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Abstract 

Introduction: Emergency online (virtual) education has been adopted around the world due to 

the 2019 coronavirus (COVID-19) pandemic. Previous research on online learning has mainly 

focused on the perceptions of parents, teachers and students in higher education, while the 

views of primary school teachers on virtual learning have rarely been explored. 

Research method: This study investigated students' satisfaction with virtual education during 

COVID-19 from the perspective of elementary school teachers in Isfahan province. A suitable 

sample size of 614 elementary school teachers in Isfahan province completed an anonymous 

online survey from August to September 1401. The research method has been done through 

descriptive statistics. The object of this research was a researcher-made questionnaire with 20 

items, which was prepared based on similar studies and its validity was confirmed by the 

opinion of experts. 

Results: The results showed that most of the respondents estimated the level of students' 

acceptance of the happy system and virtual education (online) at an average level (39%). 

After that, the highest estimates belong to very high (26%), high (17%), very low (12%) and 

low (6%) options, respectively. 
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بررسی میزان رضایت مندی دانش آموزان از آموزش های مجازی از دیدگاه آموزگاران 

 مدارس ابتدایی استان اصفهان

 2 زهرا نقوی، 1* مصطفی کالنی

  (خوراسگان)اصفهان  واحد از راه دور، دانشگاه آزاد اسالمیدکترای تخصصی، برنامه ریزی درسی آموزش  0
 (خوراسگان)دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان ، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی 1

 (خوراسگان)اصفهان  واحد دکترای تخصصی، برنامه ریزی درسی آموزش از راه دور، دانشگاه آزاد اسالمی* نویسنده مسئول: 
 

 

  10/00/0010 تاریخ پذیرش مقاله:         12/01/0010 تاریخ دریافت مقاله:

 

 چکیده

پذیرفته شده  (COVID-19) 1102آموزش آنالین )مجازی( اضطراری در سراسر جهان به دلیل بیماری همه گیر کروناویروس  :مقدمه
آموزان در آموزش عالی متمرکز بود، در حالی که  معلمان و دانشاست. تحقیقات قبلی در مورد یادگیری آنالین عمدتاً بر درک والدین، 

 .های مربوط به آموزش مجازی آموزگاران مدارس ابتدایی به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است دیدگاه
بتدایی از دیدگاه آموزگاران مدارس ا COVID-19روش تحقیق: این مطالعه به بررسی رضایت دانش آموزان از آموزش مجازی در طول 

آموزگار مدارس ابتدایی استان اصفهان، در یک نظرسنجی آنالین  400استان اصفهان پرداخته است. یک حجم نمونه مناسب به میزان 
تکمیل کردند. روش بررسی ازطریق آمار توصیفی به انجام رسیده است. ایزار این پژوهش  0010ناشناس را از تاریخ مرداد تا شهریور 

 .گویه بوده است که براساس مطالعات مشابه تهیه شده و روایی آن با نظر خبرگان تایید گردیده است 11ساخته با پرسشنامه ی محقق 
نتایج: نتایج نشان داد که بیشتر پاسخ دهندگان میزان استقبال دانش آموزان از سیستم شاد و آموزش مجازی )آنالین( را درحد متوسط 

%( 4%( و کم )01، خیلی کم )(%17)%(، زیاد 14به ترتیب بیشترین برآوردها به گزینه های خیلی زیاد )پس از آن،  .برآورد نموده اند (39%)
 .تعلق داشته اند

 
 

 استان اصفهان یی،مدارس ابتدا ، دانش آموزان،آموزگاران ی،مجاز یآموزش ها ی،مند یترضا واژگان کلیدی:

 

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

 

 مقدمه 

صندوق کودکان سازمان ملل متحد براساس یافته های 
)حدود دو سوم  باًیشود که تقر یزده م نیتخم ، 0(سفیونی)

متن ساده  کیساله قادر به خواندن و درک  01از کودکان %( 01
 کیبه  یریادگی یبحران جهان نیا ،ی. بدون اقدام فور[0]ستندین

 یاز سو یفور اتیخواهد شد. ما به اقدام لیتبد یفاجعه نسل
آموزش به عنوان  در یگذار هیسرما یشرکا برا ریدولت ها و سا

