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Abstract 

In this research, while examining the role, importance and impact of using the metaverse 

world on education, the advantages and challenges of using it are also mentioned. This 

research is a review study, the information of which has been collected from the library 

method through the review of a large number of articles, internet and related books. The 

findings of the research indicate that the use of the metaverse world in the Ministry of 

Education, such as smart schools, should be prioritized and is of great importance, and expert 

staff should be trained in this field. Also, teachers should be trained in this field and regarding 

the institutionalization of the use of information and communication technology, there should 

be clear policy and planning and timely information. The research findings show that the 

challenges facing schools in the field of technology application Information and 

communication include: technical equipment weakness, cultural weakness, teachers' 

educational motivational weakness, managerial and planning infrastructure weakness, and 

financial and economic weakness. Therefore, primary schools must deal with these challenges 

with appropriate policies. 

 

Keywords: Electronic education, Technology, Information and communication technology, 

Smart schools, Metaverse world  

 

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

 

  



 

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی 

 

141 

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی مقاله پژوهشی

DOI:  10.22034/naes.2022.375199.1285 1، شماره 5دوره ، 1441 بهار 

GrossMark 
ISSN: 2716-9766 

 

 بررسی رویکردی بر لزوم استفاده از جهان متاورس در آموزش و پرورش

 1*علی فرشباف خلیلی

 لخچی،ایران ارشد مهندسی برق، سیستم الکترونیک دیجیتال ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایکارشناسی دانشجوی  1

 برق، سیستم الکترونیک دیجیتال ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایلخچی،ایران  دانشجوی ارشد مهندسی، علی فرشباف خلیلی* نویسنده مسئول: 
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 چکیده

استفاده از آن نیز ذکر در پژوهش حاضر ضمن بررسی نقش، اهمیت و تأثیر استفاده از جهان متاورس بر آموزش وپرورش، مزایا و چالشهای 
ای از طریق بررسی تعداد بسیار زیادی مقاله، اینترنت و  گردیده است. این تحقیق مطالعه ای مروری است که اطالعات آن از روش کتابخانه

رش کتابهای مرتبط جمع آوری گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که استفاده از جهان متاورس در وزارت آموزش وپرو
مانند مدارس هوشمند باید در اولویت قرار بگیرد و از اهمیت واالیی برخوردار است و نیروی متخصص در این زمینه باید تربیت شود. 
همچنین معلمان باید در این زمینه مورد آموزش قرار بگیرند و در خصوص نهادینه کردن استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات باید 

رنامه ریزی روشن و اطالع رسانی به موقع صورت گیرد.یافته های تحقیق نشان میدهد که چالش های فراروی مدارس در سیاستگذاری و ب
حوزه ی کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات شامل: ضعف تجهیزاتی فنی، ضعف فرهنگی، ضعف انگیزشی آموزشی معلمان، ضعف 

اقتصادی میباشد. بنابراین مدارس ابتدایی باید با سیاستگذاری مناسب با این چالش ها زیرساختهای مدیریتی و برنامه ریزی و ضعف مالی و 
 .مقابله کنند

 

 جهان متاورساطالعات و ارتباطات، مدارس هوشمند،  یفناور ،یفناور ک،یآموزش الکترون واژگان کلیدی:

 

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

 

 

 مقدمه  -1

 یکه به جامعه اطالعات یاجتماع اتیدر عرصه ح ینیدوران نو
بشـر، مناسبات آن، آموزش  یآغاز شده کـه زنـدگاست  مشهور

قـرار داده اسـت. امروزه از  ریو رسالت آن را تحت تـأث پرورش و
 فعال و یریادگیتا موجبات  رودیآموزش و پرورش انتظار م

محقق شدن  یدانشآمـوزان را فراهم آورد. برا نیب یمشارکت
 [1سابق اسـت ] یها هیرو رییبه تغ ازیبهناچار ن یکردیرو نیچن

از کاربردها و  یعیمجموعه وس ک،یآموزش الکترون اصطالح
بر  یبروب، آموزش مبتن یعملکردها، ازجمله آموزش مبتن

را شامل  یکیالکترون یهایو همکار یمجاز یکالسها وتر،یکامپ
 ،یا ابنترانت، اکسترانت، انتشار ماهواره نترنت،یو ا شودیم

فشرده از  یسکهایو د یونیزیتلو ،یو صوت ییویدیو ینوارها
 یکی.آموزش الکترونشودیآموزش محسوب م وهیش نیا یابزارها

آموزش و پرورش، با  یها در برنامه نینو یتجربها را بهعنوان
طرح ابتدا  نی. ادانندیاطالعات و ارتباطات م یاستفاده از فناور

