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 چکیده 

توجه با    .باشدمیکالس اول ابتدایی    آموزاندانش  یادگیری  در  کرونا   دوران  مجازی  هایآموزش  ثیرأ ت  بررسی  ،از تحقیق  هدف 

به اینکه امروزه نظام آموزشی اکثر کشورهای دنیا با نوعی دگرگونی و تغییر مواجه شده است و دلیل آن بیماری به نام کرونا  

آموزان و معلمان باز از طریق فضای مجازی به آموزش مجازی  گیر کرده است و دانشی کشورهای جهان را دراست که همه

 ایفا   آموزاندانش  پیشرفت  در  مهمی  نقش  هامعلم   کنار  در  والدین  ی ابتداییدوره  رددهند.  به روند تحصیل و آموزش ادامه می

 در   حضور  باراولین  برای  کودکان   زیرا  است؛   رینسای  از  بیشتر  ابتدایی   اول   پایه  اهمیت  دبستان،  هایپایه  بین  در .  کنندمی

  و   ابتدایی  اول  آموزاندانش  با   برخورد  نحوه  دلیل  همین  به .  ندارند  آن  با   قبلی   آشنایی  که  کنند می  تجربه  را  جدیدی  محیط

  بر   عالوه   ید اب   ابتدایی   اول   آموزاندانش  اولیا   رو  این   از.  باشد   سنشان  با  متناسب   باید   آنها  به  تذکرات  و   راهنمایی  همچنین

  و  تقویت  باعث  کار  این.  بیاموزند  را  نوآموزان  با   رابطه  در  اساسی  هایتوصیه  و  نکات  برخی  معلم،   تدریس   یشیوه  با  آشنایی

مجازی،    .شودمی  مدرسه  و  خانه  در  آموزش  شدن  همسو محدودیتبی  فرصتیآموزش  با  رویارویی  برای  آموزش بدیل  های 

 . در کشور است نسازی برای توسعه پایدار و متوازینهمه و زمبرای ه آموزش حضوری، تحقق آرمان

 

 تربیت، کالس اول، خانواده، معلم  تعلیم و آموز، دانش کرونا، های کلیدی:  واژه

 



 یمطالعات روانشناسی و علوم تربیت

 137-145، صفحات 1401  زمستان،  4، شماره 8 دوره

138 

 

 مقدمه 

ای زندگی اجتماعی تحمیل کرد و آموزش و پرورش را به سوی هها و عرصهشیوع ویروس کرونا، تغییر و تحول را بر همه حوزه 

ای که دیگر معلم و  گونهلیم و تربیت را به هم زد به  ویروس کرونا معادالت و نظم موجود در تع  . های مجازی سوق دادآموزش

آموز محور اصلی تعلیم و تربیت نیست و مدرسه از مکان اصلی و مبدا آموزش خارج شده است که این موضوع مهم سبب دانش

-های آسیبه دور و فضای مجازی و گرداب شبکهوزش از رایکباره وارد دنیای آمزیرا فرزندانشان به    ؛ شده  دغدغه اصلی والدین

 . دندشزای اجتماعی 

ها  از این ایده  و  رتی فعاالنه و نوآورانه بیندیشنددهد که به صوآموزان مینشدا  بر پایه فناوری اطالعات، این امکان را به  آموزش 

حال    به همین ترتیب، به کارگیری این فنآوری در جوامع شرقی و در  (13٩0)دالورو قربانی،    . تفاده کننداس  به صورت مشترك

کاربران از این نوع یادگیری    شود، دركاجتماعی متفاوتی دارد، موجب می-های فرهنگی  ما ایران، که ارزش  کشورتوسعه نظیر  

باشد  یافته  (Kiyan,  2014)  .متفاوت  و  مستندات  شواهد،  موان.)بررسی  وجود  پژوهشی،  وهای  آموزش    ع  نظام  در  مشکالتی 

رسانید تأیید  به  را  بدین.    Stinton & Safford, 2016, Beaudoin,  . مجازی  منظور   ,Musingafi,  2016پژوهش 

Mapuranga, Chiwanza & Zebron, 2015 )   ازی دوران کرونا در یادگیری  های مج ثیر آموزشأ حاضر با هدف بررسی ت

