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 چکیده  

انواع روشهای آموزش وبررسی آموزش از  نظریه های آموزشی ،موزش ،آ فرآیند در این مقاله قصد داریم توضیحات مختصری در زمینه

در دسترس  محیط اطراف  و همچنین امکانات،لحاظ فضای مناسب برای انتقال دانش از معلم به دانش آموز با توجه به شرایط زندگی 

زشی حضوری )سنتی( وآموزش غیر حضوری نگاهی گذرا به دو مدل آمومقاله  ما دراینآموزش دهندگان ویادگیرندگان داشته باشیم ، 

با توجه به شرایط کنونی ایجاد شده در زمینه بیماری کوید البته  پرداختیم.بررسی محاسن ومعایب این دو روش به  و  داشته  )مجازی(

فیزیکی مدرس ووضعیتی که امکان حضور  بررسی اجمالی در زمینه بهترین روش آموزش در شرایط بحرانی به ما را برآن داشت تا19

بهترین حالت  شاید با توجه به تجربیات عملی چند ماهه اخیر  در مدارس ودانشگا ها که در نهایتبپردازیم  ویادگیرنده وجود ندارد

 با قاطعیت موفقیت یکی از دو روش مطرح شده رااثبات نمود . ، بنابراین نمیتوان ممکن تلفیقی از هردو روش حضوری ومجازی باشد

 

 ترکیبیآموزش  ،آموزش غیر حضوری  ،حضوری، آموزش : آموزشیدی کلمات کل
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 مقدمه :

آموزش با انسان از بدو تولد همراه ایفا میکند ، آموزش بدون تردید در ارتقا کیفیت زندگی فردی واجتماعی انسان نقش بسیار مهمی

، یاد  یری در روزهای اول تولد از راه تقلید فراهم میشوداین یادگ ،بگیردیاد باید  است کودک برای رفع نیارهای اولیه زندگی خود 

را می ، کودک به کمک بزرگترها راه رفتن ، سخن گفتن و... ونیاز اولیه خود را تامین نماید  گریه کندبرای رفع گرسنگی  دمیگیر

آموزش رسمی انسان از مدرسه  ،آموزش رسمی میشود  پذیرش آماده  ودر واقع آموزش غیر رسمی را دریافت  میکند.وکم کمآموزد

 .ادامه میابد شروع و تا مقاطع عالی  دانشگاه

 

 تعریف آموزش

وانتقال دانش به دانش آ موزان با استفاده ازابزار و مواد کمک  کردن یادگیری ن سهلآاز انجام  معلم هدف  معموال فعالیت هایی که

مل آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی )ابتدایی ، متوسطه اول ، متوسطه آموزشی یا حتی گاهی خود معلم به تنهایی  وبدون وسایل  مک

  می نامند .را آموزش  باهدف تاثیروایجاد تحول در تجربه یادگیری دانش آموزان وایجاد تغییرات موثر بر یادگیری آنان  دوم (

ای از آن( از نظر قدمت دومین پیشه یا گونهبر زمین آغاز شده و به عقیده برخی تعلیم و تربیت )از پیدایش انسان فرایند آموزش، 

  . ای وجود نداشته که اهمیت و مرکزیت آموزش را رد کندهیچ جامعه انسانی استها بودهانسان

)philosophy. Jun 2, 2008. 13 September 2008Retrieved(  

 

توانستند بخوانند و درصد کل جمعیت نمی 1۰درصد مردان بالغ و تقریباً  ۳۰تا  ۲۰در هیچ زمانی در دوران باستان، بیش از 

  . بنویسند

)Johannes Christes, Education, Brill's New Pauly( 

 

های روزمره بالغین نقش معلمین را بازی در جوامع بدوی، آموزش رسمی به شکل امروزی آن وجود نداشت. در واقع در تمامی فعالیت

گی دانش در طول زمان باعث شد که یک نفر بالغ نتواند بر تمامی آن مسلط شود. راه حلی کردند و همه جا کالس درس بود. انباشتمی

