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Abstract 

Background and purpose: Today we have online teachings which has been increased in last 2 

years because of covid -19 pan demy. This study is going to discuss about pros and cos of it. 

By closing the schools the traditional way of teaching become some how impossible so what 

we need was online teaching or virtual education. By the expansion of the frontiers of 

knowledge and technology as well as the increasing demand for education, traditional 

methods have not met the growing needs of human beings. The virtual education in the 

Coronavirus, and then with all the advantages and disadvantages, can be responsive to these 

needs. In this paper, it has been tried to identify the advantages and limitations as well as 

opportunities and challenges for this kind of training and express a vision for the future of 

virtual education. 

Results: It is generally possible to provide the benefits of virtual training to continue learning, 

without the need for students, entering new technologies to help train future generations as 

well as give them the opportunity to re - think about teachers and update their knowledge. The 

evolution of teaching tools and methods is in the direction that each person at any time and 

any place can learn with her own facilities in the period of time that she determines 
 

Keywords: Virtual education, Corona virus, opportunities, challenges. 

 

© 2019 Journal of New Approaches in Educational Sciences(JNAES) 

 

  



111 

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی مقاله پژوهشی

DOI:  10.22034/NAES.2022.329537.1175 2، شماره 0، دوره 1041 تابستان 

GrossMark 
ISSN: 2716-9766 

 

 آموزش مجازی در دوران کرونا فرصت ها و چالش های

 3سانازالسادات طاهائی، 2نژاد نرگس طرفه، 1*پریناز بنیسی

 استادیار، دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد تهران غرب ،تهران، ایران 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد ،علوم تربیتی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب،تهران،ایران 2
3  

 استادیار، دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد تهران غرب ،تهران، ایران* نویسنده مسئول: 
 

 

  14/12/1044 تاریخ پذیرش مقاله:           20/11/1044 تاریخ دریافت مقاله:

 

 چکیده

 زمینه و هدف: آموزش در زندگی بشر همواره نقش بسیار مهمی را ایفا کرده است چراکه اگر آموزش نبود، پیشرفت نوع بشر به شکل
رسید. اما آموزش امروزه بسیار متفاوت با آموزش در قرون  یافت و انسان هرگز به جایگاه رفیع امروزی خود نمی گیری کاهش می چشم

گذشته است. با گسترش مرزهای دانش و فناوری و همچنین افزایش تقاضای آموزشی، شیوه های سنتی، پاسخگوی نیازهای روز افزون 
توانند پاسخگوی این نیازها باشند. در  های مجازی در دوران کرونا و پس از آن با تمام مزایا و معایبشان می موزشبشر نبوده و به طور حتم آ

های این نوع  ها و چالش این مقاله، سعی شده است با گسترش دید نسبت به آموزش مجازی، مزایا و محدودیت ها و همچنین فرصت
 .های مجازی را بیان نماییم آینده آموزشآموزش ها را مشخص نموده و چشم اندازی از 

آموزان و دانشجویان، ورود  توان مزایای آموزش های مجازی را تداوم یادگیری، بدون نیاز به حضور فیزیکی دانش به طور کلی می
صت تفکر مجدد به های نوین به آموزش و الهام گرفتن از آنها برای کمک به ارتقاء آموزش نسل های آینده و همچنین اعطای فر فناوری

های آموزشی در این جهت است که هر فرد در هر زمان و هر  معلمان و اساتید و به روزرسانی دانش آنها ذکر کرد. تحول ابزارها و روش
کند مشغول یادگیری شود. این نوع آموزش شالوده ای از کاربرد  مکان بتواند با امکانات خودش در بازه زمانی که خودش مشخص می

ای و آکادمیک بر اساس معیارها و استانداردهای معمول است که بنا به اهداف، نیازها و  وژی، ارتباطات، مفاهیم روانشناختی حرفهتکنول
 های موجود جوامع شکل خاصی به خود میگیرد واقعیت

 
 

 آموزش مجازی، ویروس کرونا، فرصت ها، چالش ها واژگان کلیدی:
 

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

 

 مقدمه 

 وریناآموزشی مبتنی بر وب ف ترونیکی،لکا یا زیجاتدریس م
به  اییانه را ه هایو شبک طیباارت یلساو از راه و طیباارت یها

ای  مجموعه ملشا زیجاآموزش م حطالویژه اینترنت است. اص
از جمله آموزش غیر حضوری و  هاعملکرد و هاربردکاوسیع از 

 .[1] است ترونیکیلکا کتابخانه های

 یادگیری خارج از محیط قدرت  نسابه ان ترونیکیلکآموزش ا 
 سال هادهد. آموزش از راه دور هم اکنون  را می کالسفیزیکی 

ترکیب این نوع آموزش ما متداول و رایج است، ا نیااست که در د
آموزش  منااینترنت منجر به ابداع روش جدید تدریس به  با
و  زیجااهمیت آموزش م ناکرو ریمابی. شده است زیجام

برای توسعه فرصت آموزش از  زمال یها ختسارفراهم کردن زی
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از قبل شده است، و گوشی  انچنددو زیجاراه دور و آموزش م
آموزان  و دانش نماترین وسیله در بین معل هوشمند در دسترس

هوشمند برای  شیاز گو دهفااست بابه اینترنت  لصاات شد،بامی 
ی  ها ازشبکه دهفادرسی و نیز است تناو تمری تطالعاجستجوی ا

و دانش  نمامعل نیارا در م دهفابیشترین میزان است عیمااجت
 نکاوجود دارند که ام ییهاافزار نرم دمانن گفتهناآموزان داراست؛ 

را  زیمجا یکالس ها نماه نالین یامدرسه آ یا نالینتدریس آ
و برخی دیگر   نگارایها افزار از این نرم رخیب. کنند فراهم می

ها  از آن با استفادهتوان  که می هستند همستلزم پرداخت هزین
 .[2]تدریس یک درس را طراحی کرد

با توجه به شبیوع ویروس کرونا و عدم برگزاری کالس های 
مجازی با داشتن حضوری و فیزیکی در مدارس، آموزش 

امکانات ارتباطی کافی و با اتصال به شبکه های ملی و جهانی، 
را به  نانیگر و دسترسی آیکد با را ارتباط معلم و دانش آموز

کند. در  عظیم علمی و محتوای آموزشی فراهم می بعنام
تربیت،  تعلیم و مظان عالی یهایکی از هدف  زیجاآموزش م

دانش آموزان و رشد علمی و فرهنگی  دگیرییاافزایش کیفیت 
 ناوری هایو ف ترونیکیالکاز آموزش  دهفا. استشدبا می نناآ

در مراکز آموزشی،  هاگیری از آن نوین آموزشی در مدارس و بهره
از  ییهاو رها تهدید با بلهقاابزار م هاتواند تن که نمی دچنهر

 به محیط ماا شد،بابشری  معهجا بشتاتغییرات پر نشاامواج خرو
 ورینااین فاز  رمستم دهفااست بادهد که  آموزشی نوید می یها

 .[3]موثر بردارند میگاحداقل در امر آموزش 
نا تاثیر عمیق و گسترده روانی بر روی دانش شیوع ویروس کرو

آموزان و همه فعالن عرصه آموزش، محدودیت زمان برای ترم 
تحصیلی،حجم و محتوای زمان بندی شده و اینکه عمده دروس 

حقیقی و حضوری طراحی شده است و ارائه آن در  یضابرای ف
تبدیل محتوا در فرمت  یاحتوا به تغییر ممجازی نیاز  یضاف
تناسب با فضای مجازی دارد،کم رنگ شدن فضای احساسی و م

 .[0]برانگیز است لشچاموارد عاطفی در فضای مجازی از 
سنتی  یهاو دور شدن از متد زیجارسیدن به آموزش م زومل

آموزش است. در  نیانوین در جر یها شیوهاز  دهفاآموزش و است
آن را  ت،ظاذهن فراگیران از محفوحا حاضر باید بجای انباشتن 

امری است  قیتخالاینکه استعداد  فخالبه تحرك واداشت. بر
پذیر است و آنچه  نکافراگیران ام مهعاآن در یفاشکو ماذاتی ا

است.  قخال بالقوه صخابروز آن در اش ونگیچگاهمیت دارد 
 ینیاد کالترای مشب سبناپیدا کردن راه حل م نبالبه د راگ

تا  جیمتامح خالقصنعتی رو به توسعه هستیم به متفکران 
رهبران برای حل  فطاانع قابلتفکر  از بهره جستن با رهبران

 تدریس نایی های. توابندیانوین دست  یهابه شیوه  لسائم

 می نکاو فراگیران ام نسابه مدر زیجابه متد آموزش م خالق
 .[5]شوند چهرپاآن یکبا  تالبر قبول تحو وهتا عالدهد 