 . تگرفته اس انجام پایه اولآموزان دانش

روانی کمتری برخورد کنند از  های درسی و  آموزانشان با آسیبدانش  ون  معلمین برای این که فرزندا  ها ومعموالً خانواده 

   :کنندهای زیر استفاده می شیوه

   .های مختلفهای واتساپ و ارائه کلیپ هتدریس معلمین در شاد و استفاده از برنام -

-آموزان خودشان آنها را حل میدانشحل مسائل به خود    به کودکان و واگذاری  ها به جای آموزش صحیحاکثر خانواده -

   .دهندبرای حل مسائل مختلف به آنها نمیکنند و اجازه تفکر ذهنی 

   . دپردازنبه سرزنش و عدم یادگیری مسائل میآموز در ابهام هست ها بدون توجه به این مسئله که هنوز دانشخانواده -

شان را ندارند مشکالتی ایجاد  سواد کافی برای آموزش فرزندان  ها که ی تدریس برای برخی از خانوادهاه استفاده از کلیپ -

   .کند می

  . تمرکز معلم و خانواده بر روی مسائل ریاضی و نگارش و عدم توجه به مسائل اجتماعی و روانی کودکان -

  .ایدقیقهو دو  های یکنگارش و ریاضی پایه اول با کلیپ دروسی مثل فارسی و  تدریس -

   . دهندآن را حفظ کند و اجازه یادگیری اصولی را به کودك نمی تالش برای اینکه با تکرار و تمرین یک کلمه و مسئله -

  

  تحقیق  اهمیت

ی تحصیلی والدین در  در این دوره. باالیی برخوردار استآموزان، از اهمیت ی تحصیل دانشین دورهرت ایدبستان به عنوان پایه 

دانشکنار معلم  پیشرفت  مهمی در  نقش  ایفا میها  پایه.  کنندآموزان  بین  از در  بیشتر  ابتدایی  اول  پایه  اهمیت  های دبستان، 

به همین  .  با آن ندارندکنند که آشنایی قبلی  بار حضور در محیط جدیدی را تجربه میرین است؛ زیرا کودکان برای اولینسای

یک کودك  .  ابتدایی و همچنین راهنمایی و تذکرات به آنها باید متناسب با سنشان باشد  ن اولآموزادلیل نحوه برخورد با دانش

اما مدیریت شرایط جدید به تنهایی برای آنها بسیار   ،های جدید هماهنگ شودساله باید با مکان، دوستان، معلم و فعالیت  7

 . تاسوجه کافی از سوی والدین ومعلمان نیازمند ت دشوار است وسخت و 
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زیرساخت مناسب اینترنت    و  بسترهای جدیدی را ایجاد کرده و استفاده از  های آموزشی چالشاینترنت در عرصهشروع کرونا  با   

الکترونیکی، آموزش مبتنی بر کامپیوتر، آموزش مبتنی   برای آموزش طی سالیان اخیر مورد استقبال قرار گرفته است. آموزش

 ( Banici Moghn'2004). باشدمی جدید آموزشی  هایای روشهای انتخاب شده بربر وب نمونه

 

  تحقیقکلی   هدافا

 کند که عبارت است از:تحقیق فوق اهدافی را دنبال می  

 رفع اصولی مشکالت یادگیری -

 ثیر روابط اجتماعی و اهمیت و یادگیری و آنأ توجه به ت -

 کان توجه معلمان و خانواده به درس و خواب و آرامش روانی کود -

 کشف مشکالت اصلی یادگیری -

 .دروس عملی و کاربردیایجاد روش نوین در تدریس مجازی  - 

 

  هداف جزئی ا

   کنند.وانند صدای آنها را از هم تفکیک  تآموزان نمیهای که معموالً دانشپیدا کردن صدا ✓

 .سازی وخواندن کلمه  اخت آنها درها و شنهای درست و به کارگیری این ترکیبآموزش ترکیبات صداها و روش ✓

 .  نقاشی برای تدریس گویی وها شعر داستان قصهاستفاده از فلش کارتای نوین مثل هتعیین و استفاده از روش ✓

