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با نيازهاي  آموزاندانشوالدین  هايتجربه

 در دوران کرونا ویژه از مشكالت آموزش
 

 2دکتر سارا یداللهی و 1الهام توکلیدکتر 

 

 16/10/1399تجدیدنظر:                          12/7/1399تاریخ دریافت.: 

 26/2/1400پذیرش نهایی: 

 

 چكيده

والدين  هايادراك تجربهبررسي پژوهش حاضر، : هدف هدف

در دوران كرونا بود تا  با نیازهاي ويژه از مشكالت آموزش موزانآدانش

 آنهابتوان نسبت به كاهش  مشكالت آموزشياين با تكیه بر شناسايي 

كیفي و از نوع  در قالب پژوهش روش: روش د.مبادرت كر

با نیازهاي  آموزاندانشوالدين از اين رو از بین  ت.پديدارشناسانه اس

به حد تا انتخاب شدند  گیري هدفمندنمونه ۀنفر به شیو 14ه ويژ

د. انجام ش يافته نیمه ساختار ۀمصاحب آنها و با رسیديم هادادهاشباع 

كاليزي تجزيه و تحلیل  ايهفت مرحله از روش گوها با استفادهوگفت

كه  نداز اين پژوهش نشان داد آمده دست به هاييافته: هایافتهدند. ش

اين گروه از براي در دوران كرونا  آموزشمشكالت  ۀيجادكنندعوامل ا

مربوط به امكانات،  مسائلمضمون كلي  3توان در آموزان را ميدانش

مسائل مربوط به نگرش و مشكالت آموزش والدين و معلمان 

نشان داد با بررسي پژوهش حاضر  ي:گيرنتيجه د.كربندي تقسیم

دوران  آموزشاز مشكالت زهاي ويژه با نیا آموزانۀ والدين دانشتجرب

ها، آموزش مناسب و فراهم با تغییر نگرشتوان تا حد امكان ميكرونا 

استعدادهاي و ها بستر مناسبي براي شكوفايي تواناييآوردن امكانات، 

نتايج  ۀپاي مقاله بر پايانآموزان فراهم كرد. در اين گروه از دانش

 .است پژوهش، پیشنهادهاي الزم ارائه شده
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Abstract 
Objective: The research’s aim was to study parent's 

experiences regarding educational problems in 

Coronavirus pandemic for students with special 

needs. Identifying these problems may lead to 

reducing them. Method: The research method was 

qualitative and phenomenological. Therefore, 14 

parents of students with special needs were selected 

by purposive sampling method. Data gathering 

continued until data saturation level was reached. 

Dialogues were analyzed using Colaizzi's seven-

step method. Results: The findings of this study 

showed that the factors that cause educational 

problems during the Coronavirus pandemic for this 

group of students can be categorized in 3 general 

contexts: issues related to facilities, issues related to 

attitudes and educational problems of parents and 

teachers. Conclusion: The present study showed 

that, it is possible to provide a suitable platform for 

developing and nourishing the abilities and talents 

of this group of students by changing attitudes, 

appropriate training and providing facilities. At the 

end of the article, based on the research results, the 

necessary suggestions and implications were 

discussed. 
 

Key Words: parent’s experiences, students 

with special needs, Corona 
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درصد  دهدهند كه حدود آمارهاي جهاني نشان مي

جمعیت هر كشور را افراد با نیازهاي ويژه تشكیل 

انداز آموزان از چشم. اين گروه از دانشدهندمي

آموزشي گروهي هستند كه براي دستیابي به باالترين 

 دنهاي خود به آموزش ويژه نیاز دارمیزان توانايي

« ث»به استناد بند (. 1395)كرك، گاالگر و كولمن، 

به منظور  1(1397قانون جامع حمايت از معلولین )

ايجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس و نیز 

هاي برابر در برخورداري از امكانات ازي فرصتسفراهم

زندگي و اجتماعي و آموزشي، دسترسي به منابع 

مناسب و ارتباطي، يكي از حقوق قانوني و مطالبۀ به 

آموزان با نیازهاي ويژه است كه بايد از شحق دان

هاي دولتي و نهادهاي غیر دولتي طريق دستگاه

كوتاه به آمار كل  نگاهيمرتبط، پیگیري شود. 

 و آموزش پوشش آموزاني كه در حال حاضر زيردانش

بیانگر اين حقیقت است  استثنايي قرار دارند، پرورش

از ، موزانآدرصد از كل اين دانش نیمكه امروزه فقط 

در  ساير آنها و برخوردارند ويژههاي آموزش برنامه

مدرسه  بهشوند يا مي دهييجا مدارس عادي

به گزارش سازمان آموزش و پرورش روند. نمي

آموز استثنايي كشور، بیش از صد و پنجاه هزار دانش

استثنايي در هزار و پانصد و شصت مدرسۀ استثنايي 

هفتاد از اين تعداد د. در كشور در حال تحصیل هستن

كنند و هزار نفر در مدارس خاص تحصیل مي و هشت

 هاي تلفیقي حضور دارندهزار نفر در آموزش هفتاد

 (.1397)سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور، 

 هاي آنان،و خانواده آموزان با نیازهاي ويژهدانش

و به همین دلیل گاه د ندار فرديمنحصربه هايويژگي

. هستند مواجه يجامعه و مدرسه با مشكالتدر 

هاي آموزشي بايد با نیازهاي كودكان سازگار برنامه

آموزشي  هايد و اين كودكان بايد حمايتنباش

و نه يك  درسي منظم ۀبرنامۀ زمین را در مختلفي

ك، يو و پار) درسي متفاوت، دريافت كنند ۀبرنام

ر اصول ناظر ب(. به استناد اصل يازده از 2020

ي در برنامۀ درسي ملي تیو ترب يدرس يهابرنامه

 و درسي هايجمهوري اسالمي ايران نیز، برنامه

 آموزان )عادي،دانش تمام براي بايد تربیتي

درخشان(  استعدادهاي و ويژه با نیازهاي آموزاندانش

 تدوين و طراحي يكپارچه و پیوسته هم به صورت به

اسالمي ايران، شود )سند برنامۀ درسي ملي جمهوري 

 ها بايد با رعايت انعطاف، با نیازهاي(. اين برنامه1391

 آموزان با نیازهاي ويژههاي دانشهريك از گروه

 (.2020ك، يو و پارمنطبق و سازگار شوند )

