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 چکیده

ش حاضر شناسایی دیدگاه معلمان در خصوص راهکارهای ایجاد احساس تعلق اجتماعی هدف پژوه

 آموزان در آموزش مجازی بود. پژوهش در رویکرد کیفی با روش تحلیلو انگیزه یادگیری در دانش

گیری هدفمند با در نظر نفر( با رویکرد نمونه 16پژوهش )کنندگان مضمون انجام گرفت. مشارکت

در . ساختاریافته بودها، مصاحبه نیمهاشباع نظری، انتخاب شدند. روش گردآوری دادهگرفتن معیار 

د های انجام شده، یک مضمون فراگیر با عنوان پیونمبنای تحلیل اجتماعی، بربا احساس تعلق  ارتباط

 هایفعالیتدوستانه و انجام تقویت روابط اجتماعی، روابط)دهنده شامل سازمان مضمون 3اجتماعی؛ 

آموزان، گفتگوی گری بین دانشمیانجی عنوانبهافزایش نقش معلم ) یهپامضمون  14جمعی( و 

( شناسایی گردید. همچنین در خصوص مفهوم انگیزه غیرههای مشترک و سازنده در قالب گروه

ی و عوامل امدرسهبهبود عوامل ) یرفراگها حاکی از یک مضمون یادگیری نیز نتایج تحلیل

آموزش مجازی، ارتقاء  هاییرساختزارتقاء امکانات و دهنده )مضمون سازمان 6گی(؛خانواد

های معلمان، تقویت تعامالت اجتماعی، ارتقاء دانش تعلیم و تربیتی، نظارت ها و توانمندیشایستگی

 تدالعارتقاء امکان استفاده از اینترنت، ) یهپامضامین  24و پیگیری، بهبود سواد دیجیتالی والدین( و 

ها نشان داد عدم توجه به راهکارهای افزایش ( بود. درنهایت یافتهغیره و از سرعت نت یمنددر بهره

 شود.یممجازی  آموزش تأثیراحساس تعلق و انگیزش، موجب عدم 

 :های کلیدیواژه
 آموزش مجازی، احساس تعلق، انگیزش یادگیری، مدارس ابتدایی
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 مقدمه

در خاصی با شیوع ویروس کرونا در کشور، شرایط  زمانهم
 کشور تحمیل شد و وپرورشآموزشموزش عالی و آسیستم 

تعلیم و تربیت از روش مستقیم و حضوری به شیوه مجازی و 
فاده ل تنها با استادامه تحصی کهچنانالکترونیکی ادامه یافت. 

و  شد یرپذامکاناز ابزارها و امکانات ارتباطی از راه دور 
 رهای جدید دها و شیوهمعلمان نیز مجبور به استفاده از سبک

 & Huber) دشدن با عنوان آموزش مجازی تدریس خود

2020 Helm,است که از طریق  ، روشی1ی(. آموزش مجاز
، کندمیه دنیز استفا افزارنرمموزش مبتنی بر وب که از آسیستم 

ش و آن را گسترکرده محیط یادگیری را در زمان واقعی تقویت 
عبارت است از ارائه  یآموزش مجاز .(Rice, 2022) دهدمی

علمان ماز  به لحاظ فیزیکی که یآموزانبه دانش انهآموزش فناور
آموزش  رییتغ درواقع (.Molnar et al., 2019هستند ) خود دور
به روش مدرن خارج از کالس درس در هر  یسنتاز روش 

 Mishra et) شودتعریف می یآموزش مجاز، زمان و مکان

al., 2020). العات اط افتیدر ای یریادگی ندیفراسیستم  یندر ا
و  ، مستقل از زمانیاچندرسانه یهاکیتکنبا استفاده از  یعلم

از آموزش مجازی در بسیاری  (.Jan et al., 2019) استمکان 
با عناوینی مانند آموزش از راه دور، آموزش  هاپژوهش

ای، آموزش آنالین، آموزش مبتنی الکترونیکی، آموزش شبکه
 وپرورشآموزشدر بحران کرونا  رود.بر وب و غیره بکار می

روم و گیری از شبکه شاد، واتس آپ، اسکایایران با بهره
 موزانآدانشکانکت به ارائه خدمات آموزشی به ادوبی

پرداخت. لیکن سیستم آموزش مجازی مزایا و معایب مربوط 
 ارتباطیندرابه خود را نسبت به آموزش حضوری دارد. 

( نشان دادند آموزش مجازی 1400) و همکارانعباسی 
عات و ارائه الافزایش سرعت انتقال اطهایی مانند مزیت

یا لپذیری و درگیری بیشتر اوات جدید، افزایش مسئولیتالعاط
آموزان، ایجاد انگیزه در یادگیری دانش-با فرآیند یاددهی

ه بای و موارد تربیتی متعددی همعلمان برای ارتقاء سواد رسان
( مزایای آموزش مجازی 1395) . آقا کثیریداشته است دنبال

را به چهار دسته تحت عناوین مزایای اقتصادی، آموزشی، 
 دهذکرشمزایای  ردر کنافرهنگی و زمانی تقسیم کرده است. 

