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Abstract 

Disorder caused by the Covid phenomenon 19, It has affected students physically and 

emotionally. So that the crisis of physical and emotional health has created a new gap in 

students' academic achievement and has widened the gaps. Love is one of the sweetest 

feelings that makes it easier to endure hardship and increases resilience. On the other hand, 

people with a higher proportion of positive emotions tend to develop their mental health; on 

the other hand, memory and learning are deeply connected with feeling and emotion and 

cause more attention and concentration. Accordingly, in this study, we seek to investigate the 

effect of positive emotions and feelings, kindness, love of teachers, and school parents in 

these difficult coronary conditions on students' mood, motivation, mental health and academic 

resilience based on empirical evidence. .The research method was empirical and the statistical 

population was rural schools and student research institutes. The results showed that teachers, 

both inexperienced and experienced, will be effective in counteracting the negative effects of 

the covid epidemic. And they can save a generation of students from long-term injuries after a 

corona epidemic. 
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 چکیده

اختالل ناشی از پدیده کووید، دانش آموزان را به لحاظ جسمی و عاطفی تحت تاثیر قرار داده است. به طوری که بحران سالمتی جسمی و 
تشدید کرده است. محبت از شیرین ترین عاطفی شکاف جدیدی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ایجاد کرده و شکاف های موجود را 

احساس هاست که تحمل دشواری ها را آسان تر می کندو تاب آوری را افزایش می دهد. افراد با نسبت احساسات مثبت بیشتر تمایل به 
توجه و تمرکز شکوفا شدن سالمت روان خود دارند؛ و از طرفی دیگر حافظه و یادگیری با احساس و عاطفه پیوند عمیقی دارد و موجب 

بیشتر می شوند. بر این اساس در این تحقیق در صدد بررسی تاثیر عواطف و احساسات مثبت، مهربانی، عشق ورزی معلمان، و اولیای 
مدرسه در این شرایط سخت کرونایی بر روحیه، انگیزه، سالمت روان و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان بر اساس شواهد تجربی انجام شده 

م. روش تحقیق از نوع تجربه نگاری و جامعه آماری مدارس روستایی و پژوهشسرای دانش آموزی بوده است. نتایج نشان داد که می باشی
معلمان در معکوش کردن تاثیرات منفی ناشی از همه گیری کرونا اثر گذار خواهند بود. پس از همه گیری، معلمان می توانند نسلی از دانش 

 دراز مدت نجات دهند آموزان را از آسیب های
 

 یعلم، عاطفه، مدرسه، تاب آور ،یتجربه نگار واژگان کلیدی:

 

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 مقدمه 

، همیشه ذهن بشر را به خود تفکر و عاطفه دو مولفه اصلی روان
مشغول کرده است. تقریبا با قاطعیت می توانیم بگوییم که وجه 
تمایز اصلی انسان به عنوان اشرف مخلوقات جهان با سایر 

تفکر و عاطفه است و بدون این دو بشر نمی  حیوانات در همین
تواند به حیات انسانی خود ادامه دهد. تفکرات و اندیشه ها انسان 
ها را از یکدیگر متمایز می سازند و عواطف و هیجانات انسان ها 
را در سراسر جهان به یکدیگر نزدیک تر نموده و پیوند می دهد. 

و این تفکر و هر فردی تفکر و احساس خاص خودش را دارد 

احساس منحصر به فرد است. هر فردی با افراد دیگر متفاوت 
فکر می کند و دارای عواطف و احساسات خاص خودش می 

احساس ها خالصه ای از اطالعات راجع به محیط  .[2]باشد
اطراف و مجموع مقدار عظیمی از داده ها درباره یک وضعیت 

یند که الزم است هستند. عالئمی یا شاخص هایی به شمار می آ
زندگی انسان ها پر از . [1]تفسیرشان کنیم و از آن بهره ببریم

