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Abstract 

Textbook is the most important educational media in Iran; Therefore, acquiring knowledge, 

disseminating and applying it has a very decisive place in the fate of the country, especially 

the educational system; This is achieved with the help of a proper training program. Also, the 

need to develop and implement educational programs that can respond to the needs of society 

in line with current developments, is a priority. Following the outbreak of the coronavirus and 

the closure of schools, the need to pay attention to the curriculum of students is felt more than 

ever. This event, as one of the health crises, has a direct impact on the way of education and 

has changed the teaching of the curriculum. Education through curriculum teaches learners 

skills and knowledge. Virtual education is the use of telecommunication technology to receive 

information for the purpose of teaching and learning. One of the most important advantages of 

e-learning is to create interaction between learners and educators through simultaneous and 

asynchronous learning network models. Education and, consequently, educational institutions, 

as they have a special place in the real world, are also of special importance in cyberspace and 

play a significant role in the development of science and technology, the growth of 

information and media literacy of students, students and all walks of life. In the age of 

technological advancement, is a necessity, not a choice, to pay attention to the technology 

approach to education. If the education system wants to transfer information in the shortest 

time, it needs a new method. 
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 چکیده

ایران است؛ لذا دستیابی به دانش، اشاعه و کاربرد آن جایگاه بسیار تعیین زمینه و هدف: کتاب درسی مهمترین رسانه آموزشی در کشور 
شود. همچنین، نیاز به تدوین و  ای درسرنوشت کشور و به ویژه سیستم آموزشی دارد؛ این با کمک برنامه آموزشی مناسب محقق می کننده

 .به نیازهای جامعه پاسخ دهد، در اولویت است اجرای برنامه های آموزشی و درسی که بتواند هماهنگ با تحوالت زمان حاضر
روش: به دنبال شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، ضرورت توجه به برنامه درسی دانش آموزان و دانشجویان بیش از پیش احساس 

های مطالب درسی را  زشی آموزش وپرورش داشته و آمو شود. این اتفاق به عنوان یکی از بحرانهای بهداشتی تأثیر مستقیمی بر نحوه می
 .آموزد ها را به فراگیران می ها و دانش دستخوش تحول ساخته است. آموزش وپرورش از طریق برنامه درسی ، مهارت

آموزش مجازی استفاده از فناوری ارتباط از راه دور به منظور دریافت اطالعات با هدف آموزش و یادگیری است. از مهمترین مزیتهای 
های شبکه یادگیری همزمان و غیرهمزمان اشاره  دهندگان از طریق مدل توان به ایجاد تعامل میان یادگیرندگان و آموزش آموزش مجازی می

کرد. آموزش و در پی آن نهادهای آموزشی همچنان که در جهان واقعی از جایگاهی ویژه برخوردارند، در فضای مجازی نیز اهمیتی خاص 
 .کنند ای دانش آموزان، دانشجویان و همۀ اقشار جامعه ایفا می م و فناوری، رشد سواد اطالعات و رسانهدارند و نقشی بسزا در گسترش علو

نتیجه: در عصر پیشرفت تکنولوژی، توجه به رویکرد فناوری در زمینه آموزشی یک ضرورت است نه انتخاب. اگر سیستم آموزشی بخواهد 
 .نیازمند روش نوین در آموزش است این اطالعات سریع را در کمترین زمان منتقل کند

 

 برنامه درسی، آموزش مجازی، ویروس کرونا واژگان کلیدی:

 

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

 

 مقدمه 

را یک بیماری همه گیر  11-سازمان بهداشت جهانی کووید 
تهدیدی معاصر برای بشریت به شمار می اعالم کرده است که 

رود. این همه گیری با موفقیت باعث تعطیلی جهانی چندین 
جمله فعالیت های آموزشی شده است و این امر منجر فعالیت از 

به روی آوردن دانشگاه ها به آموزش آنالین به عنوان بستر 
 .[1]آموزشی از طریق واکنش به بحران شده است

توسعه و پیشرفت فناوری اطالعات، بستر فنی را برای اصالح 
آموزش و فرصت هایی برای نوآوری در آموزش و پرورش فراهم 

های بیشتری را  فرصت 11-همه گیری جهانی کووید  می کند.

 

http://journal.iocv.ir/article_150240.html
http://journal.iocv.ir/article_150240.html
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=1070240&_au=%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1+%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D8%AF%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86+%D8%A2%D8%B0%D8%B2%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=1070240&_au=%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1+%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D8%AF%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86+%D8%A2%D8%B0%D8%B2%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=1015345&_au=%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3++%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=1014163&_au=%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA++%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=1070203&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C++%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
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برای اجرای گسترده آموزش آنالین ایجاد کرده است. از آنجا که 
آموزش آنالین دارای مزایای انعطاف پذیری، دسترسی به 
اطالعات، دسترسی جهانی، برابری، نوآوری و کارآیی است، 

از راه  تعداد فزاینده ای از موسسات آموزشی برنامه های آموزشی
دور و ترکیبی ارائه می دهند. با این حال، آموزش آنالین نیز 
دارای کاستی هایی است که شامل محدودیت های تکنولوژیکی، 

ها و عدم  عدم احساس تعلق و ارتباط، وجود حواس پرتی
مشارکت است. دانش آموزانی که دارای مهارت های فنی اولیه و 

و نرم افزار( هستند و در  دسترسی به فناوری )مانند سخت افزار
یادگیری خود انگیزه دارند و همچنین در مدیریت زمان خود را 

 .[2]توانند در آموزش آنالین موفق شوند دانند، می منضبط می
در ایران مشاهده شد که باعث  1۹این بیماری در اسفندماه سال 

تعطیلی بسیاری از مراکز آموزشی و دانشگاهی به دلیل  
جتماع و تجمعات شد. اگر چه در چند سال اخیر، جلوگیری از ا

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدام بر ارائه 
کرد  های علوم پزشکی در بستر فضای مجازی تأکید می آموزش

اما در عمل، حرکت وسیعی در سطح کشور در این حوزه اتفاق 
ای ه ها اقدام به برگزاری دوره نیافتاده بود و تنها برخی دانشگاه

مجازی کرده بودند. در حوزه وزارت آموزش و پرورش نیز، 
رغم تأکید بر هوشمندسازی  شرایط مشابهی حاکم بود و علی

گیری در بسترسازی و ارائه  های چشم مدارس پیشرفت
های مجازی حاصل نشده بود. اگر چه پاندمی کرونا،  آموزش

های جامعه از جمله سالمت  مشکالت زیادی بر تمام شاخص
ها در  دم تحمیل کرد، اما منجر به شکوفایی برخی قابلیتمر

توان به فراگیر شدن و رونق یافتن  کشور شد که از جمله آن می
رسد که  آموزش مجازی در سراسر کشور اشاره کرد. به نظر می

آموزش مجازی در کشور ما وارد یک فاز جدیدی شده و توجه 
از طرف  های مجازی معطوف شده است. تری به آموزش بیش

دیگر، مسؤولین امر نیز بیش از پیش بر اهمیت آموزش از راه 
اند.  های مبتنی بر یادگیری الکترونیکی واقف شده دور و آموزش

های الزم از قبیل  رود که با توسعه زیرساخت بنابراین انتظار می
توسعه شبکه سراسری اینترنت و افزایش سرعت آن، تولید 

محور، و استفاده از تجارب کسب  افزارهای آموزشی تعامل نرم
شده در این پاندمی شاهد رونق روزافزون آموزش مجازی در 
کشور باشیم و حتی بعد از پایان یافتن شیوع کرونا، این نوع 

  .[3]آموزش در کنار آموزش حضوری تداوم داشته باشد
به دنبال شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، ضرورت توجه 

