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 مقدمه
پداگوژی به معنای علم و هنر یاددهی و یادگیری )کرمی پور، 139۵(، به منزلۀ مفهومی اساسی برای 
آموزشگری، تلفیقی هنرمندانه از نظر، عمل و ارائۀ روِش نوین تدریس است. پداگوژی از دیرباز با فناوری 
و رسانه های آموزشی عجین شده است. با پداگوژی امکان دارد شرایطی به وجود آید که از گذر آن  
یادگیرندگان بتوانند اطالعات، رفتارها و مهارت های جدیدی را با درک کامل کسب کنند و از این طریق بر 
عمق و وسعت یادگیری بیفزایند و توانایی یادگیرندگان ارتقا پیدا کند )گوتیه و تاردیف1، 1399/2012(. 
امروزه ظهور فناوری های اطالعات و ارتباطات و کاربست آن موجب تغییرات سریع جهان و انسان در عصر 
دیجیتالی شده است. در پی همین موضوع پدیده های جدیدی در تعلیم وتربیت به وجود آمده و بـاعث 
ظهور پداگوژی های مجازی شده است. پیدایش این پداگوژی ها ابعاد جدیدی از نظریه های علمی و عملی 
تعلیم وتربیت را وارد دنیای آموزش کرده و با عنوان فرصت ها و ظرفیت هاِی جدید زمینه های یادگیری 
تعاملی هوشمند، خودانگیزشی و خودهدایتی، مسئولیت پذیری و خالقیت فراگیران فراهم شده است 
)جعفری و سعیدیان، 138۵(. براین اساس، آموزش در بستر الکترونیک برای تبدیل شدن به نظاِم آموزشِی 
جدید نیازمند مبانی پداگوژیکی خاص خود است )نجفی، 1391( و باید مبتنی بر ابعاد پداگوژیک باشد تا 

اهداف و پیامدهای برنامۀ درسی مطلوب و اثربخش شود )وحدانی و همکاران ، 1۴00(.
با شروع همه گیری ُکوید- 19  2 در سراسر جهان، با تأکید بر پروتکل های بهداشتی، رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی مطرح شد )ساجد و آمگاین3، 2020( و در بسیاری از کشورها، برای کاهش شیوع ویروس کرونا، 
این رو، برای  آموزش های حضوری در مدارس و دانشگاه ها تعطیل شدند )واینر۴ و همکاران، 2020(. از
اینکه آموزش دانش آموزان و دانشجویان در طول دورۀ فاصله گذاری اجتماعی دچار وقفه نشود و برنامه های 
درسی طبق برنامۀ از قبل مشخص شده تداوم یابند و اجرا شوند )غفوری فرد، 1399( شبکه های مجازی 
گسترده به واسطۀ اینترنت، در کنار ابزار و امکانات آموزشی پیشرفته، به مدد نظام آموزشی آمد و باعث تغییر 
الفرائت۵ و همکاران2020(. این تغییر بزرگ فرصتی برای خودنمایی  و تحول در روش های آموزشی شد )
واقع آموزش های  آموزش الکترونیکی در غیاب آموزش و کالس درس سنتی شد )ابراهیم آبادی، 1۴00(. در
الکترونیکی نقطۀ اوج بهره گیری از فناوری های اطالعات و ارتباطات در راستای به حاشیه راندن مفاهیم 
زمان و مکان است و کانون امیدی است که می توان با تکیه بر آن به شعار اساسی »آموزش تعطیل نیست« 
این رو، آموزش های الکترونیکی از روش های آموزشی نوینی است که در حال حاضر  جامعه عمل پوشاند. از
 مورد توجه بسیاری از معلمان و به طورکلی نظام آموزش وپرورش قرار گرفته است. این نوع آموزش ها
درحقیقت کمبودها و کاستی های مرتبط با آموزش حضوری را در شرایط فعلی به نوعی برطرف کرده و 
مزایا و فواید بسیاری را برای معلمان، دانش آموزان و نظام آموزش وپرورش در محیط یادگیری الکترونیکی 

به ارمغان آورده است )زارع خلیلی و فریدونی، 1399(.
این استفـاده از فنـاوری بـا تـوجه بـه آوردهاِی  در همین راستا، بایـد اذعان کـرد اگـر تا پیش از

ب
ط یادگیری الکترونیکی با رویکرد فراترکی

ش ابتدایی در محی
ش های پداگوژیکی آموز

شناسایی و تحلیل  مهم ترین چال
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آن امری مطلوب قلمداد می شد، در این برهۀ زمانی اجبار و ضرورت است؛ ضرورتی که امروز به واسطۀ 
تغییر شرایط حاصل از شیوع بیماری کرونا به ما دیکته شده است )داوان6، 2020(. برخی از مطالعات 
فـعلی نیز به لزوم استفاده از فناوری ها برای اهداف آموزشی طی همه گیری ویـروس کرونـا پرداختـه اند 
)ِمیلیزار7 و همکاران، 2020؛ وانگ8 و همکاران، 2020(. مطابق با داده ها، در 160 کشور جهان مدارس 
به علت همه گیری تعطیل شدند که به تبع آن آموزش بیش از 1/7 میلیارد دانش آموز در سراسر جهان 
)رقمی بالغ بر 91 درصد از جمعیت فراگیران جهانی( تحت تأثیر قرار گرفت )سازمان آموزشی، علمی و 
فرهنگی ملل متحد ]یونسکو[9، 2020(. در کشور ما نیز معلمان و آموزگاران به منزلۀ اولین سنگربانان 
عرصۀ تعلیم و تربیت، بر اساس رسالتی که دارند و همواره در تالش اند تا ارتباطشان با دانش آموزان و 
اولیای آنان قطع نشود، با اعالم رسمی تعطیلی مدارس به صورت خودجوش به تولید محتوا پرداختند و با 
ارائۀ آن ها در شبکه های اجتماعی به آموزش دانش آموزان خود ادامه دادند )محمدی و همکاران، 1399(.
بعد از مدتی وزارت آموزش وپرورش شبکۀ آموزش تلویزیون را جایگزینی برای کالس درس معرفی 
کرد و بعد از ادامه داشتن شرایط و تعطیلی  مدارس، متولیان نظام آموزشی کشور بر آن شدند تا با ایجاد 
شبکه ای اجتماعی در فضـای مجازی فرصتی ایجاد کنند که ازطـریق آن دانـش آموزان بتوانند دروس را 
برخط )آنالین( از معلمان دریافت کننـد. به این ترتیب، برنـامۀ آمـوزش دانش آموزی که به اختصار »شاد« 
 خوانده می شود متولد شد و آموزش در ایران وارد فضایی جدید گشت )میرانی سرگزی و همکاران، 1399(.
 اکنون می توان گفت تمام فعالیت های آموزشی در مدارس کشور، به خصوص در مقطع ابتدایی، در بستر
 این برنامه انجـام می گـیرد و میلیون ها دانش آموز و معلـم روزانـه از ایـن بـرنامه استفـاده می کننـد.
 اما با تمامی تالش های صورت گرفته به نظر می رسد فرایند آموزش و اجرای برنامۀ درسی در وضعیت فعلی
 بدون پشتوانه و برنامه ای مشخص است و ناگهان صفر تا صد آموزش به اجبار در این فضا برده شده است
)عبـاسی و همکاران، 1399(. به این تـرتیب شاهـد کـوشش هـای تـوأم با آزمون وخطا در ارائۀ محتوا، 
شیوه های تدریس، مدیریت کالس، شیوه های ارزشیابی و غیره ایم که می تواند صدمات گاه جبران ناپذیری 
را به بدنۀ اصلی نظام آموزشی و فرایند یادگیری در بدو ورود کودکان به دنیای آموزش در پی داشته 
آنجاکه محیط های مبتنی بر فناوری اقتضائات خاص خود را دارند و این اقتضائات در بسیاری  باشد. لذا از
از موارد با مقتضیات محیِط حضوری متفاوت و گاه متضادند نمی تـوان بـا همـان روش هـا، فرایندها و 
الگوهایی که در آموزش حضوری از آن استفاده می شود آموزش الکترونـیکی را نـیز برگزار و هدایت کرد. 

محیط جدیِد آموزشی الزامات متفاوتی را می طلبد )شورای عالی انقالب فرهنگی، 139۵(. 
با بررسی های صورت گرفته در حوزۀ پژوهش های مرتبط با موضوع نیز می توان دریافت که در بسیاری 
از موارد تالش فعاالن آموزشی این بوده است که محتوا و روش های به کار گرفته شده در آموزش های 
حضوری را عیناً برای اجرا در محیط الکترونیکی کپی برداری کنند )تاری و همکاران، 1396( و توجه کافی 
به تفاوت هایی نکـنند که در فراینـدهای یاددهیـ  یـادگیری محیط آموزش هـای حضوری و الکترونیک 



10

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

شناسایی و تحلیل  مهم ترین چالش های پداگوژیکی آموزش ابتدایی در محیط یادگیری الکترونیکی با رویکرد فراترکیب

ë شمارة 83
ë سال بیست ویکم 

ë پاییز 1401

وجود دارد. نبود زیرساخت های کافی موردنیاز و موانع فرهنگی و شناختی نیز از زمره دالیل دیگری اند 
 که در کنار دالیل پیش گفته موجب شده اند تا آموزش در محیط یادگیری الکترونیکی نه تنها به درسـتی
 در بسیاری از موارد استفاده نشوند، بلکه گاه آثار سوئی را نیز در شناخت معلمان و دانش آموزان از این نوع
آموزش ها ایجاد کنند. بـه زعـم یانگ10 )2020؛ به نقل از محمدی و همکاران، 1399(، دانش آموزان 
نتوانستند با آموزش های برخط تعامل و ارتباط برقرار کنند. آنان به شرکت در کالس های حضوری عالقۀ 

بیشتری دارند و چنانچه حق انتخاب داشتند کالس های حضوری را ترجیح می دادند.
آناس11 )2020( نیز در پژوهش خود آورده است در صورتی می توان از آموزش های مجازی حداکثر 
 بهره را بـرد کـه مشـکالت آمـوزشی، ارتباطی و انگیزشی در محیط یادگیری حل شده باشند. معلم

در کالس های سنتی از ابزارهایی همچون زبان بدن، تعامل متقابل و دوطرفه و امکانات فیزیکی کالس برای 
 تدریس مؤثر استفاده می کند. اما در کالس های مجازی آشنایی با نرم افزارهای مناسب و نحوۀ تعامل مؤثر
با دانش آموزان و والدین از اساسی ترین مشکالت آنان است که می تواند به نوعی چالش غیرسازنده برای 
آموزش مؤثر به شمار آید. طبق نظر راسمیتادیال12 و همکاران )2020(، در صورتی می توان چالش تدریس 
مجازی را به فرصت تبدیل کرد که همۀ ذی نفعان یعنی دولـت، مـدارس، معلـمان، والـدین و جامعه باهم 
همکاری داشته باشند. در همین راستا، پوروانتو13 و همکاران )2020( نیز اذعان داشتند که تأثیرات ناشی از 
تغییر روند آموزش ازجانِب دانش آموزان، والدین و معلمان بسیار احسـاس می شـود. این سه مخاطب مانند 
سه ضلِع مثلث نظام مدرسۀ غیرحضوری را تشکیل می دهند. آمادگی معلم، فراگیر و والدین درزمینۀ استفاده 
از فناوری رمز موفقیت یادگیری برخط در شرایط اضطراری )ماننِد بیماری کوید- 19( در مدارس ابتدایی 
است )ویکاکسونو و راچمادیانتی1۴، 2017(. براین اساس می توان امیدوار بود با توجه به تأثیر و اهمیت این 
گروه های ذی نفع در آموزش الکترونیکی )معلمان، دانش آموزان و والدین(، بررسی و تحلیل دیدگاه ها و 
نظرهای آن ها در مطالعات داخلی و خارجِی صورت گرفته در رفع تنگناها و مشکالت پیِش رو مؤثر باشد. 
 با توجه به آنچه گفته شد و شناسایی آثار و پیامدهای مثبت و منفی آموزش در بستر الکترونیک 
باید اشاره کرد این بحران فرصتی طالیی را برای استفاده از فناوری ها فراهم کرده است و برنامه ریزان 
نمی توانند و نباید در قبال این فناوری منفعالنه برخورد کنند و به انتظار گذر زمان بنشینند. آشتی میان 
آموزش وپرورش با دنیای فناوری و روش های نویِن آموزشی مستلزم بهره مندی از ظرفیت ها و قابلیت های 
محیط یادگیری الکترونیکی در مؤلفه های اصلی برنامۀ درسی است )عزیزی و همکاران، 1397(. با توجه 
به تأثیرپذیری متقابل عملکرد یادگیری از محیط یادگیری، تأکید بر ضرورت هم افزایی میان پداگوژی 
و فناوری در یادگیری الکترونیکی افزایش یافته است. این ضرورت به نوبۀ خود در نظر گرفتن الزامات 
نظری و عملی پداگوژی را هنگام انتخاب رویکردهای یاددهی ـ یادگیری در آموزش الکترونیکی ایجاب 
می کند )مشایخ، 1389( و باید ویژگی ها و مالحظات اساسی پداگوژیکی آن در آموزش الکترونیکی و نیز 

مشکالت موجود در این بخش به طور دقیق شناسایی و تبیین شود.
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با مدنظرداشتن مباحث فوق و با نگاهی دقیق تر در بررسی پیشینۀ پژوهش های مرتبط با دشواری های 
آموزش در بستر الکترونیک می توان اهـمیت و ضـرورت پـژوهش حـاضر را چنین استنباط کرد: از یک سو 
با توجه به ضرورت اولویت بخشی به آموزش ابتدایی مندرج در سند تحول بنیادین در نظام آموزش وپرورش 
کشور و با توجه به محدودیت های ایجادشدۀ ناشی از شیوع ویروس کرونا و برگزارنشدن کالس های سنتی نیاز 
به تحقیقی احساس می شود که بـه طور جامـع به شناسـایی مشـکالت آموزش ابتدایی در این فضای جدید 
بپردازد. حال آنکه بیشتر تحقیقات صورت گرفته درزمینۀ آموزش های الکترونیکی مربوط به دورۀ متوسطه 
و آموزش عالی است و توجه کمتری به دورۀ ابتدایی شـده است )لوکاس و یونس1۵، 2021(. از سوی دیگر، 
به منظور کیفیت بخشی به آموزش در بستر الکترونیک، ضروری است که تمام فرایندهای پداگوژیک )یاددهی 
 و یادگیری( در این بستر جدید آموزش به دقت واکاوی و ارزیابی شود. لیکن ازآنجاکه در اکثر پژوهش ها
به عوامل سازمانی و مدیریتی، فنی، زیرساختی، محیطی، امکانات و سیاست گذاری آموزش )در شرایط 
جدید( توجه شده و کمتر با نگاهی ویژه به چالش های مربوط به عوامل پداگوژیک )نظیر محتوای آموزشی، 
روش تدریس، تعامالت، شیوه بازخورد، مدیریت کالسی، منابع و ارزشیابی( پرداخته شده است لذا این 
تحقیق به شناسایی چالش های پداگوژیکی آموزش در بستر الکترونیک متمرکز بود و به اجرای تحقیق در 
این زمینه همت گماشته شد. همچنین بر اساس بررسی های صورت گرفته، مشخص شد که غالب تحقیقات 
پیشین با روش کّمی )به وسیلۀ ابزار پرسش نامه( یا روش کیفِی پدیدارشناسی )با استفاده از مصاحبه( انجام 
گرفته اند و در آن ها فقط دیدگاه تعدادی از ذی نفعان مالک تعیین مشکالت آموزش در بستر الکترونیکی 
در نظر گرفته  شده اند. لذا ضرورت نگرشی جامع و نظام مند به موضوع شناسایی و اولویت بندی مشکالت و 
 مسائل مؤثر در فرایند یاددهی و یادگیری در بستر الکترونیک دارای اهمیت است و جای خالی تحقیقی که

رو، در این پژوهش تالش شد از روش فراترکیب  با رویکرد فراترکیب به این مهم بپردازد احساس می شود. ازاین 
برای شناسایی مشکالت آموزش ابتدایی در محیط یادگیری الکترونیکی استفـاده شود. در خـالل آن نـیز 
هم زمان دیـدگاه ها و تجارب معلمان، دانش آموزان و والدین آنان در پژوهش های داخـلی و خـارجی مورد 
واکاوی قرار گرفت تا ضمن کسب شناخت عمیق در خصوص اهمیت پدیدۀ موردمطالعه به صورت متمرکز 
چالش های پداگوژیکی آموزش در محیط یادگیری الکترونیکی برای دورۀ ابتدایی شناسایی و تحلیل شود.
درمجموع، می توان گفت طرح چالش های پداگوژیکی آموزش ابتدایی در محیط یادگیری الکترونیکی 
برای هشدار به منظور ایجاد تمرکز بیشتر، انجام پیش بینی الزم، تدارک و سرمایه گذاری مناسب و تهیۀ 
برنامۀ راهبردی در نظاِم یادگیری اقدامی الزم و برای دستیابی به موفقیت در آن ضروری است. همچنین 
آگاهی در این زمینه می تواند اطالعات ارزشمندی را برای معلمان و سایر اولیای امور نظام آموزشی فراهم 
آورد و به اتخاذ شیوه های مؤثر آموزشی یاری رسـاند. لـذا این پـژوهش با هـدف رفع خألهای تحقیقاتی 
موجود درزمینۀ حاضر در پی پاسخ گویی به این سؤال محوری است: چالش های پداگوژیکی آموزش 

