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Abstract: 

Considering the corona pandemic and changing the teaching environment and 

implementation of the curriculum of students with special needs, the present 

study was conducted to investigate the lived experience of teachers of these 

students from the challenges of virtual education. The present study was 

methodologically, qualitatively phenomenological and the participants 

included all exceptional primary school teachers in Yazd province in the 

academic year 2020-2021. Sampling was performed by purposeful criterion-

based method and after the theoretical saturation of the interviews, a total of 

426 significant expressions were identified by the Mustacas method. In the 

next step, the obtained expressions are classified into 6 themes and 24 sub-

themes and two categories of contextual and structural categories. New 

offered. Findings in the category of contextual conditions show that teachers 

have described three central themes of education, emotions and relationships 

and interactions. In the category of structural conditions, teachers have 

described the three main themes of exceptional / special education 

requirements, curriculum implementation and the support needed by teachers 

and families during the coronation period.  The special educators in this study, 

at the beginning of the Covid 19 epidemic, described the underlying conditions 

in the initial exposure to the corona in such a way that in the first months, their 

relationship with students and colleagues and other staff was more or less 

sudden. As a result of unpreparedness for such situations, teachers reported 

different and often negative feelings and emotions under these background 

conditions, which were a kind of confusion and ambiguity due to the inability 

to predict the situation and the duration of the current situation and the 
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inconsistency of this. The conditions were similar to the previous conditions 

of teaching and learning environment. Most of these teachers were not 

prepared for this situation and their families and students were in the same 

situation. Teachers in this new ecosystem, after a bit of delay and confusion, 

developed tools to communicate with students and their families, although 

there was no ready-made and interactive platform and even minimal telephone 

and WhatsApp communication between teachers and family and knowledge. 

Students often did not replace face-to-face training, and on the other hand, 

ready-made content for these students was less available in groups and 

networks. In the secondary encounter, other feelings and emotions such as 

hardship and the feeling of tiredness and pressure, imposition and coercion, 

and even fruitlessness and fruitlessness were experienced by the participating 

teachers. Teachers faced multiple directives and unstable working conditions, 

and on the one hand, due to the unpreparedness and training for virtual teaching 

on the other hand, and on the other hand, the individual conditions and 

differences of their students, they felt left alone and without support. They have 

to endure this hardship and pressure alone. Although the time for direct e-

learning was reduced, teachers needed much more time than before to prepare 

content to meet the different needs of their students, sending content and 

uploading it, which prevented them from communicating well with their own 

family members while at home. They were present but they were practically 

doing their job. On the other hand, in order to better cover the educational 

needs as much as possible, and the protocols and circulars and the school 

principal allowed, the face-to-face education of the students was also on the 

teacher's agenda. After a while, the teachers felt tired and difficult. The 

principals 'insistence on loading the production of teacher-made content also 

added to the feeling of compulsion and imposition of conditions, and the 

feeling of fruitlessness and ineffectiveness of this type of education for such 

students and uncertainty about students' learning and learning rate also 

reinforced undesirable feelings. Only one participating teacher reported feeling 

happy and satisfied with the students' progress. Teachers acquired relative 

distance learning skills along the way, but all teachers in the study in all groups 

with impaired vision, hearing, learning disabilities and autism believe that 

despite this, self-empowerment with technology and software The tools are 

much more effective in face-to-face education for these students, and they feel 

self-sufficient when they experience the classes in person and in direct, 

immediate, continuous, and close contact with their students. In structural 

themes, the participating teachers paid attention to the requirements of 

exceptional / special education in order to create a more effective teaching 

experience in this course, and to the cooperation or non-cooperation of parents 

and family in the student education path as the main factor in advancing the 

learning process in pre-school. Corona and Corona spoke about their 
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experiences of parental cooperation and non-cooperation due to cultural, 

educational and economic poverty. On the other hand, the participating 

teachers in their experiences stressed the need to pay attention to individual 

differences and to have flexibility in time and content in the programs, even in 

the corona period and the new ecosystem. They talked about their creativity in 

implementing the curriculum under Corona conditions due to the short time 

and compactness of the content, and the dynamic identity of the curriculum by 

teachers with new goals and selective attention to the content and its 

integration. Teachers in this new environment needed professional, 

administrative, technical and technological, economic and social support, and 

also explained the support needed by families in these dimensions. The result 

of this study shows the attention to the support needed by teachers and families 

of these students in designing programs and policies according to the 

requirements of special education in the event of such crises . Although 

teachers in the new ecosystem have been creative in implementing the 

curriculum, the content received by students in this course requires careful 

assessment in the post-coronary course and compensatory training. Life skills 

and self-help and social skills that are required for special education training 

are marginalized in this course and training is often superficial and evaluation 

of results requires retesting. Cooperation between the rehabilitation and 

administrative teams in education needs to be improved and expanded. 

  

  

Keywords: curriculum, students with special needs, lived experience, virtual 
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 چکیده 

، آموزان با نیازهای ویژهدانشدرسی برنامهبا عنایت به پاندمی کرونا و تغییر فضای تدریس و اجرای 

های تدریس مجازی انجام آموزان از چالشمعلمان این دانشزیسته تجربهمطالعه حاضر با هدف بررسی 

روش  ازبا  استفاده  ی توصیفیدارشناسیپدکیفی و از نوع  ،شناسیپژوهش از نظر روششده است. 

امل ش کنندگانمشارکت ی پدیدارشناسی تجربی و متعالی موستاکاس انجام شده است.هاتحلیل داده

گیری بودند. نمونه 1401-1400یزد در سال تحصیلی  آموزگاران استثنایی دوره ابتدایی استان هیکل

 مهیمصاحبه ن اطالعات یآورجمعر ابزا انجام گرفت.ها هدفمند مالک محور تا حد اشباع دادهشیوه  با

موستاکاس تحلیل و کدگزاری شد. پس از ای مرحلههفت روش  ها بابود. تمامی مصاحبه افتهیساختار

های عبارت معنادار شناسایی شده اند. در مرحله بعد، عبارت426، در مجموعهاتجزیه و تحلیل داده

بندی طبقهای و ساختاری ی مقوالت زمینهزیر مضمون و دو دسته  24مضمون و  6آمده در دستبه

ویژه  آموزان با نیازهایگردیده و با تلفیق نتایج، توصیف جامع و کاملی از تجارب زیسته معلمان دانش

ی حاصل، توجه هاهای تدریس مجازی در زیست بوم جدید ارائه شده است. با عنایت به یافتهاز چالش

ی هاآموزان با نیازهای ویژه درکاهش چالشی دانشهانوادههای مورد نیاز معلمان و خابه حمایت

 شود.آموزان پیشنهاد میی جبرانی برای دانشهاتدریس مجازی معلمین استثنایی و برنامه

آموزان با نیازهای ویژه، تجربه زیسته، تدریس مجازی، پاندمی برنامه درسی، دانش :هاکلید واژه

 کرونا.
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   مقدمه 

اولین بار در شهر ووهان چین گزارش و با پخش این ویروس در کل دنیا، افراد  کرونا ویروس برای

های ارائه شده، با گزارش طبق. (Xiao,2020 iSuresh, Naveen, Joth ,2021,بسیاری را مبتال کرد )

در زندگی روزمره اختالل  19کووید آن،  از ناشی میر و مرگ و بیماری این انتقال سرعتتوجه به 

 et al., 2020ود و موجب تنش، افسردگی و هراس فراوانی در بین افراد جامعه گردید )ایجاد نم

Battegay ؛ Wang et al. ,2020؛Adhikari et al. 2020  بروز مشکالت اقتصادی، اضطراب، کاهش .)

، محدود شدن کودکان در منزل و به دور از فضای تعامالت اجتماعی، ایجاد فشار روانی در خانواده

(. عالوه بر آن، با شیوع , .Chan et al  2020)باشدمدرسه و همساالن از جمله پیامدهای منفی آن می

 ارتباطی روبرو جدید هایمحیط و ابزارها با آموزشدنیا نیز متحول و  های آموزشینظام این ویروس،

 آموزش هایشیوه و تعطیل را حضوری خود هایفعالیت مراکز آموزشی و مدارس از زیادی تعداد. شد

 ,Li, Guan, Wuجایگزین آموزش چهره به چهره گردید) آنالین آموزش ویژهبه الکترونیکی یادگیری و

Wang, Zhou, Tong,2020.) و تعطیل مدارس از حضوری در تعداد زیادی هایفعالیت حاضر حال در 

 ایران رد وضوح به شرایط این یافته بود که تغییر آنالین آموزش نظام به حضوری از آموزش هایشیوه

کشور چین عنوان مثال، (. بهMousavi &, Jafari 2020)است مشاهده قابل جهان کشورهای سایر و

افزارهای موجود از آموزش آنالین استقبال و سایر نرم  Ding Ding  ،Fanyaافزارهایبا کمک نرم

ها و مدارس هند، ،کالج) ,Beltekin and Kuyulu  2020ترکیه) تحصیالت وزارت( . , Bao 2020کرد)

( و Jeong & So ,2020(، کره جنوبی)Moralista te.al,2020کمیسیون آموزش در فیلپپین)

را اعالم نمودند.  دیجیتالی امکانات با دور راه از یادگیری شروع (Adnan & Anwar ,2020)پاکستان

 آموزش تعطیل»و پرورش مبنی بر  نیز با توجه به تعطیلی مدارس و شعار وزارت آموزش ما کشوردر 

ای از سوی وزارت آموزش و پرورش انجام گردید تا بستر مناسب جهت های گسترده، تالش«باشدنمی

در همین راستا، (.Etedadi, Sakhaei, Pourrajab and Kiani,2020)آموزش آنالین فراهم گردد

توان به آموزش دروس از طریق یها مکه از جمله آن گردیدسناریوهای مختلفی طراحی و اجرایی 

نمود های فشرده آموزشی و تدوین درسنامه اشاره تهیه لوحشاد، شبکه تلویزیونی آموزش، 

(Rezaei,2020,) .ارتباطی، هایفناوری ها وایچندرسانه رسانی،اطالع هایشبکه هر چند ظهور 

 قرار تربیت و تعلیم برنامه مجریان و ریزانبرنامه طراحان، پیش روی جدیدی را هایروش

 پاندمی آنالین در آموزش از استفاده ( وMohammadyari Yalquz Aghaj,2020  & Shahidiداد)
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 های اساسیکند؛ اما معلمان را با چالش ویروس جلوگیری گسترش از توانست تا حد زیادی کرونا