رویداد های خوب و بد است. بسیاری از این رویدادهای خوب و 
بد کوچک هستند و بسیاری از آنها بزرگ و مخلوطی از بزرگ و 
کوچک هستند. اگر بنا باشد زندگی بهتر شود باید تجارب مثبت 

http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=684405&_au=%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87++%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=684405&_au=%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87++%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=1070136&_au=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2++%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=1070138&_au=%D9%86%D8%A8%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87++%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87


 

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی 

 

283 

ه تجارب منفی برتری پیدا کند. البته این و خوب فرد نسبت ب
بدی ها بر خوبی ها حقیقت به این معنی نیست که در آینده 

برتری پیدا می کنند و جهان پر از بدی می شود. بلکه بدین 
معنی است که یک حادثه بد تاثیر بیشتری بر فرد و جامعه دارد 

احساسات ( 1442) 2به زعم فردریکسون .[2]تا یک حادثه خوب
 یحت. دهد یمثبت، مجموعه افکار و اعمال افراد را گسترش م

نیز باشند به کوتاه مدت  یعاطف یاگر احساسات مثبت حالت ها
طور خاص در ابعاد فیزیکی، روانی، شناختی و اجتماعی افراد 

( 1448) 1همچنین آیسن .[3]مدت دارند یطوالنمثبت اثرات 
که  یزمان ،یختعصب روانشنا هیظرنبر اساس بیان می کند که 

در  نیدوپام ترشح د،یمثبت را تجربه کن یعاطف حاالت افراد
انتقال دهنده  نیو ا به وجود خواهد آمداز مغز  یخاص ینواح
 فیاز وظا یاریعملکرد با توجه به بس شیمسئول افزا یعصب

 ، حافظه رویدادی و تفکر خالقمربوط به حافظه فعال یشناخت
 احساسات دهد افراد با نسبتینشان منیز  ریاخ یها افتهی .است

 (یمنف احساس 2 احساس مثبت در مقابل 3مثال )ت بیشترمثب
لذا اگر  .[3] تمایل به شکوفا شدن سالمت روان خود دارند

بخواهیم زندگی ما روز بهتر شود و بر افسردگی غلبه کنیم باید 
تجارب مثبت و خوب ما بسیار بیشتر از تجارب منفی و بد ما 
شود. انسان صرفا موجودی اندیشه ورز نیست، بلکه موجودی 
است که عشق ورزی هم می کندو محبت یکی از مهمترین 

ان با این احساس عواطف و شیرین ترین احساس ها است. انس
بسیاری از دشواری ها را به راحتی تحمل می کند و تلخی های 

 COVID-19 یریهمه گ .[2]زندگی را پشت سر می گذارد.
اختالل  در آموزش تا کنون شده است. در  نیمنجر به بزرگتر
کشور جهان  264از  شی، مدارس در ب1414 هیاواسط ماه ژوئ
قرار  ریدانش آموز را تحت تاث اردیلیم کیاز  شیبسته شد و ب

کرونا،  آموزش و پرورش در  روسیو یبا توجه به پاندم .[0]داد
تا کنون  1414گذشته و از سال  یماه ها یهمه مقاطع ط

شکاف  ی جسمی و عاطفیسالمت بحران. [5]متزلزل گشته است
کرده و شکاف  جادیدانش آموزان ا تحصیلی شرفتیدر پ یدیجد
آموزش و  ندهیآ . همچنینکرده است دیموجود را تشد یها

دانش ؛ به طوری که می توان گفت کند یم دیتهدنیز پرورش را 
را  ریهمه گ یماریب نیاثرات مخرب ا نیآموزان کم درآمد بدتر

، چه کم تجربه و چه با تجربه، در  معلمانمتحمل شده اند. 
 با پرداختن. اثرگذار خواهند بود یمنف راتیتأث نیمعکوس کردن ا

توانند  یکرونا، معلمان م یریجهان پس از همه گ یبه چالش ها
دراز مدت نجات  یها بیاز دانش آموزان را از آس ینسل

، کودکان یبرا یکننده ا نییما در لحظه تعبنابراین  .[6]دهند
 کیبا  یریگ قبل از همه ما. میجوانان جهان هست نوجوانان و 