                                                           
1. virtual education 

2. sense of community 

ها و معایب متعددی نیز بر این نوع آموزش حاکم است. چالش
آموزش مجازی،  توجهقابلهای چنانچه یکی از چالش

فناورانه، عوامل  یهاتیها و ظرفرساختیز تیمحدود
ر و نظارت د یابیانجام ارز تجربه کمبود ،یاقتصاد-یاجتماع

رکنان معلمان و کا ی اضافیکار حجم ن،یحالت آنال
 ای موضوعاتی با برخ یو ناسازگار وپرورشآموزش
ه بآموزش  سابقهیب رییتغاست. از طرفی  خاص یهافرهنگ

استرس،  جادیآموزش از راه دور باعث ایا  نیآنال یریادگی
فرصت تعامل  و از دست رفتن آموزاندانشدر  انزوا و یدیناام

 شیافزان، عالوه بر ای (.Daniel, 2020) شده است با همساالن
 ، خشونت ویبریساو مزاحمت  تیها در مورد امنینگران

 دمع از مشکالت و یناش یمسائل روان ریو سا نیآنال استثمار
 را به همراه داشته است. نیآنال یریادگیمربوط به  یهاتیقطع

های های آموزش مجازی )شاد( در یافتهمعایب و چالش
دسترس نبودن  در ( شامل:1400) و همکارانپژوهش عباسی 

آموزان بخصوص در استفاده از فضای مجازی برای همه دانش
های هزینهو ایجاد نابرابری در فرصت آموزش، مناطق محروم 

رعت سپایین بودن ها، از خانوادهبسیاری اینترنت برای سنگین 
 ( و زاهدی بابالن1400است. حمیدی زاده )غیره و  اینترنت

 آوردند. نتایج پژوهش دستبه ( نیز نتیجه مشابهی 1400)
Mahama آموزان در ( نشان داد، دانش2021) و همکاران

آموزش مجازی احساس تعلق و وابستگی پایینی نسبت به 
آموزان اظهار همساالن خود دارند. همچنین بسیاری از دانش

 اندداشتند نسبت به ادامه تحصیل انگیزش خود را از دست داده
(Einhorn, 2021.) 

مزایا و معایب آموزش  در خصوص هاژوهشپنتایج 
دهد دو عنصر مهم و اساسی که از آموزش مجازی نشان می

انگیزه  و 2پذیرند احساس تعلق اجتماعیمی تأثیرمجازی 
تعلق احساس (. Wighting et al., 2008) است 3یادگیری
 و اشاره دارد یانسان اساسجمعی و ذهنی به تجربه  یاجتماع

ق فرد نسبت به اجتماع است و در جوامع بیانگر احساس تعل
ا ب یشاوندیو خو یشخص تیاحساس رضا عنوانبهآموزشی، 

تعریف شده است و در مورد جامعه  هاو همکالسی افراد
در ارتباط با اعضا، فراد احساس ا عنوانبهآموزش مجازی 

3. motivation to learning 
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 قیراز ط عمدتاًاست که  یبه گروه بستگیدل، تعلق و تیهو
 .(Blanchard, 2007) شوددرک می یکیالکترون ارتباط

اطالعات،  تبادل شیباعث افزاتعلق اجتماعی  احساس
 احساس تعهد نسبت به اهداف گروه و حمایت، یهمکار

اگر (. Chatterjeea & Correiab, 2020) خواهد شد
ر بایکدیگ نیآنال صورتبه یوقت آموزان احساس کننددانش

 طیحم درمهم رزشمند و ا تیفعال کیبه  کنندارتباط برقرار می
و کاهش ان آندر  یگانگیاحساس ب د،تعلق دارن یریادگی

 یابدمی شیافزاآنان  یاجتماعتعلق احساس  ،یجهدرنت
(Tayebinik & Puteh, 2012 پژوهشگران تعلیم .)ر ب یتو ترب

 عملکرد یبراای مهم ازهیاز ن یکیبه تعلق  ازیناین باورند 
 ,Fiock) ی استریادگی طینوع محهر آموزان در خوب دانش

2020 .)Cifuentes-Faura and Al-Rahmi (2022 )اظهار 
با  ینآنالموزش آگروهی در  هایفعالیتکه  ندداشت

تواند منجر به توسعه گرا ارتباط دارد و میرویکردهای سازنده
اعی تعلق اجتم و احساساعتماد و روابط مثبت بین همکالسی 

احساس تعلق اجتماعی در  یدر بررسRovai (2002 ) .شود
انتظارات و  3، تعامل2اعتماد ،1بعد: روح چهارکالس مجازی 

 در مطالعه Luster Perez (2020)را مطرح کرد.  4مشترک
کمی نشان داد که احساس تعلق  در بخش ترکیبی خود

 تاس یافتهبحران کرونا کاهش  فراگیران در آموزش مجازی در
احساس  یجاددر اان و در بخش کیفی نشان داد نقش معلم

( 2021و همکاران ) Sheتعلق به مدرسه نقشی اساسی است. 
نیز در پژوهش خود نشان دادند در فضای مجازی در بحران 
کرونا خود کارآمدی علمی نقش مهمی در احساس درگیری و 

 و همکاران Muller و یادگیری دارد. آموزشتعلق فراگیران به 
یافتند در آموزش مجازی در مطالعه ترکیبی خود در( 2018)

فراگیران نیاز دارند به اهداف عملکردی و یادگیری در حد 
تسلط برسند تا بتوانند هم احساس تعلق و هم انگیزش 

( در 2022و همکاران ) Zhaoکنند.  را حفظتحصیلی خود 
 احساس تعلق به یسازمفهوم یدر چگونگمطالعه کیفی خود 

مضمون  عنوانبه آموزش مجازی مفهوم احساس تعلق پویا
دهنده ابعاد تعلق؛ تجارب فراگیر و چهار مضمون سازمان

 اجتماعی را معرفی نمودند. و روابطمحتوا  دهیسازمانفردی؛ 

                                                           
1. spirit 

2. trust 

( در پژوهشی کیفی با عنوان تجارب 1400) البرزی و همکاران
 دو کرونا در دوران معلمان دوره ابتدایی از آموزش مجازی

 ازجملههای سازنده مضمون فراگیر با عنوان چالش
که  یشناختروانهای های آموزشی جدید و فرصتفرصت

