزش را شناسایی و خود را  ها رساختیز ،جادشدهیابتوان در این فرصت 

اکنون  (4242و همکاران، ) 2هادجس زعم به بهتر از آن در آینده آماده کنیم. استفادةبرای 

انجام آموزش از  یبرا ندهیآ یازهاین یتا برا میکن یابیخود را ارز اتیمهم است که تجرب

به بررسی  پژوهش حاضر یم. با توجه به این تفاسیرداشته باش یبهتر یراه دور آمادگ
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 در آموزش و یادگیری از راه دور پرداخته است. کننده مشارکتوالدین  یها دگاهید

 روش

این پژوهش یک مطالعه کیفی است که به روش پدیدارشناسی انجام شده است. جامعه 

آنالین  یها درکالسبودندکه فرزندانشان  هدف شامل والدین دو شهر سنندج و کامیاران

هدفمند مالک محور و با صورت  به یریگ نمونه. اند بودهبه بعد، شرکت کرده  13از سال 

پژوهش، مالک ورود به مصاحبه ف در سطح شهرها انجام شد. معرفی مدیران مدارس مختل

بود.  یریگ همهدر دوران ی آنالین ها کالسدر  کننده شرکتداشتن حداقل یک فرزند 

با مصاحبه نیمه  ها داده یآور جمع. نفر از والدین جامعه هدف بود 42نمونه پژوهش شامل 

دقیقه بود و  62تا  22بین  ها مصاحبهان ساختاریافته و تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. زم

 ها مصاحبهمصاحبه ضبط و روی کاغذ آورده شد. سپس فایل  ها کننده شرکتبا رضایت 

 ، شد.ها دادهبهتر  لیوتحل هیتجز(، جهت MAXQDA-2018) افزار نرموارد 

باز پاسخ تشکیل شده بود.  سؤاالتو  یشناخت تیجمعمصاحبه از دو بخش  سؤاالت

 کردستان دانشگاه و مشاورهشناسی  روان توسط چند نفر از اساتید ،د از طراحیبع سؤاالت

قرار گرفت و سپس بعد از موردبررسی  ،که در زمینه پژوهش حاضر تخصص داشتند

 قرار گرفت. مورداستفاده ها مصاحبهاصالحات، در 

 آمده است. ریدر جدول ز شوندگان مصاحبه یشناخت تیاطالعات جمع

 کنندگان مشارکتات بیوگرافی عاطال .1 جدول

کد 

 فرد
 تعدادفرزند تحصیالت شغل سن جنس

سن و مقطع 

تحصیلی 

 فرزند

 محصل

نوع 

 مدرسه

درآمد 

 ماهیانه

 خانوار

شبکه ارتباطی 

 مورداستفاده

 4 دکترا دبیر 22 مرد 1
 -سال 14 -دختر

 ششم ابتدایی
 میلیون 6 دولتی

 -واتساپ -شاد

 شبکه آموزش

 4 لیسانس مربی 32 زن 4
 -سال 7 -دختر

 اول ابتدایی
 میلیون 6 دولتی

 -واتساپ -شاد

 شبکه آموزش
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کد 

 فرد
 تعدادفرزند تحصیالت شغل سن جنس

سن و مقطع 

تحصیلی 

 فرزند

 محصل

نوع 

 مدرسه

درآمد 

 ماهیانه

 خانوار

شبکه ارتباطی 

 مورداستفاده

 1 لیسانس مشاور 31 مرد 3
 - سال 7 -دختر

 اول ابتدایی
 واتساپ میلیون 12 خصوصی

 4 لیسانس دار خانه 36 زن 2
 – سال 7 -دختر

 اول ابتدایی
 شبکه آموزش –شاد  میلیون 2 دولتی

 1 لیسانس معلم 24 مرد 5
 – سال 11 -پسر

 چهارم ابتدایی
 شاد میلیون 15 دولتی

 3 لیسانس آزاد 36 زن 6

 -سال 15 -پسر

 اول متوسطه دوم

 -سال 13 -پسر

 دوم متوسطه اول

 -سال 12-پسر

 چهارم ابتدایی

 تیزهوشان

 زهوشانیت

 خصوصی

 ونیلیم 14
 شاد

 