شود.  آموزان بیش از پیش احساس می نشبه برنامه درسی دا
های بهداشتی  شیوع ویروس کرونا به عنوان یکی از این بحران

ی آموزش و پرورش داشته و  تأثیر مستقیمی بر نحوه
های مطالب درسی را دستخوش تحول ساخته است،  آموزش

آموزش و پرورش از طریق برنامه درسی که شامل برنامه رسمی 
آموزد و فضا  ها را به فراگیران می و دانش ها و عیان است مهارت

های اجتماعی و  گیری نگرش و محیط آموزشگاه نیز در شکل
فکری دانش آموزان مؤثر است. موضوعات مختلفی در سیستم 

ی برنامه درسی که  آموزش وپرورش وجود دارد، به ویژه درزمینه
  . [4]گذاردبر آموزش تأثیر می

درسی از جمله محتوا، روش تدریس،   های برنامه عناصر و مؤلفه
های مکمل و پشتیبان و  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، رسانه

مخاطبان )شامل دانش آموز، معلم، مدیر و خانواده( در آموزش 
گیرد. سیاست دولت در این دوره  مجازی مورد توجه قرار می
مدارس و دانشگاهها تعطیل است؛ »تعطیالت این بوده است که 

بر همین اساس « یادگیری تعطیل نیست. و لکن آموزش
و  ای برای پیشبرد امور آموزشی سازوکارهای بسیار گسترده

تحقیقاتی با تمرکز بر بستر فضای مجازی و آموزش از راه دور 
 .[5]طراحی و تدوین گردید

 

 برنامه درسی
بینی، سازماندهی و شکل دادن  درسی به شناخت، پیش  ی  برنامه

ی یادگیری  و پرورشی در حیطههای آموزشی  فعالیت
ای از علوم  شود. فهم برنامه درسی شاخه یادگیرندگان گفته می

های  ترین شاخه ریزی درسی یکی از مهم تربیتی است. برنامه
« تدوین، اجرا و ارزشیابی»مطالعات برنامه درسی است که به 

پردازد. کلمه ی برنامه درسی از نظر لغت از  برنامه درسی می
التین به معنای راهی که باید طی شود گرفته شده  ای کلمه

است. این تصور بر یک مسیر یا برخی موانع یا وظایفی داللت 
می کند که هر فرد بر آن ها غلبه پیدا می کند. یعنی مقوله 
هایی که دارای آغاز و انجام است و باید هدف هایی از آن ها 

 .[6]منتج شود
شود:  ونه تعریف میبه صورت سنتی برنامه درسی بدین گ

مجموعه ای از تصمیم های از پیش تعیین شده و مسیر شناخته 
ریزان باید  شده ای که یادگیرندگان بر اساس تشخیص برنامه

ها در سند برنامه درسی برای  طی کنند، که این مجموعه تصمیم
یک درس خاص، یک پایه تحصیلی یا یک دوره تحصیلی 

وافق نظر میان صاحبنظران بر شود. در این دیدگاه ت منعکس می
سر عناصر یا اجزای برنامه درسی وجود ندارد؛ رایجترین دیدگاه 

عنصر می داند:  4در این زمینه برنامه درسی را دربردارنده 
هدفها، محتوا، روش و ارزشیابی. در تعریف نوین برنامه درسی را 

دانند و  های یادگیری دانش آموزان می عبارت از تجربه
یری دیگران در مورد دانش آموزان را به طور کلی گ تصمیم

مردود شمرده یا برای آن اهمیت ثانوی قائلند؛ یعنی حقیقت 
برنامه درسی چیزی جز تجربیات دانش آموزان نیست که تنها 
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پس از مواجهه با موقعیتهای از پیش تعیین شده یا برآمده از 
ع( قابل تصمیم مشترک معلم و دانش آموز )پدیده ای پس از وقو

  .[7]ترسیم است
به  باید  معتقدند که درسی   برنامه   مدرن در حوزه پست متفکران 

دانش   و   شود معلمان  موجب باشد که  تحولی  تربیت    نوعی دنبال 
متفکران بررسی مسایل بپردازند.  به    اکتشافی در سفری   آموزان 
و    انحصاری الت ح  باید از  درسی معتقدند که برنامه  مدرن پست 

فراموش   ً   غالبا   صداهای مختلف و   بتوان تا   شود   متمرکز خارج
  باید درسی   برنامه  عده  این   نظر  شده را هم شنید. بنابراین از

 .[6]و مشارکتی باشد  منعطف، سازگار
طراحی برنامه درسی به طور کلی در دو سطح عام و خاص 

گیری در  گیرند. سطح فراگیر یا عام ناظر و تصمیم شکل می
خصوص مبانی ارزشی است و سطح خاص و یا جزئی ناظر بر 

گیری های تکنیکی و فنی در خصوص برنامه ریزی و  تصمیم
چگونگی اعمال عناصر برنامه است. در سطح فراگیر یا عام، 

ح برنامه درسی از نوع منبع یا منابع اطالعات که توسط طر
پذیرد. به لحاظ تاریخی سه  شود، تاثیر می ریز انتخاب می برنامه

منبع اطالعاتی برای برنامه ریزی درسی شناسایی شده است که 
هر یک به عنوان مبنایی در تصمیم گیری های متعدد مربوط به 

های درسی مدون،  : موضوعشود ریزی به کار گرفته می امر برنامه
ای که برنامه درسی برای آنان طراحی می گردد و  یادگیرنده

جامعه. همچنین شکل یا ساختار برنامه درسی در یک سطح 
هایی که در خصوص عناصر  تکنیکی و مشخص تر از تصمیم

تشکیل دهنده برنامه درسی اتحاذ می شود، تاثیر می پذیرد. 
 (.131۹)اعتماد اهری و همکاران، [۹]

بنابراین با توجه به اهمیت و قابلیت آموزش مجازی در آموزش 
عالی ایران به عنوان یکی از جدید ترین شیوه های یادگیری در 
سیستم آموزشی، نیاز است تا برنامه درسی آموزش مجازی 
مطابق با ساختار و ویژگی های منحصر به فرد آن طراحی و اجرا 

 شود. 
 

 تاریخچه آموزش مجازی 

در عرصه های آموزشی چالش های جدیدی را ایجاد  ینترنتا
کرده و استفاده از بستر و زیرساخت مناسب اینترنت برای 

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

 آموزشی می باشدنمونه های انتخاب شده برای روشهای جدید 

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

دهد آموزش  به طوری که شواهد نشان می .مزایای نسبی است
 1۹44ای در اواسط دهه  غیر حضوری در واقع با آموزش مکاتبه

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

همان سابقه بهره گیری از آموزش غیر  .شود استفاده می
 میالدی باز می 1۹44حضوری مبتنی بر فناوری به اوایل دهه 

گردد. ابزارهایی مانند اسالید و تصاویر متحرک با تولید و توسعه 
صری به عنوان ابزار کمک آموزشی به کالس وسایل سمعی ب

درس راه یافت و ظهور صنعت تلویزیون نقطه عطفی در روند 
 .[1]تکمیلی آموزش از راه دور پدید آورد

در سیر تکوین آموزش و آموزش از راه دور همزمان با تغییر 
شکل از متون نوشتاری به تلویزیون آموزشی تحول بزرگی 

آموزش از راه دور در اروپا به صورت مشاهده میشود. اولین شکل 
های آغاز شد، این شکل از آموزش تا اواسط  های مکاتب دوره

قرن حاضر به صورت مطلوب پذیرفته شده بود. تا زمانی که 
رادیو و تلویزیون آموزشی به شهرت رسید، اشکال اساسی 
آموزش از طریق رادیو و تلویزیون، عدم وجود ارتباط دو جانبه 

