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 f_shahbeigi@yahoo.com :آدرس الكترونيكي ؛)نويسنده مسئول( *

  دهيچك
ـ آن به چشم بر هم  ديتولامروز كه اطالعات روز به روز نو شده و سرعت  يايدندر  اسـت، انتقـال    افتـه يكـاهش   يزدن

 يابيـ بازهدف آموزش بـه آمـوزش    نيبنابرا؛ است هودهيبعبث و  يكاربه عنوان هدف آموزش  گريدبه فرد  يفرداطالعات از 
 نيـ ا يجـد نسبتاً نوظهور به طـور   وهيشبه عنوان  زين يمجازآموزش . است افتهي رييتغبه فراخور حال هر فرد  ها دانسته نيا

ـ  يها فرصت انهيراو  نترنتياهمچون  يمدرن يها رسانهاز  يور نوع آموزش و بهره نياهر چند . كند يمهدف را دنبال   يطالئ
 يبررسـ شده است كـه بـه    يسعمقاله  نيادر . است ريناپذموانع و مشكالت در آن امكان كرده، اما وجود  جادياافراد  يبرارا 
آمـوزش   يهـا  يژگـ يوو  فيـ تعر انيـ بمقدمـه،   كيـ رو پس از ذكر  نيااز . در آموزش پرداخته شود ها تيمحدودو  ايمزا نيا

 يزمانو  يفرهنگ، يآموزش، ياقتصاداعم از  يمتفاوت يهارا از چشم انداز  ها تيمحدودو  ايمزاكوتاه از آن،  خچهيتارو  يمجاز
 ايـ مزانقش چه  رييتغ نيا نكهيا يبررسو  يمجازمدرس در آموزش  گاهيجانقش و  رييتغبه  تينهامورد توجه قرار داده و در 

 .ميپرداز يمبه همراه داشته است،  ييها تيمحدودو 

  زدي يپزشكتوسعه آموزش علوم مطالعات ومركزمجله
  90، زمستان 4 ياپيپ، شماره 1ماره دورة ششم، ش

 47- 54ص  



 
 48                                    ها تيمحدودو  ايمزا: يمجازآموزش 

 زدي يصدوق ديشهدانشگاه  يپزشكتوسعه آموزش علوم  مطالعات و مركز فصلنامه

 

 

  مقدمه 
و  يريفراگخود، در حال  يزندگبشر همواره در طول 

از  زين، مقوله آموزش يفناوركسب دانش بوده كه با گسترش 
 تيتقوهماهنگ و  ها يفناوربهره نمانده و گام به گام با  يبآن 
 ياساس يازهايناز  يكيكردن  ليتحص نيبنابرا؛ است دهيگرد

امروز  شرفتهيپجامعه در  يزندگ يبرااست كه  يهيبداوست و 
است، انسان  شرفتيپو  رييتغكه اطالعات دم به دم در حال 

ثبات و جدا مانده از جامعه  يب يانسان راتييتغ نياخبر از  يب
، جامعه تيجمع شيافزابا  گريداز طرف . شود يممحسوب 

 ديبا نيبنابرا؛ افراد به آموزش باشد يتمام يپاسخگو تواند ينم
همگان  يبرا، آموزش نهيهز نيتر كما كه ب افتي يراهبرد

 انهيرابه كمك  ژهيوآموزش از راه دور به  .)1(د شو سريم
 يكيخود  نياكه  شود يممحسوب  ازين نيامناسب به  يپاسخ

. رود يمآموزش به شمار  وهيش نياقابل انكار  ريغ يايمزااز 
و  ها نقص يداراآموزش هنوز هم  نگونهيااست كه  يهيبد

 يبررسگام به گام با مطالعه و  ديباست و ا ييكمبودها
از  يمجازالبته آموزش . ديكوشآن در جهت رفع آنها  يابيارزش
نو پا در  يصنعت رانيادر  يكيالكترونآموزش  اي نترنتيا قيطر

 مؤسساتمراكز و  نيبنابراآموزش از راه دور است،  يتكنولوژ
 تر عيسرتا هر چه  ندا تالشدر  ها دانشگاه ژهيوبه  يآموزش
استاندارد و متناسب با كشور خودمان  يساختاررا با  ها آموزش

