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چکیده
کز آموزشـی و توان بخشـی مشـکالت ویـژه یادگیری  زمینـه و هـدف: پژوهـش حاضـر بـا هـدف تبییـن تجـارب زیسـته مربیـان مرا

کرونا بود.  از چالش هـای تغییـر آمـوزش حضـوری بـه آمـوزش مجازی در دوران شـیوع ویـروس 

کالیـزی  کـه براسـاس الگـوی هفـت مرحلـه ای  کیفـی و از نـوع پدیدارشناسـی اسـت   روش: ایـن پژوهـش جـزء پژوهش هـای 
آموزشـی و توان بخشـی مشـکالت ویـژه یادگیـری شـهر  کـز  کننـدگان در ایـن پژوهـش مربیـان شـاغل در مرا گرفـت. شـرکت  انجـام 
تهـران در سـال تحصیلـی 1401 - 1400 بودنـد. ابـزار ایـن پژوهـش مصاحبـه نیمه سـاختار یافتـه بـود. بـرای انتخـاب آزمودنی هـا از 

کننـدگان قرارگرفتنـد.  گـروه مشـارکت  نمونه گیـری هدفمنـد و معیـار اشـباع نظـری اسـتفاده شـد و در پایـان، 15 مربـی در 

گرفت. پس از اسـتخراج و دسـته بندی موضوعی،  یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها با اسـتفاده از روش تحلیل مضمون صورت 
گیـر 1( چالش هـای غیرسـازنده مشـتمل بـر مضامیـن سـازمان دهنده شـامل: تجهیـزات و زیرسـاخت های فضـای  دو مضمـون فرا
گرد و والدیـن، عـدم همـکاری و نظـارت دقیـق، در دسـترس نبودن تولیـد محتوای شـناختی،  مجـازی، ارتبـاط متقابـل مربـی بـا شـا
فرصت هـای  شـامل:  سـازمان دهنده  مضامیـن  بـر  مشـتمل  سـازنده  چالش هـای   )2 و  دانش آمـوزان  و  والدیـن  اهمـال کاری 
کاهـش هزینه هـا شناسـایی شـدند. اعتبـار داده هـا بـا اسـتفاده از فنـون تأییدپذیـری  آموزشـی، ایجـاد فرصـت یادگیـری، اهمیـت و 
از طریـق خودبازبینـی پژوهشـگران و اعتمادپذیـری بـا هدایـت دقیـق جریـان جمـع آوری اطالعـات و همسوسـازی پژوهش هـای 

مرتبـط تعییـن شـد. 

آن و حـذف نقـاط  آمـوزش مجـازی بـا تمامـی محاسـن مربـوط بـه  نتیجه گیـری: بـا توجـه بـه نتایـج حاصلـه، ضـرورت پذیـرش 
آن  بـه  بایـد توجـه ویـژه ای  پـرورش  آمـوزش  و  کـه مسـئوالن  انکارناپذیـر اسـت  امـری  امـروزه  آن در دنیـای  ضعـف و مشـکالت 

باشـند. داشـته 

کرونا کلیـدی: آمـوزش حضـوری، آمـوزش مجـازی، اختالل یادگیری ویـژه، تجربه زیسـته مربیـان، همه گیری ویروس  واژه هـای 
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مــقـدمـــه

کرونا 1، به عنوان یک نشانگان شــــدید حـــاد  هــمه گیری ویروس 
به عـــنوان  ویــروس  این  شـــد،  پدیدار   2019 دســـامبر  از  تنفــسی 
تهدیدی برای سالمتی و زندگی میلیون ها نفر در سراسر دنیا تلقی 
کووید-19   3 در سـراسـر  می شود )1(. با شــروع هـــمه گیری2 بیمــاری 
جــهان، تشــریفات4 بهـــداشتی، بر رعایت فاصـله گـذاری اجتماعی 
و  ترس  به  ویروس، منجر  این  انتقال  )2(. سرعت  کید داشتند  تأ
این  از  ناشی  تنیدگی  بیماری شد.  این  به  ابتال  از  اضطراب مردم 
سازگاری  و  روانی  بهزیستی  سالمت  آن  مخرب  اثرات  و  ویروس 
ایجاد  به  منجر  و  داد  قرار  تحت الشعاع  را  سنی  گروه های  همه 
نظام های  و  زندگی ها  از  بسیاری  سبک  در  چشمگیر  تغییرات 
کوتاهی، شیوه  تحصیل  آموزشی شد )3(. این ویروس، در مدت 
کرد )4(.  روبه رو  تغییر  و  تحول عجیب و عظیمی  با  را  یادگیری  و 
ویروس  شیوع  کاهش  برای  کشورها  از  بسیاری  در  به طوری که 
آموز ش های حضوری در مدارس تعطیل شد و راهکارهای  کرونا، 

گردید )5(.  مختلفی ازجمله آموزش مجازی5 ارائه 
که با  آموزش از جمله ضروریات مهم زندگی است  یادگیری و 
روش های مختلفی انجام می شود و آنچه در نظام آموزشی حاضر 
آموزشگاهی  آموختن در محیط  و  یادگیری  کم است، موضوع  حا
بین  جانبه  دو  ارتباط  و  حضوری  آموزش  آن  الزمه  که  است 
از  نوع  این  اساسی  اصل  واقع  در  می باشد.  دانش آموز  و  معلم 
آموزش حضور فیزیکی در آموزشگاه است )6(. پیشرفت فناوری 
در  چشمگیر  تحوالت  ایجاد  به  منجر  کرونا،  دوران  در  اطالعات 
خارج  حضوری  حالت  از  را  آموزش  به طوری که  شد،  آموزش  امر 
آن بخشید )7(. در این دوره تعداد  ساخت و جریان خاصی به 
را  خود  حضوری  فعالیت های  شدند  مجبور  مدارس  از  زیادی 
روش  از  آموزشی  فعالیت های  انجام  برای  کنون  ا و  کنند  تعطیل 

آموزش مجازی استفاده می کنند )8(. 
کـه از طـریـــق خط مشـی ها6  آمـــوزشی اسـت  آمـوزش مــــجازی، 
انجـام می گیـرد )9(. در دوران  رایانـه ای  مــختلف  نرم افزارهـای  و 
بـرای  راهـکاری  به عنـوان  آمـوزش  از  نـوع  ایـن  کرونـا،  همه گیـری 
عـدم توقـف فعالیت هـای آموزشـی در مـدارس انتخـاب شـد، امـا 

.)10( کـرد  روبـه رو  جدیـدی  چالش هـای  بـا  را  دانش آمـوزان 

افزایـش  باعـث  آن،  بـه  مربـوط  مشـکالت  و  مجـازی  آمـوزش 
ایـن  شـدکه  دانش آمـوزان  تحصیلـی  اضطـراب  و  تنیدگـی  سـطح 
و  گردیـد  آنـان  بـدن  ایـمــــنی  سیسـتم  تضــــعیف  باعـث  مــــسئله 
آســـیب پذیر  مختلـف  بیمـــاری های  مــــقابل  در  را  دانــش آمـــوزان 
والدیـن  کرونـا،  ویـروس  شـیوع  طـی  در  سـویی  از   .)11( سـاخت 
گرفتنـد در  برعهـده  را  آمـوزش حضـوری دانش آمـوزان  مسـئولیت 
حالـی کـه بـرای پذیـرش آن آمادگـی الزم را نداشـتند و با این انتقال 
گهانـی و غیـر قابـل پیش بینـی نقـش، والدیـن و دانش آمـوزان بـا  نا
ایـن تغییـر  از اضطـراب و تنیدگـی همـراه شـد )12(.  سـطح باالیـی 
از  نیازهـای ویـژه  بـا  بـرای دانش آ مـوزان  آمـوزش  امـر  چشـمگیر در 
کـودکان بـا یادگیـری ویـژه7 چالش هـای بیشـتری را بـه همـراه  جملـه 