آموزان دارد و نقش مثبتی در تعامالت اجتماعی و جذب دانش
تجهیزات  و هایرساختز ازجملههای غیر سازنده چالش

 در( 1399) و خوشبخترا شناسایی نمودند. البرزی  نامناسب
 سته فراگیران درای کیفی باهدف بررسی تجارب زیمطالعه

فضای ) دانش بحران کرونا دریافتند آموزش مجازی در
 ارتباط و مدیریت در فضای مجازی( و) مجازی(، مهارت

در فضای مجازی( معلمان در  پذیرییتو مسئولتعهد ) نگرش
آموزان به یادگیری و آموزش نقش دانش ایجاد انگیزه و عالقه

یز در تحقیق خود از ( ن1399) مهمی دارد. ابراهیم پور کومله
تجارب معلمان در دوره ابتدایی نشان داد ارزشیابی توصیفی 

تواند با توجه به ویژگی شبکه شاد می پذیریانعطاف به علت
مجازی مؤثر  یدر فضاآموزان به کالس درس در جذب دانش

آموزان ( نیز دریافتند دانش1399) و همکارانباشد. سید اشرفی 
های عدم تعامالت مناسب در کالس به علتدوره ابتدایی 

 مجازی عالقه به آموزش و یادگیری ندارند.
Gerth (2013 در پژوهش خود )ان آموزدانش در گروه

 در کالس درس یمجاز هایفعالیت قیاز طرابتدایی نشان داد، 
خود باعث  ینوبهبهشود و می جادیا یفرد نیب یوندهایپ

شود. ان میآموزنشدااحساس تعلق اجتماعی در  یریگشکل
Fisher (2021 در مطالعه سازه احساس تعلق اجتماعی در )

آموزش مجازی به نقش تعامالت معلم پرداخت. 
(Chatterjeea & Correiab, 2020 ) در مطالعه خود نشان

مثبت  یهمبستگ یاجتماع تعلق و احساسمشارکت  یندادند ب
و  ( بر اهمیت ارتباطLee & Huang, 2018وجود دارد. )

احساس تعلق بر عملکرد تحصیلی در آموزش آنالین تأکید 
 کنند.می

 ریگدمتغیرهای  ازجملهعالوه بر احساس تعلق اجتماعی، 
پژوهشگران قرار گرفته  موردتوجهدر آموزش مجازی  که

محرکه  یروین یمعنا بهانگیزه یادگیری است. انگیزه یادگیری 
بی به ود و دستیاتواند منجر به یادگیری شمیاست که  فراگیر

3. interaction 

4. commonality 
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 اهداف مورد انتظار یادگیری را تضمین و میسر سازد. چنانچه
(Rosli et al., 2022) ،ندیانگیزه قلب فرآ بر این باورند 
 عنوانبهرا  انگیزهHuang and Wang (2022 )است.  یریادگی
و  Pretoدانند. ی میریادگی یهامؤلفه ینترمهماز  یکی

 هاینگیزش تحصیلی در محیط( دریافتند ا2015) همکاران
یادگیری مجازی وابسته به دو عامل اساسی میزان درگیری در 

 تحصیلی و میزان خوداستقاللی فراگیران است. هایفعالیت
Brenner (2022)  دریافت حفظ و ایجاد انگیزش تحصیلی در

ای از بسترهای اینترنتی محیط مجازی به دسترسی شبکه
ت مثبت و سازنده بین فراگیران به تعامال یژهوبهمناسب و 

 بستگی دارد.
Zaccoletti در ( در پژوهشی دریافتند2020) و همکاران 

 و ی، خودمختاریستگیشا یازهاینبحران کرونا به دلیل 
 Afrashtehآموزان تقلیل یافته است. پژوهش )دانش یازهاین

& Koohneshin Seighalani, 2021 ) انگیزه نشان داد
در  یدر آموزش مجازن مقطع ابتدایی وزاآمیادگیری دانش

ه افتیکاهش  یتوجهقابل زانیم به، یبا آموزش حضور سهیمقا
آموزان در ( با بررسی انگیزه دانش2020) Gustiani .است

 و یا با انگیزه بودن، تحت انگیزگییبآموزش آنالین دریافت 
محیط و ضعف امکانات پشتیبانی بیرونی قرار گرفته  تأثیر

در بررسی  Malinauskas and Pozeriene (2020)است. 
 نینالو آ یسنت آموزشفراگیران در  یلیتفاوت انگیزه تحص

دریافتند انگیزه درونی دانشجویان در آموزش مجازی به 
 دارییمعنآموزش سنتی است که تعامالت  بیشتر از شرطی

 و همکارانبین فراگیران و معلم صورت گیرد. شرفی نیا 
یک روش  عنوانبهند، آموزش الکترونیکی ( دریافت1400)

تواند باعث ایجاد انگیزه در آموزشی یادگیرنده محور می
( دریافتند 1393) شود. طالبی و همکاران آموزان ابتداییدانش

 ه علتبآموزان در آموزش مبتنی بر وب انگیزه پیشرفت دانش
 محتوا و روش نسبت به آموزش سنتی افزایش یافته است. تنوع

ه آنچه گفته شد، بنا بر مبانی نظری و پیشین بنا بر مجموعدر
 ;Huber & Hel, 2020) یمجازآموزش  در مفهومبیان شده 

Monlar et al., 2019 افزایش  منظوربهآنالین  هایآموزش( در
یادگیری و عملکرد تحصیلی مثبت توجه به دو متغیر احساس 

یری لی که یادگعوام عنوانبهتعلق اجتماعی و انگیزه یادگیری 
بررسی پیشینه و مبانی  اهمیت به سزایی دارد. کندیمایجاد 

