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 چکیده

 زندگی و محبوبیت قابل توجهی رسیده و نیز تاثیر بسیاری برآموزان به فضای مجازی در میان دانش ،های اخیردر سال

فضای آموزشی آنالین امروزه در مرکز توجه قرار گرفته و از جمله ابزارهای بسیار کارآمد و  .یادگیری آنها بر جای گذاشته است

ش جهت افزای ،های متعددیفرصتده و با استفاده از اینترنت آموز را فراهم نموان یاددهی و یادگیری دانشموثری است که امک

-اعث رشد ابتکار و نوآوری در دانشآموزش بر پایه فناوری اطالعات ب کندآموز را مهیا میادگیری دانشاعتماده به نفس و ی

با  .آموزان با یکدیگر شکل خواهد گرفتدانش ،آموز و نیزعامل بین معلم و دانشهای جدیدی با تآموزان شده و اینگونه ایده

ها و اقدامات رنامه هم مانند بسیاری از برنامهعرفی شد و این بشبکه شاد در حوزه آموزش و پرورش م ،ذشت مدت زمانیگ

آموزان عنوان شبکه برای تداوم علم آموزی دانش سنی که از ایناجدید با نظرات مخالف و موافقی مواجه است و در کنار مح

قصد داریم تا به  ،این مقالهدر ما  .اندهسان و اولیاء برای این اپلیکیشن ذکر شدمعایب و نواقصی هم از سوی کارشنا ،شودمی

 . به مزایا و معایب آنها بپردازیم آفالین و نیز شبکه شاد آشنا و ،کار در فضای آموزشی آنالین شیوه و نحوه ،واکاوی چیستی

 

 .یآموزش مجازاینترنت و  ،محیط یادگیری شاد ،تدریس آنالین و آفالینهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

 گسترش با واقع در .شوند یم برگزار نیآنال صورت به کرونا روسیو وعیش لیدل به ها دانشگاه و مدارس دیدان یم که همانطور

 دیشا .نخواهد داشت وجود یمشکل چیه وشد  خواهد انجام ساده اریبس یموضوع نیچن ،مختلف یاجتماع یها شبکه و نترنتیا

 وجود با یزندگ از دوره نیا در اما ،نداشت وجود نیآنال آموزش امکان هرگز کرد یم دایپ وعیش کرونا روسیو ،قبل سال 95 اگر

 ارائه با خوشبختانه .شود لیتبد آموزان دانش یبرا یریادگی مرکز کی به تواند یم خانه هر ،نترنتیا و هوشمند یها یگوش

 در روسیو نیا شتریب یریگ همه و وعیش از و کرد لغو را مدرسه به آموزان دانش رفتن توان یم ،یآموزش نهیزم در نیآنال خدمات

 طیشرا شاد شبکه ای واتساپ رسانپیام قیطر از تا اند کرده یسع مدارس زین رانیا در .کرد یریجلوگ یلیتحص دوران نیا

 داشت؟ خواهد آموزان دانش یریادگی بر یریتاث چه نیآنال آموزش اما .کنند فراهم مختلف مقاطع آموزان دانش یبرا را یآموزش

 کند؟ یم کم یریادگی به را ها آن عالقه و کرد خواهد  تنبل را آموزان دانش دیجد روش نیا ایآ

 یفناور رشد یپا  پابه ،دانش توسعه و رشد .ستین دهیپوش یکس بر ارتباطات و اطالعات یناورف ریچشمگ ریتأث و نقش ،امروزه

 .است کردهامکان پذیر  یمکان هر و یهرزماندر را یریادگی و سیتدر یندهایفرا ،ارتباطات و اطالعات نهیدرزم خصوص به

 کارآمد یا سازه ،یفناور و هاست رسانه مناسب یریکارگ به در مؤثر عامل نیتر مهم استاد ای معلم که دارند اذعان پژوهشگران

 -یاددهی امظن از یجزئ عمدتاً ،معلم که دارند اشاره مهم قتیحق نیا به آنان یحت .باشد یم دیمف و مؤثر هاییاددهی یبرا

  .(951: 9381 ،رئوف). است یریادگی

 یبازخوردها از معلم   ،شاگرد و معلم   چهره به چهره و میمستق ارتباط لیدل به یحضور یها کالس و مدرسه یِآموزش طیمح در

 مشاهده با ای کند نییتب را یآموزش یمحتوا ،متعدد یها مثال با تواند یم و گردد یم آگاه یآشکارتر صورت به خود سیتدر

 مسئله نیا ،یمجاز طیمح در اما دینما ییراهنما و تیهدا را آنان ،یتیترب نکات طرح و رندگانیفراگ یرفتار یها یناهنجار

 مطلب مجدد پرسش مانع است ممکن که رندگانیفراگ یفرد و یروان تیشخص یسوا .شد نخواهد مکشوف یو بر یراحت به

 یگرید مسائل ،شود ها یکالس هم ای معلم   رمنتظرهیغ یبازخوردها از ینگران احساس باعث و یمجاز یفضا در معلم   از یآموزش

 موجب مشکالت نیا .کند یم مختل آموزان دانش   از یگروه یبرا را آموزش ندیفرا ،آن وصل و قطع و نترنتیا یناسازگار چون

 چندان را یمجاز آموزش ،آموزاندانش از یبرخ ،گرید یسو از .شود یمآموزان دانش یروان و یروح اضطراب و ینگران شیافزا

( اددهندهی) معلم   و استاد ها طیمح گونه نیا در .باشند نداشته درس کالس در یفعال حضور است ممکن و کنند ینم یتلق مهم

 ،یجد و آگاه معلمان   .دهند شیافزا ،شده ارائه مطلب به را( رندهیادگی) آموز  دانش اقیاشت و شوق که کنند عمل یقیطر به دیبا

 معلم   که است آن یستگیشا .دهند یم بروز خود از را ییخودشکوفا رفتار و کنند یم کنترل مؤثر و ستهیشا نحو به را کالس

 داد یا خیر؟! انجام درست ،باشد سخت که هم چند هر را کارش تواند یم بداند

 

