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Abstract 

By changing to a global pandemic in 2020, the corona virus imposed many problems and 

challenges on the world, which entered a new era of virtual education to prevent and promote 

the death of many government organizations, especially the education system. Students can be 

considered a threat. Those students do not have favorable financial conditions in the purchase 

of virtual equipment and parents are not literate enough in the academic guidance of this 

group of students, consequently we will drop out of school due to this issue and the challenge 

of this study. A descriptive method of content analysis of authentic documents and articles 

was explored and the title of the research was explored and the solutions and positive and 

negative issues of this global challenge were analyzed and discussed. At the end, the best 

method for students to perform properly was presented. Took. 
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 چکیده

مشکالت و چالش های بسیاری بر جهان تحمیل نمود که جهت جلوگیری و پیشرفت  2121کرونا ویروس با تغییر به پاندمی جهانی در سال 
جدید از آموزش مجازی شد ، تعطیالت برای بسیاری مرگ و میر بسیاری از سازمان های دولتی به خصوص نظام تعلیم و تربیت وارد عصر 

از دانش آموزان تهدید میتواند محسوب شود آن دسته از دانش آموزان شرایط مساعد مالی در خرید تجهیرات مجازی ندارند و والدین سواد 
اهیم بود باتوجه به این مساله و کافی در هدایت تحصیلی این دسته از دانش آموزان نیست،متعاقبا باعث ترک تحصیلی و افت تحصیلی خو

چالش این پژوهش توصیفی با روش تحلیل محتوا از اسناد و مقاالت معتبر به اکتشاف و بررسی عنوان تحقیق پرداخت و راهکار ها و مسایل 
سب ارایه شد، به مثبت و مفی این چالش جهانی مورد تحلیل و بحث قرار داد در پایان بهترین روش برای دانش آموزان جهت عملکرد منا

 تقضیل بیان گردید .
 

 کرونا ، تعطیالت ، افت تحصیلی واژگان کلیدی:

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

 

 

 مقدمه 

آموزشی در حوزه های تربیت و یادگیری با مروری بر آثار مثبت 
و منفی تعطیالت ناشی از کرونا بر آموزش، راهکارهایی برای 
مواجهه با بحران هایی از این دست ارائه و بر ضرورت بازبینی 

نکات آموزشی، بهداشتی و مراقبتی در برنامه درسی مسائل و 
ویروس کرونا تمام جهان را دربرگرفته و طبق اعالم  . تاکید کرد

آموزان دنیا تحت تاثیر قرار   درصد دانش 11یونسکو بیش از 
های رسمی آنها تعطیل شده است. این شرایط  گرفته و آموزش

سو، نظیر چنین به گونه ای است که از جنگ جهانی دوم به این 

ایم و تاثیر آن در کشورهای مختلف، متفاوت  ای را نداشته حادثه
 .است

حوزه های تربیت و یادگیری درباره تجارب آموزش در 
کشورهای دیگر در این شرایط خاص برخی کشورها آموزش 
های مجازی را از گذشته به صورت جدی دنبال کرده و 

ما آمادگی بیشتری در بسترهای آن را فراهم کرده بودند و مسل
های مجازی به  این شرایط داشتند؛ اما در برخی دیگر آموزش

صورت جدی دنبال نشده است که متاسفانه کشور ما نیز در 
  .گیرد همین ردیف قرار می
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های حضوری و فیزیکی را با فناوری اطالعاتی  باید آموزش
ادغام کنیم که مدرسه هوشمند بخشی از آن است. ما هرساله 

عطیلی مدارس به علل مختلف همچون آلودگی هوا، سیل، زلزله ت
و غیره را شاهدیم. اگر در آن مواقع آموزش مجازی را اجباری و 
آن را تمرین می کردیم، در مواجهه با تعطیلی ناشی از کرونا 

در یافته های نظر سنجی مرکز  .شدیم کمتر دچار مشکل می
مردم نسبت به  افکارسنجی دانشجویان ایران درباره نگرش

درصد  0/01تعطیالت و قرنطینه کردن شهرها نشان از دارد که 
از مردم ایران موافق قرنطینه کردن شهرهایی هستند که 

این پژوهش به  در .[7]ویروس کرونا در آنها شیوع بیشتری دارد 
 بررسی سوال زیر و ابعاد آن پرداخته شده است :

در دوران کرونا منجر به چه آسیب پرسش پژوهش: تعطیالت 
 های خواهد شد و چه راهکارهایی وجود دارد؟

 

