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Abstract 

In this study, pointing to face-to-face education is one of the priorities of education and brings 

many benefits. Kavous has been organized, interview and observation collection tools have 

been used, and content analysis based on vocabulary and unit of analysis has been extracted 

from the basic vocabulary. Happy followed; Many students did not have the proper equipment 

to use this facility and the provision of these equipment required a high cost, which was 

beyond the school's capacity, we decided to take effective action using the tool used by the 

school management Was provided, provide an opportunity, and encourage those students who 

did not have the equipment to attend face-to-face education with respect to health and basic 

prevention aspects; that research was welcomed by parents and students and the issue of stress 

during education and even Post-Corona with the health points that this new action research, a 

path to education flourishing that turns constraint into opportunity, and finally I made 

suggestions by the researcher in this action research. 
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 چکیده

در این پژوهش اشاره به آموزش حضوری از اولویت های آموزش و پرورش به شمار می رود و مزایای بسیار فراوان نیز به ارمغان می آورد ، 
پیمایشی و موردی و جامعه تشکیل شده از دانش آموزان مقطع ابتدایی مدرسه روستایی ایمر مالساری از توابع گنبد  –این پژوهش توصیفی 

کاووس تشکل داده است ، ابزار گرد آوری مصاحبه و مشاهده صورت گرفته است و تحلیل محتوا بر مبنای واژگان و واحد تحلیل از واژگان 
ت خاص دوران شیوع کرونا ما از حضور سبز دانش آموزان محروم شدیم و آموزش ها از طریق برنامه اساسی استتخراج شده است.در موقعی

شاد پیگیری شد؛ بسیاری از دانش آموزان دارای تجهیزات مناسب برای استفاده از این امکان را نداشتند و تهیه این وسایل نیاز به هزینه 
ود ، ما بر آن شدیم تا با اقدامی موثر با استفاده از ابزاری که در مدرسه توسط مدیریت تهیه باالیی است نیاز بود، که از توان مدرسه خارج ب

شده بود ،فرصتی محیا کنیم،و آن دسته از دانش آموزانی که از تجهیزات برخوردار نبودند ترغیب به آموزش حضوری با رعایت جوانب 
الدین و دانش آموزان واقع شد و مساله استرس در حین آموزش و حتی پسا کرونا بهداشتی و پیشگیری اولیه نماییم؛که پژوهش با استقبال و

با رعایت نکات بهداشتی که این اقدام پژوهی نو ، مسیری برای شکوفایی آموزش که محدودیت را به فرصت تبدیل کند پرداخته شده است 
 و در آخر پیشنهاداتی توسط پژوهشگر در این اقدام پژوهی ارایه نمودم.

 

 اموزش مجازی ،آموزش حضوری،کرونا، پیشرفت تحصیلی. واژگان کلیدی:

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

 

 

 مقدمه 

ما را دچار  یآموزش یها ما و نظام یکرونا زندگ یجهان یپاندم
 دهید بیدو صورت آس به کرده است. آموزش  یدیشد راتییتغ

 یبرا یلیتعط نیموارد ا یاند، در برخ شده لیاست: مدارس تعط
 یکه منبع اصل یاقتصاد دیاست؛ و تول یلیسال تحص ۀکل دور

از  .[0]افته استیکاهش  یطور جد آموزش است به ۀبودج نیتأم

 آموزش یهر کشور یمهم برنامه آموزش یکردهایجمله رو
در  تیاولو نیا رود یبه شمار م تیاولو کیبه عنوان  حضوری

کند به  یخود را جلوه م یدر برنامه درس یمتفاوت یشکلها
و  و پنهان  یرسم ریغ یزیو برنامه ر یرسم یزیصورت برنامه ر

که در کالس اتفاق  یزیآن چ یرسم یزیدر برنامه رضمنی 
معلم و  نیآموزش ب ندیو فرا یریادگیو  یاددهیآموزش  افتد یم
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دانش آموز است و در آموزش پنهان رفتار و اخالق و روابط معلم 
 یحضور یشود آموزش ها یم یمهم تلق زیو دانش آموز ن