عادي و حتي استثنايي ما بیشترين  هايمدرسه

رياضي و علوم قرار  آموزش خواندن، ررا ب تأكید

سپرده مهم ديگر به فراموشي اي هدهند و جنبهمي

كه امروزه تاكید زيادي بر آموزش شوند درحاليمي

هاي زندگي در قرن بیست و دروس كاركردي و مهارت

آموزان وجود دارد )مركز آموزش و يك به دانش

المللي براي آموزش روستايي يونسكو؛ پژوهش بین

موسسۀ فناوري اطالعات در آموزش يونسكو و موسسۀ 

(. اين در حالي 2020هوشمند دانشگاه پكن، يادگیري 

آموزان تناسب اندكي هاي درسي دانشكتاباست كه 

 ند. با جريان زندگي انساني در قرن جاري دار

گیري ويروس كرونا، مدارس در به دنبال همه

اند. يونسكو مدعي است از سراسر دنیا بسته شده

بیست و پنج مارچ كه مدارس بسته شدند، يك 

و پانصد و بیست و چهار میلیون و ششصد و  میلیارد

چهل و هشت هزار و هفتصد و شصت و هشت 

اند. اين يادگیرنده از فرايند يادگیري عادي خارج شده

ها، والدين و امر موجب شد تا همه روزه معلم

هايي جايگزين گذاران آموزشي به دنبال راهسیاست

ع و براي آموزش مدرسه محور باشند تا بتوانند مناب

شرايطي فراهم كنند تا نیازهاي فراگیران و 

آموزان را پاسخ دهند. در اين شرايط به دانش

گوي نیازهاي اي نیاز بود كه پاسخرويكردهاي خالقانه

آموزان با آموزان از جمله دانشآموزشي تمامي دانش

هاي بسیار نیازهاي ويژه باشد. پیشرفت فناوري فرصت

ت اندركاران تعلیم و ارزشمندي را در اختیار دس

تربیت قرار داده است تا با استفاده از فضاي مجازي، 
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موقعیتي شبیه فضاي آموزشي كالس درس را براي 

اي در فرايند آموزش آموزان فراهم نمايند و وقفهدانش

المللي براي )مركز آموزش و پژوهش بین ايجاد نشود

آموزش روستايي يونسكو؛ موسسۀ فناوري اطالعات در 

موزش يونسكو و موسسۀ يادگیري هوشمند دانشگاه آ

؛ بنابراين (2020؛ پترتو، ماساال و ماساال؛ 2020پكن، 

هايي كوتاه، به طور كلي آموزش با وجود وقفه

آموزان با آسیبي جدي مواجه نشد اما در مورد دانش

آموزان با نیازهاي ويژه چه اتفاقي افتاد؟ ما دانش

هاي موقت موفقیتي در انديشيتوانیم با چارهنمي

 پذيرترين قشر جامعه كسب كنیم.آموزش آسیب

به مرور كشورها بحث  2002تقريباً از سال 

آموزش از راه دور، آموزش الكترونیكي و مجازي حال 

پیگیري كردند و را چه به صورت آفالين يا آنالين 

آمادگي  هااين كشوربنابراين در تولیداتي نیز داشتند. 

پذيرش تغییر عمومًا  ؛ه كرونا بیشتر بودبراي واكنش ب

و تغییر واقعي عموما در بحران روي  سخت است

توان يك فرصت تلقي . از اين نظر كرونا را ميدهدمي

 معلمان و مربیان. آموزش در دوران كرونا تمامي كرد

 درسي خود فراخواند ۀرا به تجديدنظر در ماهیت برنام

 كردترغیب تغییر  وپذيري را به سمت انعطاف و آنها

شدند معلمان فشار بیشتري را متحمل هرچند كه 

معلمان طي اين دوره  (.2020)پتري و همكاران، 

هايي را براي دهند و فیلمخدمات خانگي ارائه مي

كنند تا براي آموز خود ضبط و ارسال ميدانش

آموزان حمايتي فراهم كنند. برخي ها و دانشخانواده

هاي اجتماعي، پیامك، تلفن و كهمعلمان از طريق شب

ايمیل با والدين در ارتباط هستند و آنان را راهنمايي 

 (.2021كنند )يازكیر و گارگار، مي

ارسال سازمان آموزش و پرورش استثنايي با 

كارگیري ظرفیت هدرسنامه به منازل و مدارس و ب

يادگیري و  ۀمركز مشكالت ويژ هفتصد و چهل و يك

ها را هدف قرار داد تا وره، خانوادهمركز مشا شانزده

هزار  بیست و پنجتحت آموزش قرار بگیرند؛ همچنین 

هزار نفر از اولیا  نودتلفني به  ۀساعت آموزش و مشاور

راهبردها غالبا بدون استفاده از فناوري و  .ارائه شد

ها و هاي آموزشي، پروژهشامل مبادلۀ منابع، بسته

موزش و پرورش تكالیف كتبي بودند )سازمان آ

 تا(.بياستثنايي كشور، 

آموزان با نیازهاي ويژه نیز به دنبال والدين دانش

شان در خانه هستند؛ هايي براي حمايت از فرزندانراه

هاي آنان براي برآوردن آموزش در خانه، يكي از شیوه

چالش اين كار  شان است.نیازهاي آموزشي فرزندان

ار خود و آموزش فرزند زيادي در ايجاد تعادل میان ك

هاي فراوان به نظر كند. با وجود دشواريايجاد مي

توانند براي اين گروه رسد محتواهاي آنالين ميمي

سازي شده و مفید واقع شوند. يكي از متناسب

ترين كارهايي كه والدين و معلمان بايد براي مهم

با نیازهاي ويژه در بحث آموزش در خانه  آموزدانش

هند، فراهم كردن يك برنامۀ منظم است كه با انجام د

بیني در اين روزهاي داشتن چهارچوبي قابل پیش

كمك  آموزدانشغیرعادي به احساس بهتر و امنیت 

هاي مصور از برنامهآموزان دانشكند. اغلب اين مي

 (.2021كنند )توكلي و يدالهي، ديداري استقبال مي

، معلمان و از آنجا كه اين شرايط ويژه، والدين

خدمات آموزشي را در سطحي گسترده تحت تاثیر 

قرار داد و نقش والدين را در ارائۀ خدمات آموزشي به 

شان بیشتر كرد، ادراك تجارب آنان از خدمات فرزندان

موجود و ارائه شده و خالهاي موجود، گامي اساسي 

در پر كردن اين خالها و در نتیجه ارائۀ خدمات 

اي اين گروه است لذا در مقالۀ مطلوب و مناسب بر

حاضر، به بررسي تجارب والدين از مشكالت آموزشي 

 اين دوران پرداخته است.