   .مشکالت های صحیح برای رفعآموزان یک پایه و استفاده از روشمشکالت مشترك دانش پیداکردن  ✓

ای تثبیت و  بر  های از این قبیلروش  و   نامه و داستانرت نمایشیادگیری این روابط به صوو  تعیین اهمیت روابط اجتماعی  ✓

 . آموزانی اصولی این روابط در زندگی دانشیادگیر

 

 روش تحقیق

. است  گرفته  صورتی  میدان  و  یاکتابخانه  قیطر  دو  از  مطالب  یگردآور  جهت  مقاله،  نیا  تألیف  یبراروش تحقیق کاربردی بود،   

-گزارش  و  اطالعات  یعنی  آن  یمیدان  بخش  و  پرورش  و  آموزش  تیوبسا  و  هاگزارش  و  مقاالت  از  هاستفاد  با  آن  یاکتابخانه  بخش

 آموزان و والدین آنها به دست آمده است.   با دانش  صاحبهم قیطر از مدارس  به مربوط های

 : باشد  ی م لیذ شرح

 کنید؟ ی م یابیارز چطور را کرونا بحران با مواجهه در مدارس تیریمد ✓

 آمد؟  وجود به شما یبرا یبیمار  نیا آمدن د یپد با  مشکالتی چه ✓

 ید؟ ینمایم  یابیارز چگونه را آنالین آموزش ✓

 ی است؟  موارد چه مدارس از شما انتقادات و پیشنهادات ✓
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 ی تحقیقات انجام شده در این زمینه: پیشینه وسابقه 

به شرح ذیل  ی ترجمه شده  وزشی؛ متن کامل مقالهریزی آمالملل سازمان پژوهش و برنامهبه گزارش روابط عمومی و امور بین 

     است:

آموزان اختالالت عمیق و غیرقابل جبرانی  تعطیلی جهانی مدارس و مراکز آموزشی باعث شده است که در روند یادگیری دانش

ارزیابی روند  در  دیگر  سوی  از  دهد.  دانشروی  سطح  های  حال،  عین  در  و  داده  روی  جدی  مشکالت  نیز  این  آموزان  کیفی 

نیز به نحو چشمگیری تنزل پیدا کرده است. این مارزیابی توانیم  پردازد که چگونه میقاله به بحث در مورد این مطلب میها 

    م. تاثیر منفی این مشکالت و اختالالت را به حداقل برسانی

ای در ی تبعات گسترده اما داراو شیوع گسترده آن در وهله اول یک بحران حوزه سالمت و پزشکی است.    1٩بیماری کووید  

های خود را تعطیل کنند. این  حوزه آموزش نیز بوده است. بسیاری از کشورها به درستی تصمیم گرفتند که مدارس و دانشگاه

ها با تعطیلی مدارس و  گذاران با آن دست به گریبان هستند را نشان داد. از یک سو آنبحران به خوبی عمق معضلی که سیاست

آموزان حفاظت کنند و از سوی دیگر هم مجبور بودند که  ود کردن ارتباطات در تالش بودند تا از سالمت دانشع آن محدبه تب

ای دیگر فعال نگه دارند. با این حال فشارهای روحی و روانی ناشی از تعطیلی مدارس از همان ابتدا سیستم آموزشی را به شیوه 

گیر کرد. آموزش در خانه از همان ابتدا تبدیل به یک وضعیت بحرانی شد که نه  ا خود درآموزان را به شدت بهای دانشخانواده

ثیر قرار داد. از سوی دیگر  أ تیادگیری دانش آموزان را نیز تحت  تنها والدین را درگیر خود کرد، بلکه زندگی اجتماعی و فرآیند

آمد. حتی امتحانات و  د مشابه( به صورت آنالین درموار  به  )نسبتایریع و در سطح غیر قابل مقایسهفرآیند تدریس نیز بسیار س

آموزان و هم معلمان چیزی شبیه فرآیند آزمون و خطا بود  آموزان نیز به صورت آنالین شد که البته هم برای دانشارزیابی دانش

تر این ها مهمهمه این  شدند. ازو عدم قطعیت بر آن سایه افکنده بود. از سوی دیگر بسیاری از امتحانات نیز تعلیق و یا کنسل  

