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 پرورش و آموزش یك ناحیه معلمان بین در اجتماعی سازگاري و دینداري بین رابطه بررسی

 3آذرمهري داور ،2نژاد عليرضاحسين ،1شايسته لطيف

 چکیده

 اردبيل، شهرستان پرورش و آموزش يك ناحيه معلمان بين در اجتماعي سازگاري و دينداري بين يرابطه بررسي عنوان با مقاله اين

 ديني تئوري از الگوبرداري با تحقيق اين در اساس اين بر. كند مشخص را اجتماعي سازگاري و دينداري بين رابطه كه تاس آن بر

 سازگاري با دين،« عاطفي و اعتقادي بعد» دروني گيري جهت و دين،«  پيامدي و مناسكي بعد» بيروني گيري جهت با آلپورت

 شهر يك ناحيه در شاغل مرد و زن معلمان كليه شامل ما آماري جامعه منظور اين رايب. كند مشخص را رابطه نوع و ميزان اجتماعي

 و انتخاب، ما آماري نمونه بعنوان كوكران فرمول از استفاده با نفر 235 تعداد اين از شدمي شامل را بودند نفر  075 حدود كه اردبيل

 قرار تحليل و تجزيه مورد Amos 22 افزار نرم از استفاده با آمده بدست اطالعات.دادند پاسخ بود ساخته محقق كه ما پرسشنامه به

 متغيرهاي بعنوان« دين عاطفي و اعتقادي پيامدي، مناسكي، بعد» يمؤلفه چهار با دينداري بين رابطه بررسي از حاصله نتايج. گرفت

 چه تا مستقل متغيرهاي از كدام هر كه شد خصمش رگرسيون مدل استفاده با. باشدمي( وابسته متغير) اجتماعي سازگاري با مستقل،

 .    است ميزان چه به وابسته متغير با شانرابطه در آنها همپوشاني و ميزان و دارد رابطه وابسته متغير با چگونه و اندازه،

 پرورش و آموزش معلمان، ، اجتماعي سازگاري دينداري، :كلیدي كلمات

                                                           
 latif. shayesteh@gmail.com 56166111100 اصفهان دهاقان واحد آزاد دانشگاه شناسي، جامعه دكتري دانشجوي  -1

  اردبيل استان امداد كميته كل اداره خانواده سالمت و حمايت حوزه معاون مديريت، ارشد كارشناس - 2
 گرمي واحد آزاد هدانشگا مديريت، ارشد كارشناسي دانشجوي - 3
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 مقدمه

 خاكي كره روي در زندگي نخست روز از انسانها و داشته وجود آن، چگونگي از صرفنظر ستي،خداپر و دين بشر، حيات آغاز از

 انسانهاي بين در ايسازنده نقش شكستن، و پرستيدن تراشيدن، در خويش، ياوليه اشكال همان از دين. اندبوده داردين نوعي به

-مي دين از متأثر بشدت انسانها زندگي و داده، قرار تأثير حتت را بشري حيات خويش وحياني شكل در امروزي دين و داشته اوليه

 نقش دين زندگي پايان تا انسانها، وتولد ابتدايي مراحل همان از. كرده پيدا نمود بشر زندگي مختلف هاي جنبه در دين. باشد

 مردم ژنب، وان نظر از گذر مراحل) ،انسانها مرگ تا ازدواج از و ازدواج، تا( تولد) گرفته فرزند بر اسم انتخاب از. دارد اساسي

 اين از يكي. اندنوشته بسيار بس بشر زندگي در دين نقش از محققان اساس اين بر. دارند ديني بوي و رنگ همه( فرانسوي شناس

 . باشدمي اجتماعي سازگاري با توأم كه است امنيت موضوعات،

ي هاسازمان و نهادها ازي اريبس توجه كه است حقوق وي اسيس لومع ،ياجتماع علوم طهيح دري اساس مباحث ازي اجتماع تيامن

 و بستر را آن كه است هيپا بدان تاي اجامعه هر شرفتيپ در مسأله نيا تياهم و نقش امروزه. است ساخته معطوف خود به راي جهان

 از كه باشديمي نيدي هاآموزه جامعه، در تيامن جاديا در رگذاريتأث مهمي رهايمتغ ازي ك. يداننديمي اتوسعه گونه هر ازين شيپ

 در آنها به د،يعقا و آراءي هايناسازگار در افرادي برا بخشي تسل وي تيحما گاه هيتك و تيهو وي عاطف تيامن آوردن فراهم قيطر

ي هاآموزه كه دهديم نشان قاتيتحقي هاافتهي .كنديم كمك گريد تيوضع به تيوضع كي از گذر مقاطع وي زندگي هابحران

 انيم نيا در. دارندي داري معن رابطهي فكر تيامن وي مال تيامن ،يجان تيامن ابعاد دري اجتماع تيامن با مختلف سطوح دري نيد