 روش

پژوهش حاضر در قالب روش كیفي و از نوع رويكرد 

ۀ زيستۀ والدين درك تجرب منظور پديدارشناسي به

از مشكالت آموزش در  با نیازهاي ويژه آموزاندانش

. جامعۀ آماري پژوهش، كلیۀ انجام شددوران كرونا 

آموزان با نیازهاي ويژه هستند كه نتیجۀ والدين دانش

اين پژوهش به آنان قابل تعمیم است و طي دوران 
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هاي آموزش آنالين و از راه دور طرف كرونا با چالش

و تا  بودروش هدفمند  ،گیريروش نمونهاند. بوده

 شده نجامتحلیل اد. ادامه پیدا كر هازمان اشباع داده

 توصیفي كاليزي در اين پژوهش از نوع پديدارشناسي

 آمده 1در جدول  آنو مراحل تحلیل محتواي  است

 (:1391ت )سیگارودي و همكاران، اس
 . مراحل تحليل محتواي کالیزي1جدول 

 شرح تحليل مرحله

 كنندگانمهم شركت هايو يافته هاتوصیف خواندن دقیق تمام 1

 مرتبط با پديده هايو جمله بااهمیت هاياستخراج عبارت 2

 شده استخراج مهم هايبخشي به جملهمفهوم 3

 خاص هايو مفاهیم مشترك در دسته كنندگانشركت هايتوصیف سازيمرتب 4

 جامع و كامل شده به توصیف استنتاج هايعقیده تبديل تمام 5

 مختصرتبديل توصیف كامل پديده به يك توصیف واقعي خالصه و  6

 اهيافته اعتباربخشي بهو  آمده دست به هايايده كردن روشن كنندگان برايمراجعه به شركت 7

ها در بخش كیفي بايد تحلیل داده فرايندۀ دربار

با تفكیك متن مصاحبه به عناصر  گفت كه نخست

د. مفاهیم استخراج شدن ها،داخل خطوط يا پاراگراف

، كدگذاري محوريبعدي با استفاده از  ۀمرحلدر 

هاي بزرگتري قرار گرفتند و در قالب مقولهمفاهیم 

هاي بزرگ در قالب دسته هاهسعي شد كه مقول

 بندي شوند. در اين مرحله نخستمفهومي طبقه

ها سپس ساير مقوله. اصلي تعیین شد ۀمقول

 دست براي به در پژوهش حاضرد. بندي شدندسته

نیمه ۀ احبمص ۀهاي پژوهش از شیوآوردن داده

در  و به همین دلیل شد بهره گرفته ساختاريافته

آموزان با نیازهاي ارتباط با مشكالت آموزشي دانش

در ارتباط با  تعدادي سؤال ،در دوران كرونا ويژه

 ،سپس در فرايند مصاحبهد. ش موضوع پژوهش مطرح

ها فرعي ديگري براي درك بهتر پاسخ هايسؤال

كنندگان بود كه شركتو تالش بر اين  شد پرسیده

در د. بیشتر به بیان مسائل مربوط با پژوهش بپردازن

توانند كنندگان مينیمه ساختاريافته، شركت ۀمصاحب

د بحث كنن موضوع دلخواه ۀخود دربار هايتجربه بر

بیست تا ها از مصاحبه زمان مدت(. 1389عابدي، )

در ابتدا اطالعات جمعیت دقیقه متغیر بود.  پنجاه

ها در كنندگان گرفته شد. مصاحبهختي مشاركتشنا

يك جلسه و با استفاده از اپلیكیشن ضبط صدا ضبط 

پس  و پس از آن كلمه به كلمه روي كاغذ پیاده شد.

كنندگان توضیح به مشاركتاز ايجاد محیطي مناسب 

داده شد كه اصول اخالقي مانند رازداري و 

طالعات داري، حفظ گمنامي و محرمانه بودن اامانت

شود و سپس از آنها رضايت آگاهانه گرفته رعايت مي

خود در ارتباط با  ۀتجرب»ل مصاحبه با طرح سؤا شد.

در هنگام تعطیلي مدارس مشكالت آموزشي فرزندتان 

آغاز شد. براي درك « درا بیان كنیدر دوران كرونا 

 ،شوندگان مصاحبه هايبهتر و رفع ابهام در پاسخ

بیشتري در اين خصوص  هايالتكرار و سؤ هاسؤال

 .شدپرسیده مي

والدين از  چهارده نفركنندگان پژوهش حاضر مشاركت

در اين مطالعه پس د. آموزان با نیازهاي ويژه بودندانش

ها اشباع شد و با مصاحبه، داده سیزدهاز پايان يافتن 

نفر در  چهارده احتساب يك مورد بیشتر، حجم نمونه

ۀ به هم ايند پژوهشدر فر. نظر گرفته شد

توانند در صورت كنندگان اعالم شد كه ميشركت

شركت در مصاحبه انصراف  ۀنداشتن براي ادام تمايل

، در اين پژوهش آوري اطالعاتابزار جمعد. بدهن

تر و طالعات شخصيامصاحبه در  مصاحبه بود زيرا

تازه  هايكردن سؤال توان با مطرحرا ميي تردقیق

گابا د. قبلي به دست آور هايپاسخ كردن براي روشن

هاي كیفي معیارهاي اعتبار را براي پژوهش و لینكن

معادل روايي دروني، انتقال را معادل روايي بیروني، 

را معادل عینیت در  معادل پايايي و تأيید اعتماد را

بر اين معیارها،  عالوه آنهاد. دانني ميهاي كم  پژوهش

ي از معیارهاي ديگر براي يك عنوان معیار اصالت را به
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نوري و د )كننهاي كیفي تلقي ميارزشیابي پژوهش