ابتدایی در محیط یادگیری الکترونیکی کدام اند؟ 
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 روش پژوهش
در پژوهش حاضر از روش فراترکیب برای شناسایی و تحلیل مهم ترین چالش های پداگوژیکی آموزش 
ابتدایی در محیط یادگیری الکترونیکی استفاده شده است. فراترکیب روشی کیفی است که اطالعات و 
یافته های استخراج شده از دیگر مطالعات کیفی مرتبط و مشابه با موضوع را بررسی می کند. این روش، 
برخالف رویکرد فراتحلیل کمی که به داده های کمی از ادبیات موضوع و رویکردهای آماری دقیق متکی 
است، بر مطالعات کیفی متمرکز است )نوبلیت و هیر16، 1988(. این روش بر گردآوری و یکپارچه کردن 
مطالعات پیشین تأکید دارد. در این رویکرد نقاط مشابه یافته های مطالعات پیشین شناسایی و بر اساس 
ارتباط آن ها با سؤال پژوهش و ابعاد موضوِع تحقیق یکپارچه سازی صورت می گیرد. درنهایت نیز به 
تفسیر یافته ها و ارتباطات میان آن ها پرداخته می شود )والش و داون17، 200۵(. با شیوع بیماری کرونا و 
لزوم اهمیت به کارگیری آموزش ها در محیط یادگیری الکترونیکی تحقیقات بسیاری مرتبط با مشکالت 
آن در مقاطع متفاوت، به ویژه دورۀ ابتدایی، صورت پذیرفته است. لیکن اکثر این تحقیقات با دیدی کلی و 
به صورت مجزا از هم به بررسی این موضوع پرداختند. لذا در این تحقیق از روش فراترکیب استفاده شد تا 
پژوهش های کیفی گستردۀ پیشین را خالصه و ترکیب کند و درک جامع تری را پدید آورد. براین اساس، 
نویسندگان تالش کردند تا پژوهش های مرتبط با دشواری های آموزش ابتدایی در بستر الکترونیک را 
ابتدا جمع آوری کنند. سپس با تمرکز بر مسائل پداگوژیکی به مقایسه و دسته بندی آن ها و درنهایت به 

ارائۀ تصویری بزرگ تر و تعمیم پذیر درزمینۀ چالش های پداگوژیکی آموزش ابتدایی بپردازند.
الگوهای  به  می توان  آن  ازجمله  که  دارد  وجود  فراترکیب  انجام دادن  برای  گوناگونی  روش های 
سندولوسکی و باروسو18 )2007(، والش و دان )200۵( و الگوی هون19 )2013( اشاره کرد. در پژوهش 
حاضر از روش سندولوسکی و باروسو استفاده شد که بیشترین روش مورداستفاده در تحقیقات با روش 
فراترکیب است. در این روش، دانش افزایی بسزایی در یکپارچه کردن یافته های تحقیقات کیفی ایجاد 
می شود و به طور موفقیت آمیزی فرایند یافتن، انتخاب، ارزیابی و ترکیب نتایج تحقیقات اولیه ارائه می شود 
)مانیان و همکاران، 1393(. روش سندلوسکی و باروسو هفت گام دارد که در شکل 1 نشان داده شده 

است. 

7

6

5

4

3

2

1

 شکل 1.   هفت گاِم روش سندلوسکی و باروسو                                                                                                                                   
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 گام اول:   سؤاالت پژوهش
به منظور طراحی سؤاالت پژوهش از شاخص هایی نظیر چه چیزی، چه جامعه ای، در چه محدودۀ 

زمانی و با چه روشی استفاده شد. پرسش های پژوهش در این مرحله در جدول 1 آمده است.

 جدول 1.   پرسش های گام نخست پژوهش فراترکیب                                                                                                                                  

سؤاالت پژوهشمعیارها

چه چیزی
(What)

 مهم ترین گام در فراترکیب تعیین »چه چیزی« مطالعه است. در این پژوهش سؤال »مهم ترین چالش های پداگوژیکی 
آموزش ابتدایی در محیط یادگیری الکترونیکی کدام اند؟« چه چیزِی مطالعه را شکل می دهد.

چه جامعه ای
(Who)

 منظور از این شــاخص جامعۀ موردمطالعه است. جامعۀ موردمطالعه برای شناسایی چالش های فوق کدام اند؟ در این 
پژوهش پایگاه های داده و مجالت داخلی و خارجی موردنظر است که در گام دوم اشاره شد.

چه زمانی
(When)

 چارچوب زمانی مقاالت مورد بررسی را تعیین می کند. بررسی جامعۀ موردمطالعه در چه محدودۀ زمانی بوده است؟ 
بازۀ زمانی مطالعات داخلی )1۴00-1399( و مطالعات خارجی )2021-2020( است. 

چگونه 
(How)

 منظور از این پارامتر نحوۀ روش های گردآوری و تجزیه وتحلیل داده هاست. با بررسی موضوعی آثار، شناسایی و یادداشت 
کدهای استخراج شده، تعیین مفاهیم، دسته بندی مفاهیم و ایجاد مقوله ها تجزیه وتحلیل داده ها صورت پذیرفت.

 گام دوم:   بررسی متون به صورت نظام مند
در این مرحله برای مشخص کردن مبانی نظری و پژوهشی مرتبط با تحقیق حاضر محقق نخست به 
گزینش واژه های کلیدی و پس ازآن به جست وجو و بازیابی دقیق مقاالت منتشرشده در حوزۀ موضوع 
پایگاه اطالعاتی داخلی  به منابع معتبر و مرتبط شش  با هدف دستیابی  ازاین رو،  موردنظر پرداخت. 
شامل نورمگز20، مگ ایران21، ایرانداک22، جهاد دانشگاهی23، سیویلیکا2۴ و جامع علوم انسانی2۵ و همچنین 
شش پایگاه دادۀ خارجی چون ساینس دایرکت26، اسکوپوس27، اریک28، گوگل اسکوالر29، اشپرینگر30 و 
امرالد31 با در نظر گرفتن محدودۀ زمانی )داخلی1۴00-1399 و خارجی 2021-2020( انتخاب شدند. تا 
پیش از شیوع بیماری کرونا بیشتر تحقیقات صورت گرفته درزمینۀ کاربرد فناوری و بحث آموزش مجازی 
مربوط به دورۀ متوسطه و دانشگاه بود و توجه کمتری به دورۀ ابتدایی شده است )دوی32، 2017(. 
ازاین رو پژوهشگران برای اجرای پژوهش فراترکیب نیازمند منابع بیشتری در این حوزه بودند. با شیوع 
کرونا، در مارس 2020، تحقیقات در این حوزه هم به لحاظ تعداد و هم دامنۀ موضوعی وسعت یافت و 
انبوه تحقیقات داخلی و خارجی در بخش به کارگیری آموزش ابتدایی در بستر الکترونیک و دشواری های 
آن انجام شد. لذا برای روِش فراترکیب منابع پژوهشی الزم برای مطالعه مهیا شده است. بنابراین در 
این مقاله به تحقیقاتی که در سال های 2020 تا 2021 )1۴00-1399( مقارن با انجام این پژوهش بود 

پرداخته شد.
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 جدول 2.   واژه های کلیدی موردنظر برای جست وجو در پایگاه های اطالعاتی                                                                                                                                  
یایایایا

سی
فار
ی 
ها
ژه 
وا

- چالش ها
- معایب

- مشکالت
- آسیب ها

- موانع
و

- معلمان
- دانش آموزان

- والدین
و- خانواده ها

- آموزش الکترونیکی
- یادگیری الکترونیکی

- آموزش مجازی
- آموزش برخط )آنالین(

- آموزش از راه دور
- آموزش در فضای مجازی

- آمـوزش در مـحیـِط 
یادگیری الکترونیکی

و

- دورۀ ابتدایی
- مقطع ابتدایی
- دورۀ دبستان

- مقطع دبستان
- آموزش ابتدایی

OROROROR

- Primary school

- Elementary school

- Elementary 
Education

&

- E-learning

-Virtual schooling

- Online education

- Distance education

- Remote learning

- Training in the 
virtual environment

- Training in 
an e-learning 
environment

&

- Teachers

- Students

- Parents

- Families

&

- Challenges

- Disadvantages

- Difficulties

- Damage

- Obstacles

En
gl

ish
 w

or
ds

 گام سوم:   جست وجو و انتخاب مقاالت مناسب
در این مرحله متونی که ازطریق کلیدواژه های منتخب یافت شدند به صورت مرحله ای بازبینی 
شد و در هر بازبینی تعدادی مقاله بر اساس عنوان، چکیده و محتوا از روند مطالعه حذف شدند. رویۀ 
کار به این صورت بود که ابتدا عنوان مقاالت مرور شد. مقاالتی که با سؤال و هدف تحقیق تناسبی 
نداشتند حذف شدند. در مرحلۀ بعد، چکیدۀ مقاالتی که از مرحلۀ قبل باقی مانده بود بررسی شدند 
و در این مرحله نیز مقاالت نامربوط حذف شدند. در حین انجام دادن این فرایند تعداد مقاالت کاهش 
یافت. پس ازآن مقاالت بر اساس محتوا و به عبارتی کل متن مقاله بررسی شدند و مقاالتی که به 
ارزیابی و  برای  بررسی حذف شدند. درنهایت،  از چرخۀ  این مرحله  بودند در  نامربوط  لحاظ محتوا 
انتخاب نهایی مقاالت از برنامۀ مهارت های ارزیابی حیاتی )CASP(33 استفاده شد. این برنامه شاخصی 
است که به پژوهشگر کمک می کند تا دقت، اعتبار و اهمیت مطالعه های کیفی پژوهش را تعیین کند 
)سندلوسکی و باروسو، 2007(. خروجی فرایند گزینش مقاالت به طور خالصه در شکل 2 نشان داده 

شده است. 
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 ë 83 شمارة
 ë سال بیست ویکم
ë 1401 پاییز 

پایان  بررسی
 محتوای کامل

بررسی چکیده بررسی عنوان جست وجوی اولیه
بررسی

 ارزیابی کیفی
)CASP( 

منابع نهایی:
39 

 تعداد ورودی: 45
تعداد رد شده: 6

  تعداد ورودی: 81
تعداد رد شده: 36

 تعداد ورودی: 120
تعداد رد شده: 39

 تعداد ورودی: 195
تعداد رد شده: 75

تعداد کل منابع: 
217

 شکل 2.   خالصۀ فرایند بازبینی و انتخاب مطالعات پژوهش                                                                                                                                  

 گام چهارم:   استخراج اطالعات متون
در این گام اطالعات پژوهش های منتخب در مرحلۀ قبل بر اساس نام پژوهشگران، سال انتشار و 
کدهای مستخرج اولیه دسته بندی شدند. در این مرحله محققان به استخراج اطالعات اصلی و اولیۀ 
تحقیق در هریک از مقاالت برگزیدۀ داخلی و خارجی پرداختند که گزارش مربوط به یافته های این بخش 

از پژوهش در جدول 3 ارائه شده است.

 جدول 3.   نمونه ای از اطالعات مستخرج از مقاالت منتخب در فراترکیب                                                                                                                                  

ف
 نام نویسنده عنوان پژوهشردی

کدها یا مؤلفه های اولیهو سال

 موانع پیِش روی معلمان در فلسطین 1
هنگام اجــرای یادگیری الکترونیکی 

در زمان همه گیری کوید  -19

سبایح3۴ 
و همکاران 

)2021(

 عــدم تجربۀ کافی معلمان در تدریــس برخط )آنالین(/ 
معلمان بی تجربه درزمینۀ استفاده از فناوری و روش های 
آمــوزش الکترونیکی/ عدم آمــوزش مهارت های تدریس 
از راه دور/ مقاومــت در برابر یادگیری مهارت های جدید 
در آموزش برخط/ دشــواری شخصی سازی برنامۀ درسی 
سنتی برای استفاده از مطالب آموزش برخط/ نبود برنامه 
برای برقراری سهولت ارتباط معلمان و فراگیران/ مشکل 
در برقراری ارتباط مؤثر با والدین و انجام کارهای مختلف/ 
مشــکل برقراری ارتباط با دانش آموزان دارای معلولیت و 
کم پیشرفت/ مشکالت ارزشــیابی در آموزش های برخط/ 
احســاس ترس برای معلمان در قرنطینــه/ ایجاد حالت 
ناسازگاری و فشار روانی معلمان/ مهارت ضعیف استفاده 

از فناوری 

راه دور: 2 از  آمــوزش  و   کویــد  -19 
تجــارب والدین با کودکان در دوران 

همه گیری

گاربه3۵ 
و همکاران 
 )2020(

 عدم سازماندهی منابع برخط/ مشکالت ارتباطی معلمان 
و والدین/ بازخورد مبهم معلمان/ مشــکالت پیشــرفت 
تحصیلی/ انگیزۀ پایین دانش آموزان/ حجم کار زیاد برای 

والدین/ انگیزۀ پایین والدین
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ف
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کدها یا مؤلفه های اولیهو سال

 واکاوی تجارب والدین دانش آموزان 3
چالش هــای  از  ابتدایــی  اول  دورۀ 
آمــوزش مجــازی بــا شــبکه های 
اجتماعــی در زمان شــیوع ویروس 

کرونا

 محمدی 
و همکاران 

)1399(

 عــدم جذابیت بصری برخی از ویدئوهــا یا مطالب/ عدم 
وجود تکرار و تمرین مناســب/ عدم مشاهدۀ عینی شیوۀ 
انجام دادن تکالیف دانش آموزان توسط معلم/ بی اعتقادی 
برخی معلمان به آمــوزش مجازی و درنتیجه عدم صرف 
وقــت الزم/ کاهش انگیزۀ معلمان/ حذف یا کاهش منابع 
کمک آموزشــی/ حذف کاریزمای ناشــی از حضور معلم/ 
عدم تســلط کامل معلمان و والدین به فناوری اطالعات 
و ارتباطات/ حذف ارتباطات و تعامل با همنوعان/ کاهش 
انگیزۀ دانش آموزان به دلیل تغییر مفهوم رقابت کالسی در 
فضای آموزشی جدید/ عدم صرف وقت خانواده ها به ویژه 

والدین شاغل

چالش هــای معلمان در آموزش برخط 4
در دوران پاندمیک

 روزالینا36 
و همکاران 

)2020(

 غفلــت معلمان از تعامالت عمیق بــا دانش آموزان/ عدم 
برقراری تعامالت مثبت میان معلم و فراگیر/ عدم تعامل 
اجتماعی همســاالن در فرایند آموزش/ چالش مربوط به 
کنترل دانش آموزان/ عدم انجام دادن فعالیت های یادگیری 
برخط/ چالش هایی برای ایجاد جّو )شــرایط( مؤثر برای 
یادگیری برخط/ چالــش مربوط به فرایند یادگیری مثل 
تعامل یا توضیح/ عدم مرجعیت معلمان به دلیل شــکاف 

نسلی میان معلم و فراگیر

 تجــارب و نگــرش دانش آمــوزان 5
دبســتانی و والدین آن ها به آموزش 

برخط در چین 

 کوی37 
و همکاران 

)2021(

عدم ارائۀ به موقع تکالیف/ عدم شفافیت توضیحات معلمان/ 
نگرانی و ناامیدی از تعامــل به موقع با معلمان/ بی نظمی 
دانش آمــوزان در انجام دادن تکالیف/ پرت شــدن حواس 
دانش آموزان هنگام آمــوزش برخط/ اضطراب والدین در 
زمان کمک و نظارت بر آموزش برخط فرزندانشان/ نگرانی 

درمورد بینایی کودکان

 »اگــر ... هرگز تمام نشــود چه؟«: 6
چالش های موجود در تجربۀ معلمان 

ابتدایی در تدریس کاماًل برخط

 وانگ 
و همکاران
)2021(

 عــدم آمادگــی معلمان بــرای تدریس برخــط/ کاهش 
فراوانی تعامل دانش آموزان بــا معلمان/ نگرانی درزمینۀ 
بــازدۀ یادگیری برخط/ نگرانی از تعامل به موقع والدین با 

معلمان/ محدودیت ارتباط با سایر همکالسی ها

 تجــارب معلمــان دورۀ ابتدایــی از 7
چالش هــای تغییر آموزش ســنتی 
به آموزش مجازی در دوران شــیوع 

ویروس کرونا

 البرزی 
و همکاران 

)1۴00(

 مشــکالت مربوط به تعامل معلمان با والدین/ مشکالت 
مربوط به تعامــل معلمان با فراگیــران/ باالرفتن امکان 
تقلــب دانش آموزان/ عدم آگاهی معلمــان از تدریس در 
فضای مجازی/ مشــکل بودن تهیۀ وسایل کمک آموزشی/ 

زمان بربودن تولید محتوا/ هراس معلم از تمسخر والدین

 جدول 3.   )ادامه( 
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 گام پنجم: تجزیه وتحلیل و ترکیب یافته ها
به منظور تجزیه وتحلیل یافته ها اطالعات مستخرج از مرحلۀ قبل بررسی و تحلیل موضوعی شدند 
و با ادغام یافته ها این امکان فراهم شد که روابِط میان آن ها احصا شود و در ذیل هدف اصلی پژوهش 
که شناسایی چالش های پداگوژیکی آموزش ابتدایی در محیط یادگیری الکترونیکی بود جای گیرد. 
بدین منظور الزم بود کدهای اولیه در طبقات انتزاعی تر جای داده شود. لذا در مرحلۀ نخست، بر اساس 
هدف پژوهش، پس از شناسایی نکات اصلی مندرج در داده ها، به آن ها کدهایی اختصاص داده شد. سپس 
کدهای مرتبط با یکدیگر ترکیب و با عنوان مفاهیم دسته بندی شدند. مرحلۀ بعِد تحلیِل داده ها گروه بندی 
مفاهیم شناسایی شده بر اساس قرابت مفهومی بود. به این صورت که بعد از شناسایی مؤلفه های مفهومی 
و ازطریق مقایسۀ مفاهیم با یکدیگر مفاهیم هم رده، که به پدیده های مشابه ربط پیدا می کنند، به منزلۀ 
مقولۀ اصلی پژوهش شناسایی شدند. همان گونه که در جدول ذیل مشاهده می شود، در این بخش برای 

اختصار فقط به ذکر یک نمونه از فرایند کدگذاری )مسائل معلمان( پرداخته شد. 