   .)1(د ارائه دهن
  آن خچهيتاربر  يمرورآموزش مجازي و 

را  يديجد يها چالش يآموزش يها عرصهدر  نترنتيا
 نترنتيامناسب  رساختيزو استفاده از بستر و  كرده جاديا

. تگرفته اساستقبال قرار د مور رياخ انيسال يطآموزش  يبرا
 يمبتن، آموزش وتريبر كامپ يمبتن، آموزش يكيالكترونموزش آ

 يآموزش ديجد يها روش يبراانتخاب شده  يها نمونهبر وب 
 يمجازفوق آموزش  فيتعر در نظر گرفتنبا  .)2(د باش يم

 كيبا  يريادگي-ياددهي يسوو ابزار انتقال دانش به  نديفرآ
  .است ينسب يايمزابا  نينو وهيش

در  يحضور ريغآموزش  دهد يمكه شواهد نشان  يطور به
آغاز  يالديم 1800در اواسط دهه  يا مكاتبهواقع با آموزش 

از  رانيااز جمله  ايدندر نقاط مختلف  زينهم اكنون . شده است
. شود يماستفاده  يريادگيو  ليتحص يبراآموزش  وهيش نيا

بر  يمبتن يحضور ريغاز آموزش  يريگهمان سابقه بهره 
 ييابزارها. گردد يمباز  يالديم 1800دهه  لياوابه  يفناور

 يسمع ليوساو توسعه  ديتولمتحرك با  ريتصاوو  دياسالمانند 
و  افتيبه كالس درس راه  يآموزشبه عنوان ابزار كمك  يبصر

آموزش از  يليتكمدر روند  يعطفنقطه  ونيزيتلوظهور صنعت 
   .)1(د آور ديپدراه دور 

 رييتغبا  زمان همآموزش و آموزش از راه دور  نيتكو ريسدر 
 يبزرگتحول  يآموزش ونيزيتلوبه  ينوشتارشكل از متون 

شكل آموزش از راه دور در اروپا به  نياول. شود يممشاهده 
شكل از آموزش تا  نياآغاز شد،  يا مكاتبه يها دورهصورت 

 يزمانتا . شده بود رفتهيپذاواسط قرن حاضر به صورت مطلوب 
 ياساس، اشكال ديرسبه شهرت  يآموزش ونيزيتلوو  ويرادكه 

، عدم وجود ارتباط دو جانبه ونيزيتلوو  ويراد قيطرآموزش از 
موثر قابل  يارتباط يفناوركه  يزمان. بود ريفراگاستاد و  نيب

مورد  يآموزشنظام  نيا رانيفراگ لهيبوسشد،  يابي دست
 يارتباطابزار  نيرت معروفدر حال حاضر . استفاده قرار گرفت

 يتابلوهابا استفاده از  يكيالكترون، عبارتند از پست يا انهيرا
و  يتلفنو  يداريشن يها كنفرانس، نترنتيااعالنات و 

و استماع  دئويودو  اي كيبا استفاده از  يريتصو يها كنفرانس
، ينورضبط صوت، كابل تلفن، نسوج  قيطردو طرفه از 

  .)4(ه بست مدار ويكروويماماهواره، و 
و  ايمزا يدارا گريد يها روشمانند تمام  زين يآموزش وهيش نيا

رد آن را  اي دنيبرگزتنها اهداف ما  كهاست  ييها تيمحدود
و  ايمزا نيااز  يچندبحث به  نيادر ادامه . كند يم هيتوج

  .شود يماشاره  ها تيمحدود
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   يمجازآموزش  يايمزا
 يدارا يسنت نسبت به آموزش يكيالكترونآموزش 

 يب يترددهاو حذف  يريپذانعطاف . است يا عمده يايمزا
 نيتر مهمآموزش از  يها دورهشركت در  يبرا نهيپرهزمورد و 