 یضاف عیمااجت یهاشبکه  ناتوجه به شیوع ویروس کروبا 
امروزه  ...سروش، تلگرام، وایبر و  ،ایتا ملشاکه  زیجام
سنی مختلف را به خود جذب  یها بیشتری از گروه نباطخام

بهره گیری ها بیش از حد این شبکه  لباکرده است. علت استق
یکدیگر  مطالب باطریق به اشتراك گذاشتن  راحت و سریعتر از

برای توسعه ضا ف دجاای دگیساموفقیت آن هم  لیل. دشدبا می
 زی،باعکس، فیلم، موسیقی،  دلبانرم افزار، حریم خصوصی، ت

یک پروژه  مجاان مگانظر در هن دلبادیگر و تیکبا  طباارت
نظرات می  لساار برای سبینااست که بستر م ...و تیقاتحقی

 .[1]شدبا
 ریهمه گ یماریب کیرا  11- دیکوو یسازمان بهداشت جهان

 یبه شمار م تیبشر یمعاصر برا یدیاعالم کرده است که تهد
 نیچند یجهان یلیباعث تعط تیبا موفق یریهمه گ نیرود. ا

امر منجر  نیشده است و ا یآموزش یها تیاز جمله فعال تیفعال
به عنوان بستر  نیآموزش آنالنظام آموزشی به  روی آوردنبه 

 .[1]به بحران شده است شواکن قیاز طر یآموزش
 اصالح برای را فنی بستر اطالعات، فناوری پیشرفت و توسعه

 فراهم پرورش و آموزش در نوآوری برای هایی فرصت و آموزش
 را های بیشتری فرصت 11- کووید جهانی گیری همه. کند می

 که آنجا از. است کرده ایجاد آنالین آموزش گسترده اجرای برای
 به دسترسی پذیری، انعطاف مزایای دارای آنالین آموزش

 است، کارآیی و نوآوری برابری، جهانی، دسترسی اطالعات،
 راه از آموزشی های برنامه آموزشی موسسات از ای فزاینده تعداد
 نیز آنالین آموزش حال، این با. دهند می ارائه ترکیبی و دور

 تکنولوژیکی، های محدودیت شامل که است هایی کاستی دارای
 عدم و ها پرتی حواس وجود ارتباط، و تعلق احساس عدم

 و اولیه فنی های مهارت دارای که آموزانی دانش. است مشارکت
 در و هستند( افزار نرم و افزار سخت مانند) فناوری به دسترسی
 را خود زمان مدیریت در همچنین و دارند انگیزه خود یادگیری
 .[8]شوند موفق آنالین آموزش در توانند می دانند، می منضبط

 باعث که شد مشاهده ایران در 18 سال اسفندماه این بیماری در
  دلیل به دانشگاهی و آموزشی مراکز از بسیاری تعطیلی

 اخیر، سال چند در چه اگر .شد تجمعات و اجتماع از جلوگیری
 ارائه بر مدام پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 کرد می تأکید مجازی فضای بستر در پزشکی علوم های آموزش
 اتفاق حوزه این در کشور سطح در وسیعی حرکت عمل، در اما

 های دوره برگزاری به اقدام ها دانشگاه برخی تنها و بود نیافتاده
 نیز، پرورش و آموزش وزارت حوزه در. بودند کرده مجازی
 هوشمندسازی بر تأکید رغم علی و بود حاکم مشابهی شرایط
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 ارائه و بسترسازی در گیری چشم های پیشرفت مدارس
 کرونا، پاندمی چه اگر .بود نشده حاصل مجازی های آموزش

 سالمت جمله از جامعه های شاخص تمام بر زیادی مشکالت
 در ها قابلیت برخی شکوفایی به منجر اما کرد، تحمیل مردم
 یافتن رونق و شدن فراگیر به توان می آن جمله از که شد کشور

 که رسد می نظر به. کرد اشاره کشور سراسر در مجازی آموزش
 توجه و شده جدیدی فاز یک وارد ما کشور در مجازی آموزش

 طرف از. است شده معطوف مجازی های آموزش به تری بیش
 راه از آموزش اهمیت بر پیش از بیش نیز امر مسؤولین دیگر،

. اند شده واقف الکترونیکی یادگیری بر مبتنی های آموزش و دور
 قبیل از الزم های زیرساخت توسعه با که رود می انتظار بنابراین
 تولید آن، سرعت افزایش و اینترنت سراسری شبکه توسعه

 کسب تجارب از استفاده و محور، تعامل آموزشی افزارهای نرم
 در مجازی آموزش روزافزون رونق شاهد پاندمی این در شده

 نوع این کرونا، شیوع یافتن پایان از بعد حتی و باشیم کشور
  .[1]باشد داشته تداوم حضوری آموزش کنار در آموزش

 

 تاریخچه آموزش مجازی 
های جدیدی را ایجاد  ای آموزشی چالشه در عرصه اینترنت

کرده و استفاده از بستر و زیرساخت مناسب اینترنت برای 
آموزش  ت.سالیان اخیر مورد استقبال قرار گرفته اسآموزش طی 

الکترونیکی، آموزش مبتنی بر کامپیوتر، آموزش مبتنی بر وب 
 دباش های انتخاب شده برای روشهای جدید آموزشی می نمونه

با در نظر گرفتن تعریف فوق آموزش مجازی فرآیند و ابزار .
ین با یادگیری با یک شیوه نو-انتقال دانش به سوی یاددهی

دهد آموزش  به طوری که شواهد نشان می .مزایای نسبی است
 1844ای در اواسط دهه  غیر حضوری در واقع با آموزش مکاتبه

میالدی آغاز شده است. هم اکنون نیز در نقاط مختلف دنیا از 
جمله ایران از این شیوه آموزش برای تحصیل و یادگیری 

از آموزش غیر همان سابقه بهره گیری  .شود استفاده می
 میالدی باز می 1844حضوری مبتنی بر فناوری به اوایل دهه 

گردد. ابزارهایی مانند اسالید و تصاویر متحرك با تولید و توسعه 
وسایل سمعی بصری به عنوان ابزار کمک آموزشی به کالس 
درس راه یافت و ظهور صنعت تلویزیون نقطه عطفی در روند 

 .[14]ید آوردتکمیلی آموزش از راه دور پد

در سیر تکوین آموزش و آموزش از راه دور همزمان با تغییر 
شکل از متون نوشتاری به تلویزیون آموزشی تحول بزرگی 
مشاهده میشود. اولین شکل آموزش از راه دور در اروپا به صورت 

ای آغاز شد، این شکل از آموزش تا اواسط  های مکاتبه دوره
پذیرفته شده بود. تا زمانی که قرن حاضر به صورت مطلوب 

رادیو و تلویزیون آموزشی به شهرت رسید، اشکال اساسی 

آموزش از طریق رادیو و تلویزیون، عدم وجود ارتباط دو جانبه 
بین استاد و فراگیر بود. زمانی که فناوری ارتباطی موثر قابل 
دستیابی شد، بوسیله فراگیران این نظام آموزشی مورد استفاده 

ای،  گرفت. در حال حاضر معروفترین ابزار ارتباطی رایانهقرار 
عبارتند از پست الکترونیکی با استفاده از تابلوهای اعالنات و 

های  های شنیداری و تلفنی و کنفرانس اینترنت، کنفرانس
تصویری با استفاده از یک یا دو ویدئو و استماع دو طرفه از 

اهواره، و طریق ضبط صوت، کابل تلفن، نسوج نوری، م
 .[1]همایکروویو مدار بست

 

 ضرورت و اهمیت آموزش مجازی
 فایجوامع ا شرفتیرا در توسعه و پ یدیامروزه اطالعات نقش کل

آن،  تیریو مد نیبه دانش نو یابیدست یکنون طی. در شراکند یم
است.  اکثر جوامع فراهم نموده یرا برا شرفتیامکان توسعه و پ

 یآموزش و پرورش مبتن ازمندین یکنون یایدر دن یزندگ نیبنابرا
 نینو یها  یو استفاده از فناور ستا یو نوآور قیتحق ،ییبر دانا
 تیفیک یو سبب ارتقا کند یم یاریامر  نیما را در ا یآموزش

برابر، توجه  یریادگی یها فرصت جادیا ،یریادگی ی/اددهی ندیفرا
 رامونیپ طیبه خود و مح دنیکمال بخش ،یفرد یها به تفاوت

 عیتسر یدر راستا یآموزش حی. انتخاب روش و ابزار صحگردد یم
 نییتع شیاز پ یاهداف آموزش ی کننده نیکه تام یریادگی ندیفرا

 .خاص خود را دارد یها ها و فرصت شده باشد چالش
و حیاتی است که تحت  مسائل مهمآموزشی یکی از  سیستم

گیرد. پاندمی ویروس کرونا آموزگاران  می رارق ها ویروس تاثیر
کرد .با تعطیلی مدارس در پی  ویتتقرا برای تدریس در خانه 