 جدول 4.   نمونه ای از فرایند کدگذاری مقاالت منتخب پژوهش حاضر                                                                                                                                  

وله
کدهای دریافتیمفاهیممق

ان
لم
 مع
 به
وط

مرب
ل 
سائ

م

فقدان 
صالحیت های 

دیجیتالی

 دانش ضعیف در استفاده از ابزارهای آموزش الکترونیکی مهارت ضعیف استفاده از فناوری در یادگیری 
الکترونیکی عدم تســلط کامل معلمان و والدین به فناوری اطالعات و ارتباطات عدم آگاهی از گزینه های 
اساسی و مدرن سیســتم عامل های آموزش الکترونیکی  سطوح مختلف شایستگی دیجیتال و تجهیزات 
فنــاوری اطالعات و ارتباطات کمبــود مهارت های دیجیتالی معلمان چالش مربوط به شایســتگی های 
دیجیتال عدم آمادگی دیجیتالی معلمان برای اتخاذ آموزش الکترونیکی ناآشــنایی و عدم تســلط کافی 
معلمان با فناوری و آموزش مجازی عدم آگاهی و شــناخت معلم و فراگیر و والدین آن ها در اســتفاده از 
فناوری عدم صالحیت های دیجیتالی ضعف یادگیری رســانه ای فقدان مهارت های دیجیتالی معلمان و 

دانش آموزان.

انگیزش پایین 
معلمان

 کاهش روحیۀ معلمان در انجام آموزش برخط بی انگیزگی به علت افزایش حجم کار معلمان عدم اشتیاق 
معلمان برای دســتیابی به عملکرد باالی دیجیتالیبی عالقگی بــه وظایف و تعهدات معلمان کاهش انگیزۀ 

معلمان عدم رضایت معلمان از یادگیری برخط نبود انگیزش تدریس.

بی توجهی به 
شأن معلم

 خدشــه واردشدن به شــأن و جایگاه معلم حذف کاریزمای ناشی از حضور معلم کاهش اقتدار معلمان در 
کالس های برخط عدم مرجعیت معلمان به علت شــکاف نسلی میان معلم و دانش آموز گرفتن آزادی عمل 

معلم از بین رفتن حریم شخصی معلم.

مسائل 
روان شناختی 

معلمان

 ایجاد حالت ناســازگاری، فشار روانی و احســاس ترس برای معلمان در قرنطینه اضطراب معلمان هراس 
معلم از تمســخر والدین نگرانی در خصوص سالمت روحی و روانی دانش آموزان اضطراب معلمان به علت 

انجام وظیفه در محیط برخط چالش مربوط به آمادگی روحی و روانی معلم کاهش سالمت روانی.
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گام ششم: نظارت بر کیفیت و اعتبار پژوهش
طبق نظر لینکلن و گوبا38 )1989؛ به نقل از وبستر و مرتوآ39، 2007(، اعتبارسنجی بخش الزم هر 
پژوهش کیفی است. در این پژوهش نیز برای حفظ کیفیت و اعتبار مطالعه از روش خودبازبینی محقق 
استفاده شد و محققان تالش کردند تا با توضیحات روشن و واضح اقدامات صورت گرفته در هر مرحله 
را به دقت ارائه کنند. همچنین همان گونه که بیان شد برای ارزیابی کیفیت مطالعات اولیه از شاخص 
۵0 امتیازی CASP استفاده شد که هدف از آن افزایش اعتبار مبانی پژوهشی با ابزار مناسب فهرست و 

خروج مطالعات باکیفیت پایین از فرایند ترکیب بود که در جدول ۵ نشان داده شده است.

 جدول 5.   مجموع امتیازات CASP به مطالعات منتخب پژوهش حاضر                                                                                                                                  

ف
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22211121121۵ابوالمعالی الحسینی )1399(1

122221112216کانگ و دوونگ۴0 )2021(2

222121321117آمار کانادا۴1 )2020(3

322221211218بالگ۴2 و همکاران )2020(4

222211312218کوسومانینگروم۴3 )2020(5

222232311119صمدی )1۴00(6

3۴3222133326والچوپولوس۴۴ )2021(7

3۴3222133۴27شی و یانگ۴۵ )2020(8

۴۴2222333۴29هنگ و سول۴6 )2020(9

۵۵3333233333اوجیانتی۴7 )2021(10

3۴3332۴3۴۴33سایکیا۴8 )2021(11

3۴33333۴۴۴3۴گارگ۴9 و همکاران )2020(12

3۴۴33۴3۴۴۴36ابومحمد۵0 )2020(13

۴۴33۴33۴۴۴36چنگ۵1 )2020(14

۵۵۴33223۴۵36روزالینا و همکاران )2020(15
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۴۵۴3۴333۴۴37کوی و همکاران )2021(16

۴۴۴333۴۴۴۴37نیو. سیپل۵2 )2021(17

۵۵۴3۴333۴۴38البرزی و همکاران )1۴00(18

۴۴۴3۴3۴۴۴۴38کالپروت۵3 و همکاران )2020(19

3۴33۴۴3۴۴۵38فونتنل ـ ترشچوک۵۴ )2020(20

۵۵3۴333۵۴۴39بورا۵۵ )2021(21

۴۴۴۴۴33۴۵۴39فری۵6 و همکاران )2020(22

۴۴۴۴333۴۵۵39فوزی و خسوما۵7 )2020(23

۵۵۴3333۴۴۵39مرادی و ضرغامی )1۴00(24

3۵۴۴۴۴3۴۴۴39میائو۵8 و همکاران )2020(25

3۴۴۴۴۴۴۴۵۴۴0بهمانی۵9 و همکاران )2020(26

3۵۴33۴۴۴۵۵۴0بنیاد آقاخان60 )2021(27

۴۴۴۴۴3۴۴۴۵۴0حمد61 )2021(28

۴۵۴3۴3۴۴۵۵۴1محمدی و همکاران )1399(29

۴۴۴۵۴۴۴۴۴۵۴2پرامانا62 )2021(30

۵۵۵3۴۴۴3۴۵۴2زارع خلیلی و فریدونی )1399(31

۵۵۴۴۴۴3۴۵۴۴2لوکاس و یونس )2021(32

۵۵۴۴۴۴3۴۵۵۴3حاجی و همکاران )1۴00(33

۵۵۴۴۴33۵۵۵۴3رسمیتادیال و همکاران )2020(34

۴۵۴۴۴۴۴۴۵۵۴3گاربه و همکاران )2020(35

۵۵۴۴۴۴۴۴۴۵۴3وانگ و همکاران )2021(36

 جدول 5.   )ادامه( 



20

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

شناسایی و تحلیل  مهم ترین چالش های پداگوژیکی آموزش ابتدایی در محیط یادگیری الکترونیکی با رویکرد فراترکیب

ë شمارة 83
ë سال بیست ویکم 

ë پاییز 1401

ف
نویسندگانردی

ش
وه
 پژ
ف
دا
اه

ش
وه
 پژ
ق
نط
م

ش
وه
 پژ
رح

ط

ری
ردا

نه ب
مو
ن

ها
ده 
 دا
ری

آو
مع 

ج

ری
ذی
س پ

کا
انع

قی
خال

ت ا
ظا
الح

م

یل
حل
ه وت

زی
تج
ت 

دق

ها
ته 
یاف
ن 
وش

ن ر
بیا

ش
وه
 پژ
ش
رز
ا

کل
ع 
جم

۴۴۵۴۵۴۴۴۴۵۴3یونسکو )2020(37

۴۵۴۵۵۴۴۴۴۵۴۴زینی وندنژاد و نویدی )1۴00(38

۵۵۴۴۴۴۴۴۵۵۴۴سلیمی و فردین )1399(39

۵۴۴۵۴3۴۵۵۵۴۴سینگ63 و همکاران )2021(40

۴۵۴۴۵۴۴۵۵۵۴۵اشنایدر6۴ و همکاران )2021(41

۵۵۴۵۵3۴۵۵۵۴6حداد6۵ و همکاران )2020(42

۵۵۵۴۵۴۴۵۵۵۴7سبایح و همکاران )2021(43

۵۵۵۴۵۴۴۵۵۵۴7تامچیک و واکر66 )2021(44

۵۵۵۵۵۴۴۴۵۵۴7عباسی و همکاران )1399(45

منطِق گزینش نهایی مقاالت بر اساس جدول فوق به این شکل است که به هرکدام از شاخص های 
ده گانۀ CASP، که در بخش سرستون ها ذکر گشت، امتیازی بین 1 )ضعیف( تا ۵ )عالی( داده شد. سپس 
هریک از مقاالت طبق مجموع امتیاِز کسب شده در پنج طبقه شامل عالی )۵0-۴1(، خیلی خوب )۴0-
31(، خوب )30-21(، متوسط )20-11( ضعیف )10-0( دسته بندی شدند. به این ترتیب هر مقاله ای که 
پایین تر از امتیاز 20 بود از فرایند پژوهش خارج شد و باقی مقاالت که حداقل میانگین امتیاز آن ها 26 
و بیشترین امتیاز ۴7 بود برای مراحل بعدی روش فراترکیب انتخاب شدند. درنهایت، 6 مقالۀ نخسِت 

جدول کنار رفت و تعداد 39 مقاله در اجرای پژوهش به کار گرفته شد.
درنهایت، محققان پژوهش حاضر برای نظارت بر کدها و نتایج استخراجی و به منظور بررسی قابلیت 
اعتماد یافته ها از روش توافق میان دو کدگذار )مرور همتا( استفاده کردند. به این ترتیب که از محقق 
داده های کیفی(  با روش کدگذاری  آشنا  نیز  و  دیگری )متخصص در حیطۀ موردنظر تحقیق حاضر 
درخواست شد که متون مورد بررسی را بدون اطالع از دسته بندی قبلی و به صورت جداگانه کدگذاری 
آن ها  میان  باالِی  مشابهت  میزان  و  محقق  دو  استخراج شدۀ  کدهای  نزدیک بودن  براین اساس،  کند. 

نشان دهندۀ توافق باال میان دو کدگذار و بیانگر پایایی بود.

 جدول 5.   )ادامه( 
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 گام هفتم:  ارائۀ یافته های فراترکیب
در این مرحله از روِش فراترکیب یافته های حاصل از مراحل قبل ارائه می شوند. به طورکلی در تحقیق 
حاضر 2۴2 کد از منابع مورد مطالعه استخراج شد که این کدها در 32 مفهوم و 11 مقولۀ اصلی قرار 
گرفتند. اطالعات مرتبط با این گام از روش فراترکیب در بخِش بعدی ساختار پژوهش به صورت مبسوط 

شرح داده شده است.

 یافته های پژوهش
پس از گردآوری و بررســی داده های موردنیاز جمع آوری شده، در ادامه به ارائۀ یافته های پژوهش و 
بیان نتایج حاصل از اجرای گام های هفت گانۀ سندلوســکی و باروســو )2007( متناسب با سؤال اصلی 
پژوهش پرداخته شد. لذا در پاسخ به این پرسش که مهم ترین چالش های پداگوژیکی آموزش ابتدایی در 
محیط یادگیری الکترونیکی کدام اند پژوهشگران پس از کشف و تعیین مقوالت اصلی و مفاهیم مرتبط با 
آن ها، درنهایت بر اساس میزان فراوانی به ترتیب به چالش هایی در مقوالت یازده گانۀ اصلی چون مسائل 
مربوط به تعامالت، مسائل معلمان، مسائل دانش آموزان، مسائل والدین، روش تدریس، مدیریت کالسی، 
نظارت و ارزشــیابی، تکالیف و بازخورد، محتوای آموزشی، نتایج یادگیری و منابع آموزشی دست یافتند 

که در جدول 6 ارائه شده است. 

 جدول 6.   چالش های پداگوژیکی آموزش ابتدایی در محیط یادگیری الکترونیکی                                                                                                                                  

ف
شمارۀ منابعفراوانی کلفراوانی کدهامفاهیممقولهردی

1
محتوای 
آموزشی

6ضعف تولید محتوای الکترونیکی
1۴

 ،)19( ،)1۵( ،)12( ،)7(
 ،)29( ،)28( ،)27( 

)38( ، )33( 8ضعف سازماندهی محتوای الکترونیکی

2
روش 
تدریس

۵فقدان تجربۀ تدریس برخط

2۴

 ،)12( ،)8( ،)6( ،)۵ ( 
 ،)20( ،)19( ،)13( 
 ،)26( ،)2۴( ،)21( 
)38( ،)36( ،)32(

8عدم آمادگی الزم برای تدریس برخط

11عدم کاربرد شیوه های تدریس اثربخش

تعامالت3

17تعامل ضعیف معلم - دانش آموز

۴3

 ،)9( ،)۵( ،)3( ،)1( 
 ،)12( ،)11( ،)10( 
 ،)1۵( ،)1۴( ،)13( 
 ،)26( ،)21( ،)19( 
 ،)3۴( ،)31( ،)29( 
 ،)37( ،)36( ،)3۵( 

)39( ،)38(

1۵تعامل محدود معلم - والدین

۵محدودیت تعامل دانش آموزان با یکدیگر

3نبود تعامل معلم با سایر همکاران

۴مشکالت تعامل معلم با دانش آموز شرایط خاص
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ف
شمارۀ منابعفراوانی کلفراوانی کدهامفاهیممقولهردی

4
تکالیف و 
بازخورد

10ضعف ارائۀ تکالیف

1۵

 ،)12( ،)9( ،)7( ،)2( 
 ،)23( ،)21( ،)20( ،)13(
 ،)32( ،)28( ،)2۵( ،)2۵( 

)37( ،)3۴(

۵بازخورد ناکارآمد

5
مدیریت 
کالسی

6ضعف در مدیریت زمان

22

 ،)11( ،)10( ،)9( ،)7( ،)1(
 ،)20( ،)16( ،)1۵( ،)1۴(
 ،)32( ،)27( ،)2۴( ،)22(
)39( ،)37( ،)3۴( ،)33(

۵عدم تمرکز در کالس درس

11مدیریت ضعیف فرایند یادگیری

6
مسائل 
معلمان

1۴فقدان صالحیت های دیجیتالی

3۵

 ،)۵( ،)۴( ،)2( ،)1( 
 ،)11( ،)9( ،)7( ،)6( 
 ،)17( ،)1۵( ،)12( 

 ،)26( ،)2۴( ،)23( ،)22(
 ،)33( ،)32( ، )29( 

)38( ،)37(

8انگیزش پایین معلمان 

6تنزل شأن معلم

7مسائل روان شناختی 

7
مسائل 

دانش آموزان

6کاهش انگیزۀ دانش آموزان

31

 ،)8( ،)6( ،)۵( ،)3( ،)2(
 ،)1۵( ،)1۴( ،)13( ،)12(

 ،)22( ،)20( ،)16( 
 ،)27( ،)26( ،)23( 

)39( ،)30(

7تفاوت های فردی دانش آموزان

9مسائل زیستی و بدنی

9مسائل روحی ـ روانی

8
مسائل 
والدین

10فشار مالی بر والدین

27

 ،)8( ،)6( ،)۵( ،)3( ،)2(
 ،)1۵( ،)13( ،)10( 
 ،)23( ،)20( ،)16( 
)31( ،)27( ،)2۴(

8فشار کاری بر والدین

۵فشار روانی بر والدین

۴پایین بودن سطح سواد والدین

9
منابع 
آموزشی

۵عدم سازماندهی منابع برخط
۵

 ،)18( ،)7( ،)3( 
)38( ،)19(

10
نتایج 
یادگیری

3مشکالت پیشرفت تحصیلی
6

 ،)17( ،)3( 
)36( ،)30( 3شکاف آموزشی 

11
نظارت و 
ارزشیابی

10کیفیت پایین ارزشیابی

20

 ،)12( ،)9( ،)8( ،)۵(
 ،)23( ،)18( ،)16( ،)1۴(
 ،)3۴( ،)32( ،)27(،)2۵(

)38( ،)37(

10عدم نظارت کافی
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همان گونه که در جدول 6 مشاهده شد، در تحقیق حاضر بیشترین میزان فراوانی کدها به چالش های 
مرتبــط با مقولۀ تعامــالت )۴3 کد( تعلق گرفت. پس ازآن، چالش های مربوط به مســائل معلمان )3۵ 
کد(، مســائل دانش آموزان )31 کد(، مسائل والدین )27 کد(، روش تدریس )2۴ کد(، مدیریت کالسی 
)22 کد(، نظارت و ارزشــیابی )20 کد(، تکالیف و بازخورد )1۵ کد(، محتوای آموزشی )1۴ کد(، نتایج 
یادگیری )6 کد( و منابع آموزشی )۵ کد( در رده های بعدی این دسته بندی قرار گرفتند. در ادامه برای 

پرهیز از اطالۀ کالم به اختصار هریک از این مقوالت به ترتیب مطرح شده اند. 

