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 چکیده
ران تان مازندوزان اسآمهای بر خط )آنالین( بر عملکرد تحصیلی دانشر آموزشپژوهش حاضر با هدف بررسی تاثی

آموزان در مدارس، انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف، پس از حضور دانش 19-در پایان پاندمی کووید

 بهشاغل  انآموزنشدا تمامییابی )پیمایشی( بود. کاربردی؛ از لحاظ ماهیت، توصیفی و از نظر روش، زمینه

به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته  1400-01تحصیل در آموزش و پرورش استان مازندران در سال تحصیلی 

ای گیری خوشهمونهننفر به روش  384(، تعداد 1970مطابق با جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان ) شد.

رق شق مرکز و مدارس شهری مناط آموزان دختر پایه ششمدانشانتخاب شدند )خوشه هفتم:  ایچند مرحله

 گیری ازبا بهره( بود. 1999لور )استاندارد عملکرد تحصیلی فام و تی گیری، پرسشنامه. ابزار اندازه(استان مازندران

داری بین میانگین یتفاوت معنها نشان داد (، یافته=05/0درصد ) 95و در سطح اطمینان  23SPSSنرم افزار 

ی گذاراصلهفرعایت  وآموزان در قبل و بعد از بازگشایی مدارس به سبب دوران کرونایی عملکرد تحصیلی دانش

( از میانگین نمونه در قبل 61/3وجود دارد و از آن جا که مقادیر میانگین نمونه بعد از بازگشایی مدارس )اجتماعی 

ندمی در پایان پا انآموزانش( بزرگتر است، از نظر آماری میزان عملکرد تحصیلی د21/3از بازگشایی مدارس )

ه با نتیحه این ک(. Sig. < α = 0.05) مدارس افزایش یافته است آموزان درو با حضور دانش 19-کووید

ا ان را ارتقآموزنشآموزان در کالس های درس عملکرد تحصیلی داحضور دانش بازگشایی مدارس و ایجاد شرایط

 داده است.
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 مقدمه 

شان در زندگی تربیت مدرن، پرورش افرادی است که قادر باشند بر مسائل و مشکالتو های تعلیم جمله اهداف مهم نظاماز 

آوردن شرایط لذا، آنچه در فرایند یادگیری از اهمیت اساسی برخوردار است، فراهم آسانی غلبه کنند.روزمره در محیط اجتماعی به

و پرورش در آموزش  بنابراین، (.1398ای که بهترین دستاوردها حاصل آید )باقری و همکاران، گونهیادگیری و موقعیت یادگیری به

آموزان برای کردن دانشی است و هدف گسترده آن، آمادههر جامعه انسانی، ابزار ضروری برای پیشرفت انسان و توانمندسازی و

تربیت ، حق تعلیم و با توجه به این که(. 2013، 1سازی برای آموزش عالی است )اکومالف و همکارانزندگی مفید در جامعه و آماده

شکوفایی ابعاد معنوی و  پرورش همگانی برایوترین حقوق اساسی هر انسان است و فراهم آوردن امکانات آموزشیکی از مهم

توان منابع انسانی جامعه را توسعه و تکامل بخشید، پرورش عمومی و مطلوب میوها ضروری است، با امکانات آموزشمادی انسان

سالمت و بهداشت افراد جامعه را تأمین نموده، فرهنگ جامعه را غنی ساخت، ثبات سیاسی و همبستگی اجتماعی را فراهم آورد و 

تواند به علت کمبودها انسانی مورد نیاز رشد اقتصادی را پرورش داد. با این حال، نظام آموزشی نیز مانند هر نهاد دیگری می نیروی

درستی به انجام رساند و که نتواند بخشی از اهداف خود را بهطوریء کارکرد شود، بهها و یا عوامل دیگری، دچار سوو کاستی

(. 1392ا که در اختیار دارد، تلف نماید و نتیجه مطلوب و مورد انتظار را به بار نیاورد )نوروزی و همکاران، ای رسرمایه و مواد اولیه

های هر نظام آموزشی است. چرا که موفقیت و پیشرفت ترین دغدغهموفقیت در امر تحصیل از مهمدر واقع، مسئله موفقیت یا عدم

یابی و توجه به رفع نیازهای فردی و اجتماعی است. م آموزشی در زمینه هدفتحصیلی در هر جامعه نشان دهنده موفقیت نظا

های آموزان آن، در دورهتوان کارآمد و موفق دانست که پیشرفت تحصیلی و کارآمدی دانشبنابراین، نظام آموزشی را زمانی می

شاهد آن هستیم که نظام امروزه، این حال،  (. با1394مختلف تحصیلی دارای بیشترین و باالترین رقم باشد )گنجی و همکاران، 

(. در این میان، عملکرد 1398، آموزان روبرو است )عطایی و همکارانپرورش کشور با چالش افت تحصیلی در دانشوآموزش