 آموزان ابتداییی دانشدر محیط یادگیری شاد بر روتاثیر تدریس آنالین و آفالین 

 دور چندان نه یاگذشته در که یحال در است مشهود آموزاندانش بر نیآنال آموزش ریتاث ،آموزش شدن یمجاز لیدل به امروزه

 در و مدرسه طیمح در معلم با آموزاندانش میمستق ارتباط و یحضور شکل به ایدن جوامع اکثر در آموزش ریاخ یهاسال تا و

 از استفاده قیطر از ارتباط نیا .پذیردمی صورت دور راه از و نیآنال هقیطر به آموزش ندرت به و شدیم گزاررب کالس یفضا

  .شد انجام نترنتیا
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 لیتبد طرفدار پر روش کی به کرونا یریگهمه دوران در و ریاخ اتفاقات لیدال به که است یآموزش نینو وهیش یمجاز کالس

 یهاوهیش و یارسانه چند یآموزش یمحتوا از استفاده ،شتریب تمرکز ،یراحت ،تیجذاب .است هدش برده یپ آن تیاهم به و شد

 آموزاندانش یریادگی در یمجاز کالس اثرات نیمهمتر از یمجاز کالس جلسات لیفا بازپخش امکان ،خالقانه یآموزش

 یریادگی یهاطیمح از متفاوت یهمکار و تعامل ،یریپذ انعطاف یبرا ییهافرصت یمجاز یهاکالس که ،گرددیم محسوب

 ،کم درآمد لیدل به ها خانواده از یادیز تعداد یبرا دهد یم نشان ها یبررس گرید یسو از .دهدیم ارائه آموزان زبان به یحضور

 ،شتریب زآمو دانش تعداد به توجه با منازل یبعض در ای و خود فرزند یبرا همراه تلفن دیخر و نترنتیا نهیهز نیتأم همچنان

 انتظار توان ینم یطیشرا نیچن در که است شده لیتبد معضل کی به ،شاد و یمجاز یفضا بستر از استفاده یبرا تبلت دیخر

 . کنند استفاده دور راه یها آموزش از یخوب به ،فراوان یها دغدغه با بتوانند آموزان دانش نیا داشت

 وعیش ایدن کل در ریاخ دوسال در که یدمیاپ و یریگ همه از پس یول ،است یمجاز یهاآموزش انواع از یکی نیآنال آموزش

 ،آموزش از قهیطر نیا در .نبود مستثنا راتییثغ نیا از زین آموزش که شد یاندهیفزا راتییتغ دچار هاانسان یندگز ،هکرد دایپ

 ای امیپ اگر معلم ای و باشد ارتباط در خود معلم با تواند یم باشد ازین که لحظه هر آموزدانش ،یسنت آموزش وهیش خالف بر

 نکهیا بر عالوه آموزدانش یمجاز آموزش در و باشد ارتباط در آموزان دانش با زمان هر در تواندیم باشد داشته یاهیتوص

 و آن در شنانیمی و لمیف دنید بر عالوه ردیگیم ادی بلکه ؛کند حل ینترنتیا ارتباط قیطر از تواندیم را خود یریادگی مشکالت

 در روش نیا .ندیبب آموزش گرید بعد از آنرا و کند حل زین را خود یلیتحص و یعلم مشکالت ،یحیتفر لحظات کردن یسپر

 . دارد ییبسزا نقش آموزان دانش یریادگی

 

 آموزان دانش بر نیآنال آموزش ریتاث

 یادیز تفاوت یحضور یها آموزش با که گفت انوت یم جهینت در ،است روبرو ییها تیمحدود با نیآنال آموزش که ییآنجا از

 است آموز دانش با ها تیمسئول از یا عمده بخش نیآنال آموزش در؛ داشت نخواهد یخوب جینتا که ستین معنا بدان نیا اما .دارد

 تالش واقع در .کند افتیدر ،معلم توسط شده ارسال آموزش از را جهینت نیبهتر و نیشتریب تا کند یم یسع آموز دانش جهینت در

 و ها لمیف سراغ به خودش ،شود یریادگی مشکالت دچار یبخش در اگر نیهمچن و افتی خواهد شیافزا یریادگی یبرا آموز دانش

 آموزش در .اموزدیب را دروس نامفهوم یها بخش و کند کامل را یریادگی تا رود یم نترنتیا در درس آن مختلف یها آموزش

 یبرا رایز ؛دهند انجام یخاص تالش یریادگی یبرا آموزان دانش که میستین رانیا در مخصوصا یزیچ نیچن شاهد ما یحضور

 یشتریب فرصت آموزاندانش به نیآنال آموزش دیجد روند نیا .کنند یم هیتک یخصوص یها معلم ای مدرسه معلم به یزیچ هر

 . کنند اشکال رفع ای رندیبگ ادی را خود وسرد تا دارد وقت روز تمام آموز دانش واقع در .داد خواهد یریادگی یبرا

 یتماشا ای یباز یبرا فقط و اموزندیب محتوا نترنتیا یایدن از که آموزد یم آموزان دانش به نیآنال آموزش نیا گرید یسو از

 با را آنها و بگذارد یمثبت ریتاث زین نترنتیا از آموزان دانش ی استفاده بر تواند یم موضوع نیا .نکنند استفاده آن از کارتون و لمیف

 تیمسئول و کرده تر دهیچیپ ها خانواده یبرا را کار ،تر کوچک آموزان دانش نیآنال آموزش البته .کنند آشنا آموزش از یدیجد بُعد

  .است یعیطب کامال که کرده شتریب فیتکال انجام و یریادگی در را خانواده

 یتمام حاضر حال در .دهد رییتغ شهیهم یبرا را یآموزش وهیش تواند یم  یتح و بوده یکاربرد و جذاب اریبس نیآنال آموزش

 و نیوالد یبرخ که موضوع نیا و اند گرفته شیپ را نیآنال آموزش ،هستند کرونا ریدرگ که توسعه درحال و شرفتهیپ یکشورها

 یریادگی بر یخوب ریتاث روش نیا رایز ؛بوده غلط کامال ندارد وجود یریادگی امکان نیآنال صورت به که معتقدند آموزان دانش
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 که یهروقت تواند یم و دارد اریاخت در را معلم هرجا و لحظه هر آموز دانش واقع در نیآنال آموزش در .داشت خواهد آموزان دانش