 اتی. بدون اقداممیدار ازین 1ویروس کرونا بهبود یبخش اصل
با تمرکز بر  ه،یپا اتیاضیخواندن و ر نهیبلندپروازانه در زم

 یابیدر دست 1121را دارند، تا سال  هیحاش نیشتریکه ب یکودکان
 .[1]خورد میشکست خواه داریبه اهداف توسعه پا

 کی لیدرسراسر جهان به دل یآموزش یها ستمیسهمچنین، 
 یماریب وعیاقدامات متعاقب کنترل عفونت در واکنش به ش یسر

که به  یقرار گرفتند، به طور ریبه شدت تحت تأث روسیکروناو
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در سراسر جهان به  یلیسال تحص کیطور متوسط دو سوم از 
 .مدارس از دست رفت یلیتعط لیدل
مجبور  یمؤسسات آموزش رمنتظره،یانطباق با اختالالت غ یبرا

ند تا از جهت ده رییتغ نیبه آموزش آنال یشدند به طور ناگهان
 نانیاطم ریگ دوره همه نیآموزان در ا مستمر دانش یریادگی

تواند چالش  یم خود آرام رییتغ کی، نیابران. ب[2]ندنمایحاصل 
 یمانند عدم دسترس یادیبا موانع ز موزانباشد. دانش آ زیبرانگ
اتصال  .مواجه شدند نیآنال یریادگی یدستگاه ها برالوازم و به 
 یب ،دستگاه هامربوط به  ی، کمبود دانش فنردایناپا نترنتیبه ا

 یمال ی، عدم آمادگ[0]نیمدارس در ارائه آموزش آنال یتجربگ
، و احساس کسالت به [4]نیوالد تی، عدم حما[5]هاخانواده 

 . ازجمله ی آنها هستند [0]یفرد نیعدم ارتباط ب لیدل
 شیخود را در مورد افزا یها ینگران نیالدو ب،یترت نیبه هم

در معرض  شتریقرار گرفتن ب ش،یصفحه نما یزمان تماشا
و عدم  یبدن یها تیکاهش فعال نترنت،یا قیمضر ازطر یمحتوا

آموزش  یمعلمان در اجرا ن،ی. عالوه بر ا[8]معاشرت ابراز کردند
عدم تماس  تال،یجید یارهابا ابز یآموزش ناکاف لیبه دل نیآنال

نظارت بر روال مطالعه آنها و عدم  یمداوم با دانش آموزان برا
 .[2]مواجه بودند ییبا چالش ها نیو کمک والد تیحما

آموزان ممکن است نسبت  موانع باال به ما هشدار دادند که دانش
و مؤثر درطول  بخش  -تیرضا نیآموزش آنال افتیبه در

COVID-19  ،تیباشند. وضع ریپذ بیآسویا شرایط مشابه 
ی که هنوز درحال توسعه  یآموزان دبستان دانش یبرا تواند یم

 یو کنترل توجه خود هستند و برا یمیخودتنظ یها مهارت
به طور  یموارد اضطرار ریو سا یفن تبه مشکال یدگیرس

آموزان در آموزش  با دانش سهیمستقل ناتوان هستند در مقا
 .[01]متوسطه و متوسطه بدتر باشد

 یآموزان دبستان دانش نیآنال یریادگیبه  یا ژهیتوجه و دیبا ،لذا
اعمال ها، مشکالت و انتظارات آنها  خواسته قیبا درک عم همراه

 یمعن نیدر خانه به ا یریادگیتر،  شود. درمورد کودکان کوچک
ی از ناگهان رییمهم است. تغاریبسنیز  نیوالد تیاست که حما

و به  هبود زیچالش برانگ نیآنال یریادگیبه  آموزش حضوری
 یشغل یممکن است فرسودگ نیاز والد یکاف تیعدم حما لیدل

بر رفاه و ای که به طور منفعالنه چراکند،  لیرا تسه آنها
 ریتأث COVID-19 یریگ کودکان در طول همه نیآنال یریادگی
خردسال با  کانروابط کود یبررس ن،ی. بنابرا[00]شته استگذا 

