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 چکیده 
-آموزان اثر گذاشتهمختلف زندگی دانشگیری کرونا، بر ابعاد  شرایط همه 

-است و سبب تعطیلی مدارس و تغییر آموزش به سبک غیر حضوری  شده

ترین آن، افت  است که یکی از مهماست و تاثیراتی در حیطه آموزش داشته

می شرایط  تحصیلی  در  تحصیلی  افت  بر  موثر  عوامل  بررسی  برای  باشد. 

باشد، لذا هدف این  ای میو گستردهبیماری کرونا، نیاز به تحقیقات عمیق 

آموزان مقطع متوسطه که به طور کمی  های دانشپژوهش بررسی دیدگاه

باشد.  اند مییا کیفی در دوران کرونا نسبت به قبل دچار افت تحصیلی شده

است و با  روش این مطالعه کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی بوده

نمونه از  انجام شدهگیری هدفمند  استفاده  به منظور  مالک محور  و  است 

داده نیمهگردآوری  از مصاحبه  استفاده شدهها  یافته  از  ساختار  است پس 

دانش  ۱۰ با  سال  مصاحبه  در  مشهد  شهر  یازدهم  تا  هشتم  پایه  آموزان 

دیدگاه۱۴۰۰ عمیق  تحلیل  شد.  حاصل  نتایج  اشباع  دانش،  آموزان  های 

گیری بیماری  ها در دوران همهلی آننشان داد عوامل مختلفی بر افت تحصی

باشد، که  است که در  سه محور فردی، محیطی و آموزشی میاثرگذار بوده

پرتی، عصبی بودن، افسردگی، استرس )مسائل  محور فردی شامل: حواس

روانی( و کاهش کیفیت یادگیری، انگیزه، تقلب، کم خوانی، کم آوردن زمان  

الک بازی  بازیگوشی،  و  ترونیکی، اطالعات مضر، فضای مجازی  )یادگیری( 

)محیط تفریح  مدرسه،  شامل:  محیطی  محور  و  همراه(  نشاط  )تلفن  های 

ها )نزدیکان( و محور آموزشی  آور( و برخورد خانواده، دوستان و همکالسی

آموزشی(،   )بستر  آموزشی  افزار  نرم  مشکالت  اینترنت،  مشکالت  شامل 

کالس،  ساعت  تغییر  تدریس،  پایین  عدم  بی   کیفیت  و  معلم  نظمی 

می )معلم(  معلم  بدرفتاری  معلم،  میپاسخگویی  توصیه  لذا  شود  باشد. 

متولیان آموزش در جهت ارتقا کیفیت آموزش مجازی، ارتقا نحوه تدریس  

آموزان و افزایش  مجازی معلمان، مراقبت از سالمت روان معلمان و دانش

 ن شرایط بکوشند.آموزان برای سازگاری بیشتر با ایهای دانشمهارت
، آموزش  ۱۹-افت تحصیلی، کووید   آموزان،ادراک دانش  های کلیدی واژه

 ، روش کیفی.مجازی

 Abstract 
Covid-19 pandemic conditions have affected various 

aspects of students' lives, One of the most important 

effects in the field of education is academic failure. In-

depth and extensive research is needed to investigate 

the factors affecting academic failure in the Covid-19 

pandemic. Therefore, the purpose of this study is to 

investigate the perceptions of high school students 

who have suffered quantitatively or qualitatively in the 

covid-19 pandemic than before. The method of this 

study is qualitative and with a descriptive 

phenomenological approach and semi-structured 

interviews have been used to collect data. Using 

criterion-based purposive sampling, after 10 

interviews with eighth to eleventh-grade students in 

Mashhad in 1400, the results were saturated. An in-

depth analysis of students' perspectives showed that 

various factors have influenced their academic failure 

during the pandemic. Which includes three axes: 

individual, environmental and educational. Individual 

focus includes distraction, nervousness, Depression, 

stress (psychological problems), Decreased quality of 

learning, motivation, cheating, poor reading, 

shortening of time (learning), And playfulness, 

electronic games, harmful information, and virtual. 
Environmental factors include school, recreation 

(uplifting environments) and family behavior, friends, 

and classmates (relatives). Educational factors include 

Internet problems, problems with educational software 

(educational platform), low quality of teaching, 

change in class hours, teacher disorder, and teacher 

non-response. It is recommended that those in charge 

of this matter try to improve the quality of education, 

improve the virtual education capability of teachers, 

take care of mental health and increase the skills of 

students to be more adaptable to these conditions. 

 
Keywords: : Student Perception, Academic failure, 

COVID-19, Virtual Education, Qualitative  Method . 
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 مقدمه 
 

  ی رو ین  تیترب  گرو  در  کشور  هر  یاجتماع  و  یاقتصاد  ،یفرهنگ  یبالندگ  و  شرفتیپ  است،  کشور  هر  هیسرما  نیتر  ارزنده  یانسان  یرو ین

  ن ی اثرگذارتر  عنوان  به  یآموزش  نظام  تیفیک  شیافزا  رو  نیا  از.  بود  خواهد  جامعه  آن  افراد  یآگاه  سطح  ش یافزا  و  یعلم  رشد  تاًینها  و  متخصص

  ست ین  یشک  از افت تحصیلی یاد کرد،  خانواده  و  یآموزش  نظام  مسائلتوان از مهمترین  می لذا    شودی م  محسوب  کشورها  توسعه  در  عامل

  مواهب   از  خود  استعداد  حد در  که  دارد  حق  جامعه  در  فرد  رکه ه  رایز  است؛  الزم  یامر   یاجتماع  و  یفرد   نظر  از  یلیتحص  افت  از  یر یجلوگ

  جامعه   و کرده  یر یجلوگ  پرورش   و آموزش یبرا  رفته  کار  به  یهانهیهز  اتالف از  امر نیا  گذشته،  نیا   از. شود برخوردار  یآموزش  امکانات  و

همکاران،)  دسازی م  برخوردار  افراد  کیکای  یهاییتوانا  و  استعدادها  از  را و  پردنجبانی    با   نظرانصاحب  نهیزم  نیا  در.  (۱3۹3  رحیمی 

 فرد   ی درس  و  یلیتحص  عملکرد  کاهش  از  است  عبارت  ی لیتحص  افت.  اندداده   ارائه  یگوناگون  فیتعار  و  اندستهینگر  آن  به   یمختلف  هایدگاه ید

  افت   شاخص  نیبهتر  فرد  یفعل   و  قبل   یلیتحص  عملکرد  سنجش  و  سهیمقا  ف،یتعر  نیا  به  توجه  با.  نامطلوب  سطح  به  بخش  تیرضا  سطح  از

  ک که در ی   یآموزاندانش   از  است  عبارت  یکم.  کرد  میتقس  یفیک  و  یکم  دسته  دو  به  راتحصیلی    افت  توانی م  نیهمچن  باشدمی  یلیتحص

  در   یینارسا  از  است  عبارت  یفیک  افت.  بگذرانند  تیموفق  با  را  دوره  آن  اندنتوانسته  لیتحص  ترک  ای  شدن  مردود  سبب  به  یآموزش  یدوره 

از طرفی   . (۱3۸۲)بیابانگرد،  استآموز بوده که در مسیر تحصیلی دانش  اهداف نیا  از یبخش تحقق عدم  ای و  شده نییتع اهداف به دنیرس

از اثرات مهم   باشد و پیرو تحقیقات مختلف در این زمینه،می  ۱۱۹- است بیماری کوویدها را متاثر کردهیکی از مسائلی که امروزه زندگی