توان اشاره کرد به  یبرخوردار است از جمله م یخاص تیاهم
دانش آموز و معلم با دانش آموز و نقش فعال  نیتعامل فعال ب

 نیدر ب یریاجتماعات و نقش پذ نیدانش آموز در مشارکت در ب
در تعامل با  تیکه عمل خالق ییها تیفعال نیافراد و همچن

 یلتحصی پیشرفتکه باعث  شود یم داریپد گریدانش آموزان د
 یبر آموزش حضور دیشود با تاک یم تیآموزان در نها دانش

تا امروز در حوزه آموزش  کردهایسبک ها و رو از یاریبس
از جمله آموزش  یگرید یداشتند و روش ها تیفعال یحضور

انجام نشده است که  یو اقدام یاتیبه صورت عمل یمجاز یها
از طرف  یماریب نیا یریکرونا با اعالم همه گ یماریب شیوعبا 

به صورت خاص جلوه  یآموزش مجاز 0یسازمان بهداشت جهان
موضوع شدند آموزش  نیا ریجهان درگ یشد و تمام کشورها گر

به همراه دارد و  یبیو معا ایمزا نیو کنار ا ایمزا اریبس یمجاز
برخوردار بوده  تیما از اهم یپژوهش ریمس نیکه در ا ییآنها

 یبرخ یآموزش مجاز زاتینداشتن تجه یعدم دسترس
روبرو  لشچا نیآموزان در مدرسه بود پژوهشگر را با ا دانش

 یآموزش مجاز زاتیکه از تجه یساخت که دانش آموزان
همراه  شرفتیخود با پ یچگونه در برنامه آموزش ستندیبرخوردار ن

ابل اجرا بود به ق طیشرا نیکه در ا یخواهند بود تنها راه
جهت رفع  یبهداشت یپروتکل ها زاتیابزار و تجه یریکارگ

چه در زمان  رسد یاسترس و اضطراب جهت حضور در کالسها
مطرح  یریهمه گ نیو چه در پس از برطرف شدن ا یریهمه گ

 نیاست که دانش آموزان بتوانند بدون ترس و اضطراب و همچن
دانش آموز خود را به مدرسه  یدانش آموزان بدون نگران نیوالد

 .آنها باشد یبرا یامن طیمدارس مح طیبفرستند و مح

باعث شده بود که  ، 0311از نیمه دوم سال کرونا  یماریب شیوع
 در و اجتماع در حضور از و دانش آموزان  نیاز والد یاریبس

 تمام وجود در استرس و ترس و کنند، اجتناب درس کالس
شد  یامر باعث م نیکه ا .شده بود جادیا نوالدی و آموزان دانش

، دانش جامعه هدف بودند انکه به عنو یآن دسته از افراد
به  نکهیا یبودند برا یآموزش مجاز زاتیکه فاقد تجه آموزانی

ترس و  که ،برطرف شود استرس نیا ؛ندیایکالس درس ب
 یو روش ها نیهمراه بود با بحث و گفتگو با والد ینگران

آموزش و با  یبرااندیشید؛   اره ایآنها چ یمختلف آموزش برا
 ورحض بجز یراه یوجود امکانات کم و مشکالت مال

 وجود  نداشت.آموزان در مدرسه  دانش
 
 
 

 هدف پژوهش:
کاهش استرس و افزایش پیشرفت تحصیلی در اقدامی جهت 

دانش آمورانی که فاقد تجهیزات آموزش مجازی: دیدگاهی 
 پساکرونایی

 

 ادبیات موضوعی
پیشرفت تحصیلی ، مقدار دستیابی فراگیر به هدف های آموزشی 
،یا میزان یادگیری که معموالن در آزمون ها و امتحانات و 

 .همچنین روند کالس و کار گروهی آشکار می شود
شان نسبت به  زهیعالقه و انگ رندگانیادگی یعاطف یها یژگیو