 یفاجعه نسل کیما با  و اکنون  میمواجه بود یریادگیبحران 

را هدر دهد،  یانسان نهفته لیتواند پتانس یکه م میروبرو هست
دار را  شهیر یها یکند و نابرابر فیرا تضع شرفتیدهه پ نیچند
است رابطه  یآموزش ندیهر فرآ مرکزاز آنجاییکه  .کند دیتشد
است؛ و برای یک معلم  معلم کیدانش آموز و  کی نیب یانسان
مشارکت دانش آموزان  یآموزش و پرورش به معنا ندهیآ تیهدا

 یتوانند همه مشکالت ناش یعلمان نم. ماز آنان است تیو حما
کرونا در دانش آموزان خود را برطرف کنند، اما  یریاز همه گ

معلمان  .توانند انجام دهند یوجود دارد که آنها م یاقدامات اساس
 یریدانش آموزان خود در طول و بعد از همه گ ازمی توانند 

دانش  هیاست که روح نیا هدفکنند.  یشتریب یعاطف تیحما
و  زانندهیهمه برانگ یآموزان خود را با کلمات و زبان بدن که برا

از  یفرد یبا توجه به تفاوت هاببرند و است باال  رندهیپذ
کس  چیه کنند. استفاده  یریادگی یمختلف برا یها کیتکن

آموزش  ندهیآ یریشکل گ تیانتظار ندارد که معلمان تمام مسئول
در کمک به  ی. اما آنها نقش مهمرندیو پرورش را بر عهده بگ

کنند تا  یم فایا یو اقتصاد یدانش آموزان از هر سطح اجتماع
عملکرد خود را ارائه  نیدشوار کار کنند و بهتر طیشرا نیدر ا

گیری با احساس و عاطفه پیوند چرا که حافظه و یاد .[0]دهند
عمیقی دارد؛ آنچه موجب توجه و تمرکز بیشتر و دقیق تر می 
شود احساس و عاطفه است. احساس و عاطفه با برجسته سازی 
اهمیت چیزی از میان بی شمار چیزهای دیگر سبب می شود تا 

یک نظر، یک نیاز، و یک چیز  ابتدا انتخاب و توجه به سوی
حساس و عاطفه برای ذخیره اطالعات در جلب شود و همین ا

حافظه بلند مدت، حافظه پنهان یا حافظه روندی نقش اساسی و 
محوری دارد. وابستگی تشکیل حافظه و یادگیری به احساس و 
عاطفه از یک طرف، نقش بی بدیل احساس خوبی و بدی چیزها 
در انتخاب و توجه به پدیده های محیطی نیز نشان می دهد که 

و عاطفه در خط مقدم یادگیری، شناخت، آگاهی، کسب احساس 
مهارت های ذهنی و نیز احساس خوشبختی، خوبی، شادابی و 

 .[7]نشاط است
مروری بر پژوهش های انجام شده در این زمینه نیز نشان می  

دهد که احساس مثبت و حمایت عاطفی می تواند فرایند 
به بررسی  [8](2322همکاران)یادگیری را تسهیل نماید. آرذا و 

در  یلیتحص یمعلم و تاب آور یعاطف تیادراک حما نیرابطه ب
 جینتاپرداختند.  دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان آمل

 میدانش آموزان به گونه مستق یلیتحص ینشان داد که تاب آور
و حمایت  است ینیب شیمعلم قابل پ یعاطف تیاز راه ادراک حما

از دانش آموزان تاب آوری آنان را افزایش خواهد داد. افضلی و 
مشاوران  ن،یوالد معلمان، دگاهیدبه بررسی  [2](2328همکاران)

 مدرسه تاب آور یمدارس و دانش آموزان نسبت به مولفه ها
پرداختند. نتیج نشان داد که معلمان دلسوز، مشوق، و حامی که 
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ز عمل می کنند یا روابط مثبتی را در مقام مربی و سرمشق نی
برقرار می کنند، برای پرورش تاب آوری تحصیلی و بهبود 

جوادی پور دانش آموزان مهم و حیاتی هستند. عملکرد تحصیلی 
 زشیعاطفه مثبت بر انگ ریتاثبه بررسی [ 24]( 2328و همکاران)