 1.  چالش های پداگوژیکی تعامالت در محیط یادگیری الکترونیکی
یافته هــای حاصل از مطالعات پیشــین حکایت از آن دارد کــه چالش های مرتبط با مقوله 
تعامالت در ردۀ اول بیشــترین میزان کدهای دریافتی قرار گرفته اســت. این مهم بیانگر لزوم 
توجه به اهمیت ارتباطات و همکاری های بین فردی در محیط یادگیری الکترونیکی برای آموزش 

ابتدایی است. در این بخش با دسته بندی کدهای اولیه موارد ذیل حاصل شد:

 دانش آموز: در کدهای اولیۀ این مفهوم به نبود برنامه ای برای برقراری   تعامل ضعیف معلمـ 
ســهولت ارتباط معلمان و فراگیران و تعامل محدود با دانش آموزان اشــاره شــد. همچنین 
دشــواری در هماهنگی برای ارتباطات هم زمان، نبود ارتبــاط چهره به چهره میان مدرس و 
دانش آموز، غفلت معلمان از تعامالت عمیق با دانش آموزان به برقرارنشــدن تعامالت مثبت 
میان معلــم و فراگیر و همکاری های الزم میان آن ها در یادگیری برخط منجر شــد. موارد 
دیگری چون نبود تعامل منظم با دانش آمــوزان ازطریق ابزارهای دیجیتال، نگرانی درمورد 
کیفیــت تعامل با دانش آموزان، نگرانی درمورد برقراری ارتباط عاطفی با دانش آموزان کالس 
برخــط، نبود ارتباط عاطفی میان معلم و دانش آموزان، نبود تعامل انســانی میان معلمان و 

دانش آموزان و ناامیدی از تعامل به موقع با معلمان در این طبقه جای گرفت. 

 والدین: در این بخش به مشــکالت ارتباطــی معلمان و والدین،   تعامــل محدود معلمـ 
مشکل در برقراری ارتباط مؤثر با والدین و انجام دادن کارهای گوناگون به علت بی سوادی و 
بی اطالعــی آنان از فضای مجازی، نبود ارتباط منظم میان معلمان و والدین، ارتباط ناموفق 
والدین و معلمان، موقعیت های مشکل ساز در ارتباط میان والدین و معلم، همکاری و تعامل 
ضعیف والدین با معلمان و نیز دشواری در هماهنگی و ایجاد ارتباط معلمان و خانواده ها اشاره 
شد. تعامل ضعیف و همکاری محدود میان معلمان و والدین، با توجه به اهمیت نقش آفرینی 
خانواده ها در فضای جدید آموزشی، به ویژه در دورۀ ابتدایی، چالشی اساسی بود که در مقاالت 

نمود یافته است. 
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 محدودیت تعامل دانش آمــوزان با یکدیگر: در فضای جدیِد آمــوزش دانش آموزان نیز 
فرصت تعامل و امکان برقراری رابطه با همساالن و همنوعان خود را از دست داده اند. این مهم 
می تواند تأثیرات عمیقی را در فرایند آموزش و به ویژه اجتماعی شدن دانش آموزان در پی داشته 
باشد. مواردی چون چالش مربوط به حفظ روابط میان دانش آموزان، نیاز به تعامل و همکاری 
همساالن با یکدیگر در کالس درس مجازی، محدودیت برقراری ارتباط با سایر همکالسی ها و 

حذف ارتباطات و تعامل با همنوعان ازجمله مفاهیم استخراج شده در این بخش بود. 
 نبود تعامل معلم با ســایر همکاران: نبود تعامل و همفکری میان معلمان و پشتیبانی و 
حمایت نکردن همکاران از یکدیگر ازجمله موارد دیگری اســت که به منزلۀ موانع ارتباطی در 

مطالعات پیشین ذکر شد.
 مشکالت تعامل معلم با دانش آموز شــرایط خاص: ازجملــه یافته های حائز اهمیت در 
کدگذاری اولیۀ مبانی پیشــین می توان به مشکل برقراری ارتباط معلم با دانش آموزان دارای 
معلولیت و کم پیشــرفت، نبود رابطۀ دوطرفه میان معلم و دانش آموز ناشنوا و دریافت نکردن 
بازخوردهای الزم، تأثیرنداشتن آموزش های مجازی برای ناشنوایان به علت مشکالت خاص 
این دانش آموزان در گفتارخوانی و درنهایت تعامل محدود با دانش آموزان معلول اشــاره کرد 

که در ذیل این بخش طبقه بندی شدند.

 2.  چالش های پداگوژیکی مسائل معلمان در محیط یادگیری الکترونیکی
در بررسی مقاالت پژوهِش حاضر چالش های مرتبط با مسائل معلمان جزو یکی از مهم ترین 
موانع در موفقیت آموزش های الکترونیکی در دورۀ ابتدایی اســت که در پژوهش های متعددی 
به آن اشــاره شده است. ازآنجاکه معلمان تأثیری پررنگ در نظام آموزشی، به ویژه دورۀ ابتدایی، 
دارند، توجه به نیازها و مسائل مرتبط با آنان همواره اهمیت ویژه ای داشته است. در این بخش با 

دسته بندی کدهای اولیه موارد ذیل حاصل شد:
 فقــدان صالحیت های دیجیتالی: ایــن مفهوم بیانگر دانش و مهــارت ضعیف معلمان و 
تسلط نداشــتن آنان در اســتفاده از فناوری در یادگیری الکترونیکی و مشــکل در استفاده از 
رایانه و برنامه های آموزشــی اســت. همچنین آگاهی نداشتن از گزینه های اساسی و پیشرفتۀ 
سیستم عامل های آموزش الکترونیکی، سطوح گوناگون شایستگی دیجیتال و تجهیزات فناوری 
اطالعات و ارتباطات، آمادگی نداشتن معلمان درزمینۀ دیجیتالی برای اتخاذ آموزش الکترونیکی، 
توانایــی ضعیف در کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات، ضعف یادگیری رســانه ای و درنهایت 
شــکاف دیجیتالی میان معلم و دانش آموز از دیگر مواردی اســت که به نبود شایســتگی ها و 

صالحیت های دیجیتالی در معلمان دورۀ ابتدایی، به ویژه در سنین باالتر، اشاره دارد.
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 انگیــزش پایین معلمان: در کدهای اولیۀ این مفهوم به کاهــش روحیۀ معلمان و فقدان 
انگیزۀ تدریس در محیط یادگیری الکترونیکی اشاره شد. همچنین بی انگیزگی آنان به علت 
افزایش حجم کار معلمی، اشتیاق نداشتن معلمان برای دستیابی به عملکرد باالی دیجیتالی، 
بی عالقگــی به وظایف و تعهدات معلمان و درنهایت نبود رضایت معلمان از یادگیری برخط 

ازجمله موارد دیگری است که در این طبقه جای گرفت. 
 بی توجهی به شأن معلم: در کدگذاری اولیه موضوعاتی نظیر حذف کاریزمای ناشی از حضور 
معلم، خدشه وارد شدن به شأن و جایگاه معلم، کاهش اقتدار معلمان در کالس های برخط، 
نبود مرجعیت معلمان به علت شکاف نسلی میان معلم و فراگیر و گرفتن آزادی عمل معلم 

در ذیل مفهوم بی توجهی به شأن معلم قرار گرفتند. 
 مســائل روان شناختی معلمان: این مفهوم با دسته بندی کدهایی نظیر مشکِل مربوط به 
آمادگی روحی و روانی معلمان، ایجاد حالت ناســازگاری و فشــار روانی، احســاس ترس و 
اضطــراب معلمان به علــت انجام وظیفه در محیط برخط و دلواپســی و نگرانی معلمان در 

خصوص سالمت روحی و روانی دانش آموزان در تدریس های برخط حاصل شد. 

 3.  چالش های پداگوژیکی مسائل دانش آموزان در محیط یادگیری الکترونیکی
با مطالعۀ پژوهش های پیشــین، چالش های مرتبط با مســائل دانش آموزان با فراوانی 31 کد 
در ردۀ ســوم قرار گرفت. آموزش الکترونیکی در شرایِط فعلی شکل و نحوۀ تدریس و یادگیری را 
تغییر داده و در فرصت های یادگیری دانش آموزان در سراســر جهان تأثیر بسیاری گذاشته است. 
دراین بِین اگرچه دانش آموزان دوره های برخط را با هدف تکمیل موفقیت آمیز آن ها می گذرانند، به 
علل متعددی شکست می خورند. مهم ترین علل ناکامی دانش آموزان در شرایط حاضر مسائلی چون 
پایین بودن سطح انگیزش دانش آموزان، تفاوت های فردی میان دانش آموزان، مسائل زیستی و بدنی 
و نیز مسائل روحی و روانی است. در ادامه یافته های مرتبط با هریک از این مفاهیم ارائه شده است: 
 کاهش انگیزۀ دانش آمــوزان: این مفهوم با دســته بندی کدهایی نظیــر بی عالقگی و 
انگیزه نداشــتن فراگیران برای حضور در کالس مجازی، کاهــش انگیزۀ برخی دانش آموزان 
برای تحصیل در شیوۀ جدید تدریس و انگیزۀ پایین دانش آموزان به علت تغییر مفهوم رقابت 

کالسی در فضای آموزشی جدید به دست آمد.
 تفاوت های فردی دانش آمــوزان: در این بخش به نیازهای ویــژۀ فراگیران، تفاوت های 
فردی میان دانش آموزان و ســطوح گوناگون مهارت آنان، نبود برابری در وضعیت معیشتی 
دانش آموزان، امکانات نابرابر دانش آموزان، نابرابری های فردی دانش آموزان و در نظر نگرفتن 

این تفاوت ها در فرایند کدگذاری مفاهیم اشاره شد. 
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 مسائل زیستی و بدنی: تهدید بالقوۀ رشد جسمی دانش آموزان، بی اشتهایی به علت تعطیلی 
مدارس، نگرانی درمورد بینایی کودکان، نگرانی بیشــتر درمورد تأثیر در چشــم و ســردرد، 
بدن درد به علت افزایش ساعات نشستن و نبود چیدمان مناسب نشستن در منزل، کم تحرکی 
دانش آموزان، احتمال قرارگیری در معرض اشــعه و تأثیر منفی در سالمت جسمی کودک، 
فرصــت کمتر برای انجام دادن فعالیت های بدنی و تأثیرات منفی در تندرســتی و ســالمت 
دانش آموزان ازجمله مواردی اســت که به عنوان چالش زیستی و بدنی دانش آموزان در این 

بخش طبقه بندی و ذکر شد.
 مســائل روحی و روانی: در کدهای اولیۀ این مفهوم به وابســتگی دانش آموزان به فضای 
مجازی، احتمال در معرض قرار گرفتن محتوای نامناسب برای سن کودکان و تأثیر منفی در 
سالمت روانی دانش آموزان، ایجاد اضطراب، سرخوردگی برای دانش آموزان، خشونت/ استثمار 

و سایر مسائل روانی ناشی از مشکالت آموزش برخط و انزوا کودکان اشاره شد.

 4.  چالش های پداگوژیکی مسائل والدین در محیط یادگیری الکترونیکی
در پژوهش حاضر تعداد 27 کد به چالش های مرتبط با مقولۀ مســائل والدین تعلق گرفت. 
با شــیوع ویروِس کرونا لزوم اهمیت مشــارکت والدین برای دستیابی به فرصت های یادگیری با 
کیفیت در بســتر الکترونیک بیش ازپیش نمایان شد. در این بخش با دسته بندی کدهای اولیۀ 

دریافتی موارد ذیل حاصل شد: 
 فشــار مالی بر والدین: در فرایند کدگذاری اولیــه موضوعاتی نظیر هزینه بربودن تدریس 
برخط برای خانواده ها )تهیۀ بســته های اینترنت، گوشی های هوشمند و رایانه و غیره(، نبود 
قدرت خرید دستگاه های دیجیتالی، هزینه بربودن شکستگی یا خرابی تلفن همراه، مشکالت 
مربوط به خانواده های کم برخوردار در تهیۀ تلفن همراه و رایانۀ شخصی و ناتوانی در پرداخت 

هزینۀ خدمات اینترنتی در ذیل مفهوم فشار مالی بر والدین قرار گرفتند. 
 فشار کاری بر والدین: در این بخش به مشکالت اشتغال والدین و عدم صرف وقت خانواده ها 
برای مسائل درسی فرزندانشان، تداخل کار والدین در بیرون و آموزش فرزندان در منزل به طور 
هم زمان، افزایش مســئولیت والدین در آموزش بخش های مرتبط با خود، خستگی والدین از 

حجم بسیار کار و تأثیر در اشتغال )تأخیر برنامه های کاریابی و تعویق استخدام( اشاره شد.
 فشار روانی بر والدین: این مفهوم با دسته بندی کدهایی نظیر نگرانی والدین در خصوص 
تحمل نکردن شرایط جدید آموزشی و بدرفتاری با فرزندان در منزل، نگرانی خانواده ها درمورد 
مدیریــت رفتار فرزنــدان خود، اضطراب والدین در زمان کمــک و نظارت بر آموزش برخط 
فرزندانشــان و ایجاد فشــارهای عصبی و تنش های روانی در بعضی خانواده ها حاصل شــد. 
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 پایین بودن سطح سواد والدین: نداشتن سواد الزم در بسیاری از خانواده ها برای آموزش 
فرزنــدان خود در خانه، ناتوانی خانواده ها در همراهی فرزندانشــان برای انجام دادن تکالیف 
درســی )به علت کم سوادی(، ســطوح متفاوت فرهنگی و آموزشی والدین و حمایت ضعیف 
تحصیلی دانش آموزان ازجانب والدین کم ســواد یا بی سواد ازجمله مواردی است که به عنوان 

چالش های مرتبط با این بخش در مطالعات پیشین ذکر شد.

 5.  چالش های پداگوژیکی روش تدریس در محیط یادگیری الکترونیکی
در بررســی مطالعات پیشین، چالش مرتبط با مقولۀ روش تدریس با فراوانی 2۴ کد در ردۀ 
پنجم قرار گرفت. در شرایط حاضر و با توجه به لزوم استفاده از فناوری در امر آموزش و یادگیری، 
روش های تدریس در آموزش وپرورش نیز متحول شــده است و نیاز به بازنگری در آن احساس 

می شود. با دسته بندی کدهای اولیه چالش های ذیل شناسایی شد:
 فقدان تجربۀ تدریس برخط: این مفهوم با دســته بندی کدهایی شــامل نبود تجربۀ کافی 
معلمان در تدریس برخط، نبود قطعیت و شرایط آزمون وخطا برای کسب تجربۀ تدریس برخط 
و بی تجربگی معلمان درزمینۀ استفاده از فناوری و روش های آموزش الکترونیکی به دست آمد.

 نبــود آمادگی الزم برای تدریس برخط: در این بخش نیز بــه نبود آموزش مهارت های 
تدریس برخط به معلمان و آمادگی نداشتن آنان برای تدریس در این فضای جدید آموزش به 
علت بی تأثیربودن آن اشاره شد که می تواند به مقاومت معلمان در برابر یادگیری مهارت های 

جدید در آموزش برخط و کاربرد آن منجر شود. 
 به کاربرد نبردن شــیوه های تدریــس اثربخش: در کدهای اولیۀ ایــن مفهوم به نبود 
طرح درس مناسب و به کارگیری آن، اســتفاده نکردن از روش های متنوع تدریس، دشواری 
شخصی سازی برنامۀ درسی سنتی برای استفاده از مطالب آموزش برخط، نگرانی در خصوص 
نحوۀ ایجاد یادگیری مشــارکتی در فضای برخط، تغییر شــیوه های تدریس معلم در فضای 
برخط اشــاره شد. همچنین توجه نکردن به اهمیت بازی و فعالیت های بدنی ازجانِب معلمان 
در تدریس برخط، شفاف نبودن توضیحات معلمان، روش های تدریس کلیشه ای و نامناسب، 
عدم ارائۀ یادگیری مستقل در تدریس برخط، نبود امکان تدریس برخط برای برخی از دروس 
)مثــل دروس عملی یا تربیت بدنی( و تقویت نکردن روحیۀ پرسشــگری در دانش آموزان در 
تدریس برخط نیز از موارد دیگری است که در دسته بندی چالش های این بخش به دست آمد.

