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Abstract 

Background and Aim: After the epidemic of Covid-19 in the world, virtual education replaced 

face-to-face education. Virtual education, despite its many advantages, also brings challenges, 

one of which is the academic drop of students, especially in the elementary school. Therefore, 

the aim of the current research is to analyze the lived experiences of primary school teachers 

about the causes of students' academic failure in virtual education. 

Method: The present research was conducted in a qualitative and phenomenological way. 

According to the nature of the research, the purposeful sampling method of criterion type was 

used, and with the in-depth interview of 11 primary school teachers, the data obtained reached 

saturation. The data obtained from teachers' lived experiences were analyzed by the method of 

Colisei (2002) and MAXQDA 11 software was used as a data analysis tool. 

Findings: Findings from teachers' lived experiences, in the form of six main themes: 

"Technical and infrastructural problems", "Problems related to the teacher", "Problems related 

to the student and the student's family", "Psychological pressures", "Lack of correct 

evaluation" and principles" and "decreasing students' motivation" were classified. 

Conclusion: The results obtained from the analysis of primary school teachers' lived 

experiences of the causes of students' academic failure during virtual education show that a 

set of factors play a role in student's academic failure, and most of these factors can be 

controlled by the teacher. Therefore, teachers should reconsider and develop their skills in 

classroom management, teaching, evaluation, and communicating with students and their 

parents. 
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 چکیده 

سیاست  1۹-ی کوویدریگاز همه پس  زمینه و هدف:   از  پیروی  راستای  در  و  آموزش در جهان  جایگزین  آموزش مجازی  قرنطینه،  های 

علی مجازی  آموزش  شد.  چالشحضوری  متعدد،  مزایای  آنرغم  از  یکی  که  دارد  دنبال  به  نیز  را  افت  هایی  دانشها  آموزان  تحصیلی 
  آموزان دانش   یلیافت تحص  علل  در دوره ابتدایی است. لذا هدف پژوهش حاضر تحلیل تجارب زیسته معلمان دوره ابتدایی از  الخصوصیعل
 آموزش مجازی است.  در

از نوع معیار    گیری هدفمندو از نوع پدیدارشناسی انجام شد. با توجه به ماهیت پژوهش از روش نمونه  به شیوه کیفی پژوهش حاضر  روش:  

های حاصل از تجارب زیسته معلمان به روش  های اخذشده به اشباع رسید. دادهمعلم دوره ابتدایی، داده 11استفاده شد، که با مصاحبه عمیق  
 ها استفاده شد. عنوان ابزار تحلیل داده به  11MAXQDAافزار گرفتند و از نرم  قرار لیوتحلهیتجز( مورد 2002کُالیزی )

از تجارب زیسته معلمان،یافته:  هاافته ی به  "،  "یرساختیو ز  یمشکالت فن":  یمضمون اصل  ششدر قالب    های حاصل  مشکالت مربوط 

  زهیکاهش انگ  "  و  "یو اصول  حیصح  ی ابیعدم ارزش"،  "یروان  یفشارها"،  "  آموزو خانواده دانش  آموزمشکالت مربوط به دانش   "،  "معلم

 .دیگرد یبندطبقه  "دانش آموزان

آموزان در دوران آموزش مجازی  از تحلیل تجارب زیسته معلمان دوره ابتدایی از علل افت تحصیلی دانش  آمدهدستبه نتایج    ی:ریگجهینت

است.    کنترلقابلمعلم    لهیوسبه ای از این عوامل  آموز نقش دارند که بخش عمدهافت تحصیلی دانشای از عوامل در  دهد مجموعهنشان می
ها را کرده و آن دنظریتجدها، آموزان و والدین آنهای مدیریت کالس، تدریس، ارزشیابی و برقراری ارتباط با دانشلذا معلمان باید در مهارت

 در خود توسعه دهند. 
 

 

 ی، کیف1۹-آموزش مجازی، دوره ابتدایی، افت تحصیلی، کووید واژگان کلیدی:

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

 

 مقدمه 

سال   ش  201۹دسامبر  با  شد  و    ی روسیو  وعیمصادف  ناشناخته 
کوو نام  به  کشور   1  1۹-دیکشنده  در  ووهان  شهر  آن  منشأ  که 

 وعیش،  2020  سدر مار  جهانیبهداشت  سازمان  .  [1-3بود]  نیچ

کرونا بیماری    عنوانبه   ، را  2روسیو  عفونت  اعالم    ریگهمهیک 
همه.  [4کرد] ا  ریگبا  و  دولت  ،یمار یب  نیشدن   ی ها دستگاهها 

عموم کرده  ،ی بهداشت  اضطراری  وضعیت  اقدامات   اعالم  و 
. [5]ندانجام داد یماریب نیاز ابتال به ا یریشگی پ یبرا یاگسترده
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شی  ناش  دیجد  تعیوضهمچنین     ط یشرا  1۹-کووید  وعیاز 
 که یدرحال  .کرد  لیتحم  کشورها  یآموزش  وضعیتبر    یاسابقه ی ب

ب در  آن  از  قبل  م  ترشیتا  کعمواقع،  در  خود  اللمان  اضر  حس 
با  شدندیم از روش   و  به  سنتی  یهااستفاده  خاص روش    طورو 

تدر  ی سخنران امر  از  [6]پرداختندی م  سیبه  پس  گیری  همه، 
-، ایجاد قرنطینه و پرهیز از تجمع و حضور در مکان1۹-کووید

ی  هاکالسهای سرپوشیده مثل  مکان  الخصوصیعلهای شلوغ  
، مدارس  جهیدرنت.  [8و7]رسیددرس مدارس، ضروری به نظر می

دانشگاه کشورها  و  از  بسیاری  در  و    ازجملهها  شد  بسته  ایران 
راه دور)مجازی( جایگزین   از  -13]آموزش حضوری شدآموزش 

۹]. 
غ  ی آموزش  یهاکالس   یبرگزار شکل  بستر    یحضورریبه  در  و 

برخوردار  ،یمجاز  یفضا مز  ی ضمن  همچون   ییهاتیاز 
،  ی آموزشی محتوا  آسان و سریع به  یدسترس،  [14]یریپذانعطاف 

محدود مطالعه  یزمان  تیعدم  ترددها  در  حذف  و   موردیب  یو 
مدارس و   یلیتعطدنبال دارد.  بههایی را نیز  چالش  ،[15]نهیپرهز

و  کالس بدنی  تحرک  کاهش  بر  عالوه  حضوری  درس  های 
بدنی عوارض  هز16]ایجاد  و   یآموزش  ،یاجتماع  یهانهی[، 

  ط یدر شرا  کهییازآنجا.  [17]   به همراه دارد  نیز  ییباال  یاقتصاد
کالس  ،نهیقرنط درس  همه  در   یهاکالس  ازجملههای  درس 