 4 لیسانس مربی 22 زن 7

 -سال 1 -پسر 

 سوم ابتدایی

-سال 12-دختر

 طه اولدوم متوس

 دولتی

 دولتی
 ونیلیم 16

برنامه بیگ بلو  -شاد

 شبکه آموزش-باتن

 4 لیسانس کارمند 21 زن 3

 -سال 14 -دختر

 ششم ابتدایی

 -سال 14 -دختر

 ییششم ابتدا

دولتی 

 شاهد

 یدولت

 شاهد

 میلیون 15
برنامه اسکای  -شاد

 شبکه آموزش -روم

 1 لیسانس کارمند 21 مرد 1
 –سال  3 -دختر 

 داییدوم ابت

دولتی 

 شاهد
 میلیون 3

شبکه -واتساپ-شاد

 آموزش

 4 لیسانس مربی 24 زن 12

 –سال  3 -دختر

 دوم ابتدایی

-سال 12-دختر

 دوم متوسطه اول

دولتی 

 شاهد

دولتی 

 شاهد

 واتساپ –شاد  میلیون 14

 1 دیپلم دار خانه 36 زن 11
سال  12 -دختر

 چهارم ابتدایی –

دولتی 

 شاهد
 شاد میلیون 12
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کد 

 فرد
 تعدادفرزند تحصیالت شغل سن جنس

سن و مقطع 

تحصیلی 

 فرزند

 محصل

نوع 

 مدرسه

درآمد 

 ماهیانه

 خانوار

شبکه ارتباطی 

 مورداستفاده

 4 سیکل دار خانه 32 زن 14

 – سال 7-پسر

 اول ابتدایی

-سال 14-دختر

 اول متوسطه اول

دولتی 

 شاهد

 نمونه دولتی

 شاد میلیون 2

 4 لیسانس معلم 35 زن 13
 -سال 12 -دختر

 چهارم ابتدایی
 شبکه آموزش –شاد  میلیون 3 دولتی

 1 دیپلم نظامی 22 مرد 12
سال  11 -دختر

 پنجم ابتدایی–

 دولتی

 ییناام ئتیه
 میلیون 12

 -واتساپ -شاد

شبکه  –تلگرام 

 آموزش

 4 لیسانس معلم 36 زن 15

 -سال 11-دختر

 پنجم ابتدایی

 -سال 11-دختر

 ییپنجم ابتدا

 دولتی

 دولتی
 میلیون 17

-واتساپ -شاد

 شبکه آموزش

 3 لیسانس آزاد 24 زن 16

 -سال 11-دختر

 پنجم ابتدایی

 -سال 11 -پسر

 پنجم ابتدایی

 دولتی

 دولتی
 میلیون 7

شبکه -واتساپ-شاد

 آموزش

 4 ابتدایی آزاد 33 زن 17
 -سال 11 -دختر

 پنجم ابتدایی
 واتساپ -شاد ونیلیم 3 دولتی

 3 دیپلم مربی 37 زن 13

 -سال 11 -دختر

 پنجم ابتدایی

 -سال 1 -پسر

 سوم ابتدایی

 دولتی

 دولتی
 واتساپ -شاد ونیلیم 3

 4 لیسانس دار خانه 22 زن 11

– لسا 14 -پسر

 ششم ابتدایی

– سال 14 -پسر

 ششم ابتدایی

 خصوصی

 خصوصی
 میلیون 42

 -برنامه نورون 

 تلگرام

- واتساپ-شاد میلیون 12دولتی -سال 3 -دختر 4 لیسانس معلم 33 زن 42
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کد 

 فرد
 تعدادفرزند تحصیالت شغل سن جنس

سن و مقطع 

تحصیلی 

 فرزند

 محصل

نوع 

 مدرسه

درآمد 

 ماهیانه

 خانوار

شبکه ارتباطی 

 مورداستفاده

 تلگرام شاهد دوم ابتدایی

 1 سیکل دار خانه 33 زن 41
 – سال 7 -دختر

 اول ابتدایی

دولتی 

 شاهد
 میلیون 3

 – آپ واتس-شاد

 شبکه آموزش

 4 دیپلم دار خانه 31 زن 44

 -سال 12 -دختر

 چهارم ابتدایی

 – سال 3-پسر

 دوم ابتدایی

دولتی 

 شاهد

دولتی 

 شاهد

 واتساپ -شاد میلیون 5

 4 لیسانس معلم 32 زن 43

 -سال 6-پسر

 دبستانی پیش

 -سال 1 -دختر

 سوم ابتدایی

 خصوصی

 خصوصی
 میلیون 3

-برنامه نورون

 واتساپ -تلگرام

 1 لیسانس دار خانه 33 زن 42
– سال 7-دختر 

 اول ابتدایی

دولتی 

 شاهد
 میلیون 7

 -تلگرام-شاد

 واتساپ

 ( بررسی شدند:1173) 1کالیزی یا مرحلهبا استفاده از روش هفت  ها داده

هر رونوشت باید چند بار خوانده شود تا درک کلی از آن در ارتباط با تمام محتوا  .1

 موردمطالعهکه مربوط به پدیده  یتوجه قابلی هر رونوشت، عبارات برا .4به دست آید. 

این اظهارات باید در یک برگه جداگانه با ذکر شماره صفحات و  است، استخراج شود،

 شود یمتوضیح داده  ،معانی هر یک از این عبارات مهم .3ثبت شود. ها  آن خطوط

مضامین و مضامین  یها خوشه، ها ستهدباید در  شده یبند دسته. معانی 2)کدبندی توصیفی(. 

مطالعه باید در یک توصیف جامع از  یها افتهی .5اصلی مرتب شوند )کدبندی تفسیری(. 

ساختار بنیادی پدیده باید تشریح شود )کدبندی  .6شود.  یبند جمع موردمطالعهپدیده 

کرد تا  وجو تجستحقیق  کنندگان شرکترا باید از  ها افته، اعتبار یتیدرنها .7تبیینی(. 
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 مقایسه شود.ها  آن نتایج توصیفی محقق با تجربیات

توسط چهار نفر از اساتید  ها مصاحبه، نتایج کدبندی پژوهش شتریاعتبار ب یبرا

موردبررسی داشتند  تخصصو مشاوره دانشگاه که در زمینه پژوهش کیفی، شناسی  روان

و موردبررسی  شوندگان صاحبهمتوسط خود  ها برداشتقرار گرفت، همچنین این نتایج و 

 قرار گرفت. دییتأ

 ها یافته

 یکدگذار ،یفیتوص ی، در سه مرحله کدگذارآمده دست به جینتا ،یدر پژوهش کنون

شامل  ،ینتبیی کد هر. است آمده دست به ها مصاحبه جیاز نتا ،ینییتب یو کدگذار یریتفس

 ،یفیتوص یاست. کدها یفیچند کد توص رندهیدربرگ ،یریو هر کد تفس یریچند کد تفس

 نی. اباشد یم ها مصاحبه در کننده شرکت نیوالد میقمست یها قول نقلو خالصه  فیتوص

در جدول  ها یکدبنددارد. خالصه  ینییکد تب 3و  یریکد تفس 12،یفیکد توص 71پژوهش 

 داده شده است. شینما ریز

 ها یکدبندخالصه . 5جدول 

کد تبیینی 

)مضمون 

 اصلی(

کد تفسیری 

مضمون )

 فرعی(

 کد توصیفی

نگرش به 

آموزش از راه 

 دور

 دگاهید

 یآموزش

، نینگرش والد نوع، در آموزش یاصل نقش، مکمل عنوان بهاز راه دور  آموزش

 آموزش ،انتقال آموزش معلم وهیش، دهنده آموزشدو  تیمزی، نسبت به معلم دگاهید

 سبت به آموزشن احساس ، آینده آموزش از راه دور،وعیدر دوران ش یبیترک

 یبازده
 زانیم، ها یابیارزش اعتباری، سطح یریادگی، یریادگیاز  نیانتظارات والد زانیم