 6.  چالش های پداگوژیکی مدیریت کالسی در محیط یادگیری الکترونیکی
در پژوهش حاضر تعداد 22 کد به چالش های مرتبط با مقولۀ مدیریت کالسی تعلق گرفت. 
در مقاالت بررسی شــده به مشکالت مدیریت در کالس درس به مباحثی چون چالش مدیریت 
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زمــان در آموزش برخط، چالش های مربوط به فرایند یادگیری و ایجاد نظم و انضباط در کالس 
درس و نیز چالش مربوط به برقراری و حفظ تمرکز دانش آموزان و جلوگیری از حواس پرتی آنان 

در کالس برخط اشاره شده که در ادامه یافته های مرتبط با هریک از مفاهیم ارائه شده است: 
 ضعف مدیریت زمان: در ایــن بخش به کاهش زمان مفید تدریــس در کالس های برخط، 
بی اعتقادی برخی معلمان به آموزش مجــازی و درنتیجه صرف نکردن وقت الزم برای آموزش 
اشاره شد که ناتوانی در مدیریت زمان و ساعات کالسی و نبود مدیریت اثربخش آن را در پی دارد.

 نبــود تمرکز در کالس درس: این مفهوم با دســته بندی کدهایی شــامل فقدان تمرکز 
دانش آموزان در موضوع درســی، حواس پرتی و کاهش تمرکز به علت دخالت ســایر اعضای 
خانواده، پرت شدن حواس دانش آموزان هنگام آموزش با تلفن های همراه، خستگی زودهنگام 
در کالس های برخط و درنهایت اختالل فرایند یاددهی و یادگیری به واســطۀ مزاحمت های 
برخی از دانش آموزان در کالس برخط شناسایی شد که ازجمله مشکالت پراهمیت در بخش 

مدیریت کالسی است.
 مدیریــت ضعیف فرایند یادگیری: مشــکل برقراری نظم و انضبــاط در کالس برخط، 
چالش هایــی برای ایجاد جّو )شــرایط( مؤثر برای یادگیری برخط، اســتفاده از راه حل های 
غیراســتاندارد مربوط بــه آموزش الکترونیکی، نبود پیگیری اثربخــش در فرایند یاددهیـ  
یادگیری و مشــارکت ضعیف دانش آموزان در کالس درس ازجمله مواردی است که به عنوان 

چالش مدیریت کالسی در این بخش طبقه بندی و ذکر شد.

 7.  چالش های پداگوژیکی نظارت و ارزشیابی در محیط یادگیری الکترونیکی
در بررســی مقاالت پژوهش حاضر، چالش های مرتبط با مقولۀ نظارت و ارزشــیابی با تعداد 
فراوانــی 20 کد از دیگــر یافته های مهم این پژوهش اســت. ازآنجاکه نظارت و ارزشــیابی از 
آموخته های یادگیرندگان از مســائل مهِم برنامه های درسی مجازی است، اطمینان از صحت و 
اعتبار شــیوه های ارزشــیابی مجازی با توجه به توسعۀ مداوم ابزارهای الکترونیکی با چالش ها و 
دشــواری های متعددی روبه روســت که در مطالعات مورد بررسی نیز بدان تأکید شده است. در 

ادامه یافته های مرتبط با این مقوله ارائه شده است: 
 نبود نظارت کافی: در کدهای اولیۀ این مفهوم به سلب شدن قدرت نظارت از معلم، نظارت 
نداشتن بر رفتار دانش آموزان حین آموزش، مشکالت معلمان در نظارت بر پیشرفت یادگیری 
فراگیران و ممکن نبودن صحت ســنجی و نظارت دقیــق از حضور دانش آموزان در گروه های 
آموزش مجازی اشــاره شــد که نبود نظارت دقیق به بروز پدیدۀ تقلب، برآوردنکردن میزان 

دقیق تقلب دانش آموزان و افزایش میزان آن در آزمون های کالسی منجر شده است. 
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 کیفیت پایین ارزشیابی: این مفهوم با دسته بندی کدهایی شامل توانایی نداشتن در ارزیابی 
دقیق پیشرفت دانش آموزان در تدریس برخط، مشخص نبودن شیوه های ارزشیابی درست در 
مقاطع تحصیلی گوناگون، ارزشــیابی مبتنی بر اینترنت از دانش و مهارت های دانش آموزان، 
دشواربودن سنجش یادگیری واقعی دانش آموزان در آزمون های برخط، نبود ارزیابی و پایش 
مداوم ابتکارات یادگیری جدید و درنهایت نبود ارزشــیابی اثربخش )تشــخیصی، تکوینی، 

پایانی( شناسایی شد که ازجمله چالش های اساسی در چرخۀ آموزش محسوب می شود.

 8.  چالش های پداگوژیکی تکالیف و بازخورد در محیط یادگیری الکترونیکی
چالش مرتبط با مقولۀ تکالیف و بازخورد با فراوانی 1۵ کد یکی دیگر از یافته های این پژوهش 
در بررســی مطالعات پیشین است. انجام دادن تکالیف درســی و دریافت بازخورد باعث تقویت 
مهارت های اکتســابی جدید در دانش آموزان می شــود و حلقۀ ارتباطی را برای بهبود یادگیری 
میــان دانش آموز، والدین و معلم در شــرایط کنونی ایجاد می کند. لیکن به رغم اهمیِت ویژۀ آن 
با چالش ها و موانعی به خصوص در محیط یادگیری الکترونیکی همراه بوده است. با دسته بندی 

کدهای اولیه چالش های ذیل شناسایی شد:
 ضعف ارائۀ تکالیف: در دســته بندی کدهای اولیه مــواردی چون ارائۀ تکالیف یکنواخت و 
تکراری، نبود توجه کافی به تکالیف، ارائه نشــدن تکالیف متناســب با شرایط و وضعیت هر 
دانش آموز، عدم مشــاهدۀ عینی معلم در شیوۀ انجام دادن فعالیت ها و تکالیف دانش آموزان، 
نظارت محدود معلمان بر تکالیف دانش آموزان و تعیین حجم باالی تکالیف خانگی به دست 
آمد که دقت در نحوۀ ارائه و حجم میزان تکالیف ارســالی برای دانش آموزان ازجانب معلمان 
بایــد مدنظر قرار گیرد. همچنین انجام ندادن تکالیف یادگیری برخط به علت نبود اتصال به 
اینترنت، نبود تکرار و تمرین مناسب برای انجام دادن فعالیت ها، ارائه نکردن به موقِع تکالیف و 
بی نظمی دانش آموزان در انجام دادن تکالیف از دیگر مواردی اســت که به ضعف ارائۀ تکالیف 

ازجانب دانش آموزان اشاره دارد. 
 بازخــورد ناکارآمد: این مفهــوم با دســته بندی کدهایی نظیر نبود بازخورد مناســب و 
چهره به چهره، نبود بازخوردهی مناســب و بازخورد مبهم معلمان شناسایی شد. با توجه به 
اهمیت بازخورد در کمک به یادگیری دانش آموزان در محیط یادگیری برخط، ناکارآمدی آن 

می تواند فرایند آموزش، به ویژه در دورۀ ابتدایی، را با مشکل مواجه سازد. 

 9.  چالش های پداگوژیکی محتوای آموزشی در محیط یادگیری الکترونیکی
در پژوهش حاضر تعداد 1۴ کد به چالش های مرتبط با مقولۀ محتوای آموزشی تعلق گرفت. 
تولید محتوای آموزشــی خوب و جذاب برای آموزِش مجازی یکی از دغدغه های اساســی برای 
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معلمان ابتدایی اســت. در مقاالت مورد بررســی نیز مشکالت مربوط به محتوا به مباحثی چون 
ضعف تولید محتوای الکترونیکی و ضعف سازمان دهی محتوای الکترونیکی اشاره دارد که در ادامه 

یافته های مرتبط با هریک از مفاهیم ارائه شده است: 
 ضعف تولید محتوای الکترونیکی: در این بخش با دســته بندی کدهای نخستین مواردی 
نظیــر زمان بربودن تولید محتوای الکترونیکی، ســختی های تولید محتوا، دشــواری تبدیل 
محتوای دروس کالس حضوری به محتوای مجازی و رســوخ مدیریت دســتوری در تولید 

محتوای الکترونیکی چالش مربوط به ضعف محتوای الکترونیکی به دست آمد. 
 ضعف ســازمان دهی محتوای الکترونیکی: این مفهوم نیز بــا کدگذاری مباحثی چون 
ناهماهنگی میان کتاب های قدیمی و فضای جدید، نبود ســازمان دهی محتوای آموزشــی 
مستقل، ممکن نبودن شبیه سازی فضای آموزشی متناسب با محتوای درسی، نبود محتوای 
ســاختارمند در مقابل منابع فراوان برخط و نبود جذابیت بصری برخی از ویدئوها یا مطالب 
ارائه شده شناســایی شــد. همچنین ممکن نبودن انتقال کامل همۀ مطالب درسی ازطریق 
آموزش مجازی، مدیریت دستوری در نحوۀ انتقال مفاهیم و محتوای درسی و کاهش عالقۀ 
کودک به محتوای موضوعی موجود در نظام آموزشــی از دیگر مواردی اســت که به ضعف 

سازمان دهی محتوای الکترونیکی اشاره دارد. 

 10.  چالش های پداگوژیکی نتایج یادگیری در محیط یادگیری الکترونیکی
در بررسی مطالعات پیشــین تعداد 6 کد به چالش های مرتبط با نتایج یادگیری اختصاص 
یافت. ازآنجاکه نتایج یادگیری بیانگر انتظارات دانشی و مهارتی از فراگیر در انتهای دورۀ آموزشی 
معین اســت و گویای کیفیت نظام آموزشی و عملکرد آنان است، همواره دارای اهمیت اساسی 
بوده اســت. طبق یافته های حاصل از مقاالت بررسی شــده، نتایج یادگیری آموزش ابتدایی در 
محیط یادگیری الکترونیکی با مشکالت و دشواری هایی همراه بوده است که ازجمله آن می توان 
به مشکالت مربوط به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نظیر افزایش میزان ترِک تحصیل، افزایش 
افت تحصیلی و همچنین شکاف آموزشی چشمگیر میان دانش آموزان غنی و فقیر اشاره کرد که 

تأثیرات منفی عمیقی در بازده ها و نتایج یادگیری در پی داشته است. 

 11.  چالش های پداگوژیکی منابع آموزشی در محیط یادگیری الکترونیکی
 در تحقیق حاضر کمترین میزان فراوانی کدها به مقولۀ چالش های مرتبط با منابع آموزشی 
)تعداد ۵ کد( اختصاص یافت. منابع آموزشــی در فرایند یادگیــری مؤثر و پایدار دانش آموزان 
تأثیر بســزایی دارد. بنابراین در مطالعات پیشــین نیز توجه به مســائل مرتبط با این بخش در 
محیط یادگیری برخط وجود داشــت و با دســته بندی کدهای اولیه مفهومــی با عنوان »عدم 
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ســازماندهی منابع آموزشی« شناسایی شــد که مباحثی چون دسترسی محدود به منابع الزم 
آموزشــی، دشواری تبدیل منابع متعارف آموزشــی به منابع دیجیتال، چالش مرتبط با تنوع در 
منابع آموزشی در تدریس برخط، حذف یا کاهش منابع کمک آموزشی و چالش های نوآوری در 

منابع آموزشی را دربرگرفت.

بر اساس بررسی مبانی نظری و تحلیل یافته های پژوهش، نتایج حاصل از فراترکیب شامل مقوالت 
و مفاهیم دریافتی در شکل 3 به منزلۀ برونداد نهایی پژوهش نشان داده شده است. .

نتایج یادگیری
مشکالت پیشرفت تحصیلی 

شکاف آموزشی

روش تدریس
فقدان تجربه تدریس برخط
عدم آمادگی تدریس برخط

عدم کاربرد روش تدریس اثربخش

محتوای آموزشی
ضعف تولید محتوای برخط
ضعف سازماندهی محتوا

منابع آموزشی
عدم سازماندهی منابع آموزشی

مسائل دانش آموزان
کاهش انگیزش

تفاوت های فردی 
مسائل زیستی و بدنی
مسائل روحی ـ روانی

مسائل معلمان
فقدان صالحیت دیجیتالی
انگیزش پایین معلمان 

تنزل شأن معلم
مسائل روان شناختی

مدیریت کالسی
ضعف در مدیریت زمان

عدم تمرکز در کالس درس
مدیریت ضعیف فرایند یادگیری

تکالیف و بازخورد
ضعف ارائۀ تکالیف
بازخورد ناکارآمد

نظارت و ارزشیابی
ضعف ارزشیابی
عدم نظارت کافی

مسائل والدین
فشار مالی 
فشار کاری 
فشار روانی 

سطح سواد ناکافی 

 چالش های 
 پداگوژیکی 

 آموزش ابتدایی 
 در بستر 
الکترونیک

تعامالت
 دانش آموز تعامل ضعیف معلمـ 
 والدین تعامل محدود معلمـ 

محدودیت تعامل دانش آموزان با هم
نبود تعامل معلم با سایر همکاران

ضعف تعامل معلم با دانش آموز خاص

 شکل 1.   چالش های پداگوژیکی آموزش ابتدایی در محیط یادگیری الکترونیکی                                                                                                                                  
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 نتیجه گیری 
با توجه به اینکه در حال حاضر اکثر فعالیت های آموزشی کشور، به خصوص 
در مقطع ابتدایی، در محیط یادگیری الکترونیکی انجام می گیرد، هدف پژوهش 
حاضر نیز شناسایی و تحلیل مهم ترین چالش های پداگوژیکی آموزش ابتدایی 
در این بستر جدید بود. توجه خاص به محدودۀ چالش های آموزش الکترونیکی 
)منظور شناســایی چالش های پداگوژیکی( و نیز ترتیب اولویت هریک از این 
موانــع، به ویژه در دورۀ ابتدایی که تا قبل از شــیوع کرونــا توجه چندانی به 
آموزش های مجازی در این دورۀ تحصیلی نشده بود، و همچنین در نظر گرفتن 
دیدگاه هــای متفاوت ذی نفعان )معلمان، دانش آموزان و والدین( در این زمینه 
ازجمله ارزش افزوده های تحقیق حاضر است. توجه هم زمان به »محدوده« و نیز 
»ترتیب اولویت« این چالش ها برای اجرای موفق آموزش الکترونیکی ضرورتی 
اجتناب ناپذیر است. با بررسی مطالعات و مبانی پژوهشی صورت گرفته در این 
زمینه )جدول 3(، از دیدگاه ذی نفعان، آنچه به منزلۀ چالش و مشکل شناسایی 
و مطرح شد در 11 مقولۀ اصلی )مسائل مربوط به تعامالت در محیط یادگیری 
الکترونیکی، مســائل مربوط به معلمان، دانش آموزان و والدین، مسائل مربوط 
به روش تدریس، مدیریت کالســی، نظارت و ارزشــیابی، تکالیف و بازخورد، 
محتوای آموزشــی، نتایج یادگیری و منابع آموزشی( و 32 مفهوم طبقه بندی 

شدند. 
اولین و مهم ترین چالش مســتخرج از مبانی پژوهشی موردمطالعه در این 
تحقیق مســائل مربوط به تعامل در محیط الکترونیکــی بود. اگر بپذیریم که 
تعامل ســهمی اساســی و مهمی در فرایند تدریس و یادگیری دارد، بنابراین 
در محیــط یادگیری الکترونیکی نیز همانند محیــط کالس درس تعامل نیاز 
اســت و الزم اســت محیط یادگیری به گونه ای طراحی شود که تا حد امکان 
شــاگردان بتوانند در محیطی تعاملی و همیارانه به یادگیری بپردازند )رضوی، 
1390(. در این بخش، طبق نتایِج کدگذاری یافته های تحقیق، چالش مربوط 
به تعامل میــان معلم و دانش آموز به منزلۀ ارتباط میان دو قطب اصلی فرایند 
آموزش از بیش ترین میــزان فراوانی )تعداد 17 کد( برخوردار بود که با نتایج 
پژوهش های خادمی و ستاری )1۴00( و الن67 و همکاران )2019( همخوانی 
دارد. همچنیــن در پژوهش معصومی فرد )1398( نیــاز به تعامل فراگیران با 
یکدیگر در اولویت نخست قرار دارد که با یافته های تحقیق حاضر ناهمسوست. 