 نقش جامعه دري اجتماع تيامني برقرار در خودي نيدي آموزشها با تواننديمي آموزش مراكز وي جمعي هارسانه دوستان، خانواده،

 .(1306 همكاران، و گلمرادي) ندكن فاياي موثر

 .    وجوددارد ديدگاه دو حداقل آنها غير و شناسان جرم بين در نيز جرائم از جلوگيري در آن تأثير دين، نقش مورد در

 حدود تعيين و عمومي نظم ايجاد براي اخالقي، وجدان و علمي آوردهاي دست عقل، گانه سه عناصر كه پندارند اين بر برخي: الف

 را آن انجام توانايي مذهب اصالً و نيست مذهب به نيازي هيچ و است كافي جرم كاهش و آنها مناسبات نحوه و افراد ختياراتا و

 .ندارد

 آنها ارزش به و قائلند احترام اخالقي، وجدان و علمي آوردهاي دست و عقل براي اگرچه دهندمي تشكيل را اكثريت كه برخي: ب

 ديني اخالقي اصول و فقهي تكليفي احكام اعتقادي، مباني نظريه، اين طرفداران عقيده به. معترفند جرم از جلوگيري قلمرو در

ي زندگ كي اساس وفاق، وي همبستگ (.1366 يغمائي، ابوالفضل) است تباهي و بزهكاري انحراف، از دارنده باز عوامل بهترين

 از(. 16 ،1375 بيرو، آلن) استي اجتماع اتيحي دگيپاش هم از و جامعه ساخت رفتن نيب از موجب آن، زوال و استي اجتماع

 ،يزيغر حالت نيا و باشد گرانيد ضرر به گرچه طلبد،يم را شيخو نفع ،يدوست شتنيخو زةيغر اساس بري فرد هر گر،يد طرف

ي هاشيگرا به وتدع زين وي اخروي زندگي برا آن خواندن مقدمه وي ويدن اتيح نييتب با نيد. استي ريدرگ و اختالف موجب

 رانيا به اسالم نيد كهي ارمغان نياول كه همچنان آورد؛يم فراهم راي همبستگ و انسجام و وحدت نيا ،ياخالق ژةيو تيترب وي معنو
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 داشتن نگه دور و اختالف رفعي برا قرآن(.  ،1315 مطهري،) 13.بود واحد دهيعق به پراكندهي مذهب ديعقا و افكار ليتبد داد،

(. 153 آيه عمران، آْل)11اهلل، حبل به تمسك(. 103 آيه انعام،) 10م،يمستق صراط ازي رويپ(. 61 آيه انفال،) 16اختالف زا جامعه

نقش دين »استاد مطهري درباره .دهديم شنهاديپ را(. 67 آيه مائده،) 10ياله شعائر به توجه و(. 10 آيه نساء،) 17نيدي داور رفتنيپذ

نقش دين در اجتماع جزئي از نقش دين در زندگي است. دين تنها در زندگي اجتماعي انسان نقش مؤثر  گويد:نيز مي« در اجتماع

ندارد، نظير قانون و حكومت در زندگي فردي نيز نقش بسيار مؤثر دارد. دين اسالم اختصاصاً يك نقش مستقيم در زندگي 

مستقيماً روي قانون و حكومت و سياست و مفهوم حقوق و اجتماعي دارد و يك نقش غير مستقيم؛ نقش مستقيم آن اين است كه 

عدالت نظر دارد. از اين نظر يك فلسفه اجتماعي و يك مكتب است. نقش غير مستقيمش اين است كه افراد را براي زندگي 

مطهري، اجتماعي آماده و مهيا كند، اما نقش دين و ايمان در زندگي فردي: بسط شخصيت و خروج از تنها خودخواهي است )

 و بررسي مورد را معلمان اجتماعي سازگاري با دينداري رابطه تا برآنيم نيز تحقيق اين در اساس اين بر (. 121-122، ص1315

 اين يعهده به خطير اييوظيفه بعنوان جامعه پروش اساس كه معلمان، شدن اجتماعي در ديني آموزهاي نقش و. دهيم قرار مطالعه

 بين در اجتماعي سازگاري با دينداري رابطه» تحقيق اصلي سوال به توجه با. دهيم قرار توجه مورد را باشديم جامعه افراد از گروه

 سازگاري و دين مناسكي بعد بين»  اول فرضيه. شدند مطرح دينداري هايمؤلفه براساس فرضيه چهار ،«باشد؟مي چگونه معلمان

 بعد بين سوم، ي فرضيه. دارد وجود رابطه اجتماعي سازگاري و دين يامديپ بعد بين دوم، فرضيه. دارد وجود رابطه اجتماعي