 یراندمان در رشد اجتماع زانیمی، راندمان آموزش

عملکرد 

 نفعانیذ

آموزش از راه 

 ردو

 خانواده

 زانیم، فرزندان ندیبا احساسات ناخوشا برخورد، یا مشاورهاستفاده از خدمات 

 یهمکار، گریوالد د یهمکار، خانواده یبند تیاولوو  نظم، روز شبانهرکت در مشا

، و سر کار رفتن نیدر کالس آنال یهمراه، دوطرفه و مثبت در خانواده

قبل  فیتکال یبررس، ها آموزش بعد کالس ادامه، فرزند تیو جد یشناس تیولئمس

، محدود رکتمشا، فیدر حل تکال یهمراه، در تمام آموزش مشارکت، ارسال
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کد تبیینی 

)مضمون 

 اصلی(

کد تفسیری 

مضمون )

 فرعی(

 کد توصیفی

 نیوالد یهمکار یها گروه لیتشک، نیدر طول کالس آنال یهمراه

 معلم

و در  یریگیپ، معلم بر آموزش تسلط، آموزش توسط معلم یجذاب کردن فضا

 یتیریمد ضعف، در کالس به معلم زهیانگ یوابستگ، دسترس بودن معلم بعد آموزش

 در کالس

 مدرسه

 یو دسترس یریگیپ، نیبا والد یآموزش و یهماهنگ جلسات، ها کالس تیریمد

، دروس یبند تیاولوو  تیریمد، بهداشت یمشاور و مرب نیآنال یدسترس، مدرسه

 ها نهیهز تیریمد

 نیمسئول

 ضعف، نیمسئولنامناسب و کند  یسازگار، نیمسئول یدر اجرا یزیر برنامهو  تیریمد

در امکانات  عدالت، ها رساختیزنسبت به امکانات و  نظرات، نظارت بر مدارس

 و امکانات ها استیس یناهمخوانی، آموزش

و  ها توانمندی

 ها نیازمندی

 یها روش

 یآموزش

 ارتباط، حضور فرزند در کالس تیریمد، در آموزش یقبل اتیو تجرب ها مهارت

و  سیبه تدر یقبل عالقهی، مناسب آموزش یها و روش ابتکارات، با معلم هیدوسو

 شرکت در آموزش فرزند

 یآموزش منابع
، بهتر یآموزش طیبا مح یا برنامه، منبع عنوان بهشبکه آموزش ی، از کتب درس ریمنابع غ

 منبع عنوان بهافراد مطلع و آگاه  ،کننده مراجعهتنها منبع  عنوان به معلم

 یها مهارت

 یلیتحص

 شآموز، و توجه تمرکز، یشناس وقتو  یزیر برنامه، یآور فنفرزندان در  یها مهارت

یی، در بعد دانش و توانا یو سازگار یآمادگ زانیمش، و منابع یاز گوش نهیاستفاده به

 یسخنور مهارت

 یها مهارت

 یاجتماع

، صداقت، درست قضاوتی، کار گروه، توانایی نفس اعتمادبه، خودکفا بودن فرزندان

 یخصوص میحر داشتن، تیمسئول احساس

 از راه دورموزش نگرش به آ: 1مضمون اصلی )کد تبیینی(

یک روش  عنوان بهوالدین در مورد آموزش از راه دور،  یها دگاهیددر بخش نگرش، به 

 یها نهیزماین آموزش در  یبازده دربارهها  آن آموزشی جایگزین آموزش سنتی، نظرات

 .پرداخته شده است.ها  آن نسبت به این روش و عقایدها  آن مختلف، احساسات

 یآموزش دگاهید :1ری(مضمون فرعی )کد تفسی
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، نقش اصلی در این ها نگرشوالدین در این بخش، تجربیات و عقاید خود را در مورد، نوع 

آموزش، مکمل بودن این آموزش، شیوه انتقال آموزش معلم و دیدگاه نسبت به معلم و 

مکمل آموزش  عنوان به. ده نفر از والدین، این آموزش را اند دادهرا ارائه  شغل معلمی

ضوری تا یک آموزش کامل و کافی، قبول دارند. همچنین پنج نفر از والدین اعتقاد ح

داشتند که آموزش در دوران پاندمی بهتر بود که ترکیبی از حضوری و از راه دور، انجام 

و بقیه  دادند یمنسبت  . ده نفر از والدین نقش اصلی را در آموزش را به خودشانشد یم

. بیشتر والدین آموزش خود دانستند یملی در آموزش فرزندانشان نقش اص عنوان بهمعلم را 

. بیشتر والدین نگرشی مثبت به کردند یمرا در راستای آموزش معلم و هماهنگ با آن تلقی 

و حتی چند نفر اظهار  دانند یمآن داشتند. بیشتر والدین کار معلمی را سخت و پرفشار 

معلمی، تغییر کرده است. همچنین در این بخش نسبت به کار ها  آن داشتند که تصور منفی

والدین نظرات و تجربیات خود را در مورد بودن این روش در آینده آموزشی فرزندانشان و 

نفر از والدین موافق حضور این آموزش  41و  اند کردهعوامل دخیل در این باور صحبت 

ساسی خوشایند به نقش ، احها آندر کنار آموزش حضوری در آینده بودند. همچنین بیشتر 

خود در این آموزش داشتند. چند نمونه از جمالت والدین در این مضمون به شرح زیر 

 است:
 بر را دانمفرزن آموزش سپس و رمیبگ ادی اول خودم که کردم یم یسع»

 که یطور به فرزندانم به معلم از ،آموزش دهنده انتقال کی مانندی عنی ،رمیبگ عهده
 .«باشند داشتهی ترشیبی ریادگیها  آن

 یبازده :5 یفرعمضمون 

والدین در این مضمون نظرات خود را از میزان بازدهی آموزش راه دور در بعد تحصیلی و 

اجتماعی بیان کردند. بعضی از والدین مقدار یادگیری را در این آموزش سطحی و کم 

اعتبار  دربارهها  آن د. انتظارات والدین از بازده این آموزش در شروع آن و عقایدانستند یم