 است دور راه از آموزش سیستم آنالین، یک آموزش (؛Abolmaali & Hosseiny,2020مواجه ساخت )

های خود از شیوه آموزاندانش برای آموزش و تدریس اینترنت، معلمان به دسترسی با آن در که

 ای از آموزش است که فراگیرشیوه (. به عبارتی، آموزش آنالین،Yulia,2020د )نکنمی استفاده مجازی

 در مجازی آموزشی محیط یک واقع در. را یاد بگیرد مطالب تواندمی دهندهیاد حضور به نیاز بدون

 ریصورت برای یادگی بهترین به را فراگیران که شوندمی طراحی چنان های درسیبوده و موضوع شبکه

معلم و  در این شیوه آموزشی، .( Mohammadyari Yalquz Aghaj & Shahidi ,2020) کند هدایت

 با و کامپیوتر و تاپلپ همراه، تلفن نظیر مختلف هایدستگاه از توانند با استفادهمی آموزاندانش

 (.Dhawan,2020تحت آموزش و یادگیری قرار گیرند) ،محیطی اعم از منزل هر اینترنت در به دسترسی

 بدون هزینه، از توجهی قابل مقدار در جوییصرفه امکان زمان، هر در کجا، هر در هر چند تحصیل

 Ferri etهای آموزش مجازی است)ظرفیتوقت از  در جوییصرفه و محتوا پذیریآمد، انعطاف و رفت

al, 2020 های فراوانی را به های اساسی و دشواریاستثنایی/ ویژه چالشآموزش و پرورش (؛ لیکن، در

( اکنون که تعطیلی مدارس 2021) Lindner, Letzel,  Tarini, Schwabبه زعم همراه داشته است. 

مشکالت بزرگی را برای سیستم نظام آموزشی ایجاد  COVID-19گیری هدر سراسر جهان به دلیل هم

مان برانگیز بود. معلآموزان دارای نیاز ویژه بسیار چالشکرده، این وضعیت برای معلمان، والدین و دانش

مجبور شدند دستورالعمل خود را به طور خالصه با یادگیری از راه دور تطبیق دهند و در این شرایط، 

آموزان نیاز به توجه خاص و حمایت فردی ازجانب معلمان خود داشتند؛ به ویژه که احتمال دانش

قاعدتاً با توجه به اینکه  های آینده و لذا، استمرار آموزش آنالین وجود دارد. تداوم این بیماری در سال

 موانع با سریعی تحول چنین به سرعت رخ دهد؛ تواندنمی مجازی به متعارف آموزش از روان حرکت

  et al., 2020) استدارای نیاز ویژه  آموزان همراهویژه برای گروه دانشبه مختلفی هایچالش و

Crawford.)  ی دیجیتال و همچنین طراحی هاتهیه منابع پشتیبانی نظیر دستگاههر چند در

از جمله آموزان ی یاددهی و یادگیری به شکل فردی و متناسب با نیازهای ویژه دانشهاموقعیت

آموزان با نیازهای برای دانش (OECD) اقداماتی بوده که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

معموالً این گروه در اپیدمی لیکن (؛ Lindner et al, 2021)ویژه در شرایط کرونا صورت پذیرفته است

ت به آموزش محروم کرونا به حاشیه رانده شده و از مشارکت مفید در تجارب آموزشی و دسترسی راح
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وکار دارند  آموزان دارای نیازهای ویژه سرعالوه بر آن، معلمانی که با دانش (.Kilinc ,2019اند )گردیده

 . (Lindner et al, 2021)آموزان متحمل شدند نیز، مشکالت زیادی را در تدریس و تعامل با دانش

 نداشتند، دخو سنتی رویکرد تغییر به تمایلی قبالً  که آموزشی مؤسسات از در اپیدمی کرونا، بسیاری

 شدند. لذا، قرارگیری در چنین شرایطی، نیازمند یافتن آنالین و یادگیری آموزش پذیرش ناچار به

 به هر چند معلمانی که. است های درسینوآوری و تغییر در برنامه از و استقبال جدید هایحلراه

 رتغیی هرگونه پذیرش در غالباً  اند،کرده عادت حضوری هایسخنرانی قالب در آموزش سنتی هایروش

 زینهگ تغییر، پذیرش و فعلی شرایط با سازگاری جز بحران بزرگ، این میان در اما کنند؛می مقاومت

 بنابراین، استقبال از آموزش آنالین مفید. که منطبق با شرایط موجود باشد، وجود ندارد منتخبی

باشد. البته این  داشته همراه در حوزه آموزش به را انگیزیشگفت هاینوآوری تواندمی و بوده خواهد

گین جهت های سنچرا که هزینه نابرابر دیجیتالی نیست؛ تفاوتی در مواجهه با شکافگفته ناشی از بی

ه و مواجه ساخت مالی های اینترنتی برخی از والدین را با محدودیتتأمین وسایل دیجیتالی و بسته

منجر به متضرر شدن آنان در آموزش مجازی  آنالین هایفناوری سترسی برخی فراگیران بهعدم د

زعم به .(Dhawan,2020)دهد  گسترش را هاتواند نابرابریتبع میبه دیجیتالی شکاف شده است که این

حمیل ترا به آنان  معمول، استرس بیشتری  هایکالس  آنالین نسبت به آموزش آموزان،برخی از دانش

ها همکالسی حمایت  و  یادگیری  فرآیند  در های حضوری، مشارکتچرا که در آموزش کند؛می

 . (Rarkryan,2020کند)کنترل می را قابل استرس

ی هاخواسته -شود هنگامی که خانه به مدرسه تبدیل می»ای با عنوان پژوهشگران در مطالعه

دریافتند « 19، والدین و معلمان آنها در قرنطینه کووید آموزان با نیازهای ویژه آموزشیجدید دانش

ی آموزشی منعطف در مدارس است هاکه وضعیت قرنطینه و آموزش در خانه، نیازمند ایجاد سیستم

ای به دلیل شرایط محیطی از تحصیل آموز با نیاز ویژهو الزم است اطمینان حاصل شود هیچ دانش

تقویت ارتباط آنالین مدرسه ». در پژوهشی دیگر تحت عنوان (Lindner, et. al, 2021)عقب نماند 

این نتیجه حاصل « 19گیر کووید آموزان با نیازهای متنوع یادگیری در طول بیماری همهبرای دانش

ی آنالین و انطباق معلمان با شرایط هاشد که الزم است تا با تغییرات بخش آموزشی و توسعه آموزش

در مطالعه  .(Page, et. al, 2021)آموزان تأمین گردد ازهای یادگیری دانشجدید، طیف متنوعی از نی

زیسته پنج معلم در حال تحصیل در دوره تجارب (Glessner and Johnson,2020) گلسنر و جانسون

های این معلمین در ارشد و شاغل در آموزش و پرورش ویژه در دوره کرونا با بررسی دفاتر و یادداشت
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نشان داد که این معلمان در شرایط آموزش مجازی  هادر دوره کرونا، بررسی شد و یافتهخالل تدریس 

دند بو های جدید و راهنمایی و حمایت خانوادههای برقراری ارتباط بیشتر و موثرتر، رویههابه دنبال راه

. بلتیکین و  اندی خود را در دوره کرونا از تدریس در فضای مجازی بتدریج ارتقا دادههاو یادگیری

 بر کرونا ویروس شیوع تأثیر»عنوان  با نیز در پژوهشی،( ,Beltekin & Kuyulu  2020)کویولو 

 ورتص به که ییهادادند دوره نشان «ترکیه در دور راه از آموزش سیستم ارزیابی: آموزشی یهاسیستم

 تمسیس در فنی مشکالت و نیستند موثر حضوری آموزش اندازه به شوندمی تدریس دور راه از آموزش

 دور راه از یادگیری سیستم چقدر هر نتیجه در. گذاردمی منفی تأثیر یادگیری بر فراگیران انگیزه بر

 نیف توسعه به و نباشد کارآمد حضوری آموزش اندازه به است ممکن باشد، کاربردی بحرانی مواقع در

های نیز در پژوهش خود به برخی چالش (Ferri et.al, 2020)و همکاران  فریدارد.  نیاز بیشتری

 و اینترنتی اتصاالت در بعد فناوری مشکالت ناشی از اند.اجتماعی اشاره داشته و آموزشی فناوری،

 مندساختار وجود محتوای عدم. بود مطرح الکترونیکی تجهیزات زمینه در فراگیران از برخی محدودیت

مله از ج فراگیران، و معلمان فناورانه هایمهارت و کمبود نبود انگیزه آنالین، منابع فراوانی برابر در

 معلمان بین انسانی تعامالت عدم به مربوط نیز عمدتاً  اجتماعی هایچالش های بعد آموزشی وچالش

 حمایت عدم خانه و جهت آموزش در فیزیکی فضاهای کمبود آموزان با یکدیگر،آموزان و دانشدانش و

  بود. والدین

ی هادر یافته( Naveedy, 2020Hassani , gholam azad & .,غالم آزاد و نویدی )حسنی و 

 ،تجارب زیسته معلمان عادی از تدریس در اوایل دوره کرونا اختصاص داشت ای که به بررسیمطالعه

نشان دادند که معلمان در آغاز تغییر آموزش حضوری به مجازی همان روش تدریس معمول خود را 

سازی کردند و به دانش و اصول پداگوزیگی در تدریس مجازی توجهی نداشتند زی شبیهدر فضای مجا

مشاهده  همانطور کهپیشینه  بندیو نسبت به کیفیت و اثربخشی آموزش مجازی بدبین بودند. درجمع

ها و در حوزه آموزش مجازی، فرصتمتعدد داخلی و خارجی  هر چند تاکنون تحقیقات می شود 

انجام شده معطوف  به حوزه آموزش  داخلی   ما مطالعات، ار پاندمی کرونا انجام شدههای آن دچالش

 ۷آموز را در نفر دانش 409هزار و  152، در حالی که و آموزش و پرورش همگانی و عادی بودهعالی 

 یدگیدآسیب  حرکتی، -جسمی معلولیت  معلولیتی،چند ذهنی، توانیکم شنوایی، آسیب با  گروه

 وششپ تحت  یادگیری ویژه مشکالت دارای و  اتیسم طیف و هیجانی – رفتاری یهااختالل بینایی،

آموزان در دوره کرونا، آموزش آموزان هم چون سایر دانشاین دانش دارند. استثنایی قرار تربیت و تعلیم
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 ۸4معلمان، درصد  ۷4درصد مدارس ،  100،1399که تا پایان خرداد مجازی را تجربه کردند چنان