 [1] افتیمدرسه اجرا شد و سپس توسعه  چنددر جیتدر به

ICT   اطالعات و ارتباطات است و به عنوان  یفناور.معرف
 یکه م رودیبکار م یمتفاوت از ابزارها و منابع فناور یمجموعه ا

http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=1157161&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%81+%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=1157161&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%81+%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=1157161&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%81+%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
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 تیریکردن و مد رهیانتشار ذخ جادیارتباط ،ا یبرقرار یتواند برا
اطالعات و  یفناور  ICTردیاطالعات مورد استفاده قرار گ

 یهایفناور نیو همچن ونیزیو تلو ویمانند راد ICTارتباطات 
 یبه عنوان ابزارها نترنتیو ا وتریمانند کامپ دتریجد تالیجید

 فیتعر یآموزش راتییو فعال کننده اصالح و تغ رومندیبالقوه ن
خود  یآموزش ستمیها در سICTمؤثر  یساز کپارچهی شوندیم

بلکه  کندیم ریرا درگ یکه نه تنها فناور ستا یا دهیچیپ ندیفرآ
 یستگیشا ،یو سازمان ینهاد یو فن آموزش، آمادگ یبرنامه درس

. ردیگ یدر بر م زیدراز مدت را ن یگذار هیمعلم و سرما یها
مهم  یاز دستاوردها یکیمدارس هوشمند و آموزش الکترون

 باشدیآموزش و پرورش م یاطالعات در برنامه ها یتوسعه فناور
گذار  ریتأث یآموزش طیآن نه تنها در مح جیو آثار و نتا دیکه فوا

 یزندگ طیمح یهمراه با تجارب واقع نینو یاست بلکه تحول
 کمیو  ستیآنها خواهد بود. در قرن ب یدانش آموزان و فردا

و  نیسنگ یها فیحمل ک یبه جا رانیتصور آن است که فراگ
سر [. ۳کالس حاضر شوند] یفیک یوترهایمملو از کتاب با کامپ

 یرشته ا انیتخصص م کیاطالعات و ارتباطات )فاوا(  یفناور
به  یامکان ارتباط از راه دور دسترس جادیاست که جهت ا
از انباشت و انحصار آن مورد استفاده قرار  یریاطالعات و جلوگ

ساخته بشر،  یهایفناور نیدتریاز جد یکیفاوا به مثابه  ردیگیم
و پردازش اطالعات را در  رهیذخ یسازمانده ،یگردآور ییتوانا

امر با  نیدارد و ا یو عدد ینوشتار یها قالب صوت و متن
 یها ستمیس یریو به کارگ یا انهیرا یاستفاده از ابزارها

 [.4] شودیمحقق م یمخابرات
 ریاطالعات و ارتباطات تأث یانجام شده فناور قاتیاساس تحق بر

 رانینقش فراگ رییدارد که شامل تغ یریادگیدر امر  یقابل توجه
دانش آموزان با همساالن و به طور  شتریو معلمان مشارکت ب

 یبر فن آور یمبتن یریادگی طینقش دانش آموز در مح یکل
 ندیفرآ نیو در ا گرددیم رییاطالعات و ارتباطات دستخوش تغ

. آموزش پردازندیدانش م دیدانش آموزان فعالند و به تول
و  یریادگیو وسعت دادن به عمق  زهیانگ جادیدر ا کیالکترون

 جادیو کسالت دانش آموزان و ا یساختن آن و رفع خستگ داریپا
 یبه پرسش ها نقش مؤثر ییجهت پاسخگو یمهارت ذهن

که استفاده از  دهدیمنشان  یکنون یها پژوهش[ 5دارد]
 یو یریبه درک کودک از خود و جامعه پذ تواندیم وتریکامپ

در مدارس  یوتریمثال استفاده از شبکه کامپ ی. برا دیکمک نما
 یدوست یریمشکل گ یهمکار ی،گروهتعامالت لیمنجر به تسه

 زین یوتریکامپ یها مانند کلوب ییها شده است. در مکانها
 جادیکه باعث ا پردازندیروابط م جادیکودکان به مبادله افکار و ا

شود  یآنان و بدست آمدن عزت نفس م یبرا یاجتماع تیموقع
[۶] 

 یبستر مجاز یتهایبا عنوان قابل یدر مقاله ا یواجار زادهیعل
آموزش  سهیمعلمان به مقا یمعلم و توسعه حرفه ا تیترب یبرا

داشته است  انیب تیپرداخته و در نها یبا آموزش سنت کیالکترون
خودآموز کمک  شترینه تنها در ارتقاء ب یکیکه آموزش الکترون

از اتالف  یریو جلوگ زمانبا کنترل  نیکند همچن یم یانیشا
 طیکالن شهر و ... اقتصاد و مح یکهاییاز تراف یوقت ناش

از  یناش یگذار است. چرا که خرج اضاف ریتاث زین ستیز
از دود خودرو ها و  یناش یطیمح یرفت و آمد، آلودگ ینههایهز

