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 چکیده

 عمهتااً آموزان است کههدانشی ریپذپرورش جامعه مهم آموزش و یهااز کارکرد یکی

و  یریگهمهه وعیبها شه .شهتیمترسهه اناهام مه طیدر مح 91-کوویت یریگاا قبل از همه

  طالعهه. ههت  مترو شهروبه شرایط جتیتیآموزان با دانش یریپذجامعه ،یآموزش مااز

. پژوهش است 91-تکووی یریگآموزان در همهدانش یریپذجامعه کیفیت ییشناسا ،حاضر

مهتار   و در 9011مضمون در سها   لیاحل کردیو با رو یفیحاضر با استفاده از روش ک

 یریگهها بها اسهتفاده از نمونههنظر پرداخته است. دادهتم تهیپت نییشهر طبس، به اب دولتی

و  نفهر( 91) آمهوزاندانش ،نفر( 90) نیالتو با افتهیساختارمهیمصاحبه ن به شیوه هتفمنت و

اقتهتار مترسهه گیری در همهنشان داد که  قیاحق یهاافتهیشت.  یآورجمع نفر( 1) معلمان

رغهم انتظهاراا از مترسهه در بههاسهت.  تهیبه حتاقل ممکن رس یریپذدر موضوع جامعه

شهتن آمهوزش، رسهانه بهه ابه ار  یبا اوجه بهه ماهازآموزان، پذیری دانشموضوع جامعه

 یمنهتمسهلله شهته مهرابط بهابرساخت نیشته اسهت. مضهام لیابت یریپذعهجام قترامنت

 یهابیشتن مناسک آموزش، کاهش اقتتار معلم، آس یررسمیغ :ت ازناعبارا یریپذجامعه

زدایهی مترسهه ،ی. مهت  مفههومیچنهتوجه ههایضعف نظارا و اعارض ،یمااز یفضا
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 رهنگهی در عصهراغییراا اجتمهاعی و ف. اوجه به پذیری استدر موضوع جامعه ناخواسته

وزارا در  یجهت گذارانههاسهتیمهرابط، ضهرورا س یآموزشه هایضروراپساکرونا و 

در کنهار  براهر یآموزشه یاف ارههانهرم یطراحه، افه ون بهر آناسهت.  موزش و پرورشآ

. شهودپیشهنهاد میپهرورش  و آموزش تیاولوعنوان بهمعلمان،  یاسواد رسانه یروزرسانبه

گذاران عمیق اجتماعی در کشور، ضرورا جتی بهرای سیاسهتاوجه به اغییراا وسیع و 

 آموزش و پرورش است.

 .معلم، کاهش اقتتار، دوران پساکرونا ،یریپذجامعه ،ی: آموزش ماازهاواژهدیکل

 مقدمه. 9

جامعهه  یاز نهادهها یاریبهر بسه یو پ شهک یسهتیز أبا منشه 919-کوویت رو یو وعیش

  و اضهطرا  گیری نهوعی احسهاان آغاز باعث شکلگیری از همچنین همه گذار بود.اأثیر

اا ویرو  بر امهامی اأثیر(. 0101 )کلااه ساداای و باقری لنکرانی،ای در جهان شت مخاطره

انسانی و اجتماعی از سلامت و بیماری گرفته اا اقتصاد و سیاست بر همه روشن  هایتساح

 91-کوویتگیری ا متأثر از همهشتهایی که بهیکی از حوزه (.0109 بود )شهابی و همکاران،

ا محرومیهت از احصهیل در میهان ههمیلیهون موزش و پرورش در سراسهر جههان بهود.، آبود

در کنار (. 0109ساداای،  )جولایی و کلااهگیری بود اگوار این همهاولین پیامت ن ،آموزاندانش

، آمهوزان دانشپهذیری بر جامعه اأثیرای که به وجود آمت، للهمحرومیت از احصیل، دیگر مس

شتنت یها وارد مقهاطع های او  وارد مترسه میبرای سا  کهبود ی آموزان دانشخصوص هب

گیهری شهتا متهأثر از همههنیه  بهه 0پهذیریجامعهداد که این موضوع نشان  شتنت.بالاار می

آمهوزش و  نتاشهتن دگیآمهوزش ماهازی و آمها خصوص در اراباط با اوسعههب 91-کوویت

 .  شته استرش در این زمینه پرو

                                                            
1. COVID-19  

2. Socialization 
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 بارۀاگرچه در ؛صورا گرفته است آموزان دانش یریپذجامعه نهیدر زم یمتعتد قاایاحق

 و خها  پهورفرد ،یبازوبنهت ،یاسهتورا .جتی اناام نشته است مطالعه  91-کوویتموضوع 

انت که کردهاشاره  «مترسه یریپذبر جامعه لیموبا اأثیر» ا عنوانب ی( در پژوهش9011) یگردان

را به چالش کشهانته  یریپذجامعه یبه نوبه خود کار سنت یاراباط نینو یهایاکنولوژ ظهور

معلمهان و  یاسواد رسانه نی( در پژوهش خود نشان دادنت که ب9911) آقایی و ربانیاست. د

و  آرمنهت ،یصهمت ،یوجهود دارد. کرمه یدارمعنها طههآمهوزان رابدانهش یریپذنحوه جامعه

متوسهطه دوم  آمهوزاندانهش یریپهذعوامل جامعهبارۀ ر پژوهش خود در( د9911) انیانصار

 تیقاانت که مترسه، خلنظام آموزش و پرورش اشاره کرده نیادیسنت احو  بن یبراسا  مبنا

 و یتصهاداراباطهاا و اعامهل، خهانواده، اق ،ینگرش، اجتمهاع ،یو فرهنگ یو مهارا، ارزش

 ، مهروا و غفهاریآمهوزان داشهتنت. دهقهاندانهش یریپذعهسهم را در جام نیشتریب یاسیس

خهانواده و  یههاهناارهها و ارزش نینظهر به( در پژوهش خود نشان دادنت که اافها 9911)

 یرضوان کنت.یصت  منی  عکس آن رگذار است و باأثیرآموزان دانش یریپذمترسه بر جامعه

و  یریپهذبهر جامعهه یماهاز یتمهاعاج یهااستفاده از شبکه»ا عنوان ب ی( در پژوهش9911)

 نیکهه به بیهان کهرد «آموزان دختر دوره دوم متوسطه چالو دانش یلیاحص شرفتیپ  هیانگ

 و یآموزان در دو گروه کاربر اجتمهاعدانش یلیاحص شرفتیپ  هیو انگ یریپذجامعه نیانگیم

( در 9911) آذریو  ی. محسهناردوجهود د یافهاوا معنهادار یماهاز یههاشهبکه رکاربریغ

اسهت و  ادیز یازما یاز فضا یرستانیآموزان دبکه استفاده دانش کردنتش خود اشاره پژوه

با فرهنگ کشهور مها در اقابهل  هااست که فرهنگ آن یدر دست کسان یمااز یقترا فضا

روزبودن، انهوع و در دسهتر  بهودن به ت،یعوامل جذاب لیدلفضا به نیا یگذاراأثیرو  است

در ( 9911) نصهیریاناسهت. رضهازاده بههادران و  ادیهز ،آموزانشدان نیدر ب یمااز یفضا

مثبهت و اهأثیر آموزان دانش یریپذبر جامعه یاجتماع یهاکه شبکه بیان کردنتپژوهش خود 

 ،یانسهاام شخصه یازهاین یرهایکه متغ ذکر کردنت( 9911)علی اده و  یرزاق دارد. یدارامعن

 یریپهذبهر جامعههرا اهأثیر  نیشهتریب ینسهاام اجتمهاعا یهاازیو ن تیاز واقع  یگر یهاازین
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و  لیهاسهتفاده از موبا یالگهو نیبه ،شان دادنهت( ن9911)جمالی و  ی. موسوانتداشته یمااز

  وجود دارد.  یرابطه معنادار یامترسه یریپذجامعه

 ایه: آیریپهذو عهتم جامعهه 91-کوویهت»ا عنهوان ب یدر پژوهش (1010) 0بازی و9 یسیع

 یمعنادار میمستقاأثیر  که نشان دادنت« است؟ یضرور یها امردانشگاه یتماا براخ یآورنو

 یاناینقش م قیاز طر میرمستقیغاأثیر و  انیدانشاو تیختماا دانشگاه بر رضا ینوآور ینب

 بهرخط یریادگی که بیان کردنت( 0109)  9، لیو و ایوان ینیسو .وجود داردبر شهرا دانشگاه 

