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Abstract 

COVID-19 has turned schooling into a universal large-scale experiment. We are at a defining 

moment for the world’s children and young people. Now we face a generational catastrophe 

that could waste untold human potential, undermine decades of progress, and exacerbate 

entrenched inequalities. COVID-19 has brought many existing patterns and trends to the 

surface. While some believe that the unplanned and rapid move to online learning – with no 

training, insufficient bandwidth, and little preparation – will result in a poor user experience 

that is unconducive to sustained growth, others believe that a new hybrid model of education 

will emerge, with significant benefits. Also, after Corona, traditional learning and e-learning 

can be used in combination.Some also believe that teachers can potentially have the greatest 

impact on reducing gaps in academic achievement. This article review the challenges and 

benefits of online learning and points to ways to improve the training process. This article 

review the challenges and benefits of online learning and points to ways to improve the 

training process. 
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 چکیده

 و نوجوانان کودکان، برای ای کننده تعیین لحظه در ماو  است کرده تبدیل بزرگ مقیاس در جهانی آزمایش یک به را آموزش ،10 کووید
 را پیشرفت دهه چندین دهد، هدر را انسانی نهفته پتانسیل تواند می که هستیم روبرو نسلی فاجعه یک با اکنون .هستیم جهان جوانان
 کردهنمایان  را موجودیادگیری  روندهای و الگوها از بسیاری  COVID-19 پاندمی .کند تشدید را دار ریشه های نابرابری و کند تضعیف

 آنالین یادگیری  سوی به سریع و برنامه بدون حرکت معتقدند برخیاست.  داده نشان ما بهرا  زیادیو آسیب های  ضعفقوت،  نقاط. است
 دیگر برخی  است، نامطلوب پایدار رشد برای که شود می ضعیفی کاربری تجربه به منجر - کم آمادگی و کافی باند پهنای آموزش، بدون -

 یادگیری و سنتی یادگیری کرونا از پس همچنین. کند ظهور تواند می آموزش از توجه قابل مزایای با جدید ترکیبی مدل یک که معتقدند نیز
 کاهش در را تأثیر بیشترین بالقوه طور به. برخی نیزمعتقدند که معلمان می توانند بود خواهند استفاده قابل آمیخته صورت به الکترونیکی

. این مقاله ضمن مروری  بر چالش ها و مزایای یادگیری آن الین به راهکارهای باشند داشته تحصیلی پیشرفت در شده ایجاد های شکاف
 بهبود فرایند آموزش اشاره می کند.  

 
 

 یادگیری آن الین، شکاف آموزشی، 10کووید  واژگان کلیدی:
 

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

 

 مقدمه 

جوامع است. فرصت ها را  ندهیو آ یتوسعه فرد دیآموزش کل
بستر جوامع  نیدهد. ا یها را کاهش م یکند و نابرابر یم مهیا
است. همه  داریتوسعه پا یو محرک اصل 1و بردبار ، مطلعآگاه

در آموزش تا  2اختالل نیمنجر به بزرگتر COVID-19 یریگ
ش از یمدارس در ب ،2424 هیکنون شده است. در اواسط ماه ژوئ

دانش آموز را  اردیلیم کیاز  شیبسته شد و ب جهان کشور 164
کرونا،   روسیو یبا توجه به پاندم .[1]قرار داد ریتحت تاث

گذشته  و از سال  یماه ها یآموزش و پرورش در همه مقاطع ط

کودک در  ونیلیم 04حداقل . تتا کنون متزلزل گشته اس 2424
و  لیاز تحص یدبستان شیحساس پ مقطعسراسر جهان در 

 دیو ترد یدگیچیپ ت،یعدم قطعاز طرفی  .[1]بازمانده اند زشآمو
 میتصور غافل بود نیاست؛ همه ما از ا شیجهان در حال افزا

تواند به طور  یم ریهمه گ یماریب کیکه در عرض چند ماه 
این متعدد  یها هیال را رقم بزند. یشگرف راتییتغ یناگهان

 به همراه در کوتاه مدت و بلند مدت یمهم یامدهایاختالل پ
از الگوها و بسیاری   COVID-19پاندمی   خواهد داشت.