شش نفر از والدین، بقیه  جز بهنیز در این بخش، از سوی والدین بررسی شد.  ها یابیارزش

 تیدرنهاو  انتظار کمی از بازده این آموزش در بحث پیشرفت درسی فرزندانشان را داشتند
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دو نفر از  جز بهمیزان بازده را ضعیف و حتی کمتر از انتظارشان دانستند. ها  آن هم اکثر

. دانستند یموالدین، بقیه راندمان آموزش را در رشد اجتماعی فرزندشان در حد ضعیفی 

در آموزش راه دور را پایین دانسته و  ها یابیارزشسه نفر از والدین بقیه اعتبار  جز به

. چند نمونه از جمالت دادند یمنسبت  آموز دانشوابستگی این اعتبار را به صداقت والد و 

 ین در این مضمون به شرح زیر است:والد
 دخالت نیوالد چون ،داشتی کم اعتبار راه دور، آموزشی ابیارزش»

 «کردم یم دخالت فرزندم فیتکال در هم من خودی حت .کردند یم

 از راه دورآموزش  در نفعانیعملکرد ذ :5مضمون اصلی )کد تبیینی(

ن، در چهار گروه خانواده، آ دربارهدر این مضمون شرح عملکردها و نظرات والدین 

 معلمان، مدرسه و مسئوالن بررسی شده است.

 خانواده :1مضمون فرعی )کد تفسیری(

اکثر والدین مشارکت بیش از سه ساعت را در آموزش فرزندشان، گزارش کردند، حتی نه 

نفر از والدین همراهی  13کردند. تأکید نفر از والدین به مشارکت در تمام مراحل آموزش، 

امل در طول کالس آنالین با فرزندانشان را داشتند. ولی تعداد کمی هم مشارکت ک

خانواده و همکاری دوطرفه  یزیر برنامهمحدودی را گزارش کردند. اکثر والدین، نظم و 

دو نفر از والدین بقیه  جز بهرا عامل مثبتی در موفقیت آموزش دانستند.  مثبت در آن

نفر از والدین اذعان داشتند که  13موزش نداشتند. همکاری از طرف والد دیگر در آ

در تکالیف به فرزندانشان ها  آن و اکثر کردند یمتکالیف فرزندشان را قبل ارسال بررسی 

برخوردشان با احساسات ناخوشایند فرزندشان ناشی از  درباره ها آن. کردند یمکمک 

فرزندانشان  یشناس تیولمسئآموزش آنالین، صحبت کردند. شش نفر از والدین جدیت و 

همکاری والدین و استفاده از  یها گروه. تشکیل دانستند یمرا در بهبود عملکردها دخیل 

خدمات مشاوره، از دیگر عملکردهای والدین بود. چند نمونه از جمالت والدین در این 

 مضمون به شرح زیر است:
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 برگزار را ها کالس خودش دخترم .بودم ریدرگ فرزندم آموزش در کالً، بله»
 نیآنال کالس کل پسرم مورد در اما؛ خواست ینم ما ازی ادیزی کمک و کردیم

 سپس و کردهی بررس پسرم توسط دادنش انجام از بعد زین را فیتکال .بودم او با را
 «میفرستاد یم

 معلم :5 یفرعمضمون 

بی را در حد خو دسترس بودنشعلم بر کالسش و پیگیر و در اکثر والدین تسلط م

و تنها پنج نفر از والدین ضعف مدیریتی کالس را در معلم گزارش کردند.  دانستند یم

بعضی از والدین از وابستگی انگیزه در کالس به معلم صحبت کردند و بعضی هم اذعان 

محدودیت ایجاد کند. چند نمونه از  باوجودداشتند که معلم توانسته کالس جذابی را 

 ن به شرح زیر است:جمالت والدین در این مضمو
 در ما به آموزش بر عالوه که بود معلمش ،کننده لیتسه عوامل از یکی»
 «کردیم کمک مشاور کی عنوان به ،فرزندمان آموزش بای سازگار

 مدرسه :3 یفرعمضمون 

و جلسات  ها نهیهز، ها کالسدر مدیریت  توانست یموالدین اعتقاد داشتند که مدرسه 

مدارس را پیگیر و ها  آن اما اکثر؛ لدین عملکرد بهتری داشته باشدهماهنگی و آموزش با وا

در آموزش  ها درس یبند تیاولو. بعضی از والدین از مدیریت و دانستند یمدر دسترس 

در مدارس  گالیه داشتند. اکثر والدین، عدم دسترسی آنالین به مشاور و مربی بهداشت را

 در این مضمون به شرح زیر است: گزارش کردند. چند نمونه از جمالت والدین

 و هنر مانند بود شده حذف آموزان دانشی درس منابع از یسر کی»
 تا دهند آموزش مناسبی زیربرنامه با زین راها  آن توانستند یمی ول .یبدن تیترب

 «باشند داشته خود آموزش دری تنوع هابچه

 نیمسئول :0 یفرعمضمون 

عف نظارت بر مدارس، سازگاری نامناسب و کند و و امکانات، ض ها استیسناهمخوانی 
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نبود عدالت آموزشی از مواردی بود که والدین در زمینه ضعف عملکرد مسئولین ابراز 

 بهتر عمل کنند. حتی بیشتر توانستند یمکردند. بیشتر والدین اعتقاد داشتند که مسئوالن 

چند نمونه از جمالت والدین  و امکانات این آموزش را ناکافی دانستند. ها رساختیزها  آن

 در این مضمون به شرح زیر است:

 یآموز دانش تیجمع یگو جواب و بودند فیضع ها رساختیز و امکانات»
 کردند نیآنال آموزش به مجبور را ها معلم و مدارس یخال دست .نبود مدارس در
اهم فری عموم و مشترکصورت  به را الزم امکانات نتوانستند زین بعدازآنی حت و

 «کنند

 ها نیازمندیو  ها توانمندی :3(ینییکد تبمضمون اصلی )

مهارت،  عنوان بهدر آموزش راه دور  آنچهدر این بخش والدین تجربیات خود را در زمینه 

، بیان شده است. این بخش شامل چهار مضمون فرعی رندیگ یمروش و یا منبع الزم در نظر 

 است.