و فراگیر بود. زمانی که فناوری ارتباطی موثر قابل  بین استاد
دستیابی شد، بوسیله فراگیران این نظام آموزشی مورد استفاده 

ترین ابزار ارتباطی رایانهای،  قرار گرفت. در حال حاضر معروف
عبارتند از پست الکترونیکی با استفاده از تابلوهای اعالنات و 

فنی و کنفرانسهای های شنیداری و تل اینترنت، کنفرانس
تصویری با استفاده از یک یا دو ویدئو و استماع دو طرفه از 
طریق ضبط صوت، کابل تلفن، نسوج نوری، ماهواره، و 

 .[14]مایکروویو مدار بسته
 

 برنامه درسی و آموزش مجازی
های استفاده از آموزش مجازی نیازمند توجه به تسلط بر مهارت

های درسی مناسب است و در برنامه درسی الکترونیکی  برنامه
جهت دستیابی به اهدافی همچون تقویت مهارت حل مسئله، 

های آموزشی و به عبارتی  خالقیت و برقراری ارتباط، باید فرصت
ان برنامه های درسی به گونه ای طراحی شوند که حصول اطمین

از تحقق این اهداف تا حدودی از قبل قابل پیش بینی باشند. 
طراحی برنامه درسی فعالیتی است که به شناسایی عناصر برنامه 

پردازد.  درسی و تصمیم گیری درباره نحوه روابط بین آنها می
درباره عناصر یا اجزاء برنامه درسی، بین صاحب نظران برنامه 

 1تا  1ندارد و دامنه وسیعی از درسی اتفاق نظر و اجماع وجود 
 .[11]گیردعنصر را در بر می

های درسی مجازی نیز از عوامل و شرایط  طراحی و اجرای برنامه
شود. برنامه درسی مجازی اساس اجتماعی هر جامعه متأثر می

توسعه دانشگاههای مجازی است که این برنامه ابتدا  باید 
با مهارت اجرا گردد مدرسان  طراحی و تولید شود، سپس توسط

و به طور مداوم مورد ارزشیابی قرار گیرد. تهیه سامانه مدیریت 
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پشتیبانی هر زمانی نیز برای  یادگیری مناسب و تدارک سیستم
 .[12] بهبود کیفیت برنامه درسی مجازی باید مد نظر قرار گیرد

برای طراحی برنامه درسی مجازی باید  عوامل نافذ و اثرگذار بر 
درسی به  عنوان مبانی شناسایی و سپس تعداد عناصر  برنامه

برنامه درسی و ویژگیهای آنها مشخص گردد. در برنامه درسی 
های مجازی عواملی مانند: درک قابلیتها و توجه به نظریه

یادگیرنده محور در کنار عوامل فلسفی، تحوالت اجتماعی و 
 عیینشوند که بر ت موضوعات درسی به عنوان مبانی تلقی می

های آن عناصر تأثیر تعداد عناصر برنامه درسی مجازی و ویژگی
های ارتباطی، اطالعاتی، گذارند. از این رو درک قابلیتمی

ای و شخصی سازی و  دسترسی هرزمانی و هرمکانی، چندرسانه
از  تأکید به یادگیرنده محوری دو عامل مهم هستند که متمایز

های درسی مجازی  برنامههای درسی حضوری بر طراحی  برنامه
تأثیرگذار هستند. این دو عامل کیفیت اهداف برنامه، محتوا، 

های تدریس و فعالیتهای یادگیری، مواد و منابع یادگیری، شیوه
 های یادگیرندگان را تحت تأثیر های ارزشیابی از آموختهشیوه

 .[14]دهند قرار می
زیادی وابسته به اجرای موفقیت آمیز یادگیری الکترونیکی تا حد 

برنامه درسی است که طراحی و تدوین می شود. بنابراین قبل از 
اینکه هرگونه محتوای آموزشی تولید شده باشد مربیان باید به 
اصول برنامه های درسی آگاه باشند. در واقع، در برنامه های 
درسی محتوای یادگیری مجازی موثر و کارآمد باید بر مبنای 

یادگیری تولید شود. توجه به اصول صحیح نظریه های مطمئن 
در طراحی برنامه درسی اثربخشی یادگیری را تعیین می کند. 
برنامه درسی باید یادگیرندگان را برای کاربرد مفاهیم یاد گرفته 
شده قادر سازد. در اصل، آموزش مجازی محتوا را به طور 

گر برجسته ارائه می دهد، نه ساختار یا حمایت های آموزشی دی
 . [11]برای یادگیرنده را

های تدریس و نحوه تعامل بین مدرس و دانشجو از  تعیین شیوه
 های مربوط به طراحی برنامه درسی مجازی  دیگر تصمیم

است که در آن میزان و نحوه ارتباط همزمان و ناهمزمان بین 
 های  شود. به عالوه تعیین شیوه دانشجو و مدرس مشخص می

رحله طراحی و تولید مورد توجه قرار گیرد و ارزشیابی باید در م
 مسائل مربوط به میزان توجه به تکوینی یا پایانی بودن 

های اصیل بودن آن و مسائل فنی مربوطه مد  ها، جنبه ارزشیابی
 های دانشجویان گرچه به عنوان  نظر باشد. ارزشیابی از آموخته

به مانند  شود، لیکن یکی از عناصر برنامه درسی مجازی تلقی می
 ایدئولوژی عملیاتی کلیه سایر عناصر برنامه درسی را تحت 

دهد و از همین رو از اهمیت و حساسیت باالیی  تأثیر قرار می
 های مربوط به ارزشیابی در برنامه مجازی برخوردار است. تصمیم

های این  از یک سو باید بسترهای الزم برای استفاده از قابلیت

 م سازد و از سوی دیگر دانشجویان را از محیط یادگیری را فراه

 .[12]گرایش به تقلب و سرقت ادبی باز دارد
 

 ضرورت و اهمیت آموزش مجازی
وی جامعه اطالعاتی حرکت سزاره جدید به هور که ما در نطماه

ر عهده داشته و بمی کنیم آموزش مجازی نقش بسیار مهمی را 
 .[13]د دادهخوان نشامچنان انعطاف پذیری و تنوع خود را ه

آموزش مجازی به مثابه عاملی شناخته شده است که فرآیند 
بخشد و منجر به توسعه دستاوردهای یادگیری را تسهیل می

شود. بنابراین، آموزش  دانشجویان با استفاده از فناوری می
شود. این  مجازی برای این یادگیرندگان امری مهم تلقی می

یادگیرندگان را بهبود بخشد و  تواند پیشرفت تحصیلیفناوری می
دستیابی به بخشی از اهداف آموزشی استاندارد بدون هیچ  در

دسترسی به مدرسه یا دانشگاه یاری رساند. یادگیری الکترونیکی 
های اطالعاتی و  اثربخش از طریق استفاده کردن از فناوری

های  شود. این فناوریها سبب توسعۀ فرصتارتباطاتی حاصل می
کند  آموزان و دانشجویان کمک می  شوند و به دانش میآموزشی 
های  های خودشان را گسترش دهند. نتایج بررسی تا مهارت

تواند تأثیر دهد که یادگیری الکترونیکی میطولی نشان می
عمیق مثبتی بر درگیر کردن یادگیرندگان، نگرشهای مثبت 

ه معلمان، شخصی کردن یادگیری و خالقیت دانش آموزان داشت
 .[14]باشد

 

 مزایای آموزش مجازی

به هنگام سازی یا به روزرسانی دوره های مبتنی بر آموزش  
الکترونیکی به سرعت و به سادگی انجام می شود. موضوعات و 
محتویات تغییر یافته به سرعت بر روی سرویس های مربوطه 
قرار می گیرد و فراگیران بال فاصله از نتایج آن بهره مند 