 ;Blanchard, 2007; Daniel, 2020متغیر احساس تعلق )

Luster Perez, 2020 حاکی از آن است که در آموزش )
تواند توسط معلم در کالس ایجاد مجازی احساس تعلق می

ا راست یندر اد. ده یشرا افزاگردد و بازدهی فرایند یادگیری 
و همکاران  Zhao(؛ 2021و همکاران ) Sheتحقیقات کیفی 

 و همکاران Adell(؛ 2018) و همکاران Muller (؛2022)
تأییدی بر نقش معلم در آموزش مجازی بود. در  (2012)

و (؛ البرزی 1400) و همکارانهای داخلی نیز البرزی پژوهش
گاه جای به نیز (1399) (؛ ابراهیم پورکومله1399) خوشبخت

های آموزش مجازی آموزان به محیطدانش در جذبمعلم 
 یبا توجه به نظریه خودتعیین هاپژوهشتأکید کردند. عالوه بر 

(Ryan & Deci, 2002و سایر نظریه ) ،های شناختی اجتماعی
های فردی و محیطی انگیزش در محیط کالس از تعامل ویژگی

آموزشی  هاییطدر محها ریهدر این نظ و معلمشود ایجاد می
انی به تغییر ناگه با توجهاهمیت بسزایی دارند. در این راستا 

و  یراندر ابه آموزش مجازی  آموزش حضوری و سنتی
تحوالتی که طی بحران کرونا ایجاد شد سؤاالت اساسی مطرح 

نقش  هاآنو پژوهش در خصوص  یدهپاسخ که گرددیم
م در کالس درس دارد مهمی در فرایند آموزشی یک معل

و  ازجمله: در آموزش مجازی معلمان برای افزایش عالقه
ای آموزان به یادگیری و تحصیل چه تجربهتعلق دانش احساس

 در جهتدهند؟ هایی را پیشنهاد میدارند و چه روش
بررسی تجربه زیسته معلمان  شدهمطرحبه سؤاالت  یدهپاسخ

ت پذیری این دوره حائز اهمیدر مقطع ابتدایی با توجه به تأثیر
کیفی  یاز پژوهشتجربه حاصل با استفاده  کهییازآنجااست و 

ش است پژوه یابیدستقابلتحلیل عمیق موضوع  واسطهبه
انجام پژوهش  ییاز سو ی کیفی انجام شد.حاضر به شیوه

حاضر در مقطع ابتدایی با توجه به اهمیت گروه سنی 
 وجهتقابلآنان از معلمان  ذیرییرپتأثآموزان این مقطع و دانش

راستا، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این  یندر ااست. 
راهکارهای افزایش احساس تعلق اجتماعی و  سؤال است:
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آموزان در آموزش مجازی از دیدگاه انگیزه یادگیری دانش
 معلمان چیست؟

 روش

پژوهش حاضر در پارادایم تحقیقات کیفی از نوع تحلیل 
 روش بر اساس انجام گرفت. روش تحلیل مضامین مضمون

این روش  بر اساسبود.  Attride-stirling(2001)  پیشنهادی
های ها بر اساس یک روش مشخص، مضمونشبکه مضمون
  1های اصلی یا پایهکند: الف( مضمونمند میذیل را نظام

 .3های فراگیرج( مضمون 2دهندههای سازمانب( مضمون
پژوهش حاضر معلمان پایه پنجم و ششم  انکنندگمشارکت

بودند  1401-1400ابتدایی شهرستان باخرز در سال تحصیلی 
در پروتکل مصاحبه پاسخ دادند.  شدهمطرحکه به سؤاالت 
معلمان باتجربه پایه پنجم و ) هدفمند صورتبهانتخاب نمونه 

ششم ابتدایی که دارای بیش از پنج سال سابقه و مشغول به 
 13) حد اشباعبه  یدنتا رسبحران کرونا بودند(  خدمت در

 (.1جدول ) نفر( انجام گرفت

 .1جدول 

 کنندگان پژوهشویژگی مشارکت

 پایه سابقه رشته مدرک جنسیت
 ششم 21 علوم تربیتی لیسانس زن
 پنجم 5 علوم تربیتی لیسانس زن
 ششم 7 علوم تربیتی لیسانس زن
 پنجم 15 علوم تربیتی لیسانس زن
 ششم 7 علوم تربیتی لیسانس نز

 ششم 11 علوم تربیتی لیسانس مرد
 پنجم و ششم 6 فیزیک لیسانسفوق زن
 ششم 10 علوم تربیتی لیسانس مرد
 پنجم 6 علوم تربیتی لیسانس مرد
 ششم 5 جغرافیا لیسانس زن
 پنجم 7 ریزی درسیبرنامه لیسانسفوق زن
 ششم 11 عمومی شناسیروان لیسانس زن
 پنجم 24 آموزش ابتدایی لیسانس زن

 

از روش مصاحبه نیمه  هاداده یگردآور منظوربه
دقیقه( با معلمان استفاده گردید.  45 میانگین زمان) یافتهساختار

انفرادی مصاحبه  صورتبهبدین منظور با هر یک از معلمان 
شد، مصاحبه بر روی نوار ضبط گردید. سپس هر مصاحبه از 

ن هر مت یتدرنهافرم نوشتاری تبدیل شد و  حالت شفاهی به
 مصاحبه مورد تحلیل قرار گرفت.