ای مؤثر به انتقال ها به گونهکه جامعه برای این مشکل پیدا کرد آموزش به نوع رسمی بود: مدارسی تشکیل شد و متخصصینی در آن

 .کردندفرهنگ و دانش موجود کمک می

)    Encyclopedia Britannica, Education( 

 

 

  .باشدگرا میبه عقیده افالطون هدف آموزش ایجاد پایه روحی و جسمی برای برپایی حکومت مطلوب و توسعه

 ((۲8، ص  تاریخ فلسفه ویل دورانت

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

3 

 نایینقش بسیار مهمی دارند ،البته باید توجه داشت که توا دانش آموزانی یادگیری و پیشرفت تحصیل،  آموزش معلمان در فرایند 

 .مرتبط استآنان در زمینه تحصیل و مهارتهای آموزشی  اطالعات به دانش و دانش آموزان بالقوه معلمان در شکوفایی استعدادهای

 تعریف تدریس:

شود و بهترین روش روشی است که با ها و مراحل تجربی است که برای نیل به هدفی معین انجام میروش تدریس، مجموعه فعالیت

آموزان دهی یادگیری دانشمدت و با توجه به امکانات موجود، بیشترین بهره و نتیجه را عاید گرداند. تدریس را سازمانصرف کمترین 

گیرد تا مساعدترین زمینه را هایی است که با توجه به شرایط و امکانات موجود صورت میتعریف کرده و روش تدریس مجموعه فعالیت

 ( روش تدریس فارسی، کتاب درسی ) .ب فراهم سازدبرای پرورش و آموزش مؤثر و مطلو

 (اکبرنژاد، علیشعاری)    . شود که بر اثر تجربه به وجود آمده باشدیادگیری به هرنوع تغییر نسبتاً ثابت در رفتار فرد گفته می

 

 س های تدریانواع روش

 

 فعال: تدریس روش

 مورد تدریس باحث وموضوع با ممیکند که معلم فعالیت  ی به همراه در واقع ودارد  در یادگیری نقش فعال آموزدانش روش فعال در 

در روش فعال معلم نقش راهبر و هدایتگر داردکه موجب ایجاد انگیزه وفعالیت در زمینه آموزش در دانش آموزان میشود ،مرتبط است

 ودر واقع یک رابطه متقابل بین یاد دهنده ویاد گیرنده ایجاد میگردد. 

 دریس غیرفعال: روش ت

که طبق ضوابط وقوانین ،و دانش آموز منفعل بوده وتنها نقش شنونده دارد  در روش غیر فعال، محور در زمینه اموزش  خود معلم است

 کالس، هرچه دانش آموز ساکت تر وبا انظباط تر باشد برای معلم راحتر خواهد بود.  

 

 میباشد . تاریخی و نوین دودسته روش های  اردشاملوجود د تدریسی که در زمینه روش تقسیم بندی دیگر

روش های تاریخی روش هایی هستند که در گذشته دور به کار می رفتند و رش هایی که متکی بر یافته های روانشناسی و علوم تربیتی 

 ) نشر معاصر . امان اله صفوی کلیات روش ها وفنون تدریس(  . جدید می باشند روش های نوین هستند

 

 نواع روش های تاریخیا

 روش سقراطی 

 ) نشر معاصر . امان اله صفوی کلیات روش ها وفنون تدریس(  نظام مکتبی در ایران
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 : نوین و سنتیچند نمونه از روش های آموزش 

ه را نیز  در روش کنفرانسی برخالف سخنرانی جمع آوری کننده اطالعات خود دانش آموز بوده  که نقش ارائه دهند :روش کنفرانس  -

 .برعهده دارد

در این روش که بسیار مورد عالقه دانش آموران است  ، دانش آموز نقش معلم را در کالس ایفا میکند که  : استادی –روش شاگرد  -

 در یادگیرنده میگردد وهدف از این روش به دست اوردن تجربیات گرانبهی عملی در آنان است . اجرای این نقش باعث افزایش مهارت 