 رورتضو مجازی  ننالیهای آ از آموزش ادهستفشیوع ویروس  ا
ثر وم کالس،سنتی دگیریبه اندازه یا نالینیادگیری آ .یافت

گیرد با  خوب یاد میچقدر ااست .اینکه یک دانش آموز چگونه ی
شود .طبق مطالعه انجام  مشخص میآنالین کیفیت آموزش 

 درصد از 85،نتایج پژوهش نشان داد شده توسط خانه یادگیری
کنند  را دنبال می یننالهای آ دانش آموزانی که آموزش

حتی آموزش های رو در رو و  تجربیاتمشابه همان  حساسیا
 اینترنت .ده اندتجربه کر آنالینهای  از آن را برای آموزش بهتر

از معلمان به  بسیاریاست و خته را ممکن سا آنالینیادگیری 
تا توانایی و هدف یادگیری دانش  نالین عالقه هستندیادگیری آ
امکانات و  بهبود و افزایش دهند در حالیکه با کمبودآموزان را 

 .[11]کنند تجهیزات مبارزه می
حرکت  تیطالعاا معهجا ویس بهجدید  زارههدر  ماکه  ورنطماه

عهده داشته و  ربمهمی را  بسیار شنق زیجامی کنیم آموزش م
 .[12]داد دهخوا ننشاو تنوع خود را  مچنان انعطاف پذیریه
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در جهت  ازین کی یکیالکترون یها رسانه قیآموزش از طر
 یبا ظهور فناور ،است یریادگیدر  یور بهره شیگسترش افزا

و...،  یاجتماع یشبکه ها نترنت،یا انه،یهمچون را یدیجد یها
 یها در همه عرصه یو جد دیجد یها با چالش یجوامع بشر

 .اند رو شده رو به ،یاسیس ،یاجتماع ،یفرهنگ ،یآموزش
توان از جهات مختلف  یرا م یو ضرورت آموزش مجاز تیاهم

نکته اشاره  نیتوان به ا یقرار داد. در نگاه اول م یمورد بررس
بوده و  نترنتیو ا تالیجیبدون شک عصر د یکرد که عصر کنون

 د،یکن یم یکه در آن زندگ یکه با جهان دیهست ریشما ناگز
تر  یصورت تخصص هموارد ب نی. در کنار ادیهمراه و همگام شو

مهم استفاده از آموزش  لیموارد به عنوان دالاین توان به  یم
صرفه ، و جامع یبه منابع غن یدسترس: اشاره کرد یکیالکترون

 انعطاف، همه افراد یبرا کسانی طیشرا، نهیدر زمان و هز ییجو
در  تیمحدود عدمی، مکان تیمحدود عدم، باال اریبس یریپذ

تبادل داده و اطالعات و انجام کار  امکانی، جسم طیشرا
 (.1311ی. )میرمحمدصادقی، گروه

 ندیشناخته شده است که فرآ یموزش مجازی به مثابه عاملآ
 و منجر به توسعه دستاوردهای بخشد یم لیرا تسه رییادگی

آموزش  ن،ی. بنابراشود یبا استفاده از فناوری م یادگیرندگان
 نی. اشود یم یامری مهم تلق رندگانیادگی نیمجازی برای ا

را بهبود بخشد و  رندگانیادگی یلیتحص شرفتیپ تواند یفناوری م
 چیاستاندارد بدون ه یاز اهداف آموزش یبه بخش یابیدست در

 یکیالکترون رییادگ. یرساند ارییدانشگاه  ایبه مدرسه  یدسترس
و  یاطالعات هایی استفاده کردن از فناور قیاثربخش از طر

 فرصت ۀسبب توسع های فناور نی. اشود یحاصل م یارتباطات
کمک  انیآموزان و دانشجو  و به دانش شوند یم یهای آموزش

ی بررس جیخودشان را گسترش دهند. نتاهای  تا مهارت کند یم
 قیعم ریتأث تواند یم یکیالکترون رییادگیکه  دهد یم نشان ها

نگرشهای مثبت معلمان،  رندگان،یادگی کردن ریبر درگ یمثبت
دانش آموزان داشته  تیو خالق رییادگیکردن  یشخص
   [13]باشد

 

 مزایای آموزش مجازی
 آموزش الکترونیکی نسبت به آموزش سنتی دارای مزایای عمده 

ای است. انعطاف پذیری و حذف ترددهای بی مورد و پرهزینه 
 های آموزش از مهمترین آنها به شمار می برای شرکت در دوره

 آید. اما این آموزش دارای مزایای دیگری نیز به شرح زیر می
کترونیکی گران نبوده های آموزش ال هزینه برگزاری دوره :باشد

توان اقدام به  و با استفاده از نرم افزارها و ابزارهای موجود می
فراگیران قادر به تنظیم آهنگ یادگیری  .برگزاری این دوره نمود

های آموزش  با توجه به شرایط خود هستند. اکثر برنامه

سرعت  .توان در زمان نیاز به آن استفاده کرد الکترونیکی را می
ی آموزش الکترونیکی نسبت به آموزش سنتی به مراتب فراگیر

درصد بهبود و سرعت را به دنبال خواهد  54بیشتر بوده و حداقل 
توانند مطالبی را که با آنها  می اداشت. فراگیران این دوره ه

 .آشنایی دارند مطالعه نکرده و به بررسی مواد جدید بپردازند

برای برقراری ارتباط  های یکنواخت آموزش الکترونیکی از پیام
آموزش الکترونیکی از متغیرهای  .کند با مخاطب استفاده می

وقتی مطالب به صورت متن،  .زمان و مکان مستقل است
شود دیگر نیاز کمتری به  تصویر، صدا، و حرکت ارائه می

یادداشت برداری با کاغذ و قلم است که خود باعث صرفه جویی 
از ا ر ضمن این گونه برنامه هدر تولید چنین وسایلی است و د

های  در دانشگاه .جذابیت بیشتری برای مخاطب برخوردارند
دهند و به  مجازی به روشهای یادگیری اهمیت بیشتری می

شود. در دانشگاههای مجازی به  پژوهش بسیار بها داده می
و  اکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات و تبدیل فرصت ه

 .شود ر بها داده میمنابع ملی به ثروت بسیا
های مبتنی بر آموزش  به هنگام سازی یا به روزرسانی دوره

شود. موضوعات و  الکترونیکی به سرعت و به سادگی انجام می
های مربوطه  محتویات تغییر یافته به سرعت بر روی سرویس

مند  گیرد و فراگیران بال فاصله از نتایج آن بهره قرار می
الکترونیکی باعث افزایش قدرت نگه داری آموزش  .میشوند

اطالعات در فراگیران میشود که در این راستا از عناصر متفاوتی 
صوت، تصویر، امتحانات کوتاه مدت، و تعامل با فراگیر و  :نظیر

 سایر موارد برای تأکید مجدد در فراگیری هدفمند استفاده می
فرا در صورتیکه فراگیران یک بخش از یک مطلب را  .شود

توانند در زمان مناسب به آن رجوع کرده و آن را فرا  نگیرند می
 .گیرند و یادگیری هر بخش جواز ورود به بخش بعدی است

پیگیری وضعیت آموزشی افراد و میزان پیشرفت آنها به راحتی 
 .[11]قابل بررسی است

در مورد مزایای آموزش مجازی و یکی از نمودهای رایج آن  
ای  به آن اشاره که ی سخن بسیار رفته استآموزش الکترونیک

داشت و این مزایا را تحت عنوان مزایای اقتصادی، خوهیم 
 یم.آموزشی، فرهنگی، زمانی دسته بندی نموده ا

کاهش  ،های رفت و آمد کاهش هزینه شامل: مزایای اقتصادی
 .لوازم تحریر و متعاقب آن حفظ محیط زیست ،های تولید هزینه

سهولت دسترسی به  ،توجه به نیاز مخاطبین شامل: آموزشی
 ا،و برنامه ه اامکان ثبت و ضبط فعالیت ه ،منابع مختلف

پیگیری مستمر پیشرفت  ،پیگیری مستمر پیشرفت تحصیلی
 ،های مختلف آموزشی ارائه و آماده سازی مدل ،تحصیلی

افزایش نیروی  ،ای برای دانشجویان خدمات تحصیلی و مشاوره
 .گام با فناوری اطالعات و ارتباطاتانسانی مجرب هم
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جهانی بودن یادگیری الکترویکی به دلیل مزایای فرهنگی شامل:
امکان ساخت اجتماع توسط افراد در محیط  ،استفاده از اینترنت

 ،به روز رسانی اطالعات با سرعت باال . مزایای زمانی: شامل:وب
 [11]ساعته 20در دسترس بودن آموزش الکترونیکی به طور 