اسـت. داشـته  
کـه  اسـت  عصبی-تحولـی8  اختاللـی  ویـژه،  یادگیـری  اختـالل   
یادگیـری دانش آمـوزان را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد )13(. در ایـن 
بـا  حل مسـئله  و  مهارت یابـی  در  به ویـژه  دانش آمـوزان  اختـالل 
مشـکل مواجـه هسـتند )14(. بـر اسـاس پنجمیـن ویرایـش راهنمای 
ویـژه،  یادگیـری  اختـالل  روانـی9،  اختـالالت  آمـاری  و  تشـخیصی 
کـه شـامل  اختـالل در یـک یـا چنـد فرآینـد روان شـناختی پایـه اسـت 
را به صـورت  ایـن اختـالل خـود  آن می شـود.  کاربـرد  یـا  زبـان  درك 
ناتوانی در گوش دادن، فکر کردن، صحبت کردن، خواندن، نوشـتن 
کـز آموزشـی  و محاسـبات  ریاضـی نشـان می دهـد )15(. مربیـان مرا
و توان بخشـی مشـکالت ویـژه یادگیـری بـا اسـتفاده از راهبردهـای 
خدماتـی خـود نقش کلیـدی در ارتقاء رشـد توانایی هـای اجتماعی، 
یادگیـری  اختـالل  بـا  دانش آمـوزان  تحصیلـی  و  شـناختی  هیجانـی، 

ویـژه ایفـا می کننـد )16(. 
آمـوزش مجـازی نشـان  پژوهـــش دیکــســــون10 )17( در حـــوزه 
مــــجازی دارای چــالـــــش هـــــایی در  آمـــوزش هــــای  کـــه  مــی دهـــــد 
در  انگیـزش  ایجـاد  مــوضــــوع  و  آمـــوزش  اجـــرای  چگـــونگی  مـــورد 
دانش آمـوزان هسـتند؛ امـا از نظـر او آموزش هـای مجـازی می تواننـد 
شـرط  بـه  البتـه  باشـند.  تأثیرگـذار  حضـوری  آموزش هـای  انـدازه  بـه 
داشـته  را  زمینـه  ایـن  در  الزم  تخصـص  و  ببینـد  آمـوزش  معلـم  آنکـه 
عنـوان  بـا  پژوهشـی  در   )18(11 کاهیونـو  و  اسـری  همچنیـن   باشـد. 
ویـژه  نیازهـای  بـا  دانش آمـوزان  خوانـدن  یادگیـری  چالش هـای 
کـه  نتـــیجه رسـیدند  ایـــن  بـه  کرونـا  در طـــول هـــمه گیری ویــــروس 

7. Specific  Learning Disorders
8. Neurodevelopmental disorder
9. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
10. Dixson
11. Asri &Cahyono

1. Coronavirus epidemic
2. Pandemy
3. COVID-19
4. Protocols
5. Virtual training
6. Platforms
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کوویـد-19  کـه در یادگیـری آنالیـن در دوران همه گیـری  مشـکالتی 
کـه شـامل عـدم تمایل بـه انجام  توسـط دانش آمـوزان تجربـه شـد،  
 تکالیـف، انگیـزه پاییـن بـرای یادگیـری، عـدم  مهـارت در اسـتفاده 
از فنـاوری، عـدم  حضـور چهـره بـه چهـره و تعامـل بـا دانش آمـوزان 
گرچـه تغییـر آمـوزش حضـوری بـه آمـوزش مجـازی  می شـود. البتـه ا
و  رایـش  امـا  داده  اسـت،  قـرار  تأثیـر  تحـت  را  دانش آمـوزان  همـه 
همـکاران1 )19( در پژوهـش خـود بـه این نتیجه رسـیدند که پدیده 
نابرابـری آموزشـی در طـول ایـن همه گیـری بیشـتر بـر دانش آمـوزان 
تأثیـر می گذارنـد. نتایـج مطالعـات  آسـیب پذیر  در معـرض خطـر و 
آمــــوزش  فـــرآیند  بـر  کوویـد-19  همه گیـری  پیامـــــدهای  از  اولیـه 
کـه دانش آمـوزان بـا ناتوانی هـای عــــصبی رشـدی،  نشـان می دهـد 
تیســــم2، اخــــتالل نارسـایی توجـه هـــمراه 

ُ
مـــانند اخــــتالل طیـف ا

بـا  مجـازی  آمـوزش  در  ویـژه  یادگیـری  اخــتالل  و  بیــــش فعالی3  بـا 
بـه  نیـاز  گروه هـای  ایـن  زیـرا  شـدند،  مواجـه  بیشـتری  مـــشــکالت 
کمـک بیشـتری بـرای شـرکت  کمتـر و نیـاز بـه  آمـوزش ویـژه، شـرایط 

آمـوزش مجـازی دارنـد )20(.  در 
ویـروس  همه گیـری  در  کـه  خاصـی  شـرایط  براسـاس  البتـه 
یادگیـری  ویـژه  مشـکالت  توان بخشـی  و  آموزشـی  کـز  مرا در  کرونـا 
تغییـر  مجـازی  بـه  حضـوری  از  یک دفعـه  بـه  آمـوزش  و  پیش آمـد 
آمـوزش مجـازی بـه ایـن معنـا  گهانـی بـه  شـکل داد، ایـن انتقـال نا
گزیر به تغییر روش های آموزشـی خود  کـه بسـیاری از مربیـان نا بـود 
تجربـه  را  متعـددی  منفـی  و  مثبـت  مسـائل  و  چالش هـا  و  شـدند 
آمـورش مجـازی  آمـوزش حضـوری بـه  کردنـد. تغییـر سـریع انتقـال 
کـز شـد و آنها را  باعـث ایجـاد نگرانـی و تنیدگـی در میـان مربیـان مرا

کـرد. جدیـد  مهارت هـای  و  فناوری هـا  یادگیـری  بـه  مجبـور 
ــه ی چالش هــای  ــادی در زمین  زی

ً
گرچــه پژوهش هــای نســبتا  ا

آمــــــــــوزش مــــــجازی انجــام  شـــــــده اســـت، امــا پژوهـــــــــش های 
بیشــتر  آمــوزش،  نقــش  تغییــر  بررســی  محوریــت  بــا  انجام گرفتــه 
کمتــر پژوهشــی  آمــوزان مــدارس بــوده اســت و  در بیــن دانــش 
آموزشــی و  کــز  بــا هــــدف بررســی تجــــــربه زیســـــــته مـــــــــربیان مرا
توان بخشــی مشــکالت ویــژه یادگیــری در آمــوزش مجــازی بــرای 
گرفتــه اســت؛ بنابرایــن  درمــان اختــالل یادگیــری ویــژه صــورت 
کــز آموزشــی  ک مربیــان مرا کاوی ادرا پژوهــش حاضــر بــا هــدف وا
تغییــر  چالش هــای  از  یادگیــری  ویــژه  مشــکالت  توان بخشــی  و 
آمــوزش حضــوری بــه آمــوزش مجــازی در دوران شــیوع ویــروس 

ــا انجــام شــد.  کرون

روش پژوهش

پدیدارشناسـی4   نـوع  از  کیفـی  پژوهـش  یـک  حاضـر  پژوهـش 
 )1978( کالیـزی5  مرحلـه ای  هفـت  الگـوی  براسـاس  کـه  اسـت 
گرفـت. ایـن روش شـامل هفـت مرحلـه: 1( خوانـدن دقیـق  انجـام 
هـــمـــه ی توصــــیف هـــا و یافـــتـــه های مــهــم مـــشارکـت کــــنندگــــان؛ 
2( اســتــخراج عبارت هـای مهـم و جــمله هـــای مــــرتبط بـا پدیـده؛ 
3( مفهوم بخشـی به جمله های مهم اسـتخراج شـده؛ 4( مرتب سـازی 
کننـدگان و مفاهیـم مشـترک در دسـته های  توصیف هـای شـرکت 
خـاص؛ 5( تبدیـل همـه ی نظـرات اسـتنتاج شـده بـه توصیف هـای 
یـک  بـه  پدیـده  کامـل  توصیف هـای  تبدیـل   )6 کامـل؛  و  جامـع 
؛ و7( معتبرسـازی نهایی اسـت.  توصیـف واقعـی خالصـه و مختصر
براسـاس ایـن الگـو، در ابتـدا بـه توصیـف مفهـوم چالش هـای تغییـر 
آمـوزش حضـوری بـه آمـوزش مجـازی پرداختـه  شـد و سـپس اقدام 
بـه جمـع آوری توصیفات شـرکت کنندگان پیرامـون موضوع از طریق 