ها و مقاطع هایی که یک فرد در جهت کسب علوم و دانش و گذراندن پایهها و تالشتحصیلی، عبارت است از کلیه فعالیت

دهد. به عبارت دیگر، عملکرد تحصیلی عبارت است از درجه و میزان موفقیت حصیلی مختلف در مراکز آموزشی از خود نشان میت

عوامل مختلفی (. 2006، 2همکاران گردد )مارتین وبیست تعیین می فرد در امتحانات پایان ترم تحصیلی مدارس که از نمره صفر تا

گرایی، ترس ناپذیری رفتاری، کمالتحصیلی، انعطافی، خودکارآمدی پایین، نداشتن انرژی، افتفقر حمایت عاطفبیماری، از جمله 

شود )پیتارنین و آموزان میدانش ورزی و غیره، مانع از پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی نامطلوباز ارزیابی منفی، تعلل

متولد شد.  4ای به نام یادگیری الکترونیکیهای مدرن ارتباطی، واژهیبا افزایش استفاده از فناوردر سالیان اخیر  (.2014، 3همکاران

های مختلف آموزشی نظیر این نوع یادگیری شامل محتوایی متناسب با اهداف آموزشی است، جهت تسهیل یادگیری، از روش

تواند هم گیرد، میها را بکار میو واژه ای نظیر تصاویرها، عناصر رسانهکند، برای انتقال محتوا و روشها و تمرین استفاده میمثال

توسط مربی آموزش داده شود و هم برای مطالعات خودآموز فردی، طراحی گردد. از سویی، تئوری مشغولیت در یادگیری برخط 

های یادگیری یتطور معناداری از طریق تعامل با سایر افراد و انجام تکالیف مفید، در فعالکند که فراگیران به)آنالین(، تأکید می

کننده، پشتیبانی، شرکت نمایند، با یکدیگر، با مدرسان و با منابع برخط، تعامل داشته باشند. متخصصان و مدرسان به عنوان تسهیل

(. به عبارت 1396مخلص و همکاران، همزمان ارائه نمایند )مرادیهای خود را از طریق ارتباطات همزمان و غیربازخورد و راهنمایی

عنوان یکی از کاربردهای مهم فناوری اطالعات و ارتباطات در جهان، به عنوان آموزشی بدون نیاز به یادگیری الکترونیکی، بهر، دیگ

های نوین و با تکیه بر ابزارهای شود، روشی نوین در فرایند آموزش با کمک فناوریحضور فیزیکی )غیرحضوری( خوانده می
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های حضوری به طور کامل شبیه سازی شده و به صورت غیرحضوری و لکترونیکی، آموزشفناوری اطالعات است. در آموزش ا

زمان، تبادل گردد. این شیوه آموزشی به دو صورت هم زمان )زنده( و غیرهمزمان امکان برگزاری دارد. در شیوه هممجازی ارائه می

آموز و معلمان و زمان، امکان تعامل دانشموزش همگیرد. آاطالعات میان مربی و متربی به صورت زنده و در لحظه صورت می

زمان، مطالب آموزشی در قالب سازد. در آموزش غیرهمچنین بحث و پرسش و پاسخ در حین آموزش و یادگیری را فراهم میهم

این نوع آموزش  گیرد.آموزان یا دانشجویان قرار میمتن، صوت و تصویر، ضبط و جهت برخورداری در زمانی دیگر در اختیار دانش

لذا، آموزش  (.1400زاده و همکاران، سازد )حاجینیز امکان سنجش و ارزشیابی تحصیلی از طریق آزمون و تکالیف را فراهم می

تواند ضمن افزایش حمایت اجتماعی، بر چالش حضور مداوم در جلسات حضوری غلبه کند و پتانسیل ارائه محتوا میمحور اینترنت

انتخاب محتوای با این وصف،  (.2018، 1های متنوع و مناسب را فراهم سازد )پال و همکارانب دیجیتال در زمانهای جذادر محیط

ها استفاده از باشد، یکی از این روشکننده کیفیت و اثربخشی فرایند آموزش میمناسب و چگونگی ارائه آن، از جمله موارد تعیین

(. با این که از اواخر قرن بیستم که یادگیری 1398باشد )فردانش، رونیکی میهای بر خط )آنالین( و محتوای الکتآموزش

های آموزشی تبدیل شد و یادگیری از طریق محتوای الکترونیکی الکترونیکی مبتنی بر اینترنت به یکی از رویکردهای غالب در نظام

چه باعث توجه و تمرکز بیشتر بر اما، آن (.1397سفیجانی، به کاربران کمک نمود تا از راه دور دانش کسب کنند و بهتر یاد بگیرند )ا

های آموزشی و غیرآموزشی گردید، شیوع یک بیماری و ها و سایر سازمانیادگیری الکترونیکی و کاربست آن در مدارس و دانشگاه

ش شد. عامل این چین گزار 2میالدی انتشار یک بیماری ویروسی در شهر ووهان 2016در دسامبر گسترش یک ویروس بود. 