آموزش الکترونیکی باعث افزایش قدرت نگه داری  .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 

لب را فرا در صورتیکه فراگیران یک بخش از یک مط .شود
نگیرند می توانند در زمان مناسب به آن رجوع کرده و آن را فرا 

 .گیرند و یادگیری هر بخش جواز ورود به بخش بعدی است

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

در مورد مزایای آموزش مجازی و یکی از نمودهای رایج آن  
آموزش الکترونیکی سخن بسیار رفته است که به آن اشاره ای 
خوهیم داشت و این مزایا را تحت عنوان مزایای اقتصادی، 

 آموزشی، فرهنگی، زمانی دسته بندی نموده ایم.
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مزایای اقتصادی شامل: کاهش هزینه های رفت و آمد، کاهش 
ینه های تولید، لوازم تحریر و متعاقب آن حفظ محیط زیست. هز

آموزشی شامل: توجه به نیاز مخاطبین، سهولت دسترسی به 
منابع مختلف، امکان ثبت و ضبط فعالیت ها و برنامه ها، 
پیگیری مستمر پیشرفت تحصیلی، پیگیری مستمر پیشرفت 
تحصیلی، ارائه و آماده سازی مدل های مختلف آموزشی، 

مات تحصیلی و مشاوره ای برای دانشجویان، افزایش نیروی خد
 انسانی مجرب همگام با فناوری اطالعات و ارتباطات.

مزایای فرهنگی شامل:جهانی بودن یادگیری الکترویکی به دلیل 
استفاده از اینترنت، امکان ساخت اجتماع توسط افراد در محیط 

ت با سرعت باال، وب. مزایای زمانی: شامل: به روز رسانی اطالعا
 .[15]ساعته 24در دسترس بودن آموزش الکترونیکی به طور 

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

ری، شنیداری و سنتی را فراهم شیوه سنتی آموزش یعنی دیدا
می کند. ویژگی منحصر به فرد دیگر این شیوه آموزشی که به 
مدد پیشرفت فناوری فراهم گردیده است، کارایی بیشتر آموزش 
و مخاطبینی است که نه در یک منطقه یا کشور خاص، بلکه در 
سرتاسر جهان پراکنده اند. به عالوه تبدیل تدریجی آموزش از 

ه استاندارد آموزش الکترونیکی، هزینه های انتشار و طریق وب ب
توزیع برنامه های آموزشی بسیار کاهش یافته است. آموزش 
الکترونیکی همچنین امکان آموزش خصوصی را فراهم می کند. 
چیزی که با استفاده از رسانه های چاپی امکان پذیر نیست و به 

داشت.  صورت حضوری نیز هزینه بسیار زیادی در بر خواهد
ویژگی دیگر آموزش الکترونیکی در این است که این امکان را 
برای دانشجو فراهم می کند تا به میل خود و متناسب با توان 
یادگیری سرعت پیشرفت درسی را تعیین کند. در این شیوه 
آموزش دانشجویانی که از سطح اطالعاتی باالتری برخوردارند، 

رعت بگذرانند در حالی که می توانند مطالب ساده تر را به س
دانشجویان ضعیفتر می توانند وقت بیشتری را صرف یادگیری 
همان مطالب کنند. این امر در مقایسه با کالسهای حضوری 
موجب کاهش اضطراب و نگرانی این گونه دانشجویان، ناشی از 

 .[16]عدم توانایی همگانی با سایر دانشجویان می شود
 

 آموزش مجازیمعایب و محدودیتهای 
ها با  آموزش مجازی در شرایط کنونی همچون سایر حوزه

درصد فراگیران  34 حدودهای متعددی همراه است.  چالش
همچنان امکان دسترسی دائم به فضای مجازی و یا استفاده از 

های آموزشی مجازی را ندارند. طیف متنوع دروس و  برنامه

ای در این  عمدهها خود مشکل  ها در مدارس و دانشگاه رشته
  .[17]مقطع است

مترقبه، ناشناخته  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
  روانی بر روی دانشجویان و دانش آموزان و همه فعاالن

محدودیت زمان برای ترم یا سال تحصیلی،  آموزش،عرصه 
 حجم و محتوای زمان بندی شده و اینکه عمده دروس برای 

و ارائه آن در فضای  است فضای حقیقی و حضوری طراحی شده
مجازی نیاز به تغییر محتوا یا تبدیل محتوا در فرمت متناسب با 
 فضای مجازی دارد، کم رنگ شدن فضای احساسی و عاطفی در

همه این  فضای مجازی از موارد چالش برانگیز است. با
توانند بستر خوبی برای  مشکالت فضای مجازی، صدا وسیما می

ای از مافات باشند. بحران ویروس کرونا نه  جبران بخش عمده
تنها آموزش، بلکه همه نهادهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و 

آنقدر که تا کرده است.  اقتصادی ما و همه دنیا را غافلگیر
گرفتند. امور غیر مترقبه دیگر ها آن را جدی نمی ها خیلی هفته

طبیعی ناگهانی، تاکنون به این  همچون سیل و زلزله و بالیای
 .[17]ای و محدود بوده است گستردگی نبوده، بلکه منطقه

 

 چالش های پیش روی آموزش مجازی 
آموزش مفهوم معایب با ه اول نگای آموزش مجازی در هاچالش

مپوشانی معنایی همجازی که در قسمت قبل شرح داده شده 
ستند که همواردی ها دارند اما می توان گفت این چالش

رفع و رجوع کردن با رداخت و پورت جدی به آن صیست به بامی
ه مراتب بیشتر خواهد بی مجازی هاموارد مذکور، کیفیت دوره

ورت عام در صه بشد. از طرف دیگر، می توانیم این مفهوم را 
ی آموزش مجازی این هامحدودیتبا نظر بگیریم و تفاوت آن 

حث محدودیت ها، بت که لزوما در تمام موارد مطرح شده در سا
لذات جزو ها باند خورد. اما محدودیتهوانخه چشم ها باین چالش

 .[15]ه حساب می آیندبینفک آموزش مجازی ال
ری الکترونیکی دست یافتن به تصمیم گیرندگان در مورد یادگی

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

 . به کارگیری صنعت یادگیری الکترونیکی چاالک و رو به رشد1
 . اثبات مجدد طراحی آموزشی و الکترونیکی2
 . سرعت3 
 . نیروی انسانی4 
 نوآوری مجدد آموزش .5
 

 



 و همکاران دلفان آذزی

 

146 

 کروناآموزش مجازی  در دوران بحران 
با شیوع بیماری کرونا ویروس جدید، ابعاد مختلف زندگی انسان 
تحت تاثیر قرار گرفته است. دانش آموزان، نیاز مبرمی به دریافت 

گذاری اجتماعی باعث   آموزش های کیفی مناسب دارند. فاصله
شده است که شیوه آموزش بخش بزرگی از دروس این دانش 

پیدا کند. برای اطمینان از آموزان به روش مجازی تغییر شکل 
ها و   کیفیت مناسب آموزش در دوره پاندمی، تعیین دقیق چالش

در ایران حدود یابد.   نیازهای دانش آموزان اهمیت باالیی می
و نیم میلیون دانشجو  سهمیلیون دانش آموز و حدود  سیزده

وجود دارد. اولویت سالمت جسمی و روانی و جلوگیری از آسیب 
گذاران به تعطیلی  بخش بزرگ جامعه در نظر سیاستدیدن این 

آموزش حضوری و ترجیح آموزش مجازی در شرایط کنونی را 
بحران کرونا می تواند فرصتی برای . الزام آور کرده است