کرده است(.  نقاط  انیکرده است)نما حیموجود را تسط یروندها
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 دیبه ما نشان داده شده است: تشد یادیز یریپذ بیضعف و آس
و  عدم  آموزش یساز یاز خصوص یها، خطرات ناش ینابرابر
 .[2]بکارگیری آموزش دیجیتال و از راه دور یبرا یآمادگ

 شیباعث افزا نیآنال یریادگیدهد که  ینشان م قاتیحقت
یادسپاری اطالعات می شود و نسبت به آموزش حضوری به 

شده  جادیا راتییکه تغ یمعن نیبه ازمان کمتری احتیاج دارد؛ 
 رییتغ نیوجود ا با .بماند یکرونا ممکن است باق روسیتوسط و

از  یاز نقاط جهان،  برخ یاریبس یدرس یدر کالس ها یناگهان
همچنان پس  نیآنال یریادگیاستفاده از  ایپرسند که آ یخود م

 یرییتغ نیچن نکهیماند؟ و ا یم یبه قوت خود باق یریاز همه گ
 .[5]خواهد گذاشت؟ یریبر آموزش چه تاث

 

 الینیادگیری آن 

 نهیدر زم ییباال تی، رشد و مقبول COVID-19 قبل از یحت
 یجهان یگذار هیسرماه است.  وجود داشت یآموزش یها یفناور

دالر در سال  اردیلیم 10.66به   یآموزش یتکنولوژ در زمینه
 یعرضه کل زانیشود م یم ینیب شیپ نیو همچن دیرس 2410

 چه. دالر برسد اردیلیم 534به  2423تا سال  نیآموزش آنال
کنفرانس  یابزارها ،یخصوص سیزبان، تدرآموزش  یبرنامه ها

 یدر زمان پاندم  نیآنال یریادگی یچه نرم افزارهاو ، ییدئویو
 از ره دور یادگیری داشته است. یقابل توجه شیافزا  10 دیکوو

اسکای ؛ درووهان چین 0(؛ کالس تنسنتDingTalk) 5علی بابا
روم، الرک و سایر بسترها که دانش آموزان  و دانشجویان به 

به بدین ترتیب بهتر است  .[5]استفاده می کنندصورت مجازی 
 ستمیقبل از بحران، س یریادگی یکردهایبازگشت به رو یجا
به عنوان مثال  .میرا به طور کامل متحول کن یآموزش یها

ابوال  وعیبر تجربه خود در طول ش هیبا تک ،رالئونیس یجمهور
در طول بحران  ییویراد یریادگی، بر 2416-2410 یها در سال

ه کودکان تاکیده کرده است؛ که ب GPE 3یبانیپشتبا  یکنون
 یلیکه در زمان تعط یآموزش یها از برنامه دهد یامکان م

صورت  نیابه  یابتکارات. مند شوند بهره شوند، یمدارس پخش م
که نه  یآموزش یها به پر کردن شکاف تواند یبه نوبه خود م

 یایفقر، بال ها، یری، بلکه درگ10-دیکوو یریگ تنها در اثر همه
گذاشته است، کمک  یبر جا ییوهوا آب راتییاثرات تغ ای یعیطب

  .[0]کند
 

 چالش های یادگیری آن الین
 یریادگی  یبه سو عیمعتقدند حرکت بدون برنامه و سر یبرخ 

منجر  -کم  یو آمادگ یباند کاف یبدون آموزش، پهنا - نیآنال
نامطلوب  داریرشد پا یشود که برا یم یفیضع یبه تجربه کاربر

با  دیجد یبیمدل ترک کیمعتقدند که نیز  گرید یاست،  برخ

پس  نیظهور کند. همچن می تواند قابل توجه از آموزش یایمزا
به صورت  یکیالکترون یریادگیو  ینتس یریادگیاز کرونا 

 یریرفتن همه گ نیبا  از ب. [5]قابل استفاده خواهند بود ختهیآم
COVID-19 ،و  تازه کارچالش بزرگ در انتظار معلمان  کی

 شرفتیدر پ یدیشکاف جد یسالمت بحران .است یمیقد
موجود را  یکرده و شکاف ها جادیدانش آموزان ا تحصیلی

نیز آموزش و پرورش را  ندهیآ همچنین . کرده است دیتشد
دانش آموزان کم ؛  به طوری که می توان گفت کند یم دیتهد

متحمل شده را  ریهمه گ یماریب نیاثرات مخرب ا نیدرآمد بدتر
، چه کم تجربه و چه با تجربه، در معکوس کردن  معلماناند. 