گردیـد. مصاحبـه نیمه سـاختار یافتـه 
آمـــوزشی  کز  مــــرا مــــربیان  ایـــن پژوهـــش  شـــرکت کــــنندگان در 
و توان بخشـی مشـکالت ویـژه یادگیـری شـاغل در شـهر تهـران در 
از  آزمودنی هـا  انتخـاب  بـرای  بودنـد.   1400-1401 تحصیلـی  سـال 
نمونه گیـری هدفمنـد و معیـار اشـباع نظـری6 اسـتفاده شـد. شـرط 
به مـدت  درمانگـری  و  پژوهـش  در  شـرکت  بـه  تمایـل  انتخـاب، 
کـه در نهایـت 15 مربـی  حداقـل یک سـال به صـورت مجـازی بـود 
مربوطـه  توضیحـات  مصاحبـه  انجـام  جهـت  شـدند.  انتخـاب 
بـه  پژوهـش  هـدف  و  مصاحبـه  درخصـوص  الزم  اطالعـات  و 
پاسـخ های  مصاحبه هـا  انجـام  از  بعـد  شـد.  ارائـه  شـرکت کنندگان 
ارائـه شـده بـه صـورت متـن پیاده سـازی و تجمیع شـد. مالحظات 
هـدف  و  اهمیـت  مـورد  در  الزم  توضیحـات  ارائـه ی  بـا  اخالقـی، 
پژوهـش، عـدم اجبـار در پاسـخ، عـدم دریافـت مشـخصات فردی 
سـایرین،  بـه  نظـرات  افشـای  عـدم  و  بـودن  محرمانـه  مربیـان، 
یادداشـت برداری،  از  پـس  صوتـی  فایل هـای  حـذف  از  اطمینـان 
 جهت ارتقـاء و بهبود 

ً
اسـتفاده از نتایـج و جمع بنـدی نظـرات صرفـا

آمـوزش و اطـالع نتایـج پژوهـش بـه مربیـان رعایـت شـد.  کیفیـت 
گردیـد  اشـباع  اطالعـات  مصاحبـه،  15جلسـه  از  پـس  نهایـت  در 
مضمـون  تحلیـل  روش  از  اسـتفاده  بـا  داده هـا  تحلیـل  و  تجزیـه  و 
 در جلسـه ی  

ً
صـورت پذیرفـت. مضامیـن شناسـایی شـده مجـددا

بحـث گروهـی بـا اسـتفاده از شـبکه اجتماعـی مجـازی مورد بررسـی 

4. Yulia
5. Colaizzi
6. theoretical saturation

1. Reich et al
2. Autism disorder
3. Attention Deficit Hyperactivity Disorder
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تـا در نهایـت روی مـــقوالت اســـتخراج شـــده توافـق  گرفتنـد  قـرار 
حاصـل شــد.

برای سنجش روایی و پایایی پژوهش از 3 روش قابلیت تأیید1، 
قابلیت اعتبـار2 و ضریـب همبسـتگی3 اسـتفاده شـد. قابلیـت تأییـد 
بـا مبانـی نظـری و پیشـینه ی پژوهشـی  از طریـق مقایسـه داده هـا 
کنترل توسـط شرکت کنندگان  سـنجیده شـد. قابلیت اعتبار از طریق 
کـه بعـد از کدگـذاری مصاحبه هـا نتایـج  حاصـل شـد، بدیـن ترتیـب 
کـز آموزشـی و توان بخشـی مشـکالت  به دسـت آمـده بـا مربیـان مرا
ویـژه یادگیـری درمیـان گذاشـته شـد تـا صحـت یافته هـا تأیید شـود 
و در برخـی مـوارد کـه ابهامـی در یافته هـا وجود داشـت بـا تماس با 
کـز مـورد بررسـی و اصـالح قـرار می گرفـت، عـالوه بر این،  مربیـان مرا
کـز  ارتبـاط طوالنـی مـدت و تمـاس نزدیـک پژوهشـگر بـا مربیـان مرا
جمـع  امـکان  یادگیـری،  ویـژه  مشـکالت  توان بخشـی  و  آموزشـی 

آوری اطالعـات دقیق تـر را فراهـم سـاخت. و ضریـب همبسـتگی 
نظـارت  بـه  توجـه  بـا  کـه  گرفـت  صـورت  ممیـزی  روش  بر اسـاس 
اسـاتید بـر رونـد پژوهـش، هریـک از مراحل تحلیل و تفسـیر داده ها 

بـر اسـاس نظـرات و بازخوردهـای آنهـا انجـام شـد.

یافته ها

توســـــــط  ارائــــه شــــده  پاســـخ هـــــای  تحــــــلـیــل  و  مــــطالعـــــه  بـا 
شـرکت کنندگان در پژوهـش، بـرای هـر یـک از مصاحبه هـای اخـذ 
شـده، دیدگاه هـای مشـترک مصاحبه کننـدگان در قالـب مضامیـن 
پایـه شناسـایی شـدند. در نهایـت32 مضمـون پایـه شناسـایی شـد 
از  تعـدادی  بـه همـراه  پایـه  از مضامیـن  یـک  1، هـر  کـه در جـدول 

شـواهد مربوطـه بـه مصاحبه هـا ارائـه شـده اسـت.

جدول 1( مضامین پایه شناسـایی شـده حاصل از مصاحبه های شـرکت کنندگان

شواهدمضامین پایه

1( عـــدم دســــتـرســـی دانش آمــــوزان 
بـه تلفـن هــــمراه شـخصی و اینــترنت 

مناسـب جهـت آمـوزش مجـازی

آن مواجه بودیم، این بود  آموزشی و توان بخشی مشکالت ویژه یادگیری با  کز  که ما مربیان مرا یکی از مشکالتی 
گوشی هوشمند شخصی نداشتند و این روند آموزش را دچار اشکال می کرد. نداشتن  که برخی از دانش آموزان ما 
آموزش مجازی بود. استفاده از  اینترنت مناسب و قطع و وصل شدن های اینترنت یکی دیگر از معضالت ما در  
کار درمان اختالل یادگیری ویژه می شد. گوشی مشترک برای چند دانش آموز و تداخل ارسال تکالیف مانع از  یک 

2( عـــدم شـــرایــط الزم و تجـهـیـــزات 
کافــــی بـرای ضــــبط کردن فـیلـــم ها و 

آموزشـی کلیپ هـای 

کنه. و برای تهیه  از ما فیلم برداری   یکی باشه و 
ً
آموزشی ما نیاز داشتیم حتما کلیپ های  برای ضبط فیلم ها و 

بود.   زمان بر  هم   و  سخت  هم   مسئله  این  که  می بود  سروصدا  بی  و  کت  سا کاماًل  خانه  فضای  باید  کلیپ 
و  که وقت  کند  و دوباره حذف  بار ضبط  رو چندین  تمرین  مربی یک  که  باعث می شد  صداهای حاشیه ای 

کننده بود. کسل  انرژی زیادی از او می گرفت و این فرآیند طوالنی، 

3( کاهش ارتباطات اجتماعی-عاطفی 
بین مـــربی و دانش آمـــوز در آمـــوزش 

مجازی

می شد.  برقرار  آموزان  دانش  و  مربی  بین  عواطف  و  احساس  کمتر  داشتیم،  که  مجازی  آموزش  تجربه  بنابر 
عدم برقراری رابطه عاطفی میان مربی و دانش آموزان از بزرگترین مشکالت بود،چون مربی متوجه مشکالت 
کالس های حضوری را نداشت و  آموزش های مجازی نشاط و هیجان  روحــی-روانی دانش آموزش نمی شد. 

گاهی خسته کننده بود.

مشـاهده  و  دقیـق  نظـارت  عـدم   )4
عینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

در آمـوزش مجـازی

پیشرفت آموزشی و درمانی دانش آموزان را نمی توان به صورت عینی مشاهده کرد.
دیگر  از  شناختی  فرآیندهای  تقویت  بر  دقیق  نظارت  عدم  نمی گرفت.  انجام  درمان  طول  در  عینی  ارزیابی 

که در طی آموزش مجازی به خوبی انجام نمی شد. مسایلی بود 

کــارایی آمــــوزش مـــــجازی  5( عـدم 
در پایـــه اول دبـــســـتان بـرای تقویـت 

فــرآیندهای شـناختی

در پایه اول ابتدایی امکان یادگیری با روش مجازی خیلی سخت بود، چون دانش آموز هنوز به رشد شناختی 
کامل نرسیده است و این عامل باعث عدم درک او می شود.

3. The correlation coefficient1. confirmability
2. credibility
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شواهدمضامین پایه

6( نبــــود یک پلت فـــرم مـــشخـــــص 
آموزشی جهت اجرای آموزش مجازی 

آموزش مجازی را در »واتس آپ« برگزار می کردند و با مشکالتی مواجه بودند.  کثر همکاران  باتوجه به اینکه ا
ادوبی  و  اسکایروم  همچون:  فرم هایی  پلت  استثنایی  پرورش  و  آموزش  اداره  طرف  از  که  بود  الزم  بنابراین 

کانکت جهت آموزش مجازی تهیه می شد.