و  کند یم یرا باز یهم نقشه علت و معلول یریادگی انجری
به  یمختلف وقت یدانش آموزان در درس ها یریادگیتجارب 

و به  شودیآن دوخته م یدر پ یشکست پ یها تیصورت موفق
در  شانیها ییدر آنان نسبت به توانا یو باورها وراتتص جادیا
باورها به ندارها  نیموضوعات مختلف انجام داده ا یریادگی

به موضوعات  یریادگی یآنها را نسبت به تالش برا زشیانگ
قابل  ریتحت تاث یتیوضع نیدهد چن یقرار م ریمشابه تحت تأث

 یزندگو سبک نفس  بر اعتماد به نفس و احترام به یتوجه
 .[2]دارد رندگانیادگیسالمت روان  ژهیدانش آموزان و به و

و  زهیکه باعث کاهش انگ یاز عوامل یکیاسترس به عنوان 
 نیب یشود استرس رابطه اختصاص یم یلیتحص شرفتیکاهش پ

 امکانات حدشده  یابیاست که در آن تنش ارز یطیشخص و مح
 ایخدا دهد یخطر قرار م عرضاو را در م سالمتی و رفته فراتر فرد
 یها یناراحت یها یاز ناراحت یاریبس نهیاسترس زم[. 3]ییرها
در فرد و تنش در سالمت روان و عملکرد  یرونیو ب یدرون

 [.3]آورد یدر فرد به وجود م یشخص تیو رضا یلیتحص

  یمتفاوت طیاز جمله بحران ها و شرا یادیز اریعوامل بس
و باعث مشکالت و  دهد یقرار م رتأثی تحت را فرد عملکرد

فرد به وجود آورد  یبرا یو روان یدر جنبه جسمان ییها یناراحت
 در یمثبت منف های حالت بروز و زا تنش عوامل واکنش  استرس

در مقطع  تیو ترب میفرد به خصوص در بسته آموزش و تعل
 نیبخش و مواجهه با ا نیا استرس تیریمد یباشد برا ییابتدا
 یراهکارها ازمندیکرونا ن یماریب وعیدر دوران ش یریپذ بیآس

بررسی های  . در مطالعات ومیچالش را کنار بگذار نیتا ا میهست
 مختلف جهان نیز به ابعاد این موضوع می پردازیم.

 

 پیشینه تحقیقاتی
نشان داده در  2مطالعات موسسه پایگاه زیر ساخت های ظرفتی

آموزش به بحران دچار بود.  ۀنیدر زم ها نیاز ا شیپ قایآفرقاره 
که به  ییها اند و آن بازمانده لیکودک از تحص ها ونیلیجا م در آن

باسواد شوند به  که نیرا بدون ا ییابتدا لیتحص روند، یمدرسه م



 و همکاران قنبری
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% درصد کودکان 10 ی. بنابر اعالم بانک جهانرسانند یم انیپا
 یها خواندن و نوشتن و مهارت یۀاول یینابدون داشتن توا

مدارس  یلی. تعطرسانند یم انیرا به پا ییابتدا ۀمدرس یاتیاضیر
 .کرده است لیکابوس تبد کیبحران را به  نیا 01 دیدر اثر کوو

نشان  یآموزش یها ها در مورد نظام حاصل از پژوهش یها افتهی
نسبت به  یتعهد یکه اگر در کل سطح نظام آموزش دهد یم

وجود داشته باشد و در هنگام  یا هیپا یها به مهارت دادن تیاولو
کودکان آزمون شود و  یریادگیمدارس سطح  ییبازگشا

 یآموزش ظامارائه شوند، ن یریادگیها متناسب با سطح  آموزش
 یاز دست رفته را جبران کند و حت یها خواهد توانست آموخته

بحران  یها یژگیو یبرخ .از گذشته ادامه به کار دهد رومندترین
مدارس در  یلیکه تعط کند یفراهم م نیا یرا برا نهیزم یریادگی