، 19-بود که کووید CoV-SARS3-2ها با عنوان بیماری یک نوع ویروس جدید و تغییر ژنتیک یافته از خانواده کرونا ویروس

(. این ویروس به دلیل قدرت سرایت بسیار باال به سرعت در کل جهان انتشار پیدا کرد و 2020، 4نامگذاری شد )ژو و همکاران

، کشور 19-(. کووید2020، 5)کمتر از چهار ماه(، تمامی کشورهای جهان را آلوده نمود )زانگریلو و همکاران تقریبا طی زمانی اندک

گذاری عزیزمان ایران را هم چون سایر کشورهای جهان آلوده و به مانند همه کشورها، ماندن افراد مختلف جامعه در منزل )فاصله

پاندمی کرونا، نه تنها  (.1399رفت )شهیاد و محمدی، شمار میت از انتشار بیماری بهترین و بهترین استراتژی ممانعاجتماعی( رایج

های بهداشتی و درمانی دنیا را با ها نفر در سراسر دنیا تلقی گردیده و سیستمبه عنوان تهدیدی برای سالمتی و زندگی میلیون

تربیت را نیز تحت تأثیر خود وها از جمله حوزه تعلیمحوزه (، سایر2021، 6)گوپال و همکاران های متعددی روبرو کرده استچالش

های حضوری در مدارس و که، در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما، برای کاهش شیوع ویروس کرونا آموزشطوریقرار داده، به

های آموزشی داشته باشد، اما، فعالیتتوانست تأثیرات منفی بر (. این اتفاق ناخوشایند می1399فرد، ها تعطیل شد )غفوریدانشگاه

ایجاد  و یادگیری آموزشامر گونه خللی در های آموزشی آنالین را تحریک کرد تا هیچگذاری اجتماعی، رشد فعالیترعایت فاصله

ن داد که ، نشا19-گیری کوویدتاثیرات جهانی یادگیری الکترونیکی در دوران همهدر بررسی ( 2020) 8سونی (.2021، 7)حمزه نشود

گذاری اجتماعی به عنوان یکی از اقدامات پیشگیرانه برای گسترش عفونت ویروس کرونا، سیستم با اجرای قرنطینه و فاصله

آموزشی برای ادامه پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی خود، از روند یادگیری سنتی به یادگیری الکترونیکی تغییر روش داده است. از 

، 19-گیری کوویدها، جلسات و غیره افزایش چشمگیری داشته و جهان در بحران همههای آنالین، کنفرانسهمین رو، تعداد کالس
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نیز نشان  (2021) 1فاجری و همکاران های اطالعاتی و ارتباطی و یادگیری الکترونیکی وابسته شده است. پژوهشکامالً به فناوری

آموزش است، به طوری که  19-گیری کوویددوران همهآموزان در معلمان و دانشهای مورد نیاز حلیادگیری آنالین یکی از راه داد

جا که تغییرات سریع فناوری تمام آناز آموزان دارد. داری بر انگیزه یادگیری و عالقه یادگیری دانشآنالین تاثیر مثبت و معنی

ای درس تبدیل به آخرین جبهه تقابل با سلطه فناوری هها را تحت الشعاع قرار داده است، بسیاری معتقدند که عمال کالسزمینه

های ها و سایر محیطهای درس حضوری در مدارس، دانشگاهو تعطیلی کالس 19-گیر کوویدشده است. شیوع بیماری همه

ا در های حضوری رآموزشی شاید نقطه عطفی در این تقابل باشد. باالخره، زمان آن فرا رسیده است که تجربیات گذشته کالس

سنتی به (. روش های 1400شیر، مالیی و فاخر عجبها ارزیابی گردد. )های مجازی به بوته آزمایش گذارد تا اثربخشی آنکالس

اند و امروزه نیز یکی از شود که اکثر مدارس دنیا، در طول تاریخ آموزش و پرورش از آن استفاده کردههایی گفته میروش

مدارس است. اساس این روش ارائه اطالعات شفاهی از طرف معلم و یادگیری آن از طریق گوش  های حاکم برترین روشمتداول

فعال است. حس همکاری و کردن و یادداشت برداشتن از طرف شاگرد است. در این روش، معلم فعال و شاگرد پذیرنده و غیر

شود. مراحل اجرایی این روش عبارتست ها تقویت نمیآنآموزان وجود ندارد و قدرت تکلم و ارتباط با یکدیگر در همیاری در دانش

به عبارتی، در ساختار تدریس سنتی،  (.1398گیری )شعبانی، بندی و نتیجهاز آمادگی برای سخنرانی، مقدمه، ارائه محتوا و جمع