کی از مزایای انکار ناپذیر آموزش مجازی بحث ارزشیابی است، ی
در این نوع آموزش نه تنها ارزشیابی با سرعت بیشتری انجام 

توان آن را  میشود بلکه حرکت به سوی خود ارزشیابی که می
یکی از اهداف مهم آموزش و پرورش دانست در اینجا در حال 

ر خود به شناخت شکل گیری است. فراگیر با ارزشیابی مستم
یابد و به طور قطع در  بهتری نسبت به خودش دست می

ویلیام هورتون در بخشی از کتاب  .پیشرفتش مؤثر خواهد بود
 کند که آموزش مجازی در دوره خود به این مسئله اشاره می

های کار آموزی نیز مزیتهایی دارد و برای اینکه بتوانیم از 
آموزش مجازی بهره ببریم،  های کارآموزی مزیتهای آن در دوره

 :باید تغییرات بنیادین در موارد زیر ایجاد کنیم
 های کار آموزی تغییر در بسته بندی و تحویل دوره.1
 تغییر در اینکه از چه افرادی در این کار استفاده کنیم.2 
 تغییر در نگرش افراد نسبت به کار آموزی.3

آموزش مجازی در در ادامه به چند مورد از ویژگیهای مثبت 
 .مپردازی قالب آموزش الکترونیکی می

مزایای منحصر به فرد آموزش الکترونیکی به عنوان نوعی از 
های آموزش از راه دور،  آموزش مجازی بر خالف سایر شیوه

آموزش الکترونیکی تجربه منحصر به فرد استفاده همزمان از سه 
را فراهم شیوه سنتی آموزش یعنی دیداری، شنیداری و سنتی 

کند. ویژگی منحصر به فرد دیگر این شیوه آموزشی که به  می
مدد پیشرفت فناوری فراهم گردیده است، کارایی بیشتر آموزش 
و مخاطبینی است که نه در یک منطقه یا کشور خاص، بلکه در 

اند. به عالوه تبدیل تدریجی آموزش از  سرتاسر جهان پراکنده
های انتشار و  لکترونیکی، هزینهطریق وب به استاندارد آموزش ا

های آموزشی بسیار کاهش یافته است. آموزش  توزیع برنامه
کند.  الکترونیکی همچنین امکان آموزش خصوصی را فراهم می

های چاپی امکان پذیر نیست و به  چیزی که با استفاده از رسانه
صورت حضوری نیز هزینه بسیار زیادی در بر خواهد داشت. 

موزش الکترونیکی در این است که این امکان را ویژگی دیگر آ
کند تا به میل خود و متناسب با توان  برای دانشجو فراهم می

یادگیری سرعت پیشرفت درسی را تعیین کند. در این شیوه 
آموزش دانشجویانی که از سطح اطالعاتی باالتری برخوردارند، 

ی که تر را به سرعت بگذرانند در حال توانند مطالب ساده می
توانند وقت بیشتری را صرف یادگیری  دانشجویان ضعیفتر می

همان مطالب کنند. این امر در مقایسه با کالسهای حضوری 

موجب کاهش اضطراب و نگرانی این گونه دانشجویان، ناشی از 
 .[10]شود عدم توانایی همگانی با سایر دانشجویان می

 

 معایب و محدودیتهای آموزش مجازی
در  یآموزش مجاز دکنندهیتهد یخصوص چالش هامطالعات در 

و  سیبه تدر یکه تفکر سنت دهدی نشان م زیداخل کشور ن
 گاهیدانشگاه رواج دارد، پژوهش از جا دیاسات انیآموزش در م

 یامر باعث شده است که تکنولوژ نیبرخوردار است ا یفیضع
داشته باشند و  یریادگدر یو  سیدر تدر یفیضع گاهیجا یمجاز
مطالب از  افتیبه جز در ها،یتکنولوژ نیاز ا یانتظار خاص دیاسات

 .رندمنابع معتبر ندا
، فراهم نمودن امکان  یهدف از آموزش مجاز ،یکلبه طور
و  یدرس یاه در دوره ریو جستوجوپذ گانیرا کسان،ی یدسترس

مختلف در هر نقطه  اقشار یبرا کنواختی یآموزش یفضا جادیا
 یریادگیبه منظور  یمطالب درس هیارا یها وهیش یساز نهیو به
 یبرخالف روش ها یآموزش یفضا نیچن . درتر است قیعم

خود از  یی)استاد محور(، افراد به اندازه توانا یسنت یآموزش
از  توانیم ی. در آموزش مجازگردندی مند م موضوعات بهره

متن، صوت : لیاز قب ،یریادگیمختلف  یها وهیش مودنن بیترک
 .افتیدست  یریادگیبه حداکثر بازده در  رهیو غ یریو تصو

ها با  حوزه ریهمچون سا یکنون طیدر شرا یآموزش مجاز 
درصد فراگیران  34 حدود. همراه است یمتعدد یها چالش

همچنان امکان دسترسی دائم به فضای مجازی و یا استفاده از 
متنوع دروس و  فیط های آموزشی مجازی را ندارند. برنامه
 نیدر ا یا ها خود مشکل عمده ها در مدارس و دانشگاه رشته

  .[0] مقطع است
ناشناخته  مترقبه، در برخورد با این موضوع غیر ترین مسائل عمده

 که همه نهاد آموزش از پیش آن است گستردگی بودن و

گسترده  عمیق و تاثیر .دبستانی تا دانشگاه را درگیر کرده است
عرصه  روی دانشجویان و دانش آموزان و همه فعاالن روانی بر
حجم و  محدودیت زمان برای ترم یا سال تحصیلی، آموزش،

 محتوای زمان بندی شده و اینکه عمده دروس برای 

و ارائه آن در فضای  است فضای حقیقی و حضوری طراحی شده
متناسب با  مجازی نیاز به تغییر محتوا یا تبدیل محتوا در فرمت

در  یو عاطف یاحساس یدارد، کم رنگ شدن فضا یمجاز یفضا
 نیا همه است. با زیاز موارد چالش برانگ یمجاز یفضا

 یبرا یبستر خوب توانند یم مایصدا وسی، مجاز یمشکالت فضا
کرونا نه  روسیحران وب از مافات باشند. یا جبران بخش عمده

و  یاسیس ،یفرهنگ ،یاجتماع یتنها آموزش، بلکه همه نهادها
است. آنقدر که تا  کرده ریرا غافلگ ایما و همه دن یاقتصاد
 گریمترقبه د ریمور غا. گرفتند ینم یآن را جد ها یلیها خ هفته
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 نیتاکنون به ا ،یناگهان یعیطب یایو زلزله و بال لیهمچون س
 .[0]و محدود بوده است یا نبوده، بلکه منطقه یگستردگ

مجازی دور شدن از روابط نگرانی عمده استفاده از آموزش 
انسانی و حرکت به سوی دنیای مجازی است. کاهش ارتباط رو 

شود.  رو با معلم باعث اضطراب در بعضی از فراگیران می رد
های آموزش الکترونیکی کنونی از کیفیت الزم برخوردار  برنامه

نیست. عدم وجود زیر ساخت های الزم برای آموزش مجازی با 
بیل محدودیت در پهنای باند که باعث کارایی کمک اینترنت از ق

باشد و اینها باعث  کمتر در صدا، ویدیو، و تصاویر متحرك می
  .شود اتالف وقت زیادی می

 :سه محدودیت عمده برای آموزش مجازی بیان شده است
 نارسایی به دلیل کمبود تجزیه و تحلیل شغلی .1
ی عدم تطابق با محدودیتها و نقاط ضعف و قوت یادگیر .2

 انسان

 درصد باالی ترك تحصیل  .3

عدم حضور فیزیکی و استفاده از زبان تن برای دادن پس خوراند 
و عدم کنترل کافی و دقیق استاد بر کالس درس از معایب 

 .آموزش الکترونیکی دانسته شده است
 

 های پیش روی آموزش مجازی  چالش
آموزش  یبعامفهوم م بااول  هنگادر  زیجاآموزش م یهالشچا
 یینامع یشانمپوهکه در قسمت قبل شرح داده شده  زیجام

که  ستندهمواردی  هالشچا ینتوان گفت ا می ماا نددار
و رجوع کردن  فعر باو  رداختپآن  بهجدی  ورتصبه  یستبامی

 هدخوا بیشترمراتب  هب زیجام یهاموارد مذکور، کیفیت دوره
در  معا ورتص هبمفهوم را  ینا منیتوا می ر،یگاز طرف د شد.
 ینا زیجاآموزش م یهامحدودیت باآن  وتفاو ت ریمبگی رنظ

 ،ها محدودیت حثبشده در  مطرحموارد  ممادر ت ماکه لزو تسا
جزو  لذاتبا هامحدودیت ماخورد. ا ندهوانخ چشم هب هالشچا ینا