 در این روش دانش آموز باید بتواند از همه حواس خود در یادگیری استفاده کند .  : مختلطروش -

 اگر نظام آموزشی بخواهد توانایی حل مسئله را به دانش آموزان یاددهد: روش حل مسئله -

 بحثی میتوان برای فعال کردن دانش آموزان با هدف آموزش مفهوم جدید در یادگیری استفاده کرد . از روش : روش مباحثه

  که آموخته است میکند . دراین شیوه معلم  دانش آموز را وادار به فکر کردن در زمینه مفاهیم وموضوعات جدید : پرسش و پاسخ

استفاده میشود صیلی وبرای کلیه دروس ازجمله علم وفیزیک یا شیمی از روش آزمایشگاهی برای تمامی دورهای تح:  روش ازمایشی

   که در این شیوه معلم نقش مشورت دهنده را دارد که دانش آموز را تحت حمایت خود راهبری میکند .

 ه میگیرد .در این روش مدرس از امکانات واشیا وابزار گوناگون برای ایجاد فرآیند یادگیری در دانش آموزان بهر :روش نمایشی

در این روش که یکی از پر مخاطب ترین روشهاست ، دانش آموزان از طریق مشاهده : گردش علمی یا فعالیت تجربی خارج از کالس

مستقیم اطراف خود شامل ) طبیعت ، اشیا ، شرایط زیستی جانداران و...( تجربه عینی خوبی به دست می آورند ومعنا مفهوم مطالب 

 ا بهتر در ذهن خود پرورش میدهند ویادگیری بهتر اتفاق می افتد . برگرفته در کالس ر

 
 : لحاظ فضای مورد استفاده برای انتقال دانشانواع آموزش از

     مدرسه (در  ) ش حضوریآموز -1

 ( در منزل یا محیطی خارج از مدرسه )آموزش مجازی -۲

 

 : )سنتی(آموزش حضوری

بخش شامل  این، باشد میحضوری متمرکز که بر اساس دستورالعمل معلم و برنامـه برنامه آموزش منسجمی است: آموزش سنتی

یـک  واسطه سـن و احتمـاالً توانـایی در  دانش آموزان به . معلم به دانش آموزان است شده توسط مبحث معلم محور و دانش منتقل

شده در سخنرانیهـاو تکالیف کتبی در اختیار آموزان  ئهگیرند و مطالب آموزشی مبتنی بر کتابهای درسی، مطالب ارا میقرار  کـالس

      (7ص  ۲۰1۲)استاکر وهورن ، . می گیردقرار
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 مزایای آموزش حضوری

 متمرکز باشد و نسبت به آموزش غیر حضوری کمتر دچاربهتر بر روی یادگیری خود دتواندر کالس درس می دانش آموز   * 

                                                                                                                            حواس پرتی خواهد شد. 

      .دریافت کندهای خودکالسیو هم معلماناز  بیشتری را در مورد موضوع درسیادیق مص دتوانمیدر آموزش حضوری دانش آموز *     

 .     حالت سنتی کالس درس احساس راحتی بیشتر وملموس تری داشته باشد و بهتر یادبگیرددانش آموز در  ممکن است*   

 . تر و بیشتری را دریافت کنید، اطالعات دقیقمعلمبا  دانش آموز  حضوری با توجه به ارتباط مستقیم در آموزشممکن است *

تن نظم است که این شرایط ممکن است برای     کالس ایجاد نظم: یکی ازمزیتی  که کالس حضوری برای ما فراهم می کند داش*

مجازی هم فراهم شود ولی فضای کالس حضوری به گونه ای است که عمال دانش آموز آزادی عمل چندانی برای شانه خالی کردن از 

 مسئولیت های خود و بر هم زدن برنامه ریزی معلم ندارد. 

رتباط با درس و فعالیتهای ضمنی مدرسه مشارکت فعالتری در فضای حضوری مشارکت فعال: دانش آموز در مدرسه و کالس در ا*

نسبت به فضای مجازی خواهد داشت چون گاهی برگزاری کالس مجازی به صورت زنده نیست که دانش آموز همان لحظه بتواند با 

 معلم صحبت و یا چت داشته باشد  به تبادل نظر بپردازد.