های مربوط به درس را های خارج از کالس تمرینمدرس در طی زمان برگزاری کالس، تدریس را انجام داده و مخاطبین در زمان

داده است که روش تدریس سنتی با محوریت مدرس، نارسا و غیرمؤثر بوده و خواه ناخواه می رود  ها نشانپژوهش دهند.انجام می

های سنتی کامال حضوری که عمدتا سخنرانی محورند، فرصت اندکی در (. کالس2015، 2فالهرتی و فیلیپسکه منسوخ شود )او

های مبتنی بر وب و آموز در فرایند آموزش و یادگیری قرار می دهد. اما، استفاده از فناوریرای درگیرساختن دانشاختیار معلم ب

آموز قرار دهد. این ویژگی، طراحی و اجرای های کالسی در اختیار معلم و دانشتواند زمان بیشتری را خارج از ساعتاینترنت می

الکترونیکی  هایآموزش امروزه،(. با این حال، 2008، 3سازد )گاریسون و واقانمیسر میهای فعال تدریس را برای معلمان روش

 مبتنی تمرینات بدون را یادگیری توانندنمی یادگیرندگان جدید است. نسل تبدیل شده آموزشی هاینظام الینفک بخش به دیگر

 طراحی کنند. به همین سبب، تصور آموزشی ویدئویی هایازیب یا و آموزشی هایایچندرسانه تعاملی، هایسازیشبیه کامپیوتر، بر

(. 2014 ،4است )نواک برخوردار یادگیرندگان موفقیت برای بسزایی اهمیت از الکترونیکی یادگیری و آموزشی هایمحیط اثربخش

تاپ، ف الکترونیکی )تبلت، لپهای مختلعنوان تجربه یادگیری با استفاده از دستگاهیادگیری الکترونیکی آنالین بهدر این میان، 

شود. آموزش الکترونیکی زمان توصیف میزمان یا ناهمهای هوشمند و غیره( با دسترسی به اینترنت در شرایط محیطی همتلفن

این در  .(2019، 5سینگ و تورمنکند )پذیرتر میمحور، خالقانه و انعطافتواند بستری باشد که فرایند آموزش را فراگیرآنالین می

آموزان در مناطق روستایی ویژه، در هنگام ارائه برنامه درسی به دانشراحتی در دسترس است. بهها مقرون به صرفه و بهروش، دوره

خانواده های بسیاری در ایران به واسطه این که فرزند دانش آموز با شیوع پاندمی کرونا،  .(6،2021)چیسادزا و همکاران و دور افتاده

داشتند به نوعی با این پدیده مواجه بودند و یکی از اثربخش و کاراترین راه کارها جهت برون رفت از این چالش و تنگنا یا دانشجو 

و سازگار شدن با شرایط کنونی، استفاده از تکنولوژی های برخط در امر آموزش بوده که نوع مرسوم و شایع آن آموزش مجازی با 

، بسیاری از رسوم رایج و 19گیری کووید همه(. با این که  1400است )قربان پور لفمجانی، استفاده از زیرساخت های اینترنتی 

صورت برخط با های درس، بهجای حضور در مدارس و کالسآموزان بهمناسبات عرف را تغییر داده و در این میان، امروزه دانش
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داشتند. اما، با شروع واکسیناسیون عمومی و کنترل تا حد زیاد های آنالین شرکت و در کالس بودهمعلمان خود در ارتباط و تعامل 

های درس آنالین نیست و تقریبا های درس حاضر می شوند، دیگر خبری از کالسآموزان مجدد در سر کالساین بیماری دانش

های بهداشتی را کلزنند و پروتشوند. اگر چه، هنوز هم ماسک میآموزان بر سر کالس درس حضور و غیاب میاکثریت دانش

کنند، معلمان و دست اندرکاران حوزه مدیریتی در مدارس نیز بر رعایت بهداشت نظارت و تاکید دارند. این پژوهش بر آن رعایت می

در صدد است به این های درس سنجش نماید. لذا آموزان را بعد از حضور در مدارس و کالساست تا میزان عملکرد تحصیلی دانش

 ؟افزایش یافته است 19-آموزان در پایان پاندمی کوویدعملکرد تحصیلی دانشآیا پاسخ دهد که  سوال اصلی

 

 روش

های توصیفی و از نظر روش تحقیق، تحقیق ها از نوع پژوهشآوری دادهپژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی؛ از نظر گرد

شاغل به تحصیل در آموزش و پرورش استان مازندران در  آموزاندانش تمامیباشد. جامعه آماری شامل یابی( میپیمایشی )زمینه

نفر به دست  384(، تعداد نمونه برابر 1970مطابق با جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان ) است. 1400-01سال تحصیلی 

ان به سواالت پرسشنامه پاسخگوی جهت انتخابآمد. این میزان باالترین مقدار حجم نمونه در این روش تعیین حجم نمونه است. 