 تواند تبعات و آثار بلندمدتی را در آینده در پی داشته باشد. مدت نبوده و می اختالالت آموزشی موضوع کوتاه

 

 بیماری کرونا مهمترین عامل آموزش الکترونیکی

 و  است درس  کالس فیزیکی محیط هایویژگی اکثر  شامل آن  محیط  و آموزش  از  نوینی  روش  الکترونیکی آموزش 

این یادگیرندگان  از  است عبارت روش، این .کنندمی دریافت را آموزشی محتوای  و نموده برقرار  ارتباط استاد با طریق از 

 ابزارهای از  استفاده با که است هاییآموزش همه شامل و الکترونیکی  هایسیستم کمک  به و یادگیری دادن آموزش فرآیند

 (. 13٩2،نیاشعبانی و میرزایی) .شودمی انجام آن مشابه و ایشبکه  ای،رایانه ری،تصوی صوتی، از اعم الکترونیکی

 روند گرفته، قرار کرونا ویروس دنیاگیری  تاثیرتحت جهان کشورهای اغلب در که مهمی روندهای از یکی حاضر حال در 

یادگیری  و  رشد با که است  مفاهیمی از الکترونیکی یادگیری.  باشدمی آموزشی مراکز و هاسازمان در الکترونیکی توسعه 

ارتباطاتفناوری گسترش  مراکز و هاسازمان از  بسیاری توجه  و شد مطرح  تربیت و تعلیم حوزه در(ict)اطالعات و  های 

 حال  در نیز  الکترونیک یادگیری اطالعات، و ارتباطات هایفناوری روزافزون پیشرفت با.  کرده است جلب خود  به  را آموزشی

 هادانشگاه و مدارس ها،سازمان اغلب و  است کرده پیدا« جهش» زیادی، سرعت با این روند کرونا  ویروس شیوع  با که  بود درش

 خود سازمان در الکترونیکی یادگیری فرایندهای از استفاده گسترش به کرونا مجبور ویروس بیشتر شیوع از پیشگیری برای

برنامه  جهانی، دسترسی:  از عبارتند آنها مهمترین که داشته دنبال نیز به را دیگری مزایای الکترونیکی یادگیری رشد .اندشده
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 دلخواه سرعت با یادگیری ها،هزینه در جوییصرفه بودن، به موقع محوری، دانشجو فعال، مشارکت انتخاب، حق و متعدد های

 (. 13٩٩توالیی، . )زیست  محیط حفظ به کمک وجهی، چند ارزیابی بازگشت، امکان و

 تصویری، صوتی، اعم از الکترونیکی ابزارهای از استفاده با که داندمی آموزشی هایفعالیت مجموعۀ را الکترونیکی آموزش کوپر 

 ( 2004، کوپر) .گیردمی صورت ایشبکه و ایرایانه

 محور، یادگیری رایانه ندانهم  مختلفی اشکال قالب در که است اطالعات آوریفن کاربرد ترینمهم الکترونیکی آموزش واقع در 

 یهدور محتوای دیگر، به عبارت .شودمی ارائه شبکه تحت آموزش و محور شبکه یادگیری نابرخط، یادگیری برخط، یادگیری

 بین یا مدرس و فراگیر بین ارتباط دوسویه از گیریبهره با و  شودمی ارائه متن و تصویر صدا،  انتقال  از استفاده با آموزشی

 امکان تر،پیشرفته امکانات و تجهیزات از استفاده.رسدمی خود سطح باالترین به آموزشی یدوره یارائه کیفیت هم، با نفراگیرا

 ( 32:1383 زاده،حسین. )سازدمی فراهم باالتر و بهتر کیفیت با را دانش و اطالعات ارائۀ

 

 تهدیدهای ورود بی محابا به فضای مجازی برای کودکان

ی مجازی بدون آمادگی و برنامه قبلی بوده است. در کنار این حضور یکباره و غیرمترقبه، والدین هم  دکان به فضاموج ورود کو 

دهد که حتی  ها نشان میهای گزارش شده در رسانه آسیبردار نیستند.  از سواد اطالعاتی الزم برای پشتیبانی از فرزندان برخو

به ورود  برای  موارد  از  نیز در خیلی  بودهف  معلمین  نشده  توانمندسازی  تهدیدهای متوجه کودکان در فضای  ضای مجازی  اند. 