 یآموزش یها روش :1مضمون فرعی )کد تفسیری(

و تجربیات خود در آموزش فرزندشان، ابتکارات، عالیق و  ها تیموفقوالدین در راستای 

کمک کرده که عملکرد بهتری در این زمینه داشته باشند. ها  آن که به اند داشته ییها مهارت

 و حتی نوع ارتباطی که اند بردهاز عالقه به معلمی گرفته تا ابتکاراتی که در آموزش به کار 

خوب با  ةیدوسودو نفر( خبر از ارتباط  جز بهکل والدین ) مثالً. اند داشتهبا معلم فرزندشان 

خاصی برای  یها روشها  آن حتی بعضی از .کردند یممعلم داشتند و آن را مثبت ارزیابی 

مدیریت فرزند در این فضا داشتند. چند نمونه از جمالت والدین در این مضمون به شرح 

 زیر است:
 که داشت دوست و داشت استرس نیآنال کالس یها قسمت از یر بعضد»

 تا بزارم تنها را او مختلف یها بهانه  به که کردم یمی سع اما باشم کنارش در من
 «بود رگذاریتأث نیا و کند اداره را کالس خودش بتواند

 مربوط که عنوان نیا با و بودم کرده چاپ خودم که رای امتحان یها برگه»
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 «کردم یم کار فرزندم با را است رسهمد به

 یمنابع آموزش :5 یفرعمضمون 

، در میان اند کردهدر این مضمون والدین تجربیات خود را از انواع منابعی که استفاده 

 یها کتاب رازیغ به. هشت نفر از والدین از استفاده از انواع منابع درسی گذارند یم

دین از شبکه آموزش در منابع خود نام بردند. صحبت کردند. نه نفر از وال آموزان دانش

خواهان برنامه ارتباطی بهتر و با امکانات بیشتر بودند. برخی معلم را تنها منبع ها  آن اکثر

منبع ارجاع، اشاره کردند. چند نمونه از  عنوان بهمراجعه دانستند و بعضی هم به افراد مطلع 

 جمالت والدین در این مضمون به شرح زیر است:
ی برا را ییها نیتمر .کردم یم کار پسرم با همی آموزش یها ید یس اب»
 «دادم یم قرار یدرس کمک یها کتاب از دخترم

 یلیتحص فردی و یها مهارت :3 یفرعمضمون 

آموزش راه دور، الزم  را در زمینه تحصیلی در فرزندان و خودشان در ییها مهارتوالدین 

، تمرکز و توجه الزم در این آموزش، یآور فنمینه در ز یها مهارت. دانند یمو ضروری 

در زمینه استفاده از گوشی و منابع آن را بیان  ییها آموزشو  یشناس وقتو  یزیر برنامه

خود در مورد این آموزش صحبت کردند.  یها یآمادگو  ها یسازگارکردند. همچنین از 

چه در بعد توانایی، در ابتدا بیشتر والدین آمادگی و سازگاری خود را چه در بعد دانش و 

. چند نمونه از جمالت والدین در این مضمون به شرح دندید یمبهتر  مرورزمان بهکم اما 

 زیر است:
 نیا آمدن با اما ،میداشتی ادیزی سردرگم و بود کم ابتدا در ما یآمادگ»
 دری مشکل و میکرد دایپی خوبی سازگار ،مدرسه طرف از آن آموزش و سامانه

 «مینداشتی بعدی سازگار و یریپذ فانعطا

 یاجتماع یها مهارت :0 یفرعمضمون 

اجتماعی شد چون مربوط به  یبند دستهکه والدین بیان کردند، وارد  ها مهارتتعدادی از 
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رفتار و ارتباط در اجتماع بود. والدین خودکفا بودن فرزندان را در فضای آموزش، 

ایی قضاوت درست، صداقت، احساس مسئولیت، ، توانایی کار گروهی، تواننفس اعتمادبه

اجتماعی الزم  یها مهارت عنوان بهداشتن حریم خصوصی و مهارت سخنوری در کالس را 

در آموزش از راه دور عنوان کردند. چند نمونه از جمالت والدین در این مضمون به شرح 

 زیر است:

 را اوو  داشت مشکل آن اب دخترم ابتدا در که است نفس اعتمادبه ،مهم عوامل از یکی»

 «کردیم تیاذ ز راه دورا موزشآ در

ی برا رای شخص وی خصوص میحر که داده شوند آموزش فرزندان دیبا»
 «شود میحر نیا وارد که ندهند اجازه یهرکس به و باشند داشته خود

 گیری نتیجه و بحث

در آموزش از الزم  های توانمندی، عملکردها و ها دگاهیدبررسی  باهدفپژوهش حاضر 

نوع آموزش، انجام  نیدر ا کننده شرکتراه دور، با بررسی تجارب والدین دارای فرزندان 

کد تبیینی،  3که شامل  شد. نتایج سه مرحله کدگذاری، تبیینی، تفسیری و توصیفی است

نگرش به آموزش کد توصیفی است. کدهای اصلی یا تبیینی شامل،  71کد تفسیری و  12

 است. ها نیازمندیو  ها توانمندیو  آموزش از راه دور نفعانیملکرد ذع، از راه دور

، نتایج تحقیقات مربوط به جامعه ایران مبنی بر عدم رغبت مشارکت والدین رغم یعل 

( به 1312و شیربگی و همکاران،  1311؛ رضوی، 1332در آموزش فرزندانشان )تورانی، 

معادالت تا حد زیادی تغییر کرده و والدین میل بیشتری به  یریگ همهبا شروع  رسد یمنظر 

در نتایج کد تفسیری  توان یمدرگیر شدن در آموزش فرزندانشان دارند و این موضوع را 

 ةندیآ( معتقدند که دیدگاه والدین امروزی به 1316) اربط مردانخانواده، دید. ادیب و 

اما مسئول نسبت به آینده فرزندانشان  ،نرا نگراها  آن فرزندانشان، متفاوت از گذشته و