 ,Hosseini)شدندشبکه شادپلتفرم رسمی آموزان استثنایی عضو درصد دانش 51و  هادرصد کالس

که در ایران به عنوان معلمان  آموزان دارای نیازهای ویژهمعلمان دانشزیسته تجربهمطالعه ( و 2020

 سیستم آموزشی کشور وبا عنایت به نوپدید بودن آموزش از راه دور در استثنایی نامیده می شوند، 

اقتضائات خاص آموزشی کودکان با نیازهای ویژه و با توجه به اینکه تاکنون چنین مطالعه ای در این 

حوزه انجام نشده است، اهمیت و ضرورت دارد. این مطالعه در پی پاسخ به سواالت زیر است:  شرایط 

ی هااستثنایی دوره ابتدایی از چالش معلمانزیسته تجربهای و شرایط ساختاری تاثیرگزار بر زمینه

در دوره کرونا چیست؟، تجارب زیسته معلمان استثنایی درسی برنامهتدریس مجازی در فضای جدید 

آموزان  با نیازهای ویژه در فضای جدید دوره ابتدایی در مواجهه با پدیده تدریس مجازی دانش

 در دوره کرونا چیست؟ درسی برنامه

 هاگیری و گردآوری دادهکنندگان، شیوه نمونهرکتروش پژوهش: مشا

 یفهم یدارشناسیباشد. پدمی یدارشناسیپدکیفی از نوع  ،شناسیپژوهش حاضر از نظر روش

اصلی هدف و ( Creswell,2019داده)ارائه را شده فرد تجربه نیچنانچه توسط چند دهیپد کیاز  قیعم

ست. ا دهیخود پد یاساس یاز ساختارها یبه درک یابیدست وتجربه روزمره  دهیجامع از پد یفیتوص آن

کند می یسع ،یبه شکل ارزش ظاهر دهیپد کیکه از  ینییو تب فیجای قبول توصبه یدارشناسیپد

که در  یادهیقرار دهد تا بتوان آن ابعاد را در پد یسمورد برر هارا از همه ابعاد و دیدگاه دهیآن پد

پدیدارشناسی در واقع، . (Homan,2016نماید) زیمجزا و متمارا به وجود آمده است  یخاص طیشرا

صود از باشد. لذا، مقتالشی برای توصیف تجربیات زنده بدون تئوری پیشین درباره آن تجربیات می

شده انسانی و دستیابی به عمق مفهومی تجارب های تجربهپدیدارشناسی، درک ساختار اصلی پدیده

ست. بنابراین دراین مطالعه بر دستیابی به عمق تجربیات معلمان استثنایی تأکید شده و درک زیسته ا

 دهد.ی تدریس مجازی در پاندمی کرونا افزایش میهاآنان از چالشزیسته تجربهما را نسبت به 

زد در ی آموزگاران استثنایی دوره ابتدایی استان هیشامل کلدر پژوهش حاضر،  کنندگانمشارکت

سوی بندی ارائه شده از طبق زمان ،در ایام تعطیلی مدارسباشند که می 1401-1400سال تحصیلی 

وه شی با گیری نیز. نمونهاندو مشغول به تدریس بوده فعالپرورش در فضای مجازی  و وزارت آموزش

 یقصد برا یاز رو ایگیری هدفمند . اصطالح نمونهانجام شدا همحور تا حد اشباع دادههدفمند مالک

 یفیک قیهای تحقکه از لحاظ هدف یموارد ،رود که در آنگیری به کار میاز نمونه ینوع فیتوص
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 ودهبگیری هدفمند نمونه ینوع نیز محورگیری مالکنمونه. شوندانتخاب می در بردارند، یاطالعات غن

 (.Gaull, Bourg, Gaull,2020)سازدرا برآورده می یاست که مالک مهم یکه مستلزم انتخاب موارد

یابد که تا زمانی ادامه می الًگیری معموفرآیند نمونه محور،هدفمند و مالک گیریروش نمونهبر اساس 

شاهد تکرار الگوهای  پژوهشگرو  نکردهبیشتری به موارد قبلی اضافه  اطالعاتهای جدید، مصاحبه

 پیدا کردادامه  یها تا زمانآوری دادهجمعبر این اساس،  باشد.های مورد نظر با توجه به مالکای داده

ازی سشد بیشینه یسعهمچنین، . یامدبه دست نمعلمان مذکور نمونه های مصاحبهاز  یدیکه داده جد

کت کنندگان این مطالعه سیزده معلم در مشار شود. تیکنندگان در نمونه رعادامنه تنوع از شرکت

، در سه گروه سال و مدرک فوق دیپلم تا دکتری 2۷تا  2زن و دو مرد، با سابقه  11استان یزد شامل 

نفر( و آسیب دیده شنوایی)دو نفر( بودند که در آموزش  2نفر(، اوتیسم)9توان ذهنی)آموزان کمدانش

وده و تجربه آموزش مجازی را داشتند. مصاحبه با این تعداد و پرورش استثنایی و دوره ابتدایی شاغل ب

 معلمین به این مطالعه ورود هایمالک ادامه یافت.ها دادهدر اشباع نظری معلمین تا زمان دستیابی به 

 آموزان دارای نیازهایاستثنایی در یکی از هفت گروه دانش در دوره ابتدایی : اشتغال به تدریسشامل

برنامه  داشتنشبکه شاد، عضویت در ی، های اول تا ششم ابتدایدر یکی از پایهویژه، تدریس تمام وقت 

 مربوطه.  هایدر گروه آنالینتدریس 

 

 در مطالعهحاضر . توصیف معلمان مشارکت کننده 1جدول 

تعداد 
آموزاندانش  

گروه 
آموزدانش  

نوع مدرسه 
 محل خدمت

مجازی و فضای 
مورد استفاده در 

 دوره کرونا

سابقه 
 کار

کد  جنسیت سن تحصیالت
کنندهمشارکت  

آموز دختردانش3 مدرسه دولتی  اتیسم 
برخوردار با فضا 

و امکانات 
 آموزشی

متوسط، شبکه 
تماس -شاد

تصویری 
اسکای -واتساپ

 روم

5 
 سال

ارشد 
شناسیروان  

 1 زن 30

آموز دانش5
پسر)کالس دو 

نفر پایه  3پایه 

توان کم
 ذهنی

مدرسه دولتی 
نیمه برخوردار با 
فضا و امکانات 

آموزشی 

۸ 

 سال

ارشد 
تحقیقات 
 آموزشی

  زن 32
 
 
2 
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ششم و دو نفر 
 پایه پنجم(

شبکه  -متوسط
واتساپ -شاد  

آموز پسردانش 9 توان کم 
 ذهنی

مدرسه دولتی 
برخوردار با فضا 

و امکانات 
عالی آموزشی  

-شبکه شاد
تماس تصویری 

 واتساپ

سال2 ارشد  
شناسیروان  

  زن 30
 
 
3 

آموز دانش ۷
 دختر

توان کم
 ذهنی

مدرسه 
غیرانتفاعی 

برخوردار با فضا 
و امکانات 
 -آموزشی عالی

-شبکه شاد
تماس تصویری 

اسکای -واتساپ
 روم

15 
 سال

کارشناس 
راهنمایی و 

 مشاوره

  زن 33
 
 
 
 
4 

آموز دانش ۸
 دختر

توان کم
 ذهنی

مدرسه دولتی 
نیمه برخوردار با 
فضا و امکانات 

آموزشی 
/ شبکه متوسط

اسکای  -شاد
واتساپ -روم  

12 
 سال

ارشد بالینی 
کودک و 
 نوجوان

  زن 3۷
 
 
 
5 

آموز یک دانش ۷
دختر و شش تا 
پسر)کالس دو 
پایه چهارم و 

 پنجم(

توان کم
 ذهنی

مدرسه دولتی 
نیمه برخوردار با 

امکانات فضا و 
آموزشی 

شبکه  -متوسط
واتساپ -شاد  

2۷ 
 سال

کاردانی 
کودکان 
استثنایی 
گرایش 

توان کم
 ذهنی

 6 زن 43

آموز دو دانش 4
 دختر و دو تا پسر

توان کم
 ذهنی

مدرسه دولتی 
نیمه برخوردار با 
فضا و امکانات 

آموزشی 
شبکه  -متوسط

واتساپ -شاد  

2 
 سال

ارشد 
تحقیقات 
 آموزشی

  زن 32
 
 
۷ 

آموز دو دانش ۷
دختر و پنج تا 

 پسر

توان کم
 ذهنی

مدرسه دولتی 
نیمه برخوردار با 
فضا و امکانات 
 آموزشی متوسط

4 
 سال

دکترا 
ریزی برنامه

 درسی

  زن 36
 
۸ 

آموز دانش ۷
 دختر

توان کم
 ذهنی

مدرسه دولتی 
نیمه برخوردار با 
فضا و امکانات 
 آموزشی عالی

2 
 سال

ارشد 
مدیریت 

 دولتی

  زن 33
 
 
 
9 
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 -شبکه شاد
 -اسکای روم
 واتساپ

آموز دو دانش ۷
دختر و پنج تا 
پسر)سه جلد از 

کتاب اول 
 دبستان(

توان کم
 ذهنی

مدرسه دولتی 
نیمه برخوردار با 
فضا و امکانات 

آموزشی 
شبکه  -متوسط

واتساپ -شاد  

4 

 سال

ارشد 
ریزی برنامه

 درسی

  زن 32
 
 

10 

آموز )دو دانش۷
چند معلولیتی 

 ترکیب
دیدگی آُسیب

شنوایی و 
توانی ذهنی و کم

پنج آُسیب دیده 
 شنوایی( پسر

اختالالت 
 شنوایی

مدرسه دولتی 
نیمه برخوردار با 
فضا و امکانات 

آموزشی 
شبکه  -متوسط
تماس -شاد

تصویری و 
 صوتی واتساپ

4 
 سال

ارشد 
شناسی روان

 عمومی

  زن 2۸
 

11 

آموز پسر دانش 4
در سه پایه هفتم 

نهمو هشتم و   

اختالل 
 اوتیسم

مدرسه دولتی 
برخوردار با فضا 

و امکانات 
 -آموزشی خوب

 -شبکه شاد
 واتساپ

4 

سال   

ارشد 
شناسی روان

و آموزش 
کودکان 
 استثنایی

 
 
 
 

