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مقایسه عملکردی آموزش و پرورش در کشورهای اندونزی، چین و استرالیا و وآلمان 

 در دوران همه گیری بیماری کرونا و تعطیلی مدارس

 رقیه رهبری1 ، زهره سعادتمند2

43-52صص   

  

  چکیده

رعایت مسائل  در سراسر جهان و ایران، با توجه به لزوم 2020در ابتدای سال میالدی  19همه گیری بیماری کووید 

ستفاده ااگزیر به راکز نمبهداشتی و فاصله گذاریهای اجتماعی ، تعطیلی مراکز آموزشی و مدارس را در پی داشته است. لذا این 

ی ز شیوه هاتفاده ااند تا دانش آموزان امکان ادامه تحصیل داشته باشند. اساز فضاهای مجازی و کالسهای غیرحضوری شده 

 ، در فضایس درسآموزش آنالین و در فضای مجازی پیش زمینه هایی احتیاج دارد. فراگیران به جای حضور در مدرسه و کال

 وزش، لزومدید آمند. در سبک جخانه به صورت مجازی با معلم و دیگر دانش آموزان با کمترین تعامالت درگیر آموزش هست

 وف تربیتی ه اهداتوجه به عناصر متعدد از جمله نقش معلمان، مدارس والدین جهت تامین شرایط و امکانات برای رسیدن ب

قتصادی سائل امآموزشی مورد نظر پر رنگ تر شده و نسبت به آموزش حضوری از تفاوتهایی برخوردار می باشد. توجه به 

ضاهای نایی با فان و آشامکاناتی از قبیل تب لت، گوشی تلفن همراه، اینترنت ولزوم آمادگی معلمان و مدیر جهت دستیابی به 

ات دیگر ررسی تجربیباطفی این دوران از اهمیت برخوردار می باشد، لذا استفاده و اجتماعی و ع -مجازی و... ، پیامدهای روانی

موضوعات  وقاالت مباشد. در این مقاله که به روش مروری و با مطالعه  جوامع و کشورها در این دوران می تواند راهگشا

-والدین-معلمان-مرتبط در پایگاه های مختلف داده انجام شده است،  ضمن بررسی مقایسه ای  عناصر مشابه)معرفی طرح

تیجه طرح شد، نمشورها این کدانش آموزان( در تجربیات کشورهای اندونزی، چین و استرالیا و آلمان ، نکاتی در مورد عملکرد 

کرده  برخوردار موضوع اینکه هر کدام از این کشورها  با توجه به زمینه و فرهنگ خود و میزان اهمیت مسائل آموزشی با این

 درصدد پیدا کردن راه حل می باشند.

 

 ، فضای مجازی.19معلمان، والدین، دانش آموزان، بیماری کوویدها: کلیدواژه

 

                                                                                                                                                                                            
 ریزی درسی دانشجوی دکتری برنامه- 1

 واحد خوراسگان اسالمیدانشیار دانشگاه آزاد - 2
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 یاز مکانها برا یاریدر بساجتماعی  گذاری فاصلهو   اعالم شد یجهان ریهمه گ یماریب کیو به عنوان  2020مارس  12در  کرونا روسیو

و  کنند لیگرفتند مدارس را تعط میتصم بیماری وعیاز ش یریجلوگ یسراسر جهان برا در شد. در واقع، کشورها رفتهیمشکل پذ نیاز ا یریجلوگ

های آموزشی در سراسر جهان با ( زیرا سیستم2020و همکاران، 3)لسویید بپردازند یکیالکترون یریادگی یها ستمیس قیاز طر نیآموزش آنالبه 

، مواجه شدند  1۹ -های بهداشت عمومی برای مهار گسترش کوویدسابقه در پی بسته شدن گسترده مدارس به عنوان بخشی از تالشچالشی بی

دروس و  تیری، مسئله مد روسیواین   (2020درصد از مناطق را تحت تأثیر قرار داد)سازمان ملل، ۹4گیری .تعطیلی مدارس و سایر فضاهای یاد

 ستمیدر س رییتغموثرباشد،  نهیزم نیتواند در ا یم یقطعاً فناوره و باعث تغییراتی شد که در سراسر جهان را برجسته کرد یریادگی یندهایفرا

، انعطاف ی، آموزش مکاتبات ، مطالعات خارج یکی، آموزش الکترون نیآنال یریادگی وآموزش از راه دور  ی، مدارس را به اجرا یریادگی یها

 (.2020و همکاران،4)رامیستادیال  درمجبور ک گسترده نیآنال ی، و دوره ها یریادگی در یریپذ

 ، و به دانشهمراه شود ICTبا  دیبا مدرسه یند. برنامه درسپردازتماس با دانش آموزان ب وارتباط  یبرقراره ب دی، معلمان بایفراتر از اهداف آموزش

شرایط  آموزش مجازی با توجه به(.بنابراین  2020و همکارن، 5مختلف برای حل مسئله را بدهد)کونیگ یابزارها  فرصت استفاده ازآموزان 

(. از آنجا 13۹۹می باشد)نجفی و احمدی دهرشید، ختلفم حوطشیوع کرونا به عنوان راهکاری قابل توجه در مراکز آموزشی در سو  کنونی جامعه

 آموزش از ییرابطه هماهنگ خانه و مدرسه و شکل دادن الگو کی جادید. انقش اساسی دارن و خانواده ها در رشد سالم کودکان که مدارس