استان مازندران  . بر این اساس، نخست به عنوان خوشه اول،استفاده شد ایای چند مرحلهگیری خوشه)اعضاء نمونه( از روش نمونه

به سبب وسعت و فاصله مکانی و زمانی از نظر جغرافیایی از گلوگاه در شرق تا رامسر در غرب به سه منطقه غرب )تنکابن، چالوس، 

آباد، نور و نوشهر(، مرکز )آمل، بابل، بابلسر، بلده، بندپی آباد، فریدونکنار، کجور، کالردشت، محمودآباد، مرزنمستان، رامسر، عباسچ

، سوادکوه، سواد کوه شمالی، سیمرغ، قائم 2، ساری ناحیه 1شرقی، بندپی غربی، بهنمیر، جویبار، چهار دانگه، دودانگه، ساری ناحیه 

کشی، مناطق طور کامال تصادفی و بر اساس قرعهبندی شد که بهان( و شرق )بهشهر، گلوگاه، میاندرود و نکا(، تقسیمشهر و الریج

بندی جغرافیایی مرکز و شرق انتخاب شد. به عنوان خوشه دوم و از بین مناطق آموزش و پرورش حاضر در هر یک از دو تقسیم

به عنوان چهار اداره  2کشی شهرهای آمل، بابل، جویبار و ساری ناحیه فاده از قرعهمرکز و شرق، به طور کامال تصادفی و با است

منتخب از مرکز و کلیه شهرهای منطقه شرق )بهشهر، گلوگاه، میاندرود و نکا(، به سبب وجود چهار اداره آموزش و پرورش در این 

در این مناطق، به طور کامال تصادفی و با استفاده از آموزن شاغل به تحصیل مناطق، انتخاب شدند. در خوشه سوم از بین دانش

ای و کاردانش، مقطع ابتدایی انتخاب شد. ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم، فنی و حرفه قرعه کشی از بین چهار مقطع تحصیلی

ارس شهری، انتخاب کشی مدبندی چهارم و از بین مدارس شهری و روستایی، به طور کامال تصادفی و بر اساس قرعهدر خوشه

کشی مدارس دخترانه، انتخاب بندی پنجم و از بین مدارس دخترانه و پسرانه، به طور کامال تصادفی و بر اساس قرعهشد. در خوشه

-های اول، دوم و سوم( و مدارس دوره دوم ابتدایی )پایهبندی ششم و از بین مدارس ابتدایی دوره اول ابتدایی )پایهدر خوشه شد.

های چهارم، پنجم و ششم، کشی، مدارس ابتدایی دارای پایههارم، پنجم و ششم(، به طور کامال تصادفی و بر اساس قرعههای چ

ششم،  کشی، پایههای چهارم، پنجم و ششم، به طور کامال تصادفی و بر اساس قرعهبندی هفتم و از بین پایهانتخاب شد. در خوشه

شاغل به تحصیل در پایه ششم  آموزان دختردانشناسایی مدارس دخترانه با پایه ششم، از کلیه به این ترتیب، پس از شانتخاب شد. 

عملکرد تحصیلی پاسخ دهند. به این  تقاضا شد در صورت تمایل و رضایت از مشارکت در این طرح پژوهشی به سواالت پرسشنامه

هایی نفر( برسد. در این میان، پرسشنامه 384حد مورد نظر پژوهش )گیری تا آن جا ادامه پیدا کرد که تعداد نمونه به ترتیب، نمونه

شده است تا گیری خارج میکه به هر دلیل مخدوش بود و یا اطالعات برخی از صفحات به طور کامل پر نشده بود از چرخه نمونه

ساخته( استفاده شده است. تاندارد )پیشاز پرسشنامه اسگیری عملکرد تحصیلی جهت اندازه نفر باشد. 384تعداد نمونه واقعی برابر 

( در حوزه عملکرد تحصیلی است که برای جامعه ایران 1999های فام و تیلور )ابزار سنجش عملکرد تحصیلی اقتباسی از پژوهش

شرح حوزه مربوط به عملکرد تحصیلی به  5سوال،  48(. آزمون عملکرد تحصیلی قادر است با 1383اعتباریابی شده است )درتاج، 
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(، 19و  18، 17، 16، 15، 14، 13، 12های (، تأثیرات هیجانی )گویه36و  35، 34، 33، 32، 31، 30، 29های کارآمدی )گویهخود

( و 38و  37، 6، 5های (، فقدان کنترل پیامد )گویه48و  46، 45، 44، 43، 40، 11، 10، 9، 8، 7، 4، 3، 2، 1های ریزی )گویهبرنامه

گذاری مقیاس عملکرد نمرهگیری نماید. ( را اندازه47و  42، 41، 39، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20های )گویه انگیزش