در درازمدت  یریادگیداد  بر برون یدیاثر شد 01 دیاثر کوو
صاف است،  ییقایآفر یدر کشورها یریادگیبگذارد. نمودار 

 تر، شیب یلیسال تحص کیکه کودکان با گذراندن  معنا نیا به
همان ابتدا موفق به  یاری. بسآموزند ینم یا تازه زیچ چیه باًیتقر

و در ادامه هم قادر  شوند ینم یاساس یها مهارت یریادگی
خود را به آن برسانند.  ،یدرس یشدن محتوا تر شرفتهیبا پ ستندین

 آموزند، یم یاندک زیمدارس چ یلیتعط یکه ط یدر مورد کودکان
 یریادگی حدشوارتر هم خواهد بود. سط یافتادگ جبران عقب

 نیمتفاوت باشد و ا اریبس تواند یکالس م کیآموزان  دانش
شدت هم  تواند یم 01دیدر اثر کوو ها یلیتفاوت پس از تعط

 تیرا تقو یآموزش یعدالت یب 01 دیکوو یها یلیتعط .ابدیب
به آموزش  ییقایآفر یخواهند کرد. غالب کودکان در کشورها

دارند، کودکان  یکه دسترس ییها ندارند اما آن یدسترس یمجاز
مند به  مندتر هستند. کودکان ثروت هستند که ثروت یشهر

کنند  تیحماها  از آن توانند یدارند که م ینیوالد تر شیاحتمال ب
در  یدرس ۀبرنام .دور مدرسه شوند آموزش از راه ۀکنند لیو تکم

بلندپروازانه است. معموالً  اریتوسعه بس درحال یاغلب کشورها
آموزان قادر  دارند که معلمان و دانش یها دستورکار برنامه نیا
 یریادگی یابیشان دهند. باز مؤثر پوشش ینحو به ستندین

آموزان  به دانش دیها با خواهد بود، چراکه معلم نیآفر چالش
در  که یبرسانند، درحال یدرس ۀکمک کنند که خود را به برنام

 یآموزش یها در مورد نظام .کنند یم سیتدر یمختلف یها کالس
نسبت  یتعهد یکه اگر در کل سطح نظام آموزش دهد ینشان م
وجود داشته باشد و در  یا هیپا یها به مهارت دادن تیبه اولو

کودکان آزمون شود و  یریادگیمدارس سطح  ییهنگام بازگشا
 یآموزش ظامارائه شوند، ن یریادگیها متناسب با سطح  آموزش

 یاز دست رفته را جبران کند و حت یها خواهد توانست آموخته
 یها یزن و گمانه ها یبررس .از گذشته ادامه به کار دهد رومندترین

  01 دیها در اثر کوو آموخته یکه فراموش دهد ینشان م یتجرب

 یماندگ مدارس و عقب یلیبا تعط یریادگیتوقف در  ۀجیدر نت
شان به مدرسه رخ  موقع برگشت یریادگیآموزان از  دانش

 یها در سال یریادگیبر  تواند یها م آموخته ی. فراموشدهد یم
اثر بگذارد،  یفرد در زندگ یو بر دستاوردها ارداثر بگذ رو شیپ
 یها نظام خاطر نیهم او. به یبر درآمد، بهداشت و توانمند یعنی

جبران  یآموزان برا به کمک کردن به دانش یستیبا یآموزش
 توانند یکه نم یآموزان دهند. دانش تیاولو شان یماندگ عقب عیسر

 یها معرض ضعف در تر شیاز همه ب اموزندیب ییمبنا یها مهارت
مدارس  ییاحتمال وجود دارد که با بازگشا نیهستند. ا یریگادی

از  شیبا همان سرعت پ یدرس یها برنامه که یو درصورت
عقب  تر شیآموزان هرچه ب آموزش داده شوند، دانش یلیتعط