ساخته است. حتی برخی از پژوهشگران معتقدند برای استفاده درست و مناسب 

، دانش الزم و نگرش مناسب را به فضای اند موظفاز فضای مجازی، والدین  آموزان دانش
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آگاهی افزایش  توان یم رسد یم(. به نظر 4223، 1مجازی و تکنولوژی داشته باشند )کونگ

را نیز به این دالیل تغییر  و شاید تا حدی اطمینان کم به عملکرد مدرسه در این دوران

یک  عنوان بهبلکه  یلیم یبوالدین نه از روی اجبار و یا  رسد یمدیدگاه اضافه کرد. به نظر 

و تغییر این  دانند یموظیفه خود را مسئول کمک به آموزش فرزندشان در این دوران 

به آموزش و حتی عوامل دخیل در آموزش مانند معلم، در پژوهش کنونی نیز  ها دگاهید

در نتایج  توان یم. نگرش منفی اکثریت والدین به آموزش از راه دور را شود یمدیده 

ولی با نتایج تحقیقات  ناهمسو( 4241و همکاران ) 4که با نتایج تحقیق باجرانی پژوهش دید

با ذهنیت مثبت نسبت به آموزش از راه دور،  ( همسو است.4242دونگ و همکاران )

های  والدین این فرصت را دارند که فرهنگ یادگیری الکترونیکی را در کنار سایر گروه

های دولتی  آموزان، معلمان، مدارس، جوامع و بخش اعضای خانواده، دانش ازجملهذینفع 

 بودن مکملشتر با (. از طرف دیگر والدین بی4241)باجرانی و همکاران،  پرورش دهند

که با توجه به نتایج تحقیق  آموزش از راه دور در کنار آموزش سنتی موافق بودند

نقاط قوت  قراردادنند آموزش ترکیبی را با مکمل ( که معتقد4223) 3آسکثورب و گراهام

 یها طیمحو ضعف آموزش الکترونیکی و چهره به چهره، موجب بهتر شدن تعامل در 

و  شده عملو کاهش فاصله بین یادگیری و  بیشتر یاثربخشو  یریذپ انعطافآموزشی، 

مناسب برای باال بردن کیفیت آموزشی است و همچنین نتایج تحقیق رجبی و  یحل راه

برنامه آموزش  یاجرادر  آموزان دانش یریادگی زانیم شیافزا( مبنی بر 1316همکاران )

 داد.ها  آن حق را به توان یم، یبیترک

شناخت بیشتر والدین  رسد یمنتایج کد تفسیری دیدگاه آموزشی، به نظر  با توجه به

با معلمان فرزندانشان همراه بوده که با ها  آن تر قیعماز ابعاد شغل معلمان با رابطه بیشتر و 

( 4221) 2و کائو یمشاهدات تورن( همسو است. 1311نتایج تحقیق محمدی و همکاران )

دارد که به  نیبا مشارکت والد یبه آموزش رابطه مثبتکه نگرش کودکان  کند یم دییتأ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Kong, S. C 

2. Budhrani, K; Martin, F; Malabanan, O; & Espiritu, J. L 

3. Osguthorpe, R. T; & Graham, C. R 

4. Turney, K; & Kao, G 
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در پژوهش کنونی نیز  .شود یم دهیمحدود و نمرات باال در امتحان د بتیمانند غ ییها روش

 کند. می دییتأجدیت و تالش فرزند در قبال مشارکت زیاد والد، این رابطه را 

هم در تعامل هستند و  یادگیری فرآیندی است که در آن متغیرها و عوامل مختلفی با 

، اربط مردان)ادیب و  آورد یم به وجود، تغییرات مختلفی را ها تعاملشدت و نوع این 

یادگیری در آموزش آنالین از دیدگاه اکثر  دهد یماین تحقیق نشان  آنچهاما ؛ (1316

 اربط مردانو  بیادوالدین ضعیف و حتی کمتر از حد انتظاراتشان است که با نتایج تحقیق 

( مبنی بهبود عملکرد 4226) 1( همسو است. ولی با نتایج تحقیق آینلی و آرماتس1316)

یادگیری مجازی ناهمسو است. از دیدگاه والدین  یها طیمحدر  آموزان دانشیادگیری 

 در آموزشماهیت آموزش مجازی طوری است که برای یادگیری، وقت بیشتری را 

اشکاالت درسی، کاهش  موقع به نشدن رفعین و و با توجه به عدم تکرار و تمر طلبد یم

( و نتایج این 1222و همکاران،  یاردکان یبیدارد )مصرا به دنبال  آموزان دانشیادگیری 

و عدم انگیزه فرزندان را به این نتایج  انگارانه سهلدید  تواند یماین عوامل،  دییتأپژوهش با 

 یجا بهتقلب و شرکت والدین در آزمون به  آموزان دانشتمایل  از طرفی دیگر. کنداضافه 

( و این نتایج 1222و همکاران،  یاردکان یبیمص) شود یمفرزندانشان، مانع ارزیابی صحیح 

 با پژوهش کنونی مشابه است. یها یابیارزشدر بحث اعتبار 

(، والدین و معلمان، مدیران مدارس، 1313ی و همکاران )نوروزنژادقادبه اعتقاد  

 یها نظاماصلی نظام آموزشی، در اکثر  چهارستون عنوان بهو مقامات ملی،  مقامات استانی

بر  متقابالًو حتی  متأثرآموزشی  شده گرفتهکشورها، بوده و از تصمیمات  وپرورش آموزش

دریافت تجارب  ساز نهیزماز طرفی دیگر آموزش مجازی . گذارند یم ریتأثنظام آموزشی 

و ذینفعان  ها گروهتمام  که یطور به جدیدی برای ذینفعان آموزش گردید،

؛ (1311)محمدی و همکاران،  اند کردهبه شکل فعال، نقش خود را ایفا  وپرورش آموزش

از دیدگاه والدین  ها گروهاین  یها تیفعالبنابراین ما نیز در مضمون عملکردها به بررسی 