ابتدا مجازبه   زین  ییمدارس  م  یصورت    [،18]  شوندی برگزار 
بس ز  یاریفقدان  فناور  یهارساختیاز  در    یمناسب  اطالعات 

فناور مهارت  نبودن  آماده  و  از    یکشور  معلمان  در  اطالعات 
تجه   سوکی نبود  موبا  ه یاول  زاتیو  و  تبلت    ی از سو  لیهمچون 
زچالش  ،گرید مشکالت  و  آورد]  یادیها  وجود  به  آشنا  .  [1۹را 

، کاهش [20]ی  آموزش  یافزارهانرم   یاندازراه  ینبودن با چگونگ
دانش کاهش  مشارکت  و  تدریس  مختلف  فرآیندهای  در  آموزان 

های ناشی  نیز از دیگر چالش  [ 21]آموز  تعامل میان معلم و دانش
به چالشاز  این  همه  است.  مجازی  آموزش  و  کارگیری  ها 

می   تیدرنهامشکالت   معلم سبب  تدریس  کیفیت  تا  شوند، 
دانش  افتهیکاهش تحصیلی  افت  موجبات  فراهم و  نیز  آموز 

 .  [22]شود
از مشکالت شایع   آموزشیکی  نظام    ی از کشورها  یاریبس  یدر 

  ی فرهنگ  ،یعلم  یهاانیکه ز  است  3تحصیلی  افت  دهیجهان، پد
-25]کندیها و فرد مها، خانوادهمتوجه دولتی  اد یز  یو اقتصاد

آموز  دانش  یلیکاهش عملکرد تحص  یلی[. منظور از افت تحص23
سطح ترک    ی سطح   به   بخش تیرضا  ی از  که  است  نامطلوب 

-دانشی  ر یادگی  تیفیضعف در ک  جهیو درنت  هیتکرار پا  ل،یتحص
تجل از  است]  اتیآموزان  افت    [.26آن  از  اساس  همین  بر 

آسبهتحصیلی   زمره   شودمی  بردهنام  یآموزش  بیعنوان  در    و 
همچنین   .[27]شودبرشمرده می یت آموزشکالمش نیترتیبااهم

پژوهش از  میبسیاری  نشان  علیها  پیشرفتدهند  های  رغم 
آموزش، کماکان پدیده افت   نهیدرزمچند دهه اخیر    انکاررقابلیغ

دانش میان  در  میتحصیلی  رایج  سال    [.28]باشدآموزان  دو  در 
دانشافت    دیتشد  ر،یاخ میان  در  دانشجویان  تحصیلی  و  آموزان 
در    الخصوصیعل ناتوانی  و  تحصیلی  شکست  که  افرادی 

تجربه   را  تأث  ،اندکردهیادگیری   روسیو  یریگهمه  ریتحت 
 [. 2۹] داده استرخ مجازی،آموزش به قالب  لیو تبد 1۹-کووید

پژوهش آموزش  گرچه  تحصیلی  افت  زمینه  در  چندانی  های 
نگرف صورت  اما  مجازی  است  به    نیباوجوداته  پژوهشی،  خأل 

پور و نورالهی در کنیم. بخشیها اشاره میترین آنبرخی از مهم
همچون   عواملی  دادند  نشان  خود،    یعصب  ، پرتیحواسپژوهش 

افسردگ روان  ،یبودن،  )مسائل  کیاسترس  کاهش  و   ت یفی( 
)کم  ،یخوانتقلب، کم  زه،یانگ  ،یریادگی زمان  و یریادگیآوردن   )

فضا  ، یکیالکترون  یباز  ،ی گوشیباز مضر،    ی مجاز   یاطالعات 
همراه( در    ،)تلفن  حضور  تفرعدم   هایطی)مح  ح یمدرسه، 

،  (کانی)نزد  هایدوستان و همکالس  ،خانواده  برخورد  وآور(  نشاط
ا نرم   نترنت،یمشکالت  آموزشمشکالت  آموزش  ی افزار  (،  ی)بستر 

معلم و عدم    نظمی یساعت کالس، ب رییتغ  س،یتدر  نییپا  تیفیک
بدرفتار  ییپاسخگو )معلم(  یمعلم،  مهم  معلم  افت از  علل  ترین 

 . [30]روندشمار میآموزان بهتحصیلی دانش
طبق نتایج پژوهش صابری و همکاران و نوری مقدم و مریدی  

از  اضطراب    نیز میان    جه یدرنتافت تحصیلی و    1۹-دیکووناشی 
درواقع اضطراب   .وجود دارد  یمیارتباط مستقی  لیتحص  یفرسودگ

  رگذار یتأث  ان یدانشجو  یجانی و ه  ی زشیانگ  ،یشناخت  یندهایبر فرآ
مانند استرس و اضطراب    یمنف   جاناتیکه، ه  بیترتنیااست. به 

شرا با  مواجهه  درنت  کندیم  دایپ  شیافزا  یریگهمه  طیدر   جه یو 
 . [32و31] ددار دنبالافت عملکرد را به

و   فراهانی  شیخانگفشه،  باقری  توسط  که  دیگری  پژوهش  در 
نشان   نتایج  شد،  انجام  آشتیانی  آشنایی   دهدیمفتحی  عدم 

مجازی، آموزش  با  گرد  دانشجویان  افت    هاآنتا    دیباعث  با 
   [.33]تحصیلی مواجه شوند

از   حاصل  واکاونتایج  و  نگران  یکشف  و   ها خانواده   یتنش 
آموزش مجازی فرزندانشان در پژوهش کالته ساداتی و    نهیدرزم

دهد آنان کیفیت پایین آموزش مجازی  صبوحی گلکار، نشان می
گیری  را عامل اصلی افت تحصیلی فرزندان خود در دوران همه

  [.34]کنندتلقی می 1۹-کووید
می توصیه  خود  پژوهش  در  همکاران  و  شیرازی  کنند نوری 

معلمان از نقشه مفهومی نظریه دیوید آزوبل، در تدریس مجازی 
می نشان  پژوهش  این  نتایج  کنند.  نقشه    ریتأثدهد  استفاده 

و به    یادآوریو با    یریادگیمطالب و زوال    یدر فراموش  یمفهوم
   [.35]کندی را ایفا مینقش اثرگذار  یمطالب درس یادسپاری
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استفاده از   ی دریو ح  یقم  سازت یچ  ،یشاورد  قیتحق  جیطبق نتا
دانش  ،یمجاز  هایشبکه ساالنه  افت  با کاهش معدل  و  آموزان 

 [. 36]آموزان رابطه مثبتی داردوضعیت تحصیلی دانش
نتایج نشان  انجام گرفت،  توسط شکوهی  در پژوهشی دیگر که 

 ی وتریکامپ   یهایباز  ،یتیها و پرجمعکالس  یمعلم، شلوغدادند  
فضا عوامل  رو  ،یمجاز  یو  ناباب،  و  نامطلوب  دوستانه  ابط 
تأث  نیشتریب  ،یخانوادگ و  تحص  رینقش  درافت  دانش    یلیرا 
   [. 37داشته است]دبیرستانی آموزان 