است که با  لدرتحصی تی به معنای عدم موفقیلافت تحصی
درس،  تکرارمعدل نامطلوب،  ،یمشروط رینظ مختلفی ارهایمعی

و  لاخراج، انصراف ، ترک تحصی ل،طوالنی شدن مدت تحصی
. افت تحصیلی دانشجویان نه تنها استرشته قابل بررسی  رتغیی

یک مشکل فردی بلکه یک معضل اساسی اجتماعی است که 
عواقب ناشی از آن گریبان گیر جامعه نیز خواهد شد. 
دانشجویانی که در افت تحصیلی می شوند بیس از دانشجویان 
دیگر در معرض خطر جرم و جنایت ، سوء مصرف مواد، نهایتا 

لذا پیشگیری از  .[2]گیرندقرار می اختالت خانوادگی و روانی 
افت تحصیلی و آسیبهای روانی متعاقب آن امری ضروری است 
هرچند با استناد به یافته های تجربی و نظری افت تحصیلی 
روندی پیچیده و تدریجی است.  هر سیستم آموزشی موظف 
 است که به کاهش عملکرد درسی فراگیران خود که منجر به از
دست رفتن هزینه های جاری ، بی انگیزگی و کاهش روحیه در 
فرد می شود، توجه نماید و با شناسایی ویژگی های فردی و 

 .[3]ورزدتحصیلی و عوامل موثر بر فرآیند آموزشی آنان اهتمام 
ی از مشکالت مهم آموزشی کشورهای جهان کی یلافت تحصی

ها دانشجو  ونیلمی ازیماز نی شر سال بیو ه باشدمی رانسوم و ای
کرده،  لترک تحصی ابندکه در جهان به دانشگاهها راه میی

خود را در موعد مقرر به  التتحصی توانندنمی امشروط شده ی
برسانند بس اری از افراد، افت تحص لی را به معنی  انپای

بدون شک ان . ناتوانی دانشجو در ادگ ری مواد درسی می دانند
تصوری نادرست است. ناتوانی فرد از توانا یهای ذهنی محدود 
ناشی می شود، در حالیکه افت تحص لی به معنای نزول از ک 

ل و آموزش است. افت یسطح باالتر به سطح پا ین تر در تحص
تحصلی به کاهش عملکرد دانشجو از سطحی رضات بخش به 

همچن ن بسیاری از مشکالت سطحی نامطلوب گفته می شود. 
تحصلی دانشجو ان از جمله افت تحصلی، ترک تحصیل 

ت روانی نامساعد و تصورات تارهای ناسازگارانه، ناشی از وضعرف
منفی آنها نسبت به خود است.انکه فرد چه تصوری درباره خود و 
استعداد ها و توانای ها و کارآمدی خوش دارد در تعیین هدف و 

 .[0]تشکست او موثر اسمیزان موفقیت و 
 

 روش تحقیق
این پژوهش از نوع کیفی و با رویکرد تحلیلی اکتشافی صورت 

امی اسناد و اطالعات این پژوهش از پایگاه گرفته است. و تم
جمع  sid . magiran.irandoc های علمی معتبر داخلی 

آوری اطالعات انجام شده است پژوهش حاضر با مرور مبانی و 
مطالعه اخرین تحقیقات در مورد کرونا منطبق و با اخرین پیشینه 
های موجود حاصل گشته است .روش تحلیل این پژوهش از نوع 

از واحد کلمه و  2121یل محتوا مقاالت اخیر سال تحل
کلیدواژگان مرتبط تحلیل و اکتشاف در بررسی مساله انجام شده 

 است.
 

 یافته ها
ها را به دو  اثرات ویروس کرونا بر نظام آموزشی و تربیتی خانواده

دسته مثبت و منفی تقسیم بندی کرد و در خصوص اثرات منفی 
بارزترین اثر این تعطیالت بود، به ویژه این توقف در یادگیری 

تری در مدرسه داشتند و  آموزانی که عملکرد ضعیف برای دانش
شدند. با وقوع  با تالش و فشار معلم به آموزش واداشته می

آموزان از مدرسه فاصله گرفته و گرفتار  ناگزیر تعطیلی، این دانش
 .توقف یادگیری شدند

افزایش ساعت استفاده از در حوزه های تربیت و یادگیری، 
آموزان را اثر منفی دیگری که در  فضای مجازی توسط دانش
به رغم تاکید اصول تربیتی مبنی بر  این شرایط حادث شده است

استفاده حداکثر دوساعته دانش آموزان از این فضا به ویژه در 
سنین پایین در طول شبانه روز، اکنون شاهد آن هستیم که 

