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Abstract 

Background and Objectives: Covid 19 has created many challenges for the education system, including 
the curriculum of indigenous subcultures. Identifying these challenges and providing appropriate 
solutions to meet them is of great importance, because any Attention and disregard for the challenges 
of the educational system in these areas leads to the loss of unique educational opportunities. 
Methods: The approach of this study was qualitatively phenomenological. The study area was all 
native primary school teachers in Lain city. Using purposive sampling method, native teachers with at 
least 8 years of service experience were selected and interviews were continued until theoretical 
saturation. Its reliability was obtained through three criteria of acceptability, reliability and verifiability. 
Findings were analyzed using Klaizi method 
 Findings: The findings were classified into 5 main categories including challenges related to students, 
parents, systems and media, teachers and challenges related to indigenous communities and 15 
subcategories. Findings showed that in indigenous environments, experiences based on environment-
based learning, group learning and the existence of emotional connection between teacher and 
students are the sources of learning and teaching, which has been taken away from teachers due to 
the Covid 19 crisis. Another issue is the immediate and unplanned entry of the media into the 
education system in the indigenous environment, which has raised concerns for parents and the 
indigenous community. 
 Conclusion: Overall, the findings show that the most important challenge of e-learning in the Covid 
19 crisis is the destruction of indigenous culture. In addition, the lack of educational justice is one of 
the challenges in these areas.. These findings have practical implications for the areas of English 
language teaching that are discussed in detail. 
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 چکیده 

  

خرده فرهنگ  چالش هاي زیادي را براي نظام آموزشی از جمله برنامه درسی    19کووید  پیشینه و اهداف:  

شناسایی این چالش ها و ارائه راهکارهاي مناسب جهت مواجه مطلوب با آنها، از  .  هاي بومی ایجاد کرده است

هاي نطام آموزشی این مناطق   اهمیت فراوانی برخوردار است ،چرا که هر گونه کم توجهی و بی اعتنایی به چالش

تجارب زیسته معلمان  بررسی  هدف   هش حاضر باپژوسبب از میان رفتن فرصت هاي بی بدیل تربیتی است.

  جام گرفت. ان  19هاي آموزش در مناطق داراي خرده فرهنگ در دوران بحران کووید بومی از چالش

. قلمرو مطالعاتی کلیه معلمان بومی دوره  ه استپژوهش حاضر کیفی از نوع پدیدارشناسی بود   رویکرد   ها:روش 

سال    8قل  اگیري هدفمند، معلمان بومی داراي حد استفاده از روش نمونه ابتدایی شهرستان الیین بودند که با  

پذیري آن از طریق سه معیار  اطمینان  .یافت  ها، تا رسیدن اشباع نظري ادامه سابقه خدمت انتخاب و مصاحبه 

  کالیزي تحلیل شدند .   ها با استفاده از روش قبول بودن، قابلیت اطمینان و تأییدپذیري به دست آمد. یافته قابل

  ، هاي مرتبط با دانش آموزان، والدین، سیستم و رسانه هامقوله اصلی از جمله چالش  5ها در  :یافتههایافته  

زیر مقوله طبقه بندي شدند. یافته ها نشان داد در محیط    15هاي مرتبط با جوامع بومی و  معلمان و چالش

دگیري هاي گروهی و  وجود ارتباط عاطفی بین معلم و دانش  هاي بومی تجارب یادگیري مبتنی بر محیط، یا

این فرصت از معلمان  19شوند، که با توجه به بحران کووید  آموزان از منابع یادگیري و آموزش محسوب می

ها به  نظام آموزشی در محیط بومی است، که  نگرانی  گرفته شده است. مساله دیگر ورود آنی و بی برنامه رسانه

  براي والدین و جامعه بومی  به همراه داشته است.  هایی را 

تخریب    19ترین چالش آموزش مجازي در بحران کووید  به طور کلی یافته ها نشان داد که مهم  گیري:نتیجه 

  عالوه بر این عدم تحقق عدالت آموزشی نیز از چالش هاي مورد توجه در این مناطق است.  .فرهنگ بومی است

 
 
 19پدیدار شناسی، معلم ، مناطق بومی، کووید  : کلیدي کلمات 
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  مقدمه

ناخواسته مدارس و اماکن آموزشی را به سمت تعطیلی    ، که موجب ترس هراس تمام مردم دنیا شده است  19کووید 

آموزش کودك و نوجوان می باشد. الزم است با طوالنی کشانده است. از آنجایی که مدرسه دومین نهاد اجتماعی  

شدن ایام کرونا و احتمال عود و تکرار چنین بیماري هاي مشابه نگاه ویژه و متفاوت تري به اهمیت آموزش مدارس  

  باشد. زیرا اهمیت آموزش مدارس نقش مهمی در شکل گیري رشد و شخصیت کودکان در آینده خواهد داشت 

  مثل  . آورد وجود   به دنیا  کشورهاي از  بسیاري براي نظام آموزشی  اختالالتی  19 کووید  ). 1399ر، (افشارلو و عابدپو

  حال   در  مجازي  آموزش   کاربرد  گفت  توان  می.  دیگر  موارد  از  بسیاري  و  حضوري  هاي  آموزش   درس،  کالس   توقف

برنامه درسی  1399د(خادمی،  دار   را  کرونا   مثل   فعلی   بحرانی   شرایط   در   بسزایی   نقش   حاضر و  )، نظام آموزشی  

  .و نبودند  نیز از چالش هاي آن به دور نیستند  مرزي هاي خرد محیط هاي بومی و فرهنگ

پژوهش برخی  نتایج  اساس  از چالشبر  فرهنگی  تنوع  (موروفی ها،  است  پرورش  و  آموزش  بزرگ  ).  1،2010هاي 

- آنها ، اقوام، و آداب ورسوم آنها را الزم و ضروري می هاي  درسی، مطالعه خرده فرهنگ، چالشمتخصصان برنامه 

). نومفهوم گرایان که نگرش نو در  1381(  ، مهرمحمدي، 1383واجارگاه،فتحی   1999، نیتو،  2،1993دانند.(پاینار

کنند  آموزان تاکید میهاي قومی، نژادي و فرهنگی دانششوند نیز بر مطالعه تفاوتدرسی محسوب میحوزه برنامه 

ش  مهرمحمدي،  1390ریف،  (  مدرنیست   ).1381،  به  پست  نهادن  «ارج  اصل  از چندفرهنگی  در حمایت  نیز  ها 

  6» را بکار می برند ( بنکس و بنکس 5» یا «آموزش و پرورش مرزي 4»«آموزش و پرورش آراي گوناگون 3تمایزات

همچنان که به  مرام اخالقی فرهنگ خود توجه    9). از منظر هرسکویچ2001،  8، بگ شاو2003،  7، مک دونالد 2005

اگر در پذیرفتن این نظریه تردید    داریم ، حق مردمان دیگر را در توجه به مرام اخالقی خودشان محترم بشماریم

). همچنین در دیدگاه  2005ایم ( بنکس و بنکس  است که در آن رشد یافته  داریم، به دلیل مطلق گرایی اخالقی

  ). 1393» اقلیت هاي فرهنگی است.(غریبی و همکاران، 12» و «رهایی بخشی 11غایی «آزادسازيهدف  10انتقادي 

همچنین انسان شناسان مطالعه    . )1381(یارمحمدیان،  استفرهنگ و قومیت جزیی از مبانی جامعه شناسی    مطالعه 

فرهنگ قومیت آن افراد    هویتها،    ها،  ارتباط  می   و  تلقی  مهم  را  وتربیت  تعلیم  کارتی با  (مک  ،  13کنند 

از طریق توجه به ارزش هاي فرهنگی آنها در کتاب    قومیتیهاي  ).بیشترآنها موافق هستند که احترام به گروه1993
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امکان پذیر است .در این زمینه برنامه درسی بومی و چندفرهنگی می تواند راهکاري براي توجه به    هاي درسی

مالحظات مربوط به قومیت،    2و ژاك دایگنو   1در این راستا هنري ژیرو   ).1389تنوع قومیتی در کشور باشد (صادقی،  