پژوهش همکاران  در  و  بذرافشان  و  عندلیبیان  و  جعفری  های 
نوع   ،ایانهیرا  هاییاز باز  استفاده  زانیم  نیباست    شدهمشخص

 ی اجتماع گاهیو پا یلتحصی جنس، سن، رشته  ،ایانهیرا هاییباز
معن  یلتحصی  افت  با  آموزاندانش وجود    اداریرابطه 
این  [.3۹و38دارد] بر  نشان میعالوه  ادیبی،  پژوهش  نتایج  -ها 
ی مجازی و  اجتماع  یهااستفاده روزانه از سامانه  زانیم  نیبدهد  

 [.40]افت تحصیلی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد
های پژوهش بدلی و دهقانی، حکایت از تأثیر مثبت  مقابل، یافته در  

  ی ل ی تحص   زش ی عملکرد و انگ   زان ی بر م   ی ک ی کالس معکوس الکترون 
همچنین نتیجه پژوهش خجسته حاکی از این   [. 41دارد]   ان ی دانشجو 

  از طریق   1۹-گیری کووید مجازی در دوران همه   آموزش است که  
زمان    ت ی ر ی دانش آموزان و مد   شرفت ی پ   زه ی انگ   ش ی سامانه شاد برافزا 

  زه ی انگ   ش ی استفاده از سامانه شاد موجب افزا   ی عبارت بود. به   رگذار ی تأث 
  ی استفاده از سامانه آموزش   ن ی در دانش آموزان شد. همچن   شرفت ی پ 

در دانش آموزان کمک کرد و باعث شد   شتر ی زمان ب  ت ی ر ی شاد به مد 
  ن ی و به بهتر   ند ی نما   ت ی ر ی شته زمان و وقت خود را مد که بهتر از گذ 

   [. 42] ند ی نحو از آن استفاده نما 
آلوارز پژوهش  دوران همه  4ریسکو-طبق  و    1۹-گیری کوویددر 

گیری از آموزش مجازی، دانشجویان، تحت تأثیر فشارهای بهره
و خستگی   منفی  هیجانات  استرس،  می  ازحدش یبروانی،  -قرار 

با   را  تأثیرات مخرب، عملکرد تحصیلی دانشجویان  این  گیرند و 
آن  از  بسیاری  و  کرده  مواجه  تحصیلی  مشکل  افت  با   رو روبه ها 

   [.43]شوندمی
پژوهش   می  5پرادس-آیگلسیسنتایج  نشان  میان  نیز  دهد 

دانش تحصیلی  عملکرد  و  مجازی  آموزش  از  اصولی  -استفاده 
دارد وجود  مثبت  ارتباط  تحقیق    [.44]آموزان  طبق  همچنین 

موسلیک و  بهره6اسپیتزر  شبکه،  از  آموزشی مجازی، گیری  های 
دانش عملکرد  بهبود  شده  سبب  ریاضی  درس  در  آلمانی  آموزان 

 شرفتیآموزان با پنشان داد که دانش  نیهمچنلیل  است. این تح
  ی شتریباال، بهبود ب  یهاشرفتیآموزان با پنسبت به دانش  نییپا

نشان  که  دادند،  نشان  عملکرد  در  در  شکاف  کاهش  دهنده 
 [. 45و باال است] نییپا شرفتیآموزان با پدانش  نیعملکرد ب

مجازی و برگزاری  ی آموزش  ریکارگبه به اینکه    با توجه بنابراین  
دوران همهکالس در  و    ریناپذاجتناب،  1۹-گیری کوویدها  است 

آموزان در این شیوه برگزاری  از سویی دیگر افت تحصیلی دانش
تشدید می افت تحصیلی دانشکالس  بررسی علل  آموزان  شود، 

رسد. لذا هدف پژوهش  در این دوران مهم و ضروری به نظر می
زیسته تجارب  تحلیل  افت    حاضر  علل  از  ابتدایی  دوره  معلمان 

دانش دوران  تحصیلی  در  کوویدریگهمهآموزان  باشد. می1۹-ی 
را در شناسایی   این پژوهش معلمان  نتایج  بدیهی است کاربست 

ابتدایی  به  آموزانشاندانش بهتر علل افت تحصیلی   ویژه در دوره 
به  نیترحساس   عنوانبه که   تحصیلی  میدوره  ،  [46]رود  شمار 

و   یادگیری و حفظ    جه یدرنتیاری کرده  بهبود وضعیت  به  منجر 
 آموز خواهد شد.پیشرفت تحصیلی دانش

 

 روش پژوهش
پژوهش    شیوه و رویکرد موضوع موردمطالعه،  به ماهیت    با توجه 

این   کنندگانمشارکت.  است  7یدارشناسیاز نوع پد  ی وحاضر کیف
شهرستان    11پژوهش   ابتدایی  دوره  در  مشغول  معلمان  از  نفر 

شیوه   به  که  بودند،  معیار  ریگنمونه بیرجند  نوع  از  هدفمند  ی 
کووید  کهیطوربه  دوران  در  که  آموزش 1۹-معلمانی  بستر  در 

تدریس   هم  اندداشته مجازی  مدرک و  حداقل  دارای  چنین 
شدند.   انتخاب  بودند،  طریق  ی  هامصاحبهکارشناسی  از  مربوطه 

گردآوری  ابزار  همچنین  پذیرفت.  صورت  قبلی  وقت  تعیین 
نیمه  هاداده اشباع   افتهیساختار، مصاحبه  تا  فرآیند  این  که  است 

هر مصاحبه با هر یک از    زمانمدت ادامه پیدا کرد.    هادادهنظری  
بود.    35تا    30معلمان،   شندقیقه  ضبط  از  تمامی  داریبعد  ی، 

حاصلهالیفا صوتی  تحریر  هامصاحبهاز    ی  رشته  به   درآورده، 
 .قرار گرفتند لیوتحله یتجزشد و به شیوه کدگذاری مورد 

تجزیه  دادهبرای  مرحلهوتحلیل  هفت  راهبرد  از  کالیزیها   8ای 
اول  2002) مرحله  در  راهبرد،  این  در  شد.  استفاده   )
داده بردارادداشتی از  دوم  ی  مرحله  در  پذیرفت.  صورت  ها 

مرحله   در  شد.  استخراج  بحث  با  مرتبط  اصالحات  و  اظهارات 
مفهوم   یک  اظهارات  از  هریک  از  بیانگر    شدهنیتدوسوم،  که 

فرد   اساسی  نتفکر  از    زیبود  پس  چهارم،  مرحله  شد.  استخراج 
خوشه  چندباره  معنایی  بررسی  با    گرفتهشکل های  آن  ارتباط  و 