های زیرساختی در این زمینه  ها، کمبودها و نقص شناسایی ضعف
از در های مورد نیو نمایان ساختن عدم توازن در توزیع زیرساخت

های تلویزیونی به خصوص در مناطق  بخش اینترنت و شبکه
دور از دسترس و شناسایی این کمبودها و تالش در  مرزی و

جهت بر طرف کردن آنها باشد و این به مثابه رشد و تعالی در 
زمینه و جنبه مثبت شرایط به وجود آمده و خود نقطه آغازی  این

 .[17] برای تداوم در آینده است
فرهنگی همه و جتماعی دی اقتصای اهامدنظر گرفتن پیادر با  

از یکی ن، جهادم ندگی مرن زکاارهمه وس در یروین ی اگیر
؛ ثر پذیرفتهاکنونی ان بحرت از ملی که به شدی هادکررکا
 .[1۹]ستزش اموآ

یل اری اجتماعی از اواعایت فاصله گذرلیل دکه به ا چر 
ورش و پرزش و موآبخش ر در شی کشوزموم آنظاه، سفندماا
ارس و مدلی تعطیاز آغاز  ند. ه اعالی به نوعی تعطیل شدزش موآ

ن و یوتدری، دغدغه ی ین بیماحذف اکمک به ای بره ها نشگادا
ل و در منزا در زش هموای تداوم آبرصیلی تحی برنامه هاای جرا

ین چالش نظام های گترربه بزنگی خاقرنطینه ی یط اشر
تبدیل لی عازش موآهم ورش و پرزش و موآهم یعنی شی زموآ

ای بری ما بلکه ر شوکها در نه تنغه غدش و دچالن یه است. اشد
ای که نهادها و  کشورهای جهان مطرح بوده است به گونهمه ه

ان بهداشت جهانی و یونیسف المللی نظیر سازم های بین سازمان
ها و  هم به تکاپو برای تدوین برنامه درسی و دستورالعمل

راهنماهای آموزشی و تربیتی برای این شرایط وادار شده اند 
های بسیار مهم و جدی که از سمت آموزش و  یکی از برنامه

پرورش و همچنین آموزش عالی مطرح و انجام شد بحث 
موزش از طریق فضای مجازی آموزش الکترونیک یا همان آ

است چنانکه امروزه دنیای آموزش و پرورش نقطه توجه خود را 
از تدریس و یادگیری معطوف کرده است و چنین رویکردی با 

توجه به دانش گسترده فناوری اطالعاتی و فناوری و فناوری 
 .[11]آید قریب به دست می

فزار، ساخت نتایج تحقیق نشان داد که از آموزش مبتنی بر نرم ا
نقشه ی ذهنی را برای ارتقای عملکردهای شناختی از جمله 

 .[24]سرعت پردازش اطالعات دانش آموزان افزایش می دهد
تواند   نتایج پژوهش ها نشان داد که آموزش الکترونیکی می

جایگزین مناسبی برای آموزش حضوری باشد. مقارنت وضعیت 
تحصیل سبب شده است  کرونایی و ایام تحصیلی و نیاز به ادامه

آموزان و دانشجویان به فضای مجازی و  تا همه دانش
های آموزشی خود را از  های برخط روی بیاورند و برنامه کالس

های اجتماعی اینترنت دنبال کنند. این حد استقالل  طریق شبکه
و وابستگی نشان دهنده آن است که نه تنها مسئوالن و پدر و 

ینترنت مخالف نیستند بلکه برای مادرها به استفاده از ا
برداری از فضای مجازی تاکید و اصرار دارند؛ بنابراین  بهره
  [21]توان کسی را نسبت به استفاده از اینترنت منع کرد. نمی

 

ارزشیابی کیفیت عناصر برنامه درسی آموزش 

 الکترونیکی  در آموزش عالی ایران
نوین است که در آموزش الکترونیکی یکی از پدیده های جهان 

عصر اطالعات و جامعه دانش مدار با به عرصه وجود گذاشته و 
ترین فناوری است که می  به زعم بسیاری از متخصصان، مهم

تواند رویکردهای جدید آموزش و یادگیری را حمایت کند. در 
های آموزشی در  ها و موسسه همین راستا بسیاری از دانشگاه

های آموزشی  ها و دوره ه برنامهسراسر دنیا با طراحی و ارائ
الکترونیکی پا به عرصه وجود نهاده اند تا پاسخگوی تقاضای 

مندان برای آموزش و انعطاف پذیری بیشتر در  روز افزون عالقه
امر آموزش باشند. این نوع آموزش همچون هر پدیده ای 

هایی که فراهم ساخته  نوظهور دیگری، افزون بر مزایا و فرصت
رد آن به ویژه در کشورهای در حال توسعه با برخی است، کارب

 .[22]ها همراه بوده است تردیدها و چالش
ها و  همگام با توسعه آموزش الکترونیکی در سطح دانشگاه

های آموزش عالی، موضوع ارزشیابی و اعتبار سنجی به  موسسه
 _ویژه از باب بررسی تضمین کیفیت فرآیند های یاددهی

رای برنامه های آموزش الکترونیکی و لزوم یادگیری، توجیه اج
تأمین الزامات و استانداردهای مورد نظر برای طراحی توسعه و 

سازی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی اهمیت  پیاده
 .[22]یابد می

باید توجه داشت که توسعه و بقای این دانشگاه ها، موسسه ها  
برنامه درسی آنها عالوه بر عوامل زیرساختی و بودجه، به کیفیت 

وابسته است. نحوه طراحی برنامه درسی آموزش الکترونیکی 
نقش مهمی در یادگیری دانشجویان دارد و دست اندرکاران 
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های مجری آموزش الکترونیکی باید اصول  برنامه درسی دانشگاه
طراحی و تدوین برنامه درسی را به کار گیرند. بهبود کیفیت 

کی مستلزم طراحی برنامه درسی یادگیری در آموزش الکترونی
نظام مندی است که در آن ارتباط بین عناصر برنامه درسی و 
چگونگی تلفیق آن با قابلیت های فناوری ها نشان داده 

 .[14]شود
شایان ذکر است که طرح برنامه درسی شامل عناصر برنامه 
درسی و چگونگی روابط بین آنهاست که از نظر صاحب نظران 

برای ( 1141) 1این عناصر متفاوت است مثال تایلرمختلف تعداد 
هدف، تجربه های یادگیری، » برنامه درسی چهار عنصر

 2را در نظر می گیرد. زایس« سازماندهی تجارب و ارزشیابی
هدف، محتوا، مواد و منابع، فعالیت »چهار عنصر (1176)

 3کالین را بیان می کند.« یادگیری و روش های ارزشیابی
هدف، محتوا، مواد و منابع، فعالیت های » نه عنصر (11۹1)

بندی، زمان و  یادگیری، راهبردهای تدریس، ارزشیابی، گروه
کند و در برخی  را به عنوان عناصر برنامه درسی معرفی می« فضا

هدف، محتوا، مواد آموزشی، راهبرد های » منابع، عناصر
ه عناصری ک« یادگیری، ارزشیابی، زمان و فضا -یاددهی

متخصصین برنامه درسی بر سر آنها توافق دارند بیان شده 
 .[6]است

اجرای برنامه درسی آموزش الکترونیک در ایران با چالش های 
فرهنگی، حقوقی، مالی، زیرساخت فناوری و شناختی مواجه 
است فاصله داشتن کیفیت برنامه درسی آموزش الکترونیکی با 