هاي درسی به  هاي درسی می دانند. در برنامههاي قومی را از موضوعات مورد توجه در برنامهنژاد، فرهنگ و اقلیت

اهاي  نقش مدارس در شکل گیري هویت و تلقی فرهنگ به عنوان یک گفتمان جدید که در بردارنده شنیدن صد 

  ).  2001، 3فالین و ایدر  ،1385مختلف است ( فتحی واجارگاه، 

هاي معلمان در مناطق چند زبانه ایران انجام شده است  بر اساس اهمیت موضوع پژوهش هایی نیز در مورد چالش 

تحقیق عراقیه و همکاران ( (     )، 1390،ازجمله  واجارگاه  (  )1391عراقیه و فتحی  امین  حاجی  )،  1393، محبی 

، هانگ و  )2016( 4موچنج و هراراالل پژوهش هاي )، عالوه بر این،1395)،تحقیق علی پور و علی پور (1396تبار(

) هوریت 2017همکاران  آیو  و  چنگ  سیانتوري،  کنینگ 2014(  ک یریک)  2018(  5)،  و  جاکسون  آلن،    6هات)، 

)   2016(  9وان ی   2016(8ه  ئ جاف)، رامیرز و  2016(  الیسمایل)،  2016ی (  سیاسک)،  2015(7  یی ل)، چن و  2012(

) در مورد خرده فرهنگ  2014(  12پاترنوت، فوکما، لوون، دویومن و اس چل   ،)2014(  11اگنه )،  2018(  ١٠سکویم

  .صورت گرفته است و حقوق آموزشی آنها  ها و برنامه درسی

اجتماع کوچکی از انسان ها در درون جامعه بزرگ تر است که  به صورت « واقعی» «احساسی    13یک گروه قومی 

فرهنگی مشترك است. ( شیخاوندي،    -» داراي اصل و نسب مشترك، خاطرات مشترك، گذشته تاریخی 14و ادراکی 

اشتراکات فرهنگی هستند درعین1386 افراد یک جامعه داراي  نژا). گرچه  قومی،  از منظر  دي، فرهنگی و  حال 

که عدم توجه به آن پیامدهاي منفی را به همراه دارد. به طوري که در کشور چند    دارند هایی  جغرافیایی تفاوت 

،  16، لودویت، اون ودویرون 2018،  15(جوانه   فرهنگی کانادا از این غفلت تحت عنوان  «بحران نامرئی» یاد می شود

).  2008،  20بارنت و ناپولی   ، 2008،   19والیما ویلیجوکی   2018،  18و بارودودین   د یسادکوچ،  ،2016،  17اسکیسی ،2015

متناسب   دارد  ایران، هرفردي حق  در  فرهنگی  تنوع  به  توجه  آموزش   بابا  از  قومی خود  و  فرهنگی  هاي  شرایط 
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کتابهاي درسی در قالب  د. براي توجه به این مساله یک راه توجه به  مقوله چند فرهنگی در  نمتناسب برخوردار شو

  ). 1385آید (عسکریان، هاي رسمی است که از این طریق زمینه اتحاد و وحدت قومیتی نیز بوجود میآموزش 

، که نیازمند دریافت آموزشی  )1383ها یکی از عوامل اصلی در ایجاد هویت اقوام هستند ( حاجیانی،  خرده فرهنگ

  آموزش هاي مجازي   19کووید  دوران همه گیري  . درمحیطی خود می باشند ها و نظام آموزشی متناسب با شرایط  

از اهمیت خاصی برخوردار گشته است. آموزش آنالین یک جایگزین ایمن و سالم براي اطمینان از سالمت دانش  

نمی آموزش مجازي  تردید  بدون  است.  این شرایط  باشد  آموزان در  آموزش حضوري  براي  تواند جایگزین خوبی 

، اما نمی تواند به طور کامل و جامع کارکردهاي تعلیم و تربیتی  شود   می تواند در کنار و مکمل آن استفاده   هرچند 

دهد  پوشش   ... و  پرسشگري  نوآوري،  آموزي،  مهارت  یادگیري،  مختلفی همچون  موارد  در  را  (طرالنی،    مدرسه 

1399 .(  

هاي کووید  نظام آموزشی مناطق مرزي چالش  هاي کرونا در)، در پژوهشی تحت عنوان بررسی چالش1400مهرابی(

زیر ساخت  7را در  19 از جمله ضعف  اصلی،  والدین، چالشمولفه  آمادگی دانش  ها، مشکالت  هاي معلمان،عدم 

  زیرمولفه فرعی شناسایی وطبقه بندي کرد.  38آموزان و  

  مقابله   و  هاچالش:  نپال  در  آموزش   بخش  بر 19کووید   تأثیر )، در پژوهشی تحت عنوان  2020داوادي و همکاران(

نتیجه گرفتندکه عدم دسترسی به امکانات و فضاي مجازي، بخصوص دانش آموزان مناطق محروم    ها  استراتژي

 در نظام آموزشی این کشور است.  19بزگترین چالش کووید 

  رو   راه   ها   پاسخ،  مدیریت،تأثیرات:  نیجریه  آموزشی   سیستم19کووید   ان)، نیز درپژوهشی تحت عنو2020(١سامیول

آموزش   نشان  جلو   به الکترونیکیداد که  با چالش  هاي  اکنون  ،مشکالت  هم  از جمله عدم دسترسی  زیادي  هاي 

مرتبط با زیرساخت ها، اینترنت و پوشش دهی مواجه است.که می توان با برنامه ریزي و سیاست گذارهاي الزم  

  د. ها را  به فرصت تبدیل کراین چالش

همکاران(   میرانی   ، )1399(  خادمی  و  ناصح(  محمدي  )، 1399سرگزي  پژوهش1399و  در  کدام  هر  نیز  هاي  )، 

هاي متنوع در کشور  بررسی کرده اند، اما با وجود خرده فرهنگدر نظام آموزشی  را19کووید  هاي چالشجداگانه، 

در نظام    19پژوهشی در ارتباط با چالش هاي کووید  ایران، وجود مدارس چند قومیتی و محروم بودن آنها، هیچ  

ها و ارائه  آموزشی مناطق داراي خرده فرهنگ هاي بومی صورت نگرفته است. در حالی که، شناسایی این چالش

اهمیت فراوانی برخوردار است ،چرا که هر گونه کم توجهی و بی  راهکارهاي مناسب جهت مواجه مطلوب با آنها، از  

بنابراین    مناطق  سبب از میان رفتن فرصت هاي بی بدیل تربیتی است.  نطام آموزشی اینلش هاي  اعتنایی به چا

هاي آموزش در مناطق داراي خرده فرهنگ  پژوهش حاضر در پی پاسخ به پرسش زیر است.از نظر معلمان چالش

  کدامند؟19ید ودر دوران بحران کو
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  روش پژوهش  -

رویکر  است.  19ید وآموزش در مناطق داراي خرده فرهنگ در دوران بحران کوهاي  ررسی چالشین پژوهش بهدف ا

ن (شمال  یمعلمان بومی منطقه شهر الی  کیفی، از نوع پدیدار شناسی است. قلمرو مطالعاتی شامل کلیه تحقیق  

و    19کووید  ، معلمانی انتخاب شدند که در دوره  خراسان رضوي) بودند. نمونه گیري هدفمند از نوع معیار است

ها ابزار گردآوري داده   قبل آن در مدارس داراي خرده فرهنگ هاي بومی شهرستان الیین تدریس کرده باشند.