های کلی صورت گرفت. مرحله پنجم، نتایج بری توصیف  لهمقو
دسته و  داده  پیوند  هم  به  مطالعه  تحت  پدیده  از  های  جامع 

تقلیلکلی ششم  مرحله  آمدند.  وجود  به  یافته تری  از  ها سازی 
به گرفت؛  و  گونهانجام  کاربرد  غیرقابل  زائد،  توصیفات  که  ای 

د و در مرحله هفتم  ها حذف گردیاز ساختار کلی داده  شدهاغراق 
های پژوهش، با استفاده از روش بازبینی اعضا یافته  دأییت  باهدف

مراحل   در  همچنین  گرفت.  از  داده  لیوتحله یتجزانجام  ها 
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به  11نسخه    MAXQDA   افزارنرم شد.  منظور استفاده 
داده اطمینان به  صالحیت  بخشی  تأیید  همچون  فنونی  از  ها 

گرفتن   برای  پژوهشگر مصاحبهپژوهشگر  منظور  این  )برای  ها 
داد مصاحبه انجام  استادش  با  نظر    ای  دریافت  از  پس  و 
از  مصاحبه کرد(.  رعایت  را  نکات الزم  در شیوه مصاحبه  شونده، 

پایان پاسخ هر   ۹روش کنترل اعضا استفاده شد بدین منظور در 
شونده ارائه شد که  بندی صورت گرفت و به مصاحبهسؤال، جمع 

شونده، آنان بتوانند در  ئید شفاهی محتوا از سوی مصاحبهضمن تا
 شده اظهارنظر نمایند.پذیری شرح ارائه مورد صحت و اطمینان 

 

 هایافته 

بررس  تحل  یبا  مشارکت   ی هامصاحبه  لیو  و    کنندهمعلمان 
زدستبهی  کدها  لیتحلوه یتجز تجارب  پژوهش،  در    ستهیآمده 

دانش  معلمان تحصیلی  افت  علل  خصوص  دوره در  آموزان 
مجازی، آموزش  در  قالب    ابتدایی  اصل  شش در  :  یمضمون 

فن" ز  یمشکالت  معلم"،  "یرساختیو  به  مربوط  ، "مشکالت 

دانش " به  مربوط  دانش  آموزمشکالت  خانواده  ،  "آموزو 

ارزش"،  "یروان  یفشارها" اصول  حیصح  ی ابیعدم    "  و   "یو 
انگ   1که در جدول    دیگرد  یبندطبقه   "دانش آموزان  زه یکاهش 
 اند. ارائه شده

 

 معلمان  ستهیشده از تجارب زاستخراج  یو فرع یاصل ن یمضام. 1جدول 

 مضامین اصلی  مضامین فرعی 
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و هزینه باالی    تلفن همراه   یخراب؛  پرسرعت  نترنتیبه ا  ی دسترس  عدم ؛  نترنت یبه ا  یدسترس  عدم؛  نترنتیا  یقطع
نصب برنامه  عدم  مشکل؛ ios عامل ستم یس یدر سامانه شاد برا تیاحراز هو مشکل؛ بودن سامانه شاد کندتعمیر؛ 

ها  آموزان از کالس درس در سامانه شاد؛ دیر ارسال شدن فیلمخروج خودکار دانش،  همراه یهاتلفن  یشاد در بعض 
 های آموزشی توسط معلم در گروه مجازی و کلیپ

ی و  مشکالت فن
زیرساختی  

 آموزش مجازی 

دانش  کمبود وقت مدیریت همه  عدم  جهت  و  معلم؛  زیربرنامه آموزان  توسط  زمان  برا  ادیز  یمحتوای    ی دروس 
وقت  صرف؛ دانش آموزان نیارتباط با والد عدم؛ آموزانبا دانش حیصح یر یگارتباط  عدمدر زمان محدود؛  سیتدر

های سرد و  ی معلم در تهیه و تولید محتوای مناسب؛ تدریسارسانه ی؛ نقصان سواد مجاز یمحتوا  دیتول  ی برا  ادیز
 خشک و بدون تعامل 

ربوط  مشکالت م
 به معلم 

به درس   عدم از فضا  استفاده؛  مطالعه  ی برا  حیبرنامه صح  نداشتنو کالس مجازی؛    عالقه  ی؛  مجاز  ینادرست 
حواس   یدقتکم  درست  عدمی؛  پرتو  دوستان  آشنا؛  انتخاب  نرمدانش   یکاف  ییعدم  با  در  افزارهاآموزان  مشکل  ؛ 

از والدین در  سؤاالت ضبط صدا جهت پاسخگویی به   یف درسی؛ عدم حضور همه  تکال  نیترساده ؛ کمک گرفتن 
های آموزشی آپلود شده توسط معلم؛  ؛ عدم دانلود فیلمآموزاندانش  یریپذتیعدم مسئولآموزان در کالس؛  دانش

ابزار و    دیدر خر  یبضاعتو کم   یفقر مال توسط معلم در گروه کالسی؛    شدهارائه های نظرسنجی  عدم توجه پرسش
 نا؛ کرو   یماریبه ب  نیوالد  یابتال  ؛یابیو ارزش  سیتدر  ندیاز عدم شناخت فرآ  یناش  یفقر فرهنگ  ؛یآموزش  لیوسا

 ن یکالس آنال  نیسروصداها ح  ریبر عملکرد فرزندان در خانه؛ وجود عوامل مزاحم در خانه نظ نیعدم نظارت والد

  مربوط  مشکالت
و   آموزدانش به 

 آموز خانواده دانش

آنالین؛ استرس هنگام ضبط فیلم انجام    صورتبه ؛ استرس هنگام پرسش و پاسخ معلم  همساالن  اب  شدنسهیمقا
از    ازحدشیب  انتظار؛  نفساعتمادبه   عدم؛  از شکست  ترس؛  با گذشته خود  شدنسهیمقاها و اتصال وبکم؛  آزمایش

تحق؛  آموزدانش  دانش  معلم  زیرآمیرفتار  دانش  آموزبا  اضطراب  و  استرس  مجازی؛  فضای   بضاعتکم آموزان  در 
ها و اتصال به اینترنت؛ افزایش هیجانات منفی ناشی از قرنطینه؛ لکنت زبان حاصل از استرس  جهت انجام فعالیت

 های ارسالیدر ویس

 یروان  یفشارها

آموزان به امتحانات  ؛ عدم توجه و اهمیت دادن دانشدادن و نمره گرفتن هدف صرف دانش آموزان است  آزمون
آزمون  تقلبمجازی؛   آزمونهاکمک ؛  در  هنگام  در  والدین  طراح  عدمها؛  ی  در  نکات    یدقت  برحسب  آزمون 

برا  یطراح مجاز  ی آزمون  ز  قراردادنی؛  دوران  بخش  یبرا  اد ینمره  دادن  قرار  و عدم  پا  یآزمون  بر  نمرات    ه یاز 
  ی دشوارهای گروهی و انجام تکالیف گروهی؛  ؛ عدم ارائه بازخورد مناسب؛ کاهش فعالیترهیو غ  یمباحث کالس