 یبا پرداختن به چالش ها . بود اثرگذار خواهند یمنف راتیتأث نیا
از دانش  یتوانند نسل یکرونا، معلمان م یریجهان پس از همه گ

آموزش و  ندهیآ. دراز مدت نجات دهند یها بیآموزان را از آس
دارد، اما  یو مشارکت برابر بستگ یپرورش به دسترس

COVID-19 کرده  شتریرا ب یو غن ریافراد  فق نیشکاف ب
 لیکودک از تحص اردیلیم کیاز  شیب ،یدر اوج پاندم .[3]است

با درآمد کم و  یاز آنها در کشورها یمیمحروم شدند که ن
درازمدت  یامدهایپ میتوان یبودند. اگرچه هنوز نم نییمتوسط پا

نفر که حضور  ونیلیصدها م یشکست خورده را برا یریادگی نیا
وضوح و به  به م؛یدر مدرسه را ازدست داده اند، کامال درک کن

 ژهیکودکان به و نیرتریپذ بیآس یزندگ رییدر تغ یریتأث یروشن
 24شود که حدود  یزده م نیدختران خواهد داشت.  تخم

 یبرا رایهرگز پا به کالس درس نگذارند، ز گریدختر د ونیلیم
، بدین ترتیب . [0]کمک به خانواده خود به کار فرستاده شده اند

از دانش  یبر آنها غلبه کرد. برخ دیوجود دارد که با ییچالش ها
 یقابل اعتماد برا یفناور ای و نترنتیبه ا یآموزان بدون دسترس

شکاف در  نیمواجهه هستند. ا یتالیجید یریادگیمشارکت در 
مشاهده  باال و پایین به وضوح یکشورها با سطوح اقتصاد نیب
درصد از دانش آموزان  03که  یبه عنوان مثال، در حال؛ شود یم

استفاده در مدرسه  یبرا انهیاز را شی، نروژ و اترسیدر سوئ
 نیا یدر اندونزدانش آموزان درصد  50کنند،  تنها  یاستفاده م

 یدر نابرابر شهیشکاف ها، که ر نیا  .[5]دهند یکار را انجام م
از همه  یدارند و با اختالالت ناش یو اقتصاد یاجتماع یها
بدتر  یدگیشوند، و در صورت عدم رس یم دیکرونا تشد یریگ
 نیشتریهستند که ب یمعلمان متخصصان آموزش اما .شوند یم

توانند به طور  یتماس روزانه را با دانش آموزان دارند. آنها م
شده در  جادیا یرا در کاهش شکاف ها ریتأث نیشتریبالقوه ب

سرسام آور همه  راتیتأث ریسا .داشته باشند یلیتحص شرفتیپ
، ی، کم خوابیبر دانش آموزان و خانواده ها شامل افسردگ یریگ

روزمره خانواده  یو اختالل در کارها یکاهش سالمت جسمان
تواند به عملکرد دانش آموز  یموارد م نیاز ا کیو هر  است
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 ییآنها ت،یمعلول یدانش آموزان داراهمچنین  .[3]برساند بیآس
محروم هستند، دانش آموزان آواره و  ای تیکه در جوامع اقل

در معرض  شتریدورافتاده هستند ب یکه در نواح یپناهنده و کسان
نیز  کودکان هیبر تغذ یمنف راتیتأث خطر عقب ماندن هستند.