 بندی کرد:توان دستهدر این وضعیت را در چند گروه می مجازی

 

 افشای اطالعات   (الف

تاپ و تبلت والدین یا سایر اعضای  های رومیزی یا لپهای هوشمند یا رایانهمعموال از طریق گوشیکودکان،   اطالعاتفشای  ا 

برا استفاده می خانواده  به فضای مجازی  آنجایی که کالسی ورود  از  و  برنامههای مجازی در محملکنند  های  های مختلف و 

  داخلی نیز های  شده است، اما استفاده از سامانه  وزهای اخیر سامانه شاد رونماییشوند )هر چند در رداخلی و خارجی برگزار می

کند(، این امکان وجود دارد که در اثر سادگی کودکان و اعتماد سریع آنها و یا شیطنت و کنجکاوی  صورت مساله را پاك نمی 

های مورد استفاده  واژه  ری و گذربانکی، نام کارب  هایهای مجازی، موبایل، حسابی مانند رمز رایانه، رمزهای شبکهآنها، موارد

برا ارتباطی  ابزارهای  افراد غیصاحبان  اختیار  اداری )عادی و محرمانه( در  امور  انجام  -ر )عادی و سودجو( قرار گیرد. سهلی 

   های جدی را به دنبال خواهد داشت.انگاری در این موارد، آسیب

       

 دستیابی به محتوای نامناسب (ب

با دوستان و همساالن خود ممکن است برا  افرادی کنجکاو هستند و در تعامل  اینترنت و ی کشف دنیای ناشنکودکان،  اخته 

برای کشف دنیای مفضای مجازی عالقه آنها  انجام  مند شوند. تالش  ناسالم میجازی و  آنها  جستجوهای  و روان  به روح  تواند 

اخالقی  وای ناسالم، الزاماً، محتوای غیر آسیب زده و مسیر زندگی آتی آنها را به مسیری ناخواسته و نامطلوب هدایت کند. محت

در زمره    شد،یست. هر آنچه که نسبت به سن و سال کودکان در این سنین، مرتبط نباشند و با سطح فهم آنها متناسب نبان

دسته نامناسب  میمحتوای  وبندی  با  اتفاقی  رویارویی  کنار  بگاه  شود.  در  نامناسب  اطالعات  بازیابی  نامناسب،  تصاویر  و  ها 

ها و غیره همگی از جمله مواردی هستند که باید نسبت به آنها  در وب سایت  حتوای تبلیغاتی مستترجستجوهای کودکان، م

 سرپرستان کودکان وجود داشته باشد. حساسیت الزم از سوی والدین و 
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 . سوء استفاده از کودکان (ج

به لحاظ جمعی، ساده اندیش هستند. همین روح  افرادی زودباور و  اقتضای سنین خود،  لطیف و    کودکان با توجه به ذات و 

ی مجازی به سوء استفاده  خوی زودباوری کودکان در موارد متعددی در طول تاریخ و به ویژه همزمان با گسترش ارتباطات فضا 

ریزی برای سرقت گیری، برنامهاخالقی، گروگانادگی، ارتباطات غیراز کودکان منجر شده است. دریافت اطالعات محرمانه و خانو

آنها  آالیش کودکان به  ا استفاده از روحیه کودکانه و بیگر ب افراد مغرض، مریض و سوء استفاده  ت کهو غیره از جمله مواردی اس

می برای اقدام  دردسر  ایجاد  برای  عاملی  عنوان  به  چه  بگیرند،  قرار  استفاده  سوء  مورد  مستقیم  به صورت  چه  کودکان  کنند. 