و  ستین ریطور معمول امکان پذ بهمنظم آموزش مدرسه  یتهایفعال، چون برخوردار است ییباال تیدانش آموزان از اهم شرفتیدر پ همکارانه

سه سناریو برای از دست دادن یادگیری وجود دارد، که عبارتند از کاهش . (6،2020می باشد )ایگزادانش آموزان  یریادگی یخانواده تنها مکان برا

دستاوردهای یادگیری ناشی از اثرات نابرابر بحران بر میانگین سطح یادگیری برای همه دانش آموزان)کاهش میانگین نمرات( ، افزایش توزیع 

تحصیل دانش آموزان. این تعطیلی همچنین بر توانایی بسیاری از والدین های مختلف)افزایش انحراف معیار( ، افزایش چشمگیر ترکروی جمعیت

ن و باز بودن مدارس متکی هستند .در کشورهایی مانند توجهی از والدین شاغل، به مراقبت از کودکااست زیرا تعداد قابلدر کار تاثیر گذاشته

تعطیلی مدارس  درصد والدین موفق نشدند جایگزینی برای مدارس و مراکز مراقبت روزانه قرار دهند. 60فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، و آمریکا 

شود که برای اولین بار مفهوم شاخص توسعه انسانی نی میمدت دارد و پیش بینه تنها پیامدهای اقتصادی فوری دارد ، بلکه اثرات طوالنی

 (. 2020توجهی را داشته باشد )سازمان ملل،،کاهش قابل

هت مقابله و حل ی مجازی جموزشهابنابر تغییرات ایجاد شده در نطامهای آموزشی و لزوم بکارگیری روشها و طرحهای ابتکاری و استفاده از آ

االت مربوط به ملی در مقارهای عویروس کرونا  و لزوم رعایت فاصله گذاریهای اجتماعی، به ایده ها و راهکمشکالت ناشی از شیوع و گسترش 

 د.مطرح خواهند ش 1و آلمان پرداخته شده است که نکات مربوطه در جدول  کشورهای استرالیا ، چین و اندونزی
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 چین آلمان استرالیا اندونزی کشور

برنامه 

 کلی

سازگاری با آموزش آنالین.  « یادگیری در خانه » (SFH« )خانه طرح مدرسه در »

 تیآموزش معلم و صالح راتیتأث

و  کار در آلمان تازه در معلمان ها

نقش دیجیتال در آموزش و 

 پرورش

 

 «مدارس تعطیل، اما کالسها برقرار»

توضیح 

 طرح

 انتقال فرآیند یادگیری از مدرسه به

خانه و در نظر گرفتن بهداشت و 

ایمنی دانش آموزان،  توسط 

مربیان و کارکنان آموزش و 

 پرورش و جامعه.

تمرکز بر افراد آسیب 

پذیر به لحاظ اقتصادی 

( SESو اجتماعی)

 است.

تمرکز روی توانایی های مورد 

نیاز معلم و بررسی آنها در معلمان 

 جوان تر و تازه کار

مدرسه تعطیل است ، اما یادگیری دانش 

 ن در منزل برقرار استآموز بصورت آنالی

توجه به مسائل آموزشی و  معلمان

اجتماعی .وجود تعامالت مستقیم 

بین دانش آموزان و معلمان در 

حالی که به طور همزمان از فرم 

های آنالین مانند کنفرانس و چت 

 آنالین استفاده می کنند.

معلمان و فرصت  یستگیشاداشتن  

 یریادگی یآموزش معلم برا یها

تسلط بر ، تالیجید تیصالح

 .خاص  تیوضع یچالش ها

م استفاده از ولزو  نیآموزش آنال

 یتالیجیمختلف د ابعابزارها و من

 یساز ادهیحل مشکالت و پ یبرا

آموزش و  دیجد یکردهایرو

فراتر از اهداف .  یریادگی

 یبرا دی، معلمان با یآموزش

 یارتباط با گروهها یبرقرار

خود با دانش آموزان  یریادگی

 تماس برقرار کنند.

 

 هایگروه شکل-

دسته  - WeChat و QQدر  والدین  

بندی وظایف یادگیری در هر روز و 

دانش آموزان در مورد روش های   آموزش

ه دور معلمان تعامل از را -مطالعه در منزل 

 یارائه دانش پیشگیری از اپیدم –و والدین 

ترتیب  -تهیه تمرینات دانش آموزان -

 کمک به دانش -سمینارهای تدریس

آموزان جهت پاسخ به سواالت. مرور 

ار کارسال گزارش -تکالیف دانش آموزان 

 هفتگی به مدیر

 

دانش 

 آموزان

یادگیری آنالین در دوره های 

مبتنی بر اینترنت . مشارکت دانش 

 آموزان در فعالیتهای یادگیری

یف روزانه و هفتگی که معلم انجام تکال  

تعیین می کند و ارسال تکالیف در زمان 

تعیین شده. آنها هر روز تا ساعت شش 

عصر فرصت دارند تا اشکاالت و سواالت 

 خود را از معلم بپرسند.
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 تهیه امکاناتی مثل لب تاب و ... والدین

