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مقدمه
ادهایاستعدوهازمینهبهتوجهبافردهرکهنامیدنددانشگاهرامحیطینظرانصاحبازبسیاری
آنازفردچرادانشگاهیگیردقرارآنتغییراتمعرضدروبیاموزدآنازتواندمیخویش

یرییادگدررامحیطچهارحاضرحالدرتوانمیکلیبندیدستهیکدرنمیشودفارغالتحصیل
.پرداختخواهیممختصربطورکدامهرهایمحدودیتبررسیبهاینجاایندرماکهدانستموثر

پیدهساز:خانواده.استنوجوانیوکودکیسنیندرپرورشیوآموزشینهادترینرسمی:مدرسه
منحصرنقشفرزندانتربیتونگهداریدراساسینهادیکعنوانبهخانوادهکنونتابشرتاریخدم
عواملرتأثیتحتافرادکهمیآوردفراهمراامکاناینکهاستایپیچیدهنظام:اجتماع.ایفافردبه

کهدرنمآموزشیابزارهای:اینترنتوجمعیهایرسانه.بپردازندیکدیگرباتعاملبهآندرمختلف
هددقرارشعاعتحتراقبلیگانهسههایمحیطازیکهردرموجودتعامالتتواندمیتنهاییبه
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مدرسه

رایوفردهرعالقهوتواناییواستعدادازکافیشناختپایهبرمدارس
رحداکثیاساعتچنددردانشآموزان.نمیدهندقرارصحیحمسیردر

رندبگیتصمیمکهناچارندآیندهبرایخوداندکتجربهباروزچند
تاسناپذیرانعطافوخشکایرانپرورشوآموزشنظامساختاراگرچه

نبودمعلمانبیانگیزگیوناتوانیمالیوقانونیمحدودیتهایوجوداما
دهشایراندرتحصیلینظامناکامیموجبنهادهاناهماهنگیوبرنامه
ونژادیجغرافیاییاجتماعیویژگیهایبهبیتوجهینیزدیگرمورد

کیایراندانشآموزانهمهبرایتقریبیطوربهشدهباعثجنسیتی
دوجوازناشیمسائلاینازبخشیالبتهشودپیچیدهواحدنسخه

بخشواستالزمنیرویواعتبارتامینومادیحوزههایدرمحدودیت
.داردریشهنظاماینبرحاکمرویکردهایدرنیزدیگر
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: محدودیت هایی در عوامل فیزیکی محیط همچون 
نینبنابراینبرایکاراییبیشتردانشآموزانوهمچ.نوریکیازاصولمهمدرطراحیفضاهایآموزشیوتامینآسایشبصریاست: نور و عوامل آن -1•

.رعایتبهداشتیفردیونیزایجادرغبتدرآنهابایدنورکالسهاکافیباشد

ندبدونطرحرنگهایبکارگرفتهدرکالسترجیهابایدآرامشبخشوروشنباشدنهتیرهودلگیرکنندهوسادهباش: رنگ و تآثیر آن در محیط آموزش-2•
هایجلبنظرکنندهدرحیناموزش

نخوددرفصولسردوگرمسالدرمدارسازهمانسیستمهایگرمایشیوسرمایشیقدیمیوگاهاخراباستفادهمیشودکهای: حرارت و تهویه کالس -3•
.مانعراحتیدانشآموزاندرخانهیدومخودخواهدشد

دربعضیازکشورهامدارسدرفاصلهچندمتریازخیابانهایپررفتوآمدساختهمیشوندتادانشآموزاندرمحیطی: صدا و عوامل مربوط به آن -4•
.عاریازآلودگیصوتیوآرامشبهتحصیلبپردازند

درکالسهایدرسسنتیکهصندلیهادرپشتسرهمومنظمقرارمیگیرندومیزمعلمدرجلویآناناستاینطرز: سازماندهی و ارایش کالس -5•
.سازماندهییادگیریازهمکالسیهاوکارگروهیراکاهشمیدهد

.تیکشورونامناسببودنفضایفیزیکیمدرسههاومشکلسختافزاریدربیشترمدارسدولکمبود:فرسودگی مدارس و عدم جذابیت فضای مدرسه-6•

یشوددرکشورمابارزترینمسئلهایکهموجبایجاداسترسواضطرابدربیندانشآموزام: حجم باالی کتب درسی و آموزش در فضایی پر استرس-7•
.الزامبهانجامتکالیفسنگینوسیستمامتحانمحوراست