 هایافته

های حفظ بررسی راهکاری ها بر اساسدر تحلیل مصاحبه
 14مجازی  در آموزشان آموزدانشاحساس تعلق اجتماعی 

به مضمون فراگیر  1دهنده و مضمون سازمان 3مضمون پایه، 
 (.1 ؛ شکل2 آمد )جدول دست

  

                                                           
1. basic themes 

2. organizing themes 
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 .2 جدول

 ان در آموزش مجازیآموزدانشراهکارهای حفظ احساس تعلق اجتماعی 
 مصادیق مضامین پایه مضامین سازمان دهنده مضمون فراگیر

بهبود 
پیوندهای 
 اجتماعی

 تقویت روابط دوستانه
 گیرد.یمان بیشتر باشد تعامل بیشتری صورت آموزدانشاعتماد بین  هرچقدر ایجاد اعتماد

 ارزش و احترام قائل شویم یدباهمواره  آموزدانشبه شخصیت  ترام و ارزشایجاد اح
 را به دوستی و روابط اجتماعی ترغیب کند. انآموزدانشتواند یممعلم  تشویق به دوستی

 بهبود روابط اجتماعی

لب  قا ـــازنده در  گفتگوی س
 های مشترکگروه

ــاد توانیم یم ــبکه ش ــحبتچت ک یگروه جداگانه برا کیدر ش  یهاردن و ص
 میکن جادیآموزان ادانش نیدوستانه ب

 و مناسب موقعبهبازخورد 
ب کالس درس جذ آموزدانش میو مناســب داشــته باشــ موقعبهبازخورد  یوقت

 شودیم جادیا آموزدانشمعلم و  نیو روابط دوستانه ب شودیم
 .ودشیم یبهبود روابط اجتماع ثباعدر شبکه شاد  یریتماس تصو یبرقرار برقراری تماس تصویری

هــایی برای تشـــکیــل گروه
 مشترک هایفعالیت

شترک برا یهاگروه جادیا س هایفعالیت یم  یروابط اجتماع شیباعث افزا یدر
 شودیان مآموزدانش نیب

 .خواهد شد شتریب یان تعامل اجتماعآموزدانش نیرقابت ب جادیبا ا ایجاد رقابت
جاد  ـــئولای و  ذیریپیتمس

 تعهد
ـــئولیت به  با ان، برایشـــان احترام و ارزش به همراه خواهد آموزدانشدادن مس

 داشت
 عنوانبهافزایش نقش معلم 

 میانجی گر
 ان ایفا کند.آموزدانشرا بین  یونددهندهپمعلم نقش واسطه و 

 جمعی هایفعالیتانجام 

 ییگوقصه
صه ست که  ییهاروش ازجمله ییگوق شترک با اآموزدانشا ن را در یک گروه م

 آورد.یماحساسات مشترک گرد هم 
 کتاب بخوانند گریکدی یبرا میان بخواهآموزدانشاز  یخوانکتاب
 یماستفاده بکن یو فکر یگروه هایبازیاز  توانیمیم فکری و گروهی هایبازی

 رندیان امتحان بگآموزدانش گریاز د میبخواهان آموزدانشز ا انآموزدانشارزشیابی توسط 
 

در دهنده و پایه سازمانمضامین فراگیر،  1 در شکل
راهکارهای افزایش احساس تعلق اجتماعی از  خصوص

 دیدگاه معلمان آورده شده است.
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 .1 شکل

 مجازی در آموزشدهنده و پایه درافزایش احساس تعلق اجتماعی مضمون فراگیر، سازمان

 
 

به راهکارهای افزایش انگیزش  مضامین مربوط یلدر تحل
مضمون  6مضمون پایه،  24تحصیلی از دیدگاه معلمان 

 در جدولآمد که  به دستدهنده و یک مضمون فراگیر سازمان
 (.2 ؛ شکل3جدول ) نمونه مصادیق آمده است با ذکر

 .3جدول 

 ان در آموزش مجازیآموزدانشراهکارهای حفظ انگیزه یادگیری 
 مصادیق مضامین پایه مین سازمان دهندهمضا مضامین فراگیر

عوامل 
 یامدرسه

 و خانوادگی

امکانات و 
 هاییرساختز

 آموزش مجازی

ــاع آموزش مجازی هیچ بازدهی   اینترنت ــت با این اوض ــیار مهم اس ــرعت نت بس س
 نخواهد داشت.

 شاد و یا افزارنرمارتقای امکانات 
 افزارهانرمسایر 

دیگر  افزارهاینرمشود و یا اینکه اجازه استفاده از  اگر امکانات شبکه شاد بهتر
 مثل آدوب کانکت داشته باشیم آموزش بهتر خواهد بود.

امکـان برخورداری از ابزارهـای 
 الکترونیکی مانند گوشی به همه

ش یکیالکتروناگر ابزارهای  عمالً  ردیآموزان قرار نگدانش اریدر اخت یمانند گو
 وجود نخواهد داشت یزش مجازاز آمو یامکان برخوردار

ــرعت  مندیبهرهعدالت در  از س
 نت

 از اینترنت در روستا نسبت به شهر. مندیبهرهبهبود تفاوت در 

موزش  خورداری از آ بر مکــان  ا
 تلفیقی

 گیردیمبهتر یاد  آموزدانشاگر آموزش مجازی با حضوری تلفیق شود 
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 مصادیق مضامین پایه مین سازمان دهندهمضا مضامین فراگیر

 ها ویستگیشاارتقاء 
 های معلمانیتوانمند

ــتریکه ب ردیرا به کار بگ ییهاروشاگر معلم  روش تدریس اکتشافی ــ آموزدانش ش ــد بس  اریفعال باش
 .خواهد بود مؤثرتر یریادگی
ـــی برای  مه درس نا تصـــریح بر

 انآموزدانش
خود را برای شــروع درس  آموزدانشبا توضــیح برنامه درســی برای هر روز، 

 کندیمآماده 
توان با بازی و ســـرگرمی تلفیق کرد که انگیزه یمدروس ریاضـــی و علوم را  رمیگتلفیق آموزش با بازی و سر