و کمک 

ک موضوعی درک در کودکان به

یا به  نکرده اند  درک به درستی ه

 نشده . منتقل خوبی

پرورش دانش آموزان با هم از طریق   

آموزش در منزل و آموزش مدارس ، و 

هدف اساسی آن حمایت از رشد همه جانبه 

و سالم دانش آموزان. خانواده تنها مکان 

برای یادگیری دانش آموزان در دوران همه 

گیری شد. آموزش مدرسه باید از نزدیک 

د، زیرا هم با آموزش خانواده ادغام شو

 افزایی آموزش ، روشهای بهتر و ارتقا رشد

 و پیشرفت بیشتر دانش آموزان را ارائه می

 کند. والدین از طریق  گروه ها، روندها ،

مشکالت یا راه حل های موجود، را برای 

ی استفاده م برقراری ارتباط با دانش آموزان

 کنند

 
 

 را یریادگی ندیاست که فرآ یامه ابرن ستمیس نیپرداخته شد. ا (SFH)طرح مدرسه در خانه یآموزش از راه دور ، به اجرا یبرا یدر کشور اندونز
آموزان را در نظر  دانش یمنیشت و او کارکنان آموزش و پرورش و جامعه، بهدا انیطرح،  مرب نیدر ا نیکند، همچن یاز مدرسه به خانه منتقل م

 .ردیگ یم
با تعامالت  یریدگای ین نوعهمزما یریادگیدارد و  دیشوند ، تأک یکه بصورت همزمان ارائه م نترنتیبر ا یمبتن یبر دوره ها نیآنال یریادگی

کنند. اگرچه  یه ماستفاد نیت آنالچمانند کنفرانس و  نیآنال یکه به طور همزمان از فرم ها یدانش آموزان و معلمان است در حال نیب میمستق
، مدارس هنوز  ابدیه اختصاص داد یبسته ها دیخر یتواند برا یمدارس م یاتیصادر کرده است که بودجه عمل ینامه ا نییآ راً یاخ یاندونز دولت

 .هستند یریادگی یاز موانع اجرا زینامناسب ن یاستفاده کنند. بعالوه، آنتن ده SFH یریادگیتوانند به طور کامل از  ینم
سخت  بانیشتند  فقط پصور کنت نیوالد دیاست و نبا یضرور نیآنال یریادگی یاجرا یبرا ییدر مدارس ابتدا نیالدمعلمان و و نیب یهمکار

 د.لپ تاپ( هستن ایهمراه  یتلفن ها هیبچه ها )ته یافزار
)در زمان   یریدگای یانه هاو رس یآموزش یآموزش، شامل روشها یاجزا هیبتوانند کل دی، با نیآنال یریادگی یاجرا شگامیمعلمان، به عنوان پ 

( ندده یقرار م ریأثتتحت  سیدرتنگام معلمان را ه زهیانگ ی) به طور قابل توجهیشود( و عوامل اجتماع یاستفاده م یمربوط به برنامه روانشناخت
 د.را وضع کنن

 ممعل زهیانگ ،یانبیچالش ها، پشت ،یآموزش یها یطرح عبارتند از: استراتژ نیها و نکات قابل تامل ا افتهی

مورد استفاده قرار  یبه اهداف آموزش یابیدست یبرا یآموزش یها تیاز مولفه ها که در فعال یمجموعه ا: یآموزش یها یاستراتژ -1

د استفاده مور یموزشآ یه هاباشد. رسان یم یریادگی یها یابی، روش ها، رسانه ها، زمان و ارزیریادگیکه شامل اهداف، مراحل  ردیگ یم

 .رده بودندل، آماده ککه معلمان از قب ییها لمیف ایشده بودند و  یریبارگ وبیوتیاز  ایهستند، که  یریادگی یاه لمیمعلمان ف

، یموانع فن رمجموعهیبا آن روبرو هستند شامل چهار ز SFH در طول نیآنال طیمح کیکه معلمان در  ییچالش ها چالش ها :  -2

 یو خارج یبه دو عامل داخل یباشد: الف( موانع فن یمعلمان م نیآنال سیدانش آموزان، مشارکت دانش آموزان و تجربه تدر یو آمادگ طیشرا
خانواده )خواهر و برادر  یاعضا تیشود ، مانند تداخل و فعال یم یخانه دانش آموز ناش طیاست که از مح یمشکالت یداخلدارد. عوامل  یبستگ
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دانش آموزان در  ریمورد سا یب تی، شامل سرو صدا و فعال یرونیشود. عوامل ب یو کاهش توجه آنها م یباعث حواس پرت کوچکتر و بزرگتر( ،که

 .است یزکالس مجا نیبرنامه آنال
و  اقیاشت یریطرز چشمگ کته بهن نیبدون مشکل انجام شود. ا یریادگیتوجه داشت تا  یشاگردان در کالس مجاز یو آمادگ طیبه شرا  دی( باب
 یریادگی یموزان برامه دانش آد که هحاصل کن نانیبتواند اطم دی، معلم با لیدل نیکند. به هم یم نییتع یریادگی یدانش آموزان را برا زهیانگ

  .کند ریخالقانه، آنها را درگ یراه ها لهیهستند و به وس ادهآم
است.  یریادگی یاتهیر فعالوزان ددانش آموزان دارد ، مشارکت و فعال بودن دانش آم یو آماگ طیبا شرا یکه ارتباط تنگاتنگ یگری( چالش دپ

 دانش آموزان ، نیآنال یریادگی . در آغازستیآسان ن یریادگیدانش آموزان جهت  اقیحفظ اشت یکار برا نیکه البته معلمان اظهار داشتند، ا