ساعتکمبود10براساسیکمطالعهدانشآموزانبهخاطراجباربهشرکتدرکالسهایابتدایصبح،بهطورمتوسطحدود: شروع کالس ها در صبح زود-8•
.خوابدارند

.ددرمدارسکشورمانامکانپرورشبسیاریازتوانمندیهایهنریوورزشیدانشآموزانوجودندار: بی توجهی به تفاوت ها و استعدادهای گوناگون-9•
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اجتماع
قراراعیاجتمهایآسیبازبسیاریتاثیردرمیتواندکهنیزفرهنگیواجتماعیاقتصادینهادیکمدرسه
ارتمهباآشناییدرناآموزاندانشاجتماعیهایپذیریآسیباغلبریشهاجتماعیصاحبنظرانبگیرد
مدارسدراجتماعیهایآسیباینکاهشدرهامهارتاینآموزشکهمیکنندوتاکیداستاجتماعیهای

باشیمداشتهنریزیبرنامهگونههیچهاآسیباینبامقابلهوپیشگیریوبررسیبرایاگرولیاستضروری
ودنباجتماعیوزندگیهایمهارتباآموزاندانشنبودنآشنا_.بودخواهیمآسیبزامدارسشاهدآیندهدر

وآموزشبرتاکیدومدرسهخانومانبودنهماهنگمدارسدراجتماعیمسائلبامرتبطمتخصصنیروی
عاجتمادرمناسبناگرفتنقرارتأثیرتحتوهاآسیببروزهایزمینهجملهازپرورشبهبیتوجهی

اباختاللبدونکودکانبهنسبتمیشوندمعضالتیواختالالتچنیندچارکهآموزانیدانش.است
وشوندمیاجتماعیورفتاریهایآشفتگیدچاربلوغونوجوانیدرومواجهبیشتریتحصیلیشکستهای

برایسالممحیطآوردنفراهموروانیبهداشتدرموثرینقشآموزشیموسساتکهاستحالیدراین
.ندارنداکنونهمهااندیشهشکوفاییوفکریرشد
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محدودیت های محیط آموزشی اجتماع
اریناهنجبسیاریوسرقتاعتیاد،مدرسه،ازفرارتحصیل،اجتماعی،ترکهایآسیبافزونروزگسترش

سویازاساسیاندیشیچارهوتعمقمستلزمآموزاندانشبیندراخیرهایدرسالویژهبهدیگرهای
ناردراآموزاندانشاجتماعیهایپذیریآسیباغلبریشهاجتماعیصاحبنظرانبرخی.استکارشناسان

هایآسیبکاهشدرهامهارتاینآموزشکنندمیتاکیدو.دانندمیاجتماعیهایمهارتباآشنایی
.استضرورریمدارسدراجتماعی

داراینوجوانانشناساییآموزان،دانشپرورشوآموزشامردرمدرسهوخانهمشارکتهمچنینآنها
هایمهارتآموزشگرفتنجدیوآموزشیفضاهایکردنچذابمدرسه،درروانیوروحیاختالالت
.برشمردندمدارسدراجتماعیهایآسیببامقابلهدرموثرراهکارهایجملهازرااموزاندانشبهاجتماعی
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خانواده

انواعمعرضدرنوجوانانوکودکانکهشدهسببمدرنیتهبهسنتیدورانازگذر
ازدرصد۲0کهمیدهدنشانتحقیقاتآخرینطوریکهبهباشند،روانیآسیبهای
باوالدیننشدنمنطبق.میبرندرنجروانیاختالالتازبهنوعیایرانینوجوانانوکودکان
شدهنوجوانانوکودکاندروآنهادردرماندگیاحساسایجادباعثجدید،شرایط
هایتشنجوهاچالشکاهشدرمهمعواملازیکیوالدینطرفازشدندرکاست،
ارتباطاینکهبرعالوهتوانندمیآگاهیشانسطحبردنباالبادانستوالدیندوراناین

کاهشنیزمورداینبهنسبتراخودهاینگرانیکنندبرقرارخودفرزندانباراموثری
بهکمتروکردهمواجهچالشباراوالدینمجازیفضایدرخواندندرساکنون.دهند