 وجود رابطه اجتماعي سازگاري و دين احساسي بعد بين چهارم، ي فرضيه. دارد وجود رابطه اجتماعي سازگاري و دين اعتقادي

 .شد خواهد مشخص تماعياج سازگاري با دينداري هايمؤلفه تك تك يرابطه چگونگي و ميزان تحقيق اين در«. دارد

 تحقیق تجربی و نظري پیشینه

 عميقاً وي. است اجتماعي شناسي روان و شخصيت هايگستره در آمريكايي برجسته روانشناس ،(1617-1067) 1آلپورت گوردون

 عنوان حتت كوچكي كتاب در او هايبحث دارترين نظام. كردمي مطالعه زندگي در دين نقش خصوص در نيز گاهي و بود ديندار

 نه و دارند عقالني صرفاً ماهيتي نه ديني احساسات كه است آن بر آلپورت (.1605آلپورت،)است شده گردآوري« دينش و فرد»

 كندمي ارائه فرد براي زندگي از ايفلسفه دينداري، واقع در. است منطقي تفكر و احساس از تلفيقي بيشتر بلكه. عقالني غير كامالً

 تمامي كه گيردمي نتيجه آلپورت بنابراين. است كننده ارضاء نيز هيجاني و احساسي لحاظ به بلكه دارد عقالني يماهيت تنها نه كه

. هارمونيك زيبايي وهم دارد منطقي سادگي هم كه آورند مي ارمغان به خود پيروان براي 2بيني جهان نوعي دنيا بزرگ اديان

 ايمان كه دارد مي اظهار مثال، عنوان به(. 1605 آلپورت،) است داده قرار بحث مورد نيز را 3ديني بلوغ كتاب اين در آلپورت،

 از يعني -شناختي روان بلوغ عدم از دينداريها ي همه وي زعم به البته،. دارد پويا خصلتي اقتباسي، و تقليدي ماهيت رغم به بالغانه،

 مي ديني احساسات كه است معتقد آلپورت اما. اند گرفته شهري...  و كودكانه تفسيرهاي خودمحورانه، تمايالت جسماني، مشكالت

                                                           
1- Allport 

2- World- conceptiona 

3- Religious Maturity 
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 شوند چيره اند گرفته سرچشمه آنها از كه هايي انگيزه بر و يابند غلبه اي نابالغانه هاي ريشه چنين بر خود تحول فرآيند در تواند

 كنش يك به ديني احساسات ديگر، رتعبا به. شود مي فرد زندگي در برتر انگيزه دين اي، پديده چنين وقوع با( 1605 آلپورت،)

 و پيچيدگي داراي بالغانه ديني احساسات كه دهد مي توضيح آلپورت .يابند مي دست شخصيت چارچوب در خودمختار وري

 كه است همراه اي اخالقي ثبات با بالغانه اين،ايمان بر عالوه.هستند(ومشخص يافته تمايز خوبي به هاي مؤلفه با) مفهومي غناي

 نهايت در و شود، مي بندي سازمان هماهنگ يافته توحيد الگوي يك سمت به و كند، مي عرضه زندگي براي جامعي ي فلسفه

 عمل امكان كه است حيات ي عرصه در كارآمد فرضيات گشا، راه باورهاي از منظور. كند مي پيشكش فرد به را گشا راه باورهايي

 تقسيم« بيروني و دروني»  گيري جهت دو در را خويش ديني مطالعات آلپورت . سازدمي فراهم را ترديدآميز و مبهم شرايط در

 چنين با. دارند ابزاري اهدافي فقط كه هستند ديني باورهاي داراي نظري، لحاظ به بيروني، گيري جهت با افراد. است كرده بندي

 خود آنكه بدون رود مي خداوند سمت به بيروني دينداري نهمتألها تعبير به يعني. بود خواهد فرد اوليه نيازهاي ابزار دين اي، انگيزه

 (.1617 راس، و آلپورت)كند فراموش را

 قسمت اين ما. نمايدمي آن الهي و روحاني ابعاد از ترمقدم فرد براي را زندگي سكوالر و روحاني غير ابعاد بيروني دينداري همچنين

 به مثل. گذاردمي نمايش به عمومي يعرصه در را خود كه پنداشتيم، اركاست و نظركالرك در دين« پيامدي و مناسكي» بعد را

 هاي جنبه زيرا دارند متفاوت نيات نمايش اين از افراد است مشخص و محرض كه آنچه زيرا. كردن پرداخت زكات رفتن، مسجد

 در اما .شوندمي گرفته نظر در متفاوت ايكاركرده با انسانها باور در است، شده فراوان تأكيد نيز آنها بر كه هرچند دين، نمايشي

 دين اي، گيري جهت چنين در. است شده طراحي بالغانه ايمان ارزيابي براي كه است دين  دروني گيري جهت مقايس اين مقابل