برداري از سخنان  با استفاده از سؤاالت باز و یادداشت).  1392«مصاحبه نیمه ساختاریافته» بود (گال و همکاران،  

شونده صورت گرفت و مصاحبه  ها با هماهنگی قبلی با مصاحبه به آوري شد. زمان مصاحها جمع ها، دادهرساناطالع

مصاحبه    15در مجموع ساعت بود.    1دقیقه تا    45. زمان مصاحبه ها براي هر فرد بین  تا اشباع نظري ادامه یافت

  شد. ها تحلیل و بررسی نفراز اطالع رسان 13هاي  که به دلیل تکراري بودن یافته ها، در نهایت مصاحبه  انجام شد 

هاي کیفی را  هاي اعتباریابی در پژوهش)،  تلفیقی از نگاه1985(  2لینکلن و گوبا و  )،2001(1ویتمور، چیس و مندل 

(کرسول،    گزارش داده اند   6و تائیدپذیري   5اتکاپذیري  ،صداقت  و  4، قابل قبول بودن، اصالت 3اطمینان پذیرياز جمله  

بنابراین  2007 داده ).  «اعتباریابی  تعیین  صاحبجهت  موردنظر  معیار  سه  از  شامل  ها»  کیفی،  مطالعات  نظران 

قبول بودن» و  )، استفاده شد. جهت «قابل1394قبول بودن»«قابلیت اطمینان» و «تأیید پذیري» (کرسول،  «قابل

یافته  درستی  رونوشتتأیید  پژوهها،  گزارش  و  مصاحبه  مطالب  هاي  موافقت  تا  شد  ارسال  متخصصان  براي  ش 

ها تالش شد تا فرایندها و  منظور تضمین «قابلیت اطمینان» یافته . به شود  هاي پژوهش مشخصذکرشده و یافته 

ها با پیشینه  طور واضح در متن پژوهش تشریح شود. براي «تأیید پذیري» نتایج یافته تصمیمات مربوط به پژوهش به 

ها در مطالعه  تحلیل داده به منظور  ها اقدام شد.  هاي نظري در تبیین آن د و با استناد به بحث مقایسه ش   ،پژوهش

معلمان، کلمه به    مصاحبه، ابتدا بیانات و اظهاراتهر  در مرحله اول، در پایان  حاضر، ازروش کالیزي استفاده شد.  

ها چند بار مطالعه  ، متن مصاحبههااناطالع رس و فهم    رکلمه و سطر به سطر روي کاغذ نوشته شد جهت درك منظو

کنندگان، زیر اطالعات با معنی و بیانات مرتبط با پدیده  شرکت  هايشد. در مرحله دوم، پس از مطالعه همه توصیف 

مورد بحث، خط کشیده شد و به این طریق جمالت مهم مشخص شد. مرحله سوم که استخراج مفاهیم فرموله  

ا از هر عبارت یک مفهوم که بیانگر معنی و قسمت اساسی تفکر فرد بود استخراج  است، در این مرحله، سعی شد ت

شود. البته پس از کسب این مفاهیم تدوین شده، سعی شد تا مرتبط بودن معنی تدوین شده با جمالت اصلی و  

ا، مطابق مرحله  ها اطمینان حاصل شود. بعد از استخراج کدهاولیه مورد بررسی قرار گیرد و از صحت ارتباط بین آن 

بندي نمود.  ها را دسته چهارم کالیزي، پژوهشگر مفاهیم تدوین شده را به دقت مطالعه کرد و براساس تشابه، آن 

هاي موضوعی از مفاهیم تدوین شده تشکیل شد. در مرحله پنجم، نتایج براي توصیف جامع از  بدین صورت، دسته 

 
1Whittemore,Chase & Mandle 
2 LincoIn &Guba 
3 Credibility 
4 Authenticity 
5 Dependability 
6 Confirrnability 
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تري را به وجود آورند. در مرحله ششم، توصیف جامعی از  هاي کلیپدیده تحت مطالعه به هم پیوند یافتند و دسته 

  .پدیده تحت مطالعه انجام شد 

  یافته ها-

مولفه    5در    19کووید  هاي آموزش معلمان در مناطق داراي خرده فرهنگ در شرایط  هش چالشوهاي پژ یافته 

هاي مرتبط با جامعه  آموزان، والدین و چالشهاي مرتبط با معلمان، رسانه هاي مجازي، دانش  از جمله چالش  اصلی

  هاي شناسایی شده مولفه  ذیل به مستندات و تشریح هریک از  در ادامه و در   .زیر مولفه فرعی انجام شد   15و    بومی

  پرداخته شد. 

 

 
19چالش هاي آموزش در مناطق داراي خرده فرهنگ هاي بومی در دوره کووید مولفه هاي مرتبط زیر . 1نمودار   

 

  

   آموزان دانش و معلم بین عاطفی  ارتباط قطع -

 

در    19آموزش در دوره کوید    از نظر معلمان قطع ارتباط عاطفی بین معلمان و دانش آموزان یکی از چالش هاي 

  .مناطق بومی است

ن قطع ارتباط عاطفی بی

معلم و دانش آموزان

کاهش مشارکت گروهی 

دربین دانش آموزان 

  بومی

 خستگی دانش آموزان از

فضاي مجازي

ترس از تخریب و نابودي 

فرهنگ بومی

مشکالت مرتبط با 

سیستم و رسانه ها

چالش هاي دانش 

متمرکز

عدم آشنایی معلمان با 

رسانه ها

کاهش انگیز ه و بی 

ه اعتنایی دانش آموزان ب

یادگیري

و یادگیري سطحی تقلب

د مشکالت مربوط به بان

در مناطق  اینترنت

عشایري

عدم دسترسی دانش 

..گوشی وآموزان به 

وب گردي و عادت به 

فضاي مجازي 

 عدم کنترل دانش آموزان

چند زبانه و خرده 

فرهنگ ها  در فضاي 

مجازي

 والدین با دانش درگیري

آموزان

عدم پشتبانی از نظام 

آموزشی مجازي در 

مناطق بومی 
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دانش  هاي کوچک از همان ابتدا ارتباط عاطفی و گرم بین  در مناطق بومی و محیط "می گوید   4شماره  اطالع رسان  

با هم صحرا    ، هم کمک میکننه  ب  ،آموزان و معلمان و بین دانش آموز با دانش آموز وجود دارد. همه همو میشناسن

در حالی که    بشن.همه خانه نشین    باعث شد   کرونا  اما  د.تمام مراسم ها کنار هم هستن خالصه اینکه در   در ....میرن و

، سیستم آموزشی که مجازي شد. دانش  خیلی مهم است  محلی-بومی  در مناطقي جمعی و صمیمی  ارتباط ها

  "نقش و تاثیر آن در یادگیري هم خودشو نشون میدهآموزان کالس هاي مجازي یک طرفه را دوست ندارند. 

  عدم کنترل دانش آموزان در مناطق چند زبانه -

ب حران کرونا در محیط بومی است   نتایج نشان داد که عدم کنترل دانش آموزان در فضاي مجازي که دستاورد 

معلمان نمی توانند بخوبی دانش آموزان داراي فرهنگ ها و زبان متفاوت از جمله تات ها، کردها، بلوچ ها را کنترل  

  کنند.

  اطالع رسان 

دارد    1شماره    اذعان  زمینه  این  متنوع  "در  زمینه  به  توجه  با  آموزان  دانش  کنترل  طبیعی  حالت  در 

با توجه به    هاي از راه دورو آموزش   مشکالتی دارد که این چالش در فضاي مجازي  بلوچ و..)(ترك،کرد،  فرهنگی

هاي دانش آموزان را کنترل کنند چون    و درگیري   هادوچندان شده و معلمان نمی توانند تنش  19ید ووضعیت کو 

    "تجربه کار در فضاي مجازي رابا این شرایط تجربه نکردند 

 وب گردي و عادت به فضاي مجازي  -

گویند یکی از چالش هاي کرونا براي مناطق بومی ورود دانش آموزان به فضاي مجازي و استفاده  می   هااطالع رسان 

   .هاي نابجا و یا وب گردي متناوب است

است و  کوچک و در دسترس    ی در مناطق بومی که محیط  "در این زمینه یکی از اطالع رسان ها معتقد است که

ما می بینیم    کرده.  سر در گمیورود دانش آموزان بدون برنامه و کنترل دانش آموزان را    ،فرهنگ بومی و بکر دارند 