غیرکالمـی  ارتبـاط  برقـراری  عـدم   )7
بین مـــربی و دانش آمــوز در آمــوزش 

مجـازی

عدم  باعث  آن  وصلی  و  قطع  و  اینترنت  کندی  بود.  برقرار  کمتری  متقابل  ارتباط  مجازی  آموزش  جلسات  در 
کالمی و غیرکالمی بین مربی و دانش آموز می شود و هردو پیام های غیرکالمی همدیگر  برقرای مناسب ارتباط 

را درک نمی کردند.

8( عـدم آمـوزش و نظـارت بر تقویت 
فرآایندهای شناختی پایه در آموزش 

مجازی

کامل داشته باشیم و در نتیجه دانش آموز از دست ما  آموزش مجازی نمی شد بر تمرینات شناختی نظارت  در 
این تمرینات هیچ  برای  و  بود  آموزش مجازی سخت  آموزش و تقویت فرآیندهای شناختی در  بود.  رها شده 

نرم افزای در اختیار نداشتیم...

کامـل  درمـان  و  یادگیـری  عـدم   )9
به خصـوص  ویـژه  یادگیـری  اختـالل 

ریاضـی اختـالل 

اختالالت  درمان  نداشتیم.  آن را  مناسب  ابزار  چون  نمی افتاد  اتفاق  کامل  به طور  درمان  مجازی  آموزش  در 
یادگیری ویژه به خصوص اختالل ریاضی به کندی پیش می رفت

و  ارتــباط  برقـــراری  در  مــشکـل   )10
تمـــرینات تقــویــت حافظــه  فــعـــال و 

حافظه  دیداری

برقراری ارتباط مطلوب و ارسال و تمرین مهارت های تقویت فرآیندهای شناختی حافظه  فعال و حافظه  دیداری 
مهارت  ارزیابی  و  بازخورد  دریافت  و  نمی گرفت.  انجام  خوب  مشاوره ای  ارتباط  چون  بود  مشکل  شنیداری 

به سختی انجام می شد.

11( زمانبـر و طوالنـی شـدن جلسـات 
درمـان

مسئله  این  و  رفت  می  پیش  به کندی  و  می شد  کنسل  گاهی  جلسات  مختلفی  دالیل  به  مجازی  آموزش  در 
کسل شدن جلسات آموزشی و درمان می شد.  باعث طوالنی و 

12( ســــخــت بـودن تهـــیه تمـــرینات 
و تولــــید مـــحـــتواهای شـــناخــــتی در 

آمـوزش مــجازی

که تهیه تمرینات متنوع تقویت فرآیند های شناختی  زمان خیلی  یکی از نکات منفی آموزش مجازی این است 
محتوای  ساخت  زمینه  در  مهارت  و  آشنایی  عدم  بود.  وقت گیر  خیلی  محتوا  تولید  ساخت  می برد.  زیادی 

الکترونیکی از دیگر چالش های ما بود.

کـز بـا  آشـنایی مـــربیان مرا 13( عـدم 
نـــرم افـــزارهای آمـــــوزشی جــدیــد در 

آمــوزش مـجازی

کالس های آموزش  مربیان نیاز دارند با نرم افزارهای متنوع آموزشی، جهت آموزش آنالین آشنا باشند. برگزاری 
نرم افزارهای  با  دورهایی  طی  باید  مربی ها   

ً
مسلما  ، کز مرا مربیان  برای  مختلف  افزارهای  نرم  با  محتوا  تولید 

جدید  روش های  با  آنها  آشنایی  عدم  مربیان  مشکل  مهمترین  من  نظر  به  شوند.  آشنا  محتوا  تولید  مختلف 
که خیلی زمان برد تا مربی ها بتوانند خودشان را با این شرایط وفق دهند. آموزش مجازی بود 

14( نگـــرانی و اضـطـــراب مـربــیان از 
کاربـرد فــضای مجـازی در جامعه ای 

دانش آمـوزی

آن  آن ترس و اضطراب داشتیم و برای دانش آموزان ابتدایی  که تا همین چند وقت پیش، از   فضای مجازی 
گر مصون سازی  که ا گوشی و فضایی مجازی و اینترنت داریم  کید به استفاده از  را پیشنهاد نمی کردیم، االن تأ
آموزشی زیادی خواهد  انجام نگیرد، دسترسی دانش آموزان به اینترنت باعت انحرافات اجتماعی، فرهنگی و 

شــــد. 

15( اخــــتالل در زندگـــی خــانوادگی 
کـز آموزشـی و  و شــخصی مربیـان مرا
یادگیـری ویـژه  مشـکالت  توان بخشـی 

و  ویژه  یادگیری  اختالل  با  دانش آموزان  برای  آموزشی  و  درمانی  تخصصی  کلیپ های  تهیه  و  مجازی  آموزش 
زندگی  که  می شود  باعث  و  می گیرد  مربیان  از  را  زیادی  وقت  آنان  فعالیت های  و  تکالیف  بازخورد  و  بررسی 

شخصی و شغلی مان نظم نداشته باشد.
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16( کـم کاری دانش آموزان در انجام 
تکالیـف و فعالیت هـای شـناختی در 

آمـوزش مجازی

به محرک های  زود  توجه و حواس پرتی خیلی  و  نارسایی دقت  به علت  ویژه  یادگیری  با اختالل  دانش آموزان 
آموزشی و شناختی، به سایر  گوشی به جای انجام تکالیف  کنش نشان می دهند و هنگام استفاده از  بیرونی وا
که این امر باعث زمان بر شدن و کم کاری آنها و در نتیجه طوالنی شدن جلسات درمان  محرک ها توجه می کنند 

می شود.

17( توجـه نکـردن و اهمیـت نـدادن 
آموزش هـای  بـه  دانش آمـوزان  اولیـا 

مجـازی

است.  الزامی  مشخص  ساعاتی  در  سرکالس  دانش آموزان  حضور  که  شوند  توجیه  باید  دانش آموزان  والدین 
اولیای دانش آموزان باید آموزش های الزم در زمینه ی قواعد و مقررات حضور در کالس های مجازی را دریافت 
که آموزش و تمرینات تقویت های شناختی را بی اهمیت تلقی نکنند  کنند و از طرفی خانواده ها باید توجیه شوند 

و آنها را انجام دهند.

آمـوزش و  18( تداخـل سـاعت های 
بـا  مدرسـه  معلمـان  تکالیـف  انجـام 

مربیـان مرکـز

گر قراراست آموزش مجازی باشد، باید در این خصوص برنامه ریزی اساسی انجام شود به عنوان مثال: ساعت  ا
انجام  به  نگرانی  بدون  دانش آموز  که  باشد  نداشته  تداخل  مدرسه  آموزش  ساعت  با  کز  مرا مجازی  آموزش 

تکالیف و تمرینات شناختی مربی مرکز بپردازد.

19( عدم همکاری، دخالت نامناسب 
و جدی نگرفتن خانواده ها در انجام 

تکالیف در آموزش مجازی

کنند یا اینکه اصال برخی از خانواده ها انجام تمرینات شناختی  کار  بعضی از والدین نمی توانستند با دانش آموز 
آموزش را  براشان مهم نبود. عدم همکاری اولیا در انجام تمرینات شناختی در طول درمان. چون خانواده ها 
را  تمرینات  والدین  خود  گاهی  البته  می کرد.  ارسال  را  تکلیف  می خواست  زمان  هر  هرکس  نمی گرفتند  جدی 

انجام می دادند.