ارزشیابی؛  ارزشیابی؛ عدم امکان مشاهده مستقیم وضعیت همه دانش  جهت  نالیآزمون آن  ی در برگزار آموز حین 
 ؛ عدم توان استفاده از کارپوشه فیتکالعدم صداقت در انجام 

عدم ارزشیابی  
 صحیح و اصولی  

آموزان به شرکت در مباحث کالسی؛ عدم توجه به  کاهش جذابیت دروس در آموزش مجازی و عدم رغبت دانش
؛ عدم دریافت بازخورد مثبت کالمی و  وجوش و نشاطجنب  یاز مدرسه و فضا یدورآموزان؛ استعدادهای دانش 

ی از معلم؛ کاهش انگیزه در درس ریاضی به علت عدم فهم درست مطالب به شیوه مجازی و غیر عینی؛ رکالمیغ
 بودن دروس و تدریس معلم؛ عدم ارضای نیاز ارتباط با همساالن در مدرسه  کنندهکسل 

  زهیکاهش انگ
 دانش آموزان

 



 ش و همکار قاسمی
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 ی ادر ادامه نمونه   ،یاصل  نیاز مضام  کیهر    شتریب  حیجهت توض
تجربه  کد  معلمان  یهااز  از  استفاده  به    11تا    1  یهابا  مربوط 
 . گیرندی قرار میموردبررس اختصاربه معلمان، 

 

 ی رساختیو ز یمشکالت فن -

مضامین   از  و شدهاستخراجیکی  فنی  معضالت  و  مشکالت   ،
مهم است.  آن  زیرساختی  فرعی  مضامین  از:    اندعبارتترین 

ا   یدسترس  عدم،  نترنتیا  یقطع به    ی دسترس  عدم ،  نترنتیبه 
 کندو هزینه باالی تعمیر،    تلفن همراه  ی خراب،  پرسرعت  نترنتیا

شاد سامانه  هو  مشکل  ،بودن  برا  تیاحراز  شاد  سامانه    ی در 

بعضعدم    مشکل،  ios  عاملستمیس در  شاد  برنامه    ینصب 
آموزان از کالس درس در  ، خروج خودکار دانشهمراه  یهاتلفن

های آموزشی توسط  ها و کلیپسامانه شاد، دیر ارسال شدن فیلم
مجازی گروه  در  معلممعلم  راستا  همین  در  بیان    3شماره    . 

ز":کرد ا  یادیمشکالت  در  داشت  ن یرو  نظرم  میبخش  به   .
بود.   نترنتیبه ا یعدم دسترس  ای  نترنتیا  یمشکل قطع  نیترمهم
بچه   یبعض سال از  طول  در  همراهشون  تلفن  متأسفانه  ها 

  طی و شرا  شونیخراب شد که خب باتوجه به وضع مال  یلیتحص
برا   نیبدتر  یاقتصاد هم  ممکن  برا  یخبر  هم  بود  معلم    یمنِ 

تدر خود  طول  در  آموزم.  شاد  هوقت  یبعض  سیدانش  سامانه  ا 
شد که هم من و هم  و مانع می  کردیم  تیبشدت کند بود و اذ

 . "آموزانم بتونیم محتواهامون رو به اشتراک بگذاریمدانش
 

 مشکالت مربوط به معلم  -

معلم به  مربوط  اصلی    مشکالت  مضمون  از   آمدهدست به دیگر 
مصاحبه با معلمان است. این مضمون نیز دارای مضامین فرعی  

وقتهمچون   دانش  کمبود  همه  مدیریت  عدم  جهت  و  آموزان 
 س یتدر  یدروس برا  ادیز  یمحتوای زمان توسط معلم،  زیربرنامه 

کم،   زمان  دانش  حیصح  یریگارتباط  عدمدر    عدم،  آموزانبا 
والدسازنده  ارتباط   آموزان  نیبا  ز  صرف،  دانش    یبرا  ادیوقت 

سواد  مجاز  یمحتوا  دیتول کمبود  و  ارسانه ی،  تهیه  در  معلم  ی 
تدریس مناسب،  تربیتی  و  آموزشی  محتوای  و  تولید  سرد  های 

باشد. در همین راستا  خشک و بدون تعامل و چاشنی خالقیت می

یا    5معلم از دید عامه یک فردی هست که میاد  "گفت:    8معلم  
آموزش  ساعت    6 و  کرونا  دروان  در  ولی  میره  و  میده  درس 

میانگین    طوربه مجازی معلم برای ساخت یک محتوای مجازی  
تا ساعت وقت صرف می  4 کرد. معلم کمبود وقت زیادی میاره 

بخواد همه کاراشو انجام بده. موضوع دیگه برای مشکالت معلم 
برای  بنظرم محتوای زیادی هست که در دروس گذاشتن. مثال  

 ."درس گذاشتن 22مطالعات اجتماعی 
 

دانش  - به  مربوط  خانواده   آموزمشکالت  و 

 آموزدانش

مضامین   دیگر  مصاحبه  شدهاستخراج از  به  از  باید  مشکالت  ها 
دانش  به  مانند    آموزمربوط  فرعی  مضامین  دارای  که  کرد  اشاره 

درس  عدم به  مجازی،    عالقه  کالس  صح  نداشتنو   حیبرنامه 
فضا  استفاده،  مطالعه  یبرا از  و   یدقتکمی،  مجاز  ینادرست 

درست  عدم ی،  پرتحواس دوستان  آشنا،  انتخاب   یکاف  ییعدم 
نرم دانش با  آنالین،  آزمون  الخصوصیعل  افزارهاآموزان  سازهای 

به   پاسخگویی  جهت  صدا  ضبط  در  کمک سؤاالتمشکل   ،
والدین در   از  ه  تکالیف درسی، عدم حضور هم  نیترسادهگرفتن 

کالس؛  دانش در  مسئولآموزان  ،  آموزاندانش  یریپذتیعدم 
فیلم نکردن  عدم دانلود  و  معلم  توسط  شده  آپلود  آموزشی  های 

پرسش نظرسنجی  توجه  گروه   شدهارائه های  در  معلم  توسط 
  ی، آموزش  لیابزار و وسا  دیدر خر  یبضاعتو کم  یفقر مالکالسی،

فرهنگ فرآ  ی ناش  یفقر  شناخت  عدم  ارزش  سیتدر  ندیاز  ی،  ابیو 
ب  نیوالد  یابتال والد  ،ناکرو  یماریبه  نظارت  بر عملکرد    نیعدم 

خانه در  نظ  ،فرزندان  خانه  در  مزاحم  عوامل  سروصداها   ریوجود 

آنال  نیح معلم  می  نیکالس  داشت:  بارهنیدرا  6باشد.  .  "  بیان 
هرکاری بکنیم و  آموز به درس عالقه نداشته باشی ما  اگر دانش