و عناصر تشکیل دهنده وضع مطلوب، بازنگری در تمامی ابعاد 
برنامه درسی آموزش الکترونیکی به منظور اتخاذ تدابیر و 
راهکارهای مناسب برای رفع نقایص و مشکالت هر یک از 
عناصر را طلب می کند. از جمله تدابیر و راهکارهای مناسب در 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: این زمینه می

در راسته مقاصد و .هدف: توجه داشتن به نتایج یادگیری 1
فکورانه و در -اهداف کلی و جزئی دوره براساس رویکرد عقالنی

نظرگرفتن پیش نیازها.انتخاب رویکرد تعیین هدف های برنامه 
درسی آموزش الکترونیکی از دو جهت حائز اهمیت است: یکی 
این که، برنامه درسی آموزش الکترونیکی مانند اغلب برنامه 

شود و  به صورت خودآموز ارائه میهای آموزش از راه دور 
دانشجو باید از هدف ها و انتظارات برنامه درسی درک صحیحی 
داشته باشد. بنابراین، هدف ها باید به صورت دقیق و سریع بیان 

ای برنامه درسی، طراحان  شوند دیگر اینکه، تعیین دقیق حرفه
ریس ها، راهبردهای تد برنامه درسی را در انتخاب محتوا، فعالیت

سازد و امکان  های ارزش و بدون محدودیت روبرو می و شیوه
انتخاب های گوناگون را از آنها می گیرد. با توجه به این دو 

نکته، تعیین هدف های برنامه درسی آموزش الکترونیکی باید 
 .[14]جهت دهنده باشد و نه تعیین کننده حدود

ادگیری به . محتوا: گزینش و انتخاب محتوا و فعالیت های  ی2
روز، متنوع و مناسب در راستای تحقق اهداف مورد نظر دروس و 

ای، مجاورت  های مختلف؛ با توجه به اصول: چندرسانه برنامه
مکانی، کیفیت ارائه، افزونگی، شخصی سازی، اجتناب از 
پیوندگذاری بیش از حد توجه و توجه به ویژگی های شناختی و 

 .[14]فراشناختی

های مختلف و متنوع برای ارائه موثر  ده از رسانه. رسانه: استفا3
های  ها در فضای مجازی. همچنان که در کالس دروس و برنامه

های مختلف در امر  سنتی معموال از مدرس همراه با رسانه
ای مانند  تدریس استفاده می گردد؛ استفاده از وسایل چندرسانه

ا در محیط ه متن، صدا، تصویر، گرافیک و سایر وسایل و رسانه
تواند به یادگیری تعاملی و لذت بخش   آموزش الکترونیکی می

های  ای ها می توان روش منجر گردد. با استفاده از چند رسانه
آموزشی را جذاب تر کرد تا دانشجویان شرکت فعال تری در 
فرآیند آموزش و یادگیری داشته باشند. در همین راستا 

مبتنی بر چند رسانه ها نشان داده اند که آموزش  پژوهش
 .تواند درک مطلب و یادداری فراگیران کمک کند می

با توجه به شرایط خاص یادگیری در محیط آموزش الکترونیکی  
که مسئولیت آموزش و یادگیری بیشتر به یادگیرنده محول می 

ناپذیر است زیرا  گردد استفاده از وسایل چندرسانه اجتناب
ه صورت روزافزون در حکم نظام ای ها و فناوری که ب چندرسانه

کند فضای یادگیری را ایجاد  انتقال مواد آموزشی ایفای نقش می
کند که دارای سه ویژگی زیر است: الف( یادگیری در آن به  می

گیرد، ب( یادگیرنده خودش محیط  صورت فردی صورت می
 یادگیری را دستکاری می کند و 

 .م می شودج( سرعت یادگیری متناسب با یادگیری تنظی
طراحی: طراحی محیط یادگیری با توجه به رویکرد مشارکتی  .4

و تاکید بر نقش فعال دانشجو در امر یادگیری در یک بستر            
فناورانه متناسب با ویژگی ها و نیازهای دانشجویان و مدرسان 
با توجه به اینکه در محیط مجازی، مسئولیت آموزش و یادگیری 

یادگیرنده است، لذا نقش برنامه تا حدود زیادی بر عهده خود 
درسی و بالتبع طراحی و تدوین محیط مناسب برای اجرای آن 

های یادگیرندگان بسیار پررنگ  در جهت دهی و اصالح فعالیت
 .[11]خواهد بود

سازماندهی: گزینش مواد و منابع گوناگون با توجه به اصول  .5 
الی، پایگاه انتخاب مواد و منابع از جمله کتابخانه های دیجیت

 _ها، گروه های مجازی و وبسایت موسسات علمی داده
و سازماندهی منطقی و مناسب مواد درسی دوره  [14]پژوهشی

با رعایت اصول تسلسل و توالی، منطبق با نیازهای دانشجویان و 
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مرتبط با اهداف یادگیری و قرار دادن مطالب آموزشی مکمل در 
یز به مدرسان توصیه دسترس فراگیران شود. به طوری که ن

کنند که به جای اینکه هدف ها و مقاصد آموزشی خود را بر  می
اساس مواد و منابع آموزشی تغییر دهند، سعی کنند مطمئن شوند 
مواد و منابع آموزشی با اهداف مورد نظر و تعیین شده برای 

 . [11]محتوا همخوانی داشته باشد
ها و راهبرد های  راهبردهای یادگیری :استفاده از شیوه .6 

یادگیری با رویکرد مشارکتی و ساخت و  _متنوع یاددهی
گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات از  سازگرایانه در سایه بهره

ای و غیره و ترغیب دانشجویان  جمله استفاده از عناصر چندرسانه
به مشارکت در جلسات بحث و گفتگو. بهره گیری از فناوری 

ارتباطات مانند ویدیو کنفرانس، اتاق  های نوین اطالعات و
گفتگو، پست الکترونیکی، تکنیک های شبیه سازی و غیره و 

تواند محیط حمایتی  پیشنهاد و ارائه منابع یادگیری مناسب می
برای پرسش و پاسخ، مباحث گروهی همزمان و غیر همزمان، 

های مشترک، سخنرانی، آزمایش و ...  کارگروهی روی پروژه
اید که یادگیری به نحو مطلوبی اتفاق بیفتد. اتخاذ فراهم نم

تواند با زمینه و بافتی که در آن یادگیری  راهبردهای آموزشی می
افتد سازگار باشد و یادگیری به بهترین وجه صورت  اتفاق می

پذیرد و می تواند این تلفیق اتفاق نیفتد و موجب عدم یادگیری و 
 [23]نارضایتی یاددهنده و یادگیرنده شود

. ارزشیابی فراگیران: تلقی ارزشیابی دانشجویان به عنوان 7
بخشی از فرآیند یادگیری و اعمال آن با استفاده از مکانیزم ها و 
شیوه های مختلف و متنوع سنجش و ارزشیابی، مانند پیش 
آزمون، پس آزمون، پروژه تحقیقاتی، تکالیف، پوشه کار، گزارش 

همچنین تاکید بر ارزشیابی تکوینی و های فردی و گروهی و...، 
ارائه بازخورد های مداوم به دانشجویان برای بهبود یادگیری در 
برنامه درسی آموزش الکترونیکی، شیوه های ارزشیابی باید با 
توجه به اصولی همچون تناسب ابزارها و تکالیف و ارزشیابی و 

ی از اهداف یادگیری، تلقی راهبردهای ارزشیابی به عنوان بخش
تجربه یادگیری، به کارگیری راهبرد ها و ابزارهای گوناگون 

نگر، واقعی و متناسب با  برای ارزشیابی، استفاده از تکالیف کل
زندگی واقعی، تناسب راهبردهای ارزشیابی با نظریه حاکم بر 