آموزان در فضای مجازی افزایش یافته میزان حضور دانش 
 .است

استفاده از فضای مجازی برای تکمیل آموزش یک فرصت خوب 
بود و به یک نسخه بی بدیل تبدیل شد که در این شرایط 
جایگزین دیگری ندارد. تقویت جایگاه معلمان و شناسایی نقاط 
ضعف و قوت احتمالی آنها مانند عدم اشراف بر فضای آموزش 

یک، تقویت رویکرد فطرت گرایی توحیدی، تقویت روحیه الکترون
تعلق ملی و دینی و تحکیم ارتباط میان اعضای خانواده از دیگر 

 .های اخیر است آثار مثبت تعطیلی

راهکارهای مقابله با آسیب پذیری نظام آموزشی در موارد مشابه 
 و انجام دقیقی پژوهشی و علمی کار باید  در آینده چیست،

و قوت شناسایی و  ضعف نقاط. پذیرد صورت شناسی آسیب
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ریزی کرد و از کارهای  متناسب با این نقاط برای آینده برنامه
 .زودگذر ذهنی پرهیز شود

اگر بخواهیم در آینده برای مواجهه با اتفاقات این چنینی با 
کمترین تبعات روبرو شویم باید تک تک عناصر تعلیم و تربیت و 

درسی را مورد بازبینی و بازآفرینی قرار دهیم و با  همچنین برنامه
توجه به انتظاراتی که از این عناصر داریم نقش هایشان را 

 .روزآمد کنیم

در باره عناصر تعلیم و تربیت غفلت صورت گرفته است. دانش 
آموز، معلم، مدرسه، خانواده و محتوا مهمترین عناصر برنامه 

تعریف ما از دانش آموز در درسی ملی هستند. به عنوان مثال 
سند تحول با تعریف در صحنه عمل فاصله دارد. در عمل 

آموز شخصیتی منفعل است که منتظر  کنیم که دانش مشاهده می
ریزی کنند. معلم باید به او درس بدهد  ماند تا برای او برنامه می

 .و تابع تصمیمات است

محوری شود و کنکور محوری و دانش  یادگیری هم تعطیل می
آموزش، یک علت آن است؛ این در حالی است که در سند 
تحول بنیادین ذکر شده دانش آموز باید متفکر، خالق، خودباور، 
خودساخته، تالشگر، سالم و خود یادگیرنده باشد. اگر دانش آموز 

  .شوند خود یادگیرنده باشد، بسیاری از مشکالت حل می

های تحولی و به  دورههای دانش آموز متناسب با  باید ویژگی
شکل کاربردی و دقیق بازتعریف شود و به این سمت برویم که 
افراد یادگیرنده خود فرمان و مستقل تربیت کنیم، اینکه 

آموز باید چگونه یاد گرفتن را یاد بگیرد بسیار مهم است؛  دانش
تواند از منابع مختلف یادگیری به راحتی  ای که می یادگیرنده

ر این صورت معلم فقط یکی از منابع یادگیری استفاده کند. د
خواهد بود نه همه آن. اگر این بازتعریف عملیاتی شود، در 
صورت وقوع تعطیالت پیش بینی نشده، آموزش و یادگیری 

 .شود تعطیل نمی

حوزه تربیت و یادگیری در سازمان پژوهش  77مأموریت اصلی 
یرد، معلم توجه به همین ویژگی هاست، اگر این کار صورت بگ

به جای نقش انتقال دهنده نقش تسهیل کننده خواهد داشت و 
در این صورت منبع یادگیری معلم نیست بلکه دانش آموز است. 

 .ما باید لذت و شوق یادگیری را نهادینه کنیم

اقدام خوب بود اما باید توجه کنیم آموزش مجازی با آموزش 
بیت معلم حرف هایی دارد. در نظام تعلیم و تر حضوری تفاوت
ای و  زند و دارای دو بال اصلی اخالق حرفه اساسی را می

تخصص است؛ باید برای تقویت این دو بال تالش کنیم به 
همین خاطر باید اختیارات وی را بیفزاییم و در تهیه محتوا به او 
کمک کنیم تا از حالت انفعالی خارج شود و دیگر منتظر بخشنامه 

 .ها نماند

رای نقش انتقال دهنده دانش و تجربه نیست بلکه معلم صرفا دا
گری، راهبری، برانگیزانندگی را نیز برعهده دارد. محتوای  تسهیل

آموزش مجازی نیز محتوای خاصی است که نیازمند 
 .توانمندسازی معلمان در این زمینه است