 .[11]آیند می بساح هب زیجاآموزش م ینفکال
الکترونیکی دست یافتن به تصمیم گیرندگان در مورد یادگیری 

بیش از همیشه راه را به سوی دفتر اجرایی و میز تصمیم گیری 
 نماید. باز می

 به کارگیری صنعت یادگیری الکترونیکی چاالك و رو به رشد. 1
 اثبات مجدد طراحی آموزشی و الکترونیکی. 2
 سرعت. 3 
 نیروی انسانی. 0 
 نوآوری مجدد آموزش .5
 
 
 

 در دوران بحران کرونا مجازی  آموزش
انسان  یابعاد مختلف زندگ د،یجد روسیو کرونا یماریب وعیبا ش

 افتیبه در یمبرم ازی، ندانش آموزانقرار گرفته است.  ریتحت تاث
باعث  یعاجتما یگذار  مناسب دارند. فاصله یفیک یآموزش ها

 دانش نیاز دروس ا یآموزش بخش بزرگ وهیشده است که ش
از  نانیاطم یکند. برا دایشکل پ رییتغ یبه روش مجاز آموزان

ها و   چالش قیدق نییتع ،یمناسب آموزش در دوره پاندم تیفیک
در ایران حدود  .ابدی  یم ییباال تیاهم دانش آموزان یازهاین

و نیم میلیون دانشجو  سهمیلیون دانش آموز و حدود  سیزده
جلوگیری از آسیب سالمت جسمی و روانی و  وجود دارد. اولویت

گذاران به تعطیلی  دیدن این بخش بزرگ جامعه در نظر سیاست
آموزش حضوری و ترجیح آموزش مجازی در شرایط کنونی را 

 یبرا یفرصت تواندی بحران کرونا م. الزام آور کرده است
 نهیزم نیدر ا یرساختیز یها ها، کمبودها و نقص ضعف ییشناسا
در  ازیمورد ن یها رساختیز عیتوازن در توز عدم ساختن انیو نما

به خصوص در مناطق  یونیزیتلو یها و شبکه نترنتیبخش ا
کمبودها و تالش در  نیا ییاز دسترس و شناسا دور و یمرز

در  یبه مثابه رشد و تعال نیجهت بر طرف کردن آنها باشد و ا
 یبه وجود آمده و خود نقطه آغاز طیو جنبه مثبت شرا نهیزم نیا

 . [0]است ندهیتداوم در آ یبرا

 همه فرهنگیو  جتماعیا دیقتصاا یهامدپیا گرفتن نظردر  با 
از  یکی ن،جها دممر ندگیز نکاار همهدر  وسیرو ینا یگیر
 ؛پذیرفته ثرا کنونی انبحراز  تشد به که ملی یهادکررکا
 .[15]ستا زشموآ
 یلاز اوا ی اجتماعیارگذ فاصله عایتر لیلد به که اچر 
و  ورشپرو  زشموآ بخشدر  رکشو شیزموآ منظا ،هسفندماا
 سارمدلی تعطی آغاز  زا.  ندا هشد تعطیل نوعی به عالی زشموآ

ن یوتددغدغه ی  ،ریبیما ینا حذفبه  کمک یابر ه هانشگاو دا
و  لمنزدر  ش هازموآی تداوم ابرصیلی تح یها برنامهی اجرو ا

نظام های  چالشین گترربه بز نگیخاقرنطینه ی  یطاشردر 
 تبدیل لیعا شزموآ همو  شورپرو  شزموآ هم یعنی شیزموآ

 یابری  بلکه ما رکشو رد هانه تن غهغدو د شچال نی. اه استشد
که نهادها  یا جهان مطرح بوده است به گونه یهارکشومه یه

و  یسازمان بهداشت جهان رینظ یالملل نیب یها و سازمان
ها  و دستورالعمل یبرنامه درس نیتدو یهم به تکاپو برا سفیونی

وادار شده اند  طیشرا نیا یبرا یتیو ترب یآموزش یو راهنماها
آموزش و  تکه از سم یمهم و جد اریبس یها از برنامه یکی

مطرح و انجام شد بحث  یآموزش عال نیپرورش و همچن
 یمجاز یفضا قیهمان آموزش از طر ای کیآموزش الکترون

آموزش و پرورش نقطه توجه خود را  یایاست چنانکه امروزه دن
با  یکردیرو نیمعطوف کرده است و چن یریادگیو  سیاز تدر
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 یو فناور یو فناور یاطالعات یتوجه به دانش گسترده فناور
 .[11]دیآ یبه دست م بیقر

 تواند  یم یکیکه آموزش الکترون نشان داد ها پژوهش نتایج
 تیوضع تمقارن .باشد یآموزش حضور یبرا یمناسب نیگزیجا

سبب شده است  لیبه ادامه تحص ازیو ن یلیتحص امیو ا ییکرونا
و  یمجاز یبه فضا انیآموزان و دانشجو تا همه دانش

خود را از  یآموزش یها و برنامه اورندیب یبرخط رو یها کالس
حد استقالل  نیا .دنبال کنند نترنتیا یاجتماع یها شبکه قیطر

نشان دهنده آن است که نه تنها مسئوالن و پدر و  یو وابستگ
 یبلکه برا ستندیمخالف ن نترنتیاستفاده از ا بهمادرها 

 نیابنابر ؛دنو اصرار دار اکیدت یمجاز یاز فضا یبردار بهره
  .[18].کرد عمن نترنتیرا نسبت به استفاده از ا یکس توان ینم
 

آموزش  یعناصر برنامه درس تیفیک یابیارزش

 رانیا یدر آموزش عال  یکیالکترون
است که در  نیجهان نو یها دهیاز پد یکی یکیآموزش الکترون

عصر اطالعات و جامعه دانش مدار با به عرصه وجود گذاشته و 
 یاست که م یفناور نیتر مهم ،از متخصصان یاریبس عمبه ز

در  .کند تیرا حما یریادگیآموزش و  دیجد یکردهایتواند رو
در  یآموزش یها ها و موسسه از دانشگاه یاریراستا بس نیهم

 یآموزش یها ها و دوره و ارائه برنامه یبا طراح ایسراسر دن
 یتقاضا یپا به عرصه وجود نهاده اند تا پاسخگو یکیالکترون

در  شتریب یریآموزش و انعطاف پذ یمندان برا روز افزون عالقه
 یا دهینوع آموزش همچون هر پد نیا .امر آموزش باشند

که فراهم ساخته  ییها و فرصت ایافزون بر مزا ی،گرید وظهورن
 یدر حال توسعه با برخ یدر کشورها ژهیکاربرد آن به و ،است
 .[11]ها همراه بوده است و چالش دهایترد

ها و  در سطح دانشگاه یکیهمگام با توسعه آموزش الکترون
به  یو اعتبار سنج یابیموضوع ارزش ی،آموزش عال یها موسسه

 _یاددهی یها ندیفرآ تیفیک نیضمت یاز باب بررس ژهیو
و لزوم  یکیآموزش الکترون یبرنامه ها یاجرا هیتوج ی،ریادگی

توسعه و  یطراح یمورد نظر برا یالزامات و استانداردها نیتأم
 تیاهم یدر آموزش عال یکیآموزش الکترون یساز ادهیپ
 .[11]ابدی یم
موسسه ها  ،دانشگاه ها نیا یتوجه داشت که توسعه و بقا دیبا 

آنها  یبرنامه درس تیفیبه ک ،و بودجه یرساختیعالوه بر عوامل ز
 یکیآموزش الکترون یبرنامه درس ینحوه طراح .وابسته است

دارد و دست اندرکاران  انیدانشجو یریادگیدر  ینقش مهم
اصول  دیبا یکیآموزش الکترون یمجر یها دانشگاه یبرنامه درس

 تیفیبهبود ک .رندیرا به کار گ یدرس امهبرن نیو تدو یطراح
 یبرنامه درس یمستلزم طراح یکیدر آموزش الکترون یریادگی

و  یعناصر برنامه درس نیاست که در آن ارتباط ب ینظام مند
 .[1]ها نشان داده شود یفناور یها تیآن با قابل قیتلف یچگونگ

از  یکه برخ دهد ینشان م یالملل نیدر سطح ب ریاخمطالعات 
 یکیآموزش الکترون یدوره ها تیکه منجر به عدم موفق یعوامل

 طیانطباق فرد با مح لیاز قب یشوند مربوط به موارد یم
و  های ژگیو ،و کارها تهایفعال ی،منابع زمان بند ،محتوا ی،مجاز

 ...و با استاد و گریکدیبا  رانیتعامل فراگ ،رانیمشخصات فراگ
 .گردد یبازم یاست که عمدتاً به برنامه درس

شایان ذکر است که طرح برنامه درسی شامل عناصر برنامه 
درسی و چگونگی روابط بین آنهاست که از نظر صاحب نظران 