 .[1]نگران کننده است
 

  نیآنال یریادگیاثرگذاری 
شواهد نشان می دهد برای کسانی که به فناوری مناسب 

تواند از جهات مختلف  یم نیآنال یریادگیدسترسی دارند، 
دهد که دانش آموزان  ینشان م قاتیتحق یبرخ.  موثرتر باشد

را هنگام  یشتریبماده اطالعاتی درصد  64-23به طور متوسط 
درصد در کالس  14-0تنها  با   سهیدر مقا نیآنال یریادگی

 شتریب نیاحضوری، در حافظه خود  نگهداری می کنند.  درس 
به  عتریسر یریادگیاست که دانش آموزان قادر به  لیدل نیبه ا

درصد  64تا  04 یکیالکترون یریادگیهستند.  نیآنال صورت

 ازین ینسبت به کالس درس سنت یریادگی یبرا یزمان کمتر
، به رندیبگ ادیتوانند با سرعت خود  یدانش آموزان م رایدارد ، ز

 ایو از برخی مطالب عبور کنند عقب برگردند و دوباره بخوانند، 
آموزش  یوجود، اثربخش نیا با. دلخواه را انتخاب کنند میمفاه
در  یمتفاوت است. اجماع عموم یسن یگروه ها نیدر ب نیآنال

است که  نیدانش آموزان کوچکتر، ا ژهیمورد کودکان، به و
حواسشان را  یکودکان به راحت رایمنظم الزم است، ز یطیمح

مطالعه ای با . [5]شود و تمرکزشان از دست می رود یپرت م
هدف بررسی نظرسنجی های موجود در مورد آموزش در طول 

 [6](2424)6همه گیری کرونا از دیدگاه دانش آموزان توسط لیک
 صورت گرفت که نتایج زیر را نشان داد: 

 

 
 
.  

 
 

 [6]: نتیجه نظرسنجی از دانش آموزان1جدول 

 :رمیگ یم ادیاز راه دور بهتر  ای یبا حضور سهیمقا در
 

من در  لیهستم چرا که بر تحص 10 دیکوو یمن نگران پاندم
  خواهد گذاشت: ریتاث ندهیآ یسال ها

هستم چرا که ممکن است دچار  10 دیکوو یمن نگران پاندم
  شوم: یلیتحص یعقب ماندگ
 یمن برا یشغل ندهیبر آ 10 دیمن نگران هستم که کوو

  بگذارد: ریتأث ندهیآ یسالها
 برم: یلذت م نیآن ال یمن از کالس ها

 
 

 

 یمن م"نظرسنجی دانش آموزان نسبت به سوال: همچنین 
با  مدرسه را انجام دهم یبدهم تا کارها زهیتوانم به خودم انگ

 نتایج زیر را نشان داد:   "توجه به مقاطع تحصیلی

 

مدرسه  یبدهم تا کارها زهیتوانم به خودم انگ یمن م: 1نمودار شماره 
 [6]را انجام دهم

    
 یمن م"همچنین نظرسنجی دانش آموزان نسبت به سوال: 

روی یادگیری خودم تمرکز کنم با توجه به تفاوت های توانم 
 نتایج زیر را نشان داد:   "نژادی
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 [6]: من می توانم روی یادگیری خودم تمرکز کنم2نمودار شماره 

 

 تفاوت کی خلق
جوانان  ، نوجوانان و کودکان یبرا یکننده ا نییما در لحظه تع

 یریادگیبحران  کیبا  یریگ قبل از همه ما. میجهان هست
که  میروبرو هست یفاجعه نسل کیما با  و اکنون  میمواجه بود

دهه  نیرا هدر دهد، چند یانسان نهفته لیتواند پتانس یم
 .کند دیدار را تشد شهیر یها یکند و نابرابر فیرا تضع شرفتیپ

 کی نیب یاست رابطه انسان یآموزش ندیهر فرآ مرکزاز آنجاییکه 
 ندهیآ تیهدااست؛ و برای یک معلم  معلم کیدانش آموز و 

از  تیمشارکت دانش آموزان و حما یآموزش و پرورش به معنا
 یریاز همه گ یتوانند همه مشکالت ناش یعلمان نم. مآنان است

 یکرونا در دانش آموزان خود را برطرف کنند، اما اقدامات اساس
 ازمعلمان می توانند  .توانند انجام دهند یوجود دارد که آنها م