 . بودند یریادگید و کمتر مشتاق کردن یمند بودند ، اما پس از دو ماه ، احساس خستگ قهعال

که  یگذاشته است. معلمان ریأثت نیآنال یریادگی تیبر موفق ICT معلمان در درک ییو توانا سیو تعهدات معلمان در تدر فیبر وظا دیت( تأک 
 نیادر  رایداند. ز یم زیالش برانگن را چ، آ یاطالعات یو ابزارها یفناور یکه تجربه دارند، در اجرا یکسان یحت ایندارند ،  نیآنال سیتجربه تدر

 یا را دشوار مه برنامه یاجرا ،ارشد  معلمان ایدارند  سیکه تجربه تدر یمعلمان یباشند. حت یطرح معلمان مجبور به تسلط بر انواع برنامه ها م

 .دانند
دانش  یری، و درگ یگو آماد طیشرا ، یداد. موانع فن یقرار م ریدانش آموزان را تحت تأث یریادگیکه معلمان با آن روبرو بودند ،  ییچالشها

 .تگذاش یم تیفیبا ک یریادگیو  یبه اهداف آموزش یابیدر دست یمنف ریمعلمان، تأث نیآموزان ، و تجربه آموزش آنال

 طیدر شرا رانیاز مد یبانیاست. پشت یاتیح اریکار بس یادامه اجرا یو مدارس برا رانی، مد نیاز همکاران ، والد تیحما :یبانیپشت -3

SFH از جمله در دسترس بودن  یبانیپشت یجنبه ها ریمعلمان ، بودجه و سا یمدرسه ، آمادگ زاتیتجه یمعلمان ، هماهنگ یبرا زهیبه صورت انگ
 نیانجام شود. همچن یریادگیکند تا  یمدرسه، آرامش خاطر معلم را فراهم م ریمد اقیو اشت زهیباشد. انگ یم یریادگی یها رساختیز وامکانات 

 یم ریتاث نیآنال یو مدارس در نحوه اجرا رانیمد یبانی، پشت نیدارد. بنابرا یرا در پ یبودجه کاف صیمدارس و تخص رانیمد یریانعطاف پذ

 .گذارد

داده  رییآنها را تغ زهیکرده و انگ جادیا 1۹دیکوو یماریب وعیش یمعلمان در ط یرا برا ییها بی، فراز و نش SFH یمعلم: اجرا زهیانگ -1
 طمربو یها تینجام فعالا یبرا اقیه اشتداده بلک رییرا تغ یکرونا نه تنها سبک زندگ روسیبه و انیتعداد مبتال شیبا افزا طیدر مح راتییاست. تغ

 بر مشکالت موجود در ا به سرعتارد تد ازیآموزش ن یدگیچیپ رایباال داشته باشند ز زهیانگ دیقرار داده است. معلمان با ریبه کار را تحت تاث
 بهمموارد  نیات معلم، او تعهد فیوظا -2.نیآنال یریادگیمعلم در  اقیو اشت هیمعلم : روح زشیغلبه شود. عوامل موثر بر انگ یمجاز یکالسها

 (2020و همکاران، الیستادیکنند)رام یم نییرا تع تیبوده و موفق وستهیپ
و  یاظ اقتصادلح هب یریپد بیآس پرداخته شده است. منظور، ریپذ بیآس  رانیفراگ یرو ژهی، به و«در خانه یریادگی»اثرات به  ایاسترال در

مدارس و  نیکنند. تفاوت موجود ب یزندگ (SES) نییپا یاقتصاد- یاجتماع ای یاست که در جوامع اقتصاد یباشد و شامل کسان یم یاجتماع
 یکیها در نزدانشگاهرس و دبه عنوان مدا لیو خارج از محل تحص نیبه آموزش آنال یجهان یسراسر عیممکن است با حرکت سر ندانش آموزا

ت است و تلف متفاومخ یسسات آموزشدانش آموز در مو یها یژگیمعلم و و یمدرسه ، مهارت ها کیشود . منابع  دیها تشدآن یکیزیف یفضا
در معرض  ترشیب نییپا یاجتماع - ینخواهند داشت. البته ، دانش آموزان با سوابق اقتصاد یکسانی یریادگی صت، دانش آموزان فر جهیدر نت

، یستفاده از فناور، ا تالیجیول دمدت ، شم یرفتن آموزش طوالن نیمطرح شده است: خطر از ب نهیزم نیخطر هستند. موارد نگران کننده که در ا
 ب.و اضطرا یسالمت عاطف

 

 مدت یرفتن آموزش طوالن نیاز بخطر -1
 یبرنامه درس یاحتمال وجود دارد که اگر محتوا نیبا آموزش و پرورش دارند ، ا یاز قبل رابطه نامطلوب ریپذ بیآس رانیاز فراگ یاریآنجا که بس از

 یابر یمدارس تنها مکان ثابت زندگ(. ممکن است 2020، 1یجدا شوند )به نقل از بروک و دمپس یریادگیارائه گردد، از  نیفقط به صورت آنال
شوند، باشد و در صورت نبودن روال  یجابجا م نیوالد نیکه ب یکسان ایکم درآمد ،  یکودکان در خانوارها ای،  گرانید یکودکان تحت سرپرست
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 یآموزش یرابر خطر از کار افتادگدر ب یگردان شوند . راهکار اصل یرو یریادگیاز  شهیهم یدهد ،ممکن است آنها برا یکه مدرسه ارائه م یاساس