انش آموزی در زمینه موضوعات مختلف پیش رو در مدرسه تجربه مختص به خود را خواهد مجموعه ای از تجربه: قطعا هر د*

داشت، به عنوان نمونه دانش آموزی که قبال در مسابقات آزمایشگاهی شرکت کرده و رتبه ای کسب نموده به راحتی می تواند 

 وری زمینه ای مساعدتر دارد.تجربیات خود را برای همکالسی های خود بیان کند که این امر در کالس های حض

فراهم بودن زمینه آشنایی بیشتر و برقراری ارتباط: یکی از ویژگی های دانش آموزان عالقه به دوست یابی و همکاری با  *

همکالسی های خودشان است که این زمینه جز در فضای حضوری میسر نیست چراکه کالس حضوری امکان شناخت افراد را در 

خالق به راحتی در دسترس قرار می دهد و فرصتی برای دانش آموزان  ایجاد می کند تا با افراد جدید آشنا زمینه شخصیت و ا

 شوند که این امر خأل بزرگ و عیب کالس های مجازی است.

 

 معایب کالس حضوری

همین امر گاهی زمان  و مکان ثابت و بدون تغییر: مشخص بودن زمان و مکان اگرچه خود باعث ایجاد نظم می شود ولی   -1

باعث تکراری شدن و ایجاد یکنواختی در فرد می شود که ممکن است عده ای نتوانند در این شرایط یکنواخت نشاط 

 کافی داشته باشند.

افزایش بار مالی: قطعا هزینه ای که دولت بری برگزاری کالس های حضوری صرف می کند نسبت به کالس های مجازی  -2

ی کالس حضوری عبارت است از فراهم کردن تمامی زیرساخت های فیزیکی و انسانی و قابل مقایسه نیست. برگزار

 امکانات اولیه از جمله فضای ساختمانی و تجهیز کردن آن به صورت کالسی آماده برای امر یادگیری. 
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راحتی کنار نمی  افزایش برخوردهای تنبیهی و انضباطی: در مدرسه بعضی از معلمان با تاخیر و یا غیبت دانش آموزان به -3

آیند و این امر ممکن است گاهی سبب شود دانش آموز از کالس محروم شود که خود محروم شدن دانش آموز از فضای 

 آموزشی بار آموزشی برای وی به همراه خواهد داشت.

              بب می شود رفت و آمد: در شهرهای بزرگ و پرجمعیت مقوله رفت و آمد یک معضل تمام عیار است که گاه س  -4       

       فرد تا حدی که امکان دارد ترجیح دهد از فضای کالس مجازی برای یادگیری استفاده کند تا کالس حضوری. رفت و آمد عالوه بر 

 بار مالی باال از لحاظ زمانی نیز باعث ایجاد محدودیت است.

 

 

آموزش  پذیرش به مجبورو خانواده ها ه دور شداز کالس درس  ناگزیر ان، دانش آموزجهاندر سر تا سر  19بیماری کوید  بعد از شیوع

ودریافت محتوی آموزشی   در کالس درس فیزیکی  خانواده ها و فرزندانشان آموزش بدون حضور اکثر . برایگشتند فرزندانشان در خانه

یری در فضای مجازی عادت داشتن دانش یکی از دالیل سخت شدن یادگشد.  و ناملموس  سختبسیار  معلم توسطبه صورت مجازی 

آموزان به کالس درس حضوری در مدرسه و ارتباط مستقیم بود . اما شرایط پیش آمده، دانش آموزان را ملزم به کنار آمدن وتطبیق 

 دادن خود به شرایط آموزشی جدید کرد . 