درهنگام  [02]آنها در خانه یو سطح شاد [01]شان نیوالد
 .ندسته یاتیح اریبساموری  نیآموزش آنال افتیدر

عالوه بر این، عوامل فردی کودکان مقوله دیگری بود که 
شایسته بررسی است زیرا تحقیقات قبلی ثابت کرده است که 

عملکرد . [04]، خودآگاهی[05]مشکالت خواب، [00]تنهایی

به طور قابل توجهی بر  [08]، و تحرک در مدارس[00]تحصیلی
بنابراین، همبستگی بین   یادگیری دانش آموزان تأثیر می گذارد.

آموزان از جمله احساس  یادگیری آنالین و عوامل فردی دانش
تنهایی، زمان خواب، رضایت از عملکرد شخصی، عملکرد 
تحصیلی درک شده و قصد انتقال مدرسه از مولفه های 

 .بسیارمهم مورد بررسی است
چارچوبی از  درحقیقت، یادگیری در آموزش از راه دور در

طریق رویکرد تعاملی صورت  جتماعی و به عبارتی ازهمکاری ا
پذیرد؛ به عبارت دیگر ابزارهای فناوری اطالعاتی و ارتباطی  می
میان یادگیرندگان و معلم  صورت منطقی تعامل آموزشی را به

اشته ان دراین مدارس، نقش راهنما د. آموزگار[02]کند فراهم می
 آنها به فناوری در کنار ارتباط چهره به چهره، دسترسی و

دبیران و مدیران . [11]شود اطالعات و ارتباطات نیز حمایت می
هایی را برای برقراری تعامل  حل راه آموزش از راه دور، مراکز

مدرسه ارائه  خارج از محیط در آموزان و خودشان در میان دانش
 آموزان در مکان های چاپی درسی برای دانش اند. جزوه داده
هاست، اما بعضی از  ختلف یکی از آن راه حلجغرافیایی م های

 .[10]اند استراحت داده آموزان در طول سال به خودشان دانش
بررسی "، در این تحقیق به موارد باال یاتیح یتبا توجه به اهم

آموزگاران  یدگاهاز د یمجاز یآموزش هااز  یمند یترضا یزانم
 پرداخته شده است. "استان اصفهان ییمدارس ابتدا

 

 روش تحقیق

و از نظر روش  یپژوهش از نظر هدف کاربرد ینا یققحروش ت
آموزگاران  یستهز بتجار یبوده که با استفاده از بررس کمّی
نمونه  یرو پرسشنامه ی آنالین بر یقکه از طر ییابتدا مقطع

 ینا یهدفمند حاصل شده به دست آمده است. پرسش اصل یها
 یاز آموزش ها یمند یترضا یزانبود که م این پژوهش

استان اصفهان  ییآموزگاران مدارس ابتدا یدگاهاز د یمجاز
به  "یمجاز یآموزش ها"دراین تحقیق  ؟ه استچگونه بود

به عنوان متغیر وابسته  "یمند یترضاعنوان متغیرمستقل و 
درنظرگرفته شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته 

ه درخصوص رضایت مندی بوده که با مراجعه به مطالعات مشاب
آن با نظر خبرگان  ییروااز آموزش مجازی تدوین گردیده و 

است. روش تجزیه و تحلیل کمّی بوده و از لحاظ  یدهگرد ییدتا
 آماری به شکل توصیفی )تعیین درصد( به انجام رسیده است.

پرسش بالغ  11ی مختلف این پرسشنامه که نهایتا به ها یهگو
، "کم یلیخ"و درقالب پاسخ های  می شوند در طیف لیکرت

به شرح زیر و ازطریق  "یادز یلیخ"و  "یادز"، "متوسط"، "کم"
نفر از آموزگاران ابتدایی مدارس اصفهان  400جامعه آماری که 

 بوده اند، مورد سنجش قرار گرفته اند.