هاي  . والدین هم از این شرایط گالیه دارند. خوب میدونید بحثدانش آموزان وب گردي براشون یک عادت شده

    ).12اخالقی خیلی مهم است (اطالع رسان، هايغیر اخالقی هم مطرح است. چون در فرهنگ بومی ارزش 

    مشکالت بی انگیزگی دانش آموزان وتا حدودي معلمان-

در محیط هاي بومی    19کووید  هاي  انگیزگی براي یادگیري یکی از چالشاعتنایی و بیبی  هااطالع رساناز نظر   

  . است

آموزان عادت دارند هر روز همو ببینند در کنار هم بودن  در محیط هاي بومی دانش    "گوید می  دیگري اطالع رسان  

چون اونا به رسانه ها کمتر دسترسی دارند و بیشتر    .را به دنبال دارد  براي بحث و گفتگو  براي آنها ایجاد انگیزه

  هم انگیزه میدن و به هم کمک ه  آنها ب  همینه.  سبک زندگی بومی  . اصال  ارتباط زنده دارند  برقراري  تمایل به  

این مدل ارتباط قطع شده و دانش آموزان و تا حدودي معلمان بی عالقه و کم انگیزه   در حال حاضر  اما   ،کنند می

  ). 10اطالع رسان، (" شدند 
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  عدم دسترسی دانش آموزان به گوشی، لب تاب، تبلت  -

  امکانات الزم براي آموزش هاي مجازي، به  دانش آموزان مناطق بومی محروم    نتایج نشان داد که عدم دسترسی

  هاي کرونا است.یکی از چالش

و   ر دامدازندگی ساده دارند و اکثر آنها   مردم  در محیط  روستایی  "در این خصوص می گوید   9اطالع رسان شماره 

ن نیازهاي یک زندگی  ورده کردآ می در حد برمردمان بو  کشاورز هستند و از نظر اقتصادي هم شرایط خوبی ندارند.

، یا تبلت و یا لب  نیاز به گوشی  بوجود آمده،  و تشدید وضعیت  19کووید  با توجه به بحران    .کنند ساده تالش می

  "که این امکان براي خانواده ها فراهم نیست  . الزم و ضرورت یافت تاب و...

  ها  عدم آشنایی معلمان و دانش آموزان با رسانه -

بحران  هاي یادگیري یکی از چالش هاي دوره  عدم آشنایی معلمان و دانش آموزان با رسانه  ها اطالع رساناز نظر  

  . است19کووید 

در این زمینه می گوید در محیط هاي شهري معلمان و دانش آموزان  به انواع رسانه ها    "11ها شماره  اطالع رسان

و ورود رسانه در آموزش در    19کووید    بحران  بینی  له غیر قابل پیشتاحدودي آشنا هستند اما با توجه به مسا

وجود اورد معلمان هنوز نمی توانند بعضی از نرم افزارها را نصب کنند و دانش  ه  محیط هاي روستایی مشکالتی را ب 

فرزندان به گوشی در    آموزان نیز از برنامه ها نمی توانند بخوبی استفاده کنند چون در فرهنگ بومی دسترسی

 .البته مشکل تهیه گوشی هم یک مساله جداگانه است.سنین پایین  یک امر طبیعی نیست

 مشکالت مربوط به باند اینترنت در محیط هاي مرزي  -

یکی از چالش هاي مناطق    19کووید  بحران    دوره پدیدایی  از نظر معلمان عدم دسترسی به شبکه اینترنت در 

 بومی و دور دست است. 

در مناطق روستایی  و مرزي روستاهاي الین اینترنت    "در این خصوص اذعان دارد که  11اطالع رسان شماره   

وجود ندارد و در بعضی از نواحی هم وجود داره اما، خیلی ضعیف بوده و پوشش دهی الزم را براي انجام تکالیف ،  

طوالنی رو براي دسترسی به اینترنت طی می    آزمون ها  و آموزش ندارد. بیشتر وقت ها دانش آموزان مسیر هاي

در  وضعیت کنونی بنظر بنده بیشترین   .بسیار محدود استکه   اما این شرایط در زندگی عشایري و کوچ رو.کنند  

قطع میشد. البته    و تلویزیون و..   برق مناطق    حتی در بعضی   . خسارت آموزشی را مناطق بومی و مرزي تجربه کرد

باعث دلسردي    برق و تلویزیونی هم نیست. مخصوصا در نواحی عشایر رو ... این مشکالت  در برخی مناطق اصال

  . "چون دسترسی به هیچی نداشتند  معلمان و دانش آموزان هم شده

 درگیري بین والدین و دانش آموزان -

 درگیري بین والدین و دانش آموزان بیشتر شده است.  19بحران کووید   در دوران اطالع رسان ها  از نظر 

لذا در شرایط   .در محیط هاي بومی اکثر والدین بیسواد یا کم سواد هستند  "می گوید  5شماره اطالع رسان 

کنونی که سهمی از یادگیري برعهده والدین بود و باید ناچارا به فرزندانشان کمک می کردنند، اما  با توجه به و  
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در تمرین ها به آنها کمک کنند. این   نستند با این شرایط آنها از پس تکالیف بر نمی آمدند و یا نمی توناآشنایی 

گالیه    گیرند وتماس می شد که حتی والدین به معلمان هم می ها مساله خودش باعث درگیري و دعوا در خانواده 

  "کنند و شکایت می 

نتایج نشان داد  از نظر اطالع رسان ها در دوره  ي بومی الگو برداي از فرهنگ هاي کاذب و تخریب ارزش ها-

راي خرده  اتوسط دانش آموزان بومی واقع در محیط هاي د مجازي الگو برداري کاذب از فضاي  19بحران کووید 

 فرهنگ هاي مرزي یک تهدید است .

   .جامعه بومی نگران الگو پذیري از فرهنگ بیرونی هستند  "در این خصوص می گوید 3اطالع رسان شماره   

محیط هاي بومی داراي ارزشها، باورها و نگرش هاي خاصی هستند که براي آنها بسیار با ارزش است لذا با توجه  

فرزندان آنها از فرهنگ هاي متنوع که    به بیماري کرونا و استفاده از فضاي مجازي مردم بومی نگران هستند که

  مغایر با ارزش هاي محلی آنهاست تاثیر بپذیرند 

  امکان تقلب و یادگیري سطحی   -

مناطق  نظام آموزشی واقع در  براي  19کووید  از نظر معلمان تقلب و یادگیري سطحی یکی دیگر از چالش هاي   

  "بومی است 

چون دانش آموزان با این سبک تدریس آشنا نبودنند  گاهی وقت ها  در محیط هاي بومی "2اطالع رسان از نظر  

شده کسی از بستگان را وادار میکردنند که بهشون در تمرین و آزمون و.... کمک کرده و اما در واقع میتونه جاي  

کال  ها که . مخصوصا کالس اولیکنهعادت می  و تقلب  دانش آموز را بگیره چون فرد به تدریج به جانشین پروري 

 "دیدیم البته گوشزدها هم فایده اي نداشتبارها  این وضعیت را خودشون تا حدودي اهمال کار هستند.