 بنابراين در اين پژوهش: (.1390مهرمحمدي،

 -انجام شد؛ مشاركت 2مطابقت توسط اعضا. 1

هاي نهايي مطالعه، روند تحلیل و كنندگان يافته

هاي به دست آمده را بازبیني كرده و دربارۀ زيرگروه

 ا بیان نمودند. آنها نظر خود ر

صورت گرفت؛ سه تن از  3بازنگري توسط همكاران. 2

ي آموزان با نیازهادانشهاي همكاران آشنا با گروه

د خو ، فرايند تحلیل و نتايج را بررسي كرده و نظرويژه

 را اعالم كردند.

اندركار ؛ دستانجام شد 4سازي پژوهشگرمثلث. 3

، تجزيه، آوريبودن بیش از يك پژوهشگر براي جمع

هاي ارتقاي ها، از ساير شیوهتحلیل يا تفسیر داده

 اعتبار اين مطالعه بود.

 هایافته

آموزان با والدين دانشنفر از  چهاردهدر اين پژوهش 

معیارهاي ورود به پژوهش وارد  نیازهاي ويژه بر اساس

مطالعه شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند. حداقل سن 

و حداكثر سن آنان  جبیست و پنكنندگان شركت

كنندگان ركتسال بود؛ میانگین سن ش چهل و يك

سال بود و مشاغل مختلفي داشتند. اطالعات  7/31

 ارائه شده است. 2 شناختي آنان در جدولجمعیت

 شناختی. اطالعات جمعيت2جدول 

 نوع معلوليت فرزند شغل تحصيالت تعداد فرزند وضعيت تاهل سن ردیف

 اتیسم دارخانه لمديپ 1 متاهل 26 1
 اختالل يادگیري آزاد كارشناسي 1 متاهل 28 2
 هوش مرزي دارخانه ديپلم 1 متاهل 31 3
 فعاليبیش دارخانه زير ديپلم 2 متاهل 37 4
 اختالل ارتباطي آزاد كارشناسي 1 متاهل 29 5
 اختالل يادگیري كارمند كارشناسي 1 مطلقه 30 6
 فعاليبیش بدارحسا كارشناسي 1 متاهل 29 7
 تواني ذهنيكم دارخانه ديپلم 2 متاهل 39 8
 تواني ذهنيكم دارخانه ديپلم 3 متاهل 41 9
 اتیسم دارخانه ديپلم 1 متاهل 25 10
 شنواييكم معلم دكترا 1 متاهل 40 11
 جسمي حركتي كارمند كارشناسي ارشد 1 مطلقه 37 12
 ارتباطياختالل  آزاد كارشناسي 1 متاهل 29 13
 اختالل يادگیري دارخانه كارشناسي 2 متاهل 33 14

ساز مشكالت آموزشي در اين بخش عوامل زمینه

 سهدر در دوران كرونا با نیازهاي ويژه  آموزاندانش

، امكانات آموزش ناكافي رمشكالت ناظر ب ۀ اصليحیط

در جدول زير اين . اندذكر شده مسائل نگرشيو 

شان نمايان رد زير مجموعههاي كلي و مواحیطه

 هستند؛
 هاي ذکر شده توسط والدینمصداق تجربه شده مشكالتهاي اصلی هحيط

 اي پايین والدينسواد رسانه  آموزش ناکافی

 اي پايین معلمانسواد رسانه 

 كیفیت آموزش كاهش 
هاي آموزان با نیازهاي ويژه به ابزارهايي نظیر تلفنعدم دسترسي تمامي دانش  امكانات

 هاها و تبلتهوشمند، رايانه

 آموزان به اينترنت و هزينۀ باالي آنعدم دسترسي بسیاري از اين دانش 

 آموزان با نیازهاي ويژهدر رابطه با دانششاد  ۀشبك مشكالت 

 هاي مناسبها و اپلیكیشنسايتكمبود منابع ديجیتال نظیر وب 

 محدود شدن يادگیري از راه عمل 
 شبكۀ هايهايشان در برنامهآموزان با نیازهاي ويژه و تفاوتنشدن دانش لحاظ  مسائل نگرشی

 يا زيرنويسرابط ناشنوايان  مثل نبود آموزش

 آموزان با نیازهاي ويژهناپذيري معلمان در قبال آموزش دانشمسئولیت 
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 شده توضیح داده ه، هريك از موارد ذكر شدهادام در

 ت.اس

اكافي: آموزش آموزش ن رمشكالت ناظر ب. 1

آموزان با نیازهاي ويژه به شناخت دقیق دانش

هاي تدريس هاي اين گروه و آشنايي با شیوهويژگي

با تغییر سبك ها بستگي دارد. متناسب با اين ويژگي

آموزش و آموزش آنالين يا از راه دور، آشنايي با اين 

ها و ابزارهاي مورد استفاده براي آنها از جمله شیوه

شود. اي ديجیتال بر اين موارد افزوده ميهرسانه

 هاي اين مشكل به شرح زير بودند:زيرمجموعه

اي پايین والدين: شركت كنندۀ سواد رسانه :1-1

گويند كه خودشان اطالعات مي 10و  6، 5، 2شمارۀ 

اند كافي براي كار با ابزارهاي آموزش از راه دور نداشته

موزش قرار نداده و كسي در اين مسیر آنها را مورد آ

گفت اسكاي روم اين معلم مي»گويند است؛ آنها مي

آپ رو ترجیح بهتره، اون يكي تماس تصويري واتس

ها گفت تلگرام نصب كن كه فايلداد؛ بعدي ميمي

ها گیج بودم و بهتر بیان، من وسط اين اسم

نكتۀ قابل «. دونستم بايد باهاشون چیكار كنمنمي

ين مسیر، فرزندان ديگر اين توجه آن است كه در ا

 اند.والدين بهترين راهنمايشان بوده

اي پايین معلمان: شركت كنندۀ سواد رسانه: 2-1

مدعي هستند كه معلمان بايد  11و  5، 3شمارۀ 

كردند كه چگونه هايي در اين حوزه دريافت ميآموزش

آموز بتوانند مفاهیم آموزشي را از راه دور به دانش

م به اندازۀ ما معلم بچه»گويند آنها ميآموزش دهند. 