 یبرا( 1101) 1لریتامختلف تعداد این عناصر متفاوت است مثال 
 ی،ریادگی یتجربه ها ،هدف »چهار عنصر یبرنامه درس

 2سیزا .ردیگی را در نظر م «یابیتجارب و ارزش یسازمانده
 تیفعال ،مواد و منابع ،محتوا ،هدف »چهار عنصر (1111)
 3نیکند.کال یم انیرا ب «یابیارزش یو روش ها یریادگی
 یها تفعالی و منابع، مواد ،محتوا ،هدف »نه عنصر (1181)
زمان و  ی،بند گروه ی،ابیارزش ،سیتدر یراهبردها ی،ریادگی

 یو در برخ کند یم یرفمع یرا به عنوان عناصر برنامه درس «فضا
 یراهبرد ها ی،مواد آموزش ،محتوا ،هدف »عناصر ،منابع

که  یعناصر «زمان و فضا ی،ابیارزش ی،ریادگی -یاددهی
شده  انیبر سر آنها توافق دارند ب یبرنامه درس نیمتخصص

 .[24]است

 یبا چالش ها رانیدر ا کیآموزش الکترون یبرنامه درس یاجرا
مواجه  یو شناخت یفناور رساختیز ی،مال ی،حقوق ی،فرهنگ

با  یکیآموزش الکترون یبرنامه درس تیفیکن است فاصله داشت
دهنده  لیابعاد و عناصر تشک یتمام رد یبازنگر ،وضع مطلوب

و  ریبه منظور اتخاذ تداب یکیآموزش الکترون یبرنامه درس
از  کیو مشکالت هر  صیرفع نقا یمناسب برا یراهکارها

مناسب در  یو راهکارها یراز جمله تداب .کند یعناصر را طلب م
 :اشاره کرد ریبه موارد ز توان یم نهیزم نیا

در راسته مقاصد و  یریادگی جیاتوجه داشتن به نت :هدف.1
در فکورانه و -یعقالن کردیدوره براساس رو یو جزئ یاهداف کل

برنامه  یهدف ها نییتع کردی.انتخاب روازهاین شینظرگرفتن پ
 یکیاست:  تیاز دو جهت حائز اهم یکیآموزش الکترون یدرس

مانند اغلب برنامه  یکیآموزش الکترون یبرنامه درس، که نیا
و  شود یراه دور به صورت خودآموز ارائه م زآموزش ا یها

 یحیدرك صح یاز هدف ها و انتظارات برنامه درس دیدانشجو با
 انیب عیو سر قیبه صورت دق دیهدف ها با ،نیبنابرا .داشته باشد

طراحان  ی،برنامه درس یا حرفه قیدق نییتع ،نکهیا گریشوند د
 سیتدر یراهبردها ،ها تیفعال ،را در انتخاب محتوا یبرنامه درس

امکان  و سازد یروبرو م تیارزش و بدون محدود یها وهیو ش
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دو  نیبا توجه به ا .ردیگ یگوناگون را از آنها م یانتخاب ها
 دیبا یکیآموزش الکترون یبرنامه درس یها هدف نییتع ،نکته

 .[1]کننده حدود نییتعنه جهت دهنده باشد و 

 به یریادگی های  تیمحتوا و فعالو انتخاب  نشیگز :محتوا .2
 وس وتحقق اهداف مورد نظر در یمتنوع و مناسب در راستا ،روز

مجاورت  ی،ا چندرسانه :با توجه به اصول ؛مختلف یها برنامه
اجتناب از  ی،ساز یشخص ی،افزونگ ،ارائه تیفیک ی،مکان

و  یشناخت یها یژگیو و توجه بهاز حد توجه  شیب یگذاروندیپ
 .[1]یفراشناخت

ارائه موثر  یو متنوع برا ختلفم یها استفاده از رسانه :رسانه .3
 یها همچنان که در کالس ی.مجاز یها در فضا برنامهدروس و 

مختلف در امر  یها معموال از مدرس همراه با رسانه یسنت
مانند  یا چندرسانه لیاستفاده از وسا ؛گردد یاستفاده م سیتدر

 حیطها در م و رسانه لیوسا ریو سا کیگراف ،ریتصو ،صدا، متن
و لذت بخش  یتعامل یریادگیبه  تواند  یم یکیآموزش الکترون

 یها توان روش یها م یا استفاده از چند رسانه با .منجر گردد
 تری در شرکت فعال انیجذاب تر کرد تا دانشجو را یآموزش

راستا  نیدر هم .داشته باشند یریادگیآموزش و  ندیفرآ
بر چند رسانه  یمبتنند که آموزش ه اها نشان داد پژوهش

 .کمک کند رانیفراگ یادداریمطلب و  درك تواند یم

 یکیآموزش الکترون طیدر مح یریادگیخاص  طیبا توجه به شرا 
 یمحول م رندهیادگیبه  شتریب یریادگیآموزش و  تیکه مسئول

 رایاست ز ریناپذ چندرسانه اجتناب لیگردد استفاده از وسا
که به صورت روزافزون در حکم نظام  یها و فناور یا چندرسانه

 جادیرا ا یریادگی یفضا کند ینقش م یفایا یانتقال مواد آموزش
در آن به  یریادگی (الف :است ریز یژگیسه و یکه دارا کند یم

 طیخودش مح رندهیادگی (ب ،ردیگ یصورت م یصورت فرد
متناسب با  یریادگیسرعت ج(  و کند یم یرا دستکار یریادگی
 .شودی م میتنظ یریادگی
 یمشارکت کردیبا توجه به رو یریادگی طیمح ی: طراحیطراح .0

           بستر  کیدر  یریادگیبر نقش فعال دانشجو در امر  دیو تاک
و مدرسان  انیدانشجو یازهایها و ن یژگیفناورانه متناسب با و

 یریادگیآموزش و  تیمسئول ی،مجاز طیدر مح نکهیبا توجه به ا
لذا نقش برنامه  ،است رندهیادگیبر عهده خود  یادیتا حدود ز

آن  یاجرا یمناسب برا طیمح نیو تدو یتبع طراحالو ب یدرس
پررنگ  اریبس رندگانیادگی یها تیو اصالح فعال یدر جهت ده

 .[21].خواهد بود
مواد و منابع گوناگون با توجه به اصول  نشیگز ی:سازمانده .5 

 گاهیپا ی،تالیجید یانتخاب مواد و منابع از جمله کتابخانه ها
 _یموسسات علم تیو وبسا یمجاز یگروه ها ،ها داده

دوره با  یمناسب مواد درس ی ومنطق دهیو سازمان [1]یپژوهش

و  انیدانشجو یازهایمنطبق با ن ی،لاصول تسلسل و توا تیرعا
مکمل در  یو قرار دادن مطالب آموزش یریادگیمرتبط با اهداف 

 هیبه مدرسان توص زین کهی به طور .شود رانیدسترس فراگ
خود را بر  یآموزش قاصدمها و هدف  نکهیا یکه به جا دنکن یم

کنند مطمئن شوند  یسع ،دهند رییتغ یاساس مواد و منابع آموزش
 یشده برا نییبا اهداف مورد نظر و تع یمواد و منابع آموزش

 . [21]داشته باشد یمحتوا همخوان
 یها و راهبرد ها وهیاستفاده از ش: یریادگی یراهبردها .1 

و ساخت و  یمشارکت کردیبا رو یریادگی _یاددهیمتنوع 
از اطالعات و ارتباطات  یاز فناور یریگ هبهر هیدر سا انهیسازگرا
 انیدانشجو بیو ترغ رهیو غ ای چندرسانه عناصر از استفاده جمله

 یاز فناور یریبهره گ .به مشارکت در جلسات بحث و گفتگو
اتاق  ،کنفرانس ویدیاطالعات و ارتباطات مانند و نینو یها

و  رهیو غ یساز هیشب یها کیتکن ی،کیپست الکترون ،گفتگو
 یتیحما طیمح تواند یمناسب م یریادگیو ارائه منابع  شنهادیپ

 ،همزمان ریهمزمان و غ یمباحث گروه ،پرسش و پاسخ یبرا
... و  شیآزما ی،سخنران ،مشترك یها پروژه یرو یکارگروه

اتخاذ  .فتدیاتفاق بنحو مطلوبی به  یریادگکه ی دیفراهم نما
 یریادگیکه در آن  یو بافت نهیبا زم تواند یم یآموزش یراهبردها
صورت  جهو نیبهتربه  یریادگیسازگار باشد و  افتد یاتفاق م

و  یریادگیو موجب عدم  فتدیاتفاق ن قیتلف نیا دتوان یو م ردیپذ
 .[22]شود رندهیادگیو  اددهندهی یتینارضا

به عنوان  انیدانشجو یابیارزش یتلق :رانیفراگی ابیارزش .1
ها و  زمیآن با استفاده از مکان الو اعم یریادگی ندیاز فرآ یبخش