.پردازندمینوجوانیدورهمشکالت
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اجتماعیوروانیسختشرایطپرخاشگری،وبیدارودادجایبهخواهیممیمادرهاوپدرازلذا
باودهدبروزخودشازبیشتریشنویحرفتاکنندبرقرارنزدیکارتباطاوباودرکرانوجوان
ارمختلفیاحساساتمیشوند،جداهمازمادرشانوپدرکهکودکانیهمچنین.شودهمراهخانواده
درکهکودکانیمقابلدراما.بودخواهدسختبرایشانجدیدوضعیتباسازگاریومیکنندتجربه
ممکنحتیوهستندخودمادروپدرقهرهایودعواهاشاهدمیشوند،بزرگتعارضپرمحیطیک
هبدستزیادیاضطرابهایباباشند،همدیگربهقهردورههایدرمادرشانوپدررسانپیاماست

ایدارپعاطفیرابطهیکایجادوازدواجبهنسبتاستممکنافراداینهمچنین.میشوندگریبان
رفتارهایواضطرابها.باشدکمزمینهایندرشاننفسبهاعتمادیاشوندتردیدوشکدچار

هککودکیهرکهمعنااینبهنهاماکنندپیداادامههمبزرگسالیدراستممکنپرخاشگرانه
.میخورندبرعاطفیمشکالتبهونمیکنندازدواجقطعاآیندهدرشوندجداهمازوالدینش
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:محدودیت ها و  مشکالت محیط رسانه های جمعی چون واتساپ  برای اموزش

انگروهتدرکهمخاطبینیعالوه،میکندبهشناساییشمارهاشبافقطراکاربرWhatsAppپیامرسان
کهاستWhatsAppمنفینکاتازیکیاین.شدنخواهندمطلعشماموبایلشمارهتغییرازنباشند
مانهبههمچنانشمادوستانواقعدر.میشودکاربراناززیادیتعدادناراحتیوسردرگمیبهمنجراحتماال
دروشدنخواهیدباخبرهیچگاهپیامهاییچنینازهمشمااینکهبدترومیدهندپیامقدیمیتانشماره
فیسبوکدبسابقهوجودباهمچنین!ندادهایدراجوابشانچراکهکنندشکایتدستتانازاستممکننتیجه

خهنسازاستفادهامکانعدم.میکندسلبکاربرانازراامنیتاحساسامراینکاربراناطالعاتفروشدر
مانهایزدرکهاستمسائلیازبرنامهگوشینسخهبودنفعالبدونشخصیرایانههایرویبرشدهنصب

نایبامعلمانازبرخیکهاستحالیدراینو.باشددهندهازارواقعامیتواندواتساپازاستفادهضروری
ویسهاینکیاشوندنمیهویتاحرازدانشآموزانیااستنشدهتشکیلشاددردرسیگروههایکهاستناد
ودخموضوعاینکهمیکننددنبالراتلگراموواتساپدرمجازیآموزشنمیشودارسالدانشآموزانهای
.کندمیتحمیلهاخانوادهوآموزاندانشبهرااینترنتهایهزینه
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محدودیت های محیط های مجازی آموزش
وهستندمجازیفضایدردرسیخدماتارائهمشغولکشورسراسردرآموزشگارهزارانحاضرحالدر

زیرکهشرایطیدرمجازیهایکالسکنترلاما.استکردهکوچهاگوشیداخلبهمدارشازهاکالس
کهاستدشواربسیارکاریندارد،وجوددورراهازآموزشبرایالزمافزاریسختوافزارینرمهایساخت
حالیردرونداین.کردبیشترمدارسدرحضورشانبهنسبترامنزلدرآموزگارانازبسیاریفعالیتزمان
وینترنتاگوشی،مانندامکاناتیهیچبلکهنداشتندریزیبرنامهدرنقشیآموزگارانتنهانهکهشدآغاز

ازنظرصرفحتیونگرفتقرارمعلماناختیاردرهمآموزشیهایفیلمضبطبرایتدریساولیهامکانات
.کنندفعالیتبایدایشیوهچهباآموزگاراننشدعوانکارابتدایامکانات،در
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ضعف زیر ساختی در آموزش
شخصیهایمحدودیتومسائلازبسیاریبهپرورشوآموزش

کانوندرراقشراینواستنکردهتوجهطرحایندرآموزگاران
وضعیت.استدادهقرارهاخانوادهومسئوالنسویازمطالبات
خیرادوسالطیکند؛مییادآورینیزرادیگرنکتهیکموجود
وبارهابارهاکشورسراسردرمدارشسازیهوشمنداصطالح
نگاهردبارهاکهاصطالحی.گرفتناستفادهموردمسئوالنتوسط
هیچعمالامرزووگرفتنقرارمدنظراستانمدیرانایکارنامه