کسب کنند که  نانیاطم دیبا یو آموزش یاسی. رهبران سفتندیب
قرار دارند و اهداف روشن و  تیدر اولو یا هیپا یها مهارت

 یها تعهد باشد. نظام نیا بانیکنند که پشت فیتعر یابیدست قابل
 ها تیمسئول یعملکرد را دارند که واگذار نیبهتر یزمان یآموزش

وپرورش  آموزش که یروشن و هماهنگ باشد. درصورت
از  -مختلف آن یها نظام داشته باشد، خرده یمشخص یها تیاولو
بهتر  توانند یم -رهیکار، امتحانات و غ یروین ،یدرس ۀبرنام لیقب

کار کنند.  مشخص  گریکدیآن اهداف با  یتر به سو و هماهنگ
مانند رهبران و معلمان  یاصل کنندگان نیبه تأم ها تیبودن مسئول

رو  که با آن روبه ییها که خود را با چالش دهد یمدرسه اجازه م
 ها تیبا آن اولو مطابقشان را  دهند و خدمات قیتطب شوند یم

 .ارائه کنند

( 2121)3مارال اسپیواکدر تحقیق دیگر در کشور پاکستان 
گران تأثیر تعطیلی مدارس بر یادگیری کودکان را  پژوهش

های مهمی درمورد  تواند داللت ها می های آن مطالعه کردند. یافته
بر روی روند یادگیری  01اثرات تعطیلی مدارس در اثر کووید 

ای که با  های آموزشی ویژه برای نظام کودکان باشد؛ به
رو باشند.  هایی همچون نظام آموزشی پاکستان روبه محدودیت

های کاهش این اثرات را توضیح  چنین راه ها هم آن
که کشورها همچون گذشته اقدام به بازگشایی  درصورتی.اند داده

روی  تواند باعث ازدست مدت می مدارس کنند، تعطیلی کوتاه
ها شودنتایج این مقاله شواهد  توجه و درازمدت آموخته قابل
های ایجادشده  دهد که وقفه ای در تأیید این فرضیه ارائه می تازه

تواند تأثیری مهلک بر انباشت سرمایۀ  در اثر بروز فجایع می
دهد که  های مقاله نشان می چنین یافته انسانی داشته باشد. هم

دیرپا بر روی کودکان بگذارد، حتی تواند آثاری  فجایع می
که مداخالت دولت کمبودهای خانوار دراثر این شوک را  زمانی

 .جبران کند و بازیابی سریع اقتصادی را تسهیل کند
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 روش تحقیق
پژوهش توصیفی محض و نمونه موردی صورت گرفته این 

است. و جامعه تشکیل شده از دانش آموزان مقطع ابتدایی 
ایمر مالساری از توابع گنبد کاووس تشکل داده  مدرسه روستایی

است ، ابزار گرد آوری مصاحبه و مشاهده صورت گرفته است و 
تحلیل محتوا بر مبنای واژگان و واحد تحلیل از واژگان اساسی 
استتخراج شده است.که از منابع پایگاه های علمی معتبر و 

یده مطالعه پیشینه این پژوهش ساختار تحقیق استحکام بخش
 شده است.

 

 یافته ها
 یبهداشت عموم نهیبا مصاحبه و گفتگو با افراد متخصص در زم

 یریشگیپابزار تا با استفاده از  ،بر آن شد میمدرسه تصم یشورا
که از  یآموزان حضور دانش،  یبهداشت یپروتکل ها تیو رعا، 

 نیحضور ا؛  ستندیبرخوردار ن یرمجازیغ یآموزش زاتیتجه
امر با به  نیو ا .میداشته باش سهدسته از دانش آموزان در مدر

گرفتن تب دانش  یتب سنج برا دیمانند خر یزاتیتجه یریکارگ
 )با توجه نکات پیشگیری از سوی سازمان بهداشت جهانیآموزان

،سرفه بدن  یدما دیباال بودن شد یماریب نیا میاز عال یی
و  در بدن؛ خشک بی وقفه و درد شدید عضالنی و ضعف