20( انجـــام ندادن تکالیــف توســـط 
خود دانش آموز به علت عدم انگیزه

کنند، در انجام تمرینات  گاهی هم خود دانش آموزان به علت اینکه نمی توانستند با مربی ارتباط متقابل برقرار 
را  الزم  انگیزه  می کردند،  ارسال  آن را  و  دادند  می  انجام  هفته  طول  در  باید  که  شناختی  مهارت های  تقویت 
آنها را فقط به عنوان رفع تکلیف توسط خودشان و یا دیگران انجام می شد. دانش آموزان در انجام  نداشتند و 

کافی نداشتند و تکالیف را به صورت نامنظم و بی حوصله ارسال می کردند. تکالیف انگیزه و رغبت 

21( نبـود تولیـد محتـوا غنـی در زمینـه 
درمـان اختـالالت یادگیـری ویـژه

کز آموزشی و توان بخشی مشکالت ویژه یادگیری نبود محتواهای تخصصی  یکی دیگر از مشکالت ما مربیان مرا
با مشکل مواجه  که ما در این زمینه  که این مسئله باعث شده  بود  در زمینه تقویت فرآیندهای شناختی بود 

کنیم. کاغذی بسنده  گاهی فقط به ارسال چند برگ تمرین  شویم و 

22( عـدم غــــربالگری و تشــخــیـــص 
درســـت اخــــتالل یادگــــیری ویـــژه در 

مجـازی آمـوزش 

آموزش مجازی نمی توانستند شناخت خوبی نسبت به یادگیری دانش آموزان  از طریق  معلمان مدارس چون 
دسترس  در  به علت  نیز  کز  مرا مربیان  می شدند.  مشکل  دچار  تشخیص  در  بنابراین  باشند،  داشته  خود 
فرآیند شناختی  نقطه قوت و ضعف  ویژه،  یادگیری  اختالل  نرم افزاری هوش، در تشخیص  آزمون های  نبودن 

دانش آموزان با مشکل مواجه بودند.

رفـع  و  تمرینـات  مـرور  و  تکـرار   )23
اشکال با کمک محتواهای آموزشی 

در هـر زمانـی

که  گفتم چقدرخوبه  آموزش مجازی برای خود من نکات مثبت و منفی زیاد داشته. برای مثال، من با خودم 
کنند. یکی از حسن های  کنند، بدون آنکه مسافت زیادی را طی  دانش آموزان می توانند از منزل مطالب را دنبال 
و  کنیم  تمرین  و  تکرار  بگیریم  یاد  خوب  که  جایی  تا  را  مطلب  یک  می توانیم  ما  که  است  این  مجازی  فضای 

همیشه در دسترس ما است.

24( پی بـردن اولیـا دانش آمـوزان بـه 
کــــار مــــربی مــرکز و تخــصصی  ارزش 

بـودن موضـوع

که  شدند  متوجه  حاال  است،  آسان  یادگیری  مشکل  رفع  و  دادن  درس  می کردند  فکر  که  والدین  طرفی  از  و 
باعث شد  آموزش مجازی  نظر من  به  به صبر و تالش دارد.  نیاز  و  کار مربی چقدر سخت و تخصصی است 
را  مربی  اولیا  و  شود  درک  بیشتر  ویژه  یادگیری  اختالل  و  درمان  آموزش   در  مربیان  منزلت  و  ارزش  توانمندی، 

جزئی از خودش بداند.
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سـطح  ارتقـاء  فرصـت  ایجـاد   )25
کز  علمی و سـواد رسـانه ای مربیان مرا
مشـکالت  توان بخشـی  و  آموزشـی 

یادگیـری ویـژه 

 و این چالش ها باعث شد تا مربیان به خودشان بیایند و به  دنبال تولید محتوا و آشنایی بیشتر با نرم افزارهای 
آموزش  که در  گرفته بودم  آموزشی فاصله  از رایانه و برنامه ها و نرم افزارهای  آموزشی باشند. این مدت خیلی 
کار با  کنم و بیشتر برای  کنم و مطالب و برنامه های جدید را جستجو  مجازی، مجبور شدم یک مقدار تحقیق 
گیری و استفاده از این ابزارها برای تولید محتوا  کز نیز موظف به فرا رایانه و اینترنت وقت بگذارم. البته مربیان مرا

کنند. که این امر باعث شد اطالعات خود را به روز  شدند 

26( ایجاد فرصت یادگــــیری بیشـــــتر 
بـرای دانش آمــــــــوز بـا اســـــــتـفـــاده از 

آمـوزش مجـازی

کنند و چندین  دانش آموزان می توانند محتواهای تولید شده و تمرینات تقویت فرآیندهای شناختی را ذخیره 
آنها را در طول درمان انجام  دهند. همچنین از طریق بازی های تقویت فرآیندهای شناختی مهارت های  مرتبه 

شناختی خود را افزایش دهند.

ک گــــــذاری ایـــــده هـــــا و  27( اشــــترا
تمرینات خالقانه توسط تمام مربیان 

ســطح کشور

کار مربی استان  مربیان توانستند از خالقیت و نوآوری های همدیگر یاد بگیرند. برای مثال، مربی استان خراسان 
توانایی و دانش هم  از  کز  مرا ما مربیان  تا  باعث شد  اینکه  و  استفاده می کند  ایده ها  آن  از  و  را می بیند  تهران 
آموزش اختالل یادگیری و چه در زمینه ی استفاده از  یاد بگیریم و از تجربه های دیگر همکاران چه در زمینه ی 

کنیم. برنامه ها، نرم افزارها و تمرینات تقویت فرآیند شناختی استفاده 

28( ایجاد فــــرصـــت ارتقاء ســـطـــــح 
کز  علمی و سـواد رسـانه ای مربیان مرا
مشـکالت  توان بخـــشی  و  آمــــوزشی 

ویـژه یادگیری

و  رو خیلی خوب  و غیره می توانیم محتوا  کمتازیا  و  اینشات  مثل  بروز  برنامه های  از  استفاده  با  آموزش مجازی  در 
جذاب تر در اختیار دانش آموزان قرار دهیم. همچنین با استفاده از تصاویر متحرک و رنگی، تنظیم صداهای مختلف 
با  و  کنیم  جلب  مطالب  به  را  دانش آموز  توجه  می توانیم  شناختی،  مهارت های  تقویت  و  آموزش  برای  دلنشین  و 
( آنها را به درس عالقمندکنیم. محتوای آموزشی متنوع و جذاب در  کار با نرم افزار و برنامه های بروز کارهای جانبی )

کمک می کند. چنین شرایطی به یادگیری و ایجاد عالقه و آموزش در قالب بازی های شناختی و آموزشی 

29( احسـاس مثبت داشتن و ایجاد 
اعـــــتمادبه نفس در مــــربی با کــمـک 

آمـوزش مجازی

که دانش آموزم مشکل داشت می توانستم برایش براساس نرم افزارهای  برای من خیلی بهتر شد، چونکه هرجا 
کنم تا از این طریق یادگیریش  کلیپ آموزشی و تمرینات تقویت فرآیند شناختی ارسال  کنم و یا  جدید محتوا تولید 

جذاب  و عمیق تر شود و تمرین بیشتری برای یادگیری انجام دهد. 

30( افزایـش پذیـرش دانش آمـوزان 
بـا اختـالل یادگیـری ویـژه در آمـوزش 

مجـازی

که والدین دیگر  کنیم، چون باعث شده بود  را پذیرش  توانستیم دانش آموزان بیشتری  آموزش مجازی ما  در 
کالس می شد  مشکل رفت و آمد، ترافیک و هزینه نداشته باشند. آموزش حضوری باعث غیبت دانش آموز از 
که  می بود  ضعیف  آن قدر  دانش آموزشان  اینکه  مگر  نمی کردند،  استقبال  آن  از  زیاد  معلمان  و  والدین  که 

کند.      کالس بی فایده بود و معلم ترجیح می داد به مرکز مراجعه  حضورش در 

ایجـاد  باعـث  مجـازی  آمـوزش   )31
آرامـش خاطر و عدم نگرانی والدین 

و دانش آمـوز از مدرسـه نرفتـن شـد

والدین از اینکه فرزندشان باید هر هفته یک جلسه غیبت می کرد نگران بودند و نسبت به این موضوع همیشه 
با معلم مشکل داشتند. دانش آموزان به علت غیبت هر جلسه در یک ساعت خاص در طی هفته مورد سوال 
کنند. اما  آنها از آمدن به مرکز اجتناب  و تمسخر سایر دانش آموزان قرار می گرفتند و این موضوع باعث می شد 

کاهش یافته بود. با آموزش مجازی دیگر با این مسائل مواجه نبودند و نگرانی آنها 

کاهـــــش اضـطــــراب پنـــهـــان و   )32
آمـد  هـــــزینه های رفـت و 

کنند و یک روز  آمدن به مرکز زمان زیادی را در ترافیک صرف  برخی دانش آموزان و والدین مجبور بودن برای 
کامل به مدرسه نروند و همچنین هزینه زیادی را متقبل شوند. همچنین ماندن در ترافیک طوالنی باعث ایجاد 
کننده و  کسل  که مسافت طوالنی داشتند  آمدن به مرکز برای دانش آموزانی  آنها می شد.  اضطراب و استرس 

سخت بود.