 و هنبود کاربران اریاخت در یحضور آموزش در هرگز یامکان نیچن .باشد داشته ارتباط خود معلم با شد روبرو مشکل با

 آن ، کرد یم مطرح خود سواالت و اشکاالت ،کالس آن روز در تا کرد یم صبر دیبا خود سواالت ای اشکال رفع یبرا آموز دانش

 . داد یم آموزان دانش به را یزیچ نیچن اجازه کالس زمان و فرصت اگر هم

 

 خالقانه یآموزش یهاوهیش از استفاده

 به با معلمان یمجاز آموزش یهاوهیش در .شودیم آموزاندانش بهتر و ذارترگریتاث یریادگی به منجر آموزش در تیخالق

 را یخوب جینتا آموزش در مدرن یهاروش از استفاده .کنندیم ترجذاب آموزاندانش یبرا را آموزش خالقانه یهاروش یریکارگ

  .داشت خواهد همراه به آموزاندانش یبرا

 

 محور آموزدانش

 .دارد برعهده را راهنما نقش تنها نیآنال آموزش در معلم و شودیم محسوب محور آموز دانش آموزش وهیش کی یمجاز آموزش

 استفاده یریادگی یبرا یمختلف یها روش از و کرده تیریمد فیتکال انجام و آموزش یبرا را خود زمان ییتنها به آموزدانش

  .کندیم

 

  یدرس ساعات یریپذ انعطاف

 جهینت در و بپردازد یریادگی به دارد را الزم یذهن یآمادگ که ییهازمان در دهدیم امکان آموز دانش به یریپذ انعطاف نیا

  .افتی خواهد شیافزا او یریادگی راندمان

 

 منابع به نیآنال و عیسر یدسترس

 کی با تنها نیابرانب و دارند یدسترس گانیرا صورت به یآموزش منابع نیدتریجد به آموزان-دانش نیآنال آموزش وهیش در

 . داشت خواهند اریاخت در را درس یدیکل و مهم نکات کیکل

 

 یآموزش یبیترك یها وهیش از استفاده

 انجام قاتیتحق طبق .داشتند اریاخت در مطالعه و یریادگی یبرا یدرس کتاب کی تنها آموزاندانش یسنت آموزش وهیش در

 یابزارها از یریگبهره یمجاز آموزش وهیش در نیبنابرا .دارد آموزش در یرموث اریبس نقش یبصر یهاجلوه از استفاده شده

  .کندیم برابر نیچند را آموزان دانش یریادگی زانیم ،تصویری و یصوت یهاجلوه رینظ یآموزش مختلف

 

  یمکان تیمحدود بدون هاكالس به یدسترس

 به یراحت به ییایجغراف یمرزها تیمحدود داشتن بدون آموزدانش که است نیا یمجاز یهاکالس یژگیو نیمهمتر از یکی

  .باشد داشته یدسترس تواند یم جهان یکجا هر در یآموزش منابع تمام
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 یآموزش مکمل عنوان به یمجاز آموزش از استفاده

 به .رندیبگ کمک خود یحضور یهاآموزش تکمیل کننده عنوان به یمجاز آموزش وهیش از توانندیم آموزان دانش از یاریبس

 قیطر نیبد را خود دانش و هامهارت و کرده شرکت یمجاز یهادوره در ،یحضور یهادوره گذراندن از پس که صورت نیا

 . دهند شیافزا

 

  هابازخورد فوری در مورد آزمون 

می توانید  .استها نیز به صورت آنالین انجام شده و نتایج آزمون شما به زودی قابل مشاهده شیوه آموزش آنالین تست در

 . ببینید کجا خوب عمل کردید و کجا نیاز به پیشرفت دارید

  
  نیآنال آموزش ریتاث

 جذاب هوشمند یهایگوش و تبلت ای بتا لپ از استفاده با دور راه از ارتباط لیدل به آموزاندانش یبرا آن نقش نیمهمتر -9

 . باشد آموزان دانش بر نیآنال آموزش ریتاث یایگو تواندیم که ندوشینم کسل ای خسته یارتباط نیچن از آنها ؛باشندیم رایگ و

 خود یدرس کتاب از استفاده بر عالوه آموزاندانش و است محور آموزدانش وهیش نیا گفت توانیم دور راه از آموزش در -2

 روش نیا و شوند مندبهره یآموزش مختلف یابزارها از و کرده استفاده منبع نیچند از نترنتیا کمک به توانندیم همزمان

 . کندیم برابر نیچند را آموزاندانش یریادگی زانیم

 مرز و حد و یمکان و یزمان تیمحدود داشتن بدون مختلف یآموزش منابع بودن دسترس در نیآنال آموزش ریتاث نیمهمتر -3

 . باشدیم ییایجغراف

 یجا دفتر و کتاب امروزه که افتی آموزان دانش مطالعه وهیش رییتغ در توانیمرا  آموزان بردانش نیآنال آموزش ریتاث -0

 . است داده یتالیجید هایتابک و ابزار به را خود

 

 تاثیرات منفی آموزش مجازی چیست؟ 

 محدود است آموزان بازخورد دانش . 

 شودباعث انزوای اجتماعی می . 

 های انگیزشی قوینیاز به مدیریت زمان و مهارت 

 آموزان تباطی دانشعدم رشد مهارت های ار 

  در کالس های آنالین بسیار ضعیف است دانش آموزانامکان ارزیابی و پیشگیری از تقلب . 