33

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

لم
 ع

یة
شر

ن

فرزانه تاری  محمد جوادی پور  رضوان حکیم زاده  مرضیه دهقانی

 ë 83 شمارة
 ë سال بیست ویکم
ë 1401 پاییز 

ازجمله دالیل این ناهمســویی را می توان به نیاز ویژۀ کودکان این ردۀ ســنی 
)مقطع ابتدایی( به الگوبرداری از والدین یا معلمان خود دانســت. درصورتی که 
فراگیران در دوره های ســنی باالتر )مقاطع متوســطه یا آموزش عالی( بیشتر 
به ارتباط با همســاالن خــود گرایش دارند و محدودیت ارتبــاط فراگیران با 
یکدیگر در ســنین نوجوانی و جوانی ارجح تر به نظر می رسد. به طورکلی اکثر 
صاحب نظراْن تعامل را رکن اصلی فرایند یاددهی – یادگیری و آن را ضرورتی 
اجتناب ناپذیر در آموزش فراگیران در دوره های یادگیری الکترونیکی می دانند 

)پورکریمی و علیمردانی، 1399(.
مسائل مربوط به معلمان از دیگر چالش های پرتکرار و بااهمیت در پژوهش 
حاضر اســت. معلمان به علت حساسیت جایگاهشان در نظام آموزشی اهمیت 
فوق العاده تــری در قیاس با ســایر عوامل دخیل در آموزش دارند )عباســی و 
همکاران، 1399(. لذا مسائل مرتبط با آن ها نیز اهمیت دوچندانی دارد و لزوم 
توجه و تالش برای رفع مشــکالت آنان بیش از سایر موارد احساس می شود. 
فقــدان صالحیت های دیجیتالی معلمان، انگیزش پایین معلمان، تنزل شــأن 
معلم، مسائل روان شــناختی آنان ازجمله چالش های مستخرج در این بخش 
اســت. در میان این مفاهیم فقدان صالحیت های دیجیتالی معلمان بیش ترین 
تعداد کدهای دریافتــی )1۴ کد( را به خود اختصاص داد. نتایج پژوهش های 
ملک الکالمی68 )2020(، کالرو69 و همکاران )2018( و زارع خلیلی و فریدونی 
)1399( نیز مؤید آن اســت که این مانع ازجمله مهم ترین مواردی اســت که 
می تواند موفقیت آموزش در محیط یادگیری الکترونیکی را با مشــکل مواجه 
کند و با نتایج تحقیق حاضر همسوســت. ازآنجاکه معلمان پیشــگامان تحول 
فرهنگی و ســواد دیجیتالی محسوب می شوند می بایست به منظور بهره گیری 
هرچه بیشتر از امکانات و تســهیالت فناوری های اطالعات و ارتباطات دارای 
صالحیت دیجیتالی مطلوبی باشند تا بتوانند طیف وسیعی از مهارت های فنی 
و آموزشــی را در کاربرد محتوای آموزشــِی به روز و الگو های جدید را در خود 
شکل دهند و با استفاده از امکانات فناوری های نوین باعث ارتقای سطح سواد 
اطالعاتی و ســواد دیجیتالی دانش آموزان شــوند. درواقع آنان را برای ورود به 
جامعه آماده کنند و باعث پیشــرفت تحصیلی آنان شــوند )مرادی و هداوند، 

 .)1396
دانش آموزان از ارکان اساسی فرایند یاددهی و یادگیری محسوب می شوند. 
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در این پژوهش مســائل مربوط به ایشان سومین چالش پداگوژیک بود که در 
تحقیق حاضر شناســایی شــد. کاهش انگیزۀ دانش آموزان، تفاوت های فردی 
دانش آموزان، مسائل زیســتی و بدنی و مسائل روحی ـ روانی ازجمله مفاهیم 
مســتخرج در این بخش بود. پژوهشگرانی چون اشنایدر و همکاران )2021(، 
حداد و همکاران )2020(، هنگ و سول )2020( و عباسی و همکاران )1399( 
نیــز در مطالعات خود به آن موارد اشــاره کرده اند و بــا نتایج تحقیق حاضر 
همخوانی دارد. در همین زمینه پیش تر ســان و چن70 )2016( خاطرنشــان 
کردند که مشکالت اصلی دانش آموزان در طول یادگیری برخط حفظ انگیزه، 
پایبنــدی به برنامه ها و مطالعۀ منظم اســت. همچنیــن الرمندی ـ جورنز و 
الینهــارت71 )2006( بر آن بودند دوره های برخِط طوالنی مدت ممکن اســت 
به اعتیاد دانش آموزان به رایانه و تلویزیون منجر شود. عالوه براین، قرارگرفتن 
طوالنی مدت در معرض رایانه، تلفن همراه یا تلویزیون می تواند باعث از دست 
دادن بینایی در دانش آموزان دبستانی شود که با نتایج این پژوهش همسوست. 

در ســطح جهانی والدین با اضطراب بســیاری درنتیجۀ انتقال ناگهانی به 
یادگیری برخط روبه رو بوده اند. مســائل مربوط بــه والدین با مفاهیمی چون 
افزایش فشار مالی، فشار کاری، فشار روانی بر والدین و پایین بودن سطح سواد 
آن ها از دیگر چالش های مهم این پژوهش بود. در همین راستا و همسو با نتایج 
ایــن تحقیق، مارتینزـ  فیلهو72 و همــکاران )2020( نیز در مطالعۀ خود بیان 
کردند که والدین از نظارت بر فرزندان، بررســی تکالیف آن ها و ارائۀ بازخورد 
مکرر به معلمان شــکایت داشــتند. این امر به میزان چشــمگیری بار کاری، 
اضطراب و آزار والدین را افزایش داد. عالوه براین، برخی از والدین نتوانســتند 
به فرزندان خود کمک کنند زیرا آن ها بی سواد بودند. در تأیید یافته های فوق، 
پژوهشگران دیگری چون حمد )2021(، گارگ و همکاران )2020( و محمدی 
و همکاران )1399( نیز به این موارد اشــاره کرده اند. ازآنجاکه حمایت والدین 
سهمی اساســی در افزایش یادگیری دانش آموزان دارد، بنابراین الزم است در 
شرایط حساس کنونی که آموزش ها در بستر الکترونیک صورت می پذیرد به اثر 
و جایگاه والدین توجه ویژه تری کرد و به تعامل سازنده میان والدین و معلمان 

و پشتیبانی از ایشان همت گماشت. 
پنجمین چالش پداگوژیک شناسایی شده از نظِر ذی نفعان مسائل مربوط 
به شیوۀ تدریس بود. فقدان تجربۀ تدریس برخط، نداشتن آمادگی الزم برای 
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تدریس برخط و به کار نبردن شــیوه های تدریــس اثربخش ازجمله مفاهیم 
مستخرج در این بخش است. معلمانی که آمادگی الزم برای تدریس در فضای 
مجازی را دارند عالوه بر افزایش اثربخشــی و انتقال مطالِب آموزشــی باعث 
ایجاد انگیزه و افزایش عالقه مندی در فراگیران نیز می شــوند. تجارب موجود 
در کشــور نشان دهندۀ این واقعیت اســت که آشنایی نداشتن و نبود آمادگی 
در معلمان برای آموزش در فضای مجازی از اثربخشــی آموزش ها به شــدت 
می کاهد. پژوهشــگرانی چون زیدنی73 و همــکاران )2019(، الینتر و الیتنر 
لوز7۴ )2016( و بارخدا و احمدحیدری )1۴00(، نیز همســو با نتایج پژوهش 
حاضر، به این موضوع اشــاره دارند که معلمان می بایست رویکردهای تدریس 
خود را متناســب با فضای جدید آموزشی تطبیق دهند و تغییرات اساسی را 
در روش های تدریس پیشین و مرســوم خود ایجاد کنند تا بتوانند به نتیجۀ 

مطلوب دست یابند. 
در حــال حاضر اداره کردن کالس های مجازی و همچنین مدیریت کارآمد 
آن از مهم ترین موضوعات موردبحث و از مســائل قابل توجه اســت )بارخدا و 
احمدحیدری، 1۴00(. شــکی نیســت که بدون مدیریِت صحیح ادارۀ کالس 
و جریان تدریِس معلم با هر ســبک و روشــی ناممکن خواهد بود. نمی توان از 
کنار این مسئله به راحتی گذشت. بی انضباطی دانش آموزان مسئله ای است که 
به راحتی بیشتر وقت کالس و انرژی معلم را به خود اختصاص می دهد و باعث 
کاهش میزان یادگیری ســایر دانش آموزان نیز می شود. بسیاری از معلمان در 
برخورد با این بی انضباطی ها و مشکالت رفتاری دانش آموزان توانایی های الزم 
را ندارند یا اینکه از روش هایی قدیمی و ناکارآمد اســتفاده می کنند. درنتیجه، 
این امر باعث کندی شکل گیری فرایند یاددهی ـ یادگیری در جریان آموزش 
مجازی می شود )شفیعی و هاشمی، 1399(. مسائل مربوط به مدیریت کالس 
درس شــامل ضعف در مدیریت زمان، نبود تمرکز در کالس درس و مدیریت 
ضعیف فرایند یادگیری از دیگر مشــکالت شناسایی شده در بخش یافته های 
این پژوهش است که با یافته های محققانی چون روفای7۵ و همکاران )201۵(، 
لطیفه76 و همکاران )2020( و زارع خلیلی و فریدونی )1399( مطابقت دارد. 

هفتمین چالش پداگوژیک شناسایی شده از نظر ذی نفعان مسائل مربوط به 
نظارت و ارزشــیابی است. کیفیت پایین ارزشیابی و نبود نظارت کافی ازجمله 
مفاهیم مســتخرج از این بخش است. بدون شک ارزشیابی برای هر یادگیری 
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چه به صورت حضوری و چه برخط حیاتی است. بااین حال، به علت نبود نظارت 
کافی معلمان در محیط یادگیــرِی الکترونیکی ارزیابی پیچیده تر و اعتبار آن 
دچار تردید بیشتری شده است )آددوئین و سویکان77، 2020(. در حال حاضر 
بزرگ ترین دغدغۀ نظام های آموزشــی درزمینۀ ارزشــیابی در فضای مجازی 
مســئلۀ اخالق در ارزشــیابی و درنتیجه قضاوت عادالنه  درمورد میزان کسب 
شایستگی های دانش آموزان خواهد بود. طبق آزمون ها و ارزشیابی های فضای 
مجازی، برخالف فضای واقعی، به  علت ماهیت آن، یعنی کمتربودن مراقبت ها 
و نظارت های معلمان و اولیای مدرسه، احتمال بروز رفتارهای غیراخالقی بسیار 
بیشــتر  اســت. نمونه هایی از این رفتارها در فرایند اجرای آزمون ها در محیط 
یادگیــرِی الکترونیکی شــامل کمک گرفتن از افراد ثالث، به اشــتراک گذاری 
پاسخ ها میان دانش آموزان یک کالس به روش های گوناگون و استفاده از مواد و 
منابع آموزشی به هنگام آزمون باشد )سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 
1399(. پژوهشــگرانی چون هنگ و سول )2020(، کرنز78 )2012(، یونسکو 
)2020( و عباســی و همــکاران )1399( و حاجی و همکاران )1۴00( نیز در 
مطالعات خود به این موضوع اشاره کرده اند و با نتایج تحقیق حاضر همخوانی 

دارد. 
مسائل مربوط به تکالیف و بازخورد با مفاهیمی چون ضعف ارائۀ تکالیف و 
بازخورد ناکارآمد از دیگر چالش های مهم این پژوهش است. ارگن و دورموش79 
)2021( نیز همسو با نتایج تحقیق حاضر مسائلی را در بخش تکالیف و بازخورد 
عنــوان کردند که ازجملۀ آن مشــکالت مربوط به زمان بربودن آماده ســازی 
تکالیف و بررســی و ارائۀ بازخوردها، بی نظمی دانش آموزان در ارائۀ تکالیف و 
نبود صداقت در ارائۀ تکالیف )انجام دادن تکالیف توسط خانواده ها( است. آنچه 
مبرهن است اینکه تکلیف همواره یکی از عوامل مهم در شکل گیری یادگیری 
بوده اند و در هر دوره متناســب با نوع برداشت از یادگیری شکل و نوِع آن نیز 
متفاوت بوده است )ســیف، 1391(. لذا هدف از ارائۀ تکالیف الکترونیکی نیز 
برانگیختن حس کنجکاوی و تقویت مهارت های یادگیری مســتقل و تثبیت 
میزان آموخته هاســت و یکی از آثار مثبت آن پیشرفت و یادگیری سریع است 
)حوری زاد، 1393(. ارائۀ تکالیف در هر شــکل برای معلم ارزش بسیاری دارد 
اما از آن مهم تر ارائۀ بازخورد به تکالیف هفتگی از طرف معلم است که اهمیت 
بیشتری در انگیزه بخشی به دانش آموزان و نگه داشتن آن ها در مسیر یادگیری 
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دارد. این موضوع حلقۀ اتصال سنجش و یادگیری است، چراکه نه تنها می تواند 
دانش آموزان را در مســیر یادگیری نگه دارد و بر نقاط قوت آنان تأکید و نقاط 
ضعفشان را اصالح کند )خوش خلق و اسالمیه، 138۵(، بلکه همچنین می تواند 
ســهم مؤثری در برقراری ارتباط و حفظ تعامل میــان معلم و دانش آموزان و 
خارج کردن هر دو از انزوا و احســاس تنهایی و رهاشــدگی در آموزش برخط 

داشته باشد. 
مسائل مربوط به محتوای یادگیری الکترونیکی با زیرمؤلفه هایی چون ضعف 
تولید محتوای الکترونیکی و ضعف سازمان دهی آن هفتمین چالش پداگوژیک 
در پژوهش حاضر بود که شناسایی شد. پژوهش هایی چون قربانخانی و صالحی 
)139۵(، عبدالفتاح80 و همــکاران )2019( و حاجی و همکاران )1۴00( نیز 
در توافق با یافته های این پژوهش به دشــوارِی تهیۀ هرروزی محتوای آموزشی 
برای معلمان، نبود تجانس میان محتوای کتاب و نیازهای آموزشــی جدید و 
پیچیده بودن ابزار تولید محتوا و زمان بربودن تهیۀ آن اشاره کرده اند. در همین 
زمینه طبق نظر محسن پور )1393(، در ارائۀ محتواهای گوناگون الکترونیکی 
به دانش آموزان باید این مورد را مدنظر داشت که محیِط یادگیری الکترونیکی 
نه تنها باید امکان هدایت اشــخاص در طول مسیر یادگیری و برقراری ارتباط 
آن ها با یکدیگر را فراهم آورد، بلکه عالوه براین باید محتوای آموزشی متناسب 
را نیــز به آن ها ارائه دهــد. همچنین طبق اهداف روش هــای نوین تدریس، 
دانش آمــوزان را در فرایند یاددهی یادگیری فعال ســازد تــا دانش آموزان با 
مشارکت فعال در تدریس یادگیرِی بهتر و عمیق تری را کسب کنند. لذا تولید 
باکیفیت محتوای آموزشــی و در ادامۀ آن ارائۀ اطالعات و دانش باکیفیت باال 
که امکان دسترســی به مطالب آموزشی را در هر زمان و هر مکان میسر سازد 
برای کلیۀ افرادی که ازطریق آموزش مجازی مشــغول به یادگیری اند بســیار 

ضروری است. 
دهمین چالش پداگوژیک شناسایی شــده در این مطالعه مســائل مربوط 
به نتایج یادگیری اســت. مشکالت مربوط به پیشرفت تحصیلی نظیر افزایش 
میــزان افت تحصیلی و میزان باالی ترک تحصیل دانش آموزان و نیز شــکاف 
آموزشی قابل توجه میان دانش آموزاِن غنی و فقیر که تأثیرات منفی عمیقی را 
در نتایــج و بازده های یادگیری فراگیران دارد ازجمله مفاهیمی بود که در این 
بخش شناسایی شــد. گاالگر ـ مکی81 و همکاران )2021( نیز همسو با نتایج 
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این مطالعه اشاره داشتند که تعطیلی ها در انتقال تحصیلی دانش آموزان تأثیر 
می گذارند کــه متعاقباً می تواند در نتایج بعدی تحصیلــی آنان نیز تأثیرگذار 
باشــد. خانواده هــا، مربیان و خود کودکان اجماع و توافق گســترده ای بر این 
امــر دارند که دانش آمــوزان حضوری بهتر از برخط یــاد می گیرند و عملکرد 
بهتری خواهند داشت. همچنین بنا بر گفتۀ الحمدی82 )2021( تفسیر تجربۀ 
یادگیری با فناوری نشان دهندۀ شکاف در کیفیت یادگیری بوده است. ازاین رو، 
برای افزایش بازده های یادگیری در آموزش های الکترونیکی حضور شناختی، 

حضور اجتماعی و حضور تدریس ضروری است. 
درنهایت، مســائل مربوط به منابع آموزشــی با مفاهیمی چون دسترسی 
محدود به منابع الزم آموزشــی، دشــواری تبدیل منابع متعارف آموزشی به 
منابــع دیجیتال، چالش مرتبط با تنوع در منابع آموزشــی در تدریس برخط، 
حذف یا کاهش منابع کمک آموزشــی و چالش های نوآوری در منابع آموزشی 
به عنوان آخرین چالش پداگوژیک شناسایی شد. چنگ )2020( نیز در پژوهش 
خود به نبود ســازمان دهی درست منابع آموزش برخط اشاره کرد. به اعتقاد او 
ازآنجاکه کیفیت منابع آموزشی تأثیری اساسی در نتایج تدریس دارد لذا برای 
اجرای تدریس برخط نخســت دیجیتالی کردن منابع آموزشی ضروری است، 
یعنی تبدیل منابع آموزشــی مرســوم به منابع دیجیتال و سپس متنوع کردن 
منابع آموزشی به طوری که فراگیران بتوانند ازطریق منابع و رسانه های گوناگون 