شـده  شناسـایی  کـه  پایـه  مضامیـن  براسـاس  دوم،  مرحلـه  در 
در  مضامیـن  ایـن  گرفـت.  انجـام  کلی تـری  دسـته بندی  بودنـد، 

قالـب 8 مضمـون سـازمان دهنده طبقه بنـدی شـدند. جـدول )2( 
می دهـد. نشـان  را  سـازمان دهنده  مضامیـن  طبقه بنـدی 
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جدول 2 ( مضامین سـازمان دهنده مسـتخرج از مضامین پایه

مضامین سازمان دهندهمضامین پایه

عدم دسترسـی دانش آموزان به تلفن همراه شـخصی و اینترنت مناسـب

کردن فیلم های آموزشـیزیرساخت ها و کافی برای ضبط  عدم شـرایط الزم و تجهیزات 
نبود یک پلت فرم مشـخص آموزشـی جهت برقراری آموزش مجازیتجهیـزات فضای مجازی

مشـکل در برقراری ارتباط و ارسـال تمرینات تقویت حافظه فعال و حافظه دیداری

کاهـش ارتباطـات اجتماعـی و عاطفی بین مربی و دانش آموزان

ارتباط متقابل
عـدم برقـراری ارتبـاط غیر کالمی بین مربی و دانش آموز

مربـی با دانش آموزان و والدین
گاهـی و بی توجهی والدین عـدم ا

نگرانـی و اضطـراب مربیـان از عـدم نظارت بر کاربرد فضای مجازی

اختالل در زندگی خانوادگی و شـخصی مربیان مرکز

عدم نظارت دقیق و مشـاهده عینی پیشـرفت تحصیلی دانش آموزان

عدم آموزش و نظارت بر تقویت فرآیندهای شـناختی پایه

عـدم یادگیـری و درمـان کامل اختـالل یادگیری ویژه به خصوص اختالل ریاضیعـدم همکاری و نظارت دقیق

عدم غربالگری و تشـخیص درسـت اختالل یادگیری ویژه

کارایی آموزش مجازی در پایه اول دبسـتان  عدم 

زمانبر و طوالنی شـدن جلسـات درمان

سـخت بودن تهیه تمرینات و تولید محتواهای شـناختیدر دسترس نبودن
عدم آشـنایی مربیان با نرم افزارهای آموزشـی جدیدتولید محتوای شـناختی

نبـود تولیـد محتـوا در زمینه اختالالت یادگیری ویژه

کـم کاری دانش آمـوزان در انجام تکالیـف و فعالیت های تحصیلی

توجـه نکـردن و اهمیـت ندادن اولیا به آموزش های مجازی

عدم همکاری، دخالت نامناسـب و جدی نگرفتن خانواده هااهمـال کاری والدین و دانش آموزان

انجام ندادن تکالیف توسـط خود دانش آموزان

تداخـل سـاعات  تدریـس و انجام تکالیـف معلمان با مربیان مرکز

کمک محتواهای آموزشـی در هر زمانی تکرار تمرینات و رفع اشـکال با 

آموزشی کمک به فرصت یادگیری بیشـتر برای دانش آموزان با اسـتفاده از آموزش مجازیفرصت های 

فرصتی برای جذاب سـازی و تنوع بخشـی به آموزش

آموزش مجازی باعث ایجاد آرامش خاطر و عدم نگرانی والدین و دانش آموز از نرفتن به مدرسـه شـد

کز آموزشـی و توان بخشـی مشـکالت ویژه یادگیری فرصت ارتقاء سـطح علمی و سـواد رسـانه ای مربیان مرا

ک گذاشـتن ایده ها و تمرینات خالقانه توسـط تمام مربیان سـطح کشورایجـاد فرصت یادگیری به اشـترا

کمک آموزش های مجازی احسـاس مثبت داشـتن وایجاد اعتماد به نفس در مربی با 

پـی بـردن اولیـا بـه ارزش کار مربی مرکز و تخصصی بودن موضوع

افزایـش پذیـرش دانش آموزان با اختالل یادگیری ویژهاهمیـت و کاهش هزینه

کاهـش هزینه هـای رفت و آمد و زمان

سـهولت شـرکت در کالس های آموزش مجازی
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در مـــــرحله سـوم؛ بـا توجــــه بـه مـــضامـیــــن پایـه و مـــضامـیـــن 
سازمان دهـــنده شـــناسایی شـــده، دســته بندی سـومـــی در قالـب 

گیـر انجـام شـد کـه در جـدول )3( بـا عنـوان مضامیـن  مــضامین فرا
گیـر ارائـه شـده اسـت. فرا

گیر مسـتخرج از مضامین سـازمان دهنده جدول 3( مضامین فرا

گیر مضامین سازمان دهندهمضامین فرا

1. تجهیزات و زیرسـاخت های فضای مجازی

2. ارتبـاط متقابـل مربی با دانش آموزان و والدین

3. عـدم همـکاری و نظارت دقیقچالش های غیرسازنده

4. در دسـترس نبودن تولید محتوای شـناختی

5. اهمـال کاری والدین و دانش آموزان

1. فرصت های آموزشی

2. ایجـاد فرصت یادگیریچالش های سازنده

کاهش هزینه 3. اهمیـت و 

بحـث و نتیجه گیری

آموزشـی  کـز  آن تعطیلـی مرا کرونـا و به دنبـال  بـا شـیوع ویـروس 
و توان بخشـی مشـکالت ویـژه یادگیـری،  مسـئوالن نظـام آموزشـی 
خـود را موظـف دانسـتند تـا به خاطر حفظ سـالمتی دانش آموزان و 
معلمـان، همچنیـن جهـت کاهش شـیوع ویروس کرونا، با اسـتفاده از 
نرم افزارهـای آموزشـی مختلـف، جریـان آمـوزش را از طریـق فضـای 
کــــنند. امـا به دلیـل نبـود زیرسـاخــت ها و امکانـات  مــــجازی دنبـال 
و  گهانـی  نا تغییـر  ایـن  شـدند.  مواجـه  جـدی  چالش هـای  بـا  الزم 
بـه مجـازی در بحـران  از حضـوری  آمـوزش،  بینـی  غیرقابـل پیـش 
مشـکالت  توان بخشـی  و  آموزشـی  کـز  مرا مربیـان  کرونـا،  ویـروس 
کـه هـم  کـرد  ویـژه یادگیـری را نیـز بـا چالش هـای متعـددی روبـه رو 
در آمـوزش مفاهیـم شـناختی  پایـه و درمـان اختالل یادگیـری ویژه و 
هـم در برقـراری ارتبـاط بـا دانش آمـوزان و اولیـاء از لحـاظ آموزشـی 

و روان شـناختی بـا مشـکل مواجـه شـدند.
کـه بـا هـدف تبییـن تجــارب زیـســـته مربیـان  پـژوهـــش حاضـــر 
تغییـر  از  یادگیـری  ویـژه  مـــشکالت  توان بخشـی  و  آموزشـی  کـز  مرا
ویـروس  شـیوع  دوران  در  مجـازی  آمـوزش  بـه  حضـوری  آمـوزش 
گیـر   فرا مضمـون  دو  شناسـایی  بـه  منجـر  گرفـت؛  انجـام   کرونـا 
گیـر سـازنده 3 مضمـون  سـازنده و  غیرسـازنده شـد. در مضمـون فرا
فرصـت  ایجـاد  آموزشـی،  فرصت هـای  عنـوان  بـا  سـازمان دهنده 
کاهـش هزینه هـا شناسـایی شـد و همچنیـن  یادگیـری و اهمیـت و 
بـا  سـازمان دهنده  مــــضمون   5 غیرسـازنده  گیـر  فرا مــــضمون  در 

ارتبـاط  مــــجازی،  فـــضای  زیرسـاخـــت های  و  تجهیـزات  عـــناوین 
گرد و والدیـن، عـدم  همکاری و نظـارت دقیق،  متقابـل مربـی بـا شـا
در دسـترس نبودن تولید محتوای شـناختی و اهمال کاری والدین 
کـه هـر یـک  و دانش آمـوزان شناسـایی شـد. البتـه قابـل ذکـر اسـت 
از مضامیـن سـازمان دهنده فـوق از چندیـن مضمـون پایـه تشـکیل 