 زين يگريد يايمزا يداراآموزش  نيااما . ديآ يمآنها به شمار 
  :باشد يم ريزبه شرح 

گران نبوده و با  يكيالكترونآموزش  يها دوره يبرگزار نهيهز
اقدام به  توان يمموجود  يابزارهاده از نرم افزارها و استفا
 .نمود هلدوره  نيا يبرگزار

 طيشرابا توجه به  يريادگيآهنگ  ميتنظقادر به  رانيفراگ
در  توان يمرا  يكيالكترونآموزش  يها برنامهاكثر . خود هستند

 .به آن استفاده كرد ازينزمان 

 يسنتآموزش نسبت به  يكيالكترونآموزش  يريفراگسرعت 
درصد بهبود و سرعت را به  50ل بوده و حداق شتريببه مراتب 

 يمطالب توانند يم هلدوره  نيا رانيفراگ. دنبال خواهد داشت
مواد  يبررسبه  دارند مطالعه نكرده و ييآشنارا كه با آنها 

 .بپردازند ديجد

ارتباط  يبرقرار يبرا كنواختي يها اميپاز  يكيالكترونآموزش 
 .كند يمطب استفاده با مخا

 .زمان و مكان مستقل است يرهايمتغاز  يكيالكترونآموزش 
  ، صدا، و حركت ارائه ريتصومطالب به صورت متن،  يوقت
با كاغذ و قلم  يبردار ادداشتيبه  يكمتر ازين گريد شود يم

است  يليوسا نيچن ديتولدر  ييجواست كه خود باعث صرفه 
 يبرا يشتريب تيجذابز ا هلگونه برنامه  نياو در ضمن 

 .مخاطب برخوردارند

 يشتريب تياهم يريادگي يها روشبه  يمجاز يها دانشگاهدر 
 يها دانشگاهدر  .شود يمبها داده  اريبسو به پژوهش  دهند يم

 ليتبداطالعات و ارتباطات و  يفناور يريكارگبه  يمجاز
  .)5(د شو يمبها داده  اريبسبه ثروت  يملو منابع  هلفرصت 

بر آموزش  يمبتن يها دوره يرسانبه روز  اي يسازه هنگام ب
موضوعات و . شود يمانجام  يسادگبه سرعت و به  يكيالكترون
مربوطه  يها سيسرو يروبه سرعت بر  افتهي رييتغ اتيمحتو
   مند بهرهآن  جينتابال فاصله از  رانيفراگو  رديگ يمقرار 

 .شوند يم

اطالعات در  يدارت نگه قدر شيافزاباعث  يكيالكترونآموزش 
: رينظ يمتفاوتكه در اين راستا از عناصر  شود يم رانيفراگ

 ريساو  ريفراگ، امتحانات كوتاه مدت، و تعامل با ريتصوصوت، 
. شود يمهدفمند استفاده  يريفراگمجدد در  ديتأك يبراموارد 

 رندينگمطلب را فرا  كيبخش از  كي رانيفراگ كهيصورتدر 
 رنديگمان مناسب به آن رجوع كرده و آن را فرا در ز توانند يم
  .است يبعدهر بخش جواز ورود به بخش  يريادگيو 
 يراحتآنها به  شرفتيپ زانيمافراد و  يآموزش تيوضع يريگيپ

 يكيو  يمجازآموزش  يايمزادر مورد  .)2(ت اس يبررسقابل 
رفته  اريبسسخن  يكيالكترونآن آموزش  جيرا ينمودهااز 

داشته  يا اشارهدر كتاب خود به آن  زين) 6(ارك م يج. است
را تحت  ايمزا نيانامه خود  انيپادر ) 1( يريكثاست و آقا 

 يبنددسته  يزمان، يفرهنگ، يآموزش، ياقتصاد يايمزاعنوان 
  ).1جدول (است  نموده
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  آموزش مجازي يزمان، يفرهنگ، يآموزش، ياقتصاد يايمزا :1جدول 
  

