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در خانواده ایرانی ،مادران سهم مهمی در پیگیری ،نظارت و همراهی امور درسی و تحصیلی
فرزندان برعهده دارند .با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس و انتقال کالسهای درس به
فضای مجازی و فضای خانه ،بخش قابلتوجهی از آموزشــهای درسی به شیوه الکترونیکی
انجام شد و مسئولیت مادران در امر آموزش و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان افزایش پیدا
کرد .اتخاذ راهبرد آموزش مجازی در شرایط بحران کرونا سبب افزایش مشارکت و درگیری
مضاعف مادران در امر آموزش شــد .در این شرایط جهان زندگی روزمره مادران تحتتأثیر
قرار گرفته است و تجربه متفاوتی را پشت سر میگذرانند .هدف از انجام دادن این پژوهش،
فهم تجربه و تفسیر مادران دارای فرزند دانشآموز دبستانی از آموزشهای الکترونیکی است.
رویکرد پژوهش کیفی و روش اجرای آن نظریه دادهبنیاد برساختگراست .نمونه پـژوهش
بر مبنای نمونهگیری هدفمند از نوع گلوله برفی و در دسترس انتخاب شده است .به این منظور
 26نفر از مـادران  29-49ساله را که حـداقل دارای یـک فرزنـد دبسـتانی بودند ،در مطالـعه
مشارکت دادیم و برای دسترسی به دادههای موردنیاز با آنها مصاحبه نیمهساختاریافته انجام
دادیم .برای تحلیل دادهها از روش کدگذاری نظری در دو سطح باز و محوری بهره گرفتیم.
پس از تجزیه و تحلیل دادهها ،هفت مقوله اصلی کشــف شد که عبارتاند از :فشار روانی
مضاعف ،اخالل روال روزمره ،نقش مادر /معلمی ،وســواس تکلیف ،فاصله نقش دانشآموز،
شکست تابوی مجازی و تردید در یادگیری و ســنجش .در بحث و نتیجهگیری به تفسیر
مقوالت ساختهشده ذیل زیرمقوالت و مفاهیم پرداخته شد.

 بیان مسئله

فصلنامه خانواده و پژوهش

1. Andrew, Cattan, Costa Dias, Farquharson, Kraftman
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انتشــار جهانی ویــروس کرونا همه عرصههای زندگی اعم از جامعه ،سیاســت ،اقتصاد و فرهنگ را
تحتتأثیر قرار داده اســت .آموزش و پرورش از نهادهایی است که از پیامدهای کرونا بیشترین تأثیرات
را پذیرفته اســت .در جربان تعطیالت ناشی از کرونا ،مدارس از اولین بخشهایی بود که تعطیل شد .این
تعطیلی از همان روزهای اول پیشبینی شــد و کشــورهای گوناگون راهکارهــای متفاوت برای جبران
کالســهای درس و ادامه آموزش اندیشــیدند .در ایران نیز در همان هفتههای اول شیوع کرونا ،مدارس
مقاطع مختلف تعطیل و یادگیری الکترونیک در بستر اینترنت و تلویزیون برای جبران تعطیلی کالسها
پیش گرفته شد .در ایران ابتدا از نرمافزارهای گوناگون استفاده میشد ،اما نهایتاً «شبکه شاد» معرفی و
در نظام آموزشی مدارس فعال شد .این شبکه و روشهای تکمیلی که معلمان و دانشآموزان بهکار گرفتند،
زمینه استمرار آموزش را فراهم کرد .تلویزیون نیز به کمک آمد و بخشی از آموزش را هر روز ارائه کرد.
بهتدریج دانشآموزان در بستر مجازی با معلمان در ارتباط قرار گرفتند و بخشی مهم از مطالب به اکثریت
دانشآموزان آموزش داده شد.
بحران کرونا سبب ایجاد تغییرات شدید در زندگی کاری بیشتر والدین و دیگر مسئولیتهای آنان شده
است(اندرو ،کاتان ،کاستادیاس ،فارکوهارســون ،کرافتمن 1و همکاران .)2019 ،در این شرایط تغییرات
مهمی در نقش دانشآموز ،معلم و والدین رخ داده است .یکی از مهمترین تغییرات ،افزایش نقش والدین،
بهویژه مادران در آموزش فرزندان اســت .مادران بیشــتر از پدران در امور تحصیلی فرزندان مشــارکت
دارند .همچنین مادران در ســالهای تحصیلی ابتدایی بیشتر از ســایر اعضای خانواده درگیر فعالیتهای
آموزشی فرزندشــان میشوند (ادیب ،فتحیآذر و قرهآغاجی .)1396 ،مادران که همیشه نقشی مؤثر در
پیگیری تکالیف درسی و آموزش فرزندان داشتند ،تحت این شرایط جدید در حال تجربه کردن پدیدهای
متفاوت شدند .این پدیده در مورد مادران دانشآموزان دبستانی از اهمیت بیشتری برخوردار است ،زیرا
دانشآموزان دبســتانی گاهی توان استفاده از این شــبکهها را ندارند ،گاهی شیطنت میکنند و شانه از
کالسهای الکترونیک خالی میکنند و گاهی نیز حضور آنها در اینترنت مخاطراتی دارد .مادران که همواره
در حال ایفای نقشهای متعدد از جمله نقش مادری ،همسری و خانهداریاند ،در شرایط گسترش آموزش
مجازی از ســوی آموزش و پرورش ،در کنار سایر نقشها ،در نقش چهارم که نقش معلم ثانویه است نیز
حضور یافتهاند .برای کودکانی که تازه قدم به محیط آموزشی گذاشتهاند ،آموزش مجازی بهمعنای حضور
تماموقت مادر برای مدیریت و رسیدگی به آموزش کودک در فضای مجازی است .تداخل و تعدد نقشهای
چندگانه ،مادران را با محدودیت زمانی و با تحلیل مضاعف انرژی مواجه ســاخته است .برای مادری که
در جامعه و خانواده تعلیم و تربیت پســندیده و شایســته فرزند از او انتظار میرود ،مراقبت از آسیبها و
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3. Mobile learning
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5. Fokides
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پیامدهای استفاده از فضای مجازی و در اختیار گذاشتن گوشی موبایل نزد فرزند ،نگرانیهای مضاعفی را
ایجاد کرده است و همین نگرانیها سبب تنگتر شدن زمان فراغت و استراحت مادران و اختصاص دادن
زمانی طوالنی برای مراقبت و پیگیری و کنترل فرزندشان در زمان آموزش مجازی شده است .در این نوع
از آموزش ،مسئولیت اطمینان از آموزش فرزند و پرهیز از مخاطرات فضای مجازی بر دوش مادران افتاده
اســت .لذا بهنظر میرسد آموزش مجازی زیستجهان و زندگی روزمره مادران را تغییر داده و مسئولیت
آنها را در این نوع آموزش بهطور قابل مالحظهای افزایش داده است.
آنچه در اینروزها مدارس برای جبران آموزش در تعطیالت در حال بهکارگیریاند ،روشــی شناخته
1
شــده در جهان است که یادگیری از راه دور و یادگیری الکترونیک نامیده میشود .یادگیری از راه دور
به هر نوع فرایند آموزشی گفته میشود که در آن همه یا بیشتر تدریس را افرادی انجام میدهند که از نظر
زمانی و مکانی در فضایی دور از یادگیرنده هستند و اغلب ارتباط میان مدرس و یادگیرنده از طریق رسانه
مکتوب یا الکترونیکی انجام میشود (یونسکو .)2002 ،هورتون )2006(2یادگیری الکترونیک را بهمعنای
استفاده از فناوریهای اطالعاتی برای خلق تجربه یادگیری تعریف کرده است .یادگیری الکترونیکی بهمثابه
نوعی آموزش ثانویه ،سهگروه مخاطب دارد :یادگیری در منزل ،مدارسی که هنگام بروز یک بحران نیاز به
جایگزین دارند تا آموزش دچار وقفه نشود و مدارس متوسطه که میخواهند با استفاده از اینترنت بهعنوان
مکمل ،دورههای آموزشی را ارائه کنند (بابایی .)1389 ،امروزه با توسعه فناوری تلفن همراه و ترکیب آن
با اینترنت از یادگیری ســیار( 3برزگر ،دهقانزاده و مقدمزاده )1391 ،نیز نام میبرند .پیشرفت روزافزون
در ســختافزار و نرمافزار همراه با استفاده گسترده از دســتگاههای تلفن همراه میتواند فرصتی برای
افزایش ســریع یادگیری دانشآموزان و مشارکت از طریق تجارب عملی فراهم کند (فوتاریس ،مستورز،
الینفلنر و روســانلی2017 ،4؛ فوکیدیس2017 ،5؛ پریرا ،مارتینز ،مورگادو ،فونسکا و استیونز.)2018 ،6
پیش از این ،آموزش کودکان در محیط مدرسه و بهعهدة کادر آموزشی مدرسه بود و مادر نقش اندکی
در این آموزش عهدهدار بود .حال با حاکم شدن شرایط جدید ناشی از کرونا و رواج آموزش الکترونیکی ،پس
از معلمان بیشترین بار آموزش فرزندان بر دوش مادران افتاده است و از آنجا که مادران نزدیکترین افراد به
فرزندان هستند ،آموزش مجازی زندگی آنها را تحتتأثیر قرار داده است .هدف ما در این پژوهش فهم تجربه
و تفسیر مادران از آموزش مجازی و چالشهای مواجهه با آن است .بهعبارت دیگر ما در پی این هدفیم که
مادران چه تفسیری از یادگیری الکترونیک دارند و در حال تجربه چه چالشهاییاند.

فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی

 پیشینه پژوهش

 ëشمارة  ë 2شمارة پیاپی  ë 55سال نوزدهم  ëتابستان 1401

60

] [ Downloaded from qjfr.ir on 2022-11-30

ترجمان و ســیادت ( )1398در مقالة «امکانســنجی اســتقرار آمــوزش الکترونیکی در مدارس
متوسطه روستایی و عشــایری استان لرستان» نشان دادهاند امکان اســتقرار آموزش الکترونیکی در
مدارس متوسطه روســتایی و عشایر استان لرستان وجود ندارد .مسعودی ( )1398پژوهشی با عنوان
«ارزشــیابی تکوینی و پایانی در محیط یادگیری الکترونیکی» انجام داده اســت .نتایج نشان دادند که
هدف از کاربرد ارزشيابي تکويني در زمینة پيشرفت تحصيلي دانشآموزان و دانشجويان ،آگاهي يافتن
از ميزان و نحوه يادگيري آنان براي تعيين نقاط قوت و ضعف يادگيري و نيز تشخيص مشکالت روش
آموزشــي معلم در رابطه با هدفهاي آموزشي اســت .ارزشيابي ماهيتاً يک فرايند کيفي است و در اين
مرحله ،معلم با اســتفاده از روشــها و فنون متفاوت بازدههاي يادگيري دانشآموزان و دانشجويان را
ســنجش ميکند و ميزان توفيق آنان را در دستيابي به هدفهاي آموزشي تعيين ميکند .افضلخانی،
شــریعتمداری و ادیبی ( )1389در مقالة «امكانســنجي اســتقرار نظام آموزش مجازي در مدارس
متوســطه استان سمنان» نشان دادهاند که امكان اســتقرار نظام آموزش مجازي در مدارس متوسطه
آموزش و پرورش اســتان سمنان از لحاظ زيرساخت ســختافزاري وجود دارد و از لحاظ زيرساخت
نرمافــزاري در حد متوســط به باال و از لحاظ محتواي الكترونيكي و دروس مجازي و نيروي انســاني
متخصص و اقدامات فرهنگســازي در حد متوســط وجود دارد ،اما امكان استقرار آموزش مجازي از
لحاظ منابع مالي و پشــتيباني مورد نياز وجود ندارد .طورانی و رستمی ( )1397در مقالة «قابلیتهای
بســتر فضای مجازی برای تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش» پیشــنهاد میکنند گسترش اینترنت
باید بهگونهای باشد که به رشد خالقیت در نظام آموزشی کمک کند ،نه اینکه موجبات خالقیتزدایی
و انزواطلبــی را فراهم آورد .ادیب و همــکاران ( )1396در مقالة «ادراک و تجربه مادران دانشآموزان
ن مدارس استعدادهای درخشان» نشان دادهاند که والدین
پایه ششم ابتدایی داوطلب شرکت در آزمو 
و بهطور اخص مادران ،از همان ســالهای کودکی ،نگران آیندة تحصیلی -شغلی فرزند خود هستند و
میخواهند برای موفقیت وی سرمایهگذاری کنند .تقیزاده قوام ،عراقیه و خورشیدی ( )1396در مقالة
«شناســایی مؤلفههای سازنده آموزشهای مجازی در دوره متوسطه شهرستانهای استان تهران» نشان
دادهاند که مؤلفههای ســازنده آموزشهای مجازی به این ترتیب است :عامل اول برنامهریزی آموزشی،
دوم یادگیری مطلوب ،ســوم روابط ،چهــارم بهرهوری ،پنجم محیط مجازی ،ششــم بازخورد ،هفتم
تکنولوژی آموزشــی ،هشتم تفکر منطقی ،نهم برنامهریزی درسی و دهم عدالت آموزشی .قربانخانی و
صالحی ( )1395پژوهشــی با عنوان «بازنمایی چالشهای آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران:
مطالعهای با روش پدیدارشناسی» انجام دادهاند .یافتههای آنان نشان داده است که آموزشهای مجازی
در نظام آموزش عالی با چالشــهای متنوع و متفاوتی مواجهاند و تا رســیدن به شــرایط بهینه ،فاصله
دوچندانی داشته و بهبود کیفیت آنها ،مستلزم نگاه جدی متولیان و دوری از طرز تلقی آموزش درجه
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دوم به این قبیل آموزشهاســت .تنهایرشوانلو و حجازی ( )1391در مقالة «نقش درگيري ،حمايت از
خودمختــاري و گرمي مادر و پدر در انگيزش خودمختار و عملكرد تحصيلي فرزندان» نشــان دادهاند
كه درگيري مادر ،حمايت از خودمختاري پدر و والدين و گرمي مادر ،پدر و والدين به واسطه انگيزش
خودمختار اثر غيرمستقيم بر پيشرفت تحصيلي دارند .بهمنی ،مخدوم ،باروچی ،کلیم و احمد ()2020
در مقالهای «تجارب والدین در زمان یادگیری در خانه در شرایط کرونا» را نشان داده و اظهار کردهاند
که اقدامات الزم جهت ادامة آموزش از جانب والدین و دولت انجام گرفته است و والدین خیلی سریع
خود را ســازگار کردهاند .ســینگ و تورمن )2019( 1پژوهشــی تحت عنوان «با چند روش میتوان
یادگیــری آنالین را تعریف کرد؟» انجام دادهاند .فوکیدیــس ( )2017در مقالة «الگویی برای توضیح
نتایج یادگیری دانشآموزان دبســتانی بههنگام استفاده از محیطهای مجازی چندکاربره» نشان داده
از مهمتریــن عوامل تأثیرگذار انگیزه و تأثیر یادگیری درکشــده اســت و مربیان باید همکاری میان
دانشآموزان در جهان را تقویت کنند .چن ،چو و هوئانگ )2016(2در مقالة «نقشه مفهومی مبتنی بر
واقعیت افزوده برای پشــتیبانی از یادگیری موبایل برای علم» نشان دادهاند که عملکرد دانشآموزانی
که بــرای یادگیری از موبایل بهعنوان عامل کمکی اســتفاده میکنند افزایش یافته اســت .بوتیکی،
باکســا ،سئو ،لوئی )2015( 3پژوهشــی تحتعنوان «استفاده از یک بستر ســیار یادگیری اجتماعی
همراه با نشانههای مجازی در یک مدرسه ابتدایی» انجام دادهاند .نتایج آنها کمیت و کیفیت مشارکت
دانشآموزان در ارزیابی امتیاز تحصیلی پایان ســال آنها را پیشبینی میکند .همچنین یافتههای آنها
نشــان میدهد که با توجه به ویژگیهای سیستم خاص ،پاسخهای متنی دانشآموزان و الیکهای کلی
دریافتشده از سوی دانشآموزان نیز با نمره ارزیابی پایان سال مرتبط است .چانگ ،سو و وو)2016( 4
پژوهشی با عنوان «مطالعه مقایسهای واقعیت افزوده در مقابل فناوری شبیهسازی تعاملی برای حمایت