 .باشد یمدارس و خانواده ها م نیارتباط و تماس ب تیتوجه به اهم
همه  یفه در طبدون وق یریادگی از نانیاطم یبرا ونسکوی یها هیمنظور ارائه شده است که با  توص نیا یبرا ییمختلف طرحها یدر کشورها که

 :، هماهنگ است1۹ دیکوو یریگ

  قبل از آموزش یاجتماع یروان یرفع چالش ها یراه حل ها برا یبند تیاولو •

 (2020ونسکو،یارتباط) تیاجتماعات و تقو جادیا •

 تالیجیشمول د -2
اداره داده  است. یآنها به فناور یافناک یدانش آموزان نشان دهنده دسترس گریبا د ن،ییپا SES نهیدانش آموزان با زم نیب یتالیجیشکاف د وجود

ش از یب افتهیرند و در مناطق توسعه ندا یدسترس نترنتیدرصد از خانوارها به ا 2/13دهد که به طور متوسط  ی( نشان م2018) ایآمار استرال یها
از رسانه  یعیوس فی. استفاده از طدرصد است 40کمتر از  یدسترس نیدارند و در مناطق محروم ا یدسترس نترنتیبرخوردار، به ا تیدرصد جمع ۹0
وثر باشد. مش آموزان دان یریادگیمختلف  یسبک ها یباشد و ممکن است برا یمختلف دانش آموزان، معتبر م یازهایبه ن ییپاسخگو یبرا ها

 :رابطه عبارتند از نیدر ا ونسکوی یها هیصتو

 آموزش از راه دور یاز گنجاندن برنامه ها نانیاطم •

 یتالیجید یدر استفاده از ابزارها نیاز معلمان و والد یبانیپشت •
 

 یاستفاده از فناور-3
 یم فناورختلف ادغارجات ممختلف در معرض د یدرس یکنند ، در برنامه ها یم لیکه در آن تحص یآموزان بسته به مقطع و مدرسه ا دانش

ن بزرگتر د، و استفاده کاربراباشن یس مبه نف کودکان کوچکتر ، فاقد اعتماد ژهیاز آنها به و یاری، بس یقرار گرفته اند . از نظر توسعه مهارت فناور
 ت:سا ریرت زرابطه به صو نیدر ا ونسکوی ی. رهنمودهایدروس و کاربرد علم یریادگیاست تا  یو سرگرم یهم به منظور باز

 .دیعامل ها را محدود کن ستمیمناسب را مخلوط کرده و تعداد برنامه ها و س یکردهایرو •

 .دیکن نیدانش آموزان را تدو یریادگیاز راه دور و نظارت بر روند  یریادگی نیقوان •
 

 و اضطراب یسالمت عاطف-4
 یمدن با چالش هاکنار آ یابر گرید یعده ا ینداشته باشند ، ول یآمادگ نیآنال یریادگی یبرا یاز دانش آموزان از نظر عاطف یاست برخ ممکن
 یانشناخترو یشانیرگرفت. پ توان دست کم یمدرسه را نم کی یلیتعط یعاطف یامدهایمدرسه ، تالش کنند. پ طیخارج از مح یریادگی یعاطف

 یعاطف تی. حمادابی شیفزادرسه امرفتن ارتباط  نیو با از ب نیدانش آموزان ممکن است با شروع کالس آنال نیدر ب یو افسردگ طرابمانند اض
  د.گسترده و فعال باش دیاست که با یدیکل یآنها امر یو هم از خانواده ها رانیهم از فراگ

 یتژه استراو توسع میتنظ پردازش ، نها دردارند تا به آ ازیبه احساس ثبات ن عیسر راتییتغ انیشود که کودکان در م یم یریگ جهینت نطوریا تاینها

  .کمک کند الینوظهور و س یها نهیکنار آمدن با زم یبرا دیجد یها
نقش  رایزشد،  جادیادرسه مخانه و  یطرح همکار ،یادغام آموزش در خانه و آموزش مدرسه ا یبرا دیجد یبه دنبال کشف راه نیکشور چ در

 ش همکارانه دراز آموز یین الگورابطه هماهنگ خانه و مدرسه و شکل داد کی جادیبوده و ا یمدارس و خانواده ها در رشد سالم کودکان اساس

 .برخوردار است ییباال تیآموزان از اهم شدان شرفتیپ
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خانواده  یهمکار مه دارد وادا  نینالدانش آموز بصورت آ یریادگیاست  اما  لی، مدرسه تعط« اما کالسها برقرار  ل،یمدارس تعط»طرح  یاجرا در
 ییاناکرده ، تو جادیدف واحد اه کیان دانش آموز یریادگی تیفیاز ک نانیاطم یبرا دیکند .مدارس و خانواده ها با یم کترینزد اریو مدرسه را بس

 .ندینما تیخودمختار دانش آموزان را پرورش داده و رشد همه جانبه آنها را تقو یریادگی
انه و خر د آموزش مشترک و اساس آموزش مدرسه بوده و آموزش مدرسه ،مکمل و گسترش دهنده آموزش خانواده است. هیخانواده پا آموزش