مسائل آموزش به  نیا یدر کنار همه  کاهدیم یصوت یآلودگ
باعث کاهش مهاجرت علم آموزان به کالن  یمجاز ی وهیش

 [.۷شود] یو ارتقاء دانش خود م شیافزا یشهرها برا

در  یبا عنوان نقش آموزش مجاز یدر مقاله ا یو قربان دالور
 یعلم ئتیه یاعضا دگاهیاز د انیخالق دانشجو یریادگی

در  یشهرستان بجنورد نقش آموزش مجاز یدانشگاه ها
شهرستان بجنورد را مورد  یها خالق در دانشگاه یریادگی

بر  یمبتن یریادگیکه  کند یم انیو ب دهد یقرار م یبررس
[ ۸دارد ] ینقش مثبت انیخالق دانشجو یریادگیبر  وتریکامپ

آن در  گاهیو جا کیالکترون یریادگی " یدر مقاله  ینیغالمحس
 ی: دولت مدیگو یم نیخطاب به مسئول ینظام آموزش دانشگاه

چون خطوط  یمناسب یها ساخت ریبا فراهم کردن ز ستیبا
 یو نرم افزار یپر سرعت ارائه خدمات سخت افزار نترنتیا

و  یعلم یگونه پروژه ها نیا نیاز مؤسس تیمناسب و ارزان حما
 یرا برا یمردم بستر مناسب نیدر ب یکیالکترون یریادگی غیتبل

 یایباوجود مزا[. 0کشور بوجود آورد] یرشد و ارتقاء سطح علم
 ندیو فاوا در فرا کیکه استفاده از آموزش الکترون یادیز اریبس
 نیاز امکانات ا یریدارد، در راه بهره گ یریادگیو  سیتدر

بر سر راه استفاده کنندگان  یهمواره موانع یبشر دیدستاورد جد
کمتر  یمشکل در کشورها نیمدارس بوده است. ا ژهیآن به و
از  یاریبس ی جهینت سازدیم انیخود را نما شتریب افتهیتوسعه 

به مثابه هر  دیجد یهاینشان داده است که ورود فناور قاتیتحق
 کیروبرو است. رشد و تحر یبا مقاومت و موانع گرید رییتغ

 - یو روان یعاطف ،یکودک در سه حوزه شناخت یها ییتوانا
است که در آموزش و  یتیاز جمله امور مهم در هر فعال یحرکت

که به  ییاز آنجا یبدان پرداخته شود. آموزش فناور دیپرورش با
 یدر زندگ یناوراستفاده از ف ریکاربرد مواد و ابزارها و فهم تاث

برآوردنده رشد همه جانبه  یپردازد به خوب یم یو جمع یفرد
 ییها یآمادگ یاهداف آموزش فناور نیکودک است. مهمتر

 یندهایتواند سودمند باشد. فرآ یکودکان م ندهیاست که در آ
 زیحل مسئله خالق و ن ینوآور ییتوانا ریتفکر سطح باال نظ

از جمله اهداف مهم  یریادگی ییتوانا یریادگیسواد فناورانه با 
 .آموزش و پرورش است
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 روش تحقیق-2
حال  در اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ینقش فناور

جهان معاصر شده  ریاطالعات جزء اجتناب ناپذ یحاضر فناور
در سراسر جهان به شکل قابل  یفناور نیا یریاست و بکارگ

 نیدر حال ،توسعه ا یو در کشورها افتهیگسترش  یمالحظه ا
 یمختلف توسعه مورد استفاده قرار م یپروژه ها یبرا یتکنولوژ

به آموزش  توانیدر آموزش م یفناور ی. از کاربردهاردیگ
در  نترنتیبر استفاده از ا یاشاره نمود که مبتن یکیالکترون

در  یاساس راتییتغ جادیضمن ا یاست. آموزش مجاز یریادگی
 ینظامها یهایاز ناکارآمد یاریتوانسته بس یآموزش سنت

اطالعات در  یفناور یاز کاربردها[14]را رفع کند.  یآموزش
اشاره نمود و  یمجاز یاه هبه کتابخان توانیآموزش و پژوهش م

 شودیتوسعه م دیابعاد جد یدر واقع آنچه سبب حرکت آنها به سو
اطالعات  یتکنولوژ یاطالعات بوده است از کاربردها یفناور

جامع ،کتابخانه توسعه  یستمهایتوان به س یدر کتابخانه ها م
 دیجد یخودکار روشها یابیو باز ینترنتیا یداده جستجو گاهیپا

 یاشاره نمود کتابخانه ها یتالیجید یو کتابخانه ها سنادارائه ا
در هر لحظه و از  توانندیم یکیزیبدون داشتن موانع ف یمجاز

 نیا[ 11به منابع را فراهم کنند ] یدسترس ینترنتیارتباط ا قیطر
 میحل مسأله تصم یکتابخانه ها امکان تفکر خالق و انتقاد