را مابهور  انیشته اسهت کهه دانشهاو یفردنیاز اعاملاا ب یتیجت یهاموجب ظهور الگو

سهازمنت  .پاسه  دهنهت تیهجت یههافعالانه بهه بافهت هناار ای یواکنش صورابهکرده است 

بهر یمبتن یگوهاوگفت ذکر کردنت که( 0199) شیرزاد، برادری، سلیمی و صالحی ن،اسفرناا

آمهوزش  ازیو رفع ن یگانگیان وا و ب تیبهبود وضع یکننته براکمک یممکن است عامل و 

کهه  احقیهق خهود نشهان دادنهت در( 0111) 1و برگ0نیرویباشت. ا  یشتن ن یاجتماع یو برا

منسام و  یفیاست که اعر  یچالش برانگ لحاظ نیاز ا برخط یریپذجامعه یموضوع کارآمت

 وجود نتارد. یریپذجامعه یجامع برا

 یریپهذجامعهه نههیدر زم یامطالعهه اهاکنون ،دههتیها نشان مهپژوهش لیو احل یبررس

 ،یریهگاا قبل از همه مطالعاا اناام نشته است. 91-کوویت یریگهمهزمان  موزان درآدانش

بها  .کردنهتعامل مهم بعت از خانواده مطهر   نیعنوان دومبه را افراد در مترسه یریپذجامعه

 طیاز محهآمهوزش را رونت  ،اندر ایر پرورشو  شآموز، وزارا 91-کوویت یریگهمه وعیش

ها از فضای ماازی که البته با اوجه به مشکلاا این بستر معلم شاد انتقا  دادبستر مترسه به 

 طیدر محه آمهوزاندانشرنهگ شهتن حضهور . کهمکردنتخصوص وااساپ نی  استفاده میهب

                                                            
1. Easa 

2. Bazzi 

3. Sweeney, Liu & Evans 

4. Irwin 

5. Berge 
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پاس  به  یپحاضر در قیاحق. ار شودرنگکم ،یسنت یریپذجامعه نتیشت اا فرا باعثمترسه 

چهه بهوده  91-کوویتی ریگدر همهآموزان دانش یریپذجامعه یهاا  است که چالشؤس نیا

آمهوزان در کشهور مها همننهان یکهی از مسها ل مههم و پذیری دانشازآنااکه جامعه است؟

های آموزش و پرورش است، ضرورا دارد با اوجه به اغییراا وسیع اجتمهاعی و مسلولیت

 ونا، در این زمینه احقیق اناام گیرد. موضوع جهان پساکر

 . مبانی نظری تحقیق2

است که در ایناها شتنی شناسی بحثشناسی و جامعهپذیری از منظر روانموضوع جامعه

برای نخستین بار زیمل بود که بهه  شناسیجامعه. در شوداأکیت میشناختی بر رویکرد جامعه

و گیهتن  ایهن مباحهث را اوسهعه دادنهت. پذیری اوجه کهرد و بعهتها کهولی هموضوع جامع

کهارکرد کلی، صورابه. استاوجه  درخوررویکردهای میت و بلومر نی  در این زمینه مهم و 

درواقهع  ،یریپهذجامعهه موزان است.آدانش یریپذجامعه آموزش و پرورش، یآشکار و اصل

 ،یاجتماع رعناص رگیها و داست که در آن فرد، هناارها، ارزش یکنش متقابل اجتماع ینوع

 کهرده یآن را درون رد،یگیخود را فرام رامونیپ طیمح ایها موجود در گروه یاسیس ،یفرهنگ

 یریپهذجامعهه نتیفرا. (900 ، ص.9911 ،سلیمی و داوری) کنتیم گانهیخود  تیو با شخص

 دههایاما روابط و نها ،افتتاافا  میجامعه ماننت آموزش و پرورش  یرسم ینهادها قیاز طر

ههای است کهه گهروه عقیتهکولی بر این  ،مثا  برای ؛تنگذاراأثیرنی  در این زمینه  یرسمریغ

میت نظریه کولی پذیری دارنت. مهمی بر جامعهاأثیر دوستی  یهانخستین مثل خانواده و گروه

ز افتهت و فهرد ااما بر این نظر بود که با اف ایش سن اوسعه شناختی نی  اافا  می ،را پذیرفت

این دیگران  واوان معلم و متیران متار  را ج شود که میمی پذیرطریق دیگران مهم جامعه

ماننهت گهروه  یرسهمریطهور غدر جامعهه بهه یریپهذجامعه نتیفرا بنابراین ؛مهم اعریف کرد

 گیهردیمترسه صورا م قیاز طر یطور رسمبه و است... و یمااز یفضا، دوستان، خانواده

  . (9931یی، )انها
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 اوسهط جامعهه موظهف بهه اجتمهاعی طور رسمیبهعامل یا کارگ اری است که  ،مترسه

های خاصهی شهته اسهت. در ماموعهه مترسهه، ها و ارزشکردن نوجوانان در زمینه مهارا

 کهه خویشهاونت او نیسهتنت.گیهرد قرار می ینظارا مستقیم کسان زیرنوجوان برای اولین بار 

دهت ه وابستگی و ااکای کودکان را به خانواده کاهش میمشارکت در زنتگی مترسهمننین 

اولین وظیفه  کنت.ای خانواده قرار دارد، ایااد میرار که وو اراباطاا جتیتی با جامعه ب رگ

شهناختی از قبیهل  ایههکهردن کودکهان در زمینهه مههارا متار  عبارا است از اجتماعی

ره موضوعاا گوناگون که ممکن است خوانتن یا حسا  کردن و فراهم کردن معلوماا دربا

درسهت بهه  صهورابههها را در خانواده فراهم نباشت. همننین متار  در هر جامعه، ارزش

عامل اجتماعی ساختن، براسا  قواعتی کهه انتظهار  عنوانبهکننت. مترسه کودکان القین می

در جوامهع ابتهتایی که خهانواده حالیرد .سازمان یافته است ،هر فرد از آن ابعیت کنت ودرمی

لیت لونخستین دوران کودکی است، در جوامع پیشرفته این مس کردنو  مستقیم اجتماعی لمس

در جوامع جتیهت، مفههوم آمهوزش و  های رسمی ماننت مترسه واگذار شته است.به سازمان

 ،و همکهاران ی)اسهتوار پرورش و کارکردهای آن دستخوش اغییر و دگرگهونی شهته اسهت

اوان به رویکرد انتقادی ایلهی  ههم ار رویکردهای اثباای به موضوع مترسه میدر کن. (9011

از نظر  کنت.های اجتماعی قلمتاد میاوجه داشت که مترسه را بستری برای بازاولیت نابرابری

های مفیت و استقلا  فکهری مترسه هرگ  به اهتا  آموزش و پرورش که رشت مهارا ،ایلی 

آموز منتقل انشسالارانه و اااری به جهان را به دنوعی نگاه دیوان بلکه ؛یابتدست نمی ،است

 .(9910 ،پورکنت )شارعمی

رونهت  ریگمچشه رییهبه وجود آمت که موجهب اغ یطیشرا 91-کوویتی ریگهمه وعیبا ش

و آموزش ماازی جایگ ین شت رنگ آموزان در محیط مترسه کمشت. حضور دانش یآموزش

 یعنهیپهرورش و  کهارکرد آمهوزش نیاهرمههمموجب شت اا ر ؛ این امآموزش حضوری شت

 هایی را به وجود آورد.با اغییراای همراه شود و چالشموزان آنشاد یریپذجامعه
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 قیروش تحق. 3

شههر دولتهی  مهتار  اسهت. یفیاناام شت، ک 9011پژوهش حاضر که در سا   کردیرو

از معلمهان، انهت عبهارا قیهقکننهتگان احمشهارکت .دادنهت لیاشهکمطالعهه را  تانیهمطبس 

 یانتخها  شهتنت. بهرا 9هتفمنت یریگبه روش نمونه آموزان کهدانش التینآموزان و ودانش

آموزان نفر از دانش 91 ،نآموزادانش نینفر والت 90 :مصاحبه شتنفر  91ها با داده یآورجمع

پهس از  .معلمهان نفهر از 1و  (مقطهع متوسهطه بودنهت در نفهر 1و  ییمقطع ابتهتا درنفر  3 )

اشهباع داده در  اناام گرفهت. ها، مصاحبهورود به مترسه یصلا  برایبا مراجع ذ یهماهنگ