32 

  مرد
 

 
12 

آموز پسر دانش 4
و دختر در سه 

 پایه

آسیب 
دیده 
 شنوایی

مدرسه دولتی 
غیربرخوردار با 
فضا و امکانات 

آموزشی 
شبکه  -متوسط

واتساپ -شاد  

4 
 سال

ارشد 
شناسی روان

و آموزش 
کودکان 
 استثنایی

  مرد 30
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 قیعم افتهیساختار مهیمصاحبه ن قیاز طر اطالعات یآورجمعی، دارشناسیپد یهادر پژوهش

در  یتسیز یهاجامع از تجربه یفیتوص یبرا صورت پذیرفته و یمورد بررس دهیتر شدن پدروشن یبرا

 اندگکننبا شرکت با تعدادی سؤال از پیش تعیین شده ایگر مصاحبهپژوهش ،مورد نظر دهیمورد پد

(. بهترین روش برای وارد شدن به دنیای تجربیات افراد، Gaull, Bourg, Gaull,2020) دهدمی بیترت

انجام  نیمع یهدف یکه برا بوده یگر و آزمودنپژوهش نیب یارتباط حضور کاست که ی مصاحبه

ی پژوهش یهابر اساس هدف قیحقا یکشف و بررس ،آوری اطالعاتجمعو هدف اصلی آن،  ردیگیم

(. مالحظات اخالقی مربوط به مشارکت کنندگان در Pasha Sharifi, H. & Sharifi,2016باشد )می

این مطالعه شامل ورود مبتنی بر رضایت  و آگاهانه، حفظ حریم خصوصی از طریق تخصیص کد و 

 ج از مطالعه در هر زمان و به هر دلیل توسط مشارکت کنندگان بود.امکان خرو
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 ها داده لیو تحل هیتجزاجرا و   روش 

ق کنندگان از طریهای انجام شده با مشارکتکنندگان، محققین با هماهنگیپس از تعیین مشارکت 

ها منوط به اجازه مصاحبه شونده و رعایت آوری اطالعات پرداختند. تمامی مصاحبهمصاحبه به جمع

 06تا  45طور دقیق مکتوب گردید. مدت زمان هر مصاحبه بین مالحظات اخالقی، ضبط و سپس به

ی پدیدارشناسی تجربی و متعالی هاتحلیل دادهاز روش  هادقیقه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده

ی ون هاکه مبتنی بر پدیدارشناسی متعالی هوسرلی و اصالح روش (Moustakas,1994)موستاکاس

 فیوصت: 1اند از:  روش عبارت نیمراحل ا ( است، استفاده شده است.1978( و کالیزی )1996کام )

تحلیل : 3 .حذف)تعلیق( تجارب شخصی پژوهشگر: 2 شرکت کنندگان. یشخص اتیجرباز تکامل 

واحدهای »ی مهم در هادسته بندی گزاره: 4 .و عبارات مهم هاو تقلیل اطالعات به گزاره هاداده

 بـقالدر  نتایج تلفیق: 6 .فی زمینه ایتوصی بـقالدر  نتایج تلفیق: 5 .یموضوعات اصل ای« معنایی

که  یو هم ساختار ایزمینه فاتیکه هم توصنوشتن توصیف ترکیبی از پدیده : ۷فی ساختاری. توصی

 (.Moustakas,1994) ، دربربگیرددهندیرا نشان م دهیپدذات 

کرر ها، محققان این طرح، به خواندن و بازخوانی مسازی مصاحبهبر این اساس، پس از پیاده

ها استخراج و در مرحله بعد، و عبارات مهم از متون مصاحبه هاگزارهمکتوبات پرداختند. پس از آن 

و  ندگذاشت اشتراک ا یکدیگر بهرا ب لیتحل یواحدها ،سپس محققانواحدهای معانی استخراج شدند، 

شدند.  یخوشه بند ،ثابت یهامولفه لیتشک یبرا ی مشترکواحدها نیا و. بدست آوردندکات را اشترا

 فیفرد تجربه توص منحصربه یهایژگیثابت را به عنوان و یهامؤلفه  (Moustakas,1994)موستاکاس

بارات عدر این مرحله . شوندیم داریکنندگان پدشرکت اتیاز تجرب یکه در آن موضوعات اصل کندیم

 اتیثابت تجرب یهامولفهماند به  یحذف شدند. آنچه باق ،یهمپوشانو دارای و مبهم  یتکرار

دنبال شد. در مرحله  یاصل مضمون به  ثابت یهامولفه یبندشد. خوشه لیکنندگان تبدمشارکت

معلمان از زمینه و زیسته تجربهدر قالب جدول از چگونگی  یو ساختار ایزمینه فاتی، توصیبعد

دیده پدر نهایت نیز نموداری از توصیف ترکیبی نوشته شد. های آنان موقعیت و شرایط با ذکر نقل قول

 معلمان مورد بررسی طراحی گردید. زیسته تجربهای و ساختاری برای درک بهتر در قالب شرایط زمینه

 هااعتبارسنجی و پایایی یافته

منظور اعتباریابی های کیفی، ناظر بر میزان صحت سؤاالت مصاحبه است. بهاعتبار در پژوهش

سؤاالت مصاحبه نیمه ساختاریافته پس از تعیین هدف پژوهش و تدوین سؤاالت، طی چندین مرحله 
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سؤاالت با نظرسنجی از متخصصین مورد تائید قرار گرفت. برای بررسی پایایی در تحقیقات کیفی 

شود. پایداری، میزان عدم تغییر یا تحول یک الً از سه شیوه پایداری و تکرارپذیری استفاده میمعمو

های ها را دوباره در زمانشود که یک رشته دادهفرایند در طول زمان است و از کدگذار خواسته می

باال  یاییهای مختلف با هم همخوانی داشته باشد، پامختلف کدگذاری کند. چنانچه نتایج کدگذاری

(. در این پژوهش، پس از بررسی تجارب زیسته معلمان، به بررسی مجدد Krippendorff,2019است )

گرایی کنندگان(. همهای صورت گرفته توسط خود آنان پرداخته شد )بازبینی توسط مشارکتکدگذاری

بازآفرینی یک  میزان مناسب نتایج بررسی مجدد و بررسی قبلی، بیانگر پایایی نتایج بود. تکرار پذیری،

فرایند در شرایط مختلف در جاهای مختلف و با کدگذاران مختلف است. در واقع، تکرارپذیری به 

همخوانی مشترک ذهنی، پایایی در بین کدگذاران و اجماع نیز معروف است )بازبینی توسط همکار(. 

ق میان افراد مختلفی که های یک تحقیق وجود دارد که ضریب توافلذا، هنگامی تکرارپذیری یافته

(. جهت بررسی تکرار پذیری در تحقیق Krippendorff,2019اند، باال باشد)ها را کدگذاری کردهداده

های تحقیق توسط هر دو پژوهشگر جداگانه تحلیل و سپس اشتراکات آن مشخص حاضر، بخشی از داده

دهنده آنان است و لذا این امر نشانها و مقوالت مشابه نظر شد. تفسیر نتایج نشان داد که کدگذاری

 پایایی تحقیق در بخش تکرارپذیری بود.

 ی پژوهشهایافته      

تثنایی معلمان اسزیسته تجربهای و شرایط ساختاری تاثیرگزار بر پاسخ به سوال اول: شرایط زمینه

 کرونا چیست؟در دوره درسی برنامهی تدریس مجازی در فضای جدید هادوره ابتدایی از چالش

ی حاصل از مصاحبه با معلمین کودکان دارای نیازهای ویژه در شهر یزد انجام شد هاآنچه در یافته

خود با پاندمی کرونا و تغییر فضای آموزش دو دسته زیسته تجربهدهد که این معلمان در نشان می

حالت مواجهه برخی ارکان کنند. در هر دو کلی تجارب حاصل از مواجهه اولیه و ثانویه را گزارش می

و کدهای محوری هستند که  هاای تمای )مضامین زمینهمشترک وجود دارند. در مضامین زمینه

گیرند( ای که رخ داده و درک شده در بر میتوصیفات تجربه را در زمینه و بافت حسی و مشاهده

استفاده از پلتفرم شاد  نوع آموزش )سه شیوه حضوری، تمام مجازی  با -معلمان سه کد محوری الف

هیجانات و عواطف)شامل شش وجه منفی  -و ترکیبی از حضوری و مجازی(، ب هاو سایر پلتفرم

هیجانی و عاطفی؛ سرگردانی و سردرگمی و فقدان کنترل بر شرایط در مواجهه اولیه، سختی و خستگی 

م تکرار احساس شادی و و فشار، اجبار و تحمل، بی حاصلی و بی ثمری، تبعیض، و یک وجه مثبت ک
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روابط و تعامالت )شامل قطع یا کاهش ارتباط با  -آموز( و جرضایت از پیشرفت نسبی دانش

آموزان و همکاران، عدم ارتباط و اطالع از کار تیم مشاوره و توانبخشی، کاهش ارتباط معلم با دانش

 قابل مشاهده است. 2ماره اند که در جدول شاعضای خانواده( را در دوران کرونا توصیف  نموده

 ایی ثابت ، واحدهای معنایی و نمونه ای از نقل قولها در مقوله ی شرایط زمینهها. مضامین، مولفه2جدول 

 نمونه ای از نقل قولها واحدهای معنایی ی ثابتهامولفه مضامین

ش
وز

 آم
وه

شی
 

حضوری محدود 
 اختیاری

آموزش به شیوه ی 
حضوری  و انتخابی 
برای افراد فاقد 
گوشی و نت و 
والدین کم سواد یا 
بی سواد و برای 
دروس خاص با 
حفظ پروتکلها و با  

 حمایت مدیر

 تشیکه جمع یبهتره مدرسه ا تیگفتند وضعیکه م یتا زمان
 انیهمه رو در جر ریهست خانم مد یکمتره امکان حضور

 ایمشکل داشتند  یبودند که گوش ییهامثال بچه گذاشتیم
نه نبود که بتو شییمشکل داشتن  مادر سطح توانا نترنتیا

امه بخشن گفتنیکردند م یصحبت م ریآموزش بده با خانم مد
 نکهیا یاجازه  شدندیم ایاومده جو یزیچ ینامه ا ای یا

وتکل پر تیمدرسه با رعا ندیایدو نفر ب اینفر  هیمثال  یحضور
ادامه  یمجاز نیاکثرا هم ینداره ول یمشکل چیه یبهداشت