 

 آموزش غیرحضوری

آموزشی و تحـولی کـه در مفهـوم  اطالعـات در عصـر حاضـر و رشـد و تکـوین الگوهـای با توجه به افزایش روزافـزون 

های حضوری به روند آموزش الکترونیکی در جهت اسـتفاده از  یـادگیری رخداده اسـت، تغییـر رویکـرد آمـوزش ازشیوه

لهـای اخیـر رویکـردمستقل نظام آموزشی با الکترونیکی و آموزش مجازی اهمیت بسیاری یافته است در سـا امکانـات و منـابع

گونه یا  دستخوش تغییرات اساسی شده است تکنولوژی به هـا ها و فرارسانهای ای ظهور تکنولوژیهای جدید نظیر چندرسانه

 حضوری، دچار تغییر و تحول نموده است و نظامهای آموزشی از رویکـرد مسـتقل نظـام آمـوزش مداوم تدریس و یـادگیری را

 ( 7۳ص1۳9۰زارعـی زوارکـی و طوفانی نژاد، ،. )نظام آموزش از راه دور به رویکرد تلفیقی روی آوردهانـد

 

سودمند تلقی میشود که مبتنی بر نیازهای  یـابیم کـه امـروزه آموزشـی با نگاهی به نظریات جدید در حوزة تعلیم و تربیـت درمـی

 تالش بر این بود که با ارتقای فنآوری و گسترش و توسعه سیستم مـدیریت یـادگیری شـاید روزی، شـده باشـد یادگیرنده طراحـی

منظور رفع نـواقص و  دنبال توسعۀ فنآوری به بتوانیم آن را به آموزش حضوری و کیفیت آن نزدیک نمـاییم امـا تحقیقـات امـروز بـه

قایص مهم آموزش حضوری وجود محـدودیت درتوجه آموزش الکترونیکی هستندیکی از ن کاسـتیهـای آمـوزش حضـوری توسـط

آموزگار در پاسخگویی به بسیاری از این نیازهای  آموزگار به نیازهای متفاوت و متنوع یادگیرنـدگان اسـت کـه اگـر عـدم آمـادگی
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غیرممکن  حـدود زیـادی نیازها را به این نقص بیفزاییم حل این معضل را در آموزش حضوری تا هم با فـرض امکـان کشـف متنوع، آن

 ( 1ص1۳9۰بوشهریان و رضایی ،) .مییابیم

دورهم جمع شوند ولی امروزه با پیشرفت  تا چندی پیش افراد برای آموزش و یادگیری نیاز به زمان و مکـان مشخصـی داشـتند کـه

 هد بود هر چیـزی را در هرزمـانی و مکـانیزودی قادر خوا فناوریهای رایانه و شبکه تا حدودی این نیـازاز بین رفته است و هرکسی به

 . الکترونیکی نامیده میشود این امـر در سـایه نظـام جدیـدی از آمـوزش صـورت مـیگیـرد کـه آمـوزش. یاد بگیرد

 (1۳89به نقل ازمالکی، 1، ص  ۲۰۰6)هورتون ،

 برگزار کرد.الکترونیکیو یا  آنالینورت دو ص آموزش دانش آموزان را به هایتوان دورههای آموزش غیرحضوری میدر روش

از راه دور ارائه می شود و آنها می توانند در  ن انتقال دانشدر آدانش آموزان که به  ،آموزشی و یادگیری است فضای یک کالس آنالین 

برای وفضای برخط  کالس آنالین صرفا یک محیط برای باشند بهترین تعریف و تعامل داشتهگرفته یک فضای مجازی باهم ارتباط 

 یک یا چنده نفره باشد . از  کالسظرفیت کالس آموزشی است که می تواند

توانید در روز و ساعات آموزان میشما با استفاده از رایانه شخصی و بدون نیاز به حضور فیزیکی در کالس، به همراه مدرس و دیگر دانش

ای که های حضوری است، به گونهپذیری بیشتری نسبت به کالسهای آنالین دارای انعطافشرکت کنید. کالس دوره آنالینشخصی در م

 .توانید در فضای اتاق خود آموزش ببینیدشما می

 