. ارائه خدمات مرجع نندکاربران فراهم ک یرا برا رهیو غ یریگ
از جمله خدمات  یکیپست الکترون ۀلیآموزش از راه دور به وس

فلسفه  باشدیم یکیالکترون یریادگیدر امر  یمجاز یکتابخانه ها
و  یها انهیرا یکتابخانه ها به وجود شبکه ها نیا یوجود

است که در عرصه  ینکته ضرور نیوابسته است. ذکر ا ینترنتیا
و  عیسر یدسترس یرا برا ییفرصتها العاتاط یپژوهش فناور

 تواندیم یفناور نیکند. ا یآسان به اطالعات گسترده فراهم م
به کار گرفته  دهیچیپ یاتیاضیو ر یمحاسبات آمار یبرا

 [11]شود
اطالعات و ارتباطات در نظام آموزش و پرورش نه به  یفناور

 انیجر کیبرنامه و  کی،فرهنگ،  کیابزار بلکه  کیعنوان 
 یفناور نیاز ا یتنها قسمت یاست و بخش سخت افزار یآموزش

 ی. توجه به فناوردینما یرخ م یاست که در نظام آموزش
 یسازفرهنگ لزوم بستر  کیاطالعات و ارتباطات به عنوان 

و  یفناور نیدرست از ا یگسترش فرهنگ استفاده  یبرا
 یرا م یفناور نیبهتر از ا یبهره ور یبرا یساز نهیزم نیهمچن

وجود نداشته باشد،  یفناور نیاز ا یطلبد اگر فرهنگ بهره بردار
جز اتالف منابع و  یفناورانه کار یامکانات و ابزارها دیخر

 یتوجه به هماهنگ زوم. امروزه لباشدینم یمل یها هیسرما
مورد توجه قرار  شیاز پ شیبا جامعه ب ینظام آموزش یتهایفعال

خورده  وندیبه هم پ یاطالعات یکه با شبکه ها ییایدن رایگرفته ز

به عنوان  یاست که بداند چگونه از فناور یکار یروین یمتقاض
 شرفتیاستفاده کند. پ تیو خالق یبهره ور شیافزا یبرا یابزار

را  ییها و به روز امکانات و ابزارها فرصت یع فناوریسر یها
  .کندیاهم مدر مدارس را فر شیاز پ شیب یبهبود و توسعه  یبرا
 

 یافته های تحقیق-3

 یمعلمان و کاربرد فناور یتوسعه نقش حرفه ا-3-1

 اطالعات و ارتباطات در امر آموزش
محور ور در  یفناور یریادگی طیمح رانیبه عنوان مد معلمان

 یفراوان یحرفه ا یازهایدر آموزش ن یبا کاربرد فناور ییارویرو
را در  یو آموزش یفن یاز مهارتها یعیوس فیط دیدارند. آنها با

در خود  دیجد یالگوها جادیو ا یآموزش یکاربرد به روز محتوا
ارتباط  جادیا قیاز طر تواندیمهارتها م نیکنند. ا جادیا

 ی. فناورردیمدارس صورت پذ گریبا همکاران در د یکیالکترون
معلم از  یاطالعات و ارتباطات هم به عنوان هدف رشد حرفه ا

شده است. بدون  لیبه آن تبد دنیرس یبرا یسو و هم ابزار کی
 یمعلمان و ارتقا یدر توسعه رشد حرفها یکاف یگذار هیسرما
در مدارس هرگز  یفناور یآنها اثر بخش یا هحرف یتهایفعال

 [.1۳نخواهد شد ] جادیا
در دانش آموزان  یسواد اطالعات یارتقا یبرا یابزار یفناور

 یبرا یبه عنوان ابزار یتوانند از فناور یدانش آموزان م
گروه  نیتعامل ب ،یمساع کیارتباط از راه دور و تشر یبرقرار

 میدر تعامل مستق یکاربرد فناور نیهمگن استفاده کنند. ا یها
و  تالیجیسواد د یباعث ارتقا یتباطار یابزارها گریو د انهیبا را

 یبرا یعاتسواد اطال شودیدر دانش آموزان م یسواد اطالعات
 نیاست و با توسعه ا یامروز ضرور یرقابت یایماندن در دن یباق

مناسب  نهیدانش آموزان در واقع زم نیدر ب یبخش از فناور
 یآنها به ابزار سواد اطالعات زیورود آنها به جامعه و تجه یبرا

در  کیاستفاده از فاوا و آموزش الکترون تیاهم  .شودیفراهم م
از  یاریدر بس کیشک آموزش الکترون بدون آموزش و پرورش

بر توسعه دانش  یمبتن یعلم تیجهان به علت ماه یکشورها
با توجه به توان  زین یمورد توجه قرار گرفته است. هر کشور

اطالع آنها در آموزش  زانیخود و م نیمسئول یتخصص
خط مقدم  یداشته اند. کشورها یمتفاوت یشرفتهایپ کیالکترون