 نیا رایاده ادغام شود، زموزش خانوبا آ کیاز نزد دی، آموزش مدرسه با نیشود. بنابرا یمدرسه ، به پرورش اخالق و ارتقا توسعه همه جانبه منجر م

 .کند یدانش آموزان را ارائه م شتریب شرفتیر و ارتقا رشد و پبهت ی، روشها ییفزاهم ا

شود که   یم  لیتشک  WeChat   و QQ  در  نیوالد یهاکند. گروه یم جادیدانش آموزان و خانواده ا نیآنال یریادگی یرا برا یبستر مدرسه
کنند و دانش  یم یسته بنددرا در هر روز  یریادگی فیباشد، معلمان وظا یم  انیآموزان، معلمان ، و سرمربدانش ن،یگروه شامل والد یاعضا
وه ها، از روندها ، گر نیا قیاز طر توانند یم نیدهند. والد یمرتبط آموزش م یاطالعات آموزش ایمطالعه در منزل  یرا در مورد روش ها انآموز

. ابندی یور دست مداه ر به تعامل از ، نیمعلمان و والد نیمطلع شوند. بنابراارتباط دانش آموزان  یبرقرار یموجود، برا یراه حل ها ایمشکالت 
 نیوالد یروه براگ لهیبوس ،ازید نکند. منابع مور یموارد را در کالس مطرح م ریو سا یدمیاز اپ یریشگیهمزمان ، معلم به طور منظم دانش پ

و  ییاعث هم افزابداده ،  شیه افزامدرسه و خانواد تیو ترب میو معلمان را از تعل نیوالد یشود، که آگاه یبه موقع مطرح م یریادگیبمنظور 

 .شود یبهتر دانش آموزان با مواد و روش ها م ییآشنا
 تیالفع کیالس که هر ک بیرتت نیآورد ، به ا یبه اجرا درم«   نکته در هفته کی»خانواده را با طرح  یآموزش اخالق یهاروش  مدرسه
 آموزان را با آموزش دانش یخالقو آموزش ا کندیم یاندازو ... راه یکار خانوادگ ،یو نقاش یسیخواندن، خوشنو نهیرا در زم یه خانگشبک یآموزش
خود درک  نیوالد تیا تحت هدار عتیطب افراد، جامعه و نیرابطه ب یتا به درست کندیم قیامر دانش آموزان را تشو نی. اکندیم بیترک یادگخانو

 د.عمل کنن یو منطق یاحترام بگذارند، به طور علم ینیع یایکنند، به دن
کنند و با توجه به  یم هیرا ته دانش آموزان ناتی.تمر2دهند.  یم بیرا ترت سیتدر ینارهای. سم1دهند عبارتند از:  یمعلمان انجام م آنچه

.به دانش آموزان 3کنند. یال مدر هر کالس ارس QQ یگروه ها یکرده و آنها را برا هیرا ته یهفتگ یموضوع نی، تمر نیآموزش آنال یمحتوا
سخ ، معلمان روزانه پا رسال کننداربوطه معلمان م یتوانند آنها را برا یدارند ، م یتا به سواالت پاسخ دهند. اگر دانش آموزان سوال شود یکمک م

 دانش ٪30کنند. معلمان کالس هر روز  یدانش آموزان را مرور م یکارها- 4ر روز (  ه 18:00دهند )سواالت دانش آموزان قبل از ساعت  یم
ت دانش مشکال حیضتو یا برار حیصح شنهاداتیپ ایکنند. معلمان نظرات ، بازخورد ها و  یانتخاب م فیارسال تکال برای را کالس آموزان

ان ز دانش آموزوند. ضمن مراقبت اشبه طور متناوب انتخاب  دیکنند با یخود را ارسال م فیکه وظا آموزانی دانش ٪30دهند.  یآموزان ارائه م
 یجدول آمار» یآماده ساز میمعلمان. ت سیمار تدرآ -5را در کوتاه مدت دارند.  فیشود که همه تجربه ارسال تکال یحاصل م نانیمنتخب ، اطم

 .دهد یموزش گزارش مآ ریبه مد کشنبهیعصر روز  5و آن را قبل از ساعت کند  یم لیرا تکم «قیو تحق سی، کار تدر نیآموزش آنال
ز و به حفاظت ا اموزندیرا ب یدمیز اپا یریشگیبه فرزندان خود کمک کنند تا دانش مربوط به پ دیبا نی، والد یدمیاپ نیا ی: در طنیوالد اقدامات

 .هوشمند استفاده کنند یکنند تا از برنامه آموزش بیفرزندان خود را ترغ نیبپردازند. همچن یبهداشت فرد
 یبه بررس ازیه نکجود دارد و یائلدهند ، هنوز مس یارتقا م یآموزش خانواده را همه جانبه و خانوادگ یماریب نیا یکه مدارس در ط یباوجود

 اموارد مدارس ر نیاجرا شود. اواند ت یبازخورد مشق شب که نم یدانش آموزان ، و اجرا ییراهنما یبرا نیاز والد یدارند، از جمله :مشکالت برخ

 .خانه و مدرسه فکر کنند وندیپ سمیمکان جادیا یدر مورد چگونگ شتریکند که ب یم بیترغ
 یها یستگیشا یجنبه ها یو بررس یکنون طیشدن در آموزش و پرورش در شرا یتالیجینقش د لیو تحل هیمورد کشور آلمان  هدف تجز در
روزمره را  یجامعه و زندگ یتمام جنبه ها باًیتقر یریهمه گ نیدانشجو معلمان بود .از آنجا که ا یمناسب برا یریادگیفرصت  جادیلمان و امع