 انواع کالس آنالین

کالس آنالین به دو دسته کالس منظرهستند و از این  علمانر کالس های آنالین معموال دانش آموزان و مدشرکت کنندگان 

 گردد.نظارت تشکیل می  همراه و کالس آنالین ناظر آنالین بدون

 ویدئو محورمعلم کالس آنالین بدون 

 بنابراین، وجود ندارد معلمیاصال  عضی وقتهابو  می سنجندتنها یادگیری دانش آموزان را معلم ،بدون نظارت برخط در کالس

 همیاری معلم آموزشی آماده شده و بدونمحتوی که در آن دانش آموزان با  ،این را یک کالس آنالین بدون نظارت می نامند

آنالین خودکار هم ارزشیابی یک دوره آموزشی الکترونیکی خصوصی است که می تواند دراصلبه یادیگیری می پردازند که 

فیلم آموزشی  تا مطالعه کنند یا یکداده میشود کالس ها معموال یک پاور پوینت به دانش آموزان نوع  داشته باشد .در این 

 . ببینند

 علمکالس آنالین با حضور م

 نزدیک تر است .در یا حضوری و به تعریف کالس سنتیبرگزار میشود  معلم تحت نظارت و رهبری آنالین باحضور معلم کالس

 اجرا می شود و دانش آموزان از طریق ویدیو کنفرانس در کالسزمانبندی مقرراین کالس ها درس به صورت آنالین و در 

 .داشته باشند ارتباط و گفتگومی توانند در کالس درس با یکدیگر علمدر این کالس دانش آموز و م ،حاضرند
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 های غیرحضوریمزایای دوره

 .توجه دانش آموز را بیشتر جلب می کند زش مجازیآمو براساس تحقیقات انجام شده

 .آموزش ببیند  مد نظر یادگیرنده است که  مکانی یا هر منزل در  می توان به راحتی-1

 .وآمددر زمان و هزینه رفتصرفه جویی  بهینه  -۲ 

  .ونگرانی بابت تاخیر در کالس درساسترس نداشتن -۳ 

 .دسترسی آسان به محتوی ودورها -4 

 .فزایش مهارت دانش آموزان در زمینه فناوری جدیدا-5

 . ددانش آموزان در محدوده جغرافیایی که در آن زندگی می کنند محدود نمی شون-6

 .افزایش سطح مسئولیت پذیری و نظم خود جوش-7

 

 

 ایای کالس آموزش آنالین :زاز دیگر م

 دسترسی آسان به انواع آموزش مورد نظریادگیرنده

 بسیاری از دانشد ،ویا به مدارس سنتی دسترسی نداشته باش دانش آموز ، ممکن استیادگیرندهمالی  محیطی و سته شرایطببا توجه به 

برند که باعث می شود یادگیری در محیط کالس درس سنتی برایشان دشوار هایی رنج می یا معلولیت  جسمی وروانیمشکالت آموزان از

 . گردد

 

 ب وراحتیادگیری در فضا ومکان مناس

  

     میگذارنید را ریاضییا عربی  تان کالسمورد عالقه نیمکت پارک وفضای سبز  از روی کاناپه یا 

  .ارزش قائل هستند  آزادی عملو قابل تغییر بودن برای راحتی،  دانش آموزانی است که برای بهترین گزینهآموزش آنالین  

  یری.افزایش استقالل در دانش آموزان در زمینه یادگ

 معایب کالس مجازی   

افزایش تعداد غیبت به صورت مکرر از سوی دانش آموزان در کالس های مجازی به دالیل مختلف از جمله نداشتن امکانات  (1

 الزم ناشی از فقر مالی و عدم دسترسی مناسب به اینترنت به دلیل عدم پشتیبانی کافی زیرساخت های ارتباطی

 ور کامل دانش آموزان در کالس درس مجازی؛عدم امکان نظارت دقیق بر حض (۲

در کالس مجازی گاهی پیش می آید که دانش آموز در زمان شروع کالس وارد کالس درس به صورت مجازی می شود و به 

اصطالح برخط می شود ولی عمال این دانش آموز صرفا برای اعالم حضور در کالس برخط می باشد و هیچ استفاده  و بهره ای 
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س معلم نمی برد چون حضور دانش آموز حضور غیر واقعی است و خود عمال مشغول فعالیتی غیر از شرکت در کالس از تدری

 مجازی است و معلم نیز به دلیل کثرت دانش آموزان، توانایی کنترل و نظارت لحظه ای بر تک تک آنان را نخواهد داشت.