 عیاستفاده و توسعه سر شگامانیجزو پ زیراه ن نیا ردانش د دیتول
از آن خود کرده اند و  زیمنافع را ن نیشتریبوده اند و ب دهیپد نیا
در حال  یاز کشورها یاریخود را با بس یتالیجیتا فاصله د روندیم

 یکنند گسترش مدارس و دانشگاهها شتریتوسعه و عقب مانده ب
است به عنوان  سترشرو به گ یبا سرعت شگفت آور یمجاز

 نیوجود دارد. بد یسه هزار دانشگاه مجاز کایمثال تنها در آمر
در استفاده از  یگونه است که عدم استفاده از فاوا موجب نابرابر
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 نیدر ب ینابرابر نیو عمق ا شودیم یآموزش یفرصتها
با  ها و در حال توسعه قابل مشاهده است. شرفتهیپ یکشورها

جهان،  عیو مشارکت در وقا یاتصال به جهان واقعفرصت  جادیا
عالقه به کسب دانش  دیجد یهایورود فناور[. 14دهند] شیافزا

 شیمختلف را افزا یعتهایمتنوع و متناسب با موق یبا روشها
 زانیتوان ادعا کرد که م یکه امروزه م یداده است؛ به طور

به عبارت  شودیچندان م وپنج سال د ایاطالعات بشر هر چهار 
دانشجو در سال  یمجموع اطالعات قابل دسترس برا گرید

در  1445است که در سال  یدرصد اطالعات کیکمتر از  100۷
 توانندیهستند که م ییها ICTقرار  گرید یدسترس دانشجو

 گیرسانه ها و تعامل د یرا با ادغام توانگر رانیفراگ زهیانگ
ICTیچند رسانه ا یو نرم افزارها ونیزتلو دئو،یمانند و ییها 

 یبرا توانندیمتحرک را ادغام کرده اند م ریکه متن، صدا و تصاو
آموزش دخالت  ندیمعتبر که دانش آموز را در فرا یمضمون جادیا
 ییویراد یدهد، بکار روند. البته امواج متقابل و ارتباط یم

 یتهارسوم و سن گریها و د شنامهیترانه ها نما یصوت یافکتها
 ریوادار کردن دانش آموزان به گوش دادن و درگ یبرا ،ییاجرا

 رسدیبه نظر م روندیآنها در ارائه دروس به کار م شتریشدن ب
از جمله موارد کاربرد  نترنتیبا اتصال به ا یشبکه ا یوترهایکامپ

ICT تواندیبکار رود م حیاست که اگر به طرز صح یانتقال یابزار 
دانش آموز محور  یآموزش طیرا در مح تیقو خال یابتکار نوآور
 [15] ردیگ یم ICTدهد شیرا افزا یریادگی زهیارتقا و انگ

عمده آموزش و پرورش با سواد کردن افراد و پروراندن  فهیوظ
نقش مناسب خود در  یفایا یآن نظام برا رانیهمه جانبه فراگ

 ییتوانا یشکل به معنا نیجامعه است. سواد را در ساده تر
درک و فهم در  یخواندن و نوشتن و در وجه گسترده تر به معنا

 ید در عرصه یآمدن تحوالت جد دیاما پد رندیگ ینظر م
جوامع از آن در مقوله  یریپذ ریتاث زانیاطالعات و م یفناور

به تفکر  یابیدست یبرا گرید یگنجد. از سو یم یسواد اطالعات
از  یکی ریو به فعل در آوردن استعداد بالقوه فراگ یانتقاد

 رایاست؛ ز یدر نظام آموزش ریفراگ تیترب یاصل یراهکارها
خود را  اتیمهارت خواهد توانست نظر نیبه ا یابیبا دست ریفراگ

 دیو تجد یدر تجارب شخص یدستکار ط،یبر اساس تعامل با مح
 یاطالعات سواد طهیدر ح یدگاهید نینظر در آنها بنانهد چن

 [1۶] شودیم ریموثر در فراگ یریادگیبه  یابیمنجر به دست
 یدر جوامع افراد برا ریو فراگ عیبا توجه به تحوالت وس نیبنابرا

آموزش و  ازمندیجامعه مدرن ن دهیچیپ یازهایبه ن ییپاسخ گو
تحول در نظام  جادیامر به جز ا نیپرورش مدرن هستند که ا

ممکن نخواهد  یریادگی یطهایدر مح رییآموزش و پرورش و تغ
در  یک در نظام آموزشیآموزش الکترون یریبود. ضرورت بکارگ

 [1۷] :ردیگیمورد بحث قرار م ریموارد ز

 یدر نظام آموزش یورود فناور یمناسب برا یبسترساز -
 مدارس

ارتقا  -معلمان در عصر ارتباطات  یتوسعه در نقش آموزش -
 وزاندانش آم یسطح سواد اطالعات