 

 محتوا ارائه روش

 و مدوّن یا برنامه ،درس طرح .است مکتوب درس طرح ،دارد تیاهم یمجاز یفضا در استاد و معلم   یبرا زیچ هر از شیپ آنچه

 یها کالس از تر مهم مراتب به یمجاز کالس در درس طرح داشتن. کند یم تر آسان ار یریادگی - یاددهی که است منظم

 او و ردیگ یم قرار معلم   یرو شیپ یآشفتگ از دور به و یمنطق طور به سیتدر ندیفرا یاصل عوامل ،درس طرح در .است یحضور

 ،مخاطبان به یکار انضباط و نظم تیاهم یالقا جبوم ،یطرف از .ورزد اهتمام آموزش امر به یباالتر نفس به اعتماد با تواند یم

 ،اثربخش آموزش یاجرا یبرا اددهندهی .است سیتدر در روش رییتغ ،آن از پس .شد خواهد معلم   یسو از نهفته یآموزش یط
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 یها کالس) آموزشگاه در حضور از تر  ساده شکل به را درس یمحتوا بتواند که دهد رییتغ یا گونه به را خود سیتدر روش دیبا

 و شتریب وقت صرف به ازین ،سیتدر گوناگون یها روش قیتلف لیدل به یمجاز یفضا در آموزش و میتعل .دهد ارائه( یحضور

 ،یداریشن یها  پوشه جمله از مختلف یها قالب در را درس یمحتوا ،معلم   دارد ضرورت ،یرو نیا از .دارد مستمر یها تالش

 .است دیتأک مورد زین آموزش زمان به توجه ،گرید یسو از .کند ارائه آموزان  دانش به و هیته یا چندرسانه و یریتصو ،ینوشتار

 حضور به نسبت را او ،آموز دانش یبرا یروح و یجسم مشکالت و یخستگ و ینگران جادیا بر عالوه ،سیتدر یطوالن یها زمان

 . کند یم رغبت یب کالس در

 را آموزش امر آنکه بر افزون ،او یسو از کالس ای و سیتدر انیپا اعالم زین و درس کالس یمجاز طیمح در معلم   موقع به حضور

 یبند زمان به توجه ،نیبنابرا .سازد یم دور یشانیپر و یسردرگم از را شاگردان ،دهد یم قرار منظم یخط و یمنطق ریس کی در

 یها پرسش تا کنند یم هیسو کی را گروه ،یمجاز یفضا در آموزش هنگام معلمان   از یبعض .دارد ضرورت مکتوب درس طرح در

 ینابجا یها پرسش ای و کالس محدود وقت لیدل به را روش نیا آنان رسد یم نظر به .نشود سشانیتدر یاجرا مانع آموزان دانش

 در عنصر دو نیا باطارت و است شاگرد و معلم  میان  یتعامل ،درس کالس گفت دیبا اما دانند یم دیمف ،آموزان دانش از یا عده

 الزم ،شاگردان ینابجا و یا هیحاش یها پرسش مشکل رفع یبرا .ستین کمتر ،نباشد یحضور کالسِ از شیب اگر یمجاز یفضا

 در که دهد نانیاطم( رندگانیادگی)شاگردان به( اددهندهی) معلم   نکهیا کرد؛ فیتعر آنان یبرا را یمقررات ،درس آغاز در است

 معلم   که دهند اجازه دیبا رندگانیفراگ پس داد؛ خواهد سؤال فرصت آنان به و کرد خواهد متوقف را سیردت ،بخش هر انیپا

 . بپرسند معلم   از خود زمان در ،دارند یسؤال اگر و دهد ارائه را درس یمحتوا

 و ندیخوشا ،آنان یبرا را یررحضویغ طیمح ،آموزان دانش خاطر آرامش بر افزون ،شاگردان با معلم   یهمراه و حضور حس جادیا

 با آنان ،سیتدر از پس و است برقرار همچنان شاگرد و معلم   نیب ارتباط که دارند نانیاطم مخاطبان رایز دهد؛ یم جلوه تر امن

 . شد نخواهند رها پرمشغله یفضا نیا در اشکاالت و ها پرسش از یانبوه

 یمحتوا با را آموز دانش سیتدر انیپا و نیح و آغاز در مستمر یها یابیارزش و متنوع فیتکال مناسب یطراح با یمجاز معلم  

  .دهد یم پاسخ و پرسش فرصت او به و دینما یم ریدرگ دیجد

 

 یكالم ارتباط

 ارتباط ،شود یم محسوب گام نیمؤثرتر و نیتر مهم ،یمجاز یها آموزش در خصوص  به ،تیترب و  میتعل ندیفرا در همواره آنچه

 و زهیانگ جادیا در عامل نیتر مهم یعاطف هوش یها مهارت و یکالم ارتباط یبرقرار در مهارت .است شاگرد و معلم   نیب یکالم

 پرسش و آموزش ندیفرا در آموز دانش با برخورد در معلم   کالم و انیب نحوه .بود خواهد شاگرد و معلم   نیب تعامل و شوق و شور

 گرانید با ارتباط وهیش نهیزم در میرمستقیغ و پنهان طور به شاگردان که تاس یرفتار یها آموزش از یبخش پاسخ و

 و موضوع نیا به یتوجه یب گاه .دیانجام خواهد یاجتماع و یفرد تحول به و شد خواهد نهینهاد آنان وجود در و رندیگ یفرام

 که است اساس نیا بر .شد خواهد نوجوان ندهیآ یزندگ در یاجتماع یها بیآس و یرفتار اختالالت بروز موجب آن یانگار ساده

 اش یکالم ارتباط و استفاده مورد واژگان ،او گفتن سخن از یناش را الگوشونده فرد تیجذاب از یبخش ،نرم قدرت پردازان هینظر

 . کنند یم فیتعر مخاطب با

 ممکن و ندارد یچندان تیجذاب انجونو یبرا آموزش و یاددهی مواقع در آن از استفاده به کاربران رغبت وجود با یمجاز یفضا

 .باشند گریکدی با دوستانه یوگوها گفت مشغول گرید یها  تیسا در کالس در حاضر آموزان دانش   معلم   سیتدر هنگام است



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 9051-9029، صفحات 9059 بهار ،9 شماره ،8 دوره

9090 

 

 یها  آموزش در تحول و تیخالق جادیا با بتواند دیبا معلم   .شود یم آشکارتر یمجاز یفضا در معلمان   مهم رسالت که نجاستیا

 مشتاقانه و داوطلبانه حضور یبرا ها آن که یطور به د؛ینما فراهم آموزان  دانش یبرا را مطلوب و زیانگ نشاط ییفضا ،یرحضوریغ

 یبررس مجزا طور به مورد نیهم در معلم   رفتار و ارتباط نحوه است الزم ،انیم نیا در .کنند یشمار لحظه یو درس کالس در