 و دهان و چشم بطور خاص قیاز طر یماریانتقال ب نیهمچن
با بیماری صورت گیرد. و همچنین انتقال  ، ایاش لیوسا لمس

 دییمورد تا ی ضد عفونیها ولو محل ندهیاستفاده از مواد شو
 ؛و کاهش استرس یریشگیاقدامات جهت پ نیوزارت بهداشت ا

 .مات صورت گرفتجهت حضور دانش آموزان در مدرسه اقدا
 

 مراحل اجرا
مراسم  لیعادت دانش آموزان به تشک لیدر مراحل اجرا به دل

 ،بهداشت تیروند رعا ،مدرسه طیدر مح کبارهیو تجمع  آغازین
مشکل را با  نیو ا ؛بود زیادی نیاز به زمان زاتیتجه با استفاده از
در بازه مشخص با توجه به تعداد و  یزمان بند نییاستفاده از تع

 محیط مدرسهوارد  هیپا هب هیابتدا پا ، که اول تا ششم یها هیپا
و گرفتن تب و  یریشگیو مشکل تجمع و مسئله پ ،شوند

از انتقال فرد  نیهمچن و کف کفش ها ، دستها و ضدعفونی
 .شود یریمدرسه جلوگ طیبه مح ماریب

 

 نکات اصالحی
دانش هر چه بهتر اجرا این اقدام پژوهی ، جهت اصالح و بهبود 

 لیکردند به دل یم دایدر مدرسه حضور پ ریکه با تاخ یآموزان
و به مرور ) در پاره ای از اوقات ( نبودن ساعت حضور  قیدق

 ،شد یوارد م و آسیب رتاخیاز  یکیکردن در مدرسه  دایحضور پ

با عنوان جهت مدرسه  یدرب ورود یکه با نصب پوستر
خود  یمنیمدرسه لطفاً از ا طیبه مح یماریاز انتقال ب یریشگیپ

و مراحل مدرس مراجعه  تیریو به دفتر مد دیابی یآگاه
واقع شوند و  لیمورد تحل نیو اپیشگیری اولیه رعایت شود. 

در مدرسه  یبتوانند از خدمات آموزش نیدانش آموزان و والد
 .برخوردار شوند

 

 اعتبار بخشی

معاونت مدرسه درباره  یکار با مشاوره و همکار یدر ابتدا
 نیمسئله و جوانب مختلف آن بحث و گفتگو شد و ا نیشناخت ا

و نظرات آنها  میشورا مطرح کن نیمسئله را معاونت گفت که در ب
 یو چالش پژوهش ا کردیرو نیمدرسه از ا یبرا میرا بخواه

معلمان در  یها دگاهیاستقبال نمودند و با استفاده از د اریبس
درباره  ییپرسش و پاسخ ها نیو همچن ییاستفاده از روند اجرا

آنچه . عملکرد بحث و گفتگو پرداخته شد نیا یامدهایو پ جینتا
در کاهش  یبهداشت یاستفاده از پروتکل ها میکه در نظر داشت

مرز  یاسترس و اضطراب دانش آموزان مدرسه سعادت در روستا
 زهیو انگ یلیتحص شرفتپی گونه یبود که متقابال عوامل مختلف

و  یبررس شد یم تیراستا تقو نیدر ا زیدانش آموزان ن یلیتحص
 یمربوط به پروتکل ها زاتیموارد مربوط به استفاده از تجه

بازخورد بهداشت روستا  قیمناسب از طر یو روند اجرا یبهداشت
روند خرسند الزم را به  نیاز ا نیواقع شده بود والد دییمورد تا

مداوم از جانب  یریگیهفته پ 3عمل آورده بودند در مدت 
 نیبا مصاحبه با والد نیمچنپژوهشگر و بنده مشاهده کردم که ه

و متشنج کشور  یماریب یریبا توجه به همه گ یآرامش نسب کی
آن  یکننده در مدرسه برا یکه حضور راض میما توانسته بود