سنج لیکرت است، به طوری که در پاسخ به هر سوال، هر گزینه ای و طیف نگرشگیری فاصلهتحصیلی بر اساس مقیاس اندازه

 4امتیاز و خیلی زیاد،  3امتیاز؛ زیاد،  2امتیاز؛ تا حدی،  1امتیاز؛ کم،  0نتخاب گزینه هیچ، دارد. آزمودنی برای ا 4تا  0امتیازی از 

به صورت معکوس است. یعنی در پاسخ به این  33و  26، 23، 8های دهی به گزینهنماید. در حالی که نمرهامتیاز، کسب می

امتیاز، کسب  0امتیاز و خیلی زیاد،  1امتیاز؛ زیاد،  2امتیاز؛ تا حدی،  3امتیاز؛ کم،  4سواالت، پاسخ دهنده برای انتخاب گزینه هیچ، 

( برای محاسبه روایی از دو روش روایی محتوایی و 1383گیرد. درتاج )امتیازی تعلق نمی 7نماید. از سویی، به سوال شماره می

نین نظر استادان متخصص در این حوزه استفاده روایی سازه استفاده نمود. جهت تایید روایی محتوا، از جدول محتوا و هدف و همچ

نمود. جهت ارزیابی روایی سازه نیز از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده کرد که نتایج موید وجود پنج عامل مورد نظر سازندگان 

لیل عاملی، روایی سازه یعنی خود کارآمدی، تأثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد و انگیزش بود. در حقیقت، نتایج تح

آزمون را تأیید کردند. جهت تعیین مقدار پایایی از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، میزان پایایی این پرسشنامه برای هر یک 

بر گویه( به ترتیب برا 48ریزی، فقدان کنترل پیامد، انگیزش و کل پرسشنامه )های خود کارآمدی، تأثیرات هیجانی، برنامهاز مولفه

های آمار توصیفی و آمار ها از روشبرای تجزیه و تحلیل داده (.1383است )درتاج،  74/0و  73/0، 64/0، 73/0، 93/0، 92/0

جهت تعمیم که طوری( استفاده شد. بهα=05/0درصد ) 95در سطح اطمینان  SPSS 23استنباطی از طریق برنامه نرم افزاری 

 استفاده شد. زوجی )وابسته( tاری از آزمون اطالعات حاصل از نمونه به جامعه آم

 هایافته

 کنندگان، دختر و مشغول به تحصیل در پایه ششم هستند.شناختی، کلیه مشارکتبه لحاظ جمعیت

اندارد( نحراف استمونه و اهای مرکزی و پراکندگی )کمینه، بیشینه، میانگین نظری )نقطه برش(، میانگین ن، شاخص1جدول 

ن قرنطینه و تمام دوراااسیون و گذاری اجتماعی )قبل( و بعد از واکسینآموزان در ایام رعایت فاصلهتحصیلی دانشمتغیر عملکرد 

 دهد.حضور در مدارس )بعد( را نشان می

 عملکرد تحصیلیمتغیر های مرکزی و پراکندگی : شاخص1جدول 

بیشین کمینه تعداد آزمون متغیر

 ه

میانگین 

 نظری

انحراف  میانگین

 اندارداست

 
 عملکرد تحصیلی

 27/0 21/3 2 4 34/2 384 قبل

 37/0 61/3 2 4 82/1 384 بعد

و در بعد  21/3ت با: بل( برابر اسگذاری اجتماعی )قآموزان در ایام رعایت فاصلهعملکرد تحصیلی دانشمیانگین نشان داد ، 1جدول 

( هستند، اما، 2ین نظری )نقطه برش: هر دو میانگین بزرگتر از میانگ . به لحاظ توصیفی، اگر چه61/3از دوران کرونا برابر است با: 

 است. مدارس( بزرگتر در آموزانحضور دانشآموزان در مرحله بعد )مقدار میانگین عملکرد تحصیلی دانش

ینان نشان داد در سطح اطمعملکرد تحصیلی در قبل و بعد سنجش نرمال بودن متغیر  جهت 1اسمیرنوف-آزمون کولموگوروف

، چرا که مقدار سطح کنندمی پیرویاز یک توزیع نرمال  نمرات عملکرد تحصیلی در هر دو مرحله این(، α=05/0درصد ) 95

 ، بزرگتر است.α= 05/0( از مقدار .Sigمعناداری )

 

                                                      
1.  Kolmogorov–Smirnov test (K–S) 
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  دهد.نشان می را زوجی )وابسته(t نتایج آزمون ، 2جدول 

 تحصیلی در قبل و بعد از بازگشایی مدارسزوجی؛ مقایسه میانگین عملکرد  tآزمون : 2جدول 
 .t ƒd Sig هاتفاضل میانگین میانگین نمونه تعداد آزمون متغیر