 وجه خصوصا در دروسی که نیاز به آزمایش دارند؛  محدودیت فضای مجازی در امکان انتقال مفاهیم به بهترین (۳

معلم  در کالس مجازی این امکان را ندارد که بتواند مفاهیم دروسی مانند علوم، شیمی، زیست و فیزیک و ... را که نیاز به 

 فعالیتهای آزمایشگاهی برای انتقال کامل دانش مربوطه دارد به دانش آموز منتقل نماید.

 م کاری معلم، اولیاء مدرسه و دانش آموزان در زمینه تدریس، آموزش، یادگیری و انتقال مفاهیم؛چند برابر شدن حج (4

در کالس مجازی معلم برای تهیه محتوای آموزشی خود ساعت ها وقت می گذارند که محتوای مد نظر خود را به صورت تمام 

ت محتوا ممکن است در هر مطلب و یا قسمتی از آن و کمال در اختیار دانش آموزان قرار دهند و دانش آموز پس از دریاف

سوالی داشته باشد که فضای مجازی نمی تواند این امکان را به راحتی در اختیار دانش آموز قرار دهد تا اشکاالت خود را بیان 

 نموده و آن را به کمک معلم رفع نماید.

 

 عدم امکان ارزش یابی دقیق از دانش آموزان در کالس مجازی؛ (5

ی مجازی عمال آزادی عملی زیادی در اختیار دانش آموز قرار میدهد که می تواند از کنترل اولیای مدرسه و معلم خارج فضا

شود و این امر سبب می شود ارزش یابی به عمل آمده از دانش آموزان به صورت دقیق انجام نشود و برخی از این فضا به 

 د.راحتی برای تقلب و کمکاری سوء استفاده نماین

عدم شناخت کامل معلم از دانش آموزان در زمینه های شخصیتی، اخالقی و مهارتی که در ارتقای امور آموزشی و تربیتی  (6

 بسیار مهم است.

برای معلم و دانش آموز ایجاد نمی کند این فضا صرفا بستری برای طرفین ، فضای کالس مجازی مجالی برای شناخت کامل 

 ن شناخت روحیات و شخصیت فردی دانش آموز را برای معلم محدود می کند.انتقال دانش می باشد و امکا

عدم وجود نشاط و شور و حال در دانش آموزان در فضای کالس مجازی برای یادگیری به دلیل فقدان ارتباط دیداری و چهره  (7

 .به چهره معلم و دانش آموز در کالس مجازی

 .دریافت دانش توسط دانش آموز داردضوری تاثیر بسزایی در ارتباط چشمی میان معلم و دانش آموز در کالس ح

 بهترین انتخاب کدام است ؟

 )غیر حضوری (و آفالین آموزش سنتی ) حضوری ( یا آموزش آنالین

نتی  حضوری یا س یادگیری عالوه بر کهاین تفکر برای ما ایجاد شد ، 19با توجه به شرایط کنونی کشوردر زمینه مقابله با بیماری کوید  

 مکمل یک توانست یادگیری آنالین ما باید جایگزین مناسبی جهت آموزش در فضایی خارج از مدرسه داشته باشیم که در این زمینه 

 یاری رسان  برای آموزش باشد. و خوب
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ه شرایط بسته ب روش آموزش . انتخابنمی توان با قاطعیت اظهار نظر کرد، مجازییا حضوری به صورت  آموزش زمینه گزینش در

   .واهداف یادگیرنده متفاوت خواهد بودیادگیری  های سبک محیطی ، 

در سطح ومحدودیت های ناشی از آن  19از نحوه آموزش و انتقال دانش به یادگیرندگان در مواجهه با بیماری کوید طبق تجربیات اخیر  