 نیا .شود  یم رفتار آن دادن انجام به لیم سبب ندیناخوشا امور از اجتناب و آن از بردن لذت و اررفت کی بودن ندیخوشا .گردد

 . (سکهیف از نقل به ،9311:1 ،ینور) است گرانید در رفتار رییتغ یزشیانگ عوامل از یکی موضوع

 یکوتاه یوگو گفت آن از پس و کند یم شروع خداوند ادی و نام با را کالس ،آموزان دانش حضور از اطالع با سیتدر آغاز در معلم  

 تر دوستانه را یآموزش طیمح ،کوچک نام با آنان زدن   صدا و آموزان دانش شناخت .دهد یم انجام ها بچه از یپرس  احوال با همراه

 عمل خود قول به دیبا ،است کرده موکول ندهیآ جلسه به را ینیتمر حل ای سؤال پاسخ گذشته جلسه در معلم   اگر .نمود خواهد

 کرده فراموش را آن آموزان دانش هرچند ،باشد مسئله یگو پاسخ ،شاگردان به یادآوری با ،آن از پس جلسه نیاول در و کند

 ،صورت نیا در که بکشانند هیحاش به را کالس یفضا ،مشکالت یبعض طرح با آموزان دانش از یبعض است ممکن گاه .باشند

 ساعت از خارج یفرصت در را مطلب نیا که دهد قول ،آنان به نسبت یهمدل ابراز و کوتاه جمله چند انیب با تواند یم معلم  

 قرار او یشخص صفحه در کالس انیپا از پس را خود ینظرها بخواهد آنان از ای کرد خواهد یبررس جداگانه یگروه در یکالس

 را آنان ،است مخاطبان نظر مورد که گونه آن نتواند او و شدبا ریگ وقت معلم   یبرا روش نیا ،کار یابتدا در است ممکن .دهند

 قصد خود توان حد در معلم   که شد خواهند متوجه رایز شد؛ خواهد آموزان دانش اعتماد جلب موجب روش نیا اما ،کند اقناع

 . داد خواهد قرار دوستانه یتعامل حالت در را کالس طیمح مسئله نیهم .کند کمک آنان به دارد

 بر عالوه ،شاگردان از ریگ وقت و ادیز فیتکال دادن انجام درخواست یمجاز یفضا در؛ است فیتکال دادن انجام درباره گرید کتهن

 برخط زمان همان در فیتکال دادن انجام روش نیبهتر .بود نخواهد ثمربخش هم چندان ،کند یم آزرده را آنان روان و روح آنکه

 و کند یم قیتشو تیفعال به را آنان ها بچه از پرسش و کوتاه فیتکال دادن با صورت نیا در علمم   .هاست  بچه بودن( نیآنال)

 گرانید از را فرصت نیا و فرستند یم اول لحظه همان در را ها پاسخ زرنگ آموزان دانش معموالً .دهد یم لحظه در را پاداش

 انیب با آموزش نیح در معلم   یتیترب رسالت .شوند  یم دهیکش هیحاش به تر فیضع آموزان دانش ،صورت نیا در .کنند یم سلب

 حیصح رفتار به را شاگردان ،تحمل و صبر لتیفض در یتیترب و یقیتشو جمالت ارسال با او .شود یم معنادار ،یارزش یکلمات

 . خواند یم فرا

 ممکن .است آموزان دانش یتکرار یها پرسش ،اند مواجه آن با آموزش هنگام و یرحضوریغ طیمح در معلمان   اکثر که یمشکل

 شدن گم ای و کالس از افتادن عقب از ینگران ،آموزان دانش یبرا نِت یکند ای و شدن قطع مشکالت لیدل به ساده یپرسش است

 گفتن با تواند یم او ،صورت  نیا در .شود متذکر بارها را آن هم معلم   و شود تکرار بارها ها بچه یها پرسش نیب در معلم   پاسخ

 ارانیهم از سپس و ردیبگ یاری کالس اداره در ها بچه مشارکت از «؟داد  خواهد را سؤال نیا پاسخ یکس چه» جمله

 یگرید آموز دانش ،کند مطرح مکرر را یسؤال یآموز دانش هرگاه .دهد یم شیافزا را ها بچه دقت ،روش نیا .کند یسپاسگزار

 و معلم   سخنان به نسبت آموزان دانش تمرکز و توجه موجب ،روش نیا .گرفت رارخواهدق معلم   قیتشو مورد و داد خواهد پاسخ

 . خواهدشد آنان رفتار لیتعد زین
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 یخصوص سیتدر

 گاه ،دهد قرار آموز دانش اریاخت در فهم قابل و ساده و مجزا و منظم طور به را یآموزش مباحث تا است تالش در معلم   آنکه با

 صفحه به ورود با ،مواقع یبعض در منظور نیبد .باشد  داشته تعامل یشخص صورت به نییپا سطح رندگانیفراگ با است الزم

 یرو یآموزش اشکاالت رفع به و کند یم یبررس را یریادگی مشکالت ،یو با دوستانه ارتباط جادیا و آموز دانش یخصوص

 دهد انجام یشتریب نفس اعتمادبه با و اقیاشت با را خود یاه تیفعال نییپا سطح رندهیفراگ که شود یم موجب روش نیا .آورد یم

 به را مطلب نیا معلم   ،دوستانه سبک به یخصوص سیتدر در .دارد یادیز تیاهم معلم   یبرا او اعمال تمام که شود متوجه و

 سیتدر و است برخوردار یا ژهیو تیاهم از هم کالس نییپا سطح افراد یبرا محتوا فهم و یریادگی که کند یم القا آموز دانش

  .ستین خاص زمان کی به محدود ،یمجاز طیمح در آنان یبرا

 

 تیترب و  میتعل در نیوالد دخالت دادن

 شکل به و مثبت یروابط با دیبا روش نیا البته .است تیوترب میتعل ندیفرا در بزرگترها و نیوالد رکردنیدرگ ،گرید نکته

 زین و سیتدر در خود ضعف نقاط با ،نیوالد از ینظرسنج قالب در  پرسش طرح با واندت یم معلم   .ردیپذ صورت داوطلبانه