دیجیتالی محتوای آموزشی را دریافت کنند و یادگیری اثربخش حاصل شود.
آنچه مبرهن اســت این اســت که یادگیری از راه دور یا همان یادگیری 
الکترونیکی عنصری مهم در نظام های آموزشــی و پرورشی آینده خواهد بود 
و توسعۀ این شــیوه امری حتمی و ضرورتی انکارناپذیر برای دولت ها به شمار 
می رود )عباسی و همکاران، 1399(. لیکن برگزاری آموزش در بستر الکترونیک 
به رغم برخورداری از نقاط قوت ســتودنی، اما به نظر می رســد به کارگیری و 
تعمیم عجوالنه آن بدون توجه به اقتضائات خاص آموزشی، فردی، سازمانی و 
محیطی به ویژه در مقطع حساس ابتدایی نمی تواند تصمیمی دقیق و متناسب 
به شمار رود. لذا ترکیب متفکرانۀ تجارب یادگیری حضوری و مجازی می تواند 
تضمین کنندۀ یادگیری دانش آموزان باشد و با تلفیق نقاط قوت شیوۀ آموزش 
حضوری و مجازی می توان گام مؤثری را برای ارتقای کیفیت یادگیری برداشت. 
امید است با شناسایی و تحلیل چالش های پداگوژیکی آموزش ابتدایی در بستر 
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الکترونیک به روشن شدن فضای تصمیم و اقدام هوشمندانه برای رفع موانع و 
چالش ها، بهبود و بالندگی برگزاری آموزش الکترونیکی کمک شود. ازاین رو، با 
توجه به یافته های حاصل از این پژوهش به کلیۀ مسئوالن و متولیان آموزش، 
به ویژه برنامه ریزان، توصیه می شــود برای افزایش کمیت و کیفیت و پیشبرد 
هرچه بهتر آموزش در محیط یادگیری الکترونیکی ضرورت بازاندیشی و تمهید 
سازوکارهایی مناســب برای کاهش آثار چالش های پیِش رو و ارتقای شرایط 
مثبت موجود را مدنظر داشــته باشند و تغییراتی را هم در منابع درسی و هم 
در پداگوژی مربوط به آن به وجود آورند. در انتها با عنایت به یافته های پژوهش 

حاضر پیشنهاد های ذیل ارائه می شود: 
مطالبه گری معلمان و طرح ســؤال از دانش آموزان به جای پاســخ گویی 

به سؤاالت. )تمرکز روی مشارکت دانش آموز تا ارائۀ اطالعات(
تعدیل گری و تسهیلگری معلمان در جریان آموزش و تالش برای فعال 

نگه داشتن دانش آموزان.
برگزاری کارگاه های و دوره های آموزشی کوتاه مدت برای آشنایی هرچه 
بیشتر معلمان در اســتفاده از شبکه های آموزش مجازی، ارتقای سطح 
شایستگی های دیجیتالی آنان و نیز کسب آمادگی برای تدریس اثربخش 

در بستر الکترونیک. 
اســتفاده از مشــوق هایی چون فراهم کردن تسهیالت، کمک های مالی، 
پیشرفت شــغلی، اعطای گواهینامه صالحیت حرفه ای، معرفی معلمان 
فعال و زحمتکش در عرصۀ آموزش های الکترونیکی و تقدیر شایســته 
از آنان در راســتای ارتقای ســطح انگیزش، کاهش فشــارهای روانی و 

اضطراب های شغلی و نیز حفظ کرامت و شأن معلم.
ارتباط معلمان با دانش آموزان و والدینشان ازطریق ارسال پیام یا تماس 
تلفنی بــرای اطالع از وضعیــت دانش آموزان و برقــراری رابطۀ گرم و 

صمیمی با آنان و نیز سایر همکاران خود.
برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی برای والدین برای مدیریت آموزش 

و یادگیری دانش آموزان در منزل. 
افزایش انگیزۀ دانش آموزان برای حضور در کالس های مجازی با کاربرد 
برانگیزاننده هــای درونی، تشــویق به همکاری گروهــی، پرورش حس 

کنجکاوی و شکوفایی خالقیت های فردی دانش آموزان.
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طراحی تکالیف متنوع با اســتفاده از امکانات محیط های مجازی و ارائۀ 
بازخوردهای فوری. 

اشاره به اشــتباه تک تک یادگیرندگان در حین ارائۀ بازخورد به صورتی 
دقیق، پشتیبانی دلسوزانۀ متناسب با سطح دانش و مهارت دانش آموزان 

و رعایت جوانب ادب و احترام ازجانب معلمان. 
تســهیل فرایند تمرکززدایی از نظام آموزشــی و تــالش برای اصالح و 

متناسب سازی محتوای کتاب ها و به روزرسانی آن ها.
همــکاری وزارت فنــاوری اطالعــات درزمینــۀ تأمین بودجــه و نیز 
تأمین زیرســاخت های الزم بــرای تولید محتوای آموزشــی با وزارت 

پرورش. آموزش و
استفاده از ظرفیت خود معلمان و دانش آموزان در رویکرد عمومی تولید 

و سازماندهی محتوا.
تأکید بر ارزشیابی مستمر و تکوینی به جای ارزشیابی های پایانی.

دعوت به مشــارکت یادگیرندگان در طراحی تکالیف، ارزشــیابی و نیز 
سنجش و نظارت بر آن.

در انتها می توان گفت ورود به عرصۀ آموزش در بســتر الکترونیک نیازمند 
سرمایه گذاری قابل توجه، تأمین زیرساخت های اساسی، آموزش نیروی انسانی، 
ســنجش نیازها، شناســایی مخاطبان و به طور خالصه داشتن برنامۀ دقیق و 
اصولی با مدنظر داشــتن الزامات پداگوژیکی دورۀ ابتدایی و به دوراز شتابزدگی 

است.



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

لم
 ع

یة
شر

ن

REFERENCES

منابع

41
 ë 83 شمارة
 ë سال بیست ویکم
ë 1401 پاییز 

ابراهیم آبادی، حسین. )1۴00(. تحوالت فضای مجازی، نظریه های یادگیری و الگوهای آموزش الکترونیکی. نامۀ علوم پایه، 1، 101-8۵. 
البــرزی، محبوبه.، محمدی، مهدی.، ناصری جهرمی، رضا.، صفری، مریم. و میرغفاری، فاطمه. )1۴00(. تجارب معلمان دورۀ ابتدایی از 

چالش های تغییر آموزش سنتی به آموزش مجازی در دوران شیوع ویروس کرونا. مطالعات آموزش و یادگیری، 13)1(، 19-1.
ابوالمعالی الحســینی، خدیجه. )1399(. پیامدهای روان شــناختی و آموزشی بیماری کرونا در دانش آموزان و راهکارهای مقابله با آن ها.

روان شناسی تربیتی، 1۵)۵6(، 166-1۵3. 
بارخدا، ســید جمال و احمدحیدری، پرســتو. )1۴00(. بازنمایی تجارب دانشــجویان از چالش ها و مشکالت تدریس اساتید در فضای 

مجازی. تدریس پژوهی، 9)1(، 98-73.
پورکریمی، جواد و علیمردانی، زهره. )1399(. عوامل مؤثر بر تعامالت در محیط های یادگیری الکترونیک )مطالعه ای فراترکیب(. فن آوری 

اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 11)1(، ۴۴-2۵. 
تاری، فرزانه.، شمس مورکانی، غالمرضا. و رضایی زاده، مرتضی. )1396(. شناسایی و مدل سازی مهم ترین چالش های به کارگیری آموزش 

الکترونیکی با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری )ISM( در شرکت ملی گاز ایران. آموزش و توسعۀ منابع انسانی، ۴)1۴(، 27-1.
جعفری، پریوش و ســعیدیان، نرگس. )138۵(. ابعاد پداگوژیک دانشــگاه مجازی به منظور ارائۀ یک مدل مناسب. دانش و پژوهش در 

علوم تربیتی، 3)12(، 26-1. 
حاجی، جمال.، محمدی مهر، مژگان. و محمدی آذر، حدیقه. )1۴00(. بازنمایی مشــکالت آموزش در فضای مجازی با استفاده از برنامۀ 

شاد در دورۀ پاندمی کرونا: یک مطالعۀ پدیدارشناسی. فن آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 11)3(، 17۴-1۵3.
حوری زاد، بهمن. )1393(. غنی سازی تکالیف آموزشی؛ سازوکارها و راهنمای عمل مدیران، معلمان و اولیای دانش آموزان. سایۀ سخن. 
خادمی، یوسف و ستاری، صدرالدین. )1۴00(. ارزیابی و اولویت بندی انواع تعامل و مشارکت در محیط یادگیری الکترونیکی با استفاده 

از تکنیک تحلیل سلسله مراتب )AHP(. فن آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 11)3(، 107-87.
خوش خلق، ایرج و اســالمیه، محمدمهدی. )138۵(. تدوین و طرحی الگویی برای ارائۀ بازخوردهای کیفی در ارزشــیابی از پیشــرفت 

تحصیلی. نوآوری های آموزشی، ۵)18(، 78-۵7. 
https:// .شورای عالی انقالب فرهنگی. )139۵(. مطالعه و تدوین چشم انداز آموزش مجازی در آموزش وپرورش جمهوری اسالمی ایران

sccr.ir/files/6929.pdf

رضوی، سید عباس . )1390(. تعامل در محیط یادگیری الکترونیکی. رشد تکنولوژی آموزشی، 27)۴(، 18-1۴.
زارع خلیلی، مجتبی و فریدونی، فائزه. )1399(. آسیب شناســی آموزش مجازی از دیدگاه معلمان دورۀ ابتدایی؛ مطالعۀ موردی کیفی. 

پیشرفت های نوین در مدیریت آموزشی، 1)2(، ۵3-۴3. 
زینی وندنژاد، فرشــته و نویدی، احد. )1۴00(. اســتفاده از ســامانۀ شــاد و تدریس تلویزیونی در دورۀ شــیوع کرونا: »کاســتی ها« و 

»چون وچراها«. نوآوری های آموزشی، 20)2(، 3۴-7.
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. )1399(. ارزشیابی، گام آخر در آموزش مجازی.

http://oerp.ir/baztab/11357/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%8C-%

DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2

%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C

ســلیمی، سمانه و فردین، محمدعلی. )1399(. نقش ویروس کرونا در آموزش مجازی، با تأکید بر فرصت ها و چالش ها. فصلنامۀ علمی 
پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 8)2(، 60-۴9.

سیف، علی اکبر. )1391(. روان شناسی پرورشی نوین. دوران. 
شــفیعی، صابر و هاشــمی، حبیب اهلل. )1399(. مهارت ها مدیریتی کالس درس. پیشــرفت های نوین در روان شناسی، علوم تربیتی و 

آموزش وپرورش، 3)2۵(، 88-78. 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

42
ë شمارة 83

ë سال بیست ویکم 
ë پاییز 1401

صمدی، نرگس. )1۴00(. تحلیل و بررسی پیامدهای تربیتی گسترش فضای مجازی در وضعیت کرونایی و پساکرونایی بر دانش آموزان 
کشور. راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی،3)9( ، 2۵-1۴.

عباســی، فهیمه.، حجازی، الهه. و حکیم زاده، رضوان. )1399(. تجربۀ زیستۀ معلمان دورۀ ابتدایی از فرصت ها و چالش های تدریس در 
شبکۀ آموزشی دانش آموزان )شاد(: یک مطالعۀ پدیدارشناسی. تدریس پژوهی، 8)3(، 2۴-1.

عزیزی، سیدمحسن.، فرج اللهی، مهران.، سراجی، فرهاد.، خاتونی، علیرضا. و سرمدی، محمدرضا. )1397(. کاربست ویژگی های مؤلفه های 
برنامۀ درسی مجازی؛ در دوره های آموزش مجازی علوم پزشکی. توسعۀ آموزش در علوم پزشکی، 11)31(، 70-62.

غفوری فرد، منصور. )1399(. رونق آموزش مجازی در ایران: توان بالقوه ای که با ویروس کرونا شــکوفا شــد. آموزش در علوم پزشکی، 
.3۴-33 ،)83(20

قربانخانی، مهدی و صالحی، کیوان. )139۵(. بازنمایی چالش های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی: مطالعه ای با روش پدیدارشناسی. 
فن آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 7)2(، 1۴8-123.

کرمی پور، محمدرضا. )139۵(. از پداگوژی تا رهبری آموزشی. رشد فناوری آموزشی، 31)8(، ۴0-38.
گوتیه، کلرمون و تاردیف، موریس. )1399(. پداگوژی: علم و هنر یاددهیـ  یادگیری از دوران باستان تا به امروز )ترجمۀ فریده مشایخ(. 

سمت. )تاریخ انتشار به زبان اصلی 2012(. 
مانیان، امیر.، موســی خانی، محمد.، حســن زاده، علیرضا. و جامی پور، مونا. )1393(. طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش هم راســتا با 

استراتژی های کسب وکار: با استفاده از روش فراترکیب. مدیریت فناوری اطالعات، 6)2(، 332-307. 
محسن پور، بهرام. )1393(. مبانی برنامه ریزی آموزشی. سمت. 

محمدی، مهدی.، کشاورزی، فهیمه.، ناصری جهرمی، رضا.، ناصری جهرمی، راحیل.، حسام پور، زهرا.، میرغفاری، فاطمه و ابراهیمی، شیما. 
)1399(. واکاوی تجارب والدین دانش آموزان دورۀ اول ابتدایی از چالش های آموزش مجازی با شــبکه های اجتماعی در زمان شــیوع 

ویروس کرونا. نشریۀ پژوهش های تربیتی، 7)۴0(، 101-7۴.
مرادی، امیر و ضرغامی، ســعید. )1399(. تنگناها و راهبردهای به کارگیری شبکۀ  اجتماعی دانش آموزی )شاد( در تدریس و یادگیری 

دانش آموزان در دوران شیوع کرونا: مطالعه ای پدیدارشناسانه. نوآوری های آموزشی، 20)2(، 60-3۵.
مرادی، خدیجه و هداوند، ضا. )1396(. بررسی میزان و تأثیر سواد دیجیتالی دبیران شاغل در مدارس راهنمایی شهرستان های استان 

تهران بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. ادکا، ۴)1( ، 29-1۴.
مشایخ، فریده. )1389(. جایگاه پداگوژی در کیفیت یادگیری الکترونیکی: از نظریه تا کاربرد. مدارس کارآمد، 3)1(، 22-20.

معصومی فرد، مرجان. )1398(. مطالعۀ رابطۀ انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی با کیفیت یادگیری مشارکتی )موردمطالعه: دانشجویان 
کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست(. آموزش محیط زیست و توسعۀ پایدار، 7)3(، 11۴-103. 

میرانی سرگزی، نرگس.، حیدری آبروان، محمدجواد.، عسکری، مهتاب. و خوش خواهش، رویا. )26 شهریور، 1399(. کرونا و چالش های 
آموزش مجازی در ایران ]مقالۀ ارائه شــده[. در دومین کنفرانس بین المللی روان شناســی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره، پادوا، 

ایتالیا.
نجفی، حسین. )1391(. مبانی پداگوژیکی آموزش از دور و نظریه های آن. پژوهش در برنامه ریزی درسی، 9)3۴(، ۴1-32.

وحدانی، محســن.، رضاســلطانی، نجمه و جعفری، محمد. )1۴00(. طراحی الگوی پداگوژیکی برای پیاده ســازی اهداف برنامۀ درسی 
تربیت بدنی مدارس در دوران شیوع کوید ـ19 . پژوهش در ورزش تربیتی، 9)22(، ۴6-17.

Abdel-Fattah, M. A., EMAM, O. E., & Abdel-Hady, B. A. (2019). Developing Production Process of e-learning 
Courses: A four Phase Model. International Journal of Applied Engineering Research, 14(10), 2347-2358.

Abuhammad, S. (2020). Barriers to distance learning during the COVID-19 outbreak: A qualitative review from 
parents’ perspective. Heliyon, 6(11), 1-5.

Adedoyin, O. B., & Soykan, E. (2020). Covid-19 pandemic and online learning: the challenges and opportunities. 
Interactive Learning Environments. https://doi.org/10.1080/10494820.2020.1813180.



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

لم
 ع

یة
شر

ن

43
 ë 83 شمارة
 ë سال بیست ویکم
ë 1401 پاییز 

Aga Khan Foundation. (2021). Supporting Primary School Educators to Help Students Learn. https://www.akdn.org/

sites/akdn/files/media/documents/various_pdf_documents/akdn_primary_educators_tips_and_resources_during_covid-19_vs02. pdf .

Al-Fraihat, D., Joy, M., & Sinclair, J. (2020). Evaluating E-learning systems success: An empirical study. 
Computers in Human Behavior, 102, 67-86.