  ۱۹-کوید  یریگهمه  وعیش   (.۱۴۰۰اشاره کرد )بخشی پور و مهاجر بعد،    ۲توان به افت تحصیلی می  ۱۹-گیری کوویدناشی از شرایط همه

همه کشورها و مناطق را تحت  باً یاست و تقرافتهیسراسر جهان گسترش بوده و به سرعت در  نیدر ووهان چ ۲۰۱۹بار در دسامبر  نیاول

  ی گذار ، فاصلهزدن ماسک ها، شامل شستن دست یمراقبت عموم یها یاستراتژ وادار به رعایت  را مختلف یکشورها  و استقرار داده ریتأث

و ماندن در خانه به عنوان اقدام الزم    نهیقرنط  ی. راهبردهااستکرده  ز تجمعات، بستن اماکن عمومی از جمله مدارساجتناب ا  ی،کیزیف

به گفته سازمان بهداشت جهانی، این اپیدمی حالت   .(۲۰۲۰، 3)سینتما  استدر نظر گرفته شده یماریانتقال ب و جلوگیری از کنترلبرای 

اثر ناشناخته این  عدم درمان قطعی، احتمال مرگ و    .(۱۴۰۰و همکاران،  اضطراری از بهداشت را در سطح جهان ایجاد کرد )حیدری  

است که همه ابعاد زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده و آموزش و پرورش نیز از  ویروس بر بدن انسان، شرایط بحرانی را ایجاد کرده

لذا    است.آموزان پدید آورده گیری کرونا تغییراتی در آموزش و سبک زندگی دانش است، در نتیجه شرایط همهاین قائده مستثنی نبوده

است، امروزه به شکل مجازی و خارج از محیط آموزشی  گرفتههای آموزشی صورت میآموزش مرسوم که به شکل حضوری و در محیط

استفاده  ۴آموزش مجازی که  شود. در حالی برگزار می  ایران کمتر  از دانشگاه   شده  در نظام آموزشی  ها نظیر واحدهای  و صرفاً در برخی 

آموزان در مدارس  کرونا منجر به تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی گردید و حضور فیزیکی دانش  است، لکن شیوع ویروس الکترونیک، بوده

-دهد بیماری کوویداز دیگر سو تحقیقات نشان می  (. .۱۴۰۰)بخشی پور و مهاجر بعد،    دیمناطق به صفر رسانبرخی  حداقل و حتی در   را به

عدالتی نژادی و تهدید  رد کرد از جمله رکود اقتصادی، از دست دادن برخی مشاغل، اعتراضات به بیای را به جامعه واشوک گسترده  ۱۹

(. همچنین ۲۰۲۰،  5آموزان کار دشواری است )کاهفیلد و همکاران جدی بهداشت که تخمین اثر همه موارد در آموزش و تحصیل دانش

های خود را به طور سریع و گسترده با آموزش از راه دور تطبیق  که باید کالسچالش بزرگی را برای مربیان ایجاد کرد    ۱۹-گیری کویدهمه

برخالف آموزش سنتی، در آموزش مجازی تنها معلمان صاحبان دانش  دهند و تداوم آموزش را با همان سطح کیفیت قبل حفظ کنند.  

دهند )دایتریچ های مشترک با معلمان خود را توسعه میشآموزان تالباشند و دانشآموزان مینیستند بلکه تسهیلگران یادگیری برای دانش

ناگهانی و تحمیلی که کنند و درنتیجه شرایط  قبل در یادگیری خود ایفا می  نسبت بهآموزان سهم بیشتری  (، لذا دانش ۲۰۲۰،  6و همکاران 

از    یار یبس(،  ۲۰۲۰،  7است )پشن و همکاران گذاشتهها  آموزان و تحصیل آنبیماری به وجود آورد، اثرات ناشناخته مختلفی را بر دانش 

با شرایط به وجود آمده سازگار شوند  سازنده    یاند به نحواند و نتوانستهشده   یو عاطف  یروان  یشانیدچار پر   یآموزان در محل زندگدانش 

 
1 COVID-19 

2 Academic failure 

3 Sintema 

4 Virtual Education 

5 Kuhfeld et al 

6 Dietrich et al 

7 Pasion et al 
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وال کردن از معلمان در هنگام مواجهه با  آموزان با معلمان و عدم امکان س(، به دلیل کاهش ساعت ارتباط دانش۲۰۲۰،  ۱و همکاران  )پتری

  کرونا  گسترش سرعت که است مسلم همچنین .(۲۰۲۰یابد )سینتما ،آموزان کاهش می مشکالت یادگیری، سطح عملکرد تحصیلی دانش 

  ی پاسخ   متوسطه  مدارس  موقع  به   یلیتعط  البته  و  شودی م  احساس  آن  اثر  آموزش  خصوص  به  یزندگ  از  بخش  هر  در  کهاست  بوده   ایگونه  به

  مدرسه   طیمح  رایز  است،هبود  ۱۹-کووید  به  ابتال  یاحتمال  خطرات  برابر  در  یا  مدرسه  آموزاندانش   از  محافظت  یبرا  دولت  طرف  از  مثبت

 ط یشرا  نیا  در.  (۲۰۲۰)سینتما،    کندیم  لیتبد  یخطرناک  مکان  به  را  آن  رو   نیا  از  و  کنندیم  مالقات  آن  در  آموزدانش   صدها  که  است  یمکان

  جمله   از  یار یبس  هایینگران  یبحران  طیشرا  نیا  هستند،  مواجه  خود  یآموزش  ستم یس  در  ایالعاده   فوق  هایچالش   با  یآموزش  موسسات

(، از دیگر سو  ۲۰۲۰،    ۲و همکاران   )نصیری   استکرده   جادیا  را  آموزاندانش   ندهیآ  دادن  قرار  ریتاث  تحت   و  یآموزش  تیفیک  آمدن  نییپا

آموزان با دیگر اعضای خانواده مشترک است و زمان استفاده و اتصال را باید با همدیگر هماهنگ کنند که  سیستم الکترونیکی برخی دانش

یچ و  دایتردهد وحتی ممکن است دچار تداخل زمانی شود و به استفاده در شب موکول کنند )ها را کاهش میاین امر زمان یادگیری آن

آموزان در مدرسه هستند، عالوه بر سرگرم کننده بودن  که دانشزمانیدهد  ( نشان می۲۰۲۰)  3(، تحقیقات پخرل و چتری ۲۰۲۰،  همکاران

آموزان از برنامه عادی مدارس دور هستند،  دهد، در شرایطی که دانشها را نیز افزایش میها، مهارت های اجتماعی و آگاهی آنبرای آن

آموزان از خانه  شود. از آنجایی که تمام تکالیف و امتحانات دانشاقتصادی، اجتماعی و روانی بر زندگی دانش آموزان وارد می   پیامدهای

عالوه بر این، بسیاری از والدین فرزندان خود   شود، برای مربیان چالش برانگیز است که صحت کار و یادگیری واقعی را پیدا کنند،انجام می

( همین امر  ۲۰۲۰کنند و میزان و درجه حمایت بسیار متفاوت است )پخرل و چتری، فرآیند یادگیری راهنمایی و حمایت میرا در طول 

 .تواند بینجامدکنند که به افت تحصیلی میآموزان برای یادگیری شده و زمان کمتری را صرف درس خواندن میسبب تالش کمتر دانش 

گیری کرونا نیز اثرات مختلف و  ها، حائز اهمیت است. شرایط همهیلی برای جامعه و خانوادهافت تحص  باتوجه به تحقیقات گذشته  