 انیمرب و ایاول تعامل .دینما یبررس را ها آن و شود آشنا ،اوست آموز دانش یریادگی مخلّ که ییها ینگران ای و یرفتار مشکالت

 از معلم   یآگاه چه هر .است مؤثر شاگردان یابر فعال و بانشاط یدرس طیمح جادیا در یبارز نحو به ،یمجاز یفضا در

 معلم   یبرا یآموزش طیمح تیریمد و تر فعال کالس در آموزان دانش مشتاقانه حضور ،باشد شتریب یتیترب و یآموزش مشکالت

 . (9311، )نوری بود خواهد تر آسان

 

 و كودكان نوجوانان یریادگی بهبود یبرا نیوالد مشاركت یراهکارها

 کاهش در نیوالد نقش خصوص در منایا خبرنگار با وگو گفت در اصفهان استان یروانشناس نظام یشورا عضو یلعل محسن

 فرزندان نیآنال آموزش کرونا یماریب وعیش به توجه با: کند یم اظهار ،ییکرونا طیشرا در نوجوان فرزندان یریادگی مشکالت

 ییها تیمز وجود با نیآنال آموزش ،مدارس یلیتعط و کرونا یماریب وعیش اب واقع در ،است ها خانواده یبرا ریناپذ اجتناب یامر

 ،یلیتحص مشکالت کرونا دوران در نیآنال آموزش با .است آموخته خانواده به را آموزش روش از گرید نوع کی است داشته که

 به را یچاق مانند یجسم مشکالت نوجوانان و کودکان یجمع تعامالت کاهش با و شده شتریب آموزان دانش یرفتار و یتیترب

 . (9311 ،)مظاهری .است داشته همراه

 بر ها خانواده یبرخ کرونا یماریب وعیش یابتدا در .رندیبگ یجد را فرزندان یمجاز یها کالس دیبا نیوالد: کند یم اضافه یو

 طور همان اموزندیب هم فرزندان به و شود ینم لیتعط آموزش میبدان دیبا ستند؛ین یجد چندان ها کالس نیا که بودند باور نیا

 و پدر و کند تیرعا را موارد همه زین نیآنال کالس در دیبا ،کرد یم تیرعا را نیقوان و قواعد مدرسه در یحضور کالس در که

 خانه یفضا کردن آماده: کند یم حیتصر شناسروان نیا .باشند داشته نوجوان فرزند از را درخواست نیا تواند یم مقتدر مادر

 آنها نوجوان فرزندان تا کنند کنترل یصوت یآلودگ بدون را خانه یفضا خانواده دیبا ،است الزم فرزندان یمجاز یریادگی یبرا

 از و نکنند یباف یمنف مرتب و کنند دور فرزندان از را ها استرس نیوالد .نشوند یپرت حواس دچار و داشته تمرکز نیآنال کالس در

 فرزند استرس شیافزا و یدیناام جادیا باعث رفتارها نوع نیا به نکردن توجه که چرا ؛نکنند صحبت نیآنال آموزش یمنف نکات

 . شود یم نوجوان
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 پساكرونا در یریادگی اختالل یشیافزا روند

 وندر پساکرونا در دهد یم نشان ایدن در ها پژوهش؛ است مهم دارند یریادگی اختالل که ینوجوان فرزندان به نیوالد توجه

 انتقاد معلمان از و دارند تیشکا یدرس یها فیتکل انجام از ها خانواده نکهیا لیدل به ،داشت میخواه را یریادگی اختالل یشیافزا

 نوجوان آموز دانش یمجاز یفضا در بدانند دیبا ها خانواده .ندهند آنها فرزند به یادیز مشق و جزوه ،یدرس فیتکال که کنند یم

 هم آموزان دانش و ندارد یحضور یها کالس با یتفاوت چیه ها دستورالعمل و یدرس فیتکال انجام و دارد ورحض نیآنال صورت به

 دیبا دارند یرفتار مسائل و یریادگی اختالل و یفعال شیب مشکالت که یفرزندان ،هستند نیوالد مشارکت با آن انجام به موظف

 . باشند داشته ها آن نیآنال آموزش بر یشتریب مشارکت و نظارت نیوالد

 

 مخاطبان به توجه 

 طور به زین ها خانواده بلکه ستندین کالس یواریچهارد در آموزان  دانش مشخص تعداد به محدود گرید یمجاز یفضا در مخاطبان

 و نهفته و پنهان طور به میتعل و تیهدا ،گونه نیبد و سپارند  یم معلم   سخنان به گوش و ابندی یم حضور کالس در ناخودآگاه

 در .هستند جوان نسل پرورش خصوص به و آموزش ارائه در یمؤثر ارانیهم ها خانواده ،یطرف از .ابدی یم وسعت زین میمستق ریغ

 ،را بهره نیشتریب و کنند لیتبد فرصت به را تیموقع نیا که باشند آن صدد در یاریهوش با معلمان   است الزم ،زمان نیا

 البته .ابدی یم میتعم مبلغ به معلم   نقش ،عرصه نیا در .ببرند یمعرفت یها  آموزه و ینید تیترب توسعه مبحث در خصوص به

 قرار یتیترب مباحث الشعاع تحت را مقوله نیا و دارد یادیز ییتوانا یآموزش یمحتوا معلومات انتقال در آگاه و متخصص معلم

 یمحتوا بر اشراف و تسلط .(01: 9381 ،رؤوف) یا حرفه مهارت هم و است دانش هم یمعلم   کار تیماه ،یرو هر به .دهد  ینم

 معظم مقام فرموده بر بنا که  همچنان است؛ معلم   یمعنو نفوذ مؤثر عوامل از یکی خود ها داده انتقال در ییتوانا و یآموزش

 حوزه طالب با یرهبر معظم مقام دارید) «است یعلم نصاب یارتقا و سواد شیافزا ،جامعه در یرگذاریتأث شرط» ،یرهبر

 . (1/1/11: تهران هیعلم

 یپ یمجاز یاهویپره یفضا در تیترب و میتعل امر در معلم   نیسنگ فیوظا و نقش به توان یم یخوب به ،شد انیب آنچه هیپا بر

 هستند سشیتدر ناظر و یو برابر در هم خواص یحت و ستندین یخاص فیط به محدود یو مخاطبان که چرا برد؛

 

 

 زش آفالینآمو 

 ،تواند از محتوای آموزشی خود که شامل فیلمسامانه میپذیر با دریافت اطالعات مربوط به دسترسی خود در در این روش دانش

در این روش نیز آزمون نهایی بصورت غیرحضوری برگزار شده و  .صوت و یا ترکیبی از اینهاست استفاده نماید ،فایل متنی

 . کارنامه صادر خواهد شد

 

 آموزش آفالین برای چه كسانی مناسب است؟

  که امکان استفاده از اینترنت را بصورت مستمر و در کلیه ساعات ندارنددانش آموزانی.  