برخوردار نبودند  یمجاز زاتیکه از تجه یدسته از دانش آموزان
 .میرا داشته باش ییو کارا یحداکثر اثر بخش

 

 نظرات و انتقادات 
دانش  نیاز نظرات همکاران والد نیهمچن یاقدام پژوه نیدر ا

نظرات و  یاریروستا و ده یمدرسه و شورا یآموزان و شورا
و  زاتیبه نظر شما استفاده از تجه نکهیاز جمله ا یسواالت

کند و  یم زهیانگ جادیدر دانش آموزان ا یبهداشت یپروتکل ها
 شرفتیبر پ یاثر لیابزار و وسا نیاز ا دهاستفا ایآ نیهمچن
 زمان در تواند  روند نیا ایگذارد آ یدانش آموزان م یلیتحص

کرونا کرونا به کار گرفته شود  یریگ و همه وعشی زمان  آموزش
دانش آموزان  نیاسترس و اضطراب والد یو باعث برطرف ساز

 ستست عدم اضطراب و احسا ایدانش آموزان شود آ نیو همچن
شده  جادیآموزان ا در همکاران در کنار دانش شرفتیو پ وفایی

از بحث  یاریاست در پاسخ به سواالت فوق که مطرح شد و بس
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نظرات و گفتگو ها با  نیرا به همراه داشت اها و گفتگوها 
اصول و چهارچوب  کیخالصه و در نظر گرفتن تمام جوانب 

زمان همه  رد یآموزش بهبود بهداشت جهان ریدر مس یجهان
دهد که چه  یو نشان م یماریو دوران پس از ب یماریب یریگ

برطرف  ریو در مس میریبگ شیرا در پ یو رفتارها کردهایرو
ها در زمان عدم حضور دانش آموزان  یکمبودها و کاست یساز

 یو رفتارها کردهایچه رو لیقب نیاز ا یدر مدرسه و مشکالت
 است. ما آشکار شده یشود برا یم جادیا

شده در مدارس با  جادیا راتییدر قسمت شواهد مربوط به تغ 
اقدام مربوط شاهد برطرف شدن استرس و اضطراب  یاجرا

بود در مدرسه  یعموم یدر فضا یماریب یریگ نیحاصل از هم
وجود  یآموزش یآن استرس در فضا میروبرو بود منیا یبا فضا

استرس در خارج از  نیکه ا رود ینداشت و ما تالشمان بر آن م
 .با مدرسه بماند ای وانه

 

 نتیجه گیری

 زاتیتجه نیو دانش آموزان که از ا یمجاز یموضوع فضا
توانند با استفاده  یدسته از افراد م نیا میدار ازین ستندیبرخوردار ن

در مدارس بلور داشته باشند و  یبهداشت یپروتکل ها تیاز رعا
را داشته باشند همانطور که در بحث  یاستفاده اثر بخش نیمعلم

نشان  نیوالد یمطالعه ها نیمشاهده بنده همچن یقسمتها
با  وزاندارد بخش حضور دانش آم ینسب تیکه رضا میداد

مناسب  زهیو انگ یلیتحص شرفتیو پ یبخش تیاستفاده از رضا
را به دانش آموزان  نیا یپروتکل بهداشت تیکه با استفاده از رعا

مثبت در  یروند روان کیکه  میداد و ما توانسته بود یانتقال م
 ندهیبنده در آ های پژوهشبخش   نیا دینما جادیجمع مدرسه ا

 یو راه ها یریشروع به همه گ نیحبه صورت مداوم در  زین
به طور خاص آن دسته از  یروان یروح یکاهش استرس ها
 یشناخت یها یباز یو مجاز زاتیها تجه تیافراد که با محدود

طرح که  نیپرداخته شود و همچن شتریهستند ب ریدرگ یعاطف
آموزش و  ندیبه صورت مداوم در فرا یبهداشت ییقدوباال تیرعا