است  است و با وجود تحقیقات مختلفی که در این حیطه انجام شده، ابعاد مختلف این اثرات روشن نشدهای بر افت تحصیلی گذاشتهناشناخته

زان از دالیل به وجود آمدن افت تحصیلی خود یافت نشد و اغلب تحقیقات تنها اثر  آموو همچنین تحقیقاتی مبنی بر بررسی دیدگاه دانش

؛ باسیال  ۱۴۰۰؛ بارخدا، احمد حیدری،  ۱۴۰۰پور و مهاجر بعد،  اند )بخشیگیری در نظر گرفتهآموزش مجازی بر تحصیل را در شرایط همه

که ( در حالی۲۰۲۰،  6سوبدی و همکاران  ؛  ۲۰۲۰،  5؛ لیبرمن ۲۰۲۰کاهفیلد و همکاران،  ؛  ۲۰۲۰دایتریچ و همکاران،  ؛  ۲۰۲۰،  ۴و کاوادزه 

آموزان اثر گذار باشد و نبود پژوهشی مبنی بر بررسی کیفی پدیدارشناسی  تواند بر تحصیل دانش گیری از جهات مختلفی میشرایط همه

کند، چرا که شناخت عوامل موثر  بر افت تحصیلی  تحصیلی خود، انجام این پژوهش را ضروری تلقی میآموزان از علل افت  دیدگاه دانش

تواند  است و نتایج این پژوهش مینشدهگیری، در بهبود سطح آموزش اثرگذار است و تا کنون به این مهم بدین شکل پرداختهدر شرایط همه

ها و نظام آموزش و پرورش  ی و کمی آموزش را روشن سازد و کاربرد آن در مدارس، خانواده در ابعاد مختلفی مسیر تغییر در جهت ارتقا کیف

  افت   بر  موثر  عوامل  درباره  متوسطه   مقطع  آموزاندانش   هایدگاه ید  تحلیل  مطالعه  نیا  از  هدفداشت، لذا  اصالحاتی مهم را به همراه خواهد

 . باشدیم  کرونا  گیریهمه  دوران  در  هانآ  یلیتحص

 

 روش

 

  7یفیک ها،آن  افت علل از  متوسطه مقطع در یلیتحص افت یدارا  آموزاندانش  یهادگاه ید بهتر یبررس  منظور به حاضر، پژوهش روش

  ن یا  در  استفاده  مورد  کردی رو.  است   هاپدیده  درک  و  دانش  یریفراگ   گرید  پژوهش  یهاروش   همانند  یفیک  پژوهش  روش  هدف  .  است بوده 

  عمق   به  یابیدست   و  یانسان  شده  تجربه  یهاده یپد  یاصل ساختار  درک  یدارشناسیپد روش  یاصل  هدف  است،بوده  ۸ی دارشناسیپد  ق،یتحق

  ا ، (۱3۸3)نیکبخت و صانعی،    است  اتیتجرب  آن  درباره  نیشیپ  یتئور   بدون  زنده  اتیتجرب  فیتوص  ی برا   یتالش  واقع  در  و  است  یمفهوم

 
1 Petrie et al 

2 Naciri et al 

3 Pokhrel & chhetri 

4 Basilaia & Kvavadze 

5 Liberman 

6 Subedi et al 

7 Qualitative research 

8 Phenomenological  
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Analysis of High School Students's Perception on Academic Failure in COVID-19 Pandemic: Qualitative Study 

  

 
 

  ا ی  دهیپد کی یمعن یبررس ،یدارشناسی پد از  هدف.. استگرفته انجام  ۱یفیتوص  یدارشناسیپد راهبرد از استفاده با پژوهش نیا نیهمچن

  شناخت  به  که  دارد  آن  بر یسع  یدارشناسیپد گرید  عبارت  به  اند؛کرده   تجربه  را  آن  که  است  افراد  از گروه  کی  نظر  از مطالعه  مورد  مفهوم

 در  ریدرگ  افراد  نظر  نقطه  از  دارد  یسع  محقق  روش  نیا  با  (،۱3۹۴)بازرگان،    نهد  ارج  ده،ی پد  آن  از  افراد  درک  به  بردن  یپ  قیطر  از  دهیپد  از

 . بپردازد  دهیپد  آن   یبررس  و  درک  به  نظر  مورد  دهیپد

  پژوهش   جامعه.  استگرفته  انجام  ۲گیری هدفمند مالک محور روش پدیدارشناسی توصیفی و با  نمونه  از  استفاده  با  رو  شیپ  پژوهش

 است. بوده  ۱۴۰۰درسال    مشهد  شهر  ازدهمی  تا  هشتم  هیپا  متوسطه  مقطع  آموزاندانش 

 سنجش  ابزار

    بوده   قهیدق  ستیب  حدود  مصاحبه  هر  زمان  باشد،یم  یاکتشاف  کردیرو  بر  دیکأت  با  3افتهی ساختار  مهین  مصاحبه  اطالعات  یآور   جمع  روش

و دیگر عامل     رسدیم  اشباع  به  متوسطه  مقطع  آموزدانش   ۱۰  با  مصاحبه  از  پس  جینتا.  ه استافتی  ادامه  جینتا   اشباع  تا  هاداده   یآور جمع   و

  قرار   کارشناس  سه  یبررس  مورد  و  شد  میتنظ  مقاله  سندهینو  توسط  که  سوال  ۱۰  شامل  مصاحبه.  شودجدیدی بر افت تحصیلی یافت نمی

.  گرفت  قرار  یبررس  مورد  سواالت  وضوح  و  شد  شیآزما  نمونه  کی   بر  و  دیگرد  حذف  سوال  5  و  شد  واقع  دییتا  مورد  آن  سوال  5  که  گرفت

  آگاهانه   ضبط  اجازه  کنندگان  شرکت  همه  از  شد، به منظور رعایت اصول اخالقی،  انجام  یتلفن  یطیمح   یانزوا   طیشرا  لیدل  به  هامصاحبه

  تا   شدخوانده  رونوشت  متن  کنندگانشرکتبرای    .شد  سازیپیاده  و  یبازنگر   ،ضبط  دستگاه  توسطها  مصاحب  و  شد  گرفته  مصاحبه  یبرا 

  و   یسیرونو  است،شده   انجام  ۴ها داده  نانیاطم  تیقابل  و  اعتبار  شی افزا  یبرا   کار  نیا  ،دهدی م  نشان  را  هاآن   نظرات  یسیرونو  که  کنند  دییتأ

 ا یآ.   ۱:  مصاحبه  در  شده  مطرح  سواالت.  شود  یری جلوگ  یاحتمال  یر یسوگ  از  تا  شد  انجام  یگرید  شخص  و  محقق  توسط  هاداده   یکدگزار 

  دروس  از  شما فهم و یریادگی سرعت. 3 است؟ کرده  رییتغ شما خواندن درس زانیم. ۲ داده؟ رخ کرونا دوران در  ی لیتحص افت شما یبرا 

  ی لیتحص  افت  مختص  که  هست   یگر ید  موارد  دیکنی م  فکر.  5  است؟  گذاشته  اثر  یلیتحص  افت  نیا   بر  یعوامل  چه.  ۴  است؟  کرده  رییتغ

   شماست؟

  دوران   در   یکم  ای  یفیک  یلیتحص  افت  داشتن  متوسطه،  ازدهمی  تا  هشتم  یلیتحص  مقطع  آموزاندانش  :مطالعه  به  افراد  ورود  یارها یمع