رو کم  تحصیلی  افت  فرد  اون  بازم  کنمد  استفاده  رو  روشی  هر 
کم پیدا میکنه. مورد بعدی از نگاه من نداشتن یه برنامه درست  
از   بی دقتی هم میتونه یکی  و  پرتی  است. حواس  برای مطالعه 
حواس   آموز  دانش  کنیم.  اشاره  بهش  میتونیم  که  باشه  دالیلی 

نیم و بهش گوشزد کنیم تا حواسش به  پرت رو باید شناسایی ک
کالس باشه که متأسفانه این کار درفضای مجازی واقعا مشکله؛ 
همچنین بسیاری از والدین هم توانایی خرید تلفن همراه و بسته  

آموز در کالس  اینترنتی را نداشتند که این خود مانع حضور دانش
 ."شددری می

 

 یروان یفشارها -

از تجارب زیسته معلمان، فشارهای    شدهاستخراج دیگر مضمون  
شامل   اصلی  مضمون  این  فرعی  مضامین  است.  روانی 

معلم همساالن  اب  شدنسهیمقا پاسخ  و  پرسش  هنگام  استرس   ،
آزمایش  صورتبه  انجام  فیلم  هنگام ضبط  استرس  و آنالین،  ها 

  عدم؛  از شکست  ترس،  با گذشته خود  شدنسهیمقااتصال وبکم،  
دانش   ازحدش یب  انتظار،  نفس اعتمادبه تحق،  آموزاز    زیرآمیرفتار 

-در فضای مجازی، استرس و اضطراب دانش  آموزدانش  با  معلم
فعالیت  بضاعتکمآموزان   انجام  اینترنت،  جهت  به  اتصال  و  ها 

از   زبان حاصل  لکنت  قرنطینه،  از  ناشی  افزایش هیجانات منفی 
ویس در  هستند.  استرس  ارسالی  معلم  های  راستا  همین    2در 

بشه    آموزدانش "گفت:   مقایسه  خودش  همساالی  با  ازاینکه 
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ی تدریس خودم  هاسالییِ که در طول  زهایچی از  کینیامتنفره.  
ای رو بگم از استرسی  خیلی مشاهده کردم. اگه بخوام مورد دیگه

از پرسش و پاسخ معلم   ناشی  تصویری در کالس   صورتبه که 
نام    نیآنال بار.  برمی مهست  رو در کالس    هر  نوع پرسش  این 

بکار گرفتم در اکثر دانش آموزان ترس رو مشاهده کردم. بعضی  
در درس داشتند    العادهفوق ک سطح  ی  درگذشته از دانش آموزان  

 . "و حاال در سطح ضعیف هستند
 

 ی و اصول ح یصح  یابیعدم ارزش -

ی یکی از مضامین اصلی و یکی از  و اصول  حیصح  یاب یعدم ارزش
دانش  نیترمهم تحصیلی  افت  آموزش  علل  شرایط  در  آموزان 

به آن  شمار میمجازی  فرعی    آزمون   از:  اندعبارترود. مضامین 
، عدم توجه  دادن و نمره گرفتن هدف صرف دانش آموزان است

دانش دادن  اهمیت  مجازی،  و  امتحانات  به  در   تقلبآموزان 
آزمونهاکمک،  آزمون هنگام  در  والدین  در   عدمها،  ی  دقت 
طراح  یطراح نکات  برحسب  برا  یآزمون  دوران    یآزمون 
  ی بخشآزمون و عدم قرار دادن    ی برا  ادینمره ز  قراردادنی،  مجاز

پا بر  نمرات  کالس  هیاز  غ  یمباحث  بازخورد  رهیو  ارائه  عدم   ،
فعالیت کاهش  گروهی،  مناسب،  تکالیف  انجام  و  گروهی  های 

آن  ی در برگزار  یدشوار امکان    جهت  ن الیآزمون  ارزشیابی، عدم 
دانش همه  وضعیت  مستقیم  ارزشیابی،  مشاهده  حین  عدم  آموز 

تکال انجام  در  از    فیصداقت  استفاده  امکان  عدم  همچنین  و 

برای دانش آموزان در  " اظهارداشت:  بارهن یدرا  ۹کارپوشه. معلم  
و کمک   تقلب  با  و  شده  گرفتن هدف  نمره  زندگی،  شرایط  این 
والدین سعی میکنن در آزمون مجازی به هرنحوی نمره بگیرند  

 ."در حالی که هدف آزمون یادگیریه نه نمره
 

 آموزاندانش زهیکاهش انگ -

انگیزه دانش اصلی، کاهش  از مضامین  آموزان است.  یکی دیگر 
همچون   مواردی  مضمون  این  فرعی  جذابیت مضامین  کاهش 

آموزان به شرکت  دروس در آموزش مجازی و عدم رغبت دانش
دانش استعدادهای  به  توجه  عدم  کالسی،  مباحث  آموزان،  در 

فضا  یدور و  مدرسه  نشاجنب   یاز  و  دریافت  وجوش  عدم  ط، 
و   کالمی  مثبت  در  رکالمیغبازخورد  انگیزه  کاهش  معلم،  از  ی 

درس ریاضی به علت عدم فهم درست مطالب به شیوه مجازی 
عینی،   غیر  عدم    کنندهکسل و  معلم،  تدریس  و  دروس  بودن 

شود. معلم ارضای نیاز ارتباط با همساالن در مدرسه را شامل می

اگه   آموزدانشبازخورد خیلی مهمه.    "بیان داشت:      بارهنیدرا  11
بازخورد خوبی از معلم نگیره انگیزشو از دست میده. دور بودن از  
مدرسه هم باعث شد تا انگیزه دانش آموزان کم بشه و همین از  

 ."کردجنب و جوششون کم می

 بحث
-بر اثر همه  جهان  یشده در نظام آموزش  جادیباتوجه به مشکل ا

  ی، آموزش مجازهای قرنطینهو اجرای سیاست  1۹-گیری کووید
آموزش  تنها مزایای متعددی    راه  آموزش مجازی در کنار  است. 

-ها و مشکالتی را هم برای معلمان و هم دانشکه دارد، چالش
آموزان  آورد. از جمله اینکه بسیاری از دانشآموزان به دنبال می

عملکرد تحصیلی مناسبی ندارند و به عبارتی دچار  در این شرایط  
می تحصیلی  کیفی  [47]شوندافت  پژوهش  راستا  همین  در   .