 جی: نتای پرداختند. لیتحص شرفتیدانش آموزان در ورزش و پ
 شرفتیپ زهیانگ شیمثبت باعث افزا ریتأث ید که القانشان دا

 ی و اکبریپورکرباسده وسف. یپسران شده است یلیتحص
 یلیتحص یاهمال کار ینیب شیپبه بررسی قابلیت  [22] (2327)

 در دانش آموزان مقطع متوسطه  یبراساس عاطفه مثبت و منف
با  یلیتحص ینمره اهمال کار نینشان داد ب جینتاپرداختند. 

رابطه مثبت و معنادار  یو با عاطفه منف یمنف عاطفه مثبت رابطه
گرفت که عاطفه مثبت  جهیتوان نت یم اساس نیبر ا. وجود دارد

دانش آموزان مقطع متوسطه  یلیتحص یبا اهمال کار یو منف
 دار آن هستند. یمعن ینیب شیقادر به پ یرابطه داشته و تاحدود

عاطفه مثبت در دانش به بررسی  [21](2326قربانی و شاهی)
نشان داد  جینتاپرداختند.   آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم

با  یروانشناخت یعاطفه مثبت و سرسخت ،یخواه جانیه نیکه ب
 نیب نیوجود دارد. همچن یدار یرابطه مثبت و معن تیخالق

با تفکر  یروانشناخت یعاطفه مثبت و سرسخت ،یخواه جانیه
؛ به طوری که وجود دارد یدار یرابطه مثبت و معن یانتقاد

 ینیب شیپ یروانشناخت یعواطف مثبت، سرسخت ،یخواه جانیه
 و همکار 3د. استچیرهستن یو تفکر انتقاد تیخالق یکننده ها

 یبر سالمت روان COVID-19 ریتأثبه بررسی  [23](1412)
ی دانش آموزان پرداختند. بدیهی است که تعطیلی اجتماع

مدارس ناشی از پدیده کووید، تاثیر منفی بر سالمت روان 
دانش  273کودکان و نوجوانان داشته است. نمونه ای متشکل از 

آموز در آلمان انتخاب و داده ها از طریق نظرسنجی آنالین از 
اجتماعی آنها گردآوری شد. نتایج نشان داد که وضعیت روانی 

توسط معلمان و روانشناسان مدرسه نظارت دانش آموزان باید 
 0. کاماچو زونیگاارائه شود ی در طول قرنطیهکاف تیشوند تا حما
احساسات بر  22به بررسی تاثیر کووید [ 20]( 1412و همکاران)

 یبررس جینتادر مقاطع مختلف تحصیلی پرداختند. آموزان  دانش
هفته از  8 یانش آموز و دانشجو طد 23444از احساسات  قیدق

 یبودن سطح انرژ نییکرونا نشان دهنده پا یریشروع همه گ
دانش آموزان و  نیدر ب یو غلبه احساسات منف یعموم

آنهاست.   یلیبدون در نظر گرفتن سطح تحص انیدانشجو
متداول  نو افسرده بود یمضطرب بودن، استرس داشتن، خستگ

مثبت و  یفضا جادیثبت شده بوده است. ا یپاسخ ها نیتر
 یمنف ریکاهش تاث یمعلمان برا یعاطف تیو حما ینیخوش ب

به بررسی  [25](1426و همکاران) 5. روزکگردد یم شنهادیپ
پرداختند. دانش آموزان انگیزه  رمعلم ب یعاطف تیحماگی چگون

نظرخواهی از دانش آموزان نشان داد که حمایت عاطفی معلمان 
آنان انگیزه آنان را افزایش می دهد و همچنین فرصت های از 

مناسبی برای اعمال استقالل در فعالیت های روزمره خود به 
دست می آورند و روابط مثبت بیشتری با همساالن خود تجربه 
می کنند. بر اساس آنچه بیان شد در این تحقیق در صدد بررسی 

ورزی معلمان، و  تاثیر عواطف و احساسات مثبت، مهربانی، عشق
اولیای مدرسه در این شرایط سخت کرونایی بر روحیه، انگیزه، 
سالمت روان و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان بر اساس 

 شواهد تجربی انجام شده می باشیم. 
 