 .  باشد  پژوهشگر  با  یهمکار  به  مندعالقه   و  کرونا

 به  عالقه  عدم  (،کندیم  مشدخص  را  آن  سده تا  کی  سدواالت)  نظر  مورد یلیتحصد   افت  نداشدتن  شددن  محرز:  مطالعه  از  خروج  یارهایمع

آموز دارای اختالل یادگیری باشدد، خانواده در  ، دانشباشدد  شدده  آغاز  کرونا قبل  دوران  از  ی فردلیتحصد   افت  سدواالت،  به  کامل یده  پاسد 

 .دنباشاین دو سال دچار تالطم خاصی شده  

گیری کرونا دچار افت تحصدیلی کمی یا که بعد از شدرایط همه ۱۴۰۰آموزان پایه هشدتم تا یازدهم شدهر مشدهد در سدال  نمونه: دانش

 بودند.کیفی شده

های  شدد. لذا پژوهشدگر پیرو مفاهیم قابل کشدف در دادهها انجام  ه یافت، تحلیل دادهها که تا اشدباع نتایج ادامپس از جمع آوری داده

ها اسدددت کدگزاری  کند. این فرآیند را که گام نخسدددت در آنالیز دادهتر تقسدددیم میآوری شدددده، آن را به اجزای مفهومی کوچکجمع  

(. در  ۱3۹7بهدادری،  (کددگزاری بداز، محوری و انتخدابی اسدددت  گویندد. مراحدل کددگزاری تحقیقدات کیفی برخوردار از مراحدل سددده گدانده  می

شدود و سدپس کدهای  ها چندین بار خوانده شدده و جمالت اصدلی آن اسدتخراج و به صدورت کدهایی ثبت میکدگزاری باز متن مصداحبه

تر شدده و  ها اختصداصدیمفهومشدوند  گیرند. در کدگزاری محوری، طبقات به طبقات فرعی خود ربط داده میهایی قرار میمشدابه در دسدته

تری  های دقیقگیرند تا تبییناند حول محور مشدترکی قرار میها که باهم شدباهت داشدتههای اولیه در کدهای باز باهم مقایسده و آندسدته

ادغام مفاهیم تعدادی مقوله  شدود. با گروه بندی و  هایش مشدخص میو ارتباط هر مقوله با زیر مقوله  (۲۰۰۲،  5)دایمون و هالوی  انجام شدود

شدوند )بهادری،  های شدناسدایی شدده، پاالیش شدده و به یکدیگر ارتباط داده میشدود که در مرحله کدگزاری انتخابی مقولهاسدتخراج می

۱3۹7.) 

 
1 A Descriptive Phenomenological Approach 

2 Criterion  Sampling 

3 semi- structured interviews 

4 Data reliability 

5 Dymon & Holloway 
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  های ارزشددیابی پژوهش کیفی: برای پژوهشددگران کیفی، داوری در خصددوص درسددتی فرآیند پژوهش و  کیفیت نهایی مسددتلزم مالک

(. لذا در خصددوص  ۲۰۰۲،  ۱بادن و فیشددر-های پژوهش کیفی باشددند )سدداوینگیری از معیارهایی اسددت که نا ر به اهداف و آرمانبهره

های سددنتی مانند روایی، پایایی و عینیت برای ارزیابی پژوهش  ارزشددیابی پژوهش کیفی چهار رویکرد وجود دارد. در رویکرد اول از مالک

های  شدود و در رویکرد سدوم به طور تلفیقی از مالک های متفاوت منحصدر به رویکرد کیفی اسدتفاده میکرد دوم مالککنند، رویاسدتفاده می

شددود و در رویکرد چهارم برخی بر این باور هسددتند که ماهیت پژوهش کیفی به این صددورت اسددت که از هیچ کیفی و کمی اسددتفاده می

(. که در این پژوهش از رویکرد سدوم که مالک ثابتی برای  ۱3۹۴شدود )صدالحی و همکاران،  مالک ثابتی برای ارزیابی پژوهش اسدتفاده نمی

های مورد استفاده در این پژوهش به این شرح است: قابل قبول بودن: مفهوم جایگزین  است. مالکشود بهره برده شدهارزیابی استفاده نمی

های هر مصداحبه برای  باشدد که در این پژوهش یافتهها میاز درسدتی یافتهشدده برای روایی درونی اسدت که پژوهشدگر به دنبال اطمینان  

کند که در این  شدد و موافقت یا مخالفت با آن بررسدی شدد. قابلیت اطمینان: جایگزین اعتبار اسدت و امکان بازبینی را فراهم میاعضدا خوانده

. معقول بودن: بررسددی اینکه آیا این یافته منطقی اسددت و با  برداری شدددها با اجازه از اعضددا ضددبط و یادداشددتپژوهش تمامی مصدداحبه

باشدد. مسدتند سدازی، وضدوح داشدتن  ها با طبقات تفکیکی تناسدب وجود داشدتههای پیشدین در تضداد نیسدت. تناسدب: بین دادهپژوهش

 (.  ۱۹۹۲،  ۲است )هنوود و پیگنپژوهش، کمک کننده بودن: آیا پژوهش درک ما را از موقعیت انسانی افزایش داده

 

 یافته ها 
 

های  آموزان نیسددت بلکه هدف انعکاس و تحلیل دیدگاههای دانشهدف از این پژوهش قضدداوت در مورد درسددتی یا نادرسددتی دیدگاه

 است.گیری کرونا بودهها از عوامل موثر بر افت تحصیلی در دوران همهآن

جنسدیت و مقطع تحصدیلی به همراه عباراتی که در مصداحبه توسدط   ۱جدول  اسدت. در  های این پژوهش در سده جدول آورده شددهیافته

 است و کدگزاری باز هر عبارت شرح داده شده است.شدهآموز به کار بردهدانش
 

 های استخراج شده از دانش آموزان دارای افت تحصیلی  :  کدگزای باز داده1جدول

 کدگزاری باز             عبارات                                     جنسیت/مقطع تحصیلی

 کنم.از فضای مجازی خیلی بیشتر استفاده می پسر/هشتم 

 دهم بازی های آنالین و آفالین بیشتری انجام می

 که قبل کرونا به این شکل نبوده.گیرم درحالیکال گوشی خیلی دستم می 

 راحتره نمراتم کاهش نیافتههایی که تقلب در درس •

 گیرم )مانند ریاضی(. اما هم کم میخونم و هم یاد نمی  •

 رقابت کم شده 

 خوانم گیرم کمتر میتر شده و چون خوب یاد نمی دروس علوم، ریاضی و عربی سخت

 استرس بیشتری دارم  •

 برنامه شاد خیلی اوقات مشکل دارد •

 شوداینترنت قطع و وصل می

 شودها  عوض میکالسروز  •

 شود سراغ درس نروم فاصله درس دادن معلم و امتحان کوتاهتر و بی نظم شده و باعث می •

شود راحت سوال پرسید و  شویم و پاسخگو نیستند و کال نمیاگر چند سوال از معلم بپرسیم بالک می  •

 تر شده است درک پاس  معلم هم سخت

 شود خوب یاد نگیریمه باعث میپردازند کمعلمان کمتر به حل تمرین می

 ارتباط با همکالسی ها کمتر شده و بر انگیزه درس خواندن اثر داشته •

 کندرابطه با خانواده دچار مشکل شده چراکه زمان زیادی با گوشی هستیم و مرتب خانواده اعتراض می

 فضای مجازی 

 بازی الکترونیکی

 