 خستگی دانش آموزان از آموزش به شکل مجازي -

در محیط هاي   19کووید  خستگی دانش آموزان، عصبی شدن آنها را یکی از چالش هاي  اطالع رسان ها از نظر  

   .بومی میدانند 

دانش آموزان روستایی که در مناطق بومی و مرزي دور دست زندگی می کنند  "می گوید ع رسان ها  اطال یکی از  

 .اند. اینها به فضاي مجازي و استفاده از گوشی و سیستم عادت ندارند فقط ارتباط و تعامل رو در رو را تجربه کرده

رسانه ها زود خسته می شوند. گاهی    حتی کوچکترین تجربه را ندارند.  لذا این دانش آموزان هنگام تدریس از

وقت ها می بینیم کال عصبی شده و شبکه رو ترك می کنند. شاید در ابتدا براي آنها جذاب باشه اما بیشتر حالت  

 ) 6(اطالع رسان، "ندارند  وب گردي و سرگرمی است. اما براي مساله یادگیري تمرکز و تمایل

 واحدهاي پشتیبانی از نظام هاي مجازي  نبودعدم پاسخگویی  و -

از سیستم هاي آموزش مجازي در محیط هاي داراي خرده   عدم پشتیبانی منظم و دقیق  هااطالع رساناز نظر 

در مناطق دور دست و  "گوید می  8اطالع رسان  در این ارتباط   .هاي مناطق بومی استیکی از چالشفرهنگ ها 

یا حتی نرم افزارهایی که باید نصب   . وصل میشه و یا اینترنت رفت و برگشت داردروستایی شبکه ها خیلی قطع و  
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منو و همکارانم خیلی وقت ها کمک   .بشه مشکل دارند یا حتی سایت هاي طراحی شده دچار مشکل میشن

   "و زمان کالس را از دست دادیمیا خیلی دیر انجام شده  نبوده کافیهاي دریافتی  راهنمایییا ، گرفتیم 

   
 چالش هاي مرتبط با محتواي متمرکز و اهمیت تجارب بومی در آموزش  -

    19بحران کووید هاي مهم در مناطق بومی در شرایط پیچیدگی دانش متمرکز را از چالش اطالع رسان ها

 می دادنند. 

آموزش  معلمان بومی بیشتر وقت ها از مثالها و تجارب بومی براي یادگیري و  "می گوید  7اطالع رسان شماره 

  ي سنتی  ها بهتر استفاده می کنند که این مساله در شرایط کنونی مهیا نیست مثال دانش آموزان را به کارگاه 

که در حال حاضر با توجه به سختی   ي.. به مکان هاي تاریخی و تولید  در درس مطالعات اجتماعی می بردیم و یا

موزش حضوري این مشکالت خودشو نشون  آهاي دانش ملی و عدم آشنایی دانش آموزان با آن و از یکسو عدم 

 "میده و دردسر زا شده

 کاهش مشارکت گروهی در  بین دانش آموزان بومی    -

در محیط   19کووید هاي دوره چالش دانش آموزان بومی یکی ازبین   گروهیعدم ارتباط  اطالع رسان هااز نظر  

   .هاي بومی است

گیرند  گوید دانش آموزان در روستاها معموال به کمک دانش بومی و تجارب محیطی یاد میمی "1اطالع رسان  

شوند و عادت دارند که فعالیت هاي خود را به   گردي به محیط هاي بومی برده می   طبیعتآنها براي بازدید و 

و قطع  19کووید شکل گروهی انجام داده و گزارش هاي گروهی و فردي تنطیم کنند. با توجه به همه گیري  

. براي دانش آموزانی که به مشارکت گروهی عادت کردنند  آموزش هاي حضوري این  فرصت از آنها گرفته شد 

  " ندارد  هاي انفرادي نتیجه خوبیفعالیت
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 19داراي خرده فرهنگ هاي بومی در دوره کووید  چالش هاي آموزش در مناطق . 1جدول 

  مستندات  نمونه مصاحبه    چالش ها و مولفه ها

. 3.عدم آشنایی با رسانه ها2.عدم دسترسی به رسانه1  چالش هاي مرتبط با دانش آموزان

.  3عدم تمرکزخستگی از رسانه ها و عصبی شدن و 

.وب گردي و عادت به  4الگو پذیري ازفضاي مجازي

.کاهش ارتباط عاطفی بین دانش 5فضاي مجازي

. عدم تجارب گروهی  و کاهش 6آموزان

  .تقلب و جانشین پروري7یادگیري

در دوره کرونا دانش آموزان خیلی "5اطالع رسان 

سردرگم شدند .فضاي مجازي آنها را با هجمه اي 

گردي وو.. مواجه کرد که براي آنها اطالعات و وب 

جذاب و جدید است که این باعث شده دانش  

آموزان بیشتر در فضاي مجازي سرچ کنند و 

  عکس و فیلم دانلود کنند.

با توجه به اینکه زیر ساخت ها  "3اطالع رسان 

براي پذیرش استفاده از گوشی در سنین کودکی 

در فرهنگ هاي بسته بومی فراهم نیست  

  "ی بوجود خواهد آمدمشکالت

  4.13.8.1.6.9.5کد:

. قطع و وصلی 2. مشکل نرم افزارها و نصب آن1  چالش هاي مرتبط با رسانه ها 

.و  5. عدم پشتیبانی به موقع4. بروز رسانی3اینترنت

  باند اینترنت و پوشش دهی

: معلمان خیلی کار با  نرم افزارها را 7اطالع رسان 

آنها  نمی توانند نرم بلد نیستند و حتی اکثریت 

افزارها رو نصب کنند. واحد حمایت هم به موقع 

جواب نمیداد این خودش باعث خستگی و نگرانی  

  معلمان میشد

  2.10.13.9.6کد:

. 2عدم آشنایی با رسانه ها و نرم افزارها .١  چالش هاي مرتبط با معلمان

کاهش ارتباط عاطفی با دانش  

قومی .عدم کنترل طیف هاي 3آموزان

.عدم دسترسی به 4در فضاي مجازي

  تجارب بومی در آموزش 

تجارب جدیدي را  19کووید  "9اطالع رسان 

براي همه در همه عرصه ها بوجود آورد، اما در 

مناطق مرزي و بومی  و نظام آموزشی خرده  

فرهنگ ها،چالش هاي زیادي خلق و ایجاد کرده.  

ماده چرا که نه  معلمان و نه شرایط زندگی بومی آ

  "پذیرش چنین شرایط بود

  5.6.8.12.10.3کد:

.  2.ترس از الگو پذیري فرزندان از فضاي مجازي 1  چالش هاي مرتبط با جامعه محلی 

. نگرانی  3تخریب فرهنگ بومی به تدریج با وب گردي

ورود به فضاي مجازي در سنین پایین و 

. راه یابی 5.نابودي و تضعیف زبان مادري4پیامدها

  جدید و ارزشهاي جدید به فرهنگ بومی سبک هاي 

در جوامع بومی حفظ ارزشهاي   "12اطالع رسان 

 19محلی یک اصل است با توجه به بیماري کووید

مردم بومی خیلی نگران تخریب و تغییرات  

ناخواسته فرهنگ بومی شدند. استفاده از فضاي 

  "مجازي توسط فرزندانشان نگران کننده است

  1.10.4.7.11.9کد:

والدین .١  چالش هاي مرتبط با والدین جهت    درگیري  فرزندان  با 

رسانه و  گوشی  به  عدم 2دسترسی   .

رسانه  از  استفاده  فرزندان جهت  کنترل 

تنش ایجاد  و  کم  3ها  یا  و  بیسوادي   .

سوادي والدین و عدم کمک به فرزندان 

درخودماندگی س  احسا  نگرانی 4و   .

والدین از تربیت پذیري نادرست از فضاي  

در شرایط کرونا والدین در مناطق  "8اطالع رسان 

رسانه با  نه  چون  میکشند  سختی  خیلی  ها بومی 

ابتدایی   دوره  در  دارند  دوست  نه  هستند  آشنا 

هاشون باشه این مسائل براشون   موبایل دست بچه

ان  معلم-خوشایند نیست این مشکالت را به  مدیر

می دیگه  گزارش  مساله  و  هستند  ناراضی  و  کنند 

  9.8.10.12.13کد:
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  بحث نتیجه گیري -

  نظام آموزشی هاي اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و آموزشی بوجود آورد.  هاي زیادي را در عرصهچالش  19  کووید 

، نظام آموزشی و برنامه درسی مناطق  )1399(خادمی،    نیز با این چالش مواجه شدند   دنیا  کشورهاي   از   بسیاري

هاي  محروم، خرد  آموزشی  محیط  هاي  فرهنگ  و  چالش  مرزي  بومی  از  نیستند نیز  دور  به  آن  این  هاي  بر   .

هاي آموزش در مناطق داراي خرده  تجارب زیسته معلمان بومی از چالشژوهش حاضر با هدف بررسی  پاساس،.