 روش تحقیق  
مفهوم تجربه  تجربه جوهر دانایی، خبرگی و تخصص است.

ه منبع اصلی تجرباست.  آزمودن و از آزمودة خویش آموختن
 شغلی است یو چالشها تهایآموزش مدیریت، وظایف، مسئول

. معلمان عموما و  دست اندرکاران آموزش به تجارب ارزنده [26]
ای دست می یابند و شک نیست تک تک ایشان گنجینه ای از 
تجارب و یافته های با ارزشی هستند. هر عملی که انجام می 

که به کار بستن آن در اعمال شود می تواند حاوی تجاربی باشد 
آینده کیفیت و کمیت انجام عمل را بهبود می بخشد. بدین 
ترتیب تجربه نگاری عبارت است از اندیشیدن به تجارب حاصل 
از انجام امور و ثبت کردن و ماندگار نمودن آن است. بدین 
ترتیب تجربه نگاری آمیزه ای از اندیشه و آزمایش و نگاشتن و 

مستندسازی یعنی ثبت  .[27]ال تجارب استتعامل و انتق
و  یو تدوین، دسته بند میتنظ ،ی)مکتوب نمودن(، گردآور

اطالعات و مفاهیمی که خود از فعالیتی هدفمند،  ینگاهدار
تجربه نگاری سرمشق پژوهش  .[26]دقیق و منظم حکایت دارد

و تفکر است. تجربه نگاری می تواند اهداف و ابعاد عمده ای را 
بطه با پرورش حرفه ای، فکور، رشد یابنده، سازمانی، در را

یادگیرنده و پژوهنده، شکل دهی آموزشگاه های پویا و با نشاط 
و تقویت خودباوری پژوهش و احراز شایستگی های معلمان، 
اهداف و ابعاد عمده ای را برآورده سازد. تجربه نگاری می تواند 

 شامل محورهای زیر باشد:
 ربهعنوان و موضوع تج -2

 شرح نحوه شکل گیری تجربه -1

 کاربردها و اثرات بکارگیری تجربه در آموزش -3

 پیشنهادهایی برای دیگر همکاران -0

 .[27]زمینه هایی که تجربه می تواند بکارآید و گسترش یابد -5

مدرسه  0مدرسه روستایی) 5در این تحقیق جامعه آماری شامل 
 1 در استان مازندران و یک مدرسه در استان هرمزگان( و

 پژوهشسرای دانش آموزی بوده است. 
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 : دیوارهای یادگیری 1تجربه شماره 
، آموزش را با بحران مواجه نمود؛ 22همچنان که پاندمی کووید 

آموزش مجازی به عنوان سایه ای کمرنگ از واقعیت به جریان 
بر دانش  یریسرسام آور همه گ راتیتأثافتاد. با گذشت زمان 

کاهش یادگیری، افزایش تقلب، آموزان و خانواده ها شامل 
و  یکاهش سالمت جسمانبی حوصلگی،  ،یکم خواب ،یافسردگ

آشکار گردید. درس ریاضی از جمله روزمره  یاختالل در کارها
دروسی بود که تدریس و یادگیری آن به صورت مجازی 

 یرد و انتزاعمج تیماهمشکلتر از سایر دروس به نظر می رسید. 
و بی عالقگی دانش آموزان که در سال های  یاضیر میمفاه

تدریس حضوری در ذهن داشتیم، ما را بر آن داشت که حضور 
متناوب دانش آموزان را در مدرسه غنیمت بشماریم. به همین 
دلیل سعی کردیم از فضای خالی دیوارها استفاده کنیم. چراکه 

کند و حواس  یم ندیرا خوشا یریادگی ندیفرا یابزار کمک آموزش
به  میاساس تصم نی. بر ادینما یم ریدرگ یشتریب زانیرا به م