 دانش آموزان  نیو پژوهش در ب قیساز تحق نهیزم ،یفناور -
 

 کیانواع آموزش الکترون -3-2
دارد و بسته به نوع استفاده  یدامنه گسترده ا کیالکترون آموزش

 شود. یم یبند میو امکانات به چند دسته تقس
است  نترنتیا قیروش که از طر نیوب در ا هیآموزش بر پا -1

و وب است.  یکیالکترون قیموارد آزمون و ارائه مدارک . از طر
 رهیو جزوه ها و اتاق بحث در وب ذخ سیموارد مانند تدر یتمام

آموزش  یفوق العاده  یریشده است. به علت انعطاف پذ
 انتخاب شود. واهآموزش را به دلخ ینحوه  دیتوانیم کیالکترون

 یشگیبه اتصال هم ازیروش ن نیدر ا انهیبر را یآموزش مبتن -1
 یم رهیذخ یکیواسط الکترون کیاطالعات بر  ستین نترنتیبه ا

ابزار خواننده ان واسط  ای وتریکامپ کیشود و کاربر با استفاده از 
 قی. .. آموزش از طریآموزش cdاز آن استفاده کند مثل  تواندیم

و  لیوسا قیاست که از طر یآموزش:  تالیجیو ابزار د لیوسا
و ... ارائه  PCو  Tabletو  PDAهمراه مانند  یتالیجیابزار د

 یفهایهوشمند مدارس و ک یشامل تخته ها نی.شود. همچنیم
 .باشدیم زین یکیالکترون

بوده که  دیکامال جد یتلفن همراه آموزش قیآموزش از طر-۳
تعداد  شیاما به علت افزا رد،یدر گروه باال قرار گ تواندیم بایتقر

آن در نظر گرفته  یجدا برا یتلفن همراه دستها یافراد دارنده 
 [.1۸]شودیم
 

 کیاستفاده از آموزش الکترون یایمزا -3-3
از  ییمستمر و رها یریادگیتحقق  یکه برا یکیالکترون آموزش
و  هایژگیو یشکل گرفته، دارا یو مکان یزمان یتهایمحدود

آموزش  نیکه استفاده از ا یاست به نحو یادیز اریبس یایمزا
آموزش مخاطبان  شتریب یممکن است به اثر بخش ریز لیبه دال

 خود کمک کند
 میرا تنظ یریادگیخود سرعت  ییبا توجه به توانا یکس هر
 یکیدهند، آموزش الکترون ینشان م یمطالعات آمار کندیم

 شیافزا یدرصد نسبت به آموزش سنت ۶4تا  44 نیب بایتقر
تکرار مطالب در هر  تیقابل را به همراه دارند. یریادگیسرعت 

 است. سریم یزمان و مکان
 به مطالب مورد نظر. عیو سر آسان

 به آموزش یزمان دسترس شیافزا
 .شتریمخاطبان ب یدسترس بودن آموزش برا در
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را  نهیکه کاهش هز یبه اشتراک قرار دادن منابع آموزش امکان
 یطهایمح زیو بحث برانگ ایپو تیبه همراه خواهد داشت. ماه

 بخشد. یاطالعات را بهبود م یادآوریو  دنیشده که فهم جادیا
 ریرا به مد تیقابل نیآموزش که ا ندیتر بر فرآ قیدق تیریمد
 ندیدر فرا ریتا بتواند تمام مسائل مربوط به اشخاص درگ دهدیم

کند و  یریگیو آموزگاران و ... را پ رانیاعم از فراگ یآموزش
 [.10] باشد داشته اریرا در هر لحظه در اخت تهایسوابق تمام فعال

 یو اصالح در روشها رییتغ یدرس یانعطاف در محتوا تیقابل
 .است ریانعطاف پذ اریصورت گرفته و بس یبه راحت یکیالکترون
درس  کیآموزگار همواره  یگرا در آموزش سنت یمشتر آموزش
کرد و بدون  یم سیتمام افراد کالس تدر یرا برا یمشخص

را که  یفهم مطالب تیدانش آموزان قابل یتمام ایآ نکهیتوجه به ا
کرد اما در آموزش  یدارند از مطالب عبور م شودیم نیتدو

 ازشیو تا ن کندیم نییخود را تع ازیدانش آموز ابتدا ن یکیالکترون
مربوط به مهارت الزم را  یآموزش یبرطرف نشود و در دوره 

نخواهد رفت. آموزش  یآت یوجه به دوره ها چیکسب نکند به ه
 شگاهها،یمانند پاال ییدر مکانها یآموزش عمل یبدون خطر برا

 یگاه ،یصنعت یهر کارخانه  ایو  یآتش نشان ینفت یحوزه ها
 رانیکامل استاندارد و مهارت فراگ یریادگیبه منظور  دیمجبور

. دیشویرا متقبل م یاحتمال یخاص، خطرها یدر خصوص کار
 یساز هیمشکالت را با شب نیا شهیهم یکیاما آموزش الکترون