وهش کیفی از نوع پدیدارشناسی است. ژ شد. رویکرد پ  ن انجامیشهرستان الی  19فرهنگ در دوران بحران کوید 

عدم آشنایی با رسانه    ه هايهاي مرتبط با معلمان شامل زیر مولفمولفه اصلی از جمله چالش  5نتایج یافته ها در  

عدم دسترسی  ،هاي قومی در فضاي مجازيعدم کنترل طیف،کاهش ارتباط عاطفی با دانش آموزان  ، ها و نرم افزارها

مشکل نرم    هايزیر مولفه  ، مرتبط با سیستم و رسانه هاي مجازي شامل  هايبه تجارب بومی در آموزش و چالش

،  مشکالت   باند اینترنت و پوشش دهی   ، عدم پشتیبانی به موقع  ، بروز رسانی  ،قطع و وصلی اینترنت   ، افزارها و نصب آن

خستگی از رسانه ها    ،عدم آشنایی با رسانه ها،عدم دسترسی به رسانهمرتبط با دانش آموزان شامل زیر مولفه هاي  

کاهش ارتباط عاطفی بین  ،هاي ناپسند دتا.وب گردي و ع،ضاي مجازيالگو پذیري ازف   ، و عصبی شدن و عدم تمرکز

، و چالش هاي مرتبط با  والدین نیز     پروري  ینتقلب و جانش،عدم تجارب گروهی  و کاهش یادگیري  ،دانش آموزان 

عدم کنترل فرزندان جهت    ، درگیري والدین با فرزندان جهت دسترسی به گوشی و رسانهشامل زیر مولفه هاي   

  ، بیسوادي و یا کم سوادي والدین و عدم کمک به فرزندان و احساس درخودماندگی   ،تفاده از رسانه ها و ایجاد تنشاس 

و چالش    بحث امکانات مالی جهت تهیه رسانه یادگیري   ، نگرانی والدین از تربیت پذیري نادرست از فضاي مجازي

تخریب فرهنگ    ،از فضاي مجازي فرزندان گو پذیري ال ترس ازهاي  زیر مولفه نیز شامل هاي مرتبط با جامعه بومی

  ، نابودي و تضعیف زبان مادري،  د به فضاي مجازي در سنین پایین و پیامدهاونگرانی ور   ،بومی به تدریج با وب گردي 

یافته    ه و در ذیل تایید پذیري مهم تریندر ادام  است.  راه یابی سبک هاي جدید و ارزشهاي جدید به فرهنگ بومی

  . ها با مبانی نظري انجام گرفته است

    محور اول: چالش هاي مرتبط با معلمان-

. بحث امکانات مالی جهت تهیه  4زيمجا

  رسانه یادگیري 

آموزان  دانش  پدران  و  مادران  اکثریت  بیسوادي 

  "است که شرایط را بدتر کرده 
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  دانش آموزان در فضاي مجازي نمی توانند    که معلمان   ،نشان دادهاي مرتبط با معلمان  در بخش چالشها  یافته  -

اختالفات زبانی در مناطق  نیز آمده است که،   )، 2015(1لیوردا  در پژوهش  در این راستا  .کنترل کنند چند قومیتی را  

مشکالت رفتاري و کنترل    با آنها،  تعاملچگونگی    ازجمله    که  آوردهایی را براي معلمان بوجود میچند زبانه چالش

معلمان    اغلبگزارش دادند که    )، 2015(2چنین پیو، کوملودي و روزسا  هم  .دانش آموزان مشکالت عمده هستند 

به دلیل ناآشنا بودن با فرهنگ دانش آموزان چند قومیتی و یا مسلط نبودن به زبان مادري آنها چالش هاي ارتباطی  

، نیز آمده است که معلمان در فضاي  )2014(3و اوان   وتحقیق والکین شا  .در محیط هاي یادگیري را تجربه می کنند 

تعاملی چهره به چهره می توانند چالش هاي مرتبط با دانش آموزان چند زبانه را کاهش دهند. در شرایطی که  

. معلمان خوب باید  بوجود می آورد  تنشمعلمان از دانش آموزان دور هستند کاهش ارتباطی معلم و دانش آموزان  

ش آموزان آشنا باشند و در صورت لزوم توانایی استفاده از زبان اول دانش آموزان را  با ویژگی هاي زبان مادري دان 

دانش آموزان به دلیل فرهنگ مشترکشان تعامل    . داشته باشند. زبان مشترك باعث ایجاد تعامل در افراد می شود

ط هاي داراي خرده  )، نیز  آمده است که در محی1398. همچنین در پژوهش جالیري الیین (کالسی بهتري دارند 

فرهنگ وجود برنامه درسی متمرکز چالش هایی براي آموزش معلمان بوجود آورده است که معلمان در کالس هاي  

درس حضوري این چالش ها را با اجراي برنامه درسی بومی کاهش می دهند. عالوه بر این، در این پژوهش به زیر  

ها محیط  در  معلمان  آشنایی  عدم  و  هاي ضعیف  از  ساخت  استفاده  و  مجازي  هاي  رسانه  با  فرهنگی  خرده  ي 

    تکنولوژي در تدریس اشاره شده است که یافته هاي  مطالعه حاضر را تایید می کند.

  چالش هاي مرتبط با  زیر ساخت ها   :محور دوم-

ها نشان داد زیر ساخت هاي مناطق بومی آمادگی ورود به فضاي مجازي را ندارند .همسو با این یافته  در  ٤یافته   -

  خود   آموزشی   نظام   اندرکاران  دست   ، 19، آمده است که در بحران کووید  )1399(همکاران  و سرگز  میرانیپژوهش  

.  کنند   دنبال  مجازي  فضاي  طریق  از  را  آموزش   جریان  مختلف  ابزارهاي   و  افزارها  نرم  از  استفاده  با  تا  دیدند   موظف  را

  در   شدند   رو   روبه   جدي  هاي  چالش  با  اجرا   چه  و  طراحی  بحث   در   چه   الزم  امکانات  و  ها   زیرساخت  نبود  دلیل   به  اما

  به   کرونا  بحران   از   قبل   تا   که   آن   دلیل   به   ایران  در   مجازي   آموزش   که   گفت   توان   می   شده  انجام  هاي   بررسی   مجموع 

  رو   روبه   اساسی  هاي   چالش با  اجرا   و   طراحی   در  نبود،   فراهم نیز   آن   هايزیرساخت  و   بود   نشده   دنبال جدي   صورت

  شناسایی  براي  فرصتی  تواند   می  19کووید  بحران    دیگر،  سویی  از.  کند   می  کمرنگ  را  آن  موفقیت  که  است  شده

  هاي   زیرساخت  توزیع   در   توازن   عدم  ساختن  نمایان   و   زمینه   این   در   زیرساختی   هاي  نقص   و  کمبودها  ها،   ضعف

  این   شناسایی  و   محروم   و   دسترس   از  دور   مناطق  در  خصوص  به   تلویزیونی   هاي   شبکه  و  اینترنت  بخش  در  نیاز  مورد 

  شرایط   مثبت  جنبه  و  زمینه  این  در   تعالی   و   رشد   مثابه  به  این  و  باشد   آنها  کردن   طرف  بر  جهت  در   تالش   و  کمبودها

در پژوهش    است.  آینده  در  مجازي  آموزش   بحث  کیفیت  ارتقاء  و  تداوم   براي  آغازي  نقطه  خود  و  آمده  وجود  به

 
1 Llurda 
2 Chu, Komlodi & Rózsa 
3 Valkinsha and ovan 
44  
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  باشد  حضوري آموزش  براي  خوبی جایگزین تواند  نمی مجازي آموزش  تردید  )، نیز آمده است بدون1399طرالنی(

  تربیتی  و  تعلیم  کارکردهاي جامع  و  کامل طور به تواند  نمی اما شد، استفاده آن مکمل  و کنار  در تواند  می هرچند 

  براي   البته   دهد   پوشش...    و   پرسشگري  نوآوري،  آموزي،   مهارت  یادگیري،   چون هم    مختلفی  موارد  در   را  مدرسه