. با یم. گرفت ییدوره ابتدا یاضیدرس ر یابزار کمک آموزش هیته
طرح های منتخب  طرح ها انتخاب شدند. قیمطالعه و تحق

جدول ضرب، کسرها، پاره خط، استفاده از اشکال  عبارتند از: 
 0. . تجربه دیوارهای یادگیری در شکل ها، .. جادیدر ا یهندس

 مدرسه روستایی به صورت تصاویر مستند و ارائه شده است:
 

 
 

 
 

 

 ان،یاکبر دیمدرسه شه(: اجرای طرح دیوار یادگیری در 3، 1، 2 ) شکل
 2044-2322 یلیسال تحص

 

 
 جمال اسد آبادی،در مدرسه  یریادگی واریطرح د یاجرا(:  0) شکل

 2044-2322 یلیسال تحص

 

 
 

 
دانش  یدر پژوهشسرا یریادگی واریطرح د یاجرا . 6و  5 شکل

 2044-2322 یلیسال تحص ،ی عالمه آموز

 

 
زنده یاد  یدانش آموز یدر پژوهشسرا یریادگی واریطرح د (: 7) شکل

 2044-2042 یلی، سال تحصمحمدپور

 

 
، روستایی استان هرمزگانمدرسه در  یریادگی واریطرح د (: 8شکل )

 2044-2042 یلیسال تحص
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مدرسه روستایی  شهید زندی در  یریادگی واریطرح د (: 2) شکل

 2044-2042 یلی، سال تحصسیسرا

 

 : پویاسازی فضای آموزشی 2تجربه شماره 
و  دیدوران ترد نیدر ا تیو ترب میتعل ندیبهبود فرا یدر راستا

ی، از جمله راهکارهایی که مهم به نظر می رسد، دگیچیپ
 کیمدرسه به عنوان محافظت از فضاهای آموزشی است. 

خاص و  ،یجمع یزمان مجزا از زندگ-فضا کی ؛یکیزیف یفضا
در  حفظ شود. دیبا ی است کهریادگی یفضاها ریمتفاوت از سا

در  یاجتماع نشــاط  و یشــاد جادیهدفمان ا ،فرایندهاتمــام 
. تجربه بود برای حضور متناوب داش آموزان در مدرسه مدرسه

، با هدف حمایت 22پویا سازی مدارس در ایام پدیده کووید 
عاطفی، شادی و نشاط در دانش آموزانی که به صورت موقت یا 

دانش آموز( در مدرسه حضور  54دائم)مناطق روستایی کتر از 
 داشتند، در تصویر زیر ارائه می شود:

 

 
 

 
شهید دالور  ییدر مدرسه روستا پویا سازیطرح (: 22و 24) شکل

 2044-2042 یلی، سال تحصعیتعلی زاده

 

 
 

 
 

 
 دیشه ییدر مدرسه روستا یساز ایرح پو(:  ط20و  23، 21) شکل

 2044-2042 یلیسال تحص زاده، یتعلیدالور ع

 

 
دالور  دیشه ییدر مدرسه روستا دیوار یادگیریطرح (: 25) شکل

 2044-2042 یلیزاده، سال تحص یتعلیع

 

 :  مستند سازی نظرات 3تجربه شماره 
در ادامه طرح های اجرا شده، از مدیریت محترم، همکاران، اولیا 
و حتی دانش آموزان  بازخورد به صورت کالمی و نوشتاری 
گرفته شد. بازخورد های دریافتی تاحدودی نشان دهنده موفقیت 
آمیز بودن طرح ها و دستیابی به اهداف  بودند. و هدف ما البته 

ط سخت کرونایی و افزایش تلطیف روحیه دانش آموزان در شرای
تاب آوری تحصیلی در آنان بود، که اثرات مخرب این بیماری 
همه گیر را متحمل شده اند. بدین تربیت سعی کردیم که 

 هیروححمایت عاطفی بیشتری از دانش آموزان به عمل آوریم و 
پویاسازی محیط،  ؛ دانش آموزان خود را با کلمات و زبان بدن