  .[14]طرح برنامه درسی آموزش الکترونیکی انتخاب شوند
وزش الکترونیکی در مراحل برای تضمین کیفیت برنامه درسی آم

طراحی و تولید، تهیه سامانه مدیریت یادگیری، اجرای مناسب 
برنامه و تدارک سیستم پشتیبانی، تعبیه سیستم ارزشیابی مستمر 
و مداوم ضرورت دارد که با نگاه جامع و سیستمی می توان کلیه 
درون داد ها، تراکنش ها و برون دادها را بررسی کرد. این عمل 

واند کیفیت برنامه های درسی آموزش الکترونیکی را تا حد می ت
 .[14]امکان تضمین نماید

 

 بحث و نتیجه گیری 
یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در موفقیت آمیز بودن آموزش، به 
کارگیری شیوه صحیح آموزش است که در هر زمان متناسب با 

عین شرایط موجود باید از شیوه آموزشی استفاده نمود که در 
مفید واقع شدن و اثربخشی، قابلیت استفاده برای اقشار مختلف 

آموزش الکترونیک باتوجه به شرایط فعلی  .جامعه را دارا باشد
حاکم بر جهان، بخش قابل توجهی از آموزش را به خود 
اختصاص داده است و بسیاری از افراد از جمله فراگیران، 

این آموزش و مدرسین و همچنین سازمانها به علت ایمنی 
امکان استفاده از آن در هر مکان و زمان از این نوع از آموزش 
استقبال می کنند. نتایج مطالعه نریمان که با هدف ارزیابی 
دستورالعمل های تعاملی در یادگیری الکترونیکی انجام شد 
نشان دهنده رضایت اکثر دانش آموزان از قسمتهای مختلف این 

وای الکترونیکی، قابلیت درک و نوع یادگیری از جمله محت
وضوح نمودارها، فیلم ها و کتب دیجیتالی و همچنین گرافیک 

 کلی بود. 
در مطالعه خود به این موضوع اشاره دارد که تجارب [ 24] 4کیم

حاصل از این آموزش فرصت تعامل با کودکان را ایجاد کرده و 
ین را در اختیار الفراگیری با استفاده از ابزارهای ارتباطی آن

 معلمان قرار می دهد. 
با وجود فواید و مزیت های آموزش الکترونیک، وجود موانع و 
محدودیتهای بسیاری که این نوع از آموزش دارد، ارائه آموزش 
مؤثر و مفید با چالشهای فراوانی روبه رو است. اکثریت مطالعات 

زش مورد بررسی در این پژوهش اذعان داشتند که شیوه آمو
الکترونیک نواقص بسیار زیادی داشته و نمی تواند همانند 

 از. آموزش حضوری و در کالس، نیاز فراگیران را برطرف نماید
 این رو آموزش حضوری شیوه انتخابی بسیاری از مطالعات بود. 

و [ 25] 5دانش آموزان دبیرستانی اندونزی در مطالعه مولیانتی
رک مباحث آموزشی را داشته همکاران با وجود آن که توانایی د

و مدرسان نیز فرصت یادگیری فعاالنه و مشارکت را فراهم 
آوردند اما با این حال یادگیری حضوری را مفیدتر از روش 
آنالین می دانستند. نتایج یک پژوهش دیگر بر دانشجویان دوره 
کارشناسی ارشد حاکی از آن بود که با وجود توانایی در سازگاری 

بر آموزش حضوری می  لکترونیکی، تمایل آنان با آموزش ا
باشد. اما دانشجویان در یکی از دانشگاههای الجزایر هیج عالقه 
ای به آموزش های الکترونیکی نداشته و بر آموزش های سنتی 

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

درصد( درک منفی نسبت به یادگیری  77انشجویان)د
وه بر نارضایتی افراد عال الکترونیکی انجام شده را اذعان داشتند.

و سازمانها از آموزش به شیوه الکترونیک این روش آموزشی 
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محدودیتها و موانع زیادی داشته که مطالعات مختلف به آن 
 اشاره نمودند.

که اجبار ایجاد شده به گویند  و همکاران می[ 26] 6راموس
تر، افراد ساکن در االسبب گسترش بیماری در فراگیران با سن ب

نواحی روستایی، داشتن مسئولیت ها و مشغله های شغلی و 
خانوادگی و نیز وجود محدودیت در دسترسی و منابع الکترونیکی 
همگی موانعی در آموزش تحمیل شده الکترونیکی در این 

 ند.شرایط ویژه جهانی هست
اظهار می نماید با وجود تمایل موسسات آموزشی [ 27] 7جاویر

برای استفاده از آموزشهای آنالین باید به نگرش تدریس 
کنندگان به این روش که ممکن است مانعی در این راه قلمداد 

های الزم برای  شوند، دقت بیشتری گردد. وجود زیرساخت
اده به طور اجرای آموزش الکترونیک و همچنین امکان استف

گسترده از جمله شروط مطالعات برای موفقیت آمیز بودن این 
شیوه از آموزش است. پژوهش های صورت گرفته عوامل 

 مختلفی را برای مفید بودن آموزش الکترونیک مؤثر می دانند.
و همکارش  مدیریت [ 2۹] ۹بر اساس نتایج پژوهش القحطانی

های  زمینه ی سیستم فناوری، پشتیبانی و آگاهی دانشجویان در
نقش 11یادگیری بر یادگیری الکترونیکی در زمان شیوع کووید 

داشتند. در این راستا در پژوهش دیگری نظر نمونه های پژوهش 
در ارتباط با استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیکی نشان 
داد که عوامل فرهنگی و خودکارآمدی بر میزان یادگیری موثر 

هش شهزاد و همکاران، کیفیت اطالعات و در پژو هستند.
سیستم و همچنین کیفیت خدمات الکترونیک با رضایت افراد 
ارتباط مستقیم داشته است. یکی دیگر از موارد ذکر شده در 
مطالعات، مقطع تحصیلی دانشجویان است به طوری که 
دانشجویان سطوح باالتر مانند کارشناسی ارشد و دکترا میزان 

از آموزش الکترونیک نشان دادند، چانگ و  رضایت بیشتری
همکاران در مطالعه ای جهت بررسی آمادگی یادگیری آنالین در 
مالزی بیان داشتند که دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از 
رضایت بیشتری نسبت به فراگیران دیپلم برخوردار بودند. چالش 

ت بوده و مسئله اصلی در بیشتر افراد مشکل در اتصال به اینترن
است اما فراگیران دیپلم بیشترین مشکل را در درک محتوا 

 آموزش اظهار داشتند. 

طبق بررسی مطالعات انجام شده در زمان شیوع بیماری 
در جهان اکثریت فراگیران و مدرسان رضایت باالیی از  11کووید

این روشها نداشتند و آموزشهای حضوری را نسبت به چنین 
نستند اما همین روشهای الکترونیک و آموزشهایی ارجح می دا

آموزش از راه دور توانست از عقب ماندگی هرچه بیشتر دانش 
آموزان، دانشجویان، معلمان و تمامی افرادی که با حوزه آموزش 
در ارتباط هستند، جلوگیری نماید و این مشکل را به حداقل 

برساند. البته مشکالت دیگری غیر از سطح رضایتمندی، 
و میزان جذابیت این روشهای آموزشی وجود دارد. در  انگیزشی

این راستا نبود زیرساخت های کافی و امکانات آموزشی چالشی 
بسیار مهمی برای ارائه کنندگان و دریافت کنندگان آموزش بوده 
است و همچنین اینترنت بیش از هر زمانی نیاز روز جویندگان 