از یادگیری دانشآموزان از یک موضوع علمی -اجتماعی» انجام دادهاند .یافتههای آنها تأثیر آموزشــی
فناوریهای در حال ظهور برای حمایت از جنبههای عاطفی یادگیری دانشآموزان را نشان داده است.
مطالعات انجام شــده ،بیشتر به وضعیت فناوری ،انگیزه فراگیران و شرایط آموزش از نگاه معلمان و
فراگیران و توجه به زیرساخت استقرار آموزش مجازی پرداخته و کمتر به تجربه و تفسیر والدین ،بهویژه
مادران از این آموزشــها پرداختهاند .مطالعه ما ،از معدود مطالعاتی اســت که تجربه مادران را به منزلة
افرادی که پس از معلم ،بیشــتر مســئولیت توجه و پیگیری آموزش و یادگیری دانشآموزان را بهعهده
دارند ،پرداخته است.
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آموزش یا یادگیری الکترونیک ،یکی از انواع یادگیری از راه دور است .یادگیری از راه دور با شیوههای
گوناگون مانند آموزش مکاتبهای ،آموزش با رادیو و تلویزیون ،آموزش از طریق رایانه و آموزش از طریق
اینترنت انجام شــده اســت .نخستین نوع رســمی آموزش از راه دور ،در قرن نوزدهم و بهشکل مکتوب
بوده اســت (بابایی .)1389 ،در ســال  1921برخی از دانشگاهها شروع به استفاده از رادیو برای آموزش
کردند .در سال  1934دانشگاه ایالتی آیوا از تلویزیون بهمنزلة مکمل دوره آموزشی رادیویی استفاده کرد
(بابایی .)1389 ،در دهه 1920بخش آموزشــی کشور بریتانیا شــروع به آماده کردن مدارسی بر اساس
کاربرد رادیو کرد .پدیدة رایانه و اینترنت در تاریخ توسعه یادگیری الکترونیک یک نقطة عطف بهحساب
میآید ،زیرا امکان آموزش گسترده و تعامل دوسویه میان مدرس و یادگیرنده را فراهم میکند .در ایران
دانشگاه ابوریحان برای اولین بار در سال  1350آموزش راه دور با روش مکاتبه ای را بهطور رسمی آغاز
کرد(بابایی .)1389 ،اینروند بهتدریج گســترش یافت .در مورد آموزش الکترونیکی نیز تحوالتی رخ داد
و در آموزش عالی در دانشــگاههای بزرگ کشــور بخشهای خاص آموزش الکترونیکی راهاندازی شد .در
آموزش و پرورش نیز این نوع آموزش بهتدریج مورد توجه قرار گرفت.
پدیدة اینترنت ،یادگیری الکترونیک و از راه دور را دچار تغییراتی شگرف کرده و زیستجهانی جدید
برای آموزش و یادگیری فراهم کرده اســت .از نظر گیدنز2001(1؛ ترجمه چاوشــیان )1386 ،تغییر در
آموزش و پرورش ،مانند تغییر در بســیاری از حوزههای دیگر زندگی اجتماعی روزگار ما ،تحت تأثیر دو
عامــل بازار و فناوری اطالعات قرار دارد .گیدنــز در بحث از نقش و تأثیر فناوری اطالعات و اینترنت در
تحول آموزش و پرورش به مفاهیمی اشــاره میکند که صاحبنظران بهکار گرفتهاند .مفاهیمی ازجمله
«انقالب کالس درس»« ،واقعیت مجازی میز تحریر» و «کالس درس بدون دیوار» (گیدنز.)729 :1386 ،
از نظر گیدنز ،رایانهها موجب گســترش فرصتهای آموزشی میشوند و به کودکان فرصت میدهند که با
اتکای به خود درس بخوانند ،در اینترنت درباره هر موضوعی که میخواهند تحقیق کنند و از نرمافزارهای
آموزشــی برای یادگیری با هر ســرعتی که میخواهند استفاده کنند .اما اینرویا (کابوس) کالس درس
که کودکان فقط از طریق رایانه خود درس را فرا بگیرند ،هنوز محقق نشــده است .در واقع کالس بدون
دیوار هنوز دور از دسترس بهنظر میرسد .یک دلیل ساده این است که رایانه کافی برای استفاده تکتک
دانشآموزان در مدرســه یا خانه وجود ندارد .دوم اینکه اکثر معلمان رایانهها را مکمل درســهای سنتی
میدانند و نه جایگزین آنها .دانشآموزان میتوانند با استفاده از رایانه تکالیف مربوط به برنامههای درسی
متعــارف را انجام دهند ،اما هیچیک از آنها فناوری اطالعات را رســانهای بهشــمار نمیآورند که بتواند
جایگزین یادگیری از معلمان و تعامل با آنها شود (2001؛ ترجمه چاوشیان.)1386 ،
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گیدنز از «یادگیری مادامالعمر» ســخن میگوید .از نظر او ،مفهوم آموزش و پرورش -که به معنای
انتقال ســاختیافته دانش و معرفت در یک نهاد ساختیافته دانش و معرفت در یک نهاد رسمی است-
جای خود را به مفهوم وســیعتر «یادگیری» میدهد که در محیطهای گوناگون به وقوع میپیوندد .این
چرخش از آموزش و پرورش به یادگیری موجب شــده تا فراگیران به کنشگرانی فعال و کنجکاو تبدیل
شوند که میتوانند از چند منبع گوناگون چیزهایی بیاموزند .تأکید بر مفهوم یادگیری بهمعنای پذیرش
این مطلب است که مهارتها و دانش را میتوان از طریق انواع مراودات و معاشرتها با دوستان و همسایهها و
گفتوگوهای روزمره یا از اینترنت و رسانهها یاد گرفت .چرخش به سمت یادگیری مادامالعمر را در مدارس
نیز میتوان دید ،زیرا فرصتهای روزافزون برای یادگیری در بیرون از کالس درس برای دانشآموزان وجود
دارد .مرزهای میان مدارس و دنیای بیرونی ،نه فقط در فضای مجازی رایانهای بلکه در دنیای مادی نیز
در حال فروپاشی است(2001؛ ترجمه چاوشیان.)1386 ،
برونر )۱۹۹۰(1تأکید دارد که امر آموزش در ارتباط با تجارب و موقعیتهایی است که یادگیرنده را به
یادگیری عالقهمند و توانا سازد (آمادگی برای یادگیری)؛ از اینرو باید طوری سازماندهي شده باشد که
دانشآموز به آسانی آن را درک کند (سازماندهی حلزونی) ،به گونهای باشد که فرایند استنباط را تسهیل
کند یا خألهای مربوط به دانش را پر کند .این مبانی فکری اســاس برســاختگرایی را تشکیل میدهد.
برســاختگرایی در آموزش و یادگیری ب ر اساس این فرضیه اســتوار است که یادگیرنده اوالً باید فعاالنه
دانش و مهارت «بســازد» و دوم اینکه اطالعات نه در محیط بیرون بلکه درون این مفاهیم ساختهشــده