و  زانندهیهمه برانگ یکه براشی ... نصب ابزار کمک آموز
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یم. برخی نظرات در جدول زیر مستند شده است باال ببر رندهیپذ
 است:

 
 

 
 (: بازخورد اولیای مدرسه و دانش آموزان2جدول )

 بازخورد  ردیف بازخورد  ردیف

2 
 

 
مدرسه شهید دالور عیتعلی مدیر محترم مدرسه: خانم نشتا رحیمی، 

 زاده

3 

 
 زاده یتعلیدالور ع دیمدرسه شهمعلم محترم پایه سوم، 

 
1 

 
 زاده یتعلیدالور ع دیمدرسه شهمعلم محترم پایه ششم، 

0 

 
 زاده یتعلیدالور ع دیمدرسه شهدختر خوبمان سارا، 

5 

 راهبر محترم آموزشی

6 

 
 دانشجو معلم گرامی

 

 نتیجه گیری
بگیرند،  ادیدر آن می توانند است که کودکان ما  ییمدرسه، جا

مهارت بیاموزند، بازی کنند، بدوند، بخندند، بایگدیگر گفتگو 
، 22کنند، مهربانی ببینند و مهربانی بورزند. همه گیری کووید 

سیستم های آموزشی در سراسر دنیا را باچالش مواجه نمود. 
سالمتی جسمی و عاطفی و پیشرفت تحصیلی آنان را تحت 

تی بوجود آورد تا در پاسخ به تاثیر قرار داد. این همه گیری فرص
چالش های موجود بیاندیشیم. بیاندیشیم که چگونه تاب آوری 
دانش آموزان آسیب دیده را افزایش دهیم. در واقع به دنبال 
راهکارهایی بودیم که بتوانیم تحمل درد و رنج و تجارب تلخ این 
دوران را افزایش دهیم. بر این اساس طرح هایی را از طریق 

ت موجود انتخاب نموده و با هماهنگی های الزم در برخی مطالعا
مدارس روستایی اجرا نمودیم. بلکه بتوانیم تجارب مثبت و خوب 
را نسبت به تجارب تلخ و منفی افزایش دهیم. حضور موقتی 
دانش آموزان در مدرسه را لذت بخش و شیرین کنیم. در 

و محبت  جلسات شورای معلمان تاکید بر مهربانی نمودیم. مهر
. با اجرا میکن یورز شهیبند اند عیرا ترج یعشق ورزبورزیم و 

طرح ها، توجه به نیازهای دانش آموزان نیازمند) حتی نسبت به 
نیازهای اولیه آنان مانند کفش، لباس، تغذیه... و نیازهای 
تحصیلی مانند گوشی و تبلت واکنش داده شد(، و مهربانی بیشتر 

یم که عاطفه نقطه اوج معلمی است. در فضای مجازی نشان داد
بازخوردهای گفتاری و نوشتاری به ما نشان داد که می توانیم 
روحیه دانش آموزانمان را با کلمات و زبان بدن که برای همه 
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برانگیزاننده و پذیرنده است، باال ببریم. به معلمان خود گفتیم که 
از این تمام مشکالت ناشی  تیتمام مسئولانتظار نداریم تمام 

شرایط را برعهده بگیرند اما می توانند نقش مهمی در کمک به 
دانش آموزان خود در هر سطح اجتماعی و اقتصادی ایفا کنند تا 
در این شرایط تاب آوری تحصیلی آنان را افزایش داده و اهمال 
کاری تحصیلی را کاهش دهند و بتوانند بهترین عملکرد خود را 

والدین با تصمیم گیری در مورد  ارائه دهند. از آنجاییکه
حضورفرزندان خود در مدرسه یا یادگیری از راه دور مواجه بودند، 
ما به عنوان اولیای مدرسه نگرن سالمت عاطفی و روانی 
کودکان نیز بودیم. ئر این میان بهتر بود راهکارهایی را انتخاب 
می کردیم که سالمت عاطفی و تاب آوری تحصیلی را تقویت 