عنصر دیگر تعلیم و تربیت یعنی خانواده عنصر خانواده همواره در 
ها نقش  ما مورد غفلت بوده است. باید خانوادهنظام آموزشی 

حمایتگری آموزشی، مالی، عاطفی و زیستی و همچنین سیاست 
گذاری داشته باشد. آنها باید در طراحی محیط و موقعیت های 
یادگیری فرزندان خود از طریق نمایندگانشان در انجمن های 

م اولیا و مربیان کمک کرده و نقش مشارکتی خود را در انجا
 .تکالیف و ارزشیابی تحصیلی و تربیتی ایفا کنند

وی در ادامه به عنصر مدرسه در نظام تعلیم و تربیت طبق 
مفاهیم سند تحول بنیادین، مدرسه صرفا یک محیط فیزیکی 
نیست بلکه یک مفهوم ترکیبی و به نوعی حلقه وصل معلم، 
دانش آموز، خانواده و سازمان است. ما شعار مدرسه محوری 

دهیم اما در عمل مدرسه محوری به این معناست که هم  می
ریزی  ای مدرسه دیده شود و هم اختیار برنامه تخصص حرفه

داشته باشد. برنامه ویژه مدرسه )بوم( گام خوبی در راستای 
 .تحقق مدرسه محوری است که اگر انجام شود، کارآمد است

گیری و های مرتبط با بحران به صورت عام غافلیکی از شاخص
ظهور یک وضع جدید است که در ارتباط با کرونا این غافلگیری 
رخ داد و صرفاً مربوط به کشورهای جهان سوم نبود حتی می

توانم بگویم کشورهای توسعه یافته و پیشرفته بیشتر غافلگیر 
تقریباً هیچ . شدند چرا که در ابتدا این بیماری را جدی نگرفتند

ادگی این وضعیت را داشته باشد برای کشوری در دنیا نبود که آم
همین تصمیم تعطیلی مدارس فی البداهه و بدون برنامه ریزی 

خواهم به آن اشاره کنم متغیر دوم که در ارتباط با بحران می. بود
این است که به لحاظ زمانی کشورها فرصت زمان الزم را برای 

تقریباً در دوم . اتخاذ یک واکنش مناسب در اختیار نداشتند
آموز و دانشجو میلیون دانش ۹11اردیبهشت ماه یک میلیارد و 

 .کشور از آموزش در مدرسه و دانشگاه محروم شدند 717در 

های آموزشی تفکیکی برای آموز و دانشجو از فرصتدانش
کشور  271آمریکایی و آسیایی دارید حدود ، کشورهای اروپایی

از آنها بسیار کوچک هستند و در در دنیا وجود دارد که تعدادی 
کشور اصلی داریم که همانطور که اشاره کردم در  210واقع ما 

شاید تنها کشوری ، کشور مدارس به طور کامل تعطیل شد 717
که در دنیا با جمعیت مناسب مدارسش اصالً تعطیل نشد 
ترکمنستان بود که از همان ابتدا مرزهای کشورش را محدود 

دو مورد نیز از ابتال در این ، یکی. د و خروج ندادکرد و اجازه ورو
کشور گزارش نشد البته کشور تایوان هم مدارسش تعطیل نشد 

های ویژه از جمله فاصله گذاری اما از همان ابتدا پروتکل
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برخی کشورها حال چه به . اجتماعی را در مدارس لحاظ کرد
 .دصورت محلی و چه سراسری اعالم تعطیلی مدارس را داشتن

های آموزشی اش وارد فضای مجازی دنیا پیش از کرونا نظام
شد شده بود و این امکان به صورت یک آموزش مکمل اجرا می

های آن مهیا بود اما در کشور ما چند سال است که و زیرساخت
خواهیم به سمت این فضا حرکت کنیم اما عمالً تجربه جدی می

اینکه در دنیا ، ودما در آموزش مجازی همین وضعیت کرونا ب
: بیان کرد، آموزش مجازی چقدر در این فرصت به کار گرفته شد

به مرور کشورها بحث آموزش از راه  2112در دنیا تقریباً از سال 
آموزش الکترونیکی و مجازی حال چه به صورت آفالین یا ، دور

به طور مثال در . اند و تولیداتی نیز داشتندآنالین پیگیری کرده
مدرسه مجازی احداث شد که از  217۹کشور روسیه در سال 

پایه اول تا دوازدهم دروس به صورت الکترونیکی در این مدرسه 
همه دانش آموزان در . در معرض دانش آموزان قرار گرفت