  به   توان  می   را   آنالین   یادگیري  که   دارد   وجود   شواهدي.  دارند   دسترسی   مناسب  فناوري  تجهیزات  به   که   کسانی

  و   مالی   مختلف   هاي   بحث  در   که   کمی   هاي   حمایت   وجود  با  حاضر  حال   در .  دانست  موثرتر   مختلفی   هاي   روش 

  از   و   ها  قوت   به   را   ضعف  نقاط  تا  کنند   می  تالش   تربیت  و   تعلیم  امر   متولیان  شود،   می  آموزشی  نظام  از  مدیریتی

  آنها   براي   پیش   از   باید   که   هستند   روبرو   هایی   سختی   و  مشکالت   با   مسیر   این   در   یقینا  و   بسازند   فرصت  تهدیدها

موارد مذکور را    ، )1399(نعالوه بر این یافته هاي تحقیق ابوالحسنی و همکارا   .کنند   ریزي  برنامه   و   نگري   آینده

  کند. تایید می

   چالش هاي مرتبط با  دانش آموزان :محور سوم -

براي دانش آموزان کاهش تعامل، کاهش نظارت، و عدم    19کووید    ها نشان داد که از جمله چالش هاي یافته- 

نیز نشان داد که    ،)1399افشارلو، عابدپور ،آشنایی دانش آموزان با فضاي مجازي است. در این راستا یافته هاي(  

کاهش تحرك دانش آموزان، عدم استفاده درست دانش آموزان از فضاي مجازي، عدم شرکت دانش آموزان در  

شاگردي به صورت روبه رو، عدم ارائه نادرست مطالب درسی، عدم مهارت معلمان    تعامل استادکالس درس،کاهش  

و آموزگاران از استفاده درست امکانات آموزشی به خصوص اپلیکشن هاي آموزشی، عدم مهارت دانش آموزان در  

زشی از معایب بزرگ  هاي آمویادگیري مطالب، عدم تشخیص میزان یادگیري ، عدم ارائه تکالیف و کاهش نظارت

آموزش مجازي در دانش آموزان می باشد. متاسفانه در کنار مزایاي آموزش مجازي نظیر محدودیت سازي و کاهش  

احتمال انتقال ویروس ولی آموزش مجازي به دلیل عدم آگاهی دانش آموزان از سوادرسانه اي و شرایط سنی دانش  

پذیري بیشتر شاهد اثرات مخرب آموزشی و کاهش کیفیت آموزش  آموزان و کنجکاوي، ریسک پذیري و عدم انتقاد  

تعلیم و تربیت در مدارس بودیم. که الزم است مدیران ودست اندرکاران بهداشتی با بررسی نیازهاي آموزشی و  

مهندسی مجدد در نحوه آموزش مجازي و اجراي برنامه ترکیبی مجازي و کالس درس کیفیت آموزش در مدارس  

  .گرددو آینده درست در دانش آموزان می   گیري شخصیترا افزایش کیفیت آموزشی موجب شکلزی  .ند ء ده ارا ارتق

یکی از چالش هاي معلمان است   19عالوه بر این، یافته ها نشان داد که محتواي ملی و به شکل متمرکز در کووید  

به امکانات الزم   که مشکالت دسترسی)، حاکی از آن است 1202(١ابواگی، یاوسون و اپیا وهش ژهمچنین نتایج پ .

  الیین   جالیري  هاي پژوهش. یافتهیکی از چالش هاي اساسی در همه نظام آموزشی است  براي کالس هاي مجازي

،  نشان داد یکی از چالش هاي نظام آموزشی خرده فرهنگ ها وجود برنامه درسی متمرکز  ) 2019و همکاران (

محسوب    ی اساسیچالش  در مناطق داراي خرده فرهنگ  بومی براي معلمان   . محتواي متمرکز و نبود کتاب هاياست

  ، 2011(دنیس،    است  برخوردار  ايالعاده  فوق  اهمیت  از  فرهنگ بومی باشد   کننده ابعاد  منعکس  محتوا  اینکه شود.می

  . )2016گایودري، 

 
1 Aboagye, Yawson & Appiah 
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   چالش هاي مرتبط با  جامعه بومی و والدین :محورچهارم-

مرتبط با جامعه بومی است. یافته ها نشان داد که بومیان نگران تخریب فرهنگ بومی،    عامل علی دیگر مشکالت    -

نیز بیان می کند مردم اقلیت هاي  ،  )1395تحقیق علی پور و علی پور( زبان مادري دانش آموزان هستند،  و نابودي  

خداوند در سوره روم  در این راستا  با نشانه تعصب بودن  نسبت به حفظ فرهنگ بومی می شناسند.کرد و ترك را 

نشانه می   22آیه   از  آسمانفرماید:  آفرینش  خداوند  قدرت  زبان هاي  تفاوت  نیز  و  زمین  و  رنگ ها  و  شما ها  هاي 

  نژادي و در   و  برابري قومی  به  اساسی  قانون  نوزده  .اصلهاست واحترام به تنوع فرهنگی و زبانی واجب استانسان

بر  1390(اصول قانون اساسی،    است  قرارگرفته  موردتوجه   قومی  و   محلی   هايزبان   به   توجه  پانزده   اصل ). عالوه 

  دوراز به   و  برابر  هايفرصت   «ایجاد   »،1هاانسان   حقوق  و  کرامت  به«حفظ   توجه  موضوع  توسعه،   اندازچشم  ها، سند این

(صادقی،  .  نموده است  مطرح  خود   اهداف   از  بخشی   عنوانبه   را  »3مشروع   هايآزادي   و  اجتماعی  «عدالت  »،2تبعیض 

یافته ها مطالعه حاضر نیز نشان داد که والدین و جامعه بومی نگران تخریب فرهنگ بومی منطقه هستند  ).1391

از الگو پذیري کاذب فرزندانشان از فضاي مجازي هراس دارند و نگران بحث هاي غیر اخالقی فضاي مجازي    و 

که والدین و بومیان نگران  )، نیز آمده است1398ها در پژوهش قوم نگارانه جالیري الیین(باشند. تایید این یافتهمی

تخریب فرهنگ بومی بوده و تمام کانال هاي بومی، فعاالن فرهنگی و معلمان  منطقه در تالش هستند تا در حفط  

  باشند.فرهنگ بومی کوشا 

ابعاد   را به زندگی عادي مردم،  تبعات زیادي  به مواردي که ذکر شد شواهد نشان داد که بحران کرونا  با توجه 

هاي تربیتی یکی از حساس ترین مولفه هاي  اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی وارد کرده است نظام آموزشی و ساحت

کند که پیامدهاي آن ممکن است تا  را تجربه می هاي زیادي  نیز چالش  19د ویکه در بحران کو  ، مورد توجه است

سالها ادامه داشته باشد. این چالش ها در مناطق بومی، مناطق مرزي و محیط هاي دور دست روستایی اثرت بدتري  

هاي زنده را  ستم هاي مجازي جاي تعاملسی  به کمک   آموزش   19کووید  بحران    دوره  چرا که در   ، را داشته است

فرهنگ هاي    که درچرا    .تواند موثر باشد له در محیط هاي فرهنگی بسته بومی به راحتی نمی این مسا  ه اند.گرفت 

هاي مغایر  یار مهم بوده و دلواپسان و فعاالن فرهنگی منطقه نگران ترویج ارزش هاي بومی بساحترام به ارزش   ،خرد

ادري، حفظ ارزشهاي محلی،  زبان م  زیادي به حفظ بومیان منطقه تعصب    با فرهنگ بومی هستند. در حال حاضر

). با توجه به ورود آنی رسانه ها به محیط هاي بومی  2019ین و همکاران،  یآداب و رسوم منطقه  دارند (جالیري ال

تم ها و دسترسی به اینترنت مشکالت عمیقی  سدانش آموزان مناطق دور دست عالوه بر مشکالت مرتبط به سی