شود. در هر دو صورت، کسانی خارج از اختیار و به واسطه عدم  اد نمیی حاصله تفاوتی ایجواده و اطرافیان باشند، در نتیجهخان

 پذیر نیست.وارده در بسیاری از موارد امکان اند و جبران خساراتدر این مسیر افتادهیان و والدین  حساسیت اطراف

 

 هاف وقت و انحراف از برنامهاتال د( 

-با طبیعت سروکار داشته و در محیطوب این است که آنها بیشتر  برای رشد اخالقی، روحی، خالقیت و فیزیکی کودکان، مطل 

مان ذهنی و رفتاری تدارك های آموزشی که از سوی مدارس برای رشد همزکنار این، برنامه  پیدا کنند. در  های طبیعی حضور

اند، این  ها محبوس شدههبه واسطه کرونا، کودکان در خان  شود. اکنون کهموال با حساسیت و تدبیر انجام میشود، معدیده می

ها و همساالن بیشترین وقت خود را در فضای  ارتباط با همکالسیرکت در کالس و ی مشان وجود دارد که به واسطه و بهانهامکا

ی روحی و  هاها، عالوه بر اینکه آسیبی مجازی و پشت نمایشگرهای رایانهمجازی سپری کنند. حضور بیش از اندازه در فضا

الزم است، متولیان امر آموزش  های آموزشی و پرورشی نیز خواهد شد.  کند، موجب انحراف آنها از برنامهآنها وارد میفیزیکی به  

ای )آموزشی و پرورشی( را نیز برای کودکان فراهم بیاورند  های فنی، محتواهای برنامهرش، عالوه بر فراهم کردن زیرساختو پرو

 از بیراهه رفتن آنها جلوگیری شود.

 

 افت تحصیلی (  هـ

های ادراکی و  و نحوه اجرای آنها، رعایت تفاوت  هاحساس و خطیر است. دقت در برنامه  ای برای کودکان بسیارآموزش مدرسه 

رشد متناسب با    های فوق برنامه و همچنین فراهم آورد بسترهایرنامهها و باز سوی معلمان و مربیان در کالس  شناختی آنها

مجازی، بسیاری از این تدابیر باالجبار و از روی ناچاری    پذیر بوده است. با ورود به فضایها در مدارس امکانانتظارات و مطلوب

وزشی و غیره به تعطیلی کشیده  های ورزشی و تفریجی، بازدیدها، اردوهای علمی و آمنار گذاشته شده است. مثال برنامهبه ک

می رسد، بررسی جدی    کند که کودکان با افت تحصیلی روبرو شوند. به نظرمیاین تغییرات خوف این را ایجاد  اند. همه  شده

این امر باید در دستور کار متخصصان تعلیم و تربیت و مسوالن اجرایی قرار گیرد تا از تعمیق آسیب ها جلوگیری شود. قطعا راه  

 جود دارد. حل هایی برای جبران افت تحصیلی ناشی از تعلیق فعالیت های آموزشی و پرورشی و
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 اعتیاد به فضای مجازی   (و

آن    در  از شیوع  است که  به فضای مجازی  اعتیاد  تهدیدهای مهم،  از  یکی  اشاره شد،  آنها  به  تهدیدها که  بین کنار سایر  در 

رفتاری کج  به  منجر  نابسامانیکودکان  و  خواهدها  آینده  در  زیادی  بازی  های  واسطه  به  کودکان  اینکه  جذابیتشد.    های ها، 

نمایش به  غیره  و  جالب  محتواهای  رایانهگرهابصری،  گوشیی  صفحه  یا  تبلتها  و  هوشمند  زنگ  های  کنند،  پیدا  اعتیاد  ها 

بو خواهد  جدی  خوبی هشداری  تمام  وجود  با  مجازی  فضای  سواد د.  به  نیاز  و  آن  بودن  بیکران  به  توجه  با  منافع،  تمام  و  ها 

نبود شایستگیاطال باال در صورت  اعاتی  به آن ز تهدیدهای بسیار جدی هم برخوردار است و مها  نسبت  باید  از همین حاال  ا 

 باشیم.  هوشیار 

 

 گیری نتیجه

  اهمیت   و   دارد  اهمیت  ابتدایی  دوره   معلمان  دیدگاه   از  ابندایی  دوره   آموزاندانش  خالق  یادگیری  در   مجازی  آموزش  نقش   بررسی