 0 زیپس از کرونا ن ایدوران آموزش و  پرورش در مدرسه در
مدرسه و  یتمام عوامل آموزش یمثبت برا یروان یروح طیشرا

 کی ندهینگاه به آ نیخواهد کرد به ا جادیا نیدانش آموزان والد
 یعوامل اجرا یو خرسند شتریپربار جهت پژوهش ب ریمس

با کمال از سال در عرصه و بستر گسترده تر  یمدرسه و پژوهش
 شیمربوط به افزا یها در جهت چالش یا منطقه یهشها ادهآم

امکانات   یآن دسته از افراد یبرا یلیتحص شرفتیو پ زهیانگ
 .پرداخته شود ستندیبرخوردار ن یآموزش

 
 

 پیشنهادات اجرایی

و  یآموزش یها نظام گردند، یکودکان به مدرسه برم که یزمان
 یها کودکان در مهارت یتوانمند یابیبراساس ارز دیمعلمان با

انجام دهند. سطوح  یبند تیخواندن و نوشتن و اعداد، اولو یۀاول
 تواند یم یاریبس یها کالس تفاوت کیکودکان  انیم یریادگی

 یسطوح مختلف دسترس زانآمو با هم داشته باشد، چراکه دانش
از  شان یدور ۀدور یط نیوالد تیدور و حما به آموزش از راه

 .ندا مدرسه داشته

سطح  دیمعلم با فتند،یدور ب یآموزان مجدد رو دانش که نیا یبرا
انجام  یها برا اش را بداند. معلم آموزان کالس دانش یریادگی

 نیدارند. ا ازین یبانیبه منابع و پشت یصیتشخ یها یابیارز
موجود بهره ببرد.  تیفیباک یها یابیاز ارز یستیبا کردیرو
 یابیارز یها توسط سازمان فادهمورداست یمثال، ابزارها عنوان به

در کالس درس  توان یرا م شوند یکه توسط شهروندان اداره م
دردسترس  صیتشخ یکه ابزارها یبکار گرفت. در موارد

را  شیسال پ یها یابیاز ارز شده صیتلخ یا نسخه ستند،ین
 .منظور بکار برد نیا یبرا توان یم

کمک به  یتمرکزشان بر رو دیبا نیمدارس معلم ییبازگشا با
و  یخواندن هیاول یها در مهارت شرفتیپ یآموزان برا دانش
. یمعمول درس ۀبرنام بردن شیباشد و نه پ یو عدد ینوشتار
کرد  یآموز بررس دانش شرفتیپ ثیاز ح دیرا با شرفتیپ نیهمچن

ها  منظور، معلم نیا ی. برایدرس ۀو نه جلو رفتن استاندارد برنام
آموز، که به  دانش یریادگیدر مورد سطح  یتنها به اطالعات نه

سطح کردن  هم یبرا ییها تیمنابع و قابل ،یکسب گواه
از  تیحما زیآموزان و ن دانش یرشد یازهایبا ن شان سیتدر
 .دارند ازین دیجد ییها وهیش یاجرا

با  دیمتنوع باشد و با تواند یآموزش م یده قیبه تطب کردهایرو
مثال، رهبران مدرسه  عنوان داشته باشد. به ییسو نظام موجود هم

ساعت در روز را به مرور  کیکه  رندیبگ میتصم توانند یم
از  ایخواندن و نوشتن و اعداد اختصاص دهند  یۀاول یها مهارت

اجرا  یمند برا هدف یآموزش یاه موجود و برنامه یابزارها جعبه
و  یکاف یابزارها کالس استفاده کنند. منابع، جعبه یدر فضا

 دیبا -از راه دور ارائه کرد توان یرا م برخی که – عیسر یآموزش
ها با داشتن اهداف روشن و  باشند. معلم یاستراتژ نیاز ا یبخش
 ار ییها وهیرا خواهند داشت که ش نیا ییتوانا یکاف یبانیپشت

 .انتخاب کنند که در کالس درس مؤثر واقع خواهد شد
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