. اناهام گرفهت شتریب نانیاطم یبرا گریمصاحبه دچهار  یولودوم به دست آمت، سی مصاحبه

 آورده شته است. 9جتو   کننتگان درمشارکتاطلاعاا 
 

 کنندگانهای مشارکتویژگی .9جدول 
کننده در شماره شرکت

 تحقیق
 ویژگی نقش نام استعاری

 دارای یک فرزنت متوسطه مادر خانم یوسفی 9

 دارای یک فرزنت متوسطه پتر آقای احمتی 0

 مادر خانم بهاری 9
دارای یک دو فرزنت متوسطه و یک فرزنت 

 ابتتایی

 ییدارای دو فرزنت ابتتا مادر خانم محمتی 0

 ابتتاییی یک فرزنت دارا پتر آقای سیفی 1

 ابتتاییداری دو فرزنت  مادر خانم علی اده 1

 دارای یک فرزنت متوسطه مادر خانم اخوان 3

 ابتتاییدارای یک فرزنت  پتر آقای باقری 1

 ابتتاییدارای یک فرزنت  مادر خانم حسینی 1

 دارای دو فرزنت متوسطه مادر خانم بخشی 91

 و یک فرزنت متوسطهابتتایی ک فرزنت دارای ی مادر خانم سب واری 99

                                                            
1. Purposeful sampling  
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کننده در شماره شرکت

 تحقیق
 ویژگی نقش نام استعاری

 ابتتاییدارای یک فرزنت  پتر آقای زارع 90

 یک فرزنت متوسطهابتتایی دارای یک فرزنت  مادر خانم دهقان 99

 ابتتاییدارای دو فرزنت  مادر خانم صبور 90

 کلا  چهارم آموزدانش خانم شفیعی 91

 کلا  دوزادهم آموزدانش آقای برکاای 91

 کلا  پنام آموزدانش انم حسنیخ 93

 کلا  هفتم آموزدانش خانم ساادی 91

 کلا  هشتم آموزدانش خانم زیبایی 91

 کلا  هشتم آموزدانش آقای چراغی 01

 کلا  ششم آموزدانش زادهآقای رضا 09

 کلا  یازدهم آموزدانش خانم نظری 00

 کلا  دهم آموزدانش پورخانم حاجی 09

 کلا  سوم آموزدانش یآقای سیت 00

 کلا  نهم آموزدانش آقای اوکلی 01

 کلا  او  آموزدانش خانم منشادی 01

 کلا  دوم آموزدانش خانم صابر 03

 کلا  نهم آموزدانش خانم باقری 01

 کلا  هشتم آموزدانش آقای رفیعی 01

 کلا  پنام آموزدانش آقای موسوی 91

 کلا  دوم معلم آقای اکبری 99

 معلم متوسطه معلم خانم امیری 90

 معلم متوسطه معلم خانم رضایی 99

 معلم متوسطه معلم آقای روحی 90

 کلا  چهارم معلم خانم متقی 91

 معلم متوسطه معلم خانم حسنی 91
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 یههاا ؤاز سه یکهی .اسهتفاده شهت افتهیسهاختارمهیمصاحبه نها از آوری دادهبرای جمع 

بهود:  نیها کردنهتیپژوهش را دنبا  مه یکه اهت  اصل ییهاا ؤس گرید کنار که در پژوهش

سپس با اوجهه بهه پاسه   «.تییبفرما یخود در آموزش مااز یهاغهها و دغتاز چالش لطفاً»

اهر از یبهه اطلاعهاا غنه تنیرسه یو بهرا شهت تهیپرسه یبعهت هایا ؤکننتگان، سمشارکت

 استفاده شت..« تیده حیه اوضبار نیدر ا شتریب لطفاً» هماننت ییهاا ؤس

دارد ی عا. روش احلیل مضمون انهوبه کار رفتها روش احلیل مضمون برای احلیل داده

(، براون و کلهار  0119استیرلینگ )-ارکیبی از روش پیشنهادی آارایتابا که در این پژوهش 

مضهمون منظور احلیهل گام به گام و جامع به یفراینت ،(0191( و کینگ و هاروکس )0111)

اا یه و اوصیف  شود. در پژوهش حاضر، فراینت احلیل مضمون در قالب سه مرحلهارا ه می

متن، اشریح و افسیر متن، ادغام و یکپارچه کردن متن و شش گهام و بیسهت اقهتام معرفهی 

 یکهتها اهادیگام دوم ا ها،گام او  آشنایی با داده انت از:عبارا گانهشود که مراحل ششمی

گام  ،نیشبکه مضام میارس گام چهارم ،هیاول نیو شناخت مضام یجووجست ام سومگ، هیاول

بهه نقهل از  ،0111، )براون و کلهار  گ ارش نیاتو گام ششمو  نیشبکه مضام لیپنام احل

  (.9911، التینفلککلااه ساداای و 

دقیق صورا گرفت و مضهامین براسها   صورابههای احقیق حاضر گامق: اعتبار احقی

نتایج احقیق بتون هی  . شت استخراجدقیق  صورابهکننتگان های مشارکتتوای مصاحبهمح

همننین الاش  .شونت منتبهره نتایج از بتواننت نی  پژوهشگران نوع سوگیری ارا ه شت اا دیگر

یهت اعضهای أیشت اها سهایر مخاطبهان معنهایی مشهابه اسهتنباط کننهت کهه در ایهن زمینهه از ا

 پژوهشگران بود. متنظرملاحظاا اخلاقی نی   فاده شت.سته اکننتمشارکت

 های تحقیقیافته. 4

پهذیری هها و معلمهان، جامعهارین دغتغه خانوادهها نشان داد که یکی از مهماحلیل داده

آمهوز از آموزان است.  ماازی شتن آموزش باعث گسست و جتاشتگی ناگهانی دانشدانش
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می و غیررسمی کنتر  و نظارا بهه حهتاقل ممکهن فضای مترسه شته است.  اب ارهای رس

رست. این امر به کاهش اقتتار غیررسمی و ضعف اقتتار فرهنگی معلم و مترسهه و حتهی می

ارین علت این است که کنتر  و نظارا خهانواده و شود. مهممیمنار آموز خانواده بر دانش

آموزان در اغلب ای دانشسانهار آنکه سواد ررست و مهممعلم بر فضای ماازی به حتاقل می

اب ارهای کنتر  و نظارا  همهموارد از خانواده و مترسه و معلم بیشتر است. در این شرایط، 

آمهوز در سهاعاا گهردی ماهازی دانشرود و ههی  نظهارا و اطلهاعی از دورهاز دست می

ت و کهاری افتهایی اافا  میگردیبسا در ساعاا درسی نی  چنین دورهچه؛ غیردرسی نیست

به لحاظ محتوایی نی  آمهوزش اقتهتار سهنتی خهود را از دسهت  ،اوان کرد. علاوه بر ایننمی

آموز را بها فضهای جتیهتی از سهیالیت شهناختی و دهت و فقتان نظارا چنتسویه دانشمی

های فضهای . آسیباستمرابط کنت که با کاهش اقتتار مترسه کنشگری اجتماعی مواجه می

های آموزش ماازی هستنت. بعهت ارین اهتیتکننتهچنتوجهی نی  مهم ایهماازی و اعارض

نهت از: کهاهش اقتهتار معلهم، اها پنج مضمون اصلی برساخت شت کهه عبهارااز احلیل داده

ضعف  و چنتوجهیهای اعارضای ماازی، های فضسمی شتن مناسک آموزش، آسیبغیرر

 (.0نظارا )جتو  
 

  91-کوویدآموزان در پذیری دانشو مضامین اصلی مرتبط با جامعههای فرعی و اصلی . مقوله2جدول 
 های فرعیمقوله زیرمقولات اصلی مضامین اصلی

کاهش اقتتار 

 معلم

شناخت دوسویه، خطاهای  عتم

بر بستر  کنتر عذم  آموزشی،

ای بودن سواد رسانهبالا آموزش،

 آموز از معلمدانش

آموز از معلم، خت دانشآموز، عتم شناعتم شناخت معلم از دانش

های آموزشی، قطعی بر  و اینترنت، ناشناخته بودن فضای اتریس، اپق

آموز از فضای ضعف روش آموزش، ااربه استفاده بیشتر دانش

 ماازی، آگاهی کم معلم از از فضای ماازی

غیررسمی 

شتن مناسک 

 آموزش

اوجهی به آراستگی، قترا بی

گرفتن فضای غیررسمی 

عوامل  آموزش، حضور

گر، برنامه درسی متاخله

 فراهنااری

پوشش لبا  فرم و مراب نبودن ظاهر، متاخله مفاهیم  ه نبودنآراست

های و عاطفی، قترا گرفتن نقش والتین، وجود آلودگی هیاانی

آموز، دانشنکردن ری یداری، برنامهمنون مهمانهصوای، متاخلاا 

 هایزمان، وجود استراحت نامنظم شتن ساعت یادگیری و خوا  و

 آموزشی نامنظم
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 های فرعیمقوله زیرمقولات اصلی مضامین اصلی