گفت پرسیديم ميگیج بود؛ هر سوالي ازش مي

دونم... منم مثل شمام... من تجربۀ همچین چیزي نمي

برخي معلمان نیز به «. رو نداشتم... بزاريد فكر كنم...

دلیل سن باال و حوصلۀ كمتر براي سروكار با فناوري، 

كردند و ر ارتباط برقرار نميبا ابزارهاي ارتباط از راه دو

همین امر موجب تاخیر در شروع آموزش بود. 

 اين مورد را ذكر كردند. 14و  13، 4كنندگان شركت

: عدم قطعیت در : كاهش كلي كیفیت آموزش3-1

مورد شرايط و ناآشنايي با آن، در افراد احساس عدم 

كند و فشار رواني را افزايش اطمینان ايجاد مي

زايش فشار رواني با كارايي بهینۀ مغز و دهد. افمي

بازدهي آموزش همبستگي منفي دارد؛ بسیاري از 

والدين به دلیل تجربۀ فشار رواني زياد روي خود و 

شان، آموزش را متوقف و به زماني ديگر فرزندان

 14، 12، 11، 1موكول كردند. شركت كنندۀ 

م با توقف آموزشش خیلي درسته كه بچه»گويند مي

كنم خودم چیزهايي كه كنه ولي سعي ميرفت ميپس

ياد گرفته رو باهاش تمرين كنم تا فراموش نكنه تا 

بعدا بتونه با برگشتن به مدرسه چیزهاي جديد ياد 

 «.بگیره؛ اين شیوۀ آموزش بي فايده است...

در دوران كرونا و با : مربوط به امكانات مشكالت .2

موزش كارگیري آها و به توجه به آنالين شدن آموزش

افزاري نقشي افزاري و سختاز راه دور، امكانات نرم

كردند؛ به غیر قابل انكار در فرايند آموزش ايفا مي

همین دلیل نیز قالب تجارب والدين از مشكالت 

آموزشي طي اين دوران، به مسئلۀ كمبود امكانات 

هاي مطرح شده در اين حیطه زيرمجموعهمربوط بود. 

 ودند:به شرح زير ب

آموزان با عدم دسترسي تمامي دانش: 1-2

هاي هوشمند، نیازهاي ويژه به ابزارهايي نظیر تلفن

ها: آموزش آنالين و از راه دور در وهلۀ ها و تبلترايانه

اول به وجود ابزارهاي الكترونیك نظیر رايانه، تبلت و 

هاي هوشمند جهت برقراري ارتباط نیازمند گوشي

الدين در اين حیطه داراي مشكل است. بسیاري از و

كردند كه بودند. شركت كنندگان اغلب اظهار مي

هاي فرزندشان را با گوشي خودشان برگزار كالس

اند و براي تنظیم كارهاي خود دچار مشكالت كرده

 اند.بسیاري شده

آموزان : عدم دسترسي بسیاري از اين دانش2-2

ه شبكۀ به اينترنت و هزينۀ باالي آن: وصل شدن ب

كند ها تحمیل ميتري بر خانوادهاينترنت هزينۀ اضافه

كند. و فشار زيادي بر بسیاري از آنان تحمیل مي

ها بسیار از اين هزينه 9و  8، 7، 2شركت كنندۀ 

هاي اينترنت ما مرديم انقدر بسته»سخن گفتند: 
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خريديم آخرشم كه هیچي به هیچي؛ كاش اين كارا 

كرديم يه اپلیكیشن دانلود مي موثر بود. همش يا بايد

داد كه هاي سنگین تصويري معلم كه درس مييا فايل

كرد؛ مون رو تموم ميهاي اينترنتتند تند بسته

دونید چجوريه كلي طول سرعت دانلودم كه مي

ها دانلود بشن؛ كاش حداقل اينترنت كشید فايلمي

 «. رايگان داشتیم

آموزان دانش در رابطه باشاد  ۀشبك : مشكالت3-2

افزار اصلي تولید شده توسط نظام با نیازهاي ويژه: نرم

هاي آموزش و پرورش يعني شبكۀ شاد از فايل

كرد بنابراين تصويري با حجم باال حمايت نمي

هاي آموزشي توسط معلمان با اختالل بارگزاري فايل

 يافزارهاها با نرمخوانصفحهشد؛ همچنین مواجه مي

 شاد ۀهمچون شبك يآموزش مجاز يشده برا دیتول

هاي تطابق نداشتند. مشكالت شبكۀ شاد در گفته

 كنندگان ذكر شد.تمامي شركت

ها و سايت: كمبود منابع ديجیتال نظیر وب4-2

هاي مناسب: نكتۀ قابل توجه ديگر، نبود اپلیكیشن

هاي مناسب براي اين گروه از ها و اپلیكیشنسايتوب

آموزان به زبان فارسي است. اين درحالي است دانش

ها و سايتكه در كشورهاي پیشرفته تعداد اين وب

ها آنقدر زياد است كه والدين براي انتخاب اپلیكیشن

ترين آنها نیاز به راهنمايي متخصصان دارند و مناسب

در « HundrED»اي تحت عنوان به همین منظور پروژه

 100است كه در بیش از دانشگاه هاروارد انجام شده 

سفیرهايي براي شناسايي اين امكانات دارد و كشور 

ماموريت خود را كمك به شكوفايي كودكان و آموزش 

و  4، 3، 1كنندگان داند. شركتاز طريق فناوري مي

حاال كه »اين مورد را چنین مطرح كردند كه  13

تونستن آموزش رو درست جلو معلم و مدرسه نمي

صمیم گرفتم بهش ياد بدم ولي براي ببرن، خودم ت

ها يا اين كار ابزار نیاز داشتم. شروع كردم دنبال سايت

هايي بگردم كه بهم كمك كنن ولي هرچي اپلیكیشن

هاي خوبي به زبان انگلیسي داشتیم، تو اپلیكیشن

 «.فارسي هیچي نداشتیم

يادگیري : محدود شدن يادگیري از راه عمل: 2-5

هاي يادگیري براي بهترين شیوهاز راه عمل يكي از 

تمامي كودكان به ويژه كودكان با نیازهاي ويژه است. 