 تقلب 

کیفیت  کاهش 

 یادگیری 

 کم خوانی

 استرس

افزار    مشکالت نرم 

 آموزشی 

 مشکالت اینترنت 

 بی نظمی معلم

 تغییر ساعت کالس 

 عدم پاسخگویی معلم

 کیفیت پایین تدریس 

 ها دوستان و همکالسی 

 برخورد خانواده 

 انگیزه بینیم انگیزه شرکت در کالس ندارمچون کسی را نمی • پسر/دهم

 
1 Savin-Baden & Fisher 

2 Henwood & Pigeon 
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Analysis of High School Students's Perception on Academic Failure in COVID-19 Pandemic: Qualitative Study 

  

 
 

 شودو حواسم پرت می  •

 استفاده از فضای مجازی زیاد شده 

 کنمتقلب زیاد می

 رقابت کم شده 

 باشیم.شود تمرکز کمتری داشتهبیند باعث میخود آموزش مجازی چون معلم ما را نمی

 بینیممحیط مدرسه نمی

 شور ارتباط با دوستان نیست

 استزنگ ورزش نشاط بخش بوده که با نبود ورزش رخوت ایجاد شده 

 ها هم کم شده. دهند و انگیزه آنتر درس میها بی انرژیمعلم •

 حواس پرتی

 فضای مجازی 

 تقلب 

 انگیزه

 پرتیحواس

 مدرسه

 هادوستان و همکالسی 

 ورزش

 کیفیت پایین تدریس 

 شود و نمرات هم کمتر شده با وجود درس خواندن بیشتر اما بازدهی و فهم کمتری حاصل می دختر/دهم

 کنداستفاده از تلفن برای شرکت در کالس حواسم را پرت می

 استفاده زیاد از تلفن همراه باعث شده ارتباط با خانواده بدتر شود و روی درس اثر گذاشته 

 ندیدن و کم دیدن دوستان 

 ها بیشتر شده است ها بدتر شده و برخوردهای بد آن رابطه با معلم

 دهند یا خیلی دیر و بی کیفیت جواب می دهندها سواالت را یا جواب نمیمعلم

 کاهش کیفیت یادگیری 

 

 بازیگوشی 

 برخورد خانواده 

 

 هادوستان و همکالسی 

 بد رفتاری معلم

 عدم پاسخگویی معلم

 زمان درس خواندن کمتر شده  دختر/هشتم 

 شوداعصاب بیشتر خورد می •

 استفاده زیاد از فضای مجازی خستگی روحی ایجاد کرده 

 کندراحتر شده و همین انگیزه درس خواندن را کم میتقلب 

 فهم دروس سختر شده

 قطع و وصلی و مشکالت اینترنت 

 دهند  معلمان دیر پاس  می

 ها بی کیفیت هست های آنجواب

 نداشتن تفریح 

 کم خوانی

 عصبی بودن

 افسردگی

 تقلب  

 کاهش کیفیت یادگیری 

 مشکالت اینترنت 

 عدم پاسخگویی معلم

 پایین تدریس کیفیت 

 تفریح

 کند ها حواس را پرت میمجازی بودن کالس پسر/یازدهم

 تر دروسنبود امکانات آزمایشی و فهم سخت •

 دیدن بیشتر اخبار در فضای مجازی و خورد شدن اعصاب  •

 استرس گرفتن بیماری برای خود و عزیزان 

 های خانواده حین کالسمزاحمت •

   کمتر دیدن دوستان

 ضعیف کیفیت آموزشی 

 درست جواب ندادن معلمان به سواالت و عدم امکان سوال پرسیدن حین درس  •

 حواس پرتی

 کاهش کیفیت یادگیری 

 اطالعات مضر 

 استرس

 برخورد خانواده 

 هادوستان و همکالسی 

 کیفیت پایین تدریس 

 عدم پاسخگویی معلم

 خوانمتنبلی زیاد شده و کمتر درس می • دختر/نهم

نشدن باعث شده از درس بلد نبودن و جواب ندادن سر کالس کمتر خجالت  مجازی بودن و دیده 

 بکشم

 پرت شدن حواس و گشتن در فضای مجازی حین درس دادن معلم 

 کنم تقلب بیشتر از قبل می

ریاضی شرایط سخت شده و هم حین کالس سوالم فراموش   برای رفع اشکال دروس فیزیک و 

 کنممی

 معلم به علت ندیدن معلمهای تر فهمیدن حرفسخت

 ندیدن دوستان 

 کم خوانی

 کاهش کیفیت یادگیری 

 بی تفاوتی به درس

 پرتیحواس

 تقلب 

 

 کاهش کیفیت یادگیری 

 

 هادوستان و همکالسی 

 کنم با موبایل زیاد بازی می • پسر/هشتم 

 خوانم به امید تقلب کمتر درس می •

 احساس افسردگی دارم •

 ام از موبایل دچار مشکل شده با خانواده برای استفاده زیاد  •

 بازی الکترونیکی

 تقلب 

 افسردگی

 برخورد خانواده 
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 دهم و حواسم پرت است حین تدریس معلم به درس گوش نمی •

 هایم نسبت به گذشته استرس بیشتری دارم برای درس •

 گیرم چرا که کمتر یاد می •

 پرتیحواس

 استرس

 کاهش کیفیت یادگیری 

 کنمزیاد استفاده میاز فضای مجازی  • پسر/دهم

 ای دارد که معلم امسال رفتار پرخاشگرانه •

 شود اشکاالتمان را نپرسیمباعث می •

 دهد  ساعت کالس را معلم تغییر می •

 استبا دوستانم ارتباطم کم شده  •

 افزار مورد استفاده برای کالس، قطع و وصلی زیادی دارد نرم •

 فضای مجازی 

 بد رفتاری معلم

 گویی معلمعدم پاس 

 تغییر ساعت کالس 

 ها دوستان و همکالسی

 مشکالت نرم افزار آموزشی

 های زیادی دارم ها، کانالکنم و گروه از موبایل خیلی استفاده می • دختر/ دهم

 خوانم وکه مطالبی که در گذشته اصال از آن اطالعی نداشتم را می •

 امتر شده عصبی •

 هایم هستم امابیشتر نگران درس •

 خوانمکمتر درس می •

 ام با خانواده دچار چالش شده رابطه •

 احساس تنهایی و افسردگی دارم •

 ها در ارتباط هستم روند اما من فقط در فضای مجازی با آندوستانم باهم بیرون می •

 است دلم برای مدرسه تنگ شده  •

 فضای مجازی 

 اطالعات مضر 

 عصبی بودن

 استرس

 کم خوانی

 برخورد خانواده 

 افسردگی

 ها همکالسیدوستان و 

 تفریح

 مدرسه

 دوستان مجازی زیادی پیدا کردم  • دختر/یازدهم

 گیرد که زمان زیادی را ازم می  •

 استرس بیشتری را دارم با اینکه •

 خوانمکمتر درس می •

 دهدشوم و فکر کنکور آزارم میزیاد عصبی می •

 گذارد معلم در ساعاتی که انتظار نداریم کالس می •

 کند و معلم نمونه کمتر حل می •

 گیرم خوب یاد نمی •

 فضای مجازی 

 کم آوردن زمان 

 استرس

 کم خوانی

 عصبی بودن

 تغییر ساعت کالس 

 کاهش کیفیت تدریس 

 کاهش کیفیت یادگیری 

 

است که شامل کدهای: مسائل روانی، یادگیری، تلفن همراه،  بندی شده و کدگذاری محوری انجام شده در ادامه کدهای باز دسته