وهاپردهمدراس،سازیهوشمندنتیجه.نداردجایگتهی
ودنببدلیلهاکالسیازبسیاردرکهاستهاییپروجکشن

نمیقراراستفادهموردآنهاازگیریبهرهبرایمناسببرنامه
.گیرند
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چالش های آموزش مجازی برای معلمان و دانش آموزان
تمسیسبهمعطوفباندپهنایواینترنتمداموصلوقطع
همراهتلفنتهیهترافیک،هزینهاوجزماندرویژهبهشاد

پابهپا،رایانهوتبلتهمراهتلفناینترنتهزینهیاواندرورید
یرتاثحذفمجازی،هایکالسدرفرزندانشانباوالدینآمدن
براندبستمقطعدرویژهبهحضوریکالسهایشگرفگذاری
مشکل،آموزاندانشتربیتیوتحصیلیهایپایهگیریشکل
گرفتنسخرهمجازی،بهامتحاناتخلفوتقلبداردامنه

ازشماری...ومجازیفضایدرتدریسشانشیوهومعلمین
.استفعلیمجازیاموزشسیستننواقصباالیبلندلیست
مینظربهماندن،دولتیهایحرکتانتظارچشمضمن

آتیهایسالدربایدراسازمدرسهخیرینهایرسد،کمک
دانشبهکمکومجازیآموزشساختزیرتقویتبهمعطوف
.کردآموزشیتکنولوژیابزارتهیهدآموزان
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مشکالت آموزش مجازی شاد برای معلمان و دانش آموزان 
ساعاتدرژهویبهشوداستفادهسیستمهمینازتنهااینکهبرتاکیدوشادسامانهدائمیوصلوقطع
نشینیهخانوکروناییشرایطبهتوجهاست،باسیستمبهآموزاندانشومعلمینوروداوجکهصبح
هایخبردرکشورمسئوالناگرچه.استکشاندهافسردگیواضطرابمرزبهراآموزاندانشممتد،
است،تهداشافزونروزرشدشادسیستمازآموزاندانشاستفادهکهاندکردهشادیابرازبسیاراخیر
بهرهبیخوبهسیستماینازبتوانندآموزاندانشتمامتاشودفراهمآننیازموردبسترهایبایداما

.بردنبیازرابسترهااینایجادبرایکافیفرصتبیماریاینشیوعسرعتمتاسفانهاما.ببرند

15

اهمیتبسیارآموزاندانشدرکجهتدرخانوادهاقتصادسطحمسیرایندرهمچنین
هایخانوادهبرایبایدحتماشود،دارادامهمجازیآموزشسیستمروندچنانچه.دارد
نظرهاراظطبق.شودگرفتهنظردرتسهیالتیاندرویدیابزاریتهیهبرخوردار،جهتکم

دانشاسامیاینکهوجودباونیستفعالشاددرغیابوحضوروسازآزمونمعلمان،
هاانصوتهمچنینشوندنمیهویتاحرازشاددراما،استشدهسنادواردآموزان
هکشوندواردمجددوخارجشادازبایداموزانداشنپیاندیدنبرایوشودنمیارسال
.استبرزمان
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از محدودیت های دانشجویان در فضای مجازی
:تجربه و دیدگاه دانشجویان از آموزش مجازی

سامانهاموزشمجازیپویانیستبلکهاستادمحوراستو▪
.دانشجومحورنیست

لیلکالسهابصورتمجازیبرایدانشجویانفنیمهندسیبهد▪
.داشتنفرمول،مشکالترادردورهمجازیدوچندانکردهاست

برخیدانشجویاندسترسیبهاینترنتندارند،چوندر▪
اضعیفروستاهاییزندگیمیکنند،دسترسیبهاینترنتدرآنج

.باشد
اناتتغییرناگهانیآموزشحضوریبهمجازیبهدلیلنبودامک▪

لیفیوبالتک.نرمافزاریوسختافزاری،مشکالتیدرپیداشته
امتحاناتپایانترموارائهدروسعملیدانشجویاندراین

اتیدنیمسال،ناآشناییدانشجویانوکمترتوجهکردنبرخیاس
بهفضایآموزشمجازی،مشکالتسامانهوضعفاینترنتاز

.جملهمکالتآنهادرترمجاریاست
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موفق باشید
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