، یمفهوم TPKمعلمان ،  تیسازمان دهند. در مورد صالح دیجد یارتباط و تعامل را به روش رند،یبگ ادیداد ، مردم مجبور شدند  ارقر ریتحت تأث
 سیمدرسه ارتباط خود را حفظ کرده و تدر یلیتعط نیداشته اند گزارش دادند که در ح یاستاندارد عملکرد بهتر نیکه در آزمون آنال یمعلمان
 یقابل توجه تیارائه بازخورد به دانش آموزان اهم نیو همچن فیانجام وظا یمعلمان برا یانجام دادند. خودکارآمد شتریرا ب نیآنال یانطباق
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 یایمدارس از مزا یلیداشتند ، هنگام شروع تعط ییآشنا سیداشتند و با آنها در تدر اریدر اخت یکه از قبل منابع نرم افزار ی، معلمان یعنیداشت. 
 د.بودن برخوردار یشتریب

 GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft)) آموزش آلمان هیمعلم در سراسر کشور توسط اتحاد ینظرسنج کی

 تالیجید یارتباط های رسانه از( ٪۹8تمام معلمان ) باًیکرونا انجام شده است ، نشان داد که تقر یریکه درست قبل از همه گ (26،  2020
همراه در دسترس  یمانند تلفن ها یتالیجید یکه دستگاه ها یبدان معناست، تا زمان نیکردند. ا یاز آموزش استفاده م ریغ یانجام کارها یبرا

به طور قابل  تالیجید تیبا توجه به صالح OTL بود. آموزش معلمان ریامکان پذ یارتباط به طور کل یآنها بود ، برقرار نیدانش آموزان و والد

  .و... برخوردار شوند یریادگی دیجد یمحتوا ی، معرف یاز ارتباط اجتماع دیباکند معلمان  یم ینیب شیپ یتوجه

 انیآمار در م نیدهند. ا یانجام م ICT دانش آموزان را با استفاده از یابیدانند چگونه ارز می که کردند اعالم معلمان از ٪78طور متوسط  به
بصورت  ینیمان سنجش تکوکه معل ی(. در هر صورت ، تا زمان180،  201۹و همکاران،  لونفرای) است شده گزارش ٪4۹معلمان آلمان فقط 

آنها  یدت برام یطوالن در یفکا یدرس یدانش آموز در مورد آموزش از راه دور و ساختن برنامه ها یازهاین صیندهند ، تشخ نجاما نیآنال
کند که  ینم نیم( تض2001،یپرنسک) «تالیجید ینسل بوم»مشکل خواهد بود. برخالف انتظارات ما ، معلمان تازه کار به عنوان افراد متعلق به 

بطور  دیابتدا با یآموزش یها ستمیر سد ICT لیاز مدارس در روند تبد یاریرا توسعه داده اند. بس تالیجید شرفتهیپ یمهارت ها یآنها به طور کل
 نیا ی ریهمه گ تیع. وضندیماقدام ناروزمره  یریادگیآموزش و  یندهایآنها ( شروع کرده و در فرآ نیوالد دیاز دانش آموزان ) و شا کیستماتیس

 وهیش دیاهد داشت. مدارس بانخو ینکنند ، عواقب مناسب یرویپ ICT یآشکار کرده است که اگر مدارس از روند تحول اساس یبه خوب یماریب
 تیمقاله بر لزوم تقو نی(. ا2020،  مهیدانش آموزان در خانه قرار دهند  )کل یحضور ریاز حضور در مدرسه و آموزش غ یبیرا ترک یریادگی

،  ژهیه وبکند.  یم دیمعلم تأک یا ، هم در آموزش معلمان تازه کار و هم در توسعه حرفه ICT مربوط به یریادگیو  موزشر آد یمعلم یمهارتها

ر شدن د یتالیجید یمعلمان برا یزآماده سا نیمربوطه برخوردار باشند ، همچن یشناخت یو مهارت ها TPK خود از لیدر تحص دیبا ندهیمعلمان آ
  .آن را از دست بدهد دیشود که معلم نبا یتلقتواند فرصت  یمدارس م

 

 شنهادیو پ یریگجهینت
باشند و خوگرفتن  یم رییشده و بطور روزافزون همچنان در حال گسترش و تغ جادیکه ا ینینو یهایو فناور یکیتکنولوز یشرفتهایتوجه به پ با

آن در سطح جهان  یریکرونا و همه گ روسیو وعیش نیهمچن هایفناور نینامند، با ا یم«  الیتیجینسل د یبوم»که اصطالحا آنها را  دینسل جد
و  یتالیجید یبه استفاده و کاربرد ابزارها ریناگز ران،یو فراگ یو آموزش یتیترب یفعاالن عرصه ها ،یمدارس  و موسسات آموزش یلیطو  تع

 وهیدر آموزش و ش یمیپارادا رییبه تغ ازین یالدیم 2020سال  یدر ابتدا روسیکرونا و یماریب وعیباشند. در واقع با ش یم یمجاز یآموزش ها
 ریغ یماریب یبرا یدرمان ایکن شدن  شهیبعد از ر یاز کرونا حت شیپ یها وهیو گسترده احساس شده، بازگشت به ش عیبه طور سر یریادگی یها