وجود دارد .اصل اساسی برساختگرایی این است که دانشآموزان نه از طریق مشاهده (دریافت منفعالنه
دانش دیگران) بلکه از طریق عمل (ســاختن فعاالنه معنای شخصی) یاد میگیرند .يادگيرندگان دانشی
مقدماتی را وارد محیط یادگیری میکنند که در آن باید درک خود را از این دانش مورد بررسی و ارزیابی
مجدد قرار دهند (برونر۱۹۹۰ ،؛ ۱۹۶۶؛ جاناسن۱۹۹۶ ،2؛ ویگوتسکی .)۱۹۷۸ ،جاناسن ( )۱۹۹1استدالل
میکند که در محیطهای یادگیری برساختگرا تأکید بر شناسایی دانش خاص نیست ،بلکه بر شناسایی
ابزار موردنیاز یادگیرندگان برای تولید دانش است .همچنین راهبردها برای تسهیل انتقال دانش از دنیای
خارج به ذهن یادگیرنده انتخاب نمیشوند ،بلکه هدف از انتخاب راهبردها ارائه ابزار موردنیاز یادگیرنده
برای مفهومسازي است؛ معناسازی و ایجاد گفتمانی جدید در حوزهای از دانش با استفاده از چشماندازی
که میان -رشتگی فراهم میکند (مقدم.)1392 ،
در مورد آموزشهای الکترونیکی نگاههای انتقادی نیز مطرح شده که یکی از برجستهترین آنها متعلق
به دریفوس اســت که رویکردی فلســفی به این موضوع دارد .دریفوس2008( 3؛ ترجمه مالئکه)1383،
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بر این باور است که بدن و حرکتهای آن نقشی تعیینکننده در معنادار کردن جهان ،از جمله آموزش و
یادگیری دارند و فقدان تجسد به فقدان توانایی تشخیص مناسبتها و روابط منجر میشود .از نظر دریفوس
انسانها بدون حضور ،قادر به کسب مهارت نیستند .در آموزش الکترونیک ،فقدان پیوستگی و هماهنگی
منجر به فقدان درک واقعیت افراد و اشــیا میشود .معنا در زندگی ما نیاز به تعهد صادقانه دارد و تعهد
واقعی به خطرپذیری واقعی نیازمند اســت .گمنامی و تعهد مجازی در شبکه ،به زندگی بیمعنا منتهی
میشود (دریفوس2008 ،؛ ترجمه مالئکه.)1383 ،
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این مطالعه مبتنی بر رویکرد کیفی است .پژوهش کیفی مستلزم نوعی رویکرد تفسیری به دنیای انسانی
است .این بدان معناست که پژوهشگران کیفی پدیدهها را بر اساس معنایی که افراد به آنها میدهند ،معنا
و تفسیر کنند (کرسول1997 ،1؛ ترجمه دانائیفرد .)1394 ،در مرحله اجرا ،از نظریه دادهبنیاد برساختگرا
(چارمز )2006 ،2بهمنزلة یکی از روشهای اجرای پژوهش کیفی استفاده کردهایم .مشارکتکنندگان از میان
مادران  29تا  49ســاله انتخاب شدند که دارای حداقل یک فرزند درپایة تحصیلی دبستان بودند .مادران
مشارکتکننده را با روش نمونهگیری گلوله برفی ،با حداکثر تنوع و در دسترس انتخاب کردیم .تالش کردیم
مشارکتکنندگان با ویژگیهای متنوعی مانند داشتن تحصیالت متفاوت ،شاغل و خانهدار ،تکفرزند و چند
فرزند و در سنین متفاوت انتخاب شوند .نمونهگیری را تا جایی ادامه دادیم که دادهای جدید حاصل نشد و
دادههای تکراری به دست آمدند .نمونه با  26مشارکتکننده به اشباع رسید.
گردآوری دادهها را با روش مصاحبه نیمهســاختاریافته انجام دادیم .به این صورت که چند ســؤال
باز داشــتیم و در چارچوب این ســؤاالت با مادران گفتگو کردیم .مصاحبه را نویســنده اول مقاله انجام
دادهاند .بهدلیل شیوع ویروس کرونا و عدم امکان مصاحبه حضوری ،مصاحبه بهصورت مجازی و از طریق
شــبکههای اجتماعی (اینســتاگرام ،واتساپ و تلگرام) انجام گرفت و باتوجه به میزان همراهی مادران،
هرمصاحبه  30تا  90دقیقه بهطول انجامید .برخی از ســؤاالتی که ضمن مصاحبه از مشارکتکنندگان
پرســیده شد عبارتاند از :نظر شما در مورد آموزش الکترونیکی چیست؟ آموزش الکترونیکی فرزندتان
چه تأثیراتی بر زندگی شــما گذاشته است؟ چه پیامدهایی را بهبار آورده است؟ با چه چالشهایی مواجه
شدهاید؟ چه نگرانیهایی در اینروزها در مورد آموزش الکترونیکی فرزندتان دارید؟
برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش کدگذاری نظری اســتفاده شــد .شایان ذکر است که در نظریه
دادهبنیاد ،پژوهشــگر همزمان با گردآوری دادهها کار تحلیل دادهها را نیز شــروع میکند که بهصورت
فرایندی «رفت و برگشتی» است(کرسول .)1394 ،ابتدا کدگذاری باز انجام شد و دادهها چندین مرتبه
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خوانده و جملهبهجمله و سطربهســطر مفهومگذاری شدند ،سپس کدگذاری محوری آغاز شد و مفاهیم
کشفشده در مرحله کدگذاری باز مطالعه شدند و مفاهیم مشابه ذیل یک مقوله قرار گرفتند و زیرمقوالت
ســاخته شدند .زیرمقوالت نیز چندین بار با دقت مرور شدند و پس از ترکیب و یکپارچهسازی ،مقوالت
اصلی ساخته شدند و در آخر کدگذاری گزینشی انجام گرفت.
برای اطمینان از اعتبار یافتههای پژوهش ،روش کنترل از ســوی اعضا بهکار گرفته شد (یافتهها به
مشــارکتکنندگان برگشت داده میشد و از آنها خواسته میشد یافتهها را بررسی و صحت آنها را تأیید
کنند) و کنترل را همتایان علمی انجام دادند .از متخصصان مجرب در حوزه موضوعی و ماهیت روشــی
درخواســت شــد تا پژوهش را مطالعه و نظرات خود را مطرح کنند .همچنین مصاحبهها را با سه نفر از
مشارکتکنندگان در میان گذاشتیم .آنها مفاهیم و مقولههای برساخته ما را ارزیابی کردند و در مواردی
برخی از مقولهها بازبینی شدند.
پیش از انجام دادن مصاحبه ،رضایت مادران را برای مشــارکت در مصاحبهها جلب کردیم .بهمنظور
رعایت حریم شخصی و حفظ گمنامی مشارکتکنندگان ،پس از آغاز مصاحبه هدف پژوهش بهطور کامل
برای آنها توضیح داده شد .هیچگونه اطالعات شخصی از مشارکتکنندگان درج نمیشود.

