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پزشكي علوم در آموزش ايراني مجله محترم سردبير  

نظام آموزش در  یو حرکت اجبار مؤثرر عوامل ید در بستر سایجد یهاهیآن با سو یداریو پا 19د یده کوویظهور پد

 ،یبه عنوان تنها روش آموزش هابه عنوان روش غالب و در اکثر رشته یمجازآموزش  یمقاطع مختلف به سمت و سو

 آن یآموزش مجاز یهاا روشیسازد که آیم ان، متبادریژه مجریند آموزش، به وینفعان فرایرا در ذهن ذ سؤالن یا

 ؟هستند یریگادیو  یاددهیاز ین یگوشد؛ پاسخیم ک هدف و آرمان در نظر گرفتهیتر به عنوان شیگونه که پ

ط یگفته و نوشته شده است. اکنون و در شرا یاریش از دوره معاصر، مطالب بسی، پیدرس یهادر مورد مشکالت کالس

الستر در کشیکه پ یگذارریتأثاز مشکالت مهم و  یکیاند. ت شدهیتقو یاز مشکالت قبل یرسد که بخشیم د، به نظریجد

 یدرس یهاتر از گذشته؛ رفتار غالب در کالس ل مختلف، پررنگیکه به دال است "یسکوت کالس"مطرح بود،  یدرس یها

ان یدانشجو یگردد، بلکه در رفتار و روابط اجتماعیم یریادگیف آموزش و ین امر نه تنها منجر به تضعی. ااست یمجاز

 گذار خواهد بود. ریتأثز ین

از نوع  (. تعامل در کالس درس1)دارد یاهیتعامل نقش پابه اهداف آن، گفتگو و  یابیو دست یریادگیو  یاددهیند یدر فرا

د همانن ییق رفتارهایدر کالس درس و از طر یرفتار یهادر ارتباط با پاسخ یرکالمی. تعامل غاست یرکالمیو غ یکالم

 یرو برقرا ینوشتار یهاشامل تعامل یاست. تعامل کالم یو تماس چشم یتکان دادن سر، باال بردن دست، حرکات بدن

 ز شامل صحبت کردن در کالسین یتعامل شفاه است. و نوشتن کلمات هادهیق مکتوب نمودن ایگران از طریارتباط با د

ند یعدم مشارکت در فرااز (. 2است) یکالس یها، اظهارنظر و شرکت در بحثسؤالدن یت، پرسسؤاالدرس، پاسخ به 

دن ی، نپرسیکالس یهاهارنظر، عدم مشارکت در بحثشامل عدم اظ که شودیاد می یبه عنوان سکوت کالس آموزش

است که  یده و چندوجهیچیده پیک پدی ی(. سکوت کالس3)است هایکالس ت مدرس و همسؤاالو پاسخ ندادن به  سؤال

را یزدارد  یریادگیس و یند تدریبر فرا یاتیح یریتأث(. سکوت 4)ن را به دنبال داردیمدرس یدیران و ناامیانفعال فراگ

 از یکی(. 5)شان محروم شوندیهان از به اشتراک گذاشتن دانستهیشان و مدرسیهایکالسشود تا خودشان، همیم باعث

را ی؛ زاست هادر بحث مؤثرار اندک به صحبت کردن و مشارکت یل بسی، تمایعلمتأیه ین اعضایج در بیمشکالت را

 یزیچه چن که یان ییپرسند؛ تعینم یسؤالا یدهند، و ینم ن پاسخیت مطرح شده توسط مدرسسؤاالران به یکه فراگ یزمان

 (.7)دارد یبستگ هاح آموزشیصح یریآموزش به فراگ ی(. اثربخش6)اند، دشوار استرا فراگرفته
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( 9)یریادگیزان یش می( و افزا8)یذهن یریموجب درگ یریادگیآموزش و  یندهایران در فرایاز آنجا که مشارکت فراگ 

 یس فعال و مشارکتینشان داده که تدر هااز پژوهشگران را به خود جلب کرده است. پژوهش یرایشود؛ توجه بسیم

ران معتقدند که با تعامل یگردد و فراگیم در کالس یتیریگر و کاهش مشکالت مدیکدیران با یتر فراگشیب یسبب همکار