 شو همکار کالنی
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 نتایج
درصد فراوانی پاسخ ها، به در این بخش با استفاده از نموارهای 

 پرسشنامه می پردازیم:گویه های 
 

 شاد یستماستقبال دانش آموزان از س یزانم -1گویه 

 

 
 

مالحظه می شود، بیشتر پاسخ  0گویه  همان گونه که در نمودار
درحد را  شاد یستماستقبال دانش آموزان از س یزانمدهندگان 
برآورد نموده اند. پس از آن، به ترتیب بیشترین %( 20متوسط  )

%(، خیلی کم 10%(، زیاد )10برآوردها به گزینه های خیلی زیاد )
 %( تعلق داشته اند. 5%( و کم )02)
 

به اطالعات برنامه  یاز دسترس مندی یترضا یزانم -2گویه 

 یدرس یها

 
 

مالحظه می شود، بیشتر پاسخ  1گویه همان گونه که در نمودار 
به اطالعات برنامه  یاز دسترس مندی یترضا یزانمدهندگان 

برآورد نموده اند. پس از آن، %( 01درحد متوسط  )را  یدرس یها
%(، 10به ترتیب بیشترین برآوردها به گزینه های خیلی زیاد )

 %( تعلق داشته اند. 5%( و کم )01%(، خیلی کم )08زیاد )
 

بر  یآموزش یمحتوا یراز تاث مندی یترضا یزانم -3گویه 

 دانش آموزان ی یزهانگ

 

 یزانممالحظه می شود، بیشتر پاسخ دهندگان  0گویه در نمودار 
دانش  ی یزهبر انگ یآموزش یمحتوا یراز تاث مندی یترضا

برآورد نموده اند. پس از آن، به %( 28درحد متوسط  )را  آموزان
%(، زیاد 18ترتیب بیشترین برآوردها به گزینه های خیلی زیاد )

 %( تعلق داشته اند.    5%( و کم )00%(، خیلی کم )11)
 

بخش بودن   دانش آموزان از لذت مندی یترضا یزانم -4گویه 

 دروس

 
 

 یزانممالحظه می شود، بیشتر پاسخ دهندگان  0گویه  در نمودار
درحد را  بخش بودن دروس  دانش آموزان از لذت مندی یترضا

برآورد نموده اند. پس از آن، به ترتیب بیشترین %( 22متوسط  )
%(، خیلی کم 02%(، زیاد )14برآوردها به گزینه های خیلی زیاد )

 %( تعلق داشته اند.     4%( و کم )01)
 

 یریرگآموزگار از سرعت با مندی یترضا یزانم -5گویه 

 شده  ارائه یمحتواها

 
 

 یزانممالحظه می شود، بیشتر پاسخ دهندگان  5 گویه در نمودار
را  شده  ارائه یمحتواها یریآموزگار از سرعت بارگ مندی یترضا

برآورد نموده اند. پس از آن، به ترتیب %( 22درحد متوسط  )
%(، 08%(، زیاد )12بیشترین برآوردها به گزینه های خیلی زیاد )

 %( تعلق داشته اند.  0%( و کم )02خیلی کم )
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 یدانش آموزان  از نحوه  مندی یترضا یزانم -6گویه 

 یفتکال یبارگذار

 
 

 یزانممالحظه می شود، بیشتر پاسخ دهندگان  4 گویه در نمودار
را  یفتکال یبارگذار یدانش آموزان  از نحوه  مندی یترضا

برآورد نموده اند. پس از آن، به ترتیب %( 22درحد متوسط  )
%(، 05%(، زیاد )14بیشترین برآوردها به گزینه های خیلی زیاد )

 %( تعلق داشته اند. 4%( و کم )00خیلی کم )
 

 یستمها در س آزمون یاز برگزار مندی یترضا یزانم -7 گویه

     شاد

 
 

 یزانممالحظه می شود، بیشتر پاسخ دهندگان  0 گویه در نمودار
درحد را شاد  یستمها در س آزمون یاز برگزار مندی یترضا

برآورد نموده اند. پس از آن، به ترتیب بیشترین %( 20متوسط  )
%(، خیلی کم 08%(، زیاد )14برآوردها به گزینه های خیلی زیاد )

 %( تعلق داشته اند.      0%( و کم )01)
 