Alhammadi, S. (2021). The Effect of the COVID-19 Pandemic on Learning Quality and Practices in Higher 
Education Using Deep and Surface Approaches. Education Sciences, 11(9), 1-13.

Anas, A. (2020). Perceptions of Saudi students to blended learning environments at the University of Bisha, Saudi 
Arabia. Arab World English Journal, 6, 261-277.

Bhamani, S., Makhdoom, A. Z., Bharuchi, V., Ali, N., Kaleem, S., & Ahmed, D. (2020). Home learning in times of 
COVID: Experiences of parents. Journal of Education and Educational Development, 7(1), 9-26.

Blagg, K., Blom, E., Gallagher, M., & Rainer, M. (2020). Mapping Student Needs during COVID-19. https://www.
urban.org/sites/default/files/publication/102131/mapping-student-needs-during-covid-19-final_2.pdf

Borah, B. (2021). Challenges of using digital pedagogy practices during covid 19 outbreak in the elementary 
schools of sivasagar district of Assam (India). The Online Journal of Distance Education and e-Learning, 9(1), 
19-27.

Cheng, X. (2020). Challenges of'school’s out, but class’s on'to school education: Practical exploration of Chinese 
schools during the COVID-19 Pandemic. Sci Insigt Edu Front, 5(2), 501-516.

Claro, M., Salinas, A., Cabello-Hutt, T., San Martín, E., Preiss, D. D., &Valenzuela, S. (2018). Teaching in a 
digital environment (TIDE): Defining and measuring teachers’ capacity to develop students’ digital information 
and communication skills. Computers & Education, 121, 162–174.

Cui, S., Zhang, C., Wang, S., Zhang, X., Wang, L., Zhang, L., Yuan, Q., Huang, C., Cheng, F., Zhang, K., & Zhou, 
X. (2021). Experiences and Attitudes of Elementary School Students and Their Parents Toward Online Learning 
in China During the COVID-19 Pandemic: Questionnaire Study. Journal of medical Internet research, 23(5), 
e24496.

Dewi, L. (2017). Designing Online Learning in Higher Education Institution: Case Study in Curriculum and 
Instruction Course at Indonesia University of Education. Edutech, 16(2), 205–221.

Dhawan, Sh. (2020). Online Learning: A Panacea in the Time of COVID-19 Crisis. Journal of Educational 
Technology Systems, 49(1), 5–22.

Ergen, Y., & Durmuş, M. E. (2021). The experiences of classroom teachers on the homework process in teaching 
mathematics: An interpretative phenomenological analysis. Journal of Pedagogical Research, 5(1), 293-314.

Fauzi, I., & Khusuma, I. H. S. (2020). Teachers’ elementary school in online learning of COVID-19 pandemic 
conditions. Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan, 5(1), 58-70.

Ferri, F., Grifoni, P., & Guzzo, T. (2020). Online learning and emergency remote teaching: Opportunities and 
challenges in emergency situations. Societies, 10(4), 1-18.

Statistics Canada. (2020). Impacts of COVID-19 on Canadian families and children. https://www150.statcan.
gc.ca/n1/daily-quotidien/200709/dq200709a-eng.htm.

Fontenelle-Tereshchuk, D. (2021). ‘Homeschooling’and the COVID-19 Crisis: The Insights of Parents on 
Curriculum and Remote Learning. Interchange, 52(2), 167-191. https://link.springer.com/article/10.1007/s10780-
021-09420-w

Gallagher-Mackay, K., Srivastava, P., Underwood, K., Dhuey, E., McCready, L., Born, K., Maltsev, A., Perkhun, 
A., Steiner, R., Barrett, K., & Sander, B. (2021). COVID-19 and education disruption in Ontario: emerging 
evidence on impacts. Law and Society Faculty Publications. 1 .https://scholars.wlu.ca/laso_faculty/1.

Garbe, A., Ogurlu, U., Logan, N., & Cook, P. (2020). COVID-19 and remote learning: Experiences of parents with 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

44
ë شمارة 83

ë سال بیست ویکم 
ë پاییز 1401

children during the pandemic. American Journal of Qualitative Research, 4(3), 45-65.

Garg, S., Aggarwal, D., Upadhyay, S. K., Kumar, G., & Singh, G. (2020). Effect of COVID-19 on school education 
system: Challenges and opportunities to adopt online teaching and learning. Hum Soc Sci Rev, 8(6), 10-17.

Hadad, S., Meishar-Tal, H., & Blau, I. (2020). The parents' tale: Why parents resist the educational use of 
smartphones at schools? Computers & education, 157, 103984. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0360131520301822

Hamad, F. (2021). Palestinian Mothers’ Perceptions about Online Learning at Public and Private Elementary 
Schools during COVID-19: Challenges and Recommendations. Pedagogical Research, 6(3), 1-18. 

Heng, K., & Sol, K. (2021). Online learning during COVID-19: Key challenges and suggestions to enhance 
effectiveness. Cambodian Journal of Educational Research, 1(1), 3-16. 

Hoon, C. (2013). Meta-synthesis of qualitative case studies: An approach to theory building. Organizational 
Research Methods, 16(4), 522-556.

Kang, M., & Duong, A. (2021). Student Perceptions of First-time Online Learning During the COVID-19 
Pandemic in Vietnam. ie: inquiry in education, 13(1), 1-17.

Kearns, L. R. (2012). Student assessment in online learning: Challenges and effective practices. Journal of Online 
Learning and Teaching, 8(3), 198-208. 

Klapproth, F., Federkeil, L., Heinschke, F., & Jungmann, T. (2020). Teachers’ experiences of stress and their coping 
strategies during COVID-19 induced distance teaching. Journal of Pedagogical Research, 4(4), 444-452.

Kusumaningrum, D. E., Budiarti, E. M., Triwiyanto, T., & Utari, R. (2020, October). The effect of distance learning 
in an online learning framework on student learning independence during the Covid-19 pandemic. In 2020 6th 
International Conference on Education and Technology (ICET) (pp. 182-185). IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/
stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9276564.

Lan, C.-H., Sheng, M.-H., Hsu, Y.-C., & Shiue, Y.-M. (2019, May). Influence of online and face-to-face collaboration 
and learning style on cognitive load and engagement in a health introductory course. In the third International 
Conference on Medical and Health Informatics (pp. 142-148). Association for Computing Machinery. https://doi.
org/10.1145/3340037.3340069.

Larreamendy-Joerns, J., & Leinhardt, G. (2006). Going the distance with online education. Review of educational 
research, 76(4), 567-605. 

Lathifah, Z. K., Helmanto, F., & Maryani, N. (2020). The practice of effective classroom management in COVID-19 
time. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(7), 3263-3271. 

Lightner, C. A., & Lightner-Laws, C. A. (2016). A blended model: Simultaneously teaching a quantitative course 
traditionally, online, and remotely. Interactive Learning Environments, 24(1), 224-238.

Lukas, B. A., & Yunus, M. M. (2021). ESL Teachers’ Challenges in Implementing E-learning during COVID-19. 
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 20(2), 330-348.

Malekolkalami, M. (2020). The Perception of Iranian Teachers on Online Teaching Using Digital Carrier During 
the COVID-19 Pandemic. International Journal of Digital Content Management, 1(1), 109-126.

Miao, F., Huang, R., Liu, D., & zhuang, R. (2020). Ensuring effectivedistance learning during COVID-19 
disruption Guidance for teachers. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375116.

Mailizar, M., Almanthari, A., Maulina, S., & Bruce, S. (2020). Secondary school mathematics teachers' views on 
e-learning implementation barriers during the COVID-19 pandemic: The case of Indonesia. Eurasia Journal of 
Mathematics, Science & Technology Education, 16(7), em1860. https://doi.org/10.29333/ejmste/8240.

Martins-Filho, P. R., Damascena, N. P., Lage, R. C., & Sposato, K. B. (2020). Decrease in child abuse notifications 
during COVID-19 outbreak: A reason for worry or celebration? Journal of paediatrics and child health, 56(12), 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

لم
 ع

یة
شر

ن

45
 ë 83 شمارة
 ë سال بیست ویکم
ë 1401 پاییز 

1980–1981. https://doi.org/10.1111/jpc.15213.

Noblit, G. W., & Hare, R. D. (1988). Meta-ethnography: Synthesizing qualitative studies (Vol. 11). sage.

NU. CEPAL. Sede Subregional para el Caribe. (2021). Selected online learning experiences in the Caribbean during 
COVID-19. https://repositorio.https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46907/1/LCCAR2021_03_
en.pdf.

Pramana, C. (2021). Distance Learning In Primary Schools During The Covid-19 Pandemic In Indonesia: 
Challenges, Solutions, And Projections. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 
12(4), 263-270.

Purwanto, A., Pramono, R., Asbari, M., Santoso, P. B., Wijayanti, L. M., Hyun, C. C., & Putri, R.S. (2020). Studi 
Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar. EduPsyCouns: 
Journal of Education, Psychology and Counseling, 2(1), 1–12.

Rasmitadila, R., Rusmiati Aliyyah, R., Rachmadtullah, R., Samsudin, A., Syaodih, E., Nurtanto, M., & Tambunan, 
A. (2020). The Perceptions of Primary School Teachers of Online Learning during the COVID-19 Pandemic 
Period: A Case Study in Indonesia. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 7(2), 90-109.

Rosalina, E., Nasrullah, N., & Elyani, E. P. (2020). Teacher’s Challenges towards Online Learning in Pandemic 
Era. Literature and English Teaching Journal, 10(2), 71-88. 

Rufai, M., Alebiosu, S., & Adeakin, O. (2015). A conceptual model for virtual classroom management. International 
Journal of Computer Science, Engineering, and Information Technology, 5(1), 27-32.

Saikia, N. (2021). COVID-19 Pandemic: Impact and Strategies for E-Learning Educational System in India. 
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology, 4(2), 621-626.

Sajed, A. N., & Amgain, K. (2020). Corona virus disease (COVID-19) outbreak and the strategy for prevention. 
Europasian Journal of Medical Sciences, 2(1), 1-3.

Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Toward a Meta synthesis of qualitative findings on motherhood in HIV-
positive women. Research in Nursing & Health, 26(2), 153-170.

Schneider, R., Sachse, K. A., Schipolowski, S., & Enke, F. (2021). Teaching in Times of COVID-19: The Evaluation 
of Distance Teaching in Elementary and Secondary Schools in Germany. Frontiers in Education, 6, 1-17. https://
doi.org/10.3389/feduc.2021.702406

Singh, A., Gupta, K., & Yadav, V. K. (2021). Adopting e-learning facilities during COVID-19: Exploring 
perspectives of teachers working in Indian Public-funded Elementary Schools. Education 3-13, International 
Journal of Primary, Elementary and Early Years Education. https://doi.org/10.1080/03004279.2021.1948091

Subaih, R. H. A., Sabbah, S. S., & Al-Duais, R. N. E. (2021). Obstacles Facing Teachers in Palestine While 
Implementing E-learning During the COVID-19 Pandemic. Asian Social Science, 17(4), 44-54. 

Sun, A., & Chen, X. (2016). Online education and its effective practice: A research review. Journal of Information 
Technology Education, 15, 157-190. https://doi.org/10.28945/3502.

Tomczyk, Ł., & Walker, C. (2021). The emergency (crisis) e-learning as a challenge for teachers in Poland. 
Education and Information Technologies, 26, 6847–6877.

Ujianti, P. R. (2021). Challenges Faced by Teachers in Remote Area During Pandemic Covid-19. Advances in 
Social Science, Education and Humanities, 538, 343-346. 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization . (2020). A snapshot of educational challenges 
and opportunities for recovery in Africa. https://fr.unesco.org/sites/default/files/20210527a_snapshot.pdf. 

Viner, R.M., Russell, S.J., Croker, H., Packer, J., Ward, J., Stansfield, C., Mytton, O., Bonell, C., & Booy, R. (2020). 
School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID 19: a rapid systematic 
review. The Lancet Child Adolescent Health, 4(5), 397–404.



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

46
ë شمارة 83

ë سال بیست ویکم 
ë پاییز 1401

Vlachopoulos, D. (2021). COVID-19: threat or opportunity for online education?. Higher Learning Research 
Communications, 10(1), 16-19.

Walsh, D., & Downe, S. (2005). Meta-synthesis method for qualitative research: a literature review. Journal of 
Advanced Nursing, 50(2), 204–211.

Wang, Z., Pang, H., Zhou, J., Ma, Y., & Wang, Z. (2021). “What if… it never ends?”: Examining challenges in 
primary teachers' experience during the wholly online teaching. The Journal of Educational Research, 114(1), 
89-103.

Wang, C. J., Ng, C. Y., & Brook, R. H. (2020). Response to COVID-19 in Taiwan: big data analytics, new 
technology, and proactive testing. Jama, 323(14), 1341-1342. 

Webster, L., & Mertova, P. (2007). Using Narrative Inquiry as a Research Method. Rutledge Publications.

Wicaksono, V. D., & Rachmadyanti, P. (2017). Pembelajaran blended learning melalui google classroom di 
sekolah dasar. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9144/44.pdf?sequence.

Xie, Z., & Yang, J. (2020). Autonomous Learning of Elementary Students at Home During the COVID-19 
Epidemic: A Case Study of the Second Elementary School in Daxie, Ningbo, Zhejiang Province, China. Best 
Evidence in Chinese Education, 4(2), 535–541. 

Zydney, J. M., McKimmy, P., Lindberg, R., & Schmidt, M. (2019). Here or there instruction: Lessons learned in 
implementing innovative approaches to blended synchronous learning. TechTrends, 63(2), 123-132.

پینوشتها.....................................................................................

1. . Gauthier & Tardif
2. COVID-19
3. Sajed & Amgain
4. Viner 
5. Al-Fraihat
6. Dhawan
7. Mailizar
8. Wang
9. The United Nations Educational, 

Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO)

10. Young
11. Anas
12. Rasmitadila
13. Purwanto
14. Wicaksono & Rachmadyanti
15. Lukas & Yunus
16. Noblit & Hare
17. Walsh  & Downe
18. Sandelowski & Barroso
19. Hoon
20. Noormag
21. Magiran
22. Irandoc
23. SID
24. Civilica
25. Ensani
26. Science Direct
27. Scopus

28. Eric
29. Google Scholar
30. Springer
31. Emerald
32. Dewi
33. Critical Appraisal Skills 

Program
34. Subaih
35. Garbe
36. Rosalina
37. Cui 
38. Lincoln & Guba 
39. Webster & Mertova
40. Kang & Duong
41. Statistics Canada
42. Blagg 
43. Kusumaningrum 
44. Vlachopoulos
45. Xie & Yang
46. Heng & Sol
47. Ujianti
48. Saikia
49. Garg 
50. Abuhammad
51. Cheng
52. NU. CEPAL
53. Klapproth 
54. Fontenelle-Tereshchuk
55. Borah

56. Ferri
57. Fauzi & Khusuma
58. Miao 
59. Bhamani 
60. Aga Khan Foundation
61. Hamad
62. Pramana
63. Singh 
64. Schneider 
65. Hadad
66. Tomczyk & Walker
67. Lan
68. Malekolkalami
69. Claro
70. Sun & Chen
71. Larreamendy-Joerns & Leinhardt
72. Martins‐Filho 
73. Zydney
74. Lightner & Lightner-Laws
75. Rufai
76. Lathifah
77. Adedoyin & Soykan
78. Kearns
79. Ergen & Durmuş
80. Abdel-Fattah
81. Gallagher-Mackay
82. Alhammadi



Abstract

Keywords

Educational Innovations
Quarterly journal of

ë No.83
ë Vol.21
ë Autumn 2022

Identifying and analyzing the most important pedagogical 
challenges of primary school education in the e-learning 

environment with a meta-synthesis approach 

Primary School Education, E-learning Environment, Pedagogical 
Challenges, Meta-Synthesis

The purpose of this research was to identify the most important pedagogical challenges 
of primary school education in the e-learning environment. In accordance with this aim, 
a qualitative research design of the meta-synthesis type was selected. Data were collected 
using Sandelowski & Barroso (2007)'s seven-stage model. For this purpose, after searching 
for articles in the databases (during the period 1399-1400 for the nationwide researches 
and 2020-2021 for the foreign researches), finally, out of 217 articles related to the field of 
this research, 39 articles that directly address the challenges of primary school education 
in the e-learning environment, were purposefully selected using the Critical Assessment 
Skills Program (CASP), and they were entered into the analysis phase. To analyze the data, 
the content was analyzed using the categorization method. To evaluate the validity and 
reliability of the findings, the researcher's self-review criteria and peer review method were 
used. Finally, in-depth analysis of the previous studies resulted in the representation of 11 
main categories, 32 concepts and 242 related codes. Findings showed that the identified 
pedagogical challenges have included issues on the interaction, teachers, students, parents, 
teaching method, classroom management, monitoring and evaluation, homework and 
feedback, educational content, learning outcomes and educational resources. Finally, the 
results of meta-synthesis emphasized the need for rethinking and preparing appropriate 
educational mechanisms to reduce the effects of challenges and potential problems, and 
promoting the positive conditions, and some practical suggestions have been point out.
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