حضور در خانه و كمبود امكانات عملكردي، فرصت 

 دهد.اين نوع يادگیري را براي اين گروه كاهش مي

معلمش تو »گفتند:  14و  12، 11، 2كنندگان شركت

هايي داره كه با كمك اونا كمكش كالس وسیله

تونستیم كنه يه چیزهايي رو درك كنه ولي ما نميمي

 «.همه چیز رو بیاريم تو خونه

يكي از موانع اصلي : نگرشمشكالت مربوط به .3

پیشرفت آموزش كودكان با نیازهاي ويژه، نگرش 

منفي اولیاي آموزشي و دست اندركاران حوزۀ 

تعلیم و تربیت به اين گروه است؛ به دلیل تعداد 

آموزان نسبت به از دانشكمتر اين گروه 

آموزان عادي و بودن در اقلیت، اغلب فكر دانش

كردن در مورد مسائل اين گروه از كودكان به 

اين مشكالت در دو قالب شود. تعويق انداخته مي

 توسط والدين بیان شدند:

آموزان با نیازهاي ويژه و لحاظ نشدن دانش: 3-1

 مثل نبود آموزش شبكۀ هايهايشان در برنامهتفاوت

آموزان با نیازهاي دانشيا زيرنويس: رابط ناشنوايان 

و  آموزش شبكۀ هايهايشان در برنامهويژه و تفاوت

رابط  لحاظ نشده بودند. در شبكۀ آموزش شبكۀ شاد

هاي گفتهيا ها وجود نداشت براي برنامهناشنوايان 

 13و  8، 5كنندگان شد. شركتنميزيرنويس معلم 

هاي عادي خیلي ها نسبت به بچهبچهاين »گفتند: 

پذيرترند پس بايد فكر بیشتري در موردش بشه، آسیب

ري تريزي دقیقحمايت بیشتري ازشون بشه و برنامه

در موردشون اتفاق بیفته نه اينكه كال فراموش بشن. 

نه تو مدرسه تلوزيوني فكري براشون بشه نه تو شبكۀ 

 «.شاد جايي داشته باشن

ناپذيري معلمان در قبال آموزش مسئولیت: 2-3

معلمان كودكان با آموزان با نیازهاي ويژه: دانش

نیازهاي ويژه همواره فشار بسیاري را در جهت آموزش 

شوند. شرايط ويژۀ كرونا اين اين كودكان متحمل مي
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فشار را چندين برابر نیز ساخته بود. بسیاري از 

به  رسانيمعلمان تمام تالش خود را براي خدمات

شان انجام دادند چنان كه برخي به شكل آموزاندانش

شدند و شان حاضر ميآموزانحضوري در خانۀ دانش

بردند ولي در موارد معدودي كار آموزش را جلو مي

گاليۀ والدين از رها شدن فرزندشان از جانب مدرسه و 

اين مورد  14و  4كنندگان شركتمعلم وجود داشت. 

اي من راه چارۀ ديگه»ه را چنین ذكر كردند ك

نداشتم؛ مجبور بودم دائم به معلمش زنگ بزنم و ازش 

گفت كاري خواد چیكار كنه ولي اون ميبپرسم مي

 «.م رو ول كرده بودشه كرد و انگار بچهنمي

 گيريبحث و نتيجه

 والدين هايتجربهدر بررسي نتايج پژوهش حاضر 

در  موزشبا نیازهاي ويژه از مشكالت آ آموزاندانش

توان در را مياين مشكالت نشان داد كه دوران كرونا 

آموزش  رمشكالت ناظر بعنوان  اصلي با موضوع سه

ا ب .خالصه كرد مسائل نگرشي، امكانات و ناكافي

به  ،پژوهشاين در  شده هاي استخراجبررسي مضمون

مشكالت آموزشي  میانرسد كه در نظر مي

مشكالت  ،اين دوره طي آموزان با نیازهاي ويژهدانش

از ساير مشكالت آموزشي نقش امكانات  رناظر ب

و پژوهش كیفي  با توجه به ماهیت .دارد تريپررنگ

اي براي جديد بودن موضوع كرونا و مسائل آن، مقاله

 .نشد پیدا پژوهشنتايج  مقايسۀ

هاي پژوهش در زمینۀ مشكالت در تبیین يافته

ادبیات پژوهش  توان گفتناظر بر آموزش ناكافي مي

براي طراحي موثر آموزش آنالين و مدعي است كه 

بايد ابتدا موانع براي اين گروه آموزش از راه دور 

را شناسايي كنیم و سپس  هاي با نیازهاي ويژهگروه

هاي موجود را با در نظر گرفتن اين موانع، دوره

هرچند برخي معلمان مدعي  ؛سازي كنیممتناسب

اما در رابطه با اين دني نیست هستند كه اين امر ش

گروه بايد صبور بود زيرا سازگاري با تغییرات در ايشان 

با اين وجود پیشنهادهايي براي برد؛ زمان بیشتري مي

 ـه شدهروه ارائـراي اين گـادگیري از راه دور بـبهبود ي

 (:2020؛ كلیر، 2014است )كاتاالنوا، 

 انتظارات خود را روشن كنید؛ 

 به افزاها و نرمۀ استفاده از فناوري در مورد نحو

 آموزان آموزش دهید؛دانش

 ها حتما صدا هاي تصويري مثل پاورپوينتفايل

 داشته باشند؛

 برنامۀ درسي با تاريخ دقیق روشن باشد؛ 

 هدف از انجام تمامي تكالیف را بیان كنید؛ 

 هاي گام به گام ارائه بدهید؛دستورالعمل 

 بازخورد فوري بدهید؛ 

 بار مالقات حضوري داشته باشید؛يك حداقل 

  زمان امتحان را براي اين گروه تمديد كنید و

 هاي مختلفي براي امتحان داشته باشید؛شیوه

  شیوۀ ارزشیابي نهايي و ارائۀ تكلیف را با توجه به

 آموز انتخاب كنید؛توان و ترجیح دانش

  طول  در را در نظر داشته باشید كه احتمالاين

ي، ممكن است بعضي آموزشفضاي از  مدت دور بودن

آنها  با ارزيابي دائمي بنابراين بروندها از دست مهارت

  د.كنیريزي و دوباره برايشان برنامهمشخص  را

يابي در ( در يك مطالعۀ زمینه2014كاتاالنوا )