های آسیب

فضای 

 ماازی

 های اجتماعیآسیب

 روانیهای روحیآسیب

 های جسمانیآسیب

گیری رفتارهای ضتاجتماعی، کاهش اعاملاا واقعی با دوستان و شکل

ها و جو در سایتوهای ناشناخته و افراطی، جستخانواده، دوستیابی

بلوغ زودر ، متکی شتن به خانواده،  گیریبهناار و شکلهای ناکانا 

حوصلگی، اعتیاد به گوشی و افسردگی، رفتارهای پرخاشگرانه و بی

های آنلاین، امایل به انهایی و ان وا، سردردهای ناشی از استفاده بازی

به کمر و گردن،  شتههای واردهای بینایی، آسیباز گوشی، آسیب

 احرکیکم

 هایاعارض

 چنتوجهی

نهاد خانواده و  هایاعارض

الگوی ، هااعارض نقشمترسه، 

 فراهنااری

دخالت والتین در آموزش و امر و نهی کردن والتین در کار معلم، 

آموزان، اغییر الگوی های نقش دانشهای نقش معلم، اعارضاعارض

 انبیه و اشویق، الگوگیری غیرعلنی 

ضعف 

 نظارا

، آموزضعف نظارا بر دانش

 ضعف نظارا بر معلم

ظارا اولیای مترسه بر موز، کاهش نآکاهش نظارا والتین بر دانش

آموز، کاهش نظارا مترسه آموز، کاهش نظارا معلم بر دانشدانش

 ها و حضور معلمبر کیفیت آموزش، کاهش نظارا بر برگ اری کلا 

 

 کاهش اقتدار معلم

 را شهتهرفتههنفهوذ سهنتی پذیمعلهم  ،کروناییضای معمولی آموزش و در شرایط غیردر ف

آموز و معلهم ی ازجمله فاصله افتادن بین دانشاین اقتتار و نفوذ معلم به دلایل مختلف. داشت

 ت دوسویه و همننین عتم کنتر  بهرکه به کاهش شناخ بود 91-کوویتگیری در دوران همه

 ناشی از ضعف روش آموزش و قطعی بر  و اینترنت بهود ومنار شت بستر آموزش ماازی 

طاههای اوان به وجود خعامل اصلی دیگر می به. شتموجب کاهش اقتتار معلم  ایتکه درنه

ههای یکهی از فهانت ی عنوانبههرسهانه  که در این بستر گسهترده)آموزشی ناشی از اپق معلم 

آمهوز از معلهم نیه  اشهاره ای دانشو بالااربودن سواد رسانه (ر بودجامعه ایران در حا  انتشا

صله موجب عتم فا نیا .شت منارموز و معلم آدانش نیافتادن به فاصلهب یش مااززآمو کرد.

عهتم شهناخت در  نیهآموز از معلهم شهت. اشناخت دانش عتمموز و آشناخت معلم از دانش

 مهوز ااربههآدانش رایهز ؛بود شتریششم به هفتم و نهم به دهم شتا آن ب و ییابتتا یهاهیپا



 نوزدهمعلوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                   سال مجلّۀ                          106

 

قادر  نامعلم ،آموزاندانش ادیاعتاد ز لیدلبه نیهمنن .را نتاشت معلم نیاز قبل با اآموزشی 

آمهوزش  در مقایسهه بهابتون اراباطاا چههره بهه چههره  یمااز یها در فضابه شناخت آن

مهوزان آدانش نتاشتن در  ،ستاعتم شناخت مطر  ی که در له دیگرلمسبودنت. ن یحضور

بهودن ماهیهت  ملمو بهه نها که استمتیر  و ، معلمابتتایی از محیط و جو آموزشی مترسه

 یابالهابودن سهواد رسهانه ،هااز مقوله گرید یکی ن اشاره دارد. اآموزآموزش برای این دانش

 قبهل از ،متوسهطهدوره آمهوزان دانش ژهیوآموزان بهاز دانش یاری. بسبودآموز از معلم دانش

حضور  یمااز یکاربر در فضا کی عنوانبه ،یو شروع آموزش مااز 91-کوویت یریگهمه

 اریبسه یاطلاعهاا و آگهاه ،آنان یهایها و کناکاوتیفعال نیهمدلیل بهو نت داشت تیو فعال

قبهل از  یاهررنهگعرصهه حضهور کهم نیکه در اداشتنت معلمان خود  در مقایسه با یشتریب

در مقایسه موز آموجب شت اا دانش یآموزش مااز یریگشکل. نتداشت 91-کوویتگیری همه

داشهته  تیفضا فعال نیار از معلم بتوانت در او راحت ضا سرآمتار باشتف نیخود در ا معلمبا 

 فضا را بتانت. نیا یهاتیباشت و قابل

خود  یهالیکه پروفا میآموزان گفتبه دانش یلیاو  سا  احص» :91کننته شماره مشارکت
 میآموز داشتدانش 011چون ما حتود  ؛خودشون باشه لیکننت و اسم و فام یسازرو متناسب

 «.میداشته باش ذخیرهشماره همشون رو  ای مشونیبشناس میاونستینم و واقعاً
 .هیههچ یماههاز یفضهها سههتدونینم اصههلاً یمعلههم گههاه » :91 کننههته شههمارهمشههارکت

و از فضهای  شههیآموز مرو با دانشساله داره روبهبیست معلم  کنه. کاریچ تیبا دونستینم
دونسهتم کهه چهه من خیلی بهتر از معلمهم مهی. کم و رفع نیاز بلت بود ماازی در حت بسیار

 «.هایی وجود دارهقابلیت
 اعطیهل مهتار  دیگهکه  بود ده برج هستنت. معلم مادرشوهرم» :1 کننته شمارهمشارکت

 گهنسهوم. مهی کلا  اومتن بعت و ماازی دوم کلا  رفتنت بعت و بودنت او  کلا  اینا .شت
 معلهم .چهی یعنی صنتلی روی نشستن .چیه مترسه دونهنمی اصلاً آموزنشدا که مادرشوهرم
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 سهومی کلها  بنهه ایهن هینی هنوز .چی یعنی افریح زنگ، خورده افریح زنگ .چی یعنی
 «.دونهنمی

 وهیشه . بهود رانیهپهرورش او  نو در نظام آمهوزش یکردیرو یمااز یآموزش در فضا

 سیاتر یبه روش ااخاذشته اوسط معلم برا یااحتود سیبستر اتر نیکنتر  ا یمناسب برا

 یدر فضها91-کوویهت یریگقبل از همه سیاتر که ااربهنااآاز .ی داشتبستگموزان آدانش

 تیهخطها و آزمهون در ااخهاذ روش جت ،ن شکل نگرفتهه بهودااز معلم یاریبس یبرا یمااز

 یههایقطعه ،یرفاز ط شت.منار به وجود آمت که به عتم کنتر  بر بستر آموزش   یآموزش ن

و عتم  سیاتر یاز فضا ناموزان و معلمآخارج شتن دانش ایبر یعامل نترنتیمکرر بر  و ا

آمهوزان دانش ای نامعلم یهااپقاز  یناش یآموزش یخطاها همننین .بودبستر   نیکنتر  بر ا

 91-یهتکوو یریگدر دوران همه رانیجامعه ا یهایاز فانت  یکی عنوانبهآنان  یهاو خانواده

انتشهار  تیقابل یول ،نبوده یخطاها در آموزش حضور نیکه ا انکار کرداوان یمطر  بود. نم

ها خطا نیبر شتا ا یبا به وجود آمتن آموزش مااز اما ه است،محتود بود صورابهها آن

در چرخه آموزش کشور قرار  یکه حت یافراد یها براو انتشار آن تنید تیاف وده شت و قابل

 فراهم شت. ،نتاشتنت

 ویلها هیه ،در شهبکه شهاد در  بهتم خواستمیکه م لیمن اوا» :99کننته شماره مشارکت
 نییپها ارمیب تیرو با ویبعت متوجه شتم که زمان لا ئ.ها فرار کردنبنه تمید .ساعتهکیگرفتم 