ش آگاهی را باعث ( افزای1313و اکبرزاده ) فر انیهاشمدر آموزش راه دور، پرداختیم. 
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و با توجه به نتایج این پژوهش در بخش عملکرد  تغییر نقش والدین نسبت به گذشته کرده

 منزله به، حتی این همکاری را آمده شیپوالدین، افزایش آگاهی و درک والدین از شرایط 

مادران بیش از پدران  دهد یم. نتایج پژوهش نشان دهد یموالدین، نشان  ازنظر یا فهیوظ

 یربگیشدر فرآیند تحصیل فرزندانشان هستند که با نتایج تحقیق  یریپذ تیمسئولواستار خ

، شرایط ازجملهعملکرد معلم تابعی از متغیرهای مختلف  .(، همسو است1312و همکاران )

، شرایط خانوادگی حاکم بر پرورش کودکان، ها آناجتماعی و اقتصادی، رضایت شغلی 

و این قضاوت در مورد  (1316، اربط مردانو  بی)اده است برنامه درسی و مدیریت مدرس

که رضایت  رسد یم. ولی به نظر دهد یمقرار  ریتأثعملکرد معلمین را تا حد زیادی تحت 

( در 1222و همکاران، ) یاردکان یبیمصکه با نتایج  شود یمکلی از عملکرد معلمان دیده 

، به توسعه درحالیکی از کشورهای  نعنوا بهمورد عملکرد معلمان، ناهمسو است. ایران 

در استقرار  یگذار هیسرمادر  یلیم یبعلت نبود منابع مالی، تمرکز بیشتر در بخش تولید و 

و نبود  آن( و همچنین نوظهور بودن آموزش مجازی در 1331نهادهای آموزشی )بابایی، 

به نظر  ،(1222و همکاران،  یاردکان یبیمصالزم در نظام آموزشی آن ) یها یآمادگ

و امکانات بوده است که  مسئوالن ی ضعیف در بخش تصمیماتعملکرد دارای رسد یم

 این ضعف نمایان است. در نتایج پژوهش حاضر نیز

آموزشی، والدین به رابطه همکارانه والد ـ  یها روشبا توجه به نتایج کد تفسیری  

؛ گریر و 4242، 1گرینشتن )هارپز و یها پژوهشمعلم اشاره دارند که با توجه به نتایج 

ها  آن تا حد زیادی با توان یم( در مورد اهمیت این رابطه 4223، 3و کویراز 4242، 4پیرس

 یها مهارت( در کتاب خود در زمینه یادگیری الکترونیکی، 1331بود. بابایی ) دهیعق هم

ی، را در شش مهارت، زبان "سیستم یادگیری مبتنی بر وب"الزم برای یادگیرنده در 

، کند یم یبند طبقهموضوعی، مطالعه، مدیریت زمان، نوشتاری و فنی رایانه و وب، 

شبیه نتایج بابایی است که این  تواند یم اند کردهکه والدین در نتایج اشاره  ییها مهارت
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. در برنامه درسی رساند یمآگاهی و شناخت مناسب والدین را از آموزش راه دور 

، یادگیری والدین نیست و هیچ هدفی برای آن، در نظر انآموز دانشبرای  شده یطراح

درسی  ةبرناموالدین در کنار فرزندان خود به یادگیری  حال نیباا، شود ینمگرفته 

 اند ناتواندرسی، در آموزش فرزندان خود  ةبرنامبدون یادگیری  چراکهند، ا مشغول

والدین مجبورند به منابعی  ( و این تحقیق نشان داد که1311)پورشافعی و باقری مهیاری، 

 یها آموزشو  یدرس کمک یها کتابخارج از برنامه درسی، مانند افراد مطلع، اینترنت، 

از راه  یها آموزشمعلمان دیگر، رجوع کنند و شاید وقت آن رسیده که در برنامه درسی 

 هدفی مشخص در نظر گرفته شود. عنوان بهدور یادگیری والدین نیز 

در تالش  وپرورش آموزشبوده است.  سابقه یبان در دوران اخیر شرایط این بحر 

کافی  اندازه بهو  سرعت بهاست تا به تغییرات ناگهانی در الگوهای تدریس و یادگیری، 

 .پاسخ دهد و حمایت و نقش والدین، یکی از موضوعات محوری در این فرآیند است

ر سند تحول بنیادین خانواده، د خصوص بهافزایش اثربخشی و مشارکت همگانی 

ظام تعلیم و در پیشبرد و تعالی ن یکی از اهداف کالن، عنوان به(، 1312) وپرورش آموزش

نیازهای  کننده منعکسکه  وجود دارد ها خانوادهتربیت، است. ناهمگونی زیادی در بین 

 و احتماالً نظرات متفاوت والدین در مورد ها خانوادهمختلف مدرسه، امکانات مختلف در 

 تحصیالت است.

 ازنتایج پژوهش حاضر نشان داد که والدین نگرشی مثبت نسبت به گسترش آموزش 

دارند، اما خواستار بستری مناسب و  ازآن پسو حتی دوران  یریگ همهراه دور در دوران 

مختلف اجتماعی و اقتصادی  یها طبقهدر  آموزان دانشو  ها خانوادهسازگار با نیازهای 

ذینفعان این آموزش را  یعملکردها بهتری در بازده این آموزش گرفته شود. هستند تا نتایج

 ها آن. دانند یمخوب و در بخش مدیریت و مسئولین ضعیف  نسبتاًدر بخش مدرسه و معلم 

آموزشی و انواع  یها روشمنابع،  یها بخشاین آموزش را در  یها یازمندینو  ها توانمندی

، از نیازهای این آموزش ها آنز درک جامع و تحلیلی بیان کردند که نشان ا ها مهارت

با این آموزش کنار  اند توانستهتا حد مناسبی  رسد یمتفاسیر به نظر  نیباوجودااما ؛ است
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 بیایند.