 ییصرفه جو نیاست و ا گذاشته پشت سر یکار یها طیمح
. شودیحاصل م یریکاهش خطر پذ قیاست که از طر یبزرگ
به خصوص در آموزش و  یکیآموزش الکترون یاقتصاد یایمزا

 [14] مقرون به صرفه است . اریپرورش بس
 

در  یکیموانع استفاده از آموزش الکترون -3-4

 آموزش و پرورش
 تیو هو گاهیدر عصر اطالعات امروز جا یکیالکترون یریادگی

و توسعه آن با چالشها و  یریبه کارگ یاست. از طرف افتهیخود را 
خط  نیرفع و تدو ییرو به روست که مستلزم شناسا یموانع
فوق  ییاطالعات توانا دیجد یهایمناسب است. فناور یها یمش

 یریادگیو  سیتدر تیلفعا یشکل ده ایو  رییتغ یبرا یالعاده ا
 یطراح یرا برا یدارند و امکانات یدر تمام موسسات آموزش

از آن امکان  شیکه پ ندینمایفراهم م یعلم نینو یها طیمح
 یا ژهیتوجه و دیآموزش و پرورش با نینبوده است. بنابرا ریپذ

 یمبذول نموده و نسبت به بسترساز ICT یریدر به کارگ
است که .  یدر حال نی. اندی.نما رتساختها مباد ریو ز یفرهنگ

 یکیالکترون یریادگیمختلف نشان دهد که توسعه  یپژوهشها
روبرو است  یو مشکالت فراوان لیبا مسا یآموزش یدر نظامها

با آنها  یآموزش زانیگذاران و برنامه ر استیس ییکه نا آشنا

 لیتحم یآموزش یرا بر موسسه ها یادیز یها نهیهز تواندیم
 . دینما

 یموانع استفاده از فناور نینشان داد که مهمتر جینتای بررس
 لیاطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش موانع مرتبط با مسا

 ،یسابقه خدمت ،آموزش یلیرشته تحص نیاست. ب یآموزش
اطالعات و  یدر استفاده از فناور یو سطوح سن یلیسطوح تحص

بر  یوناگونموانع گ[ 10وجود دارد ] یدار یارتباطات رابطه معن
در حال توسعه  یاطالعات هم در کشورها یسر راه اشاعه فناور
روند  یوجود دارند که موجب کند یصنعت یو هم در کشورها

 ریمانع، فقدان ز نید اول.شونیاطالعات م هایرشد و توسعه فناور
 یکه فناور شودیاست استدالل م یتیو حما یفن یساختها

اشاعه  ندیفرآ شودیم وجبدارد که م یذات یاطالعات مشخصه ا
استفاده و  یداشته باشد و آن هم جنبه ها یادیز تیآن حساس

 یاسیس ،ی،اجتماع یآن در مسائل گوناگون ،اقتصاد یریبه کارگ
 ییدر کشورها شتریاطالعات ب یفناور نیاست. بنابرا یو فرهنگ

 ،یاجتماع یو نظامها شرفتهیکه اوال اقتصاد پ ابدی یگسترش م
 عیتوز ینظام ها ایدارند و ثان یا افتهیتوسعه  ینگو فره یاسیس

 یفناور نیاست. به عالوه ا نانیقابل اطم یکیالکتر یانرژ
مانع، نداشتن مهارت  نیدوم هایبه فناور یدیشد یوابستگ

اطالعات است.  یبر فناور یمتک یاتیعمل یاستفاده از نظامها
 کندیماطالعات را کند  یکه اشاعه فناور یدیاز عوامل کل یکی

مانع  دیاطالعات است. شا یاز منافع بالقوه فناور یفقدان آگاه
 ییو توانا تیاطالعات، ظرف یعمده بر سر راه اشاعه فناور

باشد موانع  دیجد یفناور نیدر جذب ا یسازمان یواحدها
گونه  نیمعلم در استفاده از ا ییمانند فقدان توانا زین یگرید

سخت افراز و  فیضع تیفیکبه منابع  یفقدان دسترس هایفناور
 وجود دارند. زیآموزش ن یفقدان زمان برا

فاوا و آموزش  یریدر به کارگ یموانع اصل یبه طور کل
است: مشکالت مربوط به منابع و  ریبه شرح ز کیالکترون

ساخت  ریمدارس هوشمند امکانات و ز یامکانات در مدل مفهوم
شود. وجود مشکالت  یاز ارکان مهم مدل قلمداد م یکی یفناور

 ازیمورد ن زاتیتجه یبانیو پشت نیمانند تام یسخت افزار
الزم و نصب و راه  ی،مدرسه، مشکالت مربوط به نرم افزارها

در  کیآموزش الکترون یآنها روند اجرا یو به روز رسان یانداز
 زهیمعلمان انگ یزشیاندازد. ضعف انگ یم ریمدارس را به تاخ