 یافتهها

دادههای بهدســت آمده از مصاحبهها با استفاده از روش کدگذاری نظری مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند .در مرحله اول  1437مفهوم از مصاحبهها بهدســت آمد .تلفیق زیرمقوالت منجر به شکلگیری
 7مقوله اصلی شــد که عبارتاند از :فشارروانی مضاعف ،اخالل روال روزمره ،نقش مادر/معلمی ،وسواس
تکلیف ،فاصله نقش دانشآموز ،شکست تابوی مجازی و تردید در یادگیری و سنجش.
جدول  .1مفاهیم و مقوالت مستخرج از مصاحبهها

فشار روحی ،خستگی ،اختالالت روحی ،افسردگی ،عامل تنش ،ناراحتی ،گله و شکایت ،کمحوصله شدن ،کجخلقی،
توپا گیر بودن
عصبی شدن ،بحث و جدل ،افزایش حرص و جوش ،دلهره ،درگیری با همسر ،درگیری با فرزند ،دس 
فرزند کوچک ،سر و صدای محیط خانه ،ایجاد مزاحمت ،نبود آرامش ،سلب آسایش

فشار مضاعف
روانی

از دست رفتن خلوت ،نبود فرصت تنهایی ،نداشتن فرصت مطالعه ،اختالل نظم روزمره ،عقب افتادن کارها،
در رفتن سررشته زندگی ،تأخیر در نیازها ،تعویق خواستهها ،نبود زمان فراغت ،حذف کردن برنامههای شخصی،
محدودیت در توجه به خود ،کاهش زمان خواب ،نداشتن زمان استراحت

اخالل روال
روزمره

معلم دوم بودن ،پیگیری دروس ،تکرار دوباره آموزش ،از نو آموزش دادن ،متقاعد کردن بچه ،سر و کله زدن
تمام وقت با بچه ،درگیری پارهوقت ،به دوش کشیدن بار آموزش ،آماده کردن فرزند برای آموزش ،اطمینان از
یادگیری ،تالش مضاعف در آموزش ،اختصاص زمان زیاد به آموزش

نقش
مادر/معلمی

 ëتابستان  ë 1401سال نوزدهم  ëشمارة پیاپی  ë 55شمارة 2

65

] [ Downloaded from qjfr.ir on 2022-11-30

مفاهیم

مقوله

فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی

جدول ( .1ادامه)
مفاهیم

مقوله

نگرانی به تأخیر افتادن تکالیف ،دغدغه فراموشی ارسال ،دلهره انجام صحیح تکالیف ،استرس تأیید شدن از
جانب آموزگار ،زمانبر بودن کنترل تکالیف ،اصرار بر انجام دادن تکالیف ،کنترل کردن تمام تکالیف

وسواس تکلیف

بیتوجهی به درس ،افزایش بازیگوشی ،دلسردی ،تنبلی در تکالیف ،زیر بار نرفتن انجام دادن تکالیف ،بیتوجهی
در انجام دادن تکالیف ،کاهش احساس دانشآموزی ،عدم پذیرش مسئولیت یادگیری ،سستی در یادگیری،
ناراحتی فرزند ،کجخلقی ،ابراز خستگی فرزند ،زودرنج شدن فرزند ،گریه و زاری ،غر ولند و قهر کردن ،امتناع
ورزیدن ،به تعویق انداختن ،بهانهجویی ،تعللورزی

فاصله نقش
دانشآموز

ت وگذار در فضای مجازی ،عادی
عادت کردن فرزند به استفاده از گوشی ،خو گرفتن به اینترنت ،عادت به گش 
شدن جستوجو در اینترنت ،احساس مالکیت ،زیر سؤال بردن ممنوعیتها ،نقض قوانین قبلی ،دانلود در اینترنت،
مجاز شمردن اینترنت

شکست تابوی
مجازی

ترس از ضعف یادگیری فرزند ،دغدغه تضعیف پایه علمی ،تردید در شیوه آزمون ،تقلب دانشآموز ،تردید در
آموزش اثربخش ،باور به آموزش رو در رو ،نگرانی از آینده تحصیلی ،نیاز به مرور پایه تحصیلی ،نگرانی در شروع
پایه باالتر ،احساس نیاز به تقویت پایه

تردید در یادگیری
و سنجش

 فشار روانی مضاعف

در شرایط همهگیری کرونا ،همه مردم از جمله والدین تحتتأثیر نگرانی ابتال و مشکالت و پیامدهای
کرونا قرار دارند ،بهویژه مادران که نگرانی مضاعفی را تجربه میکنند ،زیرا از یکسو باید مراقب سالمت
خود و خانواده و از سوی دیگر پیگیر آموزش فرزندان باشند .به تعبیر یکی از مشارکتکنندگان« ،دستی
در تشت مواد شوینده و دستی بر گوشی موبایل دارند» یا «با چشمی به سینک ظرفشویی و چشمی به
صفحه مانیتور» زندگی میکنند .این شرایط منجر به تجربه فشار روانی در مادران شده است .مفاهیمی
چون خستگی مضاعف ،استرس و اضطراب ،عامل تنش ،کم حوصله شدن ،نوسانات خلقی ،عصبی شدن،
بحث و جدل بارها از مشارکتکنندگان شنیده میشد .سارا میگوید:

«خیلی عصبی شدم و بحث و جدل ،زیاد شده تو خونمون».