برای بهبود وارتقا کیفیت ی استفاده صرف از یک روش واحد به جا (  جهان ودر کشور ما بر استفاده ار روش ترکیبی  )حضوری ومجازی 

، البته امروزه از هر دو نوع روش حضوری وغیر حضوری برای آموزش وانتقال دانش به منطقی تر به نظر  میرسد سطح آموزش

ن مختلفی خواهد داشت ونمی ضیان طرفدارایگردد، هرچند هر کدام از این روشها با توجه به اهداف وشرایط متقایادگیرندگان استفاده م

تجربیات حاصله ایده برنامه ریزی برای آموزش ترکیبی در سطح با توجه به  توان به صورت قطعی یکی را قبول ویا رد نمود، هرچند 

 در هر شرایطی اعم از شرایط عادی یا بحرانی مناسبتر میباشد .مدارس ویا آموزش عالی 

  

 گیری نتیجه

حضوری داشته باشیم الزم است مروری مجدد بر مباحث مطرح شده در  آموزش مجازی و آموزش بین  اگر بخواهیم مقایسه ای 

دانش آموزان نمی توان به طور قطع یکی را بر دیگری ترجیح  انتقال دانش به مقاله داشته باشیم. در مقام مقایسه این دو روش برای

ا توجه به محاسن و معایب هر کدام از دو روش می توان به این نتیجه داد و به صورت مطلق موفق بودن یکی را اعالم کرد. اما ب

رسید؛ باتوجه به مقتضیات و شرایط مکانی وزمانی مختلف و همچنین بحران هایی که در مواردی قابل پیش بینی نیستند، الزم 

وتعطیل نشدن آموزش  وزشآماست هر دو شیوه حضوری و غیر حضوری یا به تعبیری مجازی و  برخط را برای ارتقا کیفیت 

 ویادگیری مد نظر قرار داد. 

که در بر دارنده مزایای هردو روش بوده ومکمل یکدیگر خواهند بود وباعث ،به اصطالح می توان از شیوه ای ترکیبی استفاده نمود  

 همپوشانی مناسب و تا حدودی رفع نقص های هر دو شیوه و سبب پیشبرد اهداف عالی آموزش خواهد شد .

 

 بعامن

 تاریخ تمدن ویل و آریل دورانت  

   فلسفه ویل دورانت و تاریخ

  .روش تدریس فارسی، کتاب درسی

 ،ر نشر معاص .کلیات روش ها و فنون تدریس  ، یامان اله صفو

تنی برشبکه مبتاثیر الگوهای طراحی آموزشی گانیه وپنج مرحله ای بایبی در آموزش  .(1۳89مالکی ، مائده وعلی آبادی ، خدیجه )

 بریادگیری ویاد داری دانشجویان.

  .15فصلنامۀ روانشناسی تربیتی، سال پنجم، شماره

 ( رویکرد جدید:یادگیری تلفیقی در نظام آموزشی جدید 1۳9۰) زارعی زوارکی، اسماعیل و طوفانی، احسان

 .87-71صص عالی. سال چهارم، شمارة چهاردهم، تابستان فصلنامه نامه آموزش
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شناسی جهت ایجاد خودکار مسیر آموزشی  -ارائه معماری نوینی مبتنی بر هستان(.  1۳9۰)محمد صادق رضایی،ریان ، امید؛ بوشه  

  .در محیط سرویسگرا. ششمین کنفرانس ملی و بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی الکترونیک

.10-236-1-A 

 مجله آقا اجازه
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www.easy-lms.com 
Horton, W.(2006) E-Learning by design USA: Pfeiffer 
)philosophy. Jun 2, 2008. 13 September 2008Retrieved( 

)Johannes Christes, Education, Brill's New Paul( 

)   Encyclopedia Britannica, Education( 

 

www.SID.ir

http://www.easy-lms.com/
http://www.SId.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