 یستمدر س یده از نحوه نمره  مندی یترضا یزانم -8گویه 

  شاد

 
 

 یزانممالحظه می شود، بیشتر پاسخ دهندگان  8 گویه در نمودار
درحد متوسط  را  شاد یستمدر س یده از نحوه نمره  مندی یترضا

برآورد نموده اند. پس از آن، به ترتیب بیشترین برآوردها %( 02)
%( و 02%(، خیلی کم )05%(، زیاد )12به گزینه های خیلی زیاد )

 %( تعلق داشته اند.        4کم )
 

حضور دانش  یفیتو ک یتاز کمّ مندی یترضا یزانم -9گویه 

 آموزان

 
 

 یزانممالحظه می شود، بیشتر پاسخ دهندگان  2 گویه در نمودار
درحد را  حضور دانش آموزان یفیتو ک یتاز کمّ مندی یترضا

برآورد نموده اند. پس از آن، به ترتیب بیشترین %( 22متوسط  )
%(، خیلی کم 11%(، زیاد )12برآوردها به گزینه های خیلی زیاد )

 %( تعلق داشته اند.  5%( و کم )02)
 

آموزان  تعامل دانش یاز نحوه  مندی یترضا یزانم -11گویه 

 با آموزگار

 
 

مالحظه می شود، بیشتر پاسخ دهندگان  01 گویه در نمودار
را  آموزان با آموزگار تعامل دانش یاز نحوه  مندی یترضا یزانم

برآورد نموده اند. پس از آن، به ترتیب %( 01درحد متوسط  )
%(، 00%(، زیاد )15بیشترین برآوردها به گزینه های خیلی زیاد )

 %( تعلق داشته اند. 4%( و کم )01خیلی کم )
  



 شو همکار کالنی

 

080 

 یآموزش یدانش آموزان از محتواها یادگیریسطح  -11ه گوی

 ارائه شده

 
 

مالحظه می شود، بیشتر پاسخ دهندگان  00 گویه در نمودار
را  ارائه شده یآموزش یدانش آموزان از محتواها یادگیریسطح 

برآورد نموده اند. پس از آن، به ترتیب %( 00درحد متوسط  )
%(، 04%(، زیاد )10بیشترین برآوردها به گزینه های خیلی زیاد )

 %( تعلق داشته اند. 4%( و کم )02خیلی کم )
 

برنامه  یاطّالع رسان ی از نحوه مندی یترضا یزانم -12گویه 

 یآموزش ی ها

 
 

مالحظه می شود، بیشتر پاسخ دهندگان  01 گویه در نمودار
 ی برنامه ها یاطّالع رسان ی از نحوه مندی یترضا یزانم

برآورد نموده اند. پس از آن، به %( 00درحد متوسط  )را ی آموزش
%(، زیاد 12ترتیب بیشترین برآوردها به گزینه های خیلی زیاد )

 %( تعلق داشته اند. 4%( و کم )01%(، خیلی کم )08)
 

 یدانش آموزان از مقدار روزانه  مندی یترضا یزانم -13گویه 

یآموزش یمحتوا

 
مالحظه می شود، بیشتر پاسخ دهندگان  02 گویه در نمودار

 یمحتوا یمقدار روزانه  دانش آموزان از مندی یترضا یزانم

برآورد نموده اند. پس از آن، به %( 01درحد متوسط  )را ی آموزش
%(، زیاد 15برآوردها به گزینه های خیلی زیاد )ترتیب بیشترین 

 %( تعلق داشته اند.0%( و کم )01%(، خیلی کم )04)
 

روزانه  یفانجام تکال یفیتاز ک مندی یترضا یزانم -14گویه 

 آموزان توسط دانش

 
 

مالحظه می شود، بیشتر پاسخ دهندگان  00 گویه در نمودار
روزانه توسط  یفانجام تکال یفیتاز ک مندی یترضا یزانم

برآورد نموده اند. پس از %( 01درحد متوسط  )را  آموزان دانش
%(، 12آن، به ترتیب بیشترین برآوردها به گزینه های خیلی زیاد )

 %( تعلق داشته اند. 0%( و کم )00%(، خیلی کم )00زیاد )
 