«من یه دختر  7ســاله و یه دختر یه ساله دارم .شرایطم خیلی سخت شده .خیلی خسته شدم.
واقعاً دیگه اعصابم نمیکشه .آموزش مجازی برای من که خیلی تجربه بدی بوده و اص ً
ال به نظرم خوب
نیست ،چون هی باید حرص بخوری ،بحث کنی ،دعوا کنی تا بچه بشینه پاش».
فشارهای ناشــی از کار خانهداری ،همســرداری و مادری در کنار مسئولیت و رسیدگی به آموزش
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با توجه به گفتههای مادران مشــارکتکننده آموزش مجازی کجخلقیها و خستگی مضاعفی را برای
مادران در پی داشته است.
سمیرا ( 34ساله ،کارشناسی ،خانهدار و دارای دو فرزند) میگوید:

تفسیر مادران از آموزش الکترونیکی در شرایط انتشار ویروس کرونا
 مریم بهارلوئی  دکتر حسین افراسیابی

57 - 74

مجازی فرزندان اسباب رنج و زحمت بیشتر را برای مادران فراهم کرده و گذران زندگی آنها را با دشواری
بیشتری روبهرو کرده و سبب درهم ریختگی حاالت روحی آنها شده است.

 اخالل روال روزمره

واگذاری نقش آموزشی فرزندان از نهاد آموزش و پرورش به نهاد خانواده به دلیل مجازی شدن آن،
زندگی روزمره اغلب مادران را دســتخوش دگرگونی اساسی کرده اســت .این امر سبب اخالل در نظم
زندگی روزمره مادران و عقب افتادن کارهای آنان شده است .سپری کردن زمان برای فراغت و تنهایی را
از آنها سلب کرده است .شیما میگوید:

«تا میام به درسای پسرم برسم و مراقب باشم بازیگوشی نکنه و انجام بده از همه کارای دیگه و
تمیز کردن و همه چی عقب میافتم».
سوسن (33ساله ،کارشناسی و دارای دو فرزند) میگوید:
«از وقتی مدارس تعطیل شد و بعدشم آموزش مجازی شروع شد من به کل سر رشته زندگیم از
دستم خارج شد .اینقدر درگیر تکالیف یگانه میشم که یادم میره ساعت چنده .بعدشم که بلندشم
دوباره کارای خونه رو انجام بدم و بیام سر درسش ،اص ً
ال زمانی برای خودم ندارم».
همــکاری مادران برای آموزش فرزندان و درگیریهای مادران گذران زندگی روزانه آنها را پر تالطم و
ســخت کرده و زندگی آنان را از حالت طبیعی خود خارج کرده است .نگار (37ساله ،کارشناسی ارشد و
تکفرزند) میگوید:

«خونه موندن بچهها باعث شــده انضباطشــون بههم بریزه .تا دیر وقت بیدار باشــن و صبح تا
دیروقت بخوابن نظم کل زندگی مختل شده و توی این آشفتهباز آموزش مجازی و هی دنبال کردن
تکالیف و درس بچهها و سر و کله زدن باهاشون تموم وقت آدمو میگیره و واقعاً اذیت کنندهس».

 نقش مادر /معلمی

جابهجایی محیط آموزشــی از مدرســه به خانه ،بار اصلی آموزش و اطمینان از یادگیری را بر دوش
مادران گذاشــته است .اطمینان از یادگیری دانشآموزان از تدریس و آموزش از طریق پرسش و پاسخ و
برگزاری امتحان بهعهدة معلم بود ،حال در شرایط حاضر این مسئولیت بهعهده مادران است و مادر در دو
نقش معلم و مادرحاضر میشود .توجه به آموزش و سپس انجام دادن تکالیف ،خود فشار روحی مادران را
افزونتر و تداخل نقش آنان را برجستهتر کرده است .مادر/معلمی پیامدی است که آموزش مجازی برای
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مادران یکی از مهمترین دلنگرانیها و وظایف خود را رسیدگی و مراقبت از آموزش فرزندان و اطمینان
خاطر از یادگیری آنها میدانند و این دلیلی برای غرق کردن آنها در آموزش مجازی و اخالل روال روزمره
زندگی مادران شده است.

فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی

مادران در پی داشته است .الدن (33ساله ،کارشناسی ارشد و دارای دختر  10ساله) میگوید:

«من میگم آموزش مجازی بد نیست ولی باید برای درسایی مثل ریاضی یه ابتکاری داشته باشن
چون االن بچه من اون شکلی فقط همون موقع یاد میگیره و بعد دوباره یادش نیست و من خودم
باید جای معلم بشینم یادش بدم و ممکنه مادرایی باشن که بلد نباشن».
بنابر گفتههای مادران ،یکی از مشــکالت آموزش مجازی یادگیری بچهها در دروسی مانند ریاضی
است که به دلیل عدم یادگیری دقیق ،زحمت آموزش این دروس اغلب بر دوش مادران افتاده است .میترا
( 42ساله ،کارشناسی و دارای دختری  9ساله) میگوید:

«زحمتهای مادری خودش واقعاً زیاده و آدمو خسته میکنه ،آشپزی ،نظافت ،رسیدگی به بچهها.
ولی حاال نقش معلمیام بهش اضافه شــده و تازه همهاش از صبح تا شــب در حال سر و کله زدن با
بچهای تا باالخره قبول کنه به مشقاشم برسه».

 وسواس تکلیف

برای مادران اطمینانخاطر از درست و بهموقع انجام دادن تکالیف استرسی مضاعف ایجاد کرده است.
ریحانه که مادر دختری  8ساله است ،میگوید:

«از صبح که بیدار میشم باید بشینم کنار یگانه تا تکالیفش و انجام بده».
سولماز میگوید:

«همهاش استرس دارم .یهو میگم وای یادم رفت تکالیفو بفرستم».
آموزش مجازی برای مادران به گفته خود آنها ،استرســهای بســیار ایجاد کرده و آنها را در شرایط
دلهرهآور و همراه با دغدغه بســیار قرار داده است .وسواس تکلیف مقولهای است که از مصاحبهها کشف
شده و دغدغههای مادران را افزونتر ساخته است .نیلوفر ( 46ساله ،دیپلم و تکفرزند) میگوید:

آموزش مجازی اسباب دلواپسی و استرس مضاعف را برای مادران فراهم ساخته و نگرانیهای آنان را
دوچندان کرده است .نگین ( 40ساله ،دیپلم و دارای دو فرزند) میگوید:

«من مدام نگرانم دریا مشقاشــو درست نوشته باشه .هی باید خودم بیام دونه به دونه چک کنم
که درست نوشته یا نه .اگر غلط بود دوباره درست کنه از طرفی ام هی دلهره دارم بهموقع انجام بده
تا دیر نشه و عکس بگیریم بفرستیم برای معلمش».
برای دانشآموزان دبستانی انجام دادن صحیح و بهموقع تکالیف اغلب تحت پیگیریهای مادر حاصل
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«در طول روز تا یه ساعتی فرصت داری تکالیفو برای معلم ارسال کنی .همین خودش خیلی برای
آدم اســترس میاره .بچهها که حوصله ندارن و همهاش در میرن .مدام باید نگران باشی االن تکالیف
تموم شد .ساعت چند شده مدام در حال فکر و دلواپسیای».