 یلیتحصمعلمان از علل افت  ستهیتجارب ز  حاضر به منظور فهم
مجازدانش  آموزش  در  همه   یآموزان    1۹-دیکوو  یریگدوران 

  های حاصل از بررسی این تجارب، ذیالًانجام گرفته است. یافته
 گیرند. به تفصیل مورد بررسی قرار می

پژوهش،   یافته  فننخستین  ز  یمشکالت  است.  رساختیو  ی 
می نشان  معلمان  زیسته  تجارب  تحلیل  و  از  بررسی  یکی  دهد 
یاددهی فرآیند  بازدهی  کاهش  موجب  که  در  -عواملی  یادگیری 

دنبال آموزان را بهشود و افت تحصیلی دانشآموزش مجازی می
ابزار از  دارد،   معضالت و مشکالت فنی و زیر ساختی مربوط به 

راستا   همین  در  است.  اینترنت  همچنین  و  همراه  تلفن  جمله 
یوهای  پژوهش و  کیهان حاجی  (2022)  10یانگ  و  عزیزی  زاده، 

( و عباسی، حجازی و حکیم  1400شفیعی و همکاران )  ،(1400)
و با   [51-48]دکنن( نیز این یافته پژوهش را تأیید می13۹۹زاده )

توان اینگونه  آن همخوانی دارند. در تبیین این یافته پژوهش می
همچون   مواردی  که  تکرارشونده قطعاظهارداشت  ،  نترنتیا  ی 

از دانشدسترس  عدم ا  آموزانی برخی  الخصوص    نترنت یبه  علی 
بضاعت،  دانش کم  خانواده  دارای  همه  دسترس  عدمآموزان  ی 
و   تلفن همراه  یخرابو مطلوب،  پرسرعت  نترنتیبه ا  آموزاندانش

برای دریافت و   بودن سامانه شاد  کندهزینه باالی تعمیرات آن،  
در سامانه    ت یاحراز هو  مشکلها و محتوای آموزشی،  ارسال پیام

برا نصب برنامه شاد  عدم    مشکلها،  عامل  ستمیسبرخی    یشاد 
الس آموزان از ک، خروج خودکار دانشهمراه  یهاتلفن  یدر بعض

فیلم شدن  ارسال  دیر  شاد،  سامانه  در  کلیپدرس  و  های  ها 
زمان   رفتن  دست  از  و  مجازی  گروه  در  معلم  توسط  آموزشی 

از مهم به شمار میآموزش،  -ترین مشکالت فنی و زیرساختی 
دانش تحصیلی  افت  موجبات  که  دروان  روند  در  را  آموزان 

 کنند.آموزشی مجازی فراهم می
پژوهش،   بعدی  معلمیافته  به  مربوط  عنوان    مشکالت  به  را 

دانش تحصیلی  افت  خصوص  در  مؤثر  دوران  عاملی  در  آموزان 
-و آموزش مجازی مورد بررسی قرار می  1۹-گیری کوویدهمه

معلم   تدریس  کیفیت  کاهش  موجب  که  دالیلی  از  برخی  دهد. 
دهد  آموزان را کاهش میشده و درنتیجه بازدهی یادگیری دانش

ت معلم  به  زمینهواناییمربوط  در  او  از  های  است.  مختلف  های 
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در   جمله این عوامل به عدم مدیریت صحیح زمان توسط معلم،
گرفتن   برا   ادیز  یمحتوانظر  برقراری  عدم    ،سیتدر  یدروس 

آموزان   درستارتباط   دانش  والد  ،با  با  ارتباط  دانش    نیعدم 
بر فرزندان در خانه،  آموزان  ادیصرف وقت ز  در راستای نظارت 

ا  ی،مجاز  یمحتوا  دیتول  یراب رسانه  سواد  در   ینقصان  معلم 
خشک   ، سرد  های سیتدر  آموزشی،  مناسب   ی محتوا  دیو تول  هیته 

ها، اشاره کارگیری مشارکت آنآموزان و بهو بدون تعامل با دانش
پژوهش نتایج  راستا  همین  در  و کرد.  لری  آرکمبولت،  های 

تبیری2022)  11رایس  ،)12  ( و  2022و همکاران  و    یمظفر(  پور 
دارند  (1401)  یعیشف همخوانی  پژوهش  یافته  این  با  -54]نیز 
52]. 

پژوهش،   یافته  آموز دیگر  دانش  به  مربوط  خانواده    مشکالت  و 
دوره دانش معلمان  زیسته  تجارب  بررسی  و  تحلیل  است.  آموز 

دانش تحصیلی  افت  علل  از  آموزش  ابتدایی  دوران  در  آموزان 
به    آموزان دانش  عالقه  عدمدهد عواملی مانند  مجازی، نشان می

مجازی،    درس کالس  صح  نداشتنو   مطالعه  یبرا  حیبرنامه 
های بی ی مانند چت کردنمجاز  ینادرست از فضا  استفادهبهتر،  

انتخاب    عدم ی در کالس مجازی،  و حواس پرت  یدقت  مورد، کم
درست مجازی،    دوستان  فضای  آشنادر  -دانش  یکاف  ییعدم 
نرم با  همچنین  افزارهاآموزان  و  محتوا  تولید  و  آموزشی  ی 

جهت  سامانه صدا  ضبط  در  مشکل  آنالین،  آزمون  های 
ترین   ساده  در  والدین  از  گرفتن  کمک  سواالت،  به  پاسخگویی 
همه   موقع  به  حضور  عدم  خود،  به  اتکا  عدم  و  درسی  تکالیف 

، عدم  زانآمودانش  یریپذتیعدم مسئولآموزان در کالس،  دانش
های آموزشی آپلود شده توسط معلم در گروه کالسی،  دانلود فیلم

پرسش توجه  گروه  عدم  در  معلم  توسط  شده  ارائه  های کالسی 
کالسی و همچنین کم بضاعتی والدین برای خرید تلفن همراه و  

مهم از  اینترنتی،  و  بسته  تحصیلی  عملکرد  ضعف  علل  ترین 
آن تحصیلی  افت  به  همچنین  میشماها  راستا  ر  همین  در  رود. 

( یو  و  یانگ  تحقیقات  اسماعیلی2022نتایج   ،)( و  1401شاد   )
ناستی و  )کدخدا  همخوانی  1400زایی  بحث  مورد  یافته  با   ،)

 . [55-56و  48]دارند
میروان  یفشارها  پژوهش  یافته  دگیر  تجارب  ی  تفسیر  باشد. 