  که امکان شر کت در دوره در زمان مشخص را حتی بصورت غیرحضوری ندارنددانش آموزانی . 
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 نیآفال یها انواع كالس

درس  ،معموال کالس .ردیگ یشاگردان قرار م اریدر اخت یصوت لیفا ای ییویدیو لیبصورت فا یآموزش یها لیفا نیکالس آفال در

تحت عنوان بسته  کجایبصورت  یآموزش یها لیفا نیآفال یها از کالس گرید یبعض اما .رود یم شیپ یبانیبه درس و با پشت

  .کم است اریبس ایو  ردیگ یها صورت نم سنوع کال نیدر ا یبانیو معموال پشت ردیگ یشاگرد قرار م اریدر اخت یآموزش

 

 ییویدیو یها لیكه با فا نیآفال یها كالس 

 وتریصفحه کامپ ای یصورت است که از صفحه کتاب درس نیبه ا شوند یبرگزار م ییویدیو یها لیکه با فا نیآفال یها کالس

 نیدر ح .دیسینو یم یبرد مجاز یتن دارد روبه نوش ازیو هر جا ن .کند یم سیتدر ،و مدرس شود یرکورد گرفته م نیاسکر

 دیآموز با احتماال دانش ،ویدینشدن و یطوالن ی)برا .حل شوند ها نیتمر ویدیو نیح دیو با شود یداده م نیبه افراد تمر سیتدر

ظرف  ،ن قرار گرفتشاگردا اریشد و در اخت یبارگزار ویدیکه و نیاز ا بعد .نجام دهندخود را ا یها نیرا نگه دارند و تمر ویدیو

 .مدرس خود ارسال کنند یمربوط به درس را انجام دهند و برا یها نیتمر .را دانلود کنند ویدیفرصت دارند تا و یمدت کوتاه

 بایتقر ندیفرآ نیا .دهد یبازخورد م نآموزا دارد( به دانش نیبه نوع تمر یبستگ حیروز )زمان تصح کیمدرس هم بعد از حدود 

که قبال  رسدیم ییها نیاکنون نوبت به تمر نیکالس آفال در .شد یانجام داده م یحضور یسر کالس ها است که یکل کار

افراد را  یها نیمدرس تمر نکهیاز ا یبعد نیآفال یدر کالس ها .شدیآموزان محول م در منزل به دانش فیتحت عنوان تکل

 .کند یارسال م نیمحصل یمنزل را برا یها نیمرت ،شده ادگرفتهیحاصل شد که درس آن جلسه  نالیکرد و اطم حیتصح

 نیا داستیطور که پ نیهم .مدرس خود ارسال کنند یخود برا یها نیدو روزه دارند تا پاسخ تمر یال کیفرصت  نیمحصل

 . بر است زمان اریشاگردان و مدرس بس یپروسه برا

 

 یصوت یها لیكه با فا نیآفال یها كالس 

 نیمحصل یاز درس برا یریتصو ای pdf لیصورت است که فا نیبه ا شوند یبرگزار م یصوت یها لیکه با فا نیآفال یها کالس

به صورت همزمان  تواند یروند م نیا .دهد یم حیو درباره مباحث توض کند یخود را ضبط م یو مدرس صدا شود یفرستاده م

 ،pdf یمدرس رو .جمع شوند ،انتخاب کردند سر ساعت مشخص مدرس و شاگردان در زمانی که از قبل یعنی .هم انجام شوند

 نیح یها نیها )تمر نیشاگردان اشکاالت خود را بپرسند و تمر ،درس انیپس از پا .را ارائه دهد حاتیتوض ریتصو ایعکس 

 یها لیاست که فا نیا یکالس نیچن یبرگزار تیمز از .ردیگ یافراد قرار م اریدر اخت کجایمنزل( به صورت  فیالدرس و تک

به مدت  تواند یم دندیکه شاگردان از معلم پرس یاشکاالت نیمعلم و همچن یصوت یها لیها و فا عکس ،ها pdfکه شامل  یارسال

 یکه با بسته ها ییها کالس .در دسترس باشد ،ابندیاند به موقع سر کالس حضور  که نتوانسته یآموزان دانش یچند روز برا

و  شوند یم دیو تول هیمختلف ته یها تیفیهستند و با ک یآموزش یها ویدیا شامل وبسته ه نیا .شوند یبرگزار م یآموزش

 ازیکه ن ییها آموزش یبرا ییهستند و به تنها یمحصول کمک آموزش کیدرواقع  .رسندیبه فروش م DVDمعموال به صورت 

  .ندارند یکاربرد ،یسیمانند آموزش زبان انگل دیمعلم دار بک تیبه ف
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 نیآفال یها كالس یاثربخش زانیم

عنوان  به .دارد یآن کالس و مدرس کالس بستگ نیبه نوع درس و موضوع درس و مخاطب نیآفال یها کالس یاثر بخش زانیم

 .کند یم یرویپ نیاز قوان اتیاضیر رایز .دیرا برگزار کن یکالس خوب ویدیبا ضبط و دیتوان یم ،دیهست یاضیمثال اگر مدرس ر

را به  نیکالس حل تمر دیتوان یادامه م در .وجود ندارد یموضوع منطق نیحد وسط در ا .غلط  اید درست هستن ایها  جواب

از کالس  یقیتلف یعنی .دیاشاره کن کند یم یادیکه دانستنش به شاگردانتان کمک ز یو به نکات دیبرگزار کن نیصورت آنال