 رود.یمباال  هاآن
و  یخوانکتابباعث ترویج  ییگوقصــهکارهای متفرقه و خارج از درس مانند  یردرسیغ هایفعالیت

فیلم و  هابچهی ملی مذهبی از هامناســبتشــود. از یمیادگیری مطالب جدید 
ستی و فعالیت خو ستیم و انجام دادن. کارد دادن و در گروه یمانجام  یشآزماا
 گذاشتندیمبه اشتراک 

 کنند. یسو تدران با میل خود یک درس را انتخاب آموزدانشاجازه بدهیم  آموزدانشتدریس کردن خود 
عطــاف ن یریا برد پــذ  در کــار

 ی مختلف تدریسهاروش
 برای هر درس روش خاصی بکار بگیرند

 عالقه بیشتری دارد آموزدانشباشد  زمانهمآنالین و  صورتبهاگر تدریس  زمانهمتدریس آنالین و 

بهبود تعامالت 
 اجتماعی

ماس تصـــویری  تصویری آنالین امکان ارتباط جازی ت با معلم و آموزدانش باشـــداگر در آموزش م ان 
 کند.یمها ارتباط بیشتری برقرار یهمکالس

معلم در پیوند  گرییانجیمنقش 
 انآموزدانشدادن 

م قهر کرده بتواند آن دو رو باه یگریبا د یآموزدانشاگر  بتواند مثالً دیمعلم با
 دهد یآشت گرید

با  هاآنان را به دوســـتی تشـــویق کنند تا رابطه آموزدانشهم باید  هاخانواده تشویق به دوستی توسط والدین
 یکدیگر بهبود یابد.

به  هاآنداشته باشند اعتماد و معلم  گریکدیاز  یان شناخت بهترآموزدانشاگر  ناآموزدانششناخت بهتر بهبود 
 .خواهد شد شتریب گریکدی
ـــتــانــه بین معلم و  رابطــه دوس

 آموزدانش
ابطه برقرار شود تا ر یمیارتباط دوستانه و صم کیو معلم  آموزدانش نیب دیاب

 شود یشترب هاآن یاجتماع
اد ایج آموزدانشتشــکیل دادیم و رقابت بین  نفرهشــشگروهی  هایفعالیت رقابت 

 کردیم از جوایز استفاده کردیم. یازبندیامتکردیم و 
ان احســاس راحتی و نزدیک به یکدیگر داشــته باشــند انگیزش آموزدانشاگر  احساس تعلق اجتماعی 

 یابد.یمافزایش  هاآنیادگیری 
 یم وارتقاء دانش تعل 

 تربیتی
 والدین باید با معلم و مدرسه هماهنگ باشد. هماهنگی با معلم و مدرسه

ایجاد شـــرایط و محیطی آرام در 
 خانه

ســـمت درس و  بچهقرار دهند تا تمام حواس  آموزدانشباید اتاقی در اختیار 
 کالس باشد.

نظارت بر تکالیف درسی و رفتار  نظارت و پیگیری
 آموزدانش

 ز والدین نسبت به آموزش و یادگیری فرزندان توجه ندارند.بسیاری ا
ــای مجازی  والدین باید توجه و ــیانت از فض ــتری از کودک و ص مراقبت بیش

 داشته باشند
فت  یادگیری و پیشـــر پیگیری 

 آموزدانش
شته باشند باید بدانند چقدر  آموزدانشوالدین باید ارزشیابی مستمر از  خود دا

 اندداشتهپیشرفت 
بهبود سواد دیجیتالی  

 والدین
ی و آگاهی ارســانهارتقای ســواد 

 بیشتر
ــی هاکالسبرای والدین  ــای  یآموزش ــی برگزار کنیم تا با فض و آگاهی بخش

 مجازی و آموزش مجازی بیشتر آشنا بشوند
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راهکارهای افزایش انگیزش یادگیری در  2 در شکل
دهنده و پایه مانآموزش مجازی بر اساس مضامین فراگیر، ساز

 ای آورده شده است.در دو بعد عوامل خانوادگی و مدرسه

 .2شکل 

 راهکارهای افزایش انگیزش تحصیلی در آموزش مجازی

 
 

 گیرییجهو نتبحث 

ها نشان داد، دیدگاه معلمان های حاصل از تحلیل مصاحبهیافته
 14دهنده و پیرامون یک مضمون اصلی، سه مضمون سازمان

و ری باق با پژوهشپایه خالصه گردید. نتایج حاصل  مضمون
 Chatterjeea and (؛2021) Fisher(؛ 1391) یمیرح

Correiab (2020 )هایی همسو است. احساس تعلق از سازه
ی و های شخصیتاست که در تعامل ویژگی یتو تربدر تعلیم 
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. بیندشود یا آسیب میفردی با عوامل محیطی تقویت می
هایی که پیوندهای ( معتقدند محیط1399) بختالبرزی و خوش

، تعلق انگیزش یجاددر ااجتماعی بین فراگیران را تقویت نماید 
دوستانه نقش دارد. تعامالت بین معلمان و  و روابطبه مدرسه 

استقالل در  اگر باعثهای مجازی آموزان در محیطدانش
در راهبری  پذیرییتمسئولهای اجتماعی، تشکیل گروه

ان آموزدانشان، اهمیت به حضور آموزدانشگیری توسط یاد
ش سازنده شود نق یو گفتگوهاهای تصویری با تماس یژهوبه

 ,Zhao et al) آموزان دارداحساس تعلق دانش یجاددر امهمی 

2020.) Cifeenter- Faura and Al-Rahim (2022)  معتقدند
ها دارای ویژگی فضای آموزش مجازی باوجود محدودیت

 تواند به احساسگرایی میاست که بر مبنای نظریه ساختن
 اگر معلمنیز معتقدند  Lee and Huang (2018)  تعلق بینجامد.