  يزمان يايمزا  يفرهنگ يايمزا  يآموزش يايمزا  ياقتصاد يايمزا

  رفت و آمد يها نهيهزكاهش 

لوازم  ديتول يها نهيهزكاهش 

 طيمحو متعاقب آن حفظ  ريتحر

  ستيز

  نيمخاطب ازينتوجه به 

  به منابع مختلف يدسترسسهولت 

و  هـل  تيـ فعالامكان ثبت و ضبط 

  هلبرنامه 

  يليتحص شرفتيپمستمر  يريگيپ

  يليتحص رفتشيپمستمر  يريگيپ

ــاده  ــه و آم ــازارائ ــدل يس ــا م  يه

  يآموزشمختلف 

 يبرا يا مشاورهو  يليتحصخدمات 

  انيدانشجو

ــزا ــن شياف ــان يروي ــرب  يانس مج

 اطالعــات و يفنــاورهمگــام بــا  

  ارتباطات

 يكيالكترو يريادگيبودن  يجهان

  نترنتيااستفاده از  ليدلبه 

امكان ساخت اجتماع توسط افراد 

  وب طيمحدر 

اطالعات با سرعت  يانرسبه روز 

  باال

ــوزش   ــودن آمـ ــترس بـ در دسـ

  ساعته 24ر به طو يكيالكترون

  
 يابيارزشـ بحـث   يمجـاز آمـوزش   ريناپـذ انكار  يايمزااز  يكي

 يشـتر يببا سـرعت   يابيارزشنوع آموزش نه تنها  نيااست، در 
  كـه   يابيارزشـ خـود   يسـو بلكـه حركـت بـه     شـود  يمـ انجام 

هم آموزش و پرورش دانسـت در  از اهداف م يكيآن را  توان يم
مسـتمر   يابيارزشـ بـا   ريـ فراگ. است يريگدر حال شكل  نجايا

و بـه   ابـد ي يمـ نسبت به خودش دست  يبهترخود به شناخت 
  . مؤثر خواهد بود شرفتشيپطور قطع در 

  مسـئله اشـاره    نيـ ااز كتاب خود بـه   يبخشهورتون در  اميليو
   زيـ ن يمـوز آكـار   يهـا  دورهدر  يمجـاز كـه آمـوزش    كنـد  يم

آن در  يهـا  تيـ مزاز  ميبتـوان  نكـه يا يبـرا دارد و  ييهـا  تيمز
 راتييـ تغ ديـ با، ميببربهره  يمجازآموزش  يكارآموز يها دوره

  :ميكن جاديا ريزدر موارد  نياديبن

  
  يآموزكار  يها دوره ليتحوو  يبنددر بسته  رييتغ -1
  .ميكنكار استفاده  نيادر  يافراداز چه  نكهيادر  رييتغ -2
  .)7( يآموزدر نگرش افراد نسبت به كار  رييتغ -3

در  يمجـاز مثبت آموزش  يها يژگيودر ادامه به چند مورد از 
  .ميپرداز يم يكيالكترونقالب آموزش 

ـ يالكترونفرد آموزش ه منحصر ب يايمزا بـه عنـوان    يك
  يمجازاز آموزش  ينوع

آمـوزش از راه دور، آمـوزش    يهـا  وهيشـ  ريسـا بر خالف 
 وهيشاز سه  زمان همتجربه منحصر به فرد استفاده  يكيالكترون

  را فـراهم   يسـنت و  يداريشـن ، يداريـ د يعنـ يآمـوزش   يسنت
كـه بـه    يآموزش وهيش نيا گريدمنحصر به فرد  يژگيو. كند يم

 شـتر يب ييكـارا اسـت،   دهيـ گردفـراهم   يفنـاور  شرفتيپمدد 
كشـور   ايـ منطقـه   كيـ است كـه نـه در    ينيمخاطبآموزش و 



 
 51                                      همكارانو  يگيبزانه شاه فر

 زدي يصدوق ديشهدانشگاه  يپزشكتوسعه آموزش علوم  مطالعات و مركز فصلنامه

 

 ليتبـد بـه عـالوه   . انـد  پراكنـده ه در سرتاسر جهـان  خاص، بلك
، يكيالكترونوب به استاندارد آموزش  قيطرآموزش از  يجيتدر
كـاهش   اريبسـ  يآموزشـ  يهـا  برنامه عيتوزانتشار و  يها نهيهز
امكــان آمــوزش  نيهمچنــ يكــيالكترونآمــوزش . اســت افتــهي