 (3و مضمون مشابه در کد 9)کدمیداد
وزش به شیوه آم غیرحضوری 

مجازی 
غیرحضوری در 
زمان وضعیت قرمز 
کرونایی و رعایت 

و تاکید  هابخشنامه
مدیر و نگرانی 
خانواده از امکان 

آموز و ابتالی دانش
عدم امکان رعایت 
همه پروتکلها 
توسط برخی 

ی هاطیف
آموزان دارای دانش

 نیاز ویژه

د نوهی هستگر  ی با نیاز ویژه بطورخواص طیف اتیسمهابچه
توانند رعایت کنند حداقل کالس من که بهداشت را نمی

 بزن ماسک بقبوالنم اوتیسم بچه م بهاینطوری بوده و من بخوا
 کن رعایت را بهداشت باش مواظب نکن دهنت توی را دستت

 ییهاهبچ برای حداقل نکن استفاده لیوان این از شدی تشنه اگر
 حاالنمی شد م بودند اتیس طیف توان کم که داشتم من که

 آنها به شدمی اتیسم طیف بهر عادی هوش با  یی کههابچه
 جایی به رو دستت باشه حواست  بزن ماسک که بقبوالنی

 هک  بود غیرممکن بودن ذهنی توان کم که من کالس اما   نزن
 تمنداش مشکلی من داریم. نگه دهنش جلوی را ماسک بتونیم

نگران بودند می  هامادر اما کردم می دعوت کالس به را آنها
شون به مدرسه بیان و ناقل بشن و یک خانواده هاترسیدن بچه

را درگیر کنن ترجیح میدادن از راه دور خودشون کار کنن منم 
احترام میذاشتم چون به هر حال جون آدما واجبتره از 

 (9و مضمون مشابه در کد  1)کدآموزش
غیرحضوری در 

 پلتفرم شاد
ناکارامدی و 

د  محدودیتهای زیا
علیرغم تجویز 

 بخشنامه ای 

که الزاما شما  ومدیشاد بود مدام بخشنامه م قیآموزش از طر
ه داشت ک ینییتمام سرعت پا  رغمیمن عل دیشاد باش یتو دیبا

 یبه لحاظ حجم میداشت هالیکه در آپلود کردن فا تیمحدود
 تیفیک نییپا میاوردیکه واگه حجم رو م  یفیو به لحاظ ک

 هالمیتکه ف سهدو تکه و  کردمیم یمن سع نییپا ومدیم لمیف
  واتساپ یهمون شاد باشه چون تو یتو یکنم ول یرو بار گذار

داده بودم  لیو تو واتساپ هم گروه تشک شدیحذف م هالیفا
ساپ وات قیطراز رو  هالیفا کردیم تیاذ یلیشاد خ یزمان هیاگر 

 (۸)کدفرستادمیم
غیرحضوری در 

 هاسایر پلتفرم
کارامدی و انعطاف 
و تناسب با نیازهای 

آموز معلم و دانش
 دارای نیازهای ویژه

 این الًک یا بود شلوغی ساعت وقتایی یه کردیم می کار شاد تو
بود جواب نمی داد می اومدیم توی واتساپ کال  شینترنتا بحث

با اپلیکیشن کار نمی کردیم  کالزیاد با شاد کار نمی کردیم 
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 اسکای روم داشتیم بعد تماس تصویری توی واتساپ

 (4داشتیم)کد
ول ط یلیخ ایوارد هم نشدم  تونستمیشبکه شاد ،من اصال نم

دم  ب ینظر تونمیدوست هم نداشتم .کار هم نکردم نم دیکش
 یلینبودند واتساپ خ یراض کردندیم ستفادهاونا هم که ا

بود تماس  ازیباهم ن یهمه چ سیو یریخوب بود تماس تصو
 ،همه جوره  یآموزش لمیف ایو سینبود  نبود و ازین یریتصو

 (3)کد  من کار کردم
ترکیبی)حضوری 

 و مجازی(
برخورداری از 
تجربه و تغییر 
وضعیت شرایط 
کرونا و نیاز 

آموزان  منجر دانش
به استفاده  ترکیبی 
از مجازی و 

 حضوری محدود

تجربه کار  1400-99سال که گذشت  9۸سال تحصیلی 
داشتیم اوایل سال ترکیبی بود یعنی حضوری و نیمه حضوری 

ه و نیم منتظر یکما سال ابتدای ( و از6)کدو فضای مجازی
که مبادا همکاری یا بچه داد مییر اجازه نبخشنامه بودیم  مد

ای مریض بشه و اداره بگه چرا تشکیل دادین  وقتی بخشنامه 
کالس شاد از نیمه شهریور تا آخر مهر حضوری رفتیم و  اومد

 رفتیم حضوری دوباره بهمن و شد حضوری غیر تشکیل شد 
 کت اما کردیم برگزار حضوری هم را امتحانات یک ماه تقریبا و

دادند ساعت خاصی میدادیم  می امتحان و آمدند می هابچه تک
 (10)کد 

ف
اط

عو
 و 

ت
انا

یج
ه

 

سرگردانی و 
 سردرگمی

در مواجهه اولیه با 
شرایط احساس 
سرگردانی و عدم 
آشنایی معلم و 

آموزان و دانش
برای کار  هاخانواده

در شرایط جدید در 
عین نگرانی برای 

 سالمتی 

بینی بود و ما انتظار نداشتیم که در ت چیز غیرقابل پیشواقعی
نگی و گیجی گاین شرایط قرار بگیریم اولش همه حالت 

)شباهت  (5)کدبکنیم داشتیم سرگردان بودیم چیکارباید
 (11،۷،3،12مضمونی با کد

فقدان کنترل 
 برشرایط

عدم ارتباط چهره 
به چهره و نزدیک با 

آموز و در دانش
نتیجه فقدان 
کنترل بر شرایط 
یاددهی یادگیری و 
چرخش ارتباطی به 
سمت والدین به 
عنوان واسطه 

 یادگیری

های ما واسطه ای به اسم مادر باید قرار همیشه کنار آموزش
یگه ی ما و راهکار دهامیدادیم و مادر کمک کنه به آموزش

نمیشد استفاده کرد و تماس تصویری که می گرفتیم که بچه 
ی هامعلمش را ببیند تا یه ذره یادآور مدرسه باشد چهره

 (1)کدما
 الً مث بودیم کالس سر وقتی دیگه بود دور ارتباط حال هر به
چون مشکل جسمی داشت باید  که داشتم آموزیدانش یه

ستش را می گرفتم توی مقاطعی با او همراهی میکردم مثاًل د
 یی کههاآموزی داشتم که بیش فعال بود از این بچهیا دانش

حساب ببرد توی جو  که خیلی با کنترل با او کار می شد 
م را کنترل کنه چبکالس من این شرایط را داشتم که بتوانم 

و می دانست که باید بنشیند و توی این تایم تکلیفش را 
می تواند از کالس بیرون برود انجام بدهد و اگر انجام ندهد ن

 این از نداشتند شنوی حرف مادرها از خونه توی  ولی خب
و )شباهت (5)کد داشتم مشکل را کردنشان کنترل لحاظ

 (۷مضمونی کد
سختی و 

 خستگی و فشار 
سختی در تطابق با 
شرایط مجازی و 

 ریزیباقیمانده محتوای کتاب را برنامهاون اول که کرونا اومد 
درس بدهیم اما چون  هاکردیم که به صورت مجازی به بچه
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گسترش زمان 
آموزش به ساعات 
کل روز و ایجاد 
خستگی  و فشار 

 مضاعف 

ها هم دهاصالً تجربه کاری تدریس مجازی نداشتیم و خانوا
کرد چون از نزدیک آموز همکاری نمیکاری نداشتند و دانش

ت توانسدید وسایل کمک آموزشی را از نزدیک نمیمعلم را نمی
لمس کند برایش خیلی سخت بود مفاهیم باید خیلی تکرار و 

آموز بتونه فرا بگیره و با کم و کاستی و زیاد تمرین بشه تا دانش
را تمام  99 9۸لی باالخره تونستیم سال تحصی

 (3،کد4، کد9اهت مضمونی کد )شب(6)کدکنیم
اجبار به تولید فیلم  اجبار و تحمل

و محتوای شخصی 
توسط هر معلم در 
صورت وجود 
محتواهای غنی تر 

 موجود
و تحمل شرایط به 

 دلیل استیصال 

باشه که معلم سختش نباشه  یگروه هیهست  یاگه مجاز
 که پر شده همونا ییهالمیهمون ف ایکار کنه  یبتونه مجاز

 نترنتیکنه و ا نهیهز رهیبگ لمیاستفاده بشه چقدر معلم بره ف
پارسال رو آموزش داده شده هست ما  لمین همه فیا

 همه آدم دارند نیخب بابا ا میریبگ لمیف کردندیمجبورمون م
چه  رمیهم بگ یدهند من نوع یو آموزش م رندیگیم لمیف

به معلم  دهندیپول م الیدو ر گنیداره چرا ،چون م یسود
 (9)کد(3)کدرهیبگ لمیف دیمعلم با

بی حاصلی و بی 
 ثمری

عدم سودمندی 
آموزش 

غیرحضوری برای 
آموزان دارای دانش

 نیازهای ویژه 

ی استثنایی نداشت هابرای بچه غیرحضوری بازدهیولی عمالً 
 برای  ها فکر نمیکنم آنقدری بازدهیولی برای بازدهی بچه

 کردند نمی تماشا را فیلم یا  هابچه چون باشد داشته هابچه
ن نامفهوم بود که اگر حضوری توضیح برایشا خیلی مثالً  یا

میدادیم خیلی بهتر می تونستن و گیرایی اونها بیشتر 
 (12، کد۸، کد3،کد1، کد10)شباهت مضمونی کد(2)کد بود

احساس تبعیض از  تبعیض 
رفتارهای متفاوت 
والدین و رفتارهای 
سوگیرانه مدیر در 
حمایت از برخی 

 همکاران 

داشتند و همه هم مدرسه  سه تا بچه ایکه دوتا  ییهاخانواده
 دادندیبها نم ادیسخت بود و به بچه کم توان ز یلیخ رفتندیم

 یشتریب تیاهم براشون رفتنیم یکه عاد ییهاچون اون بچه
 (۸،( و مضمون مشابه کد 3)کدبود ینطوریا عتایداشت طب

 

تجربه خوشایند  شادی و رضایت
مشاهده پیشرفت 

 آموزان دانش

 دمید یرو م شرفتشونیپ یکردم وقت یبا جون و دل کار م
 (9)کد رفتیاز تنم در م یخستگ

ت
مال

تعا
 و 

ت
طا

تبا
ار

 