 اریهستند که به اخت یمعموال افراد نیآفال یکالس ها نیمخاطب .دیرا داشته باش یبا حداکثر بهره بردار نیو آفال نیآنال

 زانیم .ستیمناسب کودکان ن نیکالس آفال .نوجوانان هستند ایعموما بزرگساالن  .شوند یها م کالس نیخودشان وارد ا

شوند و  یریگ الاشک ها نیاگر مرتب تمر .با مدرس دارد مینوجوانان و بزرگساالن ارتباط مستق یبرا نیآفال یکالس ها یاثربخش

 . موثر خواهد بود ،انجام شود یبه صورت درست و اصول یبانیبک داده شود و پشت تیمناسب به شاگردان ف زانیبه م

 

 و نحوه تدریس در آن شبکه شاد

ه است آموزان و معلمان ایجاد شدارتباط بهتر میان دانشد که برای باشراه دور به صورت آنالین میسامانه آموزش مجازی و از  

در  در ساعات مقرر دانش آموزان می بایست ،های درسی مدارس فراهم نباشدزمانی که شرایط اجرای حضوری کالسو تا 

سط برنامه شاد تو سیتدر یبرا یمختلف یهاروش .های مجازی شرکت کنند تا از درس خواندن و مدرسه عقب نمانندکالس

 قیتواند از طر یبه آن اضافه شده است و معلم م یشتریبرنامه که امکانات ب نیآخر ا یمعلمان وجود دارد مخصوصا در بروزرسان

انجام  را سیتدر …و  یتماس صوت ،در گروه و کانال  لیارسال فا ،یریتماس تصو ،پخش زنده دو طرفه ،کطرفهیپخش زنده 

داشته باشد که از  یسع دیعلم بامطالب ارائه شده است و م تیفیک ،دارد تیاهم یمجاز سیالبته آنچه که در روش تدر .دهد

  .را داشته باشند یریادگی نیشتریب زیرا جهت درس دادن انتخاب کند و دانش آموزان ن نهیگز نیبهتر ،موجود یهانهیگز انیم

 

 کطرفهیپخش زنده   

معلم  یرا برا سیدربرنامه اعمال شده و ت نیا ریاخ یاست که در بروزرسان یدیجد یهاتیدر برنامه شاد از قابل ویال امکان

و دو طرفه قابل انجام  کطرفهیپخش زنده است که به صورت  ،در برنامه شاد سیروش و نحوه تدر نیبهتر .تر کرده استآسان

 . باشدیم

 

 پخش زنده دو طرفه –در برنامه شاد  سینحوه تدر

پرسش و  ، قیطر نیتواند از ایمعلم مشده است و  جادیآموزان و معلم ادانش انیم شتریتعامل ب یزنده دو طرفه برا پخش

شروع کند و سپس از دانش  ،که گفته شد یرا مطابق مراحل ویال دیصورت که ابتدا با نیبد .انجام دهد زیرا ن یپاسخ کالس

و شود یفراهم م یکالس یصورت امکان گفتگو نیبد .دیها را وارد پخش زنده نماآن ،اوآموزان بخواهد که با ارسال درخواست به 

 ویاو وجود دارد که با ارسال درخواست و شروع کردن ال یامکان برا نیا ،معلم را متوجه نشد سیاز تدر یمطلب یآموزاگر دانش

      سایت نورمگز( (. واالت خود را به صورت زنده از معلم بپرسدس ،
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 های پژوهشیافته

 ،باشد برنامه کی در ستمیس دو هر شامل که یآموزش ،دارند یبیمعا و ایمزا نیآنال و نیآفال آموزش متد دو هر نکهیا لیدل به

 ینسلها و است دسترس قابل همه یبرا یراحت به دیجد یهایتکنولوژ داشتن بایتقر امروزه .کرد خواهد عمل قدرتمندتر اریبس

 از جذابتر مطالعه یبرا یتعامل و یبصر مطالب داشتن آنها یبرا و کنندیم استفاده یمجاز یایدن و نترنتیا از روز هر جوان

 . است نیآفال آموزش در مدرسه کتاب به بودن بندیپا

 

  گیرینتیجه 

 و کارآمد اریبس یبرخ یبرا مطالعه خاص یهاروش .ندارند یکسانی مطالعه سرعت و نهیزم همه و هستند متفاوت هاانسان همه

 .ندارند آموزش به یکسانی یدسترس همه و کنندیم یگزند مختلف یهاطیمح در افراد ،ستین موثر وجه چیه به یبرخ یبرا

 لطف به .است کرده شرفتیپ زین میریگیم ادی را دیجد یمهارتها ما که یروش ،است کرده شرفتیپ یتکنولوژ که همانطور

 . دارند اریاخت در را هانهیگز از یاگسترده فیط اکنون هستند خود یهامهارت و دانش تیتقو به مندهعالقه که یکسان ،نترنتیا

 وعیش و شیدایپ زمان از روش نیا .کنند استفاده نیآفال و نیآنال آموزش یایمزا از توانند یم اکنون انیکارفرما و رانیفراگ 

 یبرا یآموزش پرطرفدار وهیش کی به حاضر درحال .گرفت قرار توجه مورد یحضور یهاکالس نیگزیجا روش عنوان به کرونا

 در او به و داشته حضور خود کودک یریادگی روند در توانندیم شتریب نیوالد روش نیا در .است دهش لیتبد رانیپذدانش
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Abstract 

In recent years, cyberspace has gained considerable popularity among students and has had a great impact on 

their lives and learning. Today, online educational space is at the center of attention and is one of the most 

efficient and effective tools that allow students to teach and learn and using the Internet provides several 

opportunities to increase students' self-confidence and learning . It-based education will lead to the growth of 

innovation in students and such new ideas will be formed by interaction between teacher and student as well as 

students with each other. Over time, a happy network was introduced in the field of education and this program, 

like many new programs and actions, is faced with opposing and agreeable opinions, and along with the merits 

of this network for the continuation of students' learning, there are some disadvantages and defects mentioned by 

experts and parents for this application. In this article, we are going to explore what, how and how to work in 

online, offline and happy network and to explore their advantages and disadvantages . 
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