 يهـا  رسـانه كه با استفاده از  يزيچ .كند يمرا فراهم  يخصوص
بسـيار   نهيهز زين يحضورو به صورت  ستين ريپذامكان  يچاپ
در  يكيالكترونآموزش  گريد يژگيو. در بر خواهد داشت ياديز
تـا بـه    كنـد  يمـ دانشجو فراهم  يبراامكان را  نيااست كه  نيا
 يدرسـ  شـرفت يپسرعت  يريادگيخود و متناسب با توان  ليم

كـه از سـطح    يانيدانشـجو آموزش  وهيش نيادر . كند نييتعرا 
را بـه   تـر  سـاده مطالب  توانند يمبرخوردارند،  يباالتر ياطالعات

 تواننـد  يمـ  تـر  فيضع انيدانشجوكه  يحالسرعت بگذرانند در 
امر در  نيا. همان مطالب كنند يريادگيرا صرف  يشتريبوقت 
 ينگرانموجب كاهش اضطراب و  يحضور يها كالسبا  سهيمقا

 ريسـا بـا   يهمگـان  ييتوانـا دم از ع يناش، انيدانشجوگونه  نيا
   .)3(د شو يم انيدانشجو

  يمجازآموزش  يها تيمحدودو  بيمعا
دور شـدن از   يمجـاز عمده استفاده از آمـوزش   ينگران

اهش كـ  .اسـت  يمجـاز  يايدن يسوو حركت به  يانسانروابط 

 رانيـ فراگاز  يبعضـ ارتباط رو در رو با معلم باعث اضـطراب در  
الزم  تيـ فيكاز  يكنون يكيالكترون آموزش يها برنامه. شود يم

آموزش  يبراالزم  يهاساخت  ريزعدم وجود . ستينبرخوردار 
باند كـه   يپهنادر  تيمحدود ليقباز  نترنتيابا كمك  يمجاز

و  باشد يممتحرك  ريتصاو، و ويديوكمتر در صدا،  ييكاراباعث 
  .)2(د شو يم ياديزباعث اتالف وقت  نهايا

ــراعمــده  تيمحــدودســه  ــوزش يب ــب مجــازي آم   شــده  اني
  .)8و9(ت اس
  يشغل ليتحلو  هيتجزكمبود  ليدلبه  يينارسا -1
 يريادگيـ و نقاط ضعف و قـوت   ها تيمحدودعدم تطابق با  -2

 انسان

  ليتحصترك  يباالدرصد  -3
ــور   ــدم حض ــيزيفع ــن   يك ــان ت ــتفاده از زب ــراو اس   دادن  يب

درس استاد بر كـالس   قيدقو  يكافپس خوراند و عدم كنترل 
  . )10(ت دانسته شده اس يكيالكترونآموزش  بيمعااز 
 هـا  تيمحـدود  نيادر مقاله خود به  زين) 11(سپاسي ريم ميمر

  .اشاره كرده است
   انيـ بآمـوزش   نيـ ا يبـرا را  ييهـا  تيمحدود زين) 6(روزنبرگ 

  .ارئه شده است 2كه در جدول  كند يم
  

  آموزش مجازي يها تيمحدود -2جدول 
  

  يفرهنگ يها تيمحدود  يآموزش يها تيمحدود  يقتصادا يها تيمحدود

و استفاده از  ياندازراه  يباال نهيهز

  يا انهيرا زاتيتجه

خطوط  يريكارگباال بودن هزينه به 

  تلفن

 يا انهيرانبودن دانش  يكاف

  انيدانشجو

و  انهيراهمه به  يدسترسعدم 

  آن يجانبخدمات 

 نيقوانمدرسان به  ييآشناعدم 

  تيرا يكپ

  يفرهنگرفتن تنوع  نيباز 

  

  روزنبرگ دگاهيداز  يمجازآموزش  يرو شيپ يها چالش
 يريادگيـ در مـورد   رنـدگان يگ ميتصـم بـه   افتنيدست 