کنند برای همین روسیه در سیستم رسمی و مجازی ثبت نام می
به کرونا بیشتر بود در کشور در این کشور آمادگی برای واکنش 
توان از این نظر کرونا را می. ما پذیرش تغییر عموماً سخت است

 .یک فرصت تلقی کرد

های تربیت و یادگیری خطر افزایش ترک تحصیل در  در حوزه
مناطق محروم از تبعات منفی تعطیالت ناشی از ویروس کرونا 

عالم ویروس کرونا تمام جهان را دربرگرفته و طبق ا.است
آموزان دنیا تحت تاثیر قرار  درصد دانش 11یونسکو بیش از 

های رسمی آنها تعطیل شده است. این شرایط  گرفته و آموزش
به گونه ای است که از جنگ جهانی دوم به این سو، نظیر چنین 

ایم و تاثیر آن در کشورهای مختلف، متفاوت  ای را نداشته حادثه
 .است

یری درباره تجارب آموزش در در حوزه های تربیت و یادگ
کشورهای دیگر در این شرایط خاص برخی کشورها آموزش 
های مجازی را از گذشته به صورت جدی دنبال کرده و 
بسترهای آن را فراهم کرده بودند و مسلما آمادگی بیشتری در 

های مجازی به  این شرایط داشتند؛ اما در برخی دیگر آموزش
ه متاسفانه کشور ما نیز در صورت جدی دنبال نشده است ک

 .گیرد همین ردیف قرار می

شود  هاست درباره آموزش مجازی در کشورمان صحبت می سال
اما تاکنون به صورت جدی وارد فاز عملیاتی نشده بودیم؛ اما در 
شرایط خاص کنونی این نوع آموزش ها پررنگ شده و اقداماتی 

 .در حال انجام است
 
 
 
 

 اتنتیجه گیری و پیشنهاد
همچنان در جهان و  (71 کووید) کرونا نگرانی از شیوع بیماری
همچنین تعطیالت کرونایی چالش های در کشور ما جدی است 

بسیاری در مسیر تعلیم و تربیت سایه انداخته است و از جمله 
مسایل و تهدید نظام آموزشی ترک تحصیل و افت تحصیلی 

ریزان آموزشی به  برنامه در این راستا دانش آموزان خواهد بود ، 
 آموزشی نامعلوم های فکر اجرای راهکار مناسب برای وضعیت

 پساکرونا و کرونا  در دوران 7311-7011   جدید حصیلیت سال

 را ترکیبی آموزش جاری تحصیلی سال برای و هستند
آموزش ترکیبی  . کنند می پیشنهاد آموزشی راهکار ترین مناسب 

 مجازی فضای در آموزش ای از آموزش حضوری و آموزه»
 و آموزشی های بسته کرونایی،  خاص شرایط در که «بود خواهد

 و تعلیم متفاوت شرایط به توجه با. هستند کار پای نیز تلویزیون
 مشخص ترکیبی بسته این در ها بخش از هریک  سهم تربیت

 .شود می

های هر دو  رسد که یادگیری ترکیبی با داشتن مزیت به نظر می
رویکرد مؤثر برای  الکترونیکی( یکرویکرد آموزش )سنتی و 

افزایش اثربخشی یادگیری، سهولت دسترسی به مواد آموزشی 
منظور  های مختلف به ارائه فرصت باشد. همچنین به دلیل

شود که در کنار افزایش جذابیت  یادگیری، موجب آن می
های فردی فراگیران نیز به طور مناسبی توجه  تفاوت آموزش، به 

 دلیل همین  به و گیرند نمی یاد افراد به یک شیوهشود، زیرا همه 
 نظر به ضروری آموزش برای مختلف های روش از استفاده

 .رسد می

برای اجرای آموزش با رویکرد مجازی به پلتفرم مناسب و بومی 
 سال در شاد شبکه اندازی  برای این منظور راه   .  نیاز است
ای موفق در بین کشورهای منطقه  تجربه 7310-7311 تحصیلی

وپرورش بود. گرچه موقع استقرار و  آموزش و امتیاز بزرگی برای 
 با کار هنگام معلمان ویژه به و آموزان دانش شاد گسترش شبکه

 بردند، رنج اینترنت کندی و قطعی شبکه، مشکالت از شبکه این 
یلی تحص سال برای شاد  در موجود مشکالت کردن برطرف با اما

رو؛ آموزش مجازی از طریق شبکه شاد، استفاده مناسب و  پیش
شبکه ملی مدارس )رشد( برای آموزش  مطلوب از ظرفیت 

  . گردد آموزان ایران اسالمی تأکید می دانش
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