گیـرد.  کـه در ادامـه مـورد بحـث قـرار مـی  شـده  اسـت 
کـز آموزشـی و توان بخشـی مشـکالت ویـژه یادگیـری   مربیـان مرا
بـه  حضـوری  آمـوزش  تغییـر  پایـه  مضامیـن  در  خـود  مصاحبـه  در 
کـه هـم بـه  کردنـد،  گهانـی و همه جانبـه مطـرح  مجـازی را تغییـری نا
آنهـا و هـم بـه مسـائل مربـوط بـه دانش آمـوز و  مسـائل تخصصـی 
والدیـن آنـان مربـوط می شـود، از جملـه اینکـه در آمـوزش مجـازی 
و  نداشـتند  شـخصی  هوشـمند  گوشـی  دانش آمـوزان  از  بعضـی 
گوشـی مشـترک باعـث ایجـاد تداخـل در ارسـال  اسـتفاده از یـک 
شـدن   وصـل  و  قطـع  همچنیـن  و  می شـد  دانش آمـوزان  تکالیـف 
مواجـه  مشـکل  بـا  را  مجـازی  آمـوزش  و  ارسـال  فرآینـد  اینترنـت 
بـرای  الزم  آمـوزش  و  کافـی  تجهیـزات  و  امکانـات  عـدم  می کـرد. 
تولیـد محتـوا بـرای دانش آمـوزان بـا اختـالل یادگیـری ویـژه یکـی از 
آموزشـی و توان بخشـی  کـز  کـه مربیـان مرا بـود  مشـکالت اساسـی 
آن اشـاره داشـتند. در همیـن رابطـه  بـه  مشـکالت ویـژه یادگیـری 
نتایـج پژوهـش امرالـه و آزادی آحمد آبـادی )21( نیـز نشـان داد که 
از دیـدگاه مدیـران و معلمـان مـدارس، 5 مانـع اصلـی بـه ترتیـب: 
زیرسـاختی  موانـع  اجتماعـی،  و  فرهنگـی  موانـع  آموزشـی،  موانـع 
و فنـی، موانـع مدیریتـی و سـازمانی و موانـع مالـی به عنـوان موانـع 
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کرونـا شناسـایی  آمـوزش مجـازی در دوران شـیوع  اجـرای  اصلـی 
کاسـته  شـدند. لـذا جهـت ارتقـاء آمـوزش مجـازی بایـد ایـن موانـع 

شـوند.
همچنیـن کاهـش ارتباطـات اجتماعـی- عاطفی، عـدم برقراری 
ارتباط غیرکالمی بین مربی و دانش آموز و همکاری نکردن والدین 
و انجـام تکالیـف توسـط آنـان از چالش هـای روان شـناختی بـود که 
کـز آموزشـی و توان بخشـی مشـکالت ویـژه یادگیـری بـه  مربیـان مرا
آنهـا اشـاره کردنـد کـه در همین راسـتا پژوهش ابوالمعالی الحسـینی 
کـه  داد  نشـان  مجـازی،  آمـوزش  چالش هـای  بـا  رابطـه  در   )3(
کرونـا بـا مشـکالت روان شـناختی زیـادی  دانش آمـوزان در دوران 
کـه یکـی از عوامـل افـت تحصیلـی آنهـا می باشـد.  روبـه رو شـده اند 
کـه در صورتـی  همچنیـن مطالعـه انـاس )9( نیـز بیانگـر ایـن اسـت 
کـه  بـرد  را  اسـتفاده  بیشـترین  مجـازی  آموزش هـای  از  می تـوان 
مشـکالت آموزشـی و ارتباطی در محیط یادگیری حل شـده باشـد. 
کنـار چالش هـا، مزیت هایـی نیـز بـرای مربیـان  آمـوزش مجـازی در 
داشـت،  یادگیـری  ویـژه  مشـکالت  توان بخشـی  و  آموزشـی  کـز  مرا
کمـک محتواهـای  بـا  رفـع اشـکال  تکـرار و مـرور تمرینـات و  اینکـه 
اختـالالت  مربیـان  و  دانش آمـوزان  بـرای  زمانـی  هـر  در  آموزشـی 
آمـوزش مجـازی ایـن فرصـت را ایجـاد  یادگیـری ویـژه مقـدور بـود. 
کار مربیـان  کـه اولیـای دانش آمـوزان تخصصـی بـودن و ارزش  کـرد 
آمـوزش مجـازی باعـث  کننـد. همچنیـن  کـز را بیشـتر درک  ایـن مرا
رفـت  هزینه هـای  کاهـش  و  اولیـا  و  دانش آمـوز  اضطـراب  کاهـش 
پژوهـش  از  بخـش  ایـن  یافته هـای  تأییـد  در  اسـت.  شـده  آمـد  و 
موجـب  مجـازی  آموزش هـای  معتقدنـد   )22( فقیهـی  و  شـریفی 
ابعـاد  یادگیـری دانش آمـوزان در  یاددهـی-  توسـعه فعالیت هـای 

مختلـف و صرفه جویـی در وقـت و هزینـه می شـود.
آموزشی و توان بخشی مشکالت  کز  با توجه با اینکه مربیان مرا
آموزش های حضوری از ابزارهایی همچون زبان  ویژه یادگیری در 
کالمی و غیرکالمی، ایجاد رابطه حسنه و تعامل   بدن، تشویق های 
اختالل  مؤثر  درمـــان  و  آموزش  برای  غــیرکالمی  ارتباط  و  مـــتقابل 
که در  آمــوزش مجازی  در  اما  اســـتفاده می کردند.  ویژه  یادگـــیری 
کز  مرا اشاره شـــده است مربیان  آن  به  مـــضامین سازمان دهـــنده 
آمـــوزشی و توان بخـــشی مـــشکالت ویژه یادگــیری نبود تجهیزات 
نرم افزارهای  با  آشنایی  عدم  مجازی،  فضای  زیرساخـت های  و 
با  مـفــــید  مـــتقابل  ارتباط  برقراری  و چــگونگـــی  شــــناختی مناسب 
مربیان  چالش های  اساسی ترین  از  را  آنان  اولیاء  و  دانش آمـوزان 
که می تواند به نوعی چالش غیرسازنده برای آموزش  کردند  مطرح 

چگونگی  مجازی،  آموزش  و  درمان  چگونگی  آید.  به شمار  مؤثر 
آنان، چگونگی  ایجاد انگیزه در دانش آموزان و تعامل اثربخش با 
نظارت و ارزیابی پیشرفت دانش آموزان، چگونگی تولید محتوا در 
آشنایی با نرم افزارها از عمده ترین چالش های  آموزش مجازی و 
یادگیری بود.  آموزشی و توان بخشی مشکالت ویژه  کز  مربیان مرا
عالوه بر موارد فوق عدم آمادگی خانواده ها برای آموزش مجازی 
باعث برخوردهای نامتعارف والدین با دانش آموزان شده  است، 
که دعوا و تنش  کمااینکه برخی مصاحبه شوندگان اظهار نمودند 
مطالعه  راستا  همین  در  شده  است.  بیشتر  خانواده ها  بین  در 
اجتماعی  و  ارتباطی  که مشکالت  این است  بیانگر   )23( میهال1 
آمــوزشی  آمـــوزش مــجازی مــزیــد بر مــشکالت  آمده در  به وجــود 
صـاحب نظران  نظر  از  است.  آمـــوزشی  فضای  این  در  تدریس  و 
آموزش  آموزشی، محیط و فضای خانگی از تناسب مناسبی برای 
هم  و  مربیان  برای  هم  محیط  این  نیست.  برخودار  دانش آموزان 
سنخیت  از  و  است  کرده   ایجاد  را  مشکالتی  دانش آموزان  برای 
آموزشی برخودار نیست. چون معلمان  کافی به عنوان یک مکان 
آموزش مجازی دوره های مشخصی را سپری  در مورد شیوه های 
آنان با فرسودگی  که  نکرده اند، لذا این مسئله باعث شده است 
توان بخشی  و  آموزشی  کز  مرا مربیان  آنچه  شوند.  مواجه  شغلی 
دارند،  نیاز  آن  به  مجازی  آموزش  در  یادگیری  ویژه  مشکالت 
دسترسی مناسب به نرم افزارهای آموزشی فضای مجازی همچون 
از  کی  حا مصاحبه ها  اما  است.  غیره  و  کانکت  ادوبی  اسکایروم، 
امکاناتی  چنین  از  کرونا  دوران  در  کز  مرا این  مربیان  که  بود  آن 
چند  ارسال  به  »واتس آپ«2  محیط  در  فقط  و  نبودند  مند  بهره 
که این به معنای  کتفا می کردند  آموزشی ا کلیپ  کاربرگ و  صفحه 
واقعی اصاًل آموزش مجازی به حساب نمی آید، البته بخش دیگر 
کشور بود  مشکالت مربوط به زیرساخت های اینترنت مناسب در 