 لیاز دال یکیرا ندارند.  دیجد یهایالزم جهت استفاده از فناور
کار  یابیدر ارزش یفناور اربردمناسب ک گاهیامر نبود جا نیا

 گرید یکی نییمهارت پا و دانش و یآموزش ناکافمعلمان است. 
و مهارت الزم استفاده  یموثر بر موانع موجود عدم آگاه لیاز دال

 در معلمان و دانش آموزان است. هایگونه فناور نیاز ا
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معلمان در برابر  یبرخ یو فرهنگ ینگرش مشکالت
 حیرا ترج یو آموزش سنت کنندیمدارس مقاومت م یهوشمندساز

 نیاز جمله مهمتر یو اقتصاد یمشکالت مال[ 1۶دهند ] یم
مدارس بوده که بودجه را جهت راه  یعوامل موثر مشکالت مال

 ندارند. کیآموزش الکترون یانداز
 

 نتیجه گیری  -4
 دیموجب پد یبه عنوان فرزند انقالب صنعت یانقالب اطالعات
 یعصر اطالعات و به تبع آن جامعه اطالعات دیآمدن دوران جد

رکن بقا و قوام آن  نیمهم تر یاطالعات یشده است که فناور
حضور  یاتیح یاز ضرورت ها کیرو آموزش الکترون نیاست از ا

 یطراح یوزشنظام آم فهیو وظ شودیعرصه محسوب م نیدر ا
اطالعات با در نظر گرفتن دو مؤلفه:  یبرنامه آموزش فناور

برخورد  یبرا یو لزوم بستر ساز یاطالعات یبا مهارتها ییآشنا
است با  یهی. بدباشدیاطالعات م یبا فناور ریمند فراگکنش 

مقوله  نیا عیجامعه با تحوالت سر یامکان همگام یطراح نیچن
 یاطالعات یایحضور با نشاط در جامعه پو یبرا یو آماده ساز

 شیب یفتگیاست ش یابزار قدرتمند کی ی. فناوردیآ یفراهم م
آن به خاطر فراهم نبودن  ینف یحت ایابزار و  نیاز حد در برابر ا

 ینابجاست به نحو یکار یزشیانگ لیمسا یحت ایامکانات  ریسا
با  سهیکشورها در مقا شتریکه حاصلش عقب ماندن هر چه ب

است. اگر کاربرد  هیهمسا یکشورها یحت ایو  کشورها ریسا
وصل  یبرا یشود مانند چسب قیدر دروس گوناگون تلف انهیرا

ها  انهی.کند را یکردن و چسباندن موضوعات منفعل عمل م
 گریارتباط با د یسیداده،ها گزارش نو یسازمانده یبرا توانندیم

مخاطبان  اکار ب میو تسه ینترنتیا قیتحق یدانش آموزان اجرا
در امر استفاده از  تیموفق زانیم نیاستفاده شوند. باالتر یجهان
 شودیحاصل م یزمان یریادگیدر  اطالعات و ارتباطات یفناور

اطالعات و  یدر مورد فناور یو بهت زدگ یکه از سردرگم
 یهایو ذهن و احساسات خود را با شگفت میارتباطات خارج شو

 حیصح یآموزش یاستگذاریس نیی. تبمیمتمرکز کن یریادگی
 یهایاستگذاریس یو هدفمند استهایدر س تیو جامع تیشفاف
 یفناور یتهایاستفاده قابل یمناسب برا یاست که فضا ییاجرا

را  هایکه استفاده از فناور یکند. قانونها و الزامات یرا فراهم م
دارد  تیاهم دینمایسخت م ای لیمقاصد مفروض تسه یبرا

از کشورها  یاریآن است که هنوز در بس داردکه وجود  یمسئله ا
حالت  کیرا در  وتریمعلمان و دانش آموزان استفاده از کامپ

 یها یکه استفاده از فناور یکنند، در صورت یدنبال م یشینما
مورد غفلت واقع  یبرنامه در س یعموم یدر عرصه محتوا دیجد

استفاده نشده است. با توجه به  یبه اندازه کاف ایشده است 
رشته  کیبه عنوان  ICT سیاز کشورها تدر یاریبس اتیتجرب

در  ICTکاربرد  قیتشو یبرا یو مجرد راه موثر یانتزاع
کاربرد  دیمعلمان هستند که کل نی[ مسلما ا1۶] ستین یریادگی

را در دست دارند، اما  یریادگیدر جهت بهبود  یاثر بخش فناور
آموزش  یطور موثر هاگر معلمان کامال درک نکنند که چگونه ب

دانش آموزان به کار برند  یریادگی شبردیپ یرا برا کیالکترون
صورت گرفته  ICT یهایکه در نوآور یکالن یهایگذار هیسرما

 .به هدر خواهد رفت یبه آسان
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