، مدیران مؤسسات آموزشی و متخصصان بخش رندگانیگ میتصماین مطالعه به 

گونه به آموزش از راه دور نگاه ، در مورد اینکه والدین چکند یمآموزشی اطالعاتی ارائه 

بهبود  آموزان دانشمتناسب با نیاز  یا وهیشو چگونه استفاده از آن را در آینده به  کنند یم

و آموزش از راه دور تغییر  یآور فنبخشند. این نوع مطالعات باورهای والدین را نسبت به 

 تعریف شود. وضوح بهتا نقش والدین در این نوع آموزش  کند یمو کمک  دهد یم

 یآموزش دانشدر جهت افزایش  ییها کارگاهو  ها برنامهکه  شود یمپیشنهاد در آخر 

 عنوان بهدرسی آینده مشارکت والدین  یها یزیر برنامهو محتوایی والدین اجرا شود. در 

بخشی مهم در نظر گرفته شود و از تمرکز بر محوریت مطلق مدرسه در آموزش کاسته 

برای تسهیل رابطه والدین با مدارس ایجاد شود. مسئوالن آموزش در  ییها نهیزمشود. 

آموزش در نظر گرفته و والدین،  ةندیآبخشی مهم در  عنوان بهفضای مجازی را 

مدون با آن بیشتر آشنا کنند. در  یها یزیر برنامهو معلمان را در  آموزان دانش

 ت داده شود.ساالنه مدارس، نظرات والدین نیز دخال یها یزیر برنامه

این پژوهش آموزش راه دور را از دیدگاه والدین بررسی کرد، ولی الزم است که از 

ذینفع دیگر نیز بررسی شود. از طرفی دیگر با توجه به ساختار و  یها گروهدیدگاه سایر 

کرونا مشکالتی  یها تیمحدودنتایج آن محدود است. همچنین  یریپذ میتعمتعداد نمونه 

 آورد. به وجودنتایج و دسترسی به والدین،  یآور جمعرا در 

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارد.

 سپاسگزاری

و مدیران مدارس مربوطه برای همکاری و همچنین  ها مصاحبهدر  کنندگان شرکتاز کلیه 

و بررسی  مصاحبه سؤاالتاز استادان گرامی دانشگاه برای همکاری و مشورت در طراحی 

 سپاسگزاریم. صمیمانه، ها یکدبند
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 منابع
مطالعه  کی فرزندانشان: لیدر امر تحص نیتجارب والد(. 1312) مه، فاطاربط مردانادیب، یوسف؛ 

 .16-61(، 1)42ی. مجله علوم تربیتی، فیک

 تهران: نشر چاپار. .بر یادگیری الکترونیکی )چاپ اول( یا مقدمه(. 1331) بابایی، محمود

. در آموزش کودکان ریدرگ نیتجارب والد یبررس(. 1311دا. )پورشافعی، هادی؛ باقری مهیاری، ن

 .64-55، 47، وپرورش آموزشو  یتیعلوم ترب ،یشناس رواندر  نینو یها شرفتیپمجله 

کشور،  وپرورش آموزش(. تعلیم و تربیت: مفهوم مشارکت و فرآیند آن در 1332) تورانی، حیدر

 .41-42، 162. رشد معلم

(. مطالعه اثر آموزش و 1316) حسنم ،ی؛ شاکرحسانا ،ی؛ اکرادمنهب ،ی؛ زندسنعلیح ،یرجب

و  یفن یها رشته یمطالعه مورد آموزان، دانش یریادگیبر  یبیترکصورت  به سیتدر

 .31-61(, 4)5 ،یپژوه سیتدر. یا حرفه

(. شوراهای انجمن اولیا و مربیان: واکاوی یک تجربه بعد از سه سال. 1311) رضوی، عبدالحمید

 .123-143، 12شماره ، سال نهم ده و پژوهشخانوا

 ةدوردر  یونیزیتلو سیشاد و تدر ةسامان(. استفاده از 1222احد ) ،یدینو ؛فرشته ،نژاد وندی نیز

 .32-7(, 4)42 ،یآموزش یها ینوآور«. وچراها چون»و  «ها یکاست»کرونا:  وعیش

 .پرورشو آموزش(. سند تحول بنیادین 1312شورای عالی انقالب فرهنگی )

مشارکت و مداخله در ” مفهوم یواکاو(. 1312) ؛ امیری، شیالاله نعمتشیربگی، ناصر؛ عزیزی، 

 .52-41(، 4)44، مجله علوم تربیتی. و معلمان نیوالد دگاهیاز د“ آموزش فرزندان

یارویی با رو در رو موجود و پیش یها فرصت(. شناسایی تهدیدها و 1222) شیوندی، کامران

، درمانی روانفرهنگ مشاوره و  . بر سالمت روانتأکید ی کروناویروس با گسترش پاندم

14(26 ،)53-32. 

(. تدوین مدل مفهومی موفقیت 1313) نیلفروشان، پریسا ؛محمدرضا ،عابدی ؛رضوان ،صالحی

 41-1(، 33)12، درمانی روانفرهنگ مشاوره و  .تحصیلی: یک مطالعه کیفی

 ،پور حسام ؛لیراح ی،جهرم یناصر ؛رضا ی،جهرم یرناص ؛مهیفه ی،کشاورز ی؛مهد ی،محمد

آموزان  دانش نیتجارب والد یواکاو(. 1311) مایش ی،میابراه ؛فاطمه ی،رغفاریم ؛زهرا

 وعیدر زمان ش یاجتماع یها شبکهبا  یآموزش مجاز یها چالشاز  ییدوره اول ابتدا
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 .121-72(، 22)7تریبتی،  یها پژوهشنشریه . کرونا روسیو

و  اءی(. ادراک اول1313) حمدرضام ،یچوسر زاده وسفی ؛رهادف ،ی؛ سراجحمدم ،یادقادنوروزنژ

و عمل در  هینظر(. دارشناسانهیپد یا مطالعهدر امور مدرسه ) نیاز مشارکت والد رانیمد
 .356-311, (12)7 ،یبرنامه درس

 نیوالد یاعمشارکت اجتم سهیو مقا ی(. بررس1313) لیرضااکبرزاده، عیدعلی؛ ، سفر انیهاشم

(، 15)5، مطالعات جوانان یشناس جامعهدر امور مدرسه.  ینوجوانان بزهکار و نوجوانان عاد

157-132. 
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