که این تجارب با توجه به چشم    ، کنند فضاي مجازي، وب گردي  و... را تجربه میي کاذب از  ر دیگر مثل الگو بردا

هاي زیادي  بومی خسارتخرده فرهنگ هاي  الزم در این زمینه براي  گوش بسته بودن آنها و ندیدن آموزش هاي  

عاالن بومی  چرا که تربیت به شیوه بومی در مناطق بومی حاصل تالش هاي معلمان بومی و ف  ،  را به همراه دارد

و فضاي مجازي و سایت هاي مختلف    بین دانش آموزان و رسانه   رفع موانع و    19کووید  منطقه است که با بحران  

 
1 Maintaining human dignity and rights 
2 Creating equal opportunities and free from discrimination 
3 Social justice and legitimate freedoms 
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هاي  عوامل و بستر شناسایی منظور شود به... این ارزش ها ممکن است به تدریج کمرنگ شوند. لذا پیشنهاد میو

  .   هاي میدانی انجام شودهاي بومی پژوهشموجود نظام آموزشی خرده فرهنگ هاي زا و چالشچالش

 

  منابع -

  نی  نشر :تهران ،واقعیت و افسانه ایران، در گرایی قوم و قومیت ). 1389حمید( احمدي،

  المللی بین کنفرانس سومین،مجازي آموزش چالشهاي و کرونا  دوره در مدرسه  ).مدیریت1399(،جواد، ناصح و زینب، حمديا

 مشهد.،تربیت و  تعلیم،مشاوره،روانشناسی

  ،علیدرمان و  مراقبت ملی همایش سومینآموزان، دانش  آموزشی هاي آسیب و  ،کرونا)1399( سهیال، عابدپور، و سمیه افشارلو،

  ). 1(3آباد

  مطالعات درسی بومی  درسی برنامه الگوي ارائه ، )1398(محمد اکیري، حسین، ثانی،  جعفري محسن، آیتی ، شیوا، الیین، جالیري-

  . بیرجند دانشگاه  و دکتري نامه  پایان.فرهنگ خرده داراي مناطق براي ابتدایی دوره اجتماعی

 مدارس  در درسی برنامه سازيبومی موجود وضعیت تحلیل). 1396( رضا رضی، عرب میر  و محسن ،  فیروزجائی  تبار حاجی

    ).1(1اول. شماره. درسی برنامه سازيبومی چگونگی  و چرایی چیستی فصلنامه،ابتدایی

  جامعه انجمن مقاالت مجموعه. »ایران اجتماعی مسایل« در ایران در قومی  سیاست الگوي و وحدت مسله). 1383(ابراهیم حاجیانی،

  ).1(1.ایران شناسی

 ارایه و  آموزشی نظام بر VOVID 19 کرونا ویروس شیوع تاثیر ،)1399( ،حسین، شتابنده  و فاطمه، خادمی و  نسیم، خادمی

 آباد  نجف،کرونا   پسا جهان در حکمرانی و  کرونا با مواجهه در سالمتی  دانش  تولید ملی همایش  اولین،همکارها

    دانشگاهی  جهاد اصفهان:.مدرن پست درسی  برنامه عمل  و پژوهش   نظریه، گفتمان. درسی برنامه ،)1390(مصطفی شریف،

  .تربیت و  تعلیم  پژوهشی  و علمی مجله. متوسطه و ابتدایی  اجتماعی  تعلیمات  کتاب در  قومی هویت  بازتاب). 1386(داور شیخاوندي،

  . 20-  93 . 87 شماره

  فصلنامه.  فرهنگی چند آموزش  رویکـرد  اسـاس بـر ایران اسالمی جمهوري ملی   برنامهدرسی سند بررسی).1389( علیرضا  صادقی،

  . 189-  214- 5)18( ،درسی برنامـه مطالعات  پژوهشی  علمی

  راهبردها، ارائه و  هاچالشبررسی ایران، در فرهنگی  چند درسی برنامه تدوین هاي ضرورت و ها  ویژگی  ،  )1391( علیرضا،  صادقی،

  .  22. 22 شماره ،فرهنگ راهبرد

 بیماري دوران در آنالین آموزش از استفاده براي آموزشی محیط در چشمگیر تغییرات بررسی. )1399(،حمیدرضا، طرالنی

  همدان ،اجتماعی مطالعات و  تربیتی علوم، روانشناسی  المللی بین  همایش سومین،کرونا

  احترام طریق از عالی آموزش  در انسانی سرمایه توسعه). 1390( سعید مرداي،  نادر، برزگر، کورش،  واجارگاه، فتحی  علیرضا، عراقیه،

 .85-99،) 7(4 .آموزشی نظام در ریزي برنامه و مدیرت دوفصلنامه.  دانشجویان فرهنگی  و  قومی تنوع به

  17 شماره ، فرهنگ راهبرد. عالی آموزش و  عالی آموزش در فرهنگی چند جایگاه  .)1391(کوروش  واجارگاه،   فتحی علیرضا،؛  عراقیه،

  . 204-188 تابستان، و  بهار 18 و

  . 133-162 ،5)17( ،آموزشی هاي نوآوري فصلنامه  شهروندي، تربیت  در قومی  جایگاه) . 1385(مصطفی عسکریان،

  .   6-45 )25( ،درسی  برنامه مطالعات  فصلنامه.  معلم یک روایتهاي کوچرو عشایر مدرسه یادگیري فرهنگ.  )1391(محمد عطاران،

  علوم و  شناسی روان مطالعات فصلنامه.    درسی برنامه در قومیت و  چندفرهنگی آموزش) 1396( نسرین  پور، علی لیالو  ، پور  علی

  . 167-182 ص.1395زمستان 11 شماره.تربیتی

  ) 1(2پژوهی تدریس  مجله.چندفرهنگی تربیت  تعلیم ارزشناسی  مبانی .)1393(ابراهیم سید جعفري، گلستانی،هاشم، جالل،  غریبی،
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- 10:  پنجم  سال ، آموزشی هاي نوآوري ، وپرورش آموزش نظام مغفول رسالت ، شهروندي تربیت. ) 1385(،کورش واجارگاه  فتحی

17.  

  داده نظریه  پدیدارشناسی، پژوهـی،   روایـت(رویکرد پـنج میـان از انتخـاب پـژوهش   طـرح و کیفـی پویش  ،)1396(جان کرسول،

صفار: تهران. حسـینکاظمی و فـرد دانـایی حسـن ترجمه).موردي مطالعه و نگاري قوم  بنیاد، . 

: تهران  نصروهمکاران، احمدرضا ترجمه  اول،  جلد  وکیفی کمی تحقیق هايروش  .)1392(  جویس گال، والتر،  بورك، مردیت، گال،

  .سمت

 يرشته  در دکتري  نامهپایان. دانشگاه   در خالق  تدریس الزامات و تدریس  فرهنگ  شناسایی. )1392( سکینه امین، محبی

 .مشهد فردوسی دانشگاه  شناسیروان و تربیتی  علوم دانشکده . درسی ریزيبرنامه

(مطالعه  بررسی چالش هاي کرونا در نظام آموزشی خرده فرهنگ هاي مرزي از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی)،  1400مهرابی،علیرضا(

  ،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه درسی،دانشگاه پیام نور مشهد. اي پدیدارشناسانه)

  .نشر به:  تهران.  اندازها چشم و  رویکردها ها،  نظرگاه: درسی  برنامه ).1381( .دیگران و محمود مهرمحمدي،

 آموزش هاي چالش  و  )کرونا1399(،رویا ، خواهش خوش و مهتاب، عسکري و جواد محمد، آبروان  حیدري و  نرگس، سرگزي میرانی

 مشاوره و  اجتماعی علوم، تربیتی علوم، روانشناسی کنفرانس دومین،ایران در مجازي

  سمت : تهران. کیفی  پژوهش   عملی راهنماي) .1385( حیدرعلی هومن،    

  کتاب یادواره: تهران ،درسی  برنامه اصول ).1381(محمد  یارمحمدیان،
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