تفسیر مادران از آموزش الکترونیکی در شرایط انتشار ویروس کرونا
 مریم بهارلوئی  دکتر حسین افراسیابی

57 - 74

میشــود و وســواس تکلیف به جای افتادن بر دوش دانشآموزان بر دوش مادران افتاده است و اسباب
استرس و اضطراب مضاعف برای آنان را ایجاد کرده است .دغدغه سالمتی فرزند در کنار دلهره و دغدغه
تکالیف درسی زندگی روزانه مادران را طاقتفرسا و دغدغههای آنان را افزونتر کرده است.

 فاصله نقش دانشآموز

اغلب مادران بیان میکردند که فرزندان آنها مانند ســابق عالقه و توجهی به درس و آموزش نشــان
نمیدهند و رغبتی برای انجام دادن تکالیف خود ندارند .فرحناز میگوید:

«پسر من مدام در حال فراره .باید کلی جنگ و دعوا کنم تا بیاد بشینه .اونم چون توی گوشی و
هیام نت قطع میشه اص ً
ال توجه نمیکنه».
مشــارکتکنندگان اظهار میکردند که برای انجام دادن تکالیــف و تمام کردن آنها انرژی زیادی از
مادران گرفته میشود و بچهها تحت شــرایط موجود دچار فاصله نقش دانشآموزی شدهاند و احساس
مســئولیت دانشآموزی در آنان کاهش یافته اســت .مهتاب ( 35ساله ،کارشناســی و دارای دو فرزند)
میگوید:

«این شرایط برای بچهام خیلی زجرآور شده و من و پدرشم به شدت تحت وضعیت ناخوشایندی
هستیم .االن بچهها هیچجا نمیتونن برن .نه پارکی ،نه بازیای ،نه دوستی .برای همین روحیه خوبی
ندارن .بچة من واقعاً از درس فرار میکنه یا تا میگی مشق بداخالقی میکنه و گریه».
زندانی شــدن در خانه و عدم وجود شرایط عادی در کنار دلهرههای موجود شرایط آموزش را برای
دانشآموزان و اولیای آنها طاقتفرسا کرده است .نینا ( 37ساله ،کارشناسی و تکفرزند) میگوید:

«بچههــا چون مدام تو خونن و جایی نمیتونن برن خیلی روحیه حساســی پیدا کردن ،خیلی
پیگیر درس نیستن ،توجهی نشون نمیدن ،خیلی ام چیزی یاد نمیگیرن ،مدام غر میزنن ،نق میزنن،
گریه میکنن و حوصله درس و تکالیفو ندارن و تحت فشارن»

 شکست تابوی مجازی

آموزش مجازی بچهها را به حضور در اینترنت و شبکههای اجتماعی ناگزیر کرده و سبب سلب اختیار
مادران از محدودیتها و قوانین وضع شده پیشین در استفاده از اینترنت شده است .بهنوش میگوید:
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حضور در مدرسه به دلیل بودن در میان جمعی از دوستان و گذراندن زمان طوالنی در کنار گروههای
همسن و سال خود از عوامل ایجاد جذابیت و تمایل بچهها در انجام دادن تکالیف و حس رقابت است .در
فضای کالس رقابت میان دانشآموزان وجود دارد و پاسخ دادن پاداش در پی دارد و آن پاداش توجه معلم
و تشویق دانشآموزان دیگر است ولی محیط خانه به کل بچهها را از آن فضا دور کرده و دانشآموزان در
انجام دادن تکالیف دلسرد و بیعالقه شدهاند.

فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی

«من به شدت حساس بودم روی اجرای ممنوعیت استفاده از اینترنت برای بچههام و االن نقض
شده و من ناراحتم واقعاً».
اغلب مادران بیان میکردند که برای تماشای ویدئوهای آموزشی ،ارسال تکالیف و پرسوجوی درسی
دانشآموزان باید از اینترنت استفاده کنند و این امر اختیارات بچهها را در استفاده از اینترنت افزایش داده
و کنترل مادران را کاهش داده است .افسانه میگوید:

«دختر من به بهونه درس مدام تو اینترنت سرچ میکنه».
با توجه به گفتههای مادران مشارکتکننده راهبرد آموزش مجازی بدون توجه به سختافزار مناسب
آن ســبب افزایش آزادی و اختیار بچهها و شکسته شدن بســیاری از ممنوعیتهای خانه شده و کنترل
بچهها را در اســتفاده از گوشی و اینترنت با چالش مواجه کرده است .سپیده (36ساله ،کارشناسی ارشد
و دارای دختر  8ساله) میگوید:

«من به کل اختیار گوشیمو از دست دادم .از صبح آندیا گوشی منو میگیره که بره درس گوش
کنــه .میام میبینم داره بازی دانلود میکنه یــا تو اینترنت کارتن دانلود میکنه و نظارت من خیلی
محدود شده».
از تبعات منفی آموزش مجازی ،کاهش نظارت و کنترل مادران در استفاده از اینترنت بر فرزندانشان
است ،چرا که آموزش مجازی اختیار کودکان را افزایش داده است .تارا( 32ساله ،کارشناسی و دارای پسر
 7ساله) میگوید:

«پسر من اص ً
ال عادت نداشت توی گوشی بره یا اینترنت گردی کنه .االن قشنگ وارد شده بره تو
اینترنت بگرده ،ســرچ کنه و خیلیام براش عادی شده .انگار حق خودش میدونه و ک ً
ال دیگه خیلی
به محدودیتهای ما توجهی نمیکنه»

«بچهها برای ســال دیگه حتماً باید یه مرور کامل از امســال داشته باشن ،چون خودم احساس
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 تردید در یادگیری و سنجش
حضور فیزیکی دانشآموزان در مدرســه و برگزاری کالســهای آموزشی بهصورت چهره به چهره و
برپایی جلسات و کالسهای پرسش و پاسخ برای اطمینان از یادگیری دانشآموزان در مدرسه ،قوتقلبی
برای کاهش نگرانیها و دلهرههای مادران در کســب مهارت ســواد نزد فرزندانشان بود .آموزش مجازی
مــادران را با تردید دریادگیــری فرزندان و همچنین دغدغههای تضعیف پایه تحصیلی آنها و نگرانیهای
ورود به پایه تحصیلی باالتر مواجه ساخته است .نحوه تدریس و ارزشیابی آموزش از دالیل اساسی مادران
برای نگرانی و دلواپســی یادگیری فرزندانشان بهشمار میآید و سبب تردید در یادگیری و سنجش آنان
شده است .ندا ( 35ساله ،کارشناسی و دارای دختر  8ساله) میگوید:

تفسیر مادران از آموزش الکترونیکی در شرایط انتشار ویروس کرونا
 مریم بهارلوئی  دکتر حسین افراسیابی

57 - 74

میکنم دختر من خودش پایه اش افـت کـرده و یه کم ضعیف شده ،خـوب یاد نگرفتـه .این شکلی
درسا رو نیاز به مرور داره حتما و اگه این اتفاق نیفته اونوقت چی میشه .خیلی نگرانم»
برای برخی مادران آموزش مجازی سبب تضعیف پایه تحصیلی فرزندشان شده و آنها را با تردید در
اثربخشــی آموزش مجازی مواجه ساخته است و اغلب آموزش رو در رو را ترجیح میدهند .هنگامه (40
ساله ،کارشناسی ارشد و دارای پسر  10ساله) میگوید:

ال موافق آموزش مجازی نیستم و معتقدم به این شکل اص ً
«من اص ً
ال نمیشه سنجش و ارزشیابی
درســت و دقیقی داشته باشن و بچهها بدون اینکه دقیقاً متوجه باشیم خوب یاد گرفتن یا نه میرن
پایههای باالتر و در آینده به مشکل بر میخورن».

بحثو نتیجهگیری............................................................................................
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این مطالعه با هدف مطالعه تفســیر مادران دارای فرزند دانشآموز دبســتانی ،از آموزشــهای
الکترونیکی و با استفاده از رویکرد کیفی و روش نظریه دادهبنیاد انجام گرفته است .در فرایند تحلیل
دادههای بهدست آمده از مصاحبه با مادران 7 ،مقوله اصلی کشف شده که عبارتاند از :فشار روانی
مضاعف ،اخالل روال روزمره ،نقش مادر /معلمی ،وسواس تکلیف ،فاصله نقش دانشآموز ،شکست
تابوی مجازی و تردید در یادگیری و سنجش.
آمــوزش مجازی از طریق درگیــر کردن مادران در آموزش ،اطمینان از یادگیری ،ارســال به
موقع تکالیف و مواردی مشــابه ،تجربه متفاوت و مسئولیت مضاعف را برای آنها ایجاد کرده است.
چندگانگی نقش(مادری ،همسرداری ،خانهداری ،معلمی) سبب شده است تا مادران فرصت کافی
برای رفع نیازهای شــخصی نداشته باشند .در نتیجه یکی از پیامدهای آموزش مجازی در زندگی
روزانه مادران فشار مضاعف روانی است.
براســاس تفســیر و دیدگاه مادران ،تفاوت اساسی میان محیط مدرسه و محیط خانه ،تاحدی
به دلســردی و دلزدگی فرزندان از یادگیــری و آموزش و در نتیجه فاصله گرفتن نقش دانشآموز
منجر شده اســت .این مقوله که به معنای عدم جدی گرفتن درس و کمتوجهی به تکالیف است،
بــا نظریه دریفوس (2008؛ ترجمه مالئکه )1383،نیز همسوســت .به نظر دریفوس دانشآموزان
بهتعامــل حضوری با یکدیگر نیاز دارند ،لذا عدم حضور در محیط مدرســه و عدم ارتباط چهره به
چهره با همســاالن سبب سســتی و فاصله گرفتن نقش دانشآموز میشود .دانشآموزان در زمان
حضور در فضای مدرســه و فراغت با همســاالن خود معنای متفاوتی از زندگی دریافت میکردند.
یکی از مهمترین چالشــهایی که آموزش مجازی برای مادران به بار آورده ،تالش برای ایجاد انگیزه
در بچههاست تا آنها را به انجام دادن تکالیف و توجه به آموزش سوق دهند.

فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی
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عدم آشنایی دانشآموزان با آموزش بهصورت مجازی ،سبب شده است تا مادران در نقش مادر/
معلمی ظاهر شوند و خود بخشی از مسئولیت آموزش را بهعهده بگیرند .در کنار تالش و فشار روانی
مادران برای اطمینان یافتن از یادگیری فرزندانشان در جهت افزایش مهارت ،میتوان نگرانیهایی را
دید که در زمینة ضعیف شدن پایه تحصیلی فرزندان در مادران رخنه کرده است و در نتیجه مادران
را با تردید در یادگیری و ســنجش مواجه ساخته است .عادت به ارزیابی حضوری و نامأنوس بودن
ارزیابی مجازی آنها را دچار شک و تردید در سنجش فرزندانشان کرده است .اغلب مادران نگرانی
ضعیف بودن پایه تحصیلی فرزندانشان و مشکالت ورود به پایه تحصیلی باالتر را دارند.
در ســطحی دیگر آموزش مجازی منجر به شکســتن تابوی مجازی برای دانشآموزان شده و
اسباب خوگرفتن آنـان با ایـنترنت و عـادت جستوجو در ایـنترنت را فـراهم کـرده است .براساس
توگوهای مادران مشارکتکننده ،یکی از مهمترین پیامدهای منفی آموزش مجازی ،مجاز شمردن
گف 
دسترسی فرزندان به اینترنت و شکسته شدن مرزها ،ممنوعیتها و قواعد استفاده از اینترنت است.
این مقوله با نتایج تحقیقات طورانی و رســتمی ( )1397تأیید میشود ،زیرا آنها نیز در نتایج خود
دریافتنــد که آموزش مجازی هم یک تهدید اســت هم فرصت؛ شکســتن تابوی مجازی و مجاز
شــمردن دانشآموزان به اســتفاده از اینترنت یک تهدید برای خانوادهها بهشمار میآید و چالشی
گسترده برای مادران در پی داشته است.
آنچه در ذهن مادران و دانشآموزان بهعنوان مدرســه و درس و آموزش تعریف شــده با شیوه
کنونی متفاوت است .تصور نهادینهشده آموزش حضوری ،مادران را با تردید در سنجش و یادگیری
و دانشآمــوزان را با فاصله گرفتن نقش دانشآموز مواجه کرده اســت .نزد مادران و دانشآموزان
نشستن پشت سیســتم و یا تماشای آموزش دروس گوناگون از طریق تلفن همراه و در صفحهای
کوچک که نظارت معلم و کادر آموزشــی مدرســه بر آن وجود ندارد کمی ناشــناخته است .لذا
پیشــنهاد میشــود نهاد آموزش و پرورش برای ترغیب و تشویق دانشآموزان و توجه به یادگیری
و آشــنایی مادران با شرایط جدید پیشقدم شــود و به صورت مجازی کارگاههایی برای مادران در
زمینه چگونگی هدایت و مدیریت دانشآموزان در خانه برگزار کند .همچنین پاداشها و امتیازهایی
بــه صورت مجازی برای ایجاد انگیزه در دانشآموزان بــرای عملکرد بهتر مد نظر قرار گرفته تا از
مسئولیت مادران کمی کاسته شود و در پایان مادران برای چگونگی سازگاری با مسئولیت جدید و
راهنمایی فرزندانشان تحت مشاوره و آموزش قرار گیرند.
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