 یرابطه توجه به تجربه ها نیتالش شود و در ا نیبا سبک نو تیو ترب میتعل یریباشد تا در شکل گ یالزم م نیممکن و دور از ذهن است بنابرا
مقاله به  نیدر ا لیدل نیاست. به هم یبه دست آورده اند ،ضرور یمطلوب جیکه موفق تر عمل کرده و نتا ییخصوص آنها هکشورها ب گرید

 نیو مدارس ا یدولتها و ادارات محل یاز اقدامات عمل یو آلمان پرداخته شده است و نکات نیو چ ایاسترال ،یاندونز یاز کشورها یاتیمطالعه تجرب
 ،یبانیچالش ها، پشت ،یآموزش یها یمدارس استفاده شد. استراتژ یلیدر دوران تعط یو مل یاز طرح سراسر ی. در اندونزدیکشورها مطرح گرد

عنوان شد که در آن به  یحضور ریبه  آموزش غ رانیفراگ شتریب یرح جهت دسترسط نیباشد .ا یمعلم از موضوعات مرتبط با طرح م زهیانگ
پرداخته  یو عوامل اجتماع یریادگی یو رسانه ها یآموزش یروشها یریو بکارگ نیآنال یریادگی یاجرا شگامینقش معلمان به عنوان پ تیاهم

 نیآنال سیدانش آموزان ، مشارکت دانش آموزان و تجربه تدر یو آمادگ طی، شرا یموانع فن رمجموعهیطرح شامل چهار ز نیا یشد. چالشها
باشد  یمد نظر م یو اجتماع یبه لحاظ اقتصاد ریپذ بیآس  رانیبر فراگ ژهیو به  طور و« در خانه یریادگی»به اثرات  ایباشد. در استرال یمعلمان م

موجود را  یآموزش یها ینابرابر دیمدارس خطر تشد یلیرض خطر هستند. تعطدر مع شتریب نییپا یاجتماع - یو دانش آموزان با سوابق اقتصاد
در  رانیدهد. از آنجا که فراگ یقرار م یو رفتار ی، عاطف یاجتماع یمنف جینتا شیدر معرض خطر افزا ار ریپذ بیبه دنبال دارد و دانش آموزان آس

نوظهور  یها نهیکنار آمدن با زم یبرا دیجد یها یو توسعه استراتژ میدارند تا به آنها در پردازش ، تنظ ازیبه احساس ثبات ن عیسر راتییتغ انیم
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 یآموزش یها یاز گسترش ناهمگون یریو جلوگ یآموزش یازهایبه ن ییپاسخگو یکنند. برا یرا فراهم م تثبا نیکمک کند ، مدارس ا الیو س
 نشیکشورها  و استفاده  از تجربه ، دانش و ب ریروش ها در سا نیاز بهتر یرویوجود دارد و با پ یپاسخ فعال و چند وجه کیبه  ازیموجود ، ن

 د.رعمل ک یتوان به خوب یبه دست آمده م یها
 یشد و همکار جادیخانه و مدرسه ا یطرح همکار ،یادغام آموزش در خانه و آموزش مدرسه ا یبرا دیجد یبه دنبال کشف راه نیکشور چ در

 ریو سا یدمیاز اپ یریشگیو معلم به طور منظم دانش پ ابندی ی، به تعامل از راه دور دست منیشد. معلمان و والد کترینزد اریده و مدرسه بسخانوا
و  نیوالد یشود، که آگاه یبه موقع مطرح م یریادگیبمنظور  نیوالد یگروه برا لهیبوس از،یکند ومنابع مورد ن یرا در کالس مطرح م اردمو

شود. به طور  یبهتر دانش آموزان با مواد و روش ها م ییو آشنا ییداده ، باعث هم افزا شیمدرسه و خانواده افزا تیو ترب میمعلمان را از تعل
از  یحاک جیخانه و مدرسه مطرح است. در مورد کشور آلمان هم نتا وندیپ سمیمکان جادیا یو... در مورد چگونگ نیمعلمان و والد فیوظا صهخال

اطالعات الزم است  یو فناور یمجاز یمربوط به استفاده از فضا یبه آموزش ها ازیمعلمان ن ریمعلمان تازه کار و هم سا یآن است که هم برا
مهارتها و  یریآموزش و فراگ یدر مدارس شوند اجرا سیوارد آموزش و تدر یدر مورد دانشج. معلمان که قرار است به زود نیهمچن

و بهره  رساختهایمدارس لزوم گسترش ز یلیو تعط یریهمه گ نیهم با توجه به ا رانیدر ا نیباشد. بنابرا یم یضرور ازیمورد ن یاستانداردها
و دانش آموزان بنسبت به  نیاز جمله مدارس ، شناخت معلمان و کادر مدرسه و والد یمراکز آموزش یبرا قیدق یزیر مهاز امکانات ، برنا یریگ

 یابیارز ران،یارتباط معلمان با فراگ یبرقرار یمربوطه، چگونک ینرم افزارها ،یآموزش مجاز یبا فضا ییخود و آشنا دیجد یتهایو مسئول فیوظا

و ...   ICTمربوط به  یاللمل نیب یاز استانداردها رانیمعلمان و فراگ یدر آموزش در دوران کرونا و برخوردار نیوالدمختلف  آنها و نقش  یها
 دباش یمطرح م
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