 زيـ مو  يـي اجرادفتر  يسوراه را به  شهيهماز  شيب يكيالكترون
 يريادگيـ صـنعت   يريكـارگ بـه  ) 1.دينما يمباز  يريگ ميتصم

 يطراحــات مجــدد اثبــ )2،چــاالك و رو بــه رشــد يكـ يالكترون
ــ ــيالكترونو  يآموزش ــن )4، ســرعت) 3، يك ــان يروي ) 5، يانس
  مجدد آموزشنوآوري 
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 ايمزاو  يسنتو  يمجازنقش مدرس در آموزش  سهيمقا 
  نقش رييتغ نيا يها تيمحدودو 

در آمـوزش  . مدرس در هر دو آموزش نقش مهمـي دارد 
امـا در   كنـد  يمـ  فـا يا يديـ كلو  يمحـور مدرس نقـش   يسنت

گـر امـور آمـوزش     ليتسه كينقش مدرس به  يمجازآموزش 
و  يسـنت نقش مـدرس در آمـوزش    3در جدول . ابدي يم رييتغ

  .شود يم سهيمقا يمجاز
  

 

 نقش مدرس در آموزش مجاري در مقايسه با آموزش سنتي :3جدول 

  
  يمجازآموزش  يسنتآموزش تيفعالنوع

  يسخنران

مدرس ارائه دهنده اطالعات است و 
 يتوالارتباط،  لهيوسورد در م ميتصم

  .تاطالعات، و سرعت انتقال با اوس

 ليتسهمدرس نقش  نيبنابرا شود يمارائه  يريادگيمواد  قيطراطالعات اغلب از 
را  يريادگيـ و مـواد   هلخود گام  ريفراگ. دارد رندهيادگي يبرارا  اريدستو  كننده

 نيهمچنـ و  دهـد  يمـ پاسـخ   رانيـ فراگمـدرس بـه درخواسـت    . كند يمانتخاب 
  .دهد يمبه آنها ارائه  رانيفراگبر اساس تجربه  ييشنهادهايپ
 

  يفرد يها فيتكل

مـدرس   يسـنت  يها آموزشاز  ياريبسدر 
 نيـ او  كنـد  يمـ  ميتنظـ را  يفـرد  فيتكال
  .هست زين ريفراگ يابيارزش يبرا يراه
  

خود  يبرا يروشو  شود يمعرضه  يسنتمشابه با آموزش  يمتدبا  يفرد فيتكال
  .است يابيارز

  يگروه يها فيتكل

. نـادر اسـت   يسنتدر آموزش  فيتكال نيا
 يبـرا مـدرس   يسـو اغلـب از   فيتكال نيا

تـا   شـود  يمـ ارائـه   ديـ جد يها دهيا كاوش
 ليتسه كي هلمدرس در گروه . يابيارزش

  .است كننده
  

 يابيارزشـ آن  ياصـل است اما هـدف   يسنتبه صورت مشابه آموزش  فيتكال نيا
 رانيـ فراگ يژگـ يو يمبنابر  كه يسنتبرخالف آموزش  فيتكال نيا يطراح. است
  .شده است يطراح متمركزشده است به صورت  يطراح

  پس خوراند

 يمتـــدهادادن پـــس خورانـــد از  يبـــرا
 يهـا  نيتمـر . شـود  يمـ اسـتفاده   يمتفاوت

ــفاه ــيرو در رو  يشـ ــا روشاز  يكـ  يهـ
برجســته دادن پــس خورانــد مــدرس بــه 

  .است ريفراگ
  

 ينوشـتار امـا پـس خورانـد    . متفـاوت اسـت   زيـ ن نجاياخوراند در  متد ارائه پس
  .است وهيش نيتر جيرا

  يابيارزش
گر اسـت كـه   ن آزمو كي نجايامدرس در 

  .ارائه آزمون و پاسخ دادن به آن كار اوست
  

بـه   هلآزمون  نياكه  شود يمآزمون را شامل  ياديزتعداد  يكيالكترون يريادگي
كمـك بـه    زيـ نآنهـا   ياصـل و هـدف   شـود  يمـ  يابيزشـ ارنرم افزار ارائه و  لهيوس