 
 عملکرد تحصیلی

  61/3 384 بعد
40/0 

 
08/18 

 
383 

 
 21/3 384 قبل 000/0

     

اختالف )تفاوت( د دم وجو( مبنی بر ع0Hها فرض صفر )(، دادهα=05/0درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان ، 2جدول 

دهند، یرا مورد تایید قرار مها نبین میانگیدار معنی اختالف( مبنی بر وجود 1Hرا رد و فرضیه پژوهش ) هادار بین میانگینمعنی

درصد  95ین، با اطمینان ( کوچکتر است. بنابراα=05/0بینی شده خطا )( از مقدار پیش.Sig=000/0داری )چرا که سطح معنی

بب دوران دارس به سبازگشایی م آموزان در قبل و بعد ازعملکرد تحصیلی دانشمیانگین داری بین معنی تفاوتتوان ادعا نمود می

( از میانگین 61/3)یی مدارس بازگشا و از آن جا که مقادیر میانگین نمونه بعد از وجود داردگذاری اجتماعی کرونایی و رعایت فاصله

ر د آموزاننشان عملکرد تحصیلی داتوان استنباط نمود میز( بزرگتر است، از نظر آماری می21/3ایی مدارس )نمونه در قبل از بازگش

 مدارس افزایش یافته است. در آموزانبا حضور دانشو  19-یدکوو یپاندم یانپا

 

 گیرینتیجهبحث و 

( بر عملکرد ینبر خط )آنال هایآموزش ریتاث بررسی: مدارس در آموزاننو با حضور دانش یآغاز تحت عنوان این پژوهش

( بر ینبر خط )آنال هایآموزش یرتاث یزانبا هدف کلی شناخت م 19-یدکوو یپاندم پایان در مازندران استان آموزاندانش یلیتحص

ها یافته انجام شده است.آموزان در دوران پاندمی کرونا و بعد از آن و حضوری دانش آموزان در مدارس دانش یلیعملکرد تحص

آموزان در قبل و بعد از بازگشایی مدارس به سبب دوران عملکرد تحصیلی دانشمیانگین داری بین معنی تفاوتنشان داد که 

و از آن جا که مقادیر میانگین نمونه بعد از بازگشایی مدارس از میانگین نمونه  وجود داردگذاری اجتماعی کرونایی و رعایت فاصله

با حضور و  19-یدکوو یپاندم یاندر پا آموزانیی مدارس بزرگتر است، از نظر آماری، میزان عملکرد تحصیلی دانشدر قبل از بازگشا

نشان داد پژوهشی که دقیقا به موضوع مورد  انگرچه جستجوهای متعدد پژوهشگرمدارس افزایش یافته است.  در آموزاندانش

به  19-یدکوو یپاندم یبحران جهاندر تبیین نتیجه به دست آمده باید اذعان نمود با این حال،  .بررسی اشاره داشته باشد، یافت نشد

 یزقرار داده است. آموزش و پرورش ن یرمختلف را تحت تأث یهاو تمام بخش یدهاساس جامعه مدرن را به چالش کش یقیشکل عم

کودک، نوجوان و  یلیاردم 6/1از  یشب یو زندگ کردند یلکشور در جهان مدارس را تعط 188از  یشنبوده و ب یبحران مستثن یناز ا

بوده و  یضرور یامر یپاندم ینکاهش ا یمدارس برا یلیبه نظر تعط گرچه بحران قرار گرفت. ینا یرها تحت تأث آن یهاخانواده

آموزان از دانش رییادستخوش اختالل کرد. بس یزکودکان را ن یادگیری یندها حفاظت کرده است، اما فرا آن یاناز کودکان و اطراف

 از راه دور سوق داده شدند. یادگیریبه  رعت( به سیرهو غ یوراد یزیون،تلو ی،بر فناور یدر سراسر جهان به اشکال مختلف )مبتن

و  دار شدندآموزان عهدهدانش یادگیریاز  یبانیرا در پشت یشتریها نقش بشد و خانواده یگزینجا یاآموزان لغو دانش یرونیب سنجش

از مدرسه، کودکان در  یبتدر غبا این حال،  گرفتند. یادگیری هاییطهح یاها به کاهش حوزه یمتصم یلی،تحص یهااز نظام یاریبس

رو به  یف،ضع یو اجتماع یاقتصاد یشینهپ یکبا وجود  یادگیریافت  ینا شوند،یخود دچار افت م هاییستگیها و شامهارت

و  یشناخت یهامهارت یس،به تدر ینوالد یزمان اختصاص یزاندر خانه مشروط به م یادگیری یب،ترت نیو به ا گذاردیوخامت م

را  یهپا یادگیریآموزان دانش یوقت .شود، میکنند گذارییهسرما یستدر ینددر فرا توانندیها م که آن یو منابع ینوالد یختیرشناغ