که توجه مسئوالن را به این امر می طلبد.
آنچـــه باعث دانــش و مـــهارت های مــورد لزوم در خـــصوص 
آموزشی  نظام  برای  نگرش  تغییر  ایجاد  می شود،  مجازی  آموزش 
با فضای  کز  مرا مربیان  یا  والدین  که  زمانی  تا  ایجاد شده  است. 
آن به عنوان یک عامل تهدید کننده برخورد  آموزش در  مجازی و 
را  فضا  این  بهینه  مدیریت  درخصوص  الزم  گاهی  آ و  می کنند 
باشند  نداشته  ویژه  یادگیری  اختالالت  درمان  و  آموزش  جهت 
نمی توان از آموزش های مجازی استفاده مناسب را برد. نگرش و 
کز در استفاده از فضای مجازی عالوه بر اینکه  تمایل مربیان مرا
آنان از فضای مجازی بستگی دارد، به  گاهی  آ به میزان دانش و 

2. Whatsapp1. Mehall
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که آموزش مجازی به عنوان  تجارب آنان نیز مرتبط است. تا زمانی 
واقعیت مورد پذیرش قرار نگیرد. چگونگی استفاده صحیح از آن، 
از این رو،  کافی نیست.  آن  کاهش چالش های غیرسازنده  جهت 
کز  مرا مربیان  برای  مجازی  آموزش  مورد  در  نگرش  تغییر  به  نیاز 
مربیان  توسط  شده  مطرح  مسائل  دیگر  از  است.  ضروری  امری 
گاهی، دانش و نظارت آنها  موضوع ارتباط آنان با والدین و میزان آ
بر آموزش های مجازی فرزندان خود بود. در آموزش های مجازی 
الزم  و  می یابد  افزایش  حضوری  آموزش  به  نسبت  والدین  نقش 
لیکن  باشند  داشته  بیشتری  تسلط  و  گاهی  آ والدین  که  است 

مربیان در این خصوص با مشکالت عمده ای مواجه بودند.
از  آن  سازنده  چالش های  حاضر  پژوهش  مهم  نتایج  دیگر  از 
و  اهمیت  یادگیری،  فرصت  ایجاد  آموزشی،  فرصت های  جمله: 
آنها  به  ویژه  یادگیری  اختالالت  مربیان  که  بود  هزینه ها  کاهش 
اشاره داشتند. امکان فرصت ارتقاء سطح علمی و سواد رسانه ای، 
به  کمک  به نفس،  اعتماد  و  مربیان  در  مثبت  احساس  ایجاد 
ک گذاری ایده ها  فرصت یادگیری بیشتر به دانش آموزان، به اشترا
توان بخشی  و  آموزشی  کز  مرا مربیان  بین  خالقانه  تمرینات  و 
که  مشکالت ویژه یادگیری سطح کشور از جمله فرصت هایی بود 
برخی مربیان به آن اشاره داشتند. به عبارتی آموزش های مجازی 
ایجاد  برای مربیان  تفکر  و  یادگیری  برای تعمیق  می تواند فرصتی 
کی از ویژگی های آموزش مجازی می باشد  نماید و شاید این امر حا
که پژوهشگران در پژوهش های خود به آن اشاره نموده اند. براون 
و همکاران1 )23( معتقدند آموزش مجازی دارای انعطاف پذیری 
در آموزش است. النگفورد و دمسا 2 بر ویژگی سرعت در آموزش 
مجازی  آموزش  مهم  فرصت های  از  یکی  دارند.  اشاره  مجازی 
یکدیگر  با  آسان  و  سریع  مجازی  ارتباط  برقراری  کرونا  دوران  در 
و  هزینه  کمترین  با  می توانند  دانش آموزان  و  والدین  که  است 
در  یادگیری  ویژه  مشکالت  توان بخشی  و  آموزشی  کز  مرا با  زمان 
ارتباط باشند و تعامل بهتری بین مرکز و خانه ایجاد می شود. در 
 )24( و  براون3  استندن  کرامبی،  پژوهش  مسئله  همین  با  رابطه 
آموزش مجازی این امکان را برای  که محیط های  نشان می دهد 
بدون  که  می کند  ایجاد  ویژه  یادگیری  اختالالت  با  دانش آموزان 
همچنین  بپذیرند.  را  خود  اشتباهات  واقعی  پیامدهای  تحمل 
کاوی  وا عنوان  با  خود  پژوهش  در  همکاران)25(  و  محمدی 
چالش های  از  ابتدایی  اول  دوره  دانش آموزان  والدین  تجارب 
که طراحی زیرساخت های  آموزش مجازی به این نتیجه رسیدند 

و  دارد  ضرورت  مجازی  آموزش  ارایه  جهت  اثربخش  و  منسجم 
باید در این زمینه برنامه ریزی شود.

بـا توجـه بـه آنچه گفته شـد ضـرورت پذیرش آمـوزش مجازی با 
تمامـی محاسـن مربـوط بـه آن و حـذف نقـاط ضعـف و مشـکالت 
و  آموزشـی  نظـام  کـه  اسـت  انکارناپذیـر  امـری  آن  بـه  مربـوط 
در  مناسـب  مداخـالت  بـه  گزیـر  نا را  تربیـت  و  تعلیـم  متخصصـان 
ارائه آموزش ها و ایجاد مهارت ها و نگرش های الزم برای پذیرش 
می شـود  پیشـنهاد  خصـوص  ایـن  در  می کنـد.  مجـازی  آمـوزش 
دوره هـای  و  شـود  اجـرا  و  تعریـف  مناسـب  آموزشـی  کارگاه هـای 
روان شـناختی  چالش هـای  مـورد  در  به ویـژه  مناسـب  آموزشـی 
فضـای  در  محتـوا  تولیـد  دانـش  مجـازی،  فضـای  در  آموزشـی  و 
مجـازی و مهارت هـای انگیزشـی و مدیریتـی و برنامه ریـزی الزم هـم 
بـه مربیـان و هـم بـه دانش آمـوزان و والدیـن ارائـه شـود. همچنیـن 
کز آموزشـی و توان بخشـی مشـکالت  پیشـنهاد می شـود مربیان مرا
ویـژه یادگیـری جهـت سـرعت بخشـی بـه فرآینـد درمـان از آمـوزش 
کننـد. مربیـان ایـن  مجـازی و حضـوری به صـورت ترکیبـی اسـتفاده 
را  پیگیـری   برنامـه  دانش آمـوز  ترخیـص  از  بعـد  می تواننـد  کـز  مرا
از  به صـورت مجـازی داشـته و پیگیـر ادامـه فرآینـد درمـان خـارج 
و  راهکارهـا  می شـود  پیشـنهاد  باشـند.  حضـوری  آمـوزش  حـوزه 
بـا دقـت مدنظـر  راهبرد هـای شناسـایی شـده در پژوهـش حاضـر 
کلیـه ی  هماهنگـی  و  همـکاری  بـا  و  گیـرد  قـرار  آموزشـی  مسـئوالن 
بـرآورده  را  مجـازی  آمـوزش  الزامـات  و  نیازهـا  آموزشـی  ذینفعـان 
نیـز  آینـده  در  تـا  شـوند  مجـازی  آمـوزش  توسـعه  باعـث  و  سـازند 
گرفتـه  آمـوزش حضـوری در نظـر  به عنـوان مکملـی اثربخـش بـرای 
درمانـی  برنامـه  تقویـت  و  قابلیت هـا  ارتقـاء  رشـد،  باعـث  و  شـده 

شـود. ویـژه  یادگیـری  اختـالالت  بـا  دانش آمـوزان 

تضـاد منافع

نویسندگان اعالم می دارند که در نتایج این پژوهش هیچگونه 
تضاد منافعی وجود ندارد.

تشـکر و قدردانی

و  آموزشی  کز  مرا مربیان  و  مدیران  کلیه  از  وسیله  بدین 
که در انجام این  توان بخشی مشکالت ویژه یادگیری شهر تهران 

کردند، تشکر و قدردانی می شود. پژوهش ما را یاری 

3. Cromby, Standen & Brown1. Brown et al
2. Langford and Damsa
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