آموزان با ناتواني از خدمات مورد میزان رضايت دانش

ري بیان كرد آنالين مدرسه در مقايسه با خدمات حضو

درصد اين گروه مدعي بودند ناتواني و  چهل و شش

مشكالت مربوط به آن نظیر مصرف دارو، مشكل در 

ها موجب تمركز، مديريت زمان و مشكل در آزمون

بسیاري شود. شان در يادگیري آنالين ميعدم موفقیت

اند فاقد راهنمايي و همكاري با از والدين مدعي

اين موضوع منجر به آموزش  مدارس و معلمان بودند.

نادرست و از دست رفتن يادگیري شده است. پس 

بايد راهنماهاي كاملي براي والدين فراهم شود و براي 

توفیق والدين در اين نقش جديد، آموزش از طريق 

متخصصان و ارزيابي منظم نیاز است. بنابراين بايد 

هايي براي ارتباط و آموزش والدين پديد آورد پروتكل

 (.2020)اكسیلند، 
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هاي پژوهش در زمینۀ مشكالت يافته بررسيدر 

هاي گزارش با استناد برتوان مي امكاناتناظر بر 

، سازمان آموزش و پرورش سازمان آموزش و پرورش

 گفتهاي رسمي وزارت ارتباطات گزارش استثنايي و

آموزان عادي و با نیازهاي كه حدود نیمي از دانش

هاي آنالين و آموزش الزمۀكه ويژه به امكاناتي 

البته كه . ، دسترسي ندارندآموزش از راه دور هستند

اي براي توجه بايد توجه داشت كه اين مسائل بهانه

(. 2020نكردن به آموزش اين گروه نباشد )ويل، 

توجه به اين نكته حائز اهمیت است كه فراهم آوردن 

ي هاي اين شیوۀ آموزشي و صرف هزينه برازيرساخت

تواند در طوالني مدت به لحاظ اقتصادي و آن مي

محیطي بسیار مقرون به صرفه باشد چنان كه زيست

مساعدت در تهیۀ ابزارهاي الكترونیك و فراهم كردن 

آموزان و جايگزيني اين ابزارها در اينترنت براي دانش

به جاي هاي الكترونیك و جايگزيني كتابآموزش 

چند هزار هاي ينههاي چاپي، به كاهش هزكتاب

هاي درسي و كمك میلیاردي چاپ ساالنۀ كتاب

آموزشي و قطع نكردن درختان به منظور تهیۀ كاغذ 

اين ابزارها همچنین انجامد. ها، ميبراي اين كتاب

هاي آموزشي را نیز گیري از ساير رسانهامكان بهره

سازند. به گزارش سازمان عالوه بر كتاب فراهم مي

هاي مختلف، اين ش استثنايي استانآموزش و پرور

هاي فارس، خراسان اقدام در مقیاس كوچك در استان

رضوي، خوزستان و كردستان در حال انجام است و 

 آمیزي به دنبال داشته است.هاي موفقیتتجربه

همچنین اقدامي در جهت جذب نیروهاي متخصص 

هايي براي اين سايتجهت طراحي اپلیكیشن و وب

 آموزان ضروري است.نشگروه از دا

مشكالت در زمینۀ مسائل نگرشي مرتبط با 

آموزشي كودكان با نیازهاي ويژه در دوران كرونا 

توان گفت كه مشكالت آموزشي اين گروه طي اين مي

اي كوچك از ساير مشكالت توان نمونهدوران را مي

هاي گوناگون آموزان در زمینهاين گروه از دانش

نبود قوانین حمايتي نیرومندي  دانست كه به واسطۀ

در امريكا يعني قانون بهبود  PL108-446نظیر قانون 

تصويب شد،  2004آموزش افراد با ناتواني كه در سال 

(. در 1395اند )كرك، گاالگر و كولمن، شكل گرفته

اقلیت قرار گرفتن اين گروه به معناي كم اهمیت 

ندي بودن آنان نیست و وجود قوانین حمايتي نیروم

نظیر قانون مذكور، متضمن توجه مسئوالن در زمینۀ 

رسیدگي به اين نیازهاي گوناگون اين گروه در 

 هاي مختلف از جمله نیازهاي آموزشي است.حوزه

 هايتجربهبا بررسي در كل نتايج پژوهش حاضر 

با نیازهاي ويژه از مشكالت  آموزاندانشوالدين 

 ي مشكالتدر جهت شناساي در دوران كرونا آموزش

بهبود شرايط بستر مناسبي براي  اقدام كرد تاآموزشي 

توان كارگیري اين نتايج مي در نتیجه با بهشود. فراهم 

 آموزان فراهمدانشاز مناسب براي اين گروه  آموزشي

ضمن اينكه توجه به اين نكته ضروري است كه  .كرد

با با وجود موانع مذكور، آموزش آنالين و از راه دور 

حائز ها و ادبیات پژوهش ه به نتايج مصاحبهتوج

تواند تسهیل كنندۀ آموزش هايي است كه ميويژگي

؛ نتولیكي، تیمرز و 2020 ،ي)نادورن اين كودكان باشد

، موسسۀ زمان براي 2020؛ جوزف، 2020توسكانو، 

توان به ها مي. از جملۀ اين ويژگي(2020يادگیري، 

 موارد زير اشاره كرد:

 نمعلما و آموزاندانش يمنيحفظ ا 

  پذيرامكانو پرورش ويژه  و آموزشبودن پرهزينه 

هاي ويژه در مناطق و كالس هامدرسه ۀتوسعنبودن 

كه توسط آموزش از راه دور و فقیر  جمعیت كم

 شود.پوشش داده مي

  فراهم شدن امكان آموزش فردي با توجه به نیمرخ

 نقاط قوت و ضعف

 يارتقا نيو بنابرا ينفراهم شدن امكان بازخورد آ 

 يریادگي

 آموزان ها مثل دانشارتباط بهتر بعضي گروه

 درخودمانده با ابزار به جاي انسان 

 يفراهم شدن امكان آموزش انفراد 
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  فراهم شدن فرصت ايجاد دوستي از طريق

هاي اجتماعي و به نوعي شمول دسترسي به شبكه

 اجتماعي اين گروه 

 د در مور ژهيكه به و نيمحكم معلمان با والد وندیپ

 است يضرور اریبس ناتواني با آموزاندانش

 معلمان به طور گسترده و در  يفرصت همكار جاديا

 گريكديبا  يسطح مل

 خانه كه فرصت  طیكمتر و آرامش مح يحواسپرت

 .دهديجذب بهتر اطالعات را م

 با سرعت متناسب  يریادگي يفرصت كودك برا

 خودش

 بودن  كيبه  كيو  يآموزش خانگ شتریتمركز ب

 دهنده اديو  رندهیادگي

 از بین رفتن برخي موانع در يادگیري از راه دور 

 مثل مسئلۀ مديريت زمان

 ورو تكرار مكرر مواد آموزش از راه د رهیامكان ذخ 

توان به پژوهش حاضر مي هاياز جمله محدوديت

اشاره كنندگان دسترسي اينترنتي يا تلفني به شركت

ته بر اطالعات ارائه شده تاثیر داش كه ممكن است دكر

 پیشنهاد با در نظر گرفتن نتايج اين مطالعه. باشد

آموزش در دانشگاه  هم از راه معلماند شومي

فرهنگیان و هم آموزش ضمن خدمت، از رويكردها و 

ا آگاه شوند ت از راه دور و آنالينهاي آموزشي روش

به  گوييها براي پاسخبتوانند از اين رويكردها و روش

. همچنین آموزان استفاده كننددانشمتنوع نیازهاي 

ساخت افزايش تمركز روي آموزش والدين و 

آنان، ساخت ابزارها، ي ويدئويي براي هاراهنما

 هاي آموزشي براي كودكان باها و اپلیكیشنسايتوب

 نیازهاي ويژه و قرار دادن تسهیالت در اختیار اين

ت ناشي از كمبود امكانا ها جهت كاهش مسائلخانواده

 همچنین به دلیل فقط اطالعات و خال شود.توصیه مي

هاي ادبیات پژوهش در اين زمینه، انجام پژوهش

هرچه بیشتر در حیطۀ تاثیرات اپیدمي كرونا بر 

 شود.آموزش ويژه توصیه مي

 

 هانوشتپی
 و زشوآم راه اولین گام در. 1397ارديبهشت  1تاريخ  5726/31شماره به . 1

 اب 1347از سال ت. اس شده ويژه بیش از هشتاد سال قبل برداشته پرورش

ر د« آموزان استثناييدفتر آموزش كودكان و دانش«تشكیل دفتري به نام 

در قالب  پرورش و فعالیت اين بخش از آموزش پرورش، و وزارت آموزش

ولتي عادي، شكل د ۀبا تشكیل كالس ويژه در مدرس مدارس استثنايي و اغلب

ي مجلس شوراي اسالمي، سازمان در 1369و در سال  و رسمي به خود گرفت

 و شوابسته به وزارت آموز »استثنايي پرورش و سازمان آموزش«عنوان  با

 ز سابق،تر اتر، اهداف و وظايفي گستردهشد و در ابعادي وسیع تأسیس پرورش

 د.دا قرار تحت پوشش را ناتواني آموزان باهاي بیشتري از كودكان و دانشگروه

2. member by Implementation 

3. Peer check 

4. investigator triangulation 

 منابع
شناسي و آموزش (. روان2015كرك، س؛ گاالگر، ج و كولمن، م )

محمدي، ح و . ترجمۀ ملكDSM5كودكان استثنايي بر اساس 

 (. انتشارات ارسباران.1395مشكاني، م )

 كودكان (. آمار1397كشور ) استثنائي پرورش و آموزش سازمان

 كشور. قابل دسترس در: استثنائي

http://csdeo.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=304 

رس (. قابل دست1391درسي ملي جمهوري اسالمي ايران ) سند برنامۀ

 :در
http://mebtedaei.yazdedu.ir/documents/110271/0/%D8%

A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%

D9%85%D9%84%DB%8C%2B%20%D8%A7%D8

%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF.pdf?version=1.0

&t=1467084820547 
(. 1391. ع، دهقان نیري. ن، رهنورد. ز و سعید. ع )سیگارودي

پرستاري و لۀ مج. شناسي تحقیق كیفي: پديدار شناسيروش

 .56-63 :(68) 22 مامايي جامع نگر،

 با انآموزبراي دانش متمايز شجاعي، س و مواليي آرپناهي، ع. آموزش

 . 23-38(: 20) 17؛ استثنايي تربیت و تعلیمويژه.  نیازهاي

یني. بال علوم در شناسي پديد تحقیق روش كاربرد(. 1389عابدي، ح )

 .207-224(: 54) 19، فصلنامۀ راهبرد

ا بهاي سرپرستان كودكان تجربه(. 1399نادري، س و ياريقلي، ب )

؛ يفصلنامۀ كودكان استثناي؛ ويژه از مشكالت آموزشي نیازهاي

20 (1): 72-57. 

 روش از گیريبهره براي (. الگويي1390نوري و مهرمحمدي، م. )

فصلنامۀ تربیتي.  هايپژوهش در هاداده از برخاسته نظريه

 .8-35(: 23) 6. ايران درسي امهبرن مطالعات

Catalanoa, A. (2014). Improving Distance 

Education for Students with Special Needs: A 

Qualitative Study of Students’ Experiences with 

an Online Library Research Course. Journal of 

Library & Information Services in Distance 

Learning. 8:1-2, 17-31, DOI: 

10.1080/1533290X.2014.902416.
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