بر  ییوجود ندارد که در هنگام بازگشا اییهدانش پا دهند،یاز دست م یفیتفاقد ک از راه دور یادگیری یامدارس  یلیخاطر تعطه ب

رو،  یشپ یندهدر آ از همین رو، .دهدیبه روند خود ادامه م نشدهیمرها شده و ترم یادگیریافت  ینبنا شود. بنابرا یزیآن چ یرو
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 یاربس یها امر آموزان آنمدارس و دانش یمدرسه برا یمرزها یدر فراسو یادگیریاز  یبانیبه منظور پشت یدر فناور گذارییهسرما

 سنجش دارند. یازآموزان ندانش یکنون یادگیریبه فهم سطح  یادگیریو جبران  یمترم یعتسر یهمه کشورها برالذا، است.  یضرور

 ی،امدرسه ی،صورت کالسسنجش به  یناست. ا یمیو ترم یجبران یهابرنامه ینگام در تدو یناول یادگیریشکاف  یاافت 

 یسازآگاه یبرا توانندیدر سطح مدرسه و کالس درس م یصیسنجش تشخ هایداده قابل اجراست. یو مل یاستان ی،امنطقه

 به کار گرفته شوند.  یادگیری یشرفتپ یعدانش آموز و تسر یازهاین یبرا یادگیری هاییتفعال ینو تدو یادگیریمعلمان از سطح 

 یتراکم یا یعیتجم یندفرا یک یادگیریکه  شود، چرایم تریچیدهو پ یچیدهپ یمی،در طول زمان بدون اقدامات ترم یادگیری افت

های  آموزشاز همین رو، تاکید هر چه بیشتر بر  .شوندیبنا م یشینپ یها و دانش اکتسابتازه بر شالوده مهارت هاییادگیریاست و 

بسیار مفید  مدارسمکانات مجازی در کل کشور برای پیشرفت و توسعه آموزش در و گسترش ا بودنمجازی در صورت فراهم 

آمادگی و  با این حال، .می نمایدفرصت آموزش برابر و برتر را برای تمام مناطق کشور به صورت یکسان فراهم  خواهد بود چرا که

 و یادگیری الکترونیکی بسیار ضروری است. های برخطآموزش در زمینه های خودانگیزه معلمان برای پیشرفت دانش و مهارت

. این داراستهایی را در بطن خود مجموعه محدودیت، ستهاهر پژوهشی در ماهیت به دنبال ارتباط بین عوامل و تأثیر آنگرچه 

ی مواجه ها ممکن است بر سر راه پژوهش ظاهر شده و امر پژوهش را دچار مشکالتی نموده و تعمیم نتایج را با دشوارمحدودیت

 خود گزارشی و بسته پاسخ  پرسشنامهطریق عات از الآوری اطجمع نحوهتوان به می حاضر های پژوهشکنند. از جمله محدودیت

ای گیری خوشهبه سبب استفاده از روش نمونه 1400-01آموزان دختر پایه ششم دوره ابتدایی در سال تحصیلی جامعه آماری دانش

های مطالعه در یک مقطع کوتاه پژوهش حاضر از نوع مقطعی بوده و در آن دادهکه باعث شده است  ای اشاره داشتچند مرحله

. از همین رو، مستلزم انجام پژوهش طولی است از موضوع مورد بررسی،در صورتی که دستیابی به یک فهم کامل  ،گردآوری شوند

های این پژوهش ترین محدودیتاز مهماز طرفی، یکی  عمل آید.در تعمیم نتایج به جوامع آماری دیگر، نهایت دقت و احتیاط به

اشاره کرد که امکان مقایسه نتایج این پژوهش با  (خصوصاً داخلی)توان به عدم وجود تحقیقات مشابه و کم بودن تحقیقات می

 سن، پایه، یتیی مانند جنسدر پژوهش حاضر ممکن است متغیرها چنین،هم .و میسر نبوده استپذیر نتایج تحقیقات مشابه امکان

شود پیشنهاد میاز همین رو، تأثیرگذار بوده باشد. آموزان بر نتایج خانواده دانش اقتصادیو  اجتماعی فرهنگی، وضعیتلی، تحصی

تاثیر عوامل هایی با طرح طولی جهت استنباط رابطه علت و معلولی در مورد متغیرهای این پژوهش صورت گیرد و پژوهش

 ترو پیمایش دقیق بررسیخانواده مورد  اقتصادیو  اجتماعی فرهنگی، وضعیتی و تحصیل سن، پایه، یتجنس ختی نظیرشناجمعیت

ها و ابزارهای دیگر، این پژوهش را در سایر گردد عالقمندان به این حوزه از پژوهش با روشتوصیه می .قرار گیردبیشتری و 

 ها و مقاطع تحصیلی تکرار و نتایج را با نتایج حاصل از این پژوهش مقایسه نمایند. ایهها  و در همه پها و  استانشهرها، شهرستان
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