 یراز مسا ل رو متوجه شتم اا بازخورد بهت یلیاا بتونم بهتر کنتر  کنم و با خطا و آزمون خ
 «.ه باشمتهام داشاز کلا 

نیا هگید .ب نه یاپق هیبته،  یسوا هیکه معلم  میما منتظر بود» :91کننته شماره مشارکت
 همعلم دیگه اموم بشه. یکلاس زمانکه  میزدیو حر  م میکردیصفحه چت م نیا یاو قتر
گفتیم مهون مهیدیتیم که بها خودها میهایی هم از معلمگاهی سوای .اونست کنتر  کنهنمی

 «.بروش رفتبنته ختا آ
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 رسمی شدن مناسک آموزشغیر

دیگر، غیررسمی شتن مناسک آموزشی اسهت. وزارا آمهوزش و  شتهمضمون برساخت

و قهوانین بیت رسمی عمومی کشور مطر  است و مهمترین نهاد اعلیم و ار عنوانبهپرورش 

ماننهت برنامهه عهواملی  ،اهازی. با شروع آموزش مداردنی  را مناسک رسمی مختص به خود 

گر و قترا گرفتن فضهای متاخله اوجهی به آراستگی، حضور عواملدرسی فراهنااری، بی

موجهب شهت اها آمهوزش و  ،شهودمیها شر  داده دربارۀ آن ادامهکه در  رسمی آموزشغیر

رسمی شتن مناسک ه شود و جو حاکم بر غیرعف اجرایی مناسک آموزشی مواجپروش با ض

ورود مسا ل شخصی افراد  ، موجبها در بستر خصوصیبرگ اری کلا  در بربگیرد. خود را

 یپراهای صوای، عوامهل حهوا گر در امر آموزش همنون مهمان، آلودگیو عوامل متاخله

گر آموز و معلم بر این عوامهل متاخلههکنتر  دانش رو؛ ازاینو... به بستر رسمی آموزش شت

 صهورابه یها در آموزش ماازکلا  یگ اررو ساعت ب سیرزمان اتدشوار بود. همننین 

روز موکهو  مختلهف شهبانه یههاخود را بهه سهاعت سیاز معلمان اتر یاریبس .نامنظم بود

 نتاشتنت. ی یربرنامهخود  یدر  و امور زنتگ یبرا  یموزان نآدانش وکردنت می

 .دهیمه امکیزمان داره پهم و روشنه ونی یزمان الودر خانه هم» :9کننته شماره مشارکت
 یعنی ؛خورهیزمان اخمه و صبحانه مهم و دهیدوستش رو م امیجوا  پ ادیم رونیاز کلا  ب

 ایقضا نیامام ا ه.اوضاع نتار نیو معلم هم خب کنتر  بر ا ادهیدر اون ز یپراعوامل حوا 
 «.نموزاآدانش یهم برا هسخت نامعلم یهم برا

ههم  ی یهربرنامههدیگهر  .کهرده بهود تایهپ رییروا  برنامه اغ» :99مشارکت کننته شماره 
 خوادیرو م یچه ساعت .تاریاا نصف شب ب و تنااا ظهر خوا  .نتاشتنت یهم زنتگ یلیاحص
 «؟رهیبگ ادیاا  رهیخودش در نظر بگ یبرا

موجهب شهت اها  و فراگیری آموزش در بستر فضای ماازیمترسه  طیخارج شتن از مح

آمهوزش  سوی دیگهر،در  شود و از  وارد فضای رسمی هیاانیهای نمادمفاهیم عاطفی و 

اهری داشهته والتین در امر آموزش نقش پررنهگ که شتآموز در بستر خانواده موجب دانش
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امهل بهه ایهن دو ع ؛موز را ایفا کننهتآت راهنمایی و همراهی، نقش دانشبا قص یباشنت و گاه

خارج شهتن از محهیط مترسهه  ،. از طرفیشتمنار رسمی آموزش قترا گرفتن فضای غیر

و  تهیااو کش یهامراب بودن و استفاده از عطر و ادکلن و لبا  فرم ،یراستگیپموجب شت اا 

در آمهوزش  ،داشتنت یاژهیبه آن اوجه و یآموزش حضورکه در  موزان و معلمانآدانش  یام

 یرسهم طین در محهمهوزان و معلمهاآدانش رایهز اهوجهی شهود؛بی یآراستگ نیا به یمااز

 کردنت.همتیگر را مشاهته نمیو  نبودنت زشموآ

 ی،خانم فلان گنیمادرها اون وسط م یبته که بعض یلیخ نیا» :90کننته شماره مشارکت
از حالهت  اصهلاً دم صحبت کنهه.آ تیو دخترخاله شا لیکه با فام یکلماا ؛وای مرسی ، میع 

 یهه .به چشم خواهت اومت شتریب یجورنیا کردنیاحسا  م تیشا .اومته بود در شایرسم
درست  واقعاً نیا. و...   میاز کلماا ع استفاده شن و ب یخودمون ،بتن امیپ یه ،حر  ب نن

به مرور خودش رو  نیخارج شت و ا یاز صورا رسم .نییوردن پاآو ارزش معلم رو  ستین
 «.دهینشون م

داداش  ای میتیخوابیو م میزدیرو م مونپتو حضور ریما که ز» :01 کننته شمارهمشارکت
 یکهه اهو تیپوشهیم رو فقط همون لباسش ،رهیاز خودش بگ لمیف هی خواستیارم مکوچک

 یلهیخ ،مترسهه میبهر میخواسهتیمه یوقت قبلاً یول ،خونه بود یو با شلوار  او فتهیم لمیف
 «.یمزدیادکلن هم م وعطر  یبود و گاه مونیبودن و آراستگ  یحواسمون به ام

 های فضای مجازیآسیب

های فضهای ماهازی ب، آسیبودگذار اأثیرآموزان پذیری دانشمضمون دیگر که بر جامعه

آموز را وارد فضهای دانش ،خانواده و مترسهکه ی باعث شت موزش ماازگیری آاست. شکل

که د کرمتصل میای آموزان را به شبکه پهناوری از فضای رسانه. این فضا دانشتنجتیتی کن

کاهش کنتر  و  یک سو،از  داد.در این فضا کاهش را آموز کنتر  و نظارا بر عملکرد دانش

های اجتمهاعی، شت اها آسهیبتفاده نادرست از این فضا موجب اس ،نظارا و از سوی دیگر

موزان بهه آروی آوردن دانش همراه داشته باشت.موزان بهآروانی و جسمانی برای دانشروحی
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ماننهت  خهودی مربهوط بهه سهلامت ههای جسهمانفعالیهت هاآن موجب شت اا ماازی فضای

ی ناشی از احر  را کاهش دهنهت هاروی، افریح و سرگرمین، پیادهخی ی، ورزش کردسحر

احرکی آنان موجب شت و کماین استفاده بی رویه از گوشی  .و بیشتر به گوشی مشغو  شونت

همننهین . ببیننهتی یدرد و ضعف بیناردرد، کمرهای جسمانی هماننت سآموزان آسیباا دانش

 ادیهمن   و استفاده نادرسهت و ز طیدر مح 91-کوویت یریگموز در همهآمحتود شتن دانش

کنهت و دچهار  تایهپ ادیهاعت یموز به گوشآدانش وجب شت اام یمااز یموزان از فضاآدانش

، کهاهش ییانهها ن وا وبه ا لیاما ،یحوصلگیو ب یماننت افسردگ یو روان یروح یهابیآس

 پرخاشگرانه شود. یهاارنفس و رفتع ا

و چشمام  شتمیسردرد م یلیخ ،دستم بود ادیکه ز یمن گوش» :09کننته شماره مشارکت
ون ههم از مهشهتن ههم دارم. معلم فیاحسها  ضهعو ار شهته  یر یلیهم به قو  مامانم خ

 «.کردنتیدرد و کمردرد صحبت مدنرگ
خونهه  یچون اهو ؛جمع شلوغ باشم یدوست نتارم او یلیخ» :91کننته شماره ارکتمش

 میگوشه یاک و انهها باشهم و سهرم اهو کهه نیا حمیم ارجه نآال .سکوا بوده و انها بودم
 «.باشه

اما این  ،موز به بستر فضای ماازی را فراهم کنتآناگ یر بود اا شرایط ورود دانش جامعه