 است. ارائه شده  ۲باشد، که در جدول شماره  آور، نزدیکان و معلم میهای نشاطآموزشی، محیطبستر  
 . جدول کدگزاری باز و محوری ۲

 کدگزاری محوری کدگذاری باز

 مسائل روانی پرتیحواس

 عصبی بودن

 افسردگی

 استرس

 یادگیری  کاهش کیفیت یادگیری 

 تقلب  

 انگیزه  

 کم خوانی

 کم آوردن زمان  

 تلفن همراه بازیگوشی 

 بازی الکترونیکی

 اطالعات مضر 

 فضای مجازی 
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188        
 گیری کرونا : مطالعه کیفیآموزان مقطع متوسطه از عوامل مؤثر بر افت تحصیلی در شرایط همه دانشتحلیل ادراک 

Analysis of High School Students's Perception on Academic Failure in COVID-19 Pandemic: Qualitative Study 

  

 
 

 بستر آموزشی مشکالت اینترنت 

مشکالت نرم افزار  

 آموزشی 

 آور های نشاط محیط ندیدن مدرسه 

 کم شدن تفریح

 نزدیکان  هادوستان و همکالسی 

 برخورد خانواده 

 معلم  عدم پاسخگویی معلم

 بی نظمی معلم

 بدرفتاری معلم

 کیفیت پایین تدریس 

 تغییر ساعت کالس 

 

شود و در جدول  است که کدگذاری انتخابی نامیده میهای اختصاصی قرار گرفتهکدهای محوری اتخاذ شده پاالیش شده و در دسته

 است. ارائه شده  3شماره  
 . کدگذاری محوری و انتخابی 3جدول

 کدگزاری انتخابی کدگذاری محوری 

 فردی  یادگیری 

 تلفن همراه

 مسائل روانی  

 محیطی  های نشاط آور محیط

 نزدیکان 

 آموزشی  معلم 

 بستر آموزشی

 

اسددت، اثراتی بر افت تحصددیلی نتایج این مطالعه به این واقعیت اشدداره دارد در شددرایط کرونا که آموزش به صددورت مجازی شددده

  باشدد، محور فردی  های به دسدت آمده در در این پژوهش شدامل سده محور فردی، محیطی و آموزشدی میآموزان داشدته اسدت که علتدانش

آور و نزدیکان و محور آموزشی شامل معلم و  های نشاطری و مسدائل روانی.  محور محیطی شامل: محیطشدامل: اسدتفاده تلفن همراه، یادگی

   باشد.بستر آموزشی می

 

 گیری بحث و نتیجه
 

شود لذا این  ها سبب رشد یا رکود این سرمایه ملی میهای انسانی هر کشور هستند و ارتقا یا افت تحصیلی آنآموزان سرمایهدانش 

  ج ینتااست.  گیری کرونا انجام شده ها در شرایط همهآموزان از عوامل موثر بر افت تحصیلی آنپژوهش با هدف بررسی عمیق ادراک دانش

 است: های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفتهبا پژوهش  استدر سه حیطه عوامل فردی، محیطی و آموزشی به دست آمده  پژوهش  نیا

از: حواس  :یلیتحص  افت  بر  موثر  یفرد   عوامل(  الف اند  پرتی، عصبی بودن،  عوامل فردی به دست آمده در این پژوهش عبارت 

بازی   بازیگوشی،  و  )یادگیری(  زمان  آوردن  تقلب، کم خوانی، کم  انگیزه،  یادگیری،  و کاهش کیفیت  روانی(  )مسائل  استرس  افسردگی، 

 شود. میالکترونیکی، اطالعات مضر، فضای مجازی )تلفن همراه( که در ادامه به نقد و بررسی آنان در تحقیقات انجام شده پرداخته  

 معموال   وافسردگی دارند    آموزاندانش  برخی.  دارد  یکینزد  رابطه  درس،  به   یعالقگیب  با  ی لیتحص  افتگی، استرس و عصبی بودن:  افسرد

، همچنین  گرددی م  هاآن  یلیتحص  افت  به  منجر  یافسرگ  تداوم    و  دهندی م  دست  از   را  مطالعه  زهیانگ   و  ندارند  مطالعه  و  درس  به  عالقه

تواند مشکالت  می  ۱۹-گیری کوویدگذاری اجتماعی و تعطیلی مدارس در طول همهحیاتی برای رشد اجتماعی است. فاصلهنوجوانی یک دوره  

  فقدان شرایط عادی زندگی از دیگر سو ، سالمت روان موجود در نوجوانان را بدتر کند و خطر ابتال به مشکالت روانی آینده را افزایش دهد
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 (،۲۰۲۰،  ۱)کلمن و همکاران   دهدروانی را افزایش می مشکالت  انزوای اجتماعی و احساس تنهایی خطر ابتال به  آموزان،  برای بسیاری از دانش 

،  ۲هستند )چاسین و همکاران پذیرتر  تأثیرات منفی استرس آسیب همچنین از آنجا که نوجوانان و جوانان نسبت به بزرگساالن، در برابر  

  مسائل   عنوان  به  این موارد  پژوهش   نیدر  که  نیز بر آنان بیشتر باشد  ۱۹-کووید  گیریشناختی همهروانتأثیرات  رسد  (( به نظر می۲۰۰3

ها سابقه استفاده از برنامه  درصد والدینی که در نظرسنجی گالوپ شرکت کردند، در گذشته فرزندان آن  ۸3انگیزه:    .است  شده  ادی  یروان

آموزان روش آموزش از را دور را انتخاب  دانش  ۱۹-گیری کویددر دوره همه  اما،  (۲۰۲۰ن،  اند )کوهفلد و همکاراآموزشی مجازی را داشته 

اند، انگیزه کمتری دارند  آموزانی که قبل این دوران آموزش مجازی داشتهنکردند بلکه مجبور به استفاده از آن شدند، لذا نسبت به دانش 

میزان مشارکت و دلبستگی دانشجویان به دانشگاه بعد از مجازی شدن آموزش در دوران  انگیزه تحصیلی،   (، .۲۰۲۰،  دایتریچ و همکاران)

چشمهمه کرونا،کاهش  داشتهگیری  )پشن،  گیری  همه۲۰۲۰است  شرایط  سو  دیگر  از  یادگیری:  کیفیت  کاهش  بر  (.  بیماری  گیری 

ه حداقل نظارت و راهنمایی نیاز دارند، در حالی که گروه آسیب  ها ب گذارد زیرا آنیادگیرندگان با انگیزه ذاتی در یادگیری تأثیر زیادی نمی

(، کم خوانی: در یک بررسی در سطح  ۲۰۲۰شوند )پخرل و چتری ،پذیر متشکل از دانش آموزان ضعیف در یادگیری با مشکالتی روبرو می

خواندن و  یری خود را نسبت به قبل صرف درسگیری کرونا، نیمی از زمان یادگآموزان در شرایط همهدهد دانشملی از معلمان، نشان می

آموزان امکان نظارت  دهد به دلیل تعداد زیاد دانش ( نشان می۲۰۲۰(، تقلب: در پژوهش پخرل و چتری )۲۰۲۰،  3کنند ) گورتز یادگیری می

بازی  است.  شده ن موارد دست یافتهاست و در این پژوهش با کد یادگیری به ایمناسب معلمان به طور مجازی نبوده و تقلب افزایش یافته

  ن یا  مشکالت  جمله  از.  است  و آفالین  نیآنال  هایی باز  انجام  و  همراه  تلفن   با  اشتغال  ان،آن  حات یتفر  از  یکی  آموزاندانش   اکثرالکترونیکی:  