 شیمانند پ ی،ابیمختلف و متنوع سنجش و ارزش یها وهیش
گزارش  ،پوشه کارکالیف، ت ی،قاتیپروژه تحق ،پس آزمون ،آزمون

و  ینیتکو یابیبر ارزش دیتاک نیهمچن ...،و یو گروه یفرد یها
در  یریادگیبهبود  یبرا انیمداوم به دانشجو یارائه بازخورد ها

با  دیبا یابیارزش یها وهیش ی،کیآموزش الکترون یبرنامه درس
و  یابیو ارزش فیهمچون تناسب ابزارها و تکال یتوجه به اصول

از  یبه عنوان بخش یابیارزش یراهبردها یتلق ی،ریادگیاهداف 
گوناگون  یراهبرد ها و ابزارها یریبه کارگ ی،ریادگیتجربه 

و متناسب با  یواقع ،نگر کل فیاستفاده از تکال ی،ابیارزش یبرا
بر حاکم  هیبا نظر یابیارزش یتناسب راهبردها ی،واقع یزندگ

  .[1]انتخاب شوند یکیآموزش الکترون یطرح برنامه درس

در مراحل  یکیآموزش الکترون یبرنامه درس تیفیک نیتضم یبرا
مناسب  یاجرا ی،ریادگی تیریسامانه مد هیته ،دیو تول یطراح

مستمر  یابیارزش ستمیس هیتعب ی،بانیپشت ستمیبرنامه و تدارك س
 هیتوان کل یم یستمیو مداوم ضرورت دارد که با نگاه جامع و س

عمل  نیا .کرد یها را بررسادد نوتراکنش ها و بر ،داد ها درون



 و همکاران بنیسی
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را تا حد  یکیآموزش الکترون یدرس یبرنامه ها تیفیتواند ک یم
 .[1]دینما نیامکان تضم

 

 بحث و نتیجه گیری 
 آمیز بودن آموزش، به یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در موفقیت

کارگیری شیوه صحیح آموزش است که در هر زمان متناسب با 
شرایط موجود باید از شیوه آموزشی استفاده نمود که در عین 

شدن و اثربخشی، قابلیت استفاده برای اقشار مختلف  مفید واقع
ه شرایط فعلی ب آموزش الکترونیک باتوجه .جامعه را دارا باشد
توجهی از آموزش را به خود  بخش قابلحاکم بر جهان، 

اختصاص داده است و بسیاری از افراد از جمله فراگیران، 
مدرسین و همچنین سازمانها به علت ایمنی این آموزش و 
امکان استفاده از آن در هر مکان و زمان از این نوع از آموزش 

کنند. نتایج مطالعه نریمان که با هدف ارزیابی  استقبال می
های تعاملی در یادگیری الکترونیکی انجام شد  عملدستورال

آموزان از قسمتهای مختلف این  نشان دهنده رضایت اکثر دانش
الکترونیکی، قابلیت درك و  ینوع یادگیری از جمله محتوا

 وضوح نمودارها، فیلم ها و کتب دیجیتالی و همچنین گرافیک
ره دارد در مطالعه خود به این موضوع اشا[ 23] 0کیم کلی بود.

که تجارب حاصل از این آموزش فرصت تعامل با کودکان را 
ن را یالایجاد کرده و فراگیری با استفاده از ابزارهای ارتباطی آن

 . دهد در اختیار معلمان قرار می

های آموزش الکترونیک، وجود موانع و  وجود فواید و مزیت با
آموزش  محدودیتهای بسیاری که این نوع از آموزش دارد، ارائه

رو است. اکثریت مطالعات  مؤثر و مفید با چالشهای فراوانی روبه
مورد بررسی در این پژوهش اذعان داشتند که شیوه آموزش 

تواند همانند  الکترونیک نواقص بسیار زیادی داشته و نمی
 .س، نیاز فراگیران را برطرف نمایدالک آموزش حضوری و در

بسیاری از مطالعات بود.  رو آموزش حضوری شیوه انتخابی ازاین
و [ 20] 5آموزان دبیرستانی اندونزی در مطالعه مولیانتی دانش

همکاران با وجود آن که توانایی درك مباحث آموزشی را داشته 
نه و مشارکت را فراهم الو مدرسان نیز فرصت یادگیری فعا

آوردند اما با این حال یادگیری حضوری را مفیدتر از روش 
نتایج یک پژوهش دیگر بر دانشجویان دوره . دانستند ین میالآن

کارشناسی ارشد حاکی از آن بود که با وجود توانایی در سازگاری 
 بر آموزش حضوری می با آموزش الکترونیکی، تمایل آنان 

 قهالاما دانشجویان در یکی از دانشگاههای الجزایر هیج ع. باشد
های سنتی  موزشهای الکترونیکی نداشته و بر آ ای به آموزش

ای در راستا تعیین درك  در پاکستان مطالعه .تاکید دارند
دانشجویان از آموزش الکترونیکی صورت گرفت که بیشتر 

درك منفی نسبت به یادگیری  (درصد 11) دانشجویان

وه بر نارضایتی افراد عال .الکترونیکی انجام شده را اذعان داشتند
ونیک این روش آموزشی و سازمانها از آموزش به شیوه الکتر

محدودیتها و موانع زیادی داشته که مطالعات مختلف به آن 
و همکاران در شیلی یک مطالعه بر [ 25] 1اسکوبار .اشاره نمودند

های تجربه شده در تدریس  معلمان با هدف بررسی چالش
الکترونیک انجام دادند، نتایج حاکی از آن بود که عدم تعامل 

و تغییر ناگهانی محیط بر روند یادگیری مستقیم با فراگیران 
گویند  و همکاران می[ 21] 1راموس .کنندگان موثر است شرکت

که اجبار ایجاد شده به سبب گسترش بیماری در فراگیران با سن 
ها و  تر، افراد ساکن در نواحی روستایی، داشتن مسئولیتاالب

های شغلی و خانوادگی و نیز وجود محدودیت در  مشغله
سی و منابع الکترونیکی همگی موانعی در آموزش تحمیل دستر

[ 21] 8. جاویرشده الکترونیکی در این شرایط ویژه جهانی هستند
نماید با وجود تمایل موسسات آموزشی برای استفاده  اظهار می

کنندگان به این  ن باید به نگرش تدریسالیاز آموزشهای آن
شوند، دقت روش که ممکن است مانعی در این راه قلمداد 

برای اجرای آموزش  الزم های وجود زیرساخت. بیشتری گردد
الکترونیک و همچنین امکان استفاده به طور گسترده از جمله 

آمیز بودن این شیوه از آموزش  شروط مطالعات برای موفقیت
گرفته عوامل مختلفی را برای مفید  های صورت است. پژوهش

دانند. بر اساس نتایج پژوهش  بودن آموزش الکترونیک مؤثر می
و همکارش  مدیریت فناوری، پشتیبانی و [ 28] 1القحطانی

های یادگیری بر  سیستمزمینه ی آگاهی دانشجویان در 
در . نقش داشتند11یادگیری الکترونیکی در زمان شیوع کووید 

های پژوهش در ارتباط  این راستا در پژوهش دیگری نظر نمونه
های یادگیری الکترونیکی نشان داد که  با استفاده از سیستم

موثر یادگیری  نعوامل فرهنگی و خودکارآمدی بر میزا
عات و سیستم الکیفیت اط و همکاران، در پژوهش شهزاد.هستند

و همچنین کیفیت خدمات الکترونیک با رضایت افراد ارتباط 
یکی دیگر از موارد ذکر شده در مطالعات،  .مستقیم داشته است

ی دانشجویان است به طوری که دانشجویان مقطع تحصیل
ر مانند کارشناسی ارشد و دکترا میزان رضایت التسطوح با

همکاران در  و بیشتری از آموزش الکترونیک نشان دادند، چانگ
ن در مالزی بیان الیبررسی آمادگی یادگیری آنمطالعه ای جهت 

داشتند که دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از رضایت بیشتری 
نسبت به فراگیران دیپلم برخوردار بودند. چالش و مسئله اصلی 
در بیشتر افراد مشکل در اتصال به اینترنت بوده است اما 
فراگیران دیپلم بیشترین مشکل را در درك محتوا آموزش اظهار 

  .داشتند
طبق بررسی مطالعات انجام شده در زمان شیوع بیماری 

ی از الیمدرسان رضایت با در جهان اکثریت فراگیران و 11کووید
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این روشها نداشتند و آموزشهای حضوری را نسبت به چنین 
دانستند اما همین روشهای الکترونیک و  آموزشهایی ارجح می

 ماندگی هرچه بیشتر دانش آموزش از راه دور توانست از عقب
آموزان، دانشجویان، معلمان و تمامی افرادی که با حوزه آموزش 