قطع یا کاهش 
ارتباطات و 

 تعامالت

 

قطع یا کاهش 
ارتباط مستقیم و 
بی واسطه و بدون 

وز آمنگرانی با دانش
و والدین و 

 همکاران 

اهی یک چیزهایی رد و بدل خیلی در ارتباط نبودم گ ابا همکار
  گذاشتهمی شد خیلی آنچنانی نبود حاال یکی دو جلسه ای 

 قرار اختیار در داشت که ایتجربه هر کسی هر شد
 (4داد)کدمی

ط ش ارتباهابچه اوتیسم اینجا نشسته باشه نمیشه راحت با
 (12برقرار کنم چه برسه پشت گوشی)کد

عدم ارتباط و 
اطالع از کار تیم 

مشاوره و 
 توانبخشی 

عدم وجود رابطه 
حرفه ای مستمر 

بین معلمان و تیم 
مشاوره و 

توانبخشی و 
تفکیک وظایف و 
اهداف آموزشی و 

توانبخشی و 
 ایمشاوره

ا ،هفت ت فرستنیم رونیب یداره گفتار درمان دارن و کاردرمان
که کاردرمان خودشون داشتن البته من دوسال  ییهااز خانواده

 یکه بخوام بگم ول دونمینم قیدق ستمین نجایا شتریخب ب
 هابچه یکه دارند گفتار درمان دارن که جلسه برا دمیمشاور د
داره  یجامع یزیساعت به ساعت براشون برنامه ر  کنهیبرگزار م

هفته رو نبودند  ی.گفتاردرمان همه  هاکه آموزش بده به بچه
رو بخدا  یزمان مجاز ومدندیاز هفته بود که م یخاص یروزها

 (3)کد(9)کدشرمنده مدونینم
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کاهش ارتباط 
معلم با اعضای 

 خانواده

تمرکز روی تولید 
های محتوا و کالس

مجازی منجربه 
کاهش ارتباط 
معلم با اعضای 
خانواده علیرغم 
 حضور در منزل

ودش خ یخونه بچه و زندگ ادیتوان داشته باشه که م دیمعلم با
نه درست کار ک تونهیتوان نداشته باشه نم یرو هم راه ببره وقت

 (3)کدو خونهنه تو مدرسه و نه  ت
و نیم که از  12صبح که می آمدم توی اتاق تا  ۸ از من حاال

 مهااتاق بیرون می رفتم در اتاق به هیچ وجه باز نمیشد بچه
 می ندبود خواب صبح  کوچیک بودند اگه میرفتم بیرون دوباره،

 کردمی آماده صبحانه براشون بزرگم پسر تا ظهر، اتاق تو اومدم
 می دعوا یه وقتی خب نداشتند من کار به کاری و خوردند می
چه کوچیک اند یا اختالف داشتند از پشت درب کالس بدند کر

و نیم اصالً بیرون  12تا یا حاال هر چیزی بود زدند در می
 (6، کد۸)مضمون مشابه کد(4)کدرفتمنمی

 

جربه را و کدهای محوری هستند که توصیفات ت هادر مضامین ساختاری )مضامین ساختاری، تم

در ساختار مرتبط با پدیده در چهارچوب اداری و سازمانی شامل می شوند(معلمان سه محور عمده  

 و توجه به هااقتضائات آموزش و پرورش استثنایی/ویژه )شامل همکاری خانواده، انعطاف برنامه -الف

ا، برخورد تلفیقی با محتواجرای برنامه درسی)شامل برخورد گزینشی با محتوا،  -ی فردی(، بهاتفاوت

ی حرفه ای، های مورد نیاز معلم و خانواده )شامل حمایتهاحمایت -جذابیت بخشی به تدریس( و ج

 3اداری، فنی و فناورانه، اقتصادی و اجتماعی( را در دوران کرونا برشمرده اند که در جدول شماره 

 قابل مشاهده است.

 

 واحدهای معنایی و نمونه ای از نقل قولها در مقوله ی شرایط ساختاریی ثابت ، ها. مضامین، مولفه3جدول 

ی هامولفه مضامین

 ثابت

 نمونه ای از نقل قولها واحدهای معنایی

آمو
ت 

ضائا
اقت

یژه
ش و

رور
 و پ

ش
ز

 

 

همکاری 

 خانواده

 

و به  هاهمکاری خانواده

ویژه مادران عامل پیش 

برنده و عدم همکاری 

عامل بازدارنده یادگیری در 

 شرایط کرونا

نبودن که عمال ما تعطیل می شدیم و آموزشی نبود. این بندگان خدا همونجوری  هااگه خانواده

ما  آموز تعطیل بود وشون سخت بودند و باید بهشون حق داد ما داشتیم یک دانشهاهم بچه

خیلی اصرار می کردیم که بیارینش مثل مارکوپولو بود بعد دوهفته یه بار می یومدیک هفته 

 (11، کد1، کد ۸)شباهت مضمونی کد (12ی یومد)کدمی یومد چهار روز نم

 یکی تمداش که آموزدانش پنج از  من شاید والدین همکاری بود پایین همکاری والدین:خیلی

 پایه از و یکیشون ششم  پایه آموزاندانش  تا سه از یعنی خوب خیلی همکاری آموزاندانش از

داشتم دوتاشون همکاری داشتن بقیه موز آدانش تا پنج عمالً  من یعنی یکیشون پنجم

 (2)کدشون همکاری نداشتندهاآموزان اصالً خانوادهدانش
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انعطاف 

هابرنامه  

 

توجه به آموزش منطعف و 

ه منطبق با نیازهای ویژ

برخاسته از شرایط 

فراگیران و تلفیق آن با 

 شرایط مجازی

ساعتها عقب و جلو  یاما گاه کردمیخودم رو م یمن سع رفتیم شیباهم پ هاآموزش بچه

نه که مادر راحت باشه و بتو ذاشتمیم یساعت هی،   تونمیمن نم گفتیم یکیاون  شدیم

 (3)کد حضور داشته باشه

آموزبا هوشبهر عادی و از لحاظ هوشی هم مشکل دارند یه دانش  ی طیف اتیسمهابچه

ی کامالً اوتیسم و یکی طیف پایین اتیسم یعن ی طیف باال هایکی از بچه  کم توان داشتم  دوتا

یی که می خواهیم آموزش بدهیم و نوع محتوای هامتفاوت از هم و من مجبور بودم که مهارت

کار کنم بچه کم   abaبچه مجبور بودم   اص با یکی خهادرس کالً فرق داشت و تکنیک

کار کنم اون که طیف پایین تر اوتیسم   aba توان و اون که طیف باالی اتیسم بود مجبور بودم

اون که هوشبهر عادی داشت و   کار میکردم  تیچ  شدمیبود خب هوشبهر کم توان بود 

عادی پیش  هایمیتونست مسائلی رو رعایت کنه ترجیح می دادم مختلط کار کنم که با بچه

 (1)کدمقطعش رو تموم کنه  بره ولی با این حال نتونست

هم  هاساعت و بچه 4ی آنالین بخشنامه آمده بود هابا توجه به اینکه ساعت آموزشی کالس

د معلم خودش ساعت را تنظیم می کرد حاال آنطوری نساعت بمان کشش نداشتند که چهار

 (11)کد  بشه انجام هادرس همه که کردم می سعی  که من برای کالسم داشتم

 

توجه به 

ی هاتفاوت

 فردی

 

عدم امکان استفاده از 

نسخه ای واحد و یکسان 

آموزان دارای برای دانش

نیاز ویژه حتی در یک 

کالس با تعداد محدود 

آموز علیرغم وجود دانش

 شرایط مجازی 

ت نداشت آموز من دوسیکی دانش  دادن  مثال یکی اینکه من برای تکالیف نوشتن یا امتحان

از  یا مثاًل یکی  تصویری تماس می گرفتم بنویسه دوست داشت که من از او بپرسم

آموزان من صحبت نمیکنه و اسمش رو یادم رفته سکوت اختیاری داره عمالً یعنی اصال دانش

برای  داد وهمکاری نداره با من ، باهاش طوری بود که برای من هفتگی تکالیفش را انجام می

و میفرسته برای من کافی بود  کرد من در همین حد که بدونم او انجام میدهمن ارسال می

موز در ارتباط آبا دانش  اصال همکاری نمی کرد با من نمیتونستم خیلی هایکی دیگه از خانواده

 (5،11، 6، 12و کدهای مشابه در کد  2)کد نبودم که بتونم تدابیر خاصی براش انجام بدم

سی
 در

 ی
مه

برنا
ی 

جرا
در ا

یر 
تغی

 

برخورد 

ا گزینشی ب

  محتوا

بر درسی برنامهتمرکز 

تعدادی از دروس و محتوا 

به دلیل فشردگی زمان و  

محدودیتهای فضای 

مجازی از یک سو و 

تقاضای والدین و احساس 

ر دیگر و د نیاز معلم از سوی

نتیجه تقسیم دروس به 

 مثالً  ودمب هانشانه درگیر و بودم اول کالس من چون بود فارسی درس روی تمرکز بیشترین

 با رستیدبف را شب امالی که والدین به میگفتم بهشون و بود مهم من برای خیلی شب امال

س بودم و ساعتی هم که تو هفته باهاشون حسا خیلی فارسی روی من کنید کار واقعاً بچه

یی بود من بودم چیزاکه کردم فارسی بود باالخره علوم چیزهایی بود که توی پایه اول کار می

شنا آکمی تقریباً تو زندگی روزمره میتونستند حس کنند و دیده بودند و  هاکه بچه

د مثالً زیر تا عدد پنج بو هاعدد یا پایین باال مثل  مریاضی مثالً توی پایه اول که من بود.بودند

بودن  دادن می انجام  توی زندگی کاربردی هاو رو در مورد مفاهیمی بود که بچه

 ( ۷همراهش)کد



 1400 6۷ پاییز، سومسال نهم، شمارة                                 فصلنامه تدریس پژوهی                                        

 

اصلی)فارسی و ریاضی( و 

 جنبی)سایر دروس( 

 هیبق کردمیتو مدرسه باشه اگر وقت م کردمیم یرو کال سع یاصل یو  درسها یو فارس یاضیر

 یمجاز یوت میذاشتیدرسها رو م هیبق یزهایو چ یآموزش یپهایکل  کردمیدرسها ،اگر وقت نم

و امال  یو فارس یاضیر یول کردندیم یشون همکارهابچه شتریب هاچون اون درسها رو خانواده