 یعاطف تیحما یریدانش آموزان خود در طول و بعد از همه گ
دانش آموزان خود را با  هیاست که روح نیا هدفکنند.  یشتریب

است  رندهیو پذ زانندهیهمه برانگ یکلمات و زبان بدن که برا
مختلف  یها کیاز تکن یفرد یبا توجه به تفاوت هاببرند و باال 

کس انتظار ندارد که معلمان  چیه کنند. استفاده  یریادگی یبرا
آموزش و پرورش را بر عهده  ندهیآ یریشکل گ تیتمام مسئول

در کمک به دانش آموزان از هر  ی. اما آنها نقش مهمرندیبگ
دشوار  طیشرا نیکنند تا در ا یم فایا یو اقتصاد یسطح اجتماع

  .[1]عملکرد خود را ارائه دهند نیکار کنند و بهتر
 

 گیرینتیجه 
 یبوده است که دولت ها برا یریاز تداب یکیمدارس  یلیتعط

 کیرا به ، آموزش 10. کووید اتخاذ کرده اند یروسیمهار و
 یها ستمیکرده است. س لیبزرگ تبد اسیدر مق یجهان شیآزما

 یها وهیاز ش یاریبس دیدرس با یمدارس و کالس ها ،یآموزش
 نیا .را ابداع کنند یدیجد یها وهیرا متوقف کرده و ش یمیقد
 یاجتماعهای بحران یا وجود دوره  کیدشوار بود و در  راتییتغ

. اما ستین یدیجد زیاز راه دور چ یریادگیالبته  انجام شد.

COVID-19  یجهانبرای اکثر معلمان و دانش آموزان آن را 
به  یدسترسپاندمی، به  مدرسه ای  یها ستمیکرد. پاسخ س

بوده آموز  دانش ها ونیلیم برای  یتالیجید یها و دستگاه نترنتیا
؛ یفناور  .[3]نداشتند ین دسترسیدر خانه چن پاندمیکه قبل از 

را از راه  یریادگیو  یکه ارتباط، همکار تالیجید یفناور ژهیبه و
و منبعی از نوآوری بود ابزار قدرتمند  کی سازد یم ریپذ دور امکان

مورد استفاده قرار گرفت. یادگیری آن الین که در بحران پاندمی 
در راستای دارای مزایا و معایبی بود که به آن اشاره گردید. 

بهبود فرایند تعلیم و تربیت در این دوران تردید و پیچیدگی 
 راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد: 

  متعهد شویم؛  یمنفعت عموم کیآموزش به عنوان  تیتقوبه
. در بی عدالتی هاستدر برابر  یآموزش و پرورش پناه چرا که

که همه  یآموزش و پرورش مانند حوزه سالمت و بهداشت، زمان
 میشو یشکوفا م ی. ما زمانمیهست منیدر امان باشند، ما هم ا

 .که همه شکوفا شوند

 دیمعلم ارزش قائل شو یمساع کیو تشر یحرفه معلم یبرا .
-COVID به بحران انیمرب یدر پاسخ ها یقابل توجه ینوآور

در تعامل  شتریکه با خانوداه ها ب یوجود دارد؛ به طور  19
 .دهند یرا نشان م یشتریب یریهستند که انعطاف پذ

   مشارکت، مداخله و حقوق دانش آموزان، جوانان و کودکان را
ساختن  یبرا دی. چرا که جوانان و دانش آموزان بامیکن جیترو
 . مطلوب مشارکت داشته باشند راتییتغ

 یاز فضاها م،یکن یکه آموزش را متحول م یدر حال 
. مدرسه به عنوان شودمحافظت  دیبا زین مدرسه ای یاجتماع

 ،یجمع یزمان مجزا از زندگ-فضا کی؛ یکیزیف یفضا کی
  .حفظ شود دیبا یریادگی یفضاها ریخاص و متفاوت از سا

 در دسترس  یتالیجیو قابل دسترس د گانیرا یتالیجیمنابع د
 .[2]گیردمعلمان و دانش آموزان قرار 
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