  .است ريفراگيابيخودارز

  يبانيپشتو  تيحما

اغلب به صورت رو در  يبانيپشتو  تيحما
، مانند مدرس، كاركنان يافرادرو از جانب 

ــوتانيپ ــورت ... و شكســــــــ  صــــــــ
  .رديگ يم
  

  .نوع آموزش است نيا ياصل يكمبودهااز  يكيرو در رو  يبانيپشتو  تيحما
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 يسنتنقش مدرس از آموزش  رييتغبر طبق جدول فوق كه به 

نكته قابل درك است كـه   نياپرداخته است  يمجازبه آموزش 
  بـه   يمحـور تغييـر حركـت از معلـم     نيـ ا يايـ مزا نيتر مهماز 

ــاگرد  ــوزش  يمحــورش ــازاســت در آم ــور  يمج    يواضــحبط
انتخـاب دروس،  : ليـ قباز  شيكارهـا خود مسئول تمام  ريفراگ
امـا از   .)12(د باشـ  يمـ ... و يابيارزشـ اب ساعات مطالعـه،  انتخ
  بــه بحــث  تــوان يمــموجــود در آن  يهــا تيمحــدودو  بيــمعا
اشاره  يمجازدر آموزش  يتيحماو  يعاطفجنبه شدن  رنگ كم

آن عدم حضـور مـدرس و ارتبـاط رو در     ليدالاز  يكيكرد كه 
  .روست

  يريگ جهينت

مجـازي در   يهـا  آمـوزش حركت براي استفاده بيشتر از 
سراسر دنيا آغاز شـده اسـت و ايـن امـر روز بـه روز گسـترش       

دليل اين امر نيـز مزايـاي    نيتر عمده. بيشتري پيدا كرده است
سنتي از جملـه قابليـت عموميـت يـافتن و      يها آموزشفراوان 

بيشتر اين نوع آموزش است كه تنها نيمي از درصد  يها نهيهز
از طرفي تعداد زياد . شود يمآموزش سنتي را شامل  يها نهيهز

 7سـاعت روز و   24در  هلاز اين آموزش  توانند يمافرادي كه 
روز هفته استفاده كنند و عدم وجود جايگزين بـراي ايـن امـر،    
بخصوص براي آموزش تعـداد زيـاد مدرسـان در سـطح كشـور      

الزامات فراواني را پيش روي مسئولين آموزش و پـرورش قـرار   
س مجازي علي رغم عمـر كوتـاه خـود    موضوع مدار. داده است

ش در سراسر دنيـا پيـدا كـرده    زجايگاه مناسبي در ساختار آمو
همه در ابتداي ايـن راه قـرار    باًيتقربا توجه به اين مورد . است

در اين مسير چندان زياد نيسـت و بنـابراين    هلدارند و فاصله 
در زمره پيشگامان  توان يمبا تالش برنامه ريزي شده و مصمم 

 تـر  عيسـر الزم اسـت هرچـه   ؛ لذا اين حركت بزرگ قرار گرفت
تعلل در اين كار تنها از دسـت  . حركت در اين مسير آغاز شود

روي وزارت آموزش عالي ا فراواني است كه فر يها فرصتدادن 
  .قرار دارد

) ضعف شـبكه ارتبـاطي و مخـابراتي كشـور    (علت عدم حركت 
و سخت افـزاري در  مخابراتي  يها تيمحدودرفع : عبارتست از

نزديـك   يا ندهيآمخابرات قرار دارد و در  يها برنامه يها تياولو
از طرفـي در حـال حاضـر    . تمام اين موانع برطرف خواهد شـد 

و  رنـد يگ يمـ افراد در سراسر كشور از امكانـات اينترنـت بهـره    
ايجـاد زيـر سـاخت     .تها به سرعت در حال افزايش اسنتعداد آ

بايد بـه صـورت مـوازي صـورت      يا و شبكههاي سخت افزاري 
گيرد، تا بتوان در حداقل زمان از آنها بهره برداري كـرد و الزم  
است اين دو به صورت مـوازي هـم حركـت كـرده و گسـترش      

  .يابند
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