با  یارتباط مجاز یآموزش یاثربخش یزانم -15گویه 

 آموزان دانش

 
 

 یزانممالحظه می شود، بیشتر پاسخ دهندگان  05در نمودار 
درحد متوسط  را  آموزان با دانش یارتباط مجاز یآموزش یاثربخش

برآورد نموده اند. پس از آن، به ترتیب بیشترین برآوردها %( 28)
%( و 02%(، خیلی کم )00%(، زیاد )14به گزینه های خیلی زیاد )

 %( تعلق داشته اند. 4کم )
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در  ینحل تمر یاز نحوه  یمند یترضا یزانم -16گویه 

 سامانه شاد

 
 

مالحظه می شود، بیشتر پاسخ دهندگان  04 گویه در نمودار
را  در سامانه شاد ینحل تمر یاز نحوه  یمند یترضا یزانم

برآورد نموده اند. پس از آن، به ترتیب %( 00درحد متوسط  )
%(، 05%(، زیاد )15بیشترین برآوردها به گزینه های خیلی زیاد )

 %( تعلق داشته اند. 0%( و کم )01خیلی کم )
 

 ینترنتاتصال ا یفیتاز ک یمند یترضا یزانم -17گویه 

 
 

 یترضا یزانممالحظه می شود، بیشتر پاسخ  00 گویه در نمودار
برآورد %( 00درحد متوسط  )را ینترنت اتصال ا یفیتاز ک یمند

نموده اند. پس از آن، به ترتیب بیشترین برآوردها به گزینه های 
%( تعلق 4%( و کم )00%(، خیلی کم )00%(، زیاد )11خیلی زیاد )
 داشته اند. 

 

متن )جزوه،  یاز اشتراک گذار یمند یترضا یزانم -18گویه 

 کتاب و ...( در سامانه 

 
 

مالحظه می شود، بیشتر پاسخ دهندگان  08 گویه در نمودار
متن )جزوه، کتاب و ...(  یاز اشتراک گذار یمند یترضا یزانم

برآورد نموده اند. پس از آن، %( 05درحد متوسط  )را در سامانه 
%(، 15به ترتیب بیشترین برآوردها به گزینه های خیلی زیاد )

 %( تعلق داشته اند. 5%( و کم )01%(، خیلی کم )02زیاد )
 

 یتدانش آموزان در فعال یمشارکت جمع یزانم -19گویه 

 یمجاز یآموزش یها

 
 

مالحظه می شود، بیشتر پاسخ دهندگان  02 گویه در نمودار
 یآموزش یها یتدانش آموزان در فعال یمشارکت جمع یزانم

برآورد نموده اند. پس از آن، به %( 01درحد متوسط  )را ی مجاز
%(، زیاد 18ترتیب بیشترین برآوردها به گزینه های خیلی زیاد )

 %( تعلق داشته اند. 5%( و کم )01%(، خیلی کم )05)
 

و  یفیتدر ارتباط با ک یکل مندی یتسطح رضا -21گویه 

 یمجاز یادگیری های یوهش

 
 

مالحظه می شود، بیشتر پاسخ دهندگان  11 گویه در نمودار
 های یوهو ش یفیتدر ارتباط با ک یکل مندی یتسطح رضا

برآورد نموده اند. پس %( 01درحد متوسط  )را ی مجاز یادگیری
از آن، به ترتیب بیشترین برآوردها به گزینه های خیلی زیاد 

 %( تعلق داشته اند. 5%( و کم )01%(، خیلی کم )00%(، زیاد )10)
 

یستم شاد و استقبال دانش آموزان از س یزانم -جمع کل

 آموزش مجازی )آنالین(
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 یزانمدر نمودار باال مالحظه می شود، بیشتر پاسخ دهندگان 

 (ین)آنال یشاد و آموزش مجاز یستماستقبال دانش آموزان از س
برآورد نموده اند. پس از آن، به ترتیب %( 22درحد متوسط  )را 

%(، 00%(، زیاد )14بیشترین برآوردها به گزینه های خیلی زیاد )
 داشته اند.  %( تعلق4%( و کم )01خیلی کم )
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