 به  گراییجمع   هیروح  شده  موجب  ،ای انهیرا  و  یکی الکترون  هاییباز  از  ادیز  استفاده.  است  فیضع   یل یتحص  شرفتیپ  ای  ی لیتحص  افت  امر،

  انجامد یب  نوجوانان  و  کودکان  در   یلیتحص  افت  و  قراریی ب  و  یپرخاشگر  ،حوصلگییب  ،یخانوادگ  روابط  شدن  سست  به  و  شده  فیضع  سرعت

های مجازی و دریافت اطالعات بیشتر، با اضطراب، احساس  (، اطالعات مضر: همچنین استفاده زیاد از شبکه ۱3۹7)جعفری و عندلبیان،  

کننده  آموزان شرکت(،  فضای مجازی: بسیاری از دانش ۲۰۲۰،  ۴های فاجعه آمیز از شرایط در ارتباط است )ریوا و همکارانناتوانی و برداشت 

پذیر  اند، که کودکان در برابر خطرات فضای مجازی بسیار آسیب های مجازی صرف کرده فرمی آنالین، زمان بیشتری را در پلت هادر کالس 

هستند، زمان استفاده زیاد و بدون ساختار صرف شده برای یادگیری آنالین، کودکان را در معرض محتوای بالقوه مضر و خشونت آمیز و  

(، که این موارد نیز با کد تلفن همراه در این پژوهش حاصل  ۲۰۲۰یبری قرار داده است )پخرل و چتری،  همچنین خطر آزار و اذیت سا

های دیجیتالی تکیه کنند تا  حلها به فناوری و راه است که خانواده است. تعطیلی مدارس و اقدامات محدودکننده  شرایطی ایجاد کرده شده 

داشتن  ها و منابع الزم را برای ایمن نگهط با دنیای خارج نگه دارند، اما همه کودکان دانش، مهارت کودکان را درگیر یادگیری، سرگرمی و ارتبا

آموزان شرایط مجازی آموزش  است، دانشخود در فضای آنالین ندارند. در این پژوهش عالوه بر موارد فوق که در تحقیقات دیگر یافت شده 

بینند و در آن حضور ندارند و با تلفن همراهی در دست  ها و فضای کالس را نمیهمکالسی  دانستند چرا که معلم وپرتی میرا سبب حواس

شود، همچنین نسبت به دوران های دیگر تلفن همراه پرت میها به محیط منزل، و قسمتبرند و ضمن کالس حواس آناز آموزش بهره می

های  گیرد و اغلب اوقات زمانهای مجازی وقت بیشتری میآورند چرا که کالسقبل از کرونا، برای انجام تکالیف و درس خواندن زمان کم می

 است. گیری افزایش یافتهاست و ساعت استفاده از تلفن همراه نسبت به دوران قبل همهآن در طول روز پراکنده

  ها خانواده، مدرسه، تفریح، دوستان و همکالسیبرخورد    مانند  یمتعدد   موارد  آموزاندانش   :یلیتحص  افت  بر  موثر  یطیمح  عوامل(  ب  

 را عنوان کردند. 

  نکه یا  یبرا(، همچنین  ۱3۹۹توان به محیط و جو حاکم اشاره کرد )شفیعی و دوستی،  مدرسه: از جمله عوامل اثرگذار در یادگیری می

  ی هاتیفعال  در  یریدرگ  و  شرکت  به  ریفراگ  آن  در   که  شود  فراهم  یانهیزم  کالس،  در  دیبا  ببرد  را  بهره  حداکثر  یدرس  برنامه  از  بتواند  آموزدانش 

  ی لیتحص  افت  دیبا  یگاه  دارد،  شاگردان  یلیتحص  رشد  بردن  باال  در  یتیاهم  با  نقش  مدرسه(، لذا  ۲۰۰۲،  5)استیپک   شود  ختهیبرانگ  یریادگی

  و   رانی فراگ  عملکرد  از  نادرست  یهای ابیارزش  کالس،  یکیزیف  طیشرا   استاد،  سیتدر  وهی ش.  کرد  جستجو  یآموزش  طیمح  در  را  آموزاندانش 

  ارتباط   عدم  و  خود  کار  به  استادان  کم  زهیانگ  الزم،  یماد   امکانات  فقدان  ،یآموزش  یمحتوا   نهیزم  در  ی آموزش  نظام  به  مربوط   مشکالت  زین

 
1 Clemens et al 

2 Chassin et al 

3 Gewertz 

4 Riva et al 

5 Stipek 
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190        
 گیری کرونا : مطالعه کیفیآموزان مقطع متوسطه از عوامل مؤثر بر افت تحصیلی در شرایط همه دانشتحلیل ادراک 

Analysis of High School Students's Perception on Academic Failure in COVID-19 Pandemic: Qualitative Study 

  

 
 

یک شبکه   توانندمیمدارس  (، با این وجود  ۱3۹۹)شفیعی و دوستی،    کند  یم  جادیا  یریادگی  جهت  در  یمشکالت  ریفراگ  و  استاد  نیب  متقابل

الیه   گیری بیماری،همهبسته شدن مدارس در طول  اما باپذیر ارائه دهند حمایت اجتماعی و خدمات بهداشت روانی برای نوجوانان آسیب 

آموزان نحوه رفتار و برخورد  عالوه بر این موارد، دانش  ،(۲۰۲۰،   ۱است )لی از دست رفتهمحافظتی حمایت از سالمت روان مبتنی بر مدرسه  

ها و کمبود تفریحات را از دیگر عوامل  دانستند و ندیدن دوستان و همکالسیخانواده خود را با شرایط آموزش غیر حضوری دارای اهمیت می

 موثر بر افت تحصیلی خود عنوان کردند. 

 ج( عوامل آموزشی موثر بر افت تحصیلی:

محور آموزشی عنوان شده در این پژوهش شامل مشکالت اینترنت، مشکالت نرم افزار آموزشی )بستر آموزشی(، کیفیت پایین تدریس،  

تحقیقات مختلفی  افزار آموزشی:  اینترنت و نرم  باشد.نظمی معلم و عدم پاسخگویی معلم، بدرفتاری معلم )معلم( میتغییر ساعت کالس، بی

د ضعف زیرساخت تدریس آنالین، مواجهه محدود معلمان با تدریس آنالین، شکاف اطالعاتی، محیط نامناسب برای  کمبودهای خاصی مانن

نشان می را  خانه  در  و چتری،  یادگیری  )پخرل  )۲۰۲۱دهند  و همکاران  پژوهش سوبدی  در  آموزش  ۲۰۲۰(،  در  استفاده  مورد  ابزار   )

  از ین  ،یرحضور ی غ  آموزش  یبحران   طیشرا  درکند.  در جهت تسهیل یادگیری کمک می  آموزانبه دانش   الکترونیکی اهمیت باالیی دارد و

  ت ی اهم  از  آموزش  یابتکار   ی کردها یرو  و  هاکیتکن  از  استفاده  و  دارد  وجود  یدرس  برنامه  یهاوه یش  تیتقو  یبرا  یآموزش  موسسات  به  یشتریب

گیری بیماری مدارس ممکن است در حد انتظار مؤثر  پاسخگویی معلم: در شرایط همه، عدم  (۲۰۲۰،  ۲)تاکرو   بود  خواهد  برخوردار  ییباال