ویژه آن دسهته از وزان را بهآمداد و دانشاهش میتینی را کقترا نظارا وال ،نبستر نامطمل

. در این فضا دادیرمااز سو  میبه فضای غ ،رنتآموزان که در سن بحران هویت قرار دادانش

های ناشناخته، ی نامتناسب با سن خود و دوستیابیهاها و عکسآموزان به اماشای فیلمدانش

قعهی بها خهانواده و دوسهتان و اهش اعاملاا واکه به ک های اینترنتی و... مشغو  بودنتبازی

 شت.میمنار های ضتاجتماعی رفتاربروز 

بههه جههنس مخههالف،  شیکههه گههرا یسههن ،یسههن نوجههوان» :91کننههته شههماره مشههارکت
 شههیباعهث مه ،رهیهگیکه در نوجوان شکل مه یتیبحران هو و از انتازه شیب یهایکناکاو

 تیهاولش به ن تیشاوارد بشه.  نترنتیمثل ا یاختهناشنا یدر فضا بیشتر امایل داشته باشه اا
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مختلهف  یههاتیمختلهف و سها یههاعکهس ،کنههیبهاز مه تیسها یوقت ولی ،ستادر  
 «.ستاکننته کیاحر

 چند وجهی هایتعارض

-کوویهتگیری همههچنتوجهی در آموزش ماازی در دوران  هایاعارض ،مضمون دیگر

-کوویهتگیری پرورش بود که در همهو ش آموز است. آموزش ماازی رویکردی نو در 91

و وارد محیط منه   کهرد. ادغهام محهیط کرد یری آموزش را از محیط مترسه خارج فراگ 91

و بهین نههاد خهانواده و مترسهه شهکل بگیهرد  ههاییآموزش و من   موجب شت اا اعهارض

ی مختلهف هاافراد در محیط ،از سوی دیگر آموزان نی  دارای الگوی فراهنااری شونت.دانش

زمهان از اا همموزش در من   موجب شت وارد شتن فراینت کامل آو  دارنت های متفاواینقش

جامعهه  های دیگر نی  داشته باشنت و اعارض ایفای نقهش شهکل بگیهرد.افراد انتظاراا نقش

و انتظار دارد اا نقش خود را ایفها کننهت. گرفته است های مختلفی را در نظر برای افراد نقش

بهر نقشهی کهه آموزان علاوهد آموزش ماازی به محیط من   منار شت اا معلمان و دانشورو

دارنهت. وجهود نیه  در محیط من   را ایفا کننت که نقشی  ،کردنتدر محیط مترسه ایفا می قبلاً

ماننت معلمهی کهه در محهیط  ؛شتمنار ها زمان چنت نقش با هم به اعارض برای ایفای آنهم

آمهوزی کهه از او انتظهار شهود یها دانشار همسرداری و فرزنتپروری نیه  میمن   از او انتظ

شت اها معلمهان  موجبست. همننین ورود کامل فراینت آموزش به محیط من   افرزنتی نی  

ن ابرای همراهی در امر یادگیری فرزنتانشان داشته باشنت و بعضهی از معلمهانتظار از والتین 

از . هها انتظهاراای داشهتنتکردنهت و از آن لحهاظآموزان انشددران در یادگیری نقشی برای ما

والهتین بها مشهاهته مسهتقیم فراینهت آمهوزش و همراههی افراطهی در آمهوزش  وی دیگر،س

 بههو این امهر  کردنتایفا میخود آموز را ها نقش دانشکه آنایگونهبه کردنت؛می فرزنتانشان

هایی بهین شت و اعارضمنار میها در آموزش های بیاای آنهای مکرر و دخالتامر و نهی

 گرفت.نهاد خانواده و مترسه شکل می
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و  نههیبیخونهه مه یخب مامانت او رو او یخونه هست یوقت» :00کننته شماره مشارکت
کهه  مهن .ههاسهمت مهمهون یایب یپاش تیبا ادیمهمون م ایها رو بشور که پاشو ظر  گهیم

 رفهتمیکهه مه قبلاً .چون خونه بودم ؛کردمیغذا هم درست م تیسر کار با رفتنیمامانم هم م
من خونه  گهین دآال یول ،کردنیو ظهرگرم م کردنیمامانم شب قبلش غذا درست م ،مترسه
 «.کردمیغذا هم درست م و بودم

مهتام دارن امهر و  .کنهیکار معلم دخالت م یداره او ادیمادر ز» :1کننته شماره مشارکت
 یکلها  بهرا نیها گههیمعلم مه یهرچ. تیکنرو ن اون کار ،تیکنرو  کار نیاکه  کننیم ینه

 روبهازم حهر  خودشهون  .فایته نتارهاما  ،سر کلا  باشه تیآموز باو دانش تآموزاسدانش
متوجهه  معلهم .کردنت فیرو ضع یابیارزش نیمعلم و ا یبرا فرستنیو م سنینویو م زننیم
 «ره.ماد کار ایه آموزکه کار دانش شهینم

الگوهای متنوع فراوانی در جامعه وجود دارد و افراد جامعه نی  بعضی از ایهن الگوهها را 

ازجملهه  ؛تنهگیرای به خود میملاحظه درخورگاهی این الگوها اغییراا اما  ،کننتاستفاده می

آموزان که امروزه متناسب با آمهوزش ماهازی و اسهتفاده بیشهتر الگوی اشویق و انبیه دانش

گیگ یا ساعت استفاده بیشهتر  صورابهدرخواست اشویقی خود را  ،آموزان از گوشیانشد

ها از گوشی از والتین خود خواستارنت یا والتین برای انبیه فرزنتان خود این موارد را از آن

اوان به الگوی یادگیری نی  اشاره کهرد بر اغییر الگوی اشویق و انبیه میکننت. علاوهسلب می

نحوه  ،نتان خردسا  خانواده با مشاهت غیرمستقیم اعضای خانواده خود در امر آموزشکه فرز

 انت.فعالیت در سیستم آموزشی را یاد گرفته
که اازه اومته کلا  او  از خواهر ب رگترش  کمیبنه کوچ نیا» :9کننته شماره مشارکت

 یفضها یسواد نهتاره اهو هنکیبا ا یجورهچ دونهین مآال مثلاً ؛ها رو یچ یسریکگرفته  ادی
هم الگهوش فهر   هیو انب قیاشو یو حت دهیم سیو و ادیم .رهیبا معلمش اراباط بگ یمااز
 «.بته گیگ اولتش گفته مامان یکادو برای نلآا .کرده
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 ضعف نظارت

ومهرج و رسهیتن بهه نظارا و کنتر  برای هر سازمان و نهادی برای جلهوگیری از ههرج

 اناپذیر است و آموزش و پرورش نی  از این امر مستثنامری اجتنا  ،شتهاهتا  از قبل اعیین

نظارا بر معلهم و  ،و شروع آموزش در فضای ماازی 91-کوویتگیری نیست. با شیوع همه

آموز در من   و به آن پرداخته شته است. حضور دانش ادامه در که آموزان اضعیف شتدانش

آمهوزان ا مستقیم معلم و اولیای مترسه بر دانشبه دور از محیط مترسه موجب شت اا نظار

دلیهل و از اهمیت پرورش کاسته شود. همننهین بههشته کیت أبر آموزش بیشتر ا شته، حذ 

 صهورابهحتی والتین که  ،آموزانای بالای دانشگسترده بودن فضای ماازی و سواد رسانه

. در هها کهاهش یافهتآن ر قهترا نظهارا و کنته ،آموزان در اراباط بودنتمستقیم با دانش

آموزش ماازی نظارا بر حضور و غیا  معلمان و کیفیت اتریس نی  کاهش یافت. مترسه 

 کنهت،هماننت آموزش حضوری قترا نتاشت که در ساعت مختلف برنامه درسی را بررسی 

 بررسی کنت.ها مطملن شود و کیفیت اتریس را از اشکیل شتن کلا 

 پهرورش هدیگه ولهی ،داشهتنت شهایت آمهوزش دغتغهه مانمعل» :3 کننته شمارهمشارکت
 اون ،شههمهی حاضهر ضهتاجتماعی رفتار یک با آموزیدانش وقتی مترسه زمان در. تنتاشتن
 مشهاور و دهمهی هشهتار رو والهتین و کنههمی نگرانهی ایااد متیر برای ضتاجتماعی رفتار

 ایهن ولهی ،داشهتنت انبیهی هچ اشویقی چه آموزدانش برای هاییبرنامه. کنهمی ورود مترسه
 ههایراه بهه که شت باعث ،نتاشتنت هوشمنت و آگاه کنترلگر، والتین که هاییبنه برای قضیه
 قطعهاً ،دادمهی نشهون ضهتاجتماعی رفتهارآمهوز دانش وقتی مترسه محیط در قبلاً. برن خطا

 «بود. ...و متیر ،معاون طریق از نظاراای

 مدل مفهومی

 «مسهلله»بهه  91-کوویت گیریهمه آموزان درپذیری دانشه جامعهدهت کاحقیق نشان می

و اغییر شرایط زنتگی اجتماعی و به وجهود  91-کوویتگیری با شیوع همه ابتیل شته است.