  های توانایی   و   نیازها  برساس  تا   کند می   کمک  آموزشی  سیستم  در  ریزیبرنامه  اندرکاران  دست  و  مسئولین  به  سو  یک  از  آن

 ارائه   مختلف  شرایط  در  آموزشی  مناسب  کاری  راه  ارائه  درصدد  و  نمایند  بینیپیش  حضوری  و  مجازی   موزشآ  در  را  موزانآدانش

   . نمایند

  و   موبایل   طریق  از  آموزش  ئوکنفرانس، وید  وب،   شبکه  ،(حضوری  و   آنالین )  ترکیبی   آموزش  که  دهد می  نشان تحقیقات    نتایج  

 همچنین.  دارد  دانشجویان  یادگیری  و   یاددهی  فرآیند   در  بسیاری  نقش  تصویری  و   صوتی   نوارهای  و  آموزشی  تلویزیون  همچنین

  دارند  مثبتی  نگرش  الکترونیکی آموزش هایروش بکارگیری  به نسبت علمی   هیات  اعضای که دهد می  نشان آمده  دست به  نتایج

  که   است  مطلب  این  با  همسو  است  بوده   مطلوب  مجازی،  آموزش  دوره   اثربخشی  اساتید،   نظر  از  بطورکلی   داد   نشان  قتحقی  نتایج

 آموزش  برتری  از  حاکی   تحقیقات  اکثر  نتایج   و   است  بوده   توجه  مورد  بیشتر  روز  به  روز  مجازی  آموزش  به   توجه  کلی   طور  به

ذوالفقاری و همکاران بیانگر این مطلب است که استادان نگرش مثبتی    هشپژو  باشد می  هاآموزش  دیگر  انواع  به  نسبت  مجازی

عنوان  به  الکترونیکی  یادگیری  می  به  همسو  تحقیق  این  با  تحقیقشان  نتایج  که  دارند.  آموزشی  کمک  ،  قربانخانی)   باشد.ابزار 

13٩5) 

النی نیست، اما بسیاری از کشورها به اهمیت طوهای آن چندان  که اگرچه عمر فناوری اطالعات در قالب اینترنت و سایر نمونه 

اساس بازخوردهای   اند و در حال اصالح نظام آموزشی خود برهای مناسبی کردهیگذاری برده و در این راه سرمایهاین موضوع پ 

حفظ کرده    راهای علمی روز، گذشته خود  های یادگیری با پیشرفتحاصل از استفاده از فناوری اطالعات هستند. هر چند روش

سریع امروزه  تغییرات  روند  ولی  روشاست  اساتید،  آموزشی،  مراکز  که  است  آن  مستلزم  امر  این  و  است  برنامهتر  و    های ها 

یاددهی خ و  دانشتحصیلی  تا  روزآمد کنند  دائمأ  را  با خودود  تغییرات سریع  این عصر  در  را  با  مراه سازند  ه  آموزان  بنابراین 

یرهای مستقل استفاده از اینترنت به عنوان یک منبع پژوهشی، آشنایی با امکانات اینترنت دانشگاه  بین متغدرصد    ٩٩اطمینان  

 دور از طریق اینترنت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. محل تدریس و نگرش پژوهشگران نسبت به آموزش از راه
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Abstract 

The purpose of the research is to investigate the effect of virtual education during the corona era on the learning 

of first grade elementary school students. Due to the fact that today the educational system of most countries of 

the world has faced some kind of transformation and change and the reason for that is the disease called Corona 

which has affected all the countries of the world and students and teachers are open to virtual education through 

virtual space. They continue the process of education and training. In the elementary school, parents play an 

important role in the progress of students along with teachers. Among primary school grades, the importance of 

the first grade is more than the others; Because children experience being in a new environment for the first time 

that they are not familiar with. For this reason, the way to deal with the first elementary students, as well as 

guidance and reminders to them, should be appropriate to their age. Therefore, in addition to being familiar with 

the teacher's teaching method, first grade students should learn some basic tips and recommendations regarding 

new students. This work strengthens and aligns education at home and school. Virtual education is an 

irreplaceable opportunity to face the limitations of face-to-face education, to realize the goal of education for all, 

and to lay the groundwork for sustainable and balanced development in the country. 
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