بتواند راهبردهای مختلفی در فضای مجازی برای افزایش حس 
آموزان ایجاد کند موجب احساس در دانش پذیرییتمسئول

ست معلم اگر نیز معتقد ا Luster Preze (2020) شود.تعلق می
ه باشد داشت فراگیر بتواند تعامالت مناسب در فضای مجازی با

بنابراین، نتایج حاکی از آن ؛ نقش مهمی در احساس تعلق دارد
وابط ر دربردارندهاست که با بهبود پیوندهای اجتماعی که خود 

اجتماعی و دوستانه است، احساس تعلق اجتماعی در 
ه تجرب در خصوص. آنچه شودآموزان تقویت و حفظ میدانش

در زیسته معلمان در بحران کرونا و آموزش در محیط مجازی 
ن مضمو یریگشکلبه  و منجراست  توجهقابلایران  کشور

فراگیر بهبود پیوندهای اجتماعی شده است، فضای آموزشی 
و رفتارهای معلمان  بر فرهنگمتفاوتی است که از دیرباز 

بوده است. چراکه در فضای در مقطع ابتدایی حاکم  یژهوبه
ان آموزدانشتعلیم و تربیتی ایران نوع پیوندهای عاطفی میان 

ن جایگزی ینوعبهبا معلمان بر اساس نحوه تعامالت معلم که 
پژوهش حاضر  گیرد.مادر در محیط خانواده است شکل می

ی پیوندها دهندهانتقالتعامل چهره به چهره  صرفاً نشان داد که 
و معلم با توانمندی علمی و رفتاری خود قادر  اجتماعی نیست

اجتماعی  روابط یجادااست در آموزش مجازی نیز عاملی برای 
باشد و موجب احساس تعلق  آموزانو دانشمثبت بین خود 

از بین  (Ryan & Deci, 2002) یینیتعگردد. در نظریه خود 

یین در تب بستگیدلسه نیاز اساسی شایستگی، تعلق و 
نیازهای  ینترمهمهدفمند افراد، احساس تعلق از  رفتارهای

تواند با نحوه آموزشی است که معلم می هایافراد در محیط
تعامالت سازنده این نیاز را در محیط مجازی برطرف نماید. 

ان مستقیم از مصاحبه با معلم طوربهنگاهی به مضامین پایه که 
استخراج گردیده است حاکی از اهمیت، احترام، 

 هایفعالیت، مشارکت، گفتگوی سازنده، پذیرییتئولمس
آموزان در آموزش مجازی است دانش جمعی و گروهی بین

 یو چگونگکه گرچه تحقیقات و مبانی نظری در تبیین 
اشاره دارند اما  ینو مضاماحساس تعلق به همین راهکارها 

معلمان در مقطع ابتدایی در بحران کرونا با تمام مسائل  کهینا
مشکالت مرتبط به این بحران قادر باشند تعامالت سازنده و 

و مشارکتی و فضای همکارانه را در آموزش مجازی ایجاد 
اس ها منجر به افزایش احسکنند و معتقد باشند که این فعالیت

مجازی شده است از نکات  آموزشان به آموزدانشتعلق 
ی شتواند کاربردهای پژوهشی و آموزاست که می توجهقابل
ی آموزشی و ضمن خدمت هادورهبرای برگزاری  یتوجهقابل

 داشته باشد. معلمان
راهکارهای افزایش انگیزش  در خصوصهمچنین، نتایج 

 24و دهنده مضمون سازمان 6تحصیلی یک مضمون فراگیر، 
 و همکارانخضری  مضمون پایه نشان داد که با تحقیقات

 زندی و همکاران(؛ 1399) (؛ نجفی نژاد و تجربه کار1399)
است. این محققان معتقدند راهکارهای حفظ  راستاهم (،1396)

های مجازی به توانمندی معلمان در و ایجاد انگیزش در محیط
ان بستگی دارد. آموزدانشایجاد تعامالت مثبت و سازنده با 

( نیز در بیان مشکالت معلمان 1399) البرزی و همکاران
کرونا دریافتند فقدان بحران  ابتدایی در آموزش در

به آموزش مجازی را  های الزم برای دسترسی آسانزیرساخت
از سویی  آموزان است.انگیزش دانش در کاهشعامل اساسی 

در آموزش ( 2012و همکاران ) Adellمطابق با پژوهش 
تحصیلی و خود  مجازی انگیزش بر اساس دو عامل درگیری

دگاه این محققان گیرد. از دیاستقاللی فراگیران شکل می
ت مناسب و تعامال هاییرساختزدسترسی آسان به اینترنت و 

از عوامل مهم در ایجاد انگیزش  آموزانو دانشمثبت بین معلم 
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معلمان در پژوهش حاضر  ذکرشدهاست. در راستای تحقیقات 
مجازی به  در آموزشبیان راهکارهای افزایش انگیزش  در یزن

 .مواردی مشابه استناد کردند
آمده از تحقیق کیفی حاضر  به دستدرنهایت طبق نتایج 

 حاکم بر آنخاصی که  هاییژگیوآموزش مجازی با توجه به 
تواند نتیجه مثبتی داشته باشد که برای کسب است زمانی می

 گردد و یزیربرنامهاهداف تعلیم و تربیت از قبل برای آن 
( در 1399) و خوشبختشود. البرزی  بینییشپامکانات الزم 

در مقطع  یژهوبهپژوهش کیفی خود نشان دادند اگر معلمان 
ابتدایی از دانش فضای مجازی، مهارت استفاده از فضای 