دیگهر  ،آمهوزانپهذیری دانشعامهل رسهمی جامعه عنوانبههها، نهاد مترسه آمتن محتودیت
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ها در متار  آن بیشترهمسالان خود که  آموزان از گروهآموزش حضوری را نتاشت و دانش

ههای و به محیط خانواده و بسهتر رسهانه جمعهی بهرای شهرکت در کلها شتنت بودنت جتا 

آموزشی سو  داده شتنت. ایهن اغییهر در سهاحت آمهوزش پهرورش موجهب شهت اها رونهت 

مان و پذیری مترسه ماننت معلعوامل جامعه ویی،پذیری افراد دچار اغییراا شود. از سجامعه

در آمهوزش را گهذاری قبلهی خهود اأثیراولیای مترسه و برنامه درسی پنهان و... دیگر قوا 

آموزان وارد بستر جتیتی از آمهوزش در فضهای گسهترده و دانش ،دیگر سوینتاشتنت و از 

این اغییر رونت موجب شت اا فهرد در شهرایطی قهرار  .پینیته رسانه در محیط خانواده شتنت

پهذیرد. اها قبهل از اهأثیر خانواده  و های جمعیزمان از مترسه، رسانههم راصوبهبگیرد که 

 صهورابهزمان و در یک مکان نبهود و هم صورابهاین عوامل اأثیر  ،91-کوویتگیری همه

گهذاری اأثیرانهها شهتا نه 91-کوویتگیری همه ااما ب ،گذاشتنتمیاأثیر شته بر فرد افکیک

شته و با دخیل پذیری یکتیگر بلکه این عوامل در نقش جامعه ،هرکتام بر افراد متفاوا شت

چنتوجهی که فرد در بستر خهانواده  هایماننت اعارض ؛های جتیتی نی  مواجه شتنتچالش

موجب شت اا خانواده در فراینت آموزشی دخالت داشته  ،کردآموزش رسمی خود را دنبا  می

دلیل بهه . از سهوی دیگهر،انواده شکل بگیردهایی بین مترسه و خباشنت و اضادها و اعارض

نقهش بایت بهه زمان همطور بهبلکه  بود،انها او دارای نقش فرزنتی حضور فرد در خانواده نه

هها گیری اعارض در اناام نقشنی  موجب شکلامر این  .کردنی  عمل می دآموزی خودانش

ن در اکیفیت آموزش و معلمه نها نظارا مترسه برانه. ضعف نظارا بود ،شت. چالش بعتی

. از سهوی آموز خود نظارا نتاشتبلکه معلم نی  بر دانش ،حضور و غیا  و... کاهش یافت

دلیل گستردگی فضای رسانه و نامنظم شهتن سهاعاا نظارا والتین بر فرزنت خود بهدیگر، 

شهتن  آموزان از فضای ماهازی بها ضهعف مواجهه شهت. غیررسهمیاتریس و استفاده دانش

دیگر  ،در محیط من   به دور از چشم کادر آموزشی آموزباعث شت که دانش اسک آموزشمن

ههای گری هماننهت آلودگیل متاخلهو عوام ه باشترنامه درسی قبلی را نتاشتآن آراستگی و ب

دلیهل اسهتفاده مهوزش بههرسهمی آهمننین فضهای غیر .متوزش به وجود آو... در آم صوای
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 .های فضهای ماهازی بهودآسهیب ،طفی قوا گرفت. چالش بعتیآموزان از مفاهیم عادانش

ایهن بسهتر  .هایی برای افراد شتآسیبگیری موجب شکلگیری آموزش در بستر رسانه شکل

فراوانهی داشهت و موجهب اهأثیر گسترده و ناشناخته بر می ان، نحوه و نهوع اسهتفاده افهراد 

افهراد شهت. چهالش نههایی  درروانهی -های اجتماعی، جسهمانی و روحهیگیری آسیبشکل

. معلم اقتتار سنتی قبلی در مترسه را به دلیل خطاههای بودکاهش اقتتار معلم  ،شتهشناسایی

اپق، عتم کنتر  بر بستر آموزشی به دلیل قطعی بر  و اینترنت، عهتم شهناخت  مثلآموزشی 

ل ااربهه و آمهوزان بهه دلیهای دانشآموز و بالاار بودن سواد رسهانهدوسویه بین وی و دانش

 .  (9)شکل  شتابتیل  «مسلله»پذیری به . در نتیاه جامعهاستفاده بیشتر آنها نتاشت
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 91-آموزان در کوییدپذیریِ دانشدر موضوع جامعه "زدایی ناخواستهمدرسه"مدل مفهومی . 9شکل 
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رسهه در شهته در مقتمهه، متهای مطر دهت، مطابق نظریهنشان می 9که شکل گونههمان

عی اما شرایط جتیت نو  پذیری را مسلط کنتکنت که الگوی جامعهشکل سنتی آن الاش می

درواقهع دههت. آموز در مقابل اهتا  و مناسک مترسهه را نشهان مهیمقاومت از سوی دانش

دهت که آموز را نشان میوان گفت که شرایط آموزش ماازی، نوعی اخلا  مقاومت دانشامی

پذیری را نشهان دههت. های حاکم جامعهبیشتری در مقابل اصو  و اسلو  الاش دارد آزادی

آن اقتتاری که ایلی  به نقت کشیته، درمعهرض فروپاشهی قهرار گرفتهه ، اوان گفتدرواقع می

آموز و معلم میتان جتیهتی است. این موضوع بیشتر از همه به این دلیل است که بین دانش

مشکلاا و  ایااد از سوی دیگر، بیماری کرونا باعث به نام فضای ماازی شکل گرفته است.

اهمیهت  است کهه اش شته که این امر باعث شتهآموز و خانوادههای روانی روی دانشانش

همهه ایهن . نگیردمترسه و نقش معلم و مترسه برایش کمتر شود یا در اولویت گذشته قرار 

ت که نقش و جایگاه مترسهه زدایی ناخواسته شته اسگیری نوعی مترسهمسا ل باعث شکل

قهرار  مهتنظراگر مبانی نظری ایلهی  را است. کاهش داده پذیری را عامل مهم جامعه عنوانبه

باعث کاهش نقش و اقتتار نهاد مترسه و عاملهان  91-کوویتگیری یابیم که همهدهیم، درمی

نقش گذشهته خهود  حتی نهاد خانواده نی  از اوانایی و ؛آن یعنی معلم، متیران و... شته است

ارین دلیل این است کهه آمهوزش پذیری فرزنت فاصله گرفته است. مهمدر کنتر  امور جامعه

پهذیری آموز و نه دیگر ارکهان جامعههداد که کنشگر اصلی آن دانش ویماازی در میتانی ر

 . است

 و پیشنهادها یریگجهینت. 5

آموزان در آموزش ماازی پذیری دانشهای جامعهپژوهش حاضر با هت  بررسی چالش

های زنتگی جامعه خود پذیری یا اجتماعی شتن فراینتی است که فرد شیوهجامعه. اناام شت

عضوی از جامعه به دسهت  عنوانبه را کنت و آمادگی رفتارشخصیت کسب می ،گیردرا فرامی

هر عصهری در ، بلکه جوامع متفاوا است انها در(. اجتماعی شتن نه9911، )منادی آوردمی
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ها، هناارها، قوانین و آدا  و رسوم جوامع متفهاوا نی  افاوا دارد؛ زیرا از یک سو ارزش

شهیوع   .(9911)گیهتن ، اواننهت ثابهت بماننهت اصر همیشه نمیاست و از سوی دیگر این عن

عوامهل اصهلی بهر و  کنتای جب شت اا این عناصر اغییراا گستردهمو 91-کوویتگیری همه

. بگهذارداهأثیر ( نهاد خانواده، نهاد مترسه، گهروه همسهالان و رسهانه جمعهی) پذیریجامعه