 (. 8)دارند یبهتر یریادگیدار، امعن یکالم

گذارد. از آن جمله: یم نفعانیذ یش رویرا پ یاز نکات قابل بررس یاکرونا، مجموعهدر دوران  یتجربه آموزش مجاز

 یهاژه در کالسیبه و یو در واقع به عنوان کالس مجاز ینترنت به عنوان بستر آموزش مجازیرساخت ایت زیفیک

ن یاز و مناسب جهت اید نمور یافزارو نرم یافزاربه امکانات سخت یان در دسترسیاز دانشجو یمشکالت بعض،نیآنال

 ،دانشجو یفعال بودن نام کاربر و صرفاً ین مجازیآنال یهاان در کالسیاز دانشجو یعدم حضور بعض ،نوع از آموزش

جهت  یاز به هماهنگیو ن یزمان یهاتیل محدودین به دلین به ارائه تمام مطالب مد نظر در هر جلسه آنالیل مدرسیتما

ان مطالب در زمان یر جهت پاین به عدم مشارکت فراگیل ناخواسته مدرسیجه تمایدر نتو  یجبران یهاف کالسیتعر

 یحضور یهادر کالس یس حتیت تدریفینت که از عوامل قابل بحث در کیش از حد مدرس به ارائه پاورپویه بیتک ،کالس

ن یاز مدرس یاز طرف بعض یرسف دیاز تکال ییارائه حجم باال ،رسدیم تر به نظرپررنگ یمجاز یهابوده و در کالس

جه یر و در نتین مدرس و فراگیب یرکالمیتعامل غ یعدم برقرار ،است یازمند بررسیآن ن ییجهت جبران کمبودها که کارا

ن موارد، آموزش یگر؛ در کنار ایکدیان با یعدم تعامل دانشجو ،ت دانشجو در کالس درسیوضع یعدم امکان بررس

 برد. یم نیز از بیرا ن یجاد تعامل آموزشیا ید براین که مختصر امیآفال یهاق کالسیاز طر یمجاز

ز پاسخ گفت که ین سؤالن ید به ایشود که البته بایم در نظر گرفته یآموزش مجاز یز براین ییایفرض، مزا شیبه طور پ

قابل  یحضورقابل دسترس بوده و در آموزش  یق آموزش مجازیاز طر صرفاً «یآموزش یایمزا»ن یک از ایکدام 

 باشد. ینم حصول

، یرکالمیو غ یما، به واسطه عدم وجود تعامل کالم ینظام آموزش یآن و در بستر فرهنگ یبه شکل کنون یآموزش مجاز

ابد. در کنار رفتار ییم به شدت کاهش یت آموزشیفیگردد. در نبود مشارکت، کیم یسبب بروز رفتار سکوت کالس

نده و در دوران ین اتفاق، در آیگردد که آثار ایم ت آموزشیفیا اشاره شد؛ باعث کاهش ککه به آنه یگریسکوت، عوامل د

فراتر از آثار  یگریران، آثار مخرب دیفراگ یو اجتماع یتعامالت علم ین عدم برقراریده خواهد شد. همچنیپساکرونا د

کوچک  یاست. بلکه جامعهیقال دانش نانت یبرا یشت. کالس درس تنها محلا، از خود به جا خواهد گذینامطلوب آموزش

د انتظار داشت که دانشجو به صورت منفعل در کالس درس حاضر و فقط شنونده باشد. یار مهم است و نبایبس یول

در  ییهااد با چالشیز به احتمال زینده نیا توان اظهارنظر نداشته باشد؛ در آیل یکه در کالس کوچک درس، تما یریفراگ

 رو خواهد بود. ت در امور جامعه روبهارتباط با مشارک

جانات و یفراهم آمده تا به دور از ه ی، فرصتید در عرصه آموزش مجازیات جدیرسد اکنون با وجود تجربیم به نظر

 یدر بستر فرهنگ یانواع آموزش مجاز یگاه واقعین نوع آموزش؛ جاینسبت به ا یکنون یتصورات مثبت گذشته و منف

ت آموزش یفیبهبود ک یبرا یرواقعیغ ییگراو فارغ از آرمان یاتیعمل یزیر و برنامه دخص گردکشور مش ینظام آموزش

 رد.یند صورت پذین فرایان در ایش مشارکت دانشجویو افزا
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