نگرش مثبت نسبت به فضای مجازی  یتدرنهامجازی و 
وجب که م کنندیم سنتی تدریس یهابا روشاطالع باشند بی
ش حاضر ژوهپ تأملقابلنکته  شود.انگیزه شدن فراگیران میبی

 ای که در آموزش درآن بود که معلمان خود با توجه به تجربه
ه ترین عواملی کمهم جمله از بودند بحران کرونا داشتند معتقد
شود حفظ ارتباط با معلم می آموزانباعث حفظ انگیزه دانش 

است که این ارتباط در آموزش  موقعبهو همساالن و بازخورد 
یکن شود، لآموزشی شاد انجام می مجازی کشور در بستر شبکه

متأسفانه بر طبق نظرات معلمان شبکه شاد کارایی الزم برای 
راستای پژوهش حاضر پیشنهاد  آموزش مؤثر را ندارد. در

شود برای بررسی احساس تعلق اجتماعی و انگیزه یادگیری می
های مجازی نیز استفاده شود ی آزمایشی در محیطهاطرحاز 

ای هآید. همچنین انجام پژوهش به دستری بیشت تا نتایج
ترین محدودیت پژوهش شود. مهمترکیبی نیز توصیه می

اطالعات به دلیل  یآورجمعمشکالت اجرایی در  حاضر
 های ناشی از کرونا بود.محدودیت

 سپاسگزاری

پژوهش همکاری نمودند  در انجامنویسندگان از معلمانی که 
 .می نمایند تشکر

 تعارض منافع

 .وجود نداردتعارض منافع 

 منابع

تجربه ارزشیابی توصیفی در شبکه (. 1399) ابراهیم پورکومله، س.
همایش ملی تبادل . 19ی شاد در بحران کووید آموزدانش

 یدر اجراآموزشی  و مراکز هادانشگاهتجربیات 
دانشگاه  .19بحران کووید  الکترونیکی در هایآموزش
 مرداد. 23-21طوسی،  یرالدیننصخواجه

سنجش عالقه و (. 1399) فرازکیش، م. و اشرفی، س.، منتظر، غ.،
ان ایرانی نسبت به آموزش الکترونیکی در آموزدانشانگیزه 
همایش ملی تبادل تجربیات  .19 یدکوو یریگهمهدوران 
 هایآموزش یدر اجراآموزشی  و مراکز هادانشگاه

 یرالدیننصجهخوا دانشگاه .19بحران کووید  الکترونیکی در
 مرداد. 23-21طوسی، 

 غفاری. ف. و .، ناصری، ر.، صفری، م.،م البرزی، م.، محمدی،
معلمان دوره ابتدایی از چالش های تغییر (. تجارب 1400)

آموزش سنتی به آموزش مجازی در دوران شیوع ویروس 
 .19-1(، 3)10، یادگیریو مجله مطالعات آموزش  .کرونا
از  تجربه زیسته دانشجویان(. 1399) ، ف.خوشبختو البرزی، م.، 

 .الکترونیکی دانشگاه، در دوران بحران کرونا هایآموزش
ر دآموزشی  و مراکز هادانشگاههمایش ملی تبادل تجربیات 

 .19بحران کووید  الکترونیکی در هایآموزش یاجرا
 مرداد. 23-21طوسی،  یرالدیننصخواجه دانشگاه
(. بررسی رابطه میزان احساس 1391، م. )رحیمی و باقری بنجار، ع.،

تعلق اجتماعی شهروندان با میزان مشارکت اجتماعی, 
شهر  12و  3فرهنگی و سیاسی آنان )شهروندان مناطق 

 .33-18 ،5شهر،  یشناختجامعهمطالعات تهران(. 
ا.  ،طانیسلو ، ج.، امجدی حور، م.، مصلح گرمی، ع.، اهد بابالنز

ا. آموزشی در دوران کرون یها(. شناسایی شاخص1400)
 .50-41 (،5)15، آموزشی یهاپژوهش در نظام

(. ترکیب 1396ا. ) ،طالییو ج.، فردانش، ه.،  ،ط.، حاتمی ،زندی
و کنترل ارادی در آموزش الکترونیکی و  ییزهانگعوامل 

 ،تدریس پژوهی .آن بر یادگیری و انگیزه دانشجویان تأثیر
5(3 ،)109-129. 

چند پایه  یها(. بررسی آموزش در کالس1400. )ک ،میدی زادهح
بیماری کرونا: مطالعه موردی در استان  یریگهمهدر 

-120 ،(55)15 ،آموزشی یهاپژوهش در نظام. مرکزی
132. 
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(. مطالعه نقش 1399) محمد پور، ع.و خضری، م.، وحدانی، م.، 
ان آموزدانش شدهادراکآموزش مجازی در روابط بین فردی 

-112(، 19)76، های مشاورهپژوهشبه معلمان. نسبت 
129. 

(. 1393) عاشوری، ج.و طالبی، ه.، منشئی، غ. ر.، کجباف، م. ب.، 
آموزشی مبتنی بر وب، یادگیری  یهاروشمقایسه اثربخشی 

مشارکتی و سنتی بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی 
آموزش مجازی در  ایرشتهیانم مجله. شناسییستزدرس 

 .34-25(، 5)2 ،یپزشکوم عل
(. اثربخشی آموزش 1399) تجربه کار، م.و ، ف.، یریمشنجفی نژاد 

مجازی با استفاده از الگوی طراحی آموزشی به روش 
ی و انگیزه تحصیل ی بر بار شناختی، یادگیریاچندرسانه

 ،رویکردهای نوین آموزشیان پایه ششم ابتدایی. آموزدانش
15(1 ،)157-176. 
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