بازخوردهای دریافتی به ما نشان داد که پیامدهای ناشی از کند. 
تالش و کوشش ما در اجرای طرح ها با نتایج تحقیق اشاره شده 
در مقدمه تحقیق همسویی دارد. بدین ترتیب نتایج تحقیق 

و  یافضل، [8](2322آرذا و همکاران) کاربردی ما با نتایج تحقیق
 ، [24](2328پور و همکاران) یجواد، [27](2328) همکاران

 یو شاه یقربان، [22](2327)یو اکبر یپورکرباسده وسفی
و   گایکاماچو زون ، [23](1412و همکار)  ریاستچ ، [21]( 2326)

همسو  [25](1426روزک  و همکاران)، [20](1412همکاران)
 تیحمابوده است به طوری نتایج همه تحقیقات نشان دادند که 

دانش آموزان در طول قرنطینه انگیزه دانش معلمان از یعاطف
ی آنان، سالمت روان آنان را بهبود عموم یسطح انرژآموزان، 

راهکار را برای معلمان پیشنهاد  ( چند1414)6می بخشد. یونیسف
تا زمان بازگشت به مدرسه؛  22داد که در خالل پدیده کووید 

 می تواند از سالمت روانی دانش آموزان حمایت کند:

و  22کووید  نگرانی های کودکان گوش کنید؛به  -

تعطیلی مدارس بر سالمت روانی و رفاه بسیاری از کودکان و 
نوجوانان تاثیر گذاشته است. به عنوان یک معلم گوش دادن به 
نگرانی های دانش آموزان و نشان دادن درک و همدلی با آنان 

شما مهم است. به دانش آموزان خود این فرصت را بدهید که با 
گفتگو داشته باشند و با شما دوباره ارتباط برقرار کنند و در مورد 

 نگرانی هایی که در زمان تعطیلی مدرسه داشتند بحث کنند.

؛ ممکن است برخی وضعیت کودکان را بررسی کنید -

مشکل تمرکز داشته باشند، لذا فرصت هایی را برای کودکان 
وباره با دوستان و فراهم کنید تا استراحت کنند، حرکت کنند و د

 همساالن خود ارتباط برقرار کنند.

به کودکان ارائه  11اطالعات دقیقی از کووید  -

با بازگشت کودکان به مدرسه ممکن است افکار و  بدهید؛

سواالتی متفاوت در مورد کووید داشته باشند. کودکان به 
 اطالعات واقعی نیاز دارند. 

پذیر، در مورد چگونگی ایجاد یک کالس درس دل -

. کودکان ایمن و راحت از کودکان پیشنهاداتی بخواهید

می توانند پیشنهاداتی ارائه دهند؛ به تزیین دیوارهای کالس با 
پیام های رنگارنگ و خوشامدگویی کمک کنند،  همچنین 

 کودکان را به خاطر مشارکت و تالششان تحسین کنید.

ات . اگر متوجه تغییرمراقبت تغییر رفار کودکان باشید -

قابل توجهی در رفتار دانش آموز شدید و این تغییر در طول زمان 
ادامه پیدا کرد و مانع از عملکرد آنها شد، مشاوره و راهنمایی 

 .الزم را انجام دهید

تشویق به بازی و ورزش برای ارتقای تعامل بین  -

 .دانش آموزان

الگوی رفتارهای مقابله ای خوبی برای دانش  -

. معلمان می دلسوز و صادق باشید آموزان باشید؛ آرام،

توانند الگوهای مثبتی برای دانش آموزان خود باشند، بچه ها به 
شما نگاه می کنند و از مهارت هایی که روزانه برای مقابله با 

 موقعیت استرس زا استفاده می کنید، یاد می گیرند.

در پایان از همه عزیزانی که در اجرای طرح ها ما را یاری 
نمودند سپاسگزاریم. از مدیریت محترم منطقه جناب آقای 
مهرقاسمی، مدیریت محترم پژوهشسرا آقای دکتر رودبارکی، 
مدیریت محترم مدرسه سرکار خانم نشتا رحیمی،  کارشناس 

و  محترم آموزش ابتدایی سرکار خانم آموزگار کمال تشکر
 قدردانی را داریم. 
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