هستند، جلوگیری نماید و این مشکل را به حداقل در ارتباط 
برساند. البته مشکالت دیگری غیر از سطح رضایتمندی، 
انگیزشی و میزان جذابیت این روشهای آموزشی وجود دارد. در 

های کافی و امکانات آموزشی چالشی  این راستا نبود زیرساخت
بوده کنندگان آموزش  کنندگان و دریافت بسیار مهمی برای ارائه

است و همچنین اینترنت بیش از هر زمانی نیاز روز جویندگان 
اشد. باید به این امر توجه داشت که بسیاری از افراد ب دانش می

از لحاظ مالی و دیگر امکانات، توانایی در اختیار داشتن لوازم و 
ابزار برقراری آموزش الکترونیک را ندارند؛ لذا بهتر است که 

ها، امکانات آموزشی و  الی، زیرساختهای مزضمن تأمین نیا
های  ارتقا جذابیت برای افزایش کیفیت در زمینه آموزش

الکترونیک و از راه دور در برهه حساس کنونی، به استفاده از این 
ای  ویروس  نیز نگاه ویژه شیوه آموزشی پس از کنترل کرونا

مند گردند. با این  های آتی همگان از آن بهره شود تا در سال
های بیشتری در ارتباط با این  گردد که بررسی حال پیشنهاد می

های آموزشی انجام گیرد به ویژه نقش مدرسان در  روش
برقراری ارتباط بیشتر با فراگیران و کاهش محدودیت های 

 ییزآنجااتعاملی این نوع آموزش مورد توجه محققین قرار گیرد.
آموزش و هستند که در نظام  یافراد نیکه معلمان مهمتر

آموزان هستند سنجش  با دانش میآموزش مستق ریپرورش درگ
شده  جادیا یها ها و فرصت نگرش معلمان در خصوص چالش

 تیکرونا با اهم روسیاز زمان شروع و یآموزش مجاز یبرا
با خطر  رانیشروع کرونا در ا اندر دور یآموزش عموم .است

از  یار.بسیمواجه است یآموزش یبزرگ گسترش و نابرابر
بزرگ  یها در شهرها یدولت یو بعض یردولتیمدارس غ

شکل  نیآموزش از راه دور را به بهتر یتعامل یها رساختیز
 یلیرا از تعط بیآس نیو دانش آموزان مدارس کمتر دفراهم کردن

 دیتول یمعلمان برا اینکه در مقابل با دیمدارس خواهند د یاجبار
از دانش آموزان  یاریبس ،کنند یتالش م یآموزش یمحتوا

نخواهند  یدسترس امیا نیدر ا یآموزش درخور یمدارس دولت
بدانند آمار  دیآموزش کشور با استگذارانیخاطر س نیبد .داشت

 یبه آموزش از راه دور اعداد یدرباره دسترسی اعالم یرسم
آموزان آموزش  دانش یادیدر پس آنها جمع زو  ستندین شیب

پس از .ها خواهند شد یها و کاست یتوجه یب یقربان دهیند
و آموزش  نددرآمد لیتعط مهیکرونا مدارس به حالت نیوع ش

 .کار آمد یرو یو سنت میآموزش مستق یبه جا یبرخط و مجاز
 یو امکانات متنوع ها رساختیداشتن ز ازمندین یآموزش مجاز

و امکانات  ها رساختیز از این زانیم کیاست که تمام کشور به 
 یاز خانواده ها حت یاریدر شهرها هم بس یحت .ستندینمند  بهره

 یریندارند چه برسد مدارس عشا دیتلفن همراه اندرو کی
مطرح شده هم در سطح کالن هم در  یها چالش یی.روستا

 توان ید مطرح شده است اما نمرخ در سطح و هم یانیسطح م
 یناش ینگیکرونا و قرنط .گفت فقط چالش به دنبال داشته است

همه  یرا برا یزندگجلوه های ارکان و  اندیشیزفرصت با ،از آن
 گمان یب .مختلف فراهم کرده است یها اقشار جامعه و سازمان

 شود یهم فراهم م ییفرصت ها یو نوآور رییبه دنبال هر تغ
د به رو خ یانیم ،را در سطح کالن ییها کرونا فرصت وعیش

 ،را فراهم کرده رییتغ یهاه نیکه زم نیدنبال داشته است هم
به فکر  یگذاران نظام آموزش استیباعث شده است تا س

برخط توجه داشته  یو آموزش مجاز فتندیب یراهبرد یزیر برنامه
آموزش  یو فرصت آموزش برابر و نوآور (،سطح کالن )باشند

 ییفرصت ها نیو همچن ی(،انیسطح م) شود یدارد خلق م دیجد
فراهم  (سطح خرد) ها هآموزان و خانواد دانش ،معلمان یرا برا

و  استمدارانیگردد که س یم شنهادیپ نیبنابرا ؛کرده است
حاصل از  جیآموزش و پرورش بر اساس نتا زانیر برنامه

ها را در نظر داشته باشند و در جهت استفاده از  چالش ،ها پژوهش
 هندیآ یشده تالش کنند تا اگر در درمان ها جادیا یها فرصت

کشور دچار از هم  یآموزش ظامن ،داد رخ ینینچنیبحران ا
که  شود یم یادآوریمعلمان به  در آخر .و اختالل نشود یدگیپاش

از  یا زهیکه آم یبیبا استفاده از آموزش ترک یارائه برنامه درس
آموزش  وهیش نیاثربخش تر ی،و حضور یکیآموزش الکترون

 یراست اما از آنجا که در حال حاضر امکان آموزش حضو
که  دیاستفاده کن ییها یانجیاز م یکیدر آموزش الکترون ،ستین
 یبرا .محدود است اریبس ایشباهت وجود ندارد  نیشتریب

مطالب  ،به مباحث کالس یدر دسترس یاز وجود برابر نانیاطم
آن دسته از دانش آموزان  یدسترس یبرا یو در محل ضبطرا 

را  السامکان حضور برخط در ک لیقرار دهند که به هر دل
 اریرا در اخت یریادگیکه ممکن است منابع  ییتا جا .نده انداشت
 یابیکم یها فرصت یمجاز یدر فضا. آموزان قرار دهند دانش

در  ژهیبه و یریادگی یها تیفعال یو واگذار میت لیتشک یبرا
که  یطیدر شرا .بردن پروژه ها وجود دارد شیپو  فیانجام تکال

 یکیزیاز حضور ف آموزان نشدا ،العاده فوق تیوجود وضع لیبه دل
در  یهمکار یآنها برا اقیاشت ،شوند یم عمن گریکدیدر کنار 

 ریخود به صورت غ یها یدر کنار هم کالس یدرس یها تیفعال
 یآزمون ها یبرگزار .دراست گرید یها از زمان شتریب یحضور

 یها عملکرد گروه بر اساس یابیارزش زین مسالین انیپا ای یانیم
 فیدرس و تکال تیکه به ماه یصورت در یآموز کوچک دانش

 یکارآمد یشود در ارتقا تیریمد یباشد و به درستخوان آن هم



 و همکاران بنیسی
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 یهر معلم. آنها موثر است زهیانگ تیدانش آموزان و حفظ و تقو
به  یو ارائه دانش تخصص سیتدر یدارد تا خود را برا فهیوظ

متعارف که به  طیهمچون آموزش در شرا .آماده کند رانیفراگ
 زیو معلم با تجه شود یانجام م یصورت چهره به چهره و حضور

 ،سیتدر یو هنر استفاده از مهارت ها شآموز  خود به دانش
آموزش  در شیوه ،سازد یرا اثربخش م یریادگی -یاددهی ندیفرا
 یژگیمعلمان به و است هم الزم یکیالکترون یا یحضور ریغ
هم  .توجه داشته باشند یریادگی وهیش نیمنحصر به فرد ا یها

معلم ممکن  یرحضوریآموزش غ در هم ی ودر آموزش حضور
 ایارائه دهد و  یبازخورد ناکاف ،ریفراگ یلیتحص شرفتیاست از پ

 نیحالت ا نیبدتر .ردیبگ دهیو مستمر را ند نیآغاز یابیشارز
ن استفاده کند و هم از تصفحه هم از م کی یاست که معلم رو

مجبور هستند که کلمات  انحالت دانش آموز نیدر ا ؛صدا
انعطاف در  .مشابه را همزمان هم بخوانند و هم بشنوند میمفاه

 یدر آموزش ها سیتدربه روش  دنیو تنوع بخش سیروش تدر
با  .دانش آموزان سازگارتر است یریادگی تیبا قابل ی،حضور ریغ

آموزش  یمزایای فراوان روشها،ت ذکر شده الوجود مشک
ساز ارتقا آموزش به  تواند زمینه الکترونیک و از راه دور می

آموزش حضوری و چهره به چهره با آموزش ) صورت ترکیبی
 .گردد (الکترونیک و از راه دور
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