اند  ای وجود دارد که بسیاری از معلمان اصالً با بخش قابل توجهی از دانش آموزان ارتباط نداشتههای نگران کنندهنبوده باشند و نشانه

  دادند   گزارش  معلمان  از  ٪3۹انجام شد، تنها    لیدر هفته اول آور  ،موزش هفته آ  دراز معلمان که    یمل  ینظرسنج  کیطبق  (،  ۲۰۲۰)لیبرمن،  

  ی بررس   کیشود.    یانجام م  لیمیا  قیاز طر  انآموزارتباط معلم و دانش  شتریبار در روز با دانش آموزان خود تعامل دارند و ب  کی  حداقل  که

از    یریادگی یرا برا الزماستاندارد  هیناح کیمدرسه فقط  هینشان داد که از هر پنج ناح آمریکاشده توسط مؤسسه ی آورجمع  یهااز پاس  

م برآورده  نیز به آن دست یافته  .(۲۰۲۰،  3)مالکوس   کندی راه دور  بر موارد فوق که در تحقیقات دیگر  آموزان در  است، دانششده عالوه 

معتقدزمینه و  بودند  ناراضی  خود  معلمان  از  مختلفی  آنهای  از همهند  قبل  دوران  به  نسبت  داشتهها  تدریس  کیفی  اند،  گیری کاهش 

نظمی معلم در تدریس و ارائه تکلیف،  های درسی، بیحوصلی معلمان در درس دادن، بی نظمی در ساعت کالس و جابه جایی ساعتبی

 موارد عنوان شده در این پژوهش است.آموزان از دیگر  های معلمان در فضای مجازی با دانشها و پرخاشبدرفتاری

  ار یس  یری ادگی  از  استفاده  فرصت  نیا  ،  که  دهدیم  نشان  است  شده  یمجاز   آموزش  نهیزم  در  که  یمتعدد   قاتیتحق  به  توجه  با  یطرف  از  

مجازی   سیتدر  ،دارد  تیمز  نیچند  یر یادگی  نیا،  )۲۰۰۹،  ۴و همکاران   )اباسون  بود  خواهدنیز    ارزشمند  معلمان  یبرا   و  آموزاندانش   یبرا 

  به   ن،یا  بر  عالوه  .(۲۰۰7،  5)کربیل و والد کربیل   ستین  خاص  مکان  کی  به  محدود  یر یادگی  روند  و  دهد   رخ  زمان  و  مکان  هر  در  تواندیم

 که  دهدی م  نشان  مختلف  مطالعات   جینتاهمچنین  (،  ۱۲۲۰و همکاران،    6)شا   باشند  داشته  یریادگی  یم یخودتنظ  دهدی م  اجازه  آموزاندانش 

توانند بسیار موفق  های آموزش مجازی میدرصورت داشتن محیط فنی و پشتیبانی مناسب در مدارس یا موسسات آموزش عالی، محیط

  نقاط   اصالح  دنبال  به   دیبا  آموزش و پرورش،   اندرکاران  دست  و  انیمرب  گیری،همه  طیشرا  در   جهیدرنت(،  ۲۰۲۰باشند )باسیال و کاوادزه،  

 . باشند  آموزاندانش  یلیتحص سطح  یکم  و  یفیک  بهبود  منظور  به  موجود   یهافرصت   از  استفاده  و  ضعف

برخورد خانواده در افت    و  های افراد، کیفیت مدرسده و آموزشدهد ویژگیمی  نتیجه حاصدل از این تحقیق و تحقیقات گذشدته نشدان

های فردی سازگار با شرایط  و ویژگی  آموزان با محیط غنیبرای برخی دانش  گیری بیماریهمهتحصیلی بسیار اثرگذار است و حتی شرایط  

های مختلف  کند که گروه( بیان می۲۰۲۰، تحقیقات کوهفلد و همکاران ) تواند باشددددها میموجب رشدددد بیشدددتر تحصدددیلی آن  جدید

برانگیز اسدت از جمله  دهند و این مسداله به عوامل متعددی بسدتگی دارد و بسدیار چالشآموزان به یادگیری مجازی پاسد  متفاوتی مینشدا

یادگیری  دهد  ( نشان می۲۰۲۰نتیجه پژوهش باسیال و کاوادزه )  .باشد در یادگیری او موثر استآموز از معلم خود داشتهشناختی که دانش

دهد تا آزادی بیشددتری در یادگیری در محیط مجازی داشددته باشددند و دیگر نیاز به  آموزان دارای چالش فیزیکی اجازه میشآنالین به دان
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 1401تیر  ،73شماره پیاپی  ،4شماره ، 11سال ، رویش روان شناسی

Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal(RRJ),11(4), 2022 

 

 

اسدت که معلمان و والدین بیش از قبل با یکدیگر در ارتباط باشدند   حرکت ندارند، همچنین مجازی شددن آموزش، شدرایطی را فراهم کرده

شدددود،  ها در شدددرایطی که آموزش در منزل انجام میآموزان بیانجامد، همچنین خانوادهوضدددعیت تحصدددیلی دانشتواند به بهبود  که می

های مالی و تحصددیلی مضدداعفی را در قبال فرزندان خود باید انجام دهند، یادگیری آنالین فرصددتی را برای آموزش و یادگیری به  حمایت

   .(۲۰۲۰دگیری در محیط کالسی معمولی فراهم کرده است )پخرل و چتری،  های نوآورانه بر خالف تجربیات تدریس و یاروش

 باشد.می آموزان دارای افت تحصیلیهای این پژوهش، عدم همکاری الزم کادر مدرسه در دادن اطالعات تماس دانشاز جمله محدودیت

 شود:آوردهای حاصل از این تحقیق پیشنهاداتی ارائه میبا توجه به دست

آموزان به  مر بر معلمان، نحوه تدریس، سدداعات کالسددی، برنامه امتحانات، پاسددخگویی و کیفیت آن و دسددترسددی دانشنظارت مسددت ✓

 .باشدباید وجود داشته  معلمان

 ها استهای آنآموزان و بررسی چالشهر مدرسه نیازمند تیمی از مشاوران برای کمک و پشتیبانی روانی دانش ✓

 ها فراهم شودتعداد محدود توسط مدرسه و خانوادهتفریحات محیط باز با   ✓

های هوشدمند برسدد چرا که دیگر امکان اسدتفاده  تالش شدود آموزش از سدمت اسدتفاده از تلفن همراه به ابزارهای دیگر مانند تلویزیون ✓

 گیردرار میاستفاده از فضای مجازی در دید خانواده ق  آموزان فراهم نیست واز فضاهای مختلف اینترنت برای دانش

 تر و امکان تقلب در آن کمتر باشدها متنوع باشد و میزان اهمیت به نمره کتبی مجازی در آن کم شود تا ارزیابی واقعیارزیابی ✓

های بیرونی برای انجدام و ایف خود وابسدددتده بوده و  آموزان تا کمتر به محیطهای خودتنظیمی و خودکنترلی به دانشآموزش مهدارت ✓

 جو مجازی بگیرند  اثر کمتری از

ها بیش از گذشددته به ارتباطات دوسددتانه فرزندان خود اهمیت دهند و محیط سددالم را برای این ارتباطات  ها با رعایت پروتکلخانواده ✓

 فراهم آورند

 رتیب دهندآموزان تهای فردی دانشهای تربیتی و غیر درسی برای افزایش روحیه و سطح خلقی و مهارتها و مدارس، برنامهخانواده ✓

 باشد  مجازی  قابل استفاده در تدریسموزشی  آتنوع در ارائه آموزش با استفاده از ابزارهای   ✓
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