 (۸)کد(3)کد میکردیرو خودمون کار م یصلا یو درسها

برخورد 

ا تلفیقی ب

 محتوا

تلفیق دروس به جهت 

بهره گیری از زمان فشرده 

آموزش مجازی برای 

 یادگیری عمیقتر

م که کدوم رو کم گذاشته باش نیا یبود ول یفارس دادمیاون مانور م یرو شتریکه ب یزیچ

و  دمیکش یرو م دیبرد خورش تیتخته وا یرو ومدمیم ینقاش یبرا یکدوم ،حت چیه ییخدا

ابر  هابچه فتمگیم دمیکش یابر م دیبکش ینطوریا دیرو با دیخورش هاکه بچه دادمیم ادشونی

 نیمن بفرست یراو ب دیبکش هاگفتم تو خونه شما با کمک مامان یم ای دیبکش ینطوریا دیرو با

به اون صورت  دسترس نداشتن فالن ورزش  هاکه بچه ییهاپیمثال زنگ ورزش کل یحت ای

 کردمیم یدرس رو با ورزش قاط ومدمیم ای نیانجام بد گفتمیساده رو م یزهایچ نیرو انجام بد

 هابالش یرو بذاره سهیچهارتا کلمه بنو گفتمیو به مادر م نیذارچهار تا بالش ب گفتمیمثال م

هم  رهیگکنه و بپره بره پشت اون بالش قرار ب دای،دو، سه بگه تا بچه کلمه بابا رو پ کی،بعد مادر 

ه گرفت ادیکه  یزیشه و هم بچه خسته نشه و از درس زده نشه و هم اون چبعنوان ورزش با

 (9)کدذهنش ماندگارتر باشه یتو

جذابیت 

بخشی  به 

 تدریس

 

کاربرد روشهای خالقانه و 

جذاب و کاربردی برای 

 ایجاد ارتباط بیشتر و موثرتر

 آموزان با دانش

ب  نیا ایست ر ه نیا میباشه فقط بگ یخشک و خال دینبا سیتدر گفتمیخودم م یبه نوبه 

معلم  دیبا ،بود که تو آموزش  بچه  نیا میچون نظر شخص هامسابقه یلیو خ هاقصه یلی. با خ

 یواخیاگر م یبچه باش دیبچه با یبرا قایدق گمیمن م (9)کداول هیهم بچه بشه مخصوصا پا

بچه گانه  ی،صدا هاشیمثال تو کالس که بودم نما ای نهیا دمخو یخسته نشه من  نظر شخص

از تنت در  یکه خودت خستگ شدنی، اصال محو م  یلیخ هاصدا ، به بچه ضیتعو

 (9)کدرفتیم

ت
مای

ح
ها

ده 
انوا

 خ
م و

معل
یاز 

رد ن
 مو

ی
 

حمایت 

 حرفه ای

 

ی حرفه هانیاز به حمایت

ای در حوزه تولید محتوا و 

تدریس در شرایط 

مجازی و برخورد با 

 چالشهای این دوران 

سال سابقه خیلی به  2۷یک سالی که گذشت چون تجربه نداشتیم همکارا مثال خودم با 

د ما کادر اجرایی هم نمیتونستن مشکل برخوردیم اکثر بار فضای مجازی بر دوش معلم بود و

را همراهی کنند چیزی دستشان نبود که بخواهند محتوا تولید کنند خود معلم همش وقت 

 تازه نیروی شهب تحصیلی جدید سال اگر ببره پیش کالسشو بتونه تا گذاشت  و زمان و هزینه

ود اما به می شمعلم باشه که برای تولید محتوا به کمک معلم باشه خیلی خوب س همراهنف

 (6)کدخاطر کمبود نیرو نمیشه انجام داد

 یمدرسه ،حس رقابت نیتو ا یبودند رابطه خواهرانه دار یبود معاون عال یمدرسه عال ریمد

ار کن با بچه فالن مدل ک کنهیکمک م راحت  یریازشون کمک بگ یبلد نباش  یزیچ یندار

   (9)کدکنندیکمک م گهیبهم د یلیخ  یمختلف ییهاراه حل
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اگه که بخواد با کودک استثنایی کار بشه باید کار تیمی بشه یه معلم بتنهایی نمی تونه همزمان 

با تدریسش کار کاردرمان و گفتار درمان رو هم انجام بده این کار دشواری رو دو چندان می 

 (13کنه)کد 

حمایت 

 اداری

نیاز به حمایت ستادی و 

کادر مدیریتی و اداری 

مدرسه نه فقط ارسال 

ی متعدد و هابخشنامه

پایش حضور و غیاب و 

نظارت بر روند تدریس 

 معلم

ما عمال حدود سه هفته از سال  یعنی ومدیبخشنامه م هیهر روز  خواستندیاز ما م ییزهایچ هی

 هی یرو هر س ومدیکه م ییهابخشنامه نیا میکالسها بود یبرنامه بند نیا ریرو فقط درگ

  تیوضع یقرمز و برا تیوضع یبرا دیکن یزیبرنامه ر ینجوریا خواستنیاز ما م یزیچ

به  کردندیم نیکه از والد ییتهایو معاون با وجود تمام حما ریتو بحث آموزش مد (۸)کددیسف

 یلیخ نیا در کار و دندیکش یسرک م یلیخ یکردند ول یم یریگیرو پ بتهایو غ یلحاظ مال

کردند و گزارش  یم نگیتوریرو مان کارا.تمام هم لشیبد بود مخصوصا اوا

 (11)شباهت مضمونی کد(۸)کددادندیم

حمایت 

فنی و 

 فناورانه

محدودیتهای فنی و نرم 

افزاری پلتفرم رسمی و 

بخشنامه ای اجباری شاد 

و عدم پوشش مناسب 

نیازهای ارتباطی دو سویه 

آموزان دارای معلم و دانش

ازهای ویژه دلیل کاربرد نی

خابی ی انتهابیشتر پلتفرم

غیررسمی و غیربخشنامه 

ای )واتساپ، اسکای روم( 

در آموزش و پرورش 

 استثنایی

به این نرم افزارها گیر ندهیم هر نرم افزاری میاد فیلترش نکنیم نخواهیم ببریمش تو گروه 

نستیم ا اگر تلگرام رو داشتیم که میتوافزارهای ایرانی اگر واتساپ نبود کار ما لنگ می شد منرم

رو بفرستیم کار ما راحت تر بود االن با فیلترشکن سخته االن بخوام یک کلیپ بیست  هاکلیپ

 فقط تلگرام میتونه کلیپ پر حجم رو بفرسته اون هم. نهای بسازم باید هزار جا برم شاد دقیقه

 از وجه یچه به اصال .آزادانه انجام بدیمفیلتر شده جلوی کار ما رو گرفتن یه ذره و نمیتونیم 

 (1)کد طور همین ، مادرها خیلی شدن اذیت هابچه نبودم راضی شاد فضای

تم .کار دوست هم نداش دیطول کش یلیخ ایوارد هم نشدم  تونستمیشبکه شاد ،من اصال نم

خوب  یلینبودند واتساپ خ یراض کردندیم ستفادهبدم  اونا هم که ا ینظر تونمیهم نکردم نم

 لمیف ایو سینبود  نبود و ازین یریبود تماس تصو ازیباهم ن یهمه چ سیو یریبود تماس تصو

 (10و کد ۷)کد(3)کد  ،همه جوره من کار کردم  یآموزش

 

حمایت  

 آموزشی

شرایط جدید در بحران 

کرونا مولد نیازهای جدید 

آموزشی برای معلمان و 

 والدین 

 ارم که آموزش بیشتری درمن تو حوزه بازی درمانی و قصه درمانی و اختالالت خیلی عالقه د

ی استثنایی برامون بزارن ،چون ما دوره خاصی نگذروندیم هارابطه با این موضوعات در مورد بچه

رو برای ما میذاشتن خیلی بهتر بود .من از برنامه  های استثنایی اگر این کالسهابرای بچه

 (2)کد کردم دهاستفا محتوا تولید برای اینشات  ایکس ریکوردر استفاده کردم و از

 دیبا یتازه متوجه شدم چطور گفتیاز بچه که مادرش م یکیداره  ریقطعا تاث نیوالد آموزش

مدل چون  نیبا بچه کار کرده  با هم شیمثال دو سال پ دونهیبچه ام بدم چون مادر م ادی

هفته بعد پس فردا  بچه  هینشانه ب هست   نیا  دونهیبوده مادر اصال نم یمدارس حضور

 (9)کدشهیم یهست  قطعا آموزش باشه عال ب نیرفته که ا ادشی
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حمایت  

 اقتصادی

نیاز به تامین امکانات و 

تجهیزات مورد نیاز 

 آموزش مجازی 

پایینه و نمیتونه اون رو عوض کنه و بخواد بخاطر  شای هست که ورژن گوشیمثال یک خانواده

خونه ب درس بچه میخواد که کنن هزینه میلیون هشت  مجبور کنیماونا رو یک برنامه شاد 

 و فرهنگی فقر مون هاخانواده برخی دارند ییهاخرج چه ویژه با نیاز گروه  یهامخصوصا بچه

 دهند نمی انجام بدهند، انجام رو کار این کنیم مجبور رو اونا بخواهیم و دارند مادی

 اطرخ به بخواهیم ما اونوقت کنن عوض رو اون بخواهند که گوشیه از تر واجب خوردنشون  و

 نیست  آموزش رایگان این دقیقاآنها را اذیت کنیم این به نظرم ظلم در حق انهاست  برنامه یک

 (1)کدهااون رو گرونش میکنیم برای خانواده هابرای خانواده

رسونیم ب هاسعی کردیم محتوای کتاب و مطالب کتاب و چیزهایی که می خواستند به بچه

 بدهیم ائهار هاخانواده به رو مطالب  شد که نتوانیممانع می  هااما واقعاً کمبود امکانات خیلی وقت

  (6)کد

 

حمایت  

 اجتماعی

نیاز به درک اجتماع از 

وظایف و نقش معلم 

استثنایی و توانمندی 

آموزان دارای دانش

 نیازهای ویژه

ه هم ک هابچه نیخب ا دنیانجام نم یکار خاص گنیم،  یچیهم که ه ییاستثنا یمعلمها

 (3)کد  خورندیهم نم یدرد چیبه ه رنیگینم ادی یزیچ

 میمراقب کودک رو دار هیحکم  هااز خانواده یلیخ یما برا دیاز همکارا شا یکی یبه گفته 

 (11)کد (۸)کدمتاسفانه

  

 