که بسیاری از افراد دانش می باشد. باید به این امر توجه داشت 
از لحاظ مالی و دیگر امکانات، توانایی در اختیار داشتن لوازم و 
ابزار برقراری آموزش الکترونیک را ندارند؛ لذا بهتر است که 
ضمن تأمین نیازهای مالی، زیرساخت ها، امکانات آموزشی و 
ارتقا جذابیت برای افزایش کیفیت در زمینه آموزش های 

اه دور در برهه حساس کنونی، به استفاده از این الکترونیک و از ر
شیوه آموزشی پس از کنترل کرونا ویروس  نیز نگاه ویژه ای 
شود تا در سال های آتی همگان از آن بهره مند گردند. با این 
حال پیشنهاد می گردد که بررسی های بیشتری در ارتباط با این 

ن در روش های آموزشی انجام گیرد به ویژه نقش مدرسا
برقراری ارتباط بیشتر با فراگیران و کاهش محدودیت های 
تعاملی این نوع آموزش مورد توجه محققین قرار گیرد.ازآنجایی 
که معلمان مهمترین افرادی هستند که در نظام آموزش و 

آموزان هستند سنجش  پرورش درگیر آموزش مستقیم با دانش
جاد شده نگرش معلمان در خصوص چالش ها و فرصت های ای

برای آموزش مجازی از زمان شروع ویروس کرونا با اهمیت 
است. آموزش عمومی در دوران شروع کرونا در ایران با خطر 
بزرگ گسترش و نابرابری آموزشی مواجه است.بسیاری از 
مدارس غیردولتی و بعضی دولتی ها در شهرهای بزرگ 

شکل های تعاملی آموزش از راه دور را به بهترین  زیرساخت
فراهم کردند و دانش آموزان مدارس کمترین آسیب را از تعطیلی 
اجباری مدارس خواهند دید در مقابل با اینکه معلمان برای تولید 
محتوای آموزشی تالش می کنند، بسیاری از دانش آموزان 
مدارس دولتی آموزش درخوری در این ایام دسترسی نخواهند 

کشور باید بدانند آمار  داشت. بدین خاطر سیاستگذاران آموزش
رسمی اعالمی درباره دسترسی به آموزش از راه دور اعدادی 

آموزان آموزش  بیش نیستند و در پس آنها جمع زیادی دانش
ندیده قربانی بی توجهی ها و کاستی ها خواهند شد.پس از 
شیوع کرونا مدارس به حالت نیمه تعطیل درآمدند و آموزش 

ش مستقیم و سنتی روی کار آمد. برخط و مجازی به جای آموز
ها و امکانات متنوعی  آموزش مجازی نیازمند داشتن زیرساخت

ها و امکانات  زیرساخت از ایناست که تمام کشور به یک میزان 
مند نیستند. حتی در شهرها هم بسیاری از خانواده ها حتی  بهره

یک تلفن همراه اندروید ندارند چه برسد مدارس عشایری 
های مطرح شده هم در سطح کالن هم در  چالش روستایی.

توان  سطح میانی و هم در سطح خرد مطرح شده است اما نمی
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گفت فقط چالش به دنبال داشته است. کرونا و قرنطینگی ناشی 
از آن، فرصت بازاندیشی ارکان و جلوه های زندگی را برای همه 

ان گم های مختلف فراهم کرده است. بی اقشار جامعه و سازمان
شود  به دنبال هر تغییر و نوآوری فرصت هایی هم فراهم می

هایی را در سطح کالن، میانی و خرد به  شیوع کرونا فرصت
دنبال داشته است همین که زمینه های تغییر را فراهم کرده، 
باعث شده است تا سیاست گذاران نظام آموزشی به فکر 

توجه داشته  ریزی راهبردی بیفتند و آموزش مجازی برخط برنامه
باشند) سطح کالن(، و فرصت آموزش برابر و نوآوری آموزش 

شود )سطح میانی(، و همچنین فرصت هایی  جدید دارد خلق می
ها )سطح خرد( فراهم  آموزان و خانواده را برای معلمان، دانش

کرده است؛ بنابراین پیشنهاد می گردد که سیاستمداران و 
اساس نتایج حاصل از ریزان آموزش و پرورش بر  برنامه

ها را در نظر داشته باشند و در جهت استفاده از  ها، چالش پژوهش
های ایجاد شده تالش کنند تا اگر در درمان های آینده  فرصت

چنینی رخ داد، نظام آموزشی کشور دچار از هم  بحران این
شود که  پاشیدگی و اختالل نشود. در آخر به معلمان یادآوری می

ای از  درسی با استفاده از آموزش ترکیبی که آمیزه ارائه برنامه
آموزش الکترونیکی و حضوری، اثربخش ترین شیوه آموزش 
است اما از آنجا که در حال حاضر امکان آموزش حضوری 
نیست، در آموزش الکترونیکی از میانجی هایی استفاده کنید که 
بیشترین شباهت وجود ندارد یا بسیار محدود است. برای 

ینان از وجود برابری در دسترسی به مباحث کالس، مطالب اطم
را ضبط و در محلی برای دسترسی آن دسته از دانش آموزان 
قرار دهند که به هر دلیل امکان حضور برخط در کالس را 
نداشته اند. تا جایی که ممکن است منابع یادگیری را در اختیار 

ای کمیابی ه آموزان قرار دهند. در فضای مجازی فرصت دانش
برای تشکیل تیم و واگذاری فعالیت های یادگیری به ویژه در 
انجام تکالیف و پیش بردن پروژه ها وجود دارد. در شرایطی که 

آموزان از حضور فیزیکی  العاده، دانش به دلیل وجود وضعیت فوق
در کنار یکدیگر منع می شوند، اشتیاق آنها برای همکاری در 

ار هم کالسی های خود به صورت غیر فعالیت های درسی در کن
های دیگر است.در برگزاری آزمون های  حضوری بیشتر از زمان

های  میانی یا پایان نیمسال نیز ارزشیابی بر اساس عملکرد گروه
آموزی در صورتی که به ماهیت درس و تکالیف  کوچک دانش

آن همخوان باشد و به درستی مدیریت شود در ارتقای کارآمدی 
موزان و حفظ و تقویت انگیزه آنها موثر است .هر معلمی دانش آ

وظیفه دارد تا خود را برای تدریس و ارائه دانش تخصصی به 
فراگیران آماده کند. همچون آموزش در شرایط متعارف که به 

شود و معلم با تجهیز  صورت چهره به چهره و حضوری انجام می
های تدریس، آموزش و هنر استفاده از مهارت   خود به دانش

سازد، در شیوه آموزش  یادگیری را اثربخش می -فرایند یاددهی
غیر حضوری یا الکترونیکی هم الزم است معلمان به ویژگی 
های منحصر به فرد این شیوه یادگیری توجه داشته باشند. هم 
در آموزش حضوری و هم در آموزش غیرحضوری معلم ممکن 

رد ناکافی ارائه دهد و یا است از پیشرفت تحصیلی فراگیر، بازخو
ارزشیابی آغازین و مستمر را ندیده بگیرد. بدترین حالت این 
است که معلم روی یک صفحه هم از متن استفاده کند و هم از 
صدا؛ در این حالت دانش آموزان مجبور هستند که کلمات 
مفاهیم مشابه را همزمان هم بخوانند و هم بشنوند. انعطاف در 

وع بخشیدن به روش تدریس در آموزش های روش تدریس و تن
غیر حضوری، با قابلیت یادگیری دانش آموزان سازگارتر است. با 
وجود مشکالت ذکر شده ،مزایای فراوان روشهای آموزش 
الکترونیک و از راه دور می تواند زمینه ساز ارتقا آموزش به 
صورت ترکیبی )آموزش حضوری و چهره به چهره با آموزش 

 .ک و از راه دور( گرددالکترونی
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