 گیریهمه با شیوعکنت. در مترسه ادامه پیتا میشود و پذیری از نهاد خانواده شروع میجامعه

آموزش ماهازی در بسهتر ها به مترسه و سو  دادن آناز  آموزانو خروج دانش 91-کوویت

اش ه فقط به آموزش اوجه داشته باشت و نقش اربیتی و پرورشیاا مترس موجب شتخانواده 

آموزان بیشتر پذیری دانشجامعه کاهش یابت و ،شودمیمنار آموزان پذیری دانشامعهکه به ج

ییهر رونهت موجهب بهه وجهود آمهتن ثر از فضای رسانه در بسهتر خهانواده شهود. ایهن اغأمت

 کاهش هایچالشبه های احقیق حاضر یافته. آموزان شتپذیری دانشای جامعههایی برچالش

 و چنهتوجهی ههایاعهارض نظهارا، ضهعف آموزش، مناسک شتن غیررسمی معلم، اقتتار

 است.گذاشته  اأثیر آموزاندانشپذیری جامعهبر که  اشاره دارد ماازی فضای هایآسیب

مترسه  یریذپجامعه نتیدر فرااست.  کاهش اقتتار معلم ،شتههای شناسایییکی از چالش

بنها بهه  یآموزش ماهاز .ها هستنتنآمعلمان  ،موزانآدانش یریپذاز عوامل مهم جامعه یکی

 ،مهوزانآمعلم از دانش یابودن سواد رسانهالاار ب لم،موز معآدانش نیب هیشناخت دوسو عتم

در  .بهر بسهتر آمهوزش موجهب کهاهش اقتهتار معلهم شهتنشتن و کنتر   یآموزش یهاخطا

معلههم و بههر نحههوه  یا( بههه رابطههه معنههادار سههواد رسههانه9911) آقههاییو  بههانرید یپژوهشهه

 .  پژوهش حاضر همسوست جیکه با نتا انتموزان اشاره کردهآدانش یریپذجامعه

 مضهون نیاست که ا یچنتوجههای اعارض ،یریپذمهم جامعه یهااز چالش گرید یکی

بهه  یفراهناهار یالگو و هاارض نقشنهاد خانواده و مترسه، اع هایمقولاا اعارضریاز ز

 نیموجب شت اا دخالت والت یمااز یآموزش در بستر فضا یریگمته است. با شکلآدست 

آمهوز خهود دانش یانتظار همراه نیاز والت  یمعلمان ن طرفیشود و از  شتریدر امر آموزش ب

اده و مترسهه نهاد خهانو نیب ییهااعارض یریگموجب شکل نیداشته باشنت که ا یاددهیدر 
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داشتنت که   ین یگرید یهاخانواده نقش طیموزان و معلمان در محآدانش سوی دیگر،از  .شت

 نینظهر به( به اافها 9911)ان و همکار یدهقان وهشپژ .ها با هم در اعارض بودنتنقش نیا

 یریپهذبا جامعهه یدارانهاد خانواده و مترسه اشاره دارد که رابطه معن یهاها و ارزشارهنا

ان نهآمطالعهه پهژوهش حاضهر بها  افتهیکه  کنتیصت  م  یآموزان دارد و برعکس آن ندانش

 ،یجسهمان بیآسه ازم عها یماهاز یفضا یهابیآس ،یریپذجامعه گریچالش د. ستهمسو

اما  ،شتیشاد اناام م سامانهآموزان در دانش یآموزش مااز. است  یروان یو روح یاجتماع

شهت و یم لیاشک  ین .در الگرام، وااساپ و..  ین یدرس یهاکلا  سامانه نیضعف ا لیدلبه

ه اسهتفادبه می ان زیاد  یاجتماع یهاو شبکه یمااز یفضا موزان ازآن شت اا دانشآموجب 

 یمحسهن .شتمنار  یمااز یفضا یهابیآس یریگلکها به شآن هیرویاستفاده ب نیا و کننت

 یمنف یریپذموجب جامعه یمااز یو فضا یرهنگکردنت که اهاجم ف ( اشاره9911) آذریو 

کههه ظهههور  کردنههت ذکههر( 9011)ان و همکههار یاسههتورا . همننههینشههودیوزان مههآدانههش

. انتکشهیتهرا بهه چهالش  یریپهذجامعه یبه نوبه خود کار سنت یراباطا نینو یهایاکنولوژ

مرده اسهت شبر یریپذجامعه یهالشاز چا یکیرا  یمااز یفضا یهابیپژوهش حاضر آس

ا عنهوان به ( پژوهشهی0109) سهوینی و همکهاران. همسوستیادشته  قیدو احق جیکه با نتا

 طهو  در مهنتسهی دانشهاویان شهتن اجتمهاعی ااهارا بهر آنلهاین یادگیریاأثیر  بررسی»

 مهنتسهی دانشهاویان شهتن اجتماعی چگونگی به هادادنت. آن اناام «91-کوویت گیریهمه

نلاین موجب ظهور اعاملاا جتیتی شته اسهت کهه ایهن فراینهت آ که یادگیری کردنت اشاره

پهژوهش حاضهر  گذار بوده است. یافتهاأثیر اجتماعی شتن آنلاین بر یادگیری دانشاویان نی 

ههای اجتمهاعی و به اغییر اعاملاا و اراباطاا اشاره کرده که این اعاملهاا افراطهی آسهیب

 رسهمی شهتن مناسهکدو عامل غیرکرده است.  ان را با چالش همراهآموزپذیری دانشجامعه

شهت. مناهر آمهوزان پهذیری دانهشهایی در فراینهت جامعهآموزش و ضعف نظارا به چالش

ا کردنت و نظهاراعلیم و اربیت خود را دنبا  نمی رسمی فراینت صورابهموزان دیگر آدانش

آمهوزان پذیری دانشامعهشته در جین پنج عامل شناساییا همه کاهش یافته بود. نی  هابر آن
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پذیری پذیری سنتی مترسه و قترا گرفتن فضای رسانه در جامعهت جامعهگواه بر اغییر رون

  دهت.افراد می

گیهری یوع همههشه آمهوزش و پهرورش در ،اوان گفتبراسا  نتایج پژوهش حاضر می

روش  بهه پهذیری از سهمت مترسههرا ااربه کرده است که دیگر جامعهشرایطی  91-کوویت

 پذیری یعنی فضای رسانهامروزه سهم عوامل غیررسمی جامعه . پذیر نیستسنتی قبلی امکان

بنهابراین  ؛هها بهر یکهتیگر اغییهر یافتهه اسهتگهذاری آناأثیرشته و شتا  و خانواده بیشتر

گهذاری اجتمهاعی و ریه ی آموزشهی و سیاسهتبرنامهشته به ضرورا های شناساییچالش

نشهود و اسههیل در امهر  برطهر پهذیری های جامعههچراکه اگر چالش ؛اشاره دارد فرهنگی

 ضهعف بها جامعهه موزان دچار اختلا  شته وآپذیری دانشجامعه ،اناام نشودپذیری جامعه

 را جامعه دوران جتیتی سویی،شت. از  خواهت منار فروپاشی به درنهایت وشود می روروبه

وزارا بنهابراین ؛ رو داردپهیش را ه ایهن دورانهای جتیت مختص بو چالشبه نام پساکرونا 

مبتنی بهر اغییهراا  یآموزش یگذاراستیسآموزش و پروش نیازمنت اغییر عاجل و جتی در 

 کننت:را پیشنهاد می زیرکه محققان موارد  آموزشی و دوران پسا کروناست

  آموز بتوانهت بهه انتخها  بهتهرین دانش پذیری نهادی کهالاش در جهت انعطا

 ؛بر موقعیت خود دست ب نتیوه آموزش مبتنیش

  افه اری و اوسهعه های نهرمهای آموزشی و رفع محتودیتلوژیاکنواستفاده از

 ؛اسهیل فراینت آموزشیمنظوربهزشی شاد اف ار آمونرم

 فضای  ها بانسازی آمحتوای کتب درسی و متناسب بازنگری در شیوه اتریس و

 اهوان بهه هوشمنتسهازی کتهبمهی .سهنی ههایماازی و شیوه یادگیری گهروه

 ؛آموزان بر اعلیم و اربیت بیشتر شودآموزشی اشاره کرد اا امرک  دانش

 سهازی های مواجههه و فرهنهگبخشی از فراینت آموزش ماازی و چالشآگاهی

  ؛فناوریاستفاده صحیح از 
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