دانش تحصیلی  افت  علل  در خصوص  معلمان  درزیسته    آموزان 
دانش که  است  این  از  حاکی  مجازی  جریان آموزش  در  آموزان 

تنش و  با فشارها  نتایج  آموزش مجازی  اند.  مواجه  فراوانی  های 
و کارشکی، شهرائینی و بردبار    (2022)  13های لی و چیپژوهش

یافته هستند1401) این  تأییدکننده  نیز  این    [.58و57](  تببین  در 
-یکی از علل افت تحصیلی دانشداشت که  توان بیانیافته می

آموزان در دروان آموزش مجازی، تحمیل فشارهای روانی متعدد 
آن میبر  فشارها  این  جمله  از  به  هاست.    اب  شدنسهیمقاتوان 

دوستان و احساس حقارت، استرس و فشار فراوان هنگام پرسش 
آنالین، استرس هنگام ضبط فیلم انجام   صورتبهو پاسخ معلم  

اتصال وبکم،  ها  آزمایش ها و مورد  در آزمون  از شکست  ترس و 
قرارگرفتن،   تحق،  نفساعتمادبه   عدم تمسخر  با    معلم  زیرآمیرفتار 

دانش  آموزدانش اضطراب  و  استرس  مجازی،  فضای  آموزان  در 
انجام    بضاعتکم و  هاتیفعالجهت  دارند  ابزار  به  نیاز  که  یی 

ل و  شاد  شبکه  اینترنت و  به  اتصال  استرس  زبان  همچنین  کنت 
 های ارسالی، اشاره کرد. حاصل از استرس در ضبط ویس

ی  و اصول  حیصح  ی ابیعدم ارزشهای پژوهش،  یکی دیگر از یافته
کتبی  و  پایانی  امتحانات  در  ابتدایی  دوره  در  ارزشیابی  است. 

های در طول سال شود بلکه مجموعه ای از فعالیتخالصه نمی 
مستلزم نظارت و بازخورد معلم گیرد که  آموزان را در بر میدانش

بیان چنین  باید  یافته  این  تبیین  در  مواردی است.  که  داشت 
آزمون  آموزان    همچون  دانش  گرفتن هدف صرف  نمره  و  دادن 

دانشاست دادن  اهمیت  و  توجه  عدم  امتحانات  ،  به  آموزان 
ها، ی والدین در هنگام آزمونهاکمک،  در آزمون  تقلبمجازی،  

  یآزمون برا  یآزمون برحسب نکات طراح  یدقت در طراح  عدم
آزمون و عدم قرار دادن    یبرا   ادینمره ز  قراردادنی،  دوران مجاز

پا  یبخش بر  نمرات  کالس  هیاز  غ  یمباحث  ارائه  رهیو  عدم   ،
فعالیت کاهش  مناسب،  تکالیف  بازخورد  انجام  و  گروهی  های 

برگزار  یدشوارگروهی،   آن  یدر  ارزشیابی،    جهت  نالیآزمون 
دانش همه  وضعیت  مستقیم  مشاهده  امکان  حین  عدم  آموز 

تکالارزشیابی،   انجام  در  صداقت  به  فیعدم  امکان  عدم  -و 
کارگیری ابزار مهم ارزشیابی یعنی کارپوشه است. در همین راستا  

( و حمیدی 1401های کرامتی، رحیمی و افرا )های پژوهشیافته
ن یافته پژوهش حاضر، همخوانی  ( نیز با ای1400زاده و امیریان )

 [. 60و  5۹]دارند
انگ واکاوی    آموزاندانش  زهیکاهش  است.  پژوهش  یافته  آخرین 

می نشان  ابتدایی  دوره  معلمان  زیسته  عاملی تجارب  دیگر  دهد 
 1۹-گیری کوویدکه سبب افت عملکرد تحصیلی در دوران همه

انگیزه  می و  رغبت  کاهش  یافت  آموزاندانششود  این  ه  است. 
جذابیت   کاهش  همچون  مواردی  که  است  آن  مبین  پژوهش 

آموزان به شرکت  دروس در آموزش مجازی و عدم رغبت دانش
دانش خالقیت  و  استعدادها  به  توجه  عدم  مباحث کالسی،  -در 

و دوستی،    وجوش و نشاطجنب  یاز مدرسه و فضا  یدورآموزان،  
و   کالمی  بازخورد  دریافت  ارکالمیغعدم  سازنده  و  مثبت  ز ی 

به علت عدم فهم درست   انگیزه در درس ریاضی  معلم، کاهش 
بودن دروس و   کنندهکسلمطالب به شیوه مجازی و غیر عینی و 

مواردی هستند که موجبات کاهش    ازجملهروش تدریس معلم،  
دانش تحصیلی  افت  درنتیجه  و  میانگیزه  دنبال  به  را  -آموزان 
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پژوهش و  حاجی  آورند.  عزیزی  )زاده،  نیز  1400کیهان   )
 [.4۹]تأییدکننده این یافته پژوهش است

 

 گیرینتیجه
های پژوهش حاضر حاکی از این است که مجموعه از  نتایج یافته

کاهش   سبب  مجازی،  آموزش  شیوه  در  مسائل  و  معضالت 
دانش تحصیلی  افت  درنهایت  و  تحصیلی  میپیشرفت  -آموزان 

-اختی داشته و دستهشوند. دسته از این عوامل جنبه فنی و زیرس
آموزگار کالس و همچنین دسته و  به معلم  ای دیگر مربوط  ای 

دانش آنبه  خانواده  و  است  آموزان  این  توجه  قابل  نکته  هاست. 
حرفه توسعه  طریق  از  کالس  معلم  و  که  دستیابی  و  خود  ای 

شیوه بر  راهبردتسلط  درس،  کالس  مدیریت  نوین  های های 
دانش محور  تدریس  معکوس  آموز  تدریس  روش  همچون 

-های نو در ارزشیابی از عملکرد دانشکارگیری روشمجازی، به
-آموزان در فضای مجازی و همچنین تقویت روحیه و اعتماد به

-ای از علل نامتواند تأثیرات بخش عمدهآموزان مینفس دانش
 برده را به حداقل برساند.  

مبود منابع در  توان به کی پژوهش میهاتیمحدودترین  از مهم
دانش  تحصیلی  افت  علل  آموزش  خصوص  دوران  در  آموزان 

مجازی و غیرحضوری اشاره کرد. لذا نخستین پیشنهاد پژوهش  
تحصیلی  افت  علل  خصوص  در  آینده  در  که  است  این  حاضر 

پژوهش  الخصوصیعل آن،  هیجانی  و  روانی  بیشتری علل  های 
ب ه معلمان صورت گیرد. همچنین دیگر پیشنهاد پژوهش حاضر 

آموزش   از  نیز  آینده  در  است  ممکن  اینکه  به  باتوجه  که  است 
ها باید سواد رسانه  مجازی در سال تحصیلی استفاده شود، لذا آن

روش از  و همچنین  بخشیده  بهبود  را  و  خود  فعال  تدریس  های 
دانش بر  انگیزه،  مبتنی  افزایش  موجبات  تا  کنند  استفاده  آموز 

میزان افت    جهیدرنتو    شدهفراهمزان  آمودرگیری و فعالیت دانش
آن با تحصیلی  بتوانند  باید  آنان  راستا  این  در  یابد.  کاهش  ها 

نرم آموزشی  برخی  محتواهایی خوببه افزارهای  و  کنند  کار  ی 
نمایند.   تولید  پویا  و  معلمان    نهیدرزممناسب  به  نیز  ارزشیابی 

ها  آزمونشود از نظارت والدین در خصوص تکالیف و  پیشنهاد می
 بهره گیرند. 
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