پاسخ به سوال دوم: تجارب زیسته معلمان استثنایی دوره ابتدایی در مواجهه با پدیده تدریس 

در دوره کرونا چیست؟در مجموع درسی برنامهبا نیازهای ویژه در در فضای جدید آموزان مجازی دانش

توان آموزان کمآموزان دارای نیازهای ویژه که در دوران کرونا به آموزش مجازی دانشمعلمان دانش

ذهنی، اوتیسم و آسیب دیده شنوایی ، اختالالت یادگیری در دوره ابتدایی پرداختند این پدیده را در 

 اند.ای و شش مضمون و بیست و چهار زیرمضمون نمودار زیر توصیف نمودهدو مقوله ساختاری و زمینه
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معلمان زیسته تجربه. نمودار توصیف ترکیبی پدیده در قالب شرایط زمینه ای و ساختاری از 1شکل

 اموزان دارای نیازهای ویژه دانش

 گیریبحث و نتیجه 

ای  را در مواجهه ، شرایط زمینه19گیری کووید معلمان ویژه حاضر در این مطالعه در آغاز همه

 آموزان وی اول، به ناگاه ارتباط آنها با دانشهاشکل توصیف کردند که در ماه اولیه با کرونا بدین

همکاران و سایر کادر کم و کمتر و یا ناگهانی قطع شد و در نتیجه عدم آمادگی برای چنین شرایطی، 

معلمان احساسات و عواطف متفاوت و اغلب منفی را تحت این شرایط گزارش نمودند که نوعی 

تجربه زیسته ی 

معلمان ویژه در ایام 

مضامین  مضامین زمینه 

اقتضائات 

آموزش و 

اجرای برنامه 

 ی درسی

و هیجانات 

  عواطف

روابط و 

تعامالت
قطع یا کاهش 

ارتباطات با 

آموزان و دانش

سرگردانی و 

 سردرگمی

فقدان کنترل 

 بر شرایط
عدم ارتباط و 

اطالع از کار 

 حرفه ای

نعطاف ا

هاامهبرن  

مکاری ه

توجه به تفاوت 

 های فردی

نوع 

 آموزش
حضوری 

 محدود

غیرحضو

 ری

جذابیت بخشی  

 به تدریس

برخورد گزینشی با 

  محتوا
پلت

فرم 

برخورد تلفیقی با رس

  محتوا
پلت ترکیبی

فرم 

های 
کاهش ارتباط 

معلم با اعضای 

سختی و 

خستگی و 

 اجبار و تحمل

بی حاصلی  و 

 بی ثمری

 تبعیض

شادی و 

 رضایت

حمایت های 

 مورد نیاز

 اداری

 فنی و فناوری 

 اقتصادی

 اجتماعی
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بینی شرایط و مدت زمان ماندگاری وضعیت فعلی و عدم هام به دلیل عدم قدرت پیشسردرگمی و اب

انطباق این شرایط با شرایط قبلی محیط تدریس و یادگیری بود. اغلب معلمان برای شرایط بوجود 

شان تحت همین شرایط قرار داشتند. معلمان در این آموزانو دانش هاآمده آمادگی نداشتند و خانواده

شان یهاآموزان و خانوادهبوم جدید بعد از کمی درنگ و سردرگمی ابزارهایی برای ارتباط با دانش زیست

هر چند پلتفرم و بستر آماده و تعاملی در این زمینه وجود نداشت و حتی حداقل  .دست و پا کردند

ری را آموزان هم اغلب جای آموزش حضوارتباطات تلفنی و واتساپی معلمان با خانواده و دانش

 د.شکمتر یافت می هاو شبکه هاآموزان در گروهای برای این دانشگرفت و از طرفی محتوای آمادهنمی

احساسات و عواطف دیگری چون سختی و احساس خستگی و فشار، تحمیل و  ،در مواجهه ثانویه

د با تعدکننده تجربه گردید. معلمان توسط معلمان مشارکت ثمریحاصلی و بیاجبار، و حتی بی

شدند و از طرفی به دلیل عدم آمادگی و آموزش برای و ناپایداری شرایط کاری روبرو می هابخشنامه

آموزانشان، احساس های فردی دانشتدریس مجازی از یک طرف و از طرف دیگر شرایط و تفاوت

حمل د به تنهایی تاند و این سختی و فشار را به ناچار بایکردند که تنها و بدون پشتیبان رها شدهمی

کنند. اگر چه زمان آموزش مجازی مستقیم، کاهش یافت اما معلمان برای تهیه محتوا منطبق بر 

آموزانشان، ارسال محتوا و بارگزاری آن به زمان بسیار بیشتری نسبت به گذشته نیازهای متفاوت دانش

شد در حالی که در خانه می احتیاج داشتند که مانع ارتباط مطلوب آنها با اعضای خانواده خودشان

از طرفی برای پوشش بهتر نیازهای آموزشی تا آنجا  پرداختند.حضور داشتند اما عمال به شغل خود می

داد آموزش حضوری فرد فرد و مدیر مدرسه اجازه می هاو بخشنامه هاکه ممکن بود و پروتکل

از مدتی احساس خستگی و سختی را آموزان هم در دستور کار معلم قرار داشت. معلمان بعد دانش

تجربه کردند. اصرار مدیران بر بارگزاری تولید محتوای معلم ساخته هم بر پیدایش احساس اجبار و 

 آموزانی وحاصلی این نوع آموزش برای چنین دانشثمری و بیافزود و احساس بیتحمیل شرایط می

هم به تقویت احساسات نامطلوب دامن زد.  آموزانعدم اطمینان از یادگیری و میزان یادگیری دانش

سنی حدر معلمان استثنایی با یافته مطالعه  نسبت به کیفیت و اثربخشی آموزش مجازیوجود بدبینی

همسو است یعنی هم معلمان ( Naveedy, 2020Hassani , gholam azad & .,و غالم آزاد و نویدی )

فقط یک نفر از معلمان . کنندبخش تلقی نمیاستثنایی و هم معلمان عادی، آموزش مجازی را اثر

آموزان در این مطالعه اشاره کرده است. کننده به احساس شادی و رضایت از پیشرفت دانشمشارکت

ی نسبی برای آموزش از راه دور را کسب کردند ولی همه معلمان هامعلمان در طی این مسیر مهارت
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ی بینایی ، شنوایی ، اختالالت یادگیری و اوتیسم دیدهی آسیب هاحاضر در این مطالعه در همه گروه

افزایی کار با فناوری و نرم افزارها، کارآیی آموزش حضوری برای این معتقدند که علیرغم این خود توان

ها را حضوری و کنند که کالسآموزان بسیار بیشتر است و آنها زمانی احساس خودکارآمدی میدانش

آموزان خود تجربه کنند که این بخش از واسطه و مستمر و نزدیک با دانشدر ارتباط مستقیم و بی 

معلمان ویژه  .( همسو استGlessner and Johnson,2020با یافته مطالعه گلسنر و جانسون) هایافته

آموزان دارای نیازهای ویژه خود را حاضر در مطالعه گلسنر و جانسون هم، ارتباط حضوری با دانش

د. پلتفرم غیرتعاملی رسمی شاد نیز توان و سرعت الزم برای برقراری ارتباط روزمره را ترجیح می دادن

د. بیشتر استفاده نمودن هاکرده و این معلمان از محیط تعاملی سایر پلتفرمآموزان فراهم نمیبا دانش

ه کننده برای خلق تجربه کارآمدتر تدریس در این دوره بدر مضامین ساختاری معلمان مشارکت

اقتضائات آموزش و پرورش استثنایی/ویژه توجه داشتند و به همکاری یا عدم همکاری والدین و خانواده 

آموز به عنوان عامل اصلی پیشبرد فرایند یاددهی یادگیری در دوران پیش از در مسیر آموزش دانش

ین به دلیل فقر فرهنگی، های والدها و عدم همکاریکرونا و کرونا اشاره کردند و از تجاربشان از همکاری

کننده در تجاربشان به لزوم توجه به ، اقتصادی سخن گفتند. از طرفی معلمان مشارکتتحصیالتی

وم بحتی در دوره کرونا و زیست های فردی و برخورداری از انعطاف زمانی و محتوایی در برنامههاتفاوت

تحت شرایط کرونا با توجه به درسی برنامه های خود در زمینه اجرایجدید پرداختند. آنها از خالقیت

توسط معلمان با درسی برنامهکوتاهی زمان و فشردگی محتوا صحبت کردند و هویت پویای 

، خود را نمایان ساخت. معلمان در این های جدید و توجه گزینشی به محتوا و تلفیق آنگزاریهدف

فنی و فناورانه، اقتصادی و اجتماعی بودند و از  ای، اداری،ی حرفههابوم جدید نیازمند حمایتزیست

با  هارا هم در این ابعاد تشریح کردند. درخواست این حمایت های مورد نیاز خانوادههاطرفی حمایت

 یآموزش یهااستیسهمسو است آنها دریافتند که  ( Jia & Santi,2021ی  جیا و سانتی )هایافته

 ودهب آموزان با نیازهای ویژهتوجه به دانشانداز فاقد چشم بحران کرونابه  ییپاسخگو یهاوهیو ش یفعل

های الزم این نیازها و حمایت یآموزش یهاوهیو ش هااستی، س نیقوان یطراحدر الزم است  نیو بنابرا

 درسیبرنامه یاجرا یبرا ییهاتیخالق دیبوم جد ستیگرچه معلمان در ز لحاظ گردد. ،آموزاندانش

دوره  در قیدق یابیارز ازمندیدوره ن نیآموزان در اشده توسط دانش افتیدر یمحتوا یول اندبردهبکار 

که الزمه  یاجتماع یهاو مهارت یاریو خود یزندگ یهااست. مهارت یجبران یهاپسا کرونا و آموزش

ها اغلب قرار گرفته است و آموزش هیدوره در حاش نیاست در ا ژهیو پرورش و آموزشآموزش در 
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 ازمندیدر آموزش ن یو ادار یتوانبخش میت نیب یهمکار و ییآزمادوباره ازمندین جینتا یابیو ارز یسطح

 بهبود و گسترش است.

 مالحظات اخالقی

ای مرتبط با در جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخالق حرفه

 پژوهش رعایت شده است.

 حامی مالی

 های پژوهش حاضر توسط نویسندگان مقاله تأمین شده است.کلیه هزینه

 تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است. این مقاله قبالً در هیچ 

ی پژوهای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است و صرفاً جهت بررسی و چاپ به فصلنامه درسنشریه

 سال شده است.ار
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