 ديني غير نيازهاي هستند، دروني دينداري داراي كه اشخاصي شودبراي مي برتر ي يابدوانگيزه مي مستقلي و خودمختار وري كنش

 و باورها با را نيازها اين است، ممكن كه آنجا تا كنند مي سعي افراد اين. دارند كمتري غايي اهميت باشد، مهم كه هم چقدر هر

 با افراد. انگيزد برمي آن از كامل وپيروي ساختن دروني براي را فرد آيين، يك به بودن معتقد. سازند هماهنگ خود ديني تكاليف

 (.1617راس، و آلپورت) كند مي زندگي آن با بلكه كنند، نمي استفاده دينشان زا اي انگيزه چنين

 خود ايمان با را زندگي سكوالر و الهي غير هايجنبه كه كندمي تالش فرد و شودمي اوليه روحاني ابعاد دروني، ايمان در بنابراين

 نابالغانه ايمان نظري، بطور بيروني، دينداري. گرفتيم نظر در يند« احساسي و اعتقادي بعد» همان را دين از جنبه اين ما. كند سازگار

 دينداري مقياس اما. كند بيني پيش نسبي بطور را ناسالم شناختي روان وريكنش از باالتري سطوح بايد بنابراين و گيردمي اندازه را

 خودمختاري ،(1665همكاران، و واتسن) دياسنا پيچيدگي همچون را اييافته سازش و سالم هايرگه از باالتري سطوح دروني،

 به توجه با. كندمي بيني پيش را( 1607همكاران، و برگين)آميزي مردم و( 1676كائو،)پذيري ،مسئوليت(1662وهمكاران، واتسن)

 دين رسكوال و روحاني ابعاد بين تمايزي هيچ اسالم در كه عقيده اين با حدودي تا وي ديني گيري جهت آلپورت، ديني انديشه

 نظر در مسلم امري اجتماعي سازگاري و دين رابطه بنابراين (.  0 ،1306 همكاران، و محمديه فرج(دارد سازگاري نيست قائل

-جامعه دگاهيد در .سازدمي فراهم جامعه در را اجتماعي و اخالقي تربيت يا و اجتماعي سازگاري مبناي دين زيرا. شودمي گرفته
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 اصطالح. شوديم استفاده زين شدنياجتماع وي ريپذفرهنگ اصطالح دو از ،يسازگار اصطالحي جا به ،يشناخت

 اي و مذهب گروه، كي به تعلق احساس آوردن دستبه و گسترش شروع، در فرديي توانا صورتبه ،يريپذفرهنگ

 آن، مطلوب لتحا كه داردي اديز ابعادي اجتماع وي فرهنگي سازگار دگاه،يد نيا در. شوديم داده نشان نگرش

 و هاارزش ها،مدل فرد كه است امر نيا ازمندين شدنياجتماع. است شدنياجتماع وي فرهنگي كپارچگي به دنيرس

 را برداشت نيا فرد حالت نيا در. دهدي جا خود تيشخص ساختار در و كند كپارچهي وي درون راي اجتماعي نمادها

 انياطراف باي همرنگي معن به شهيهمي سازگار البته. كند دفاع هاآن از ديبا و داشته تعلق خودش به باورها نيا كه دارد

. ابدييم نمود خاصي هاتيموقع در متفاوتي افكاري ارائه وي نوآور صورتبه هميي هاتيموقع در بلكه ست،ين

 مناسب طيمح ابي هماهنگ ت،يموقع كي در. كنديم ميتنظ طيمحي اجتماع بافت با را فرد عملكردي سازگار درواقع

 رييتغ را طيمح خود ابتكار با ديبا فرد و گذاردينمي باق آمدن كناري برايي جاي طيمح طيشرا گريديي جا در و است

 (.65 ،1366 حميدي،) دهد

 پذجامعه اي شدني اجتماع مفهوم

 و مدرسه سازمان ،يآموزش مواد ،يدرسي هابرنامه ليقب از مؤثرند تيترب امر در كه دارند وجودي مختلف عوامل زين مدرسه در:

 كه است معلم نيا رايز ندارد، تياهمي تيترب چه وي آموزش لحاظ به چه معلم، اندازه به نهايا از كي چيهي ول آن؛ي آموزش امكانات

-يم رتباطا گريهمد به را ها نسل كه اوست نيهمچن. گرداندي م بخش جهينت و سودمند را آنها و بخشديم جان عوامل آنهمه به

 افراد و دهديم شكل آموزدانش رفتار به بخشد،يم تكامل و دهديم رييتغ ازين صورت در و كند،يم حفظ را جامعه فرهنگ دهد،

 .   كنديم تيترب را جامعه ازين مورد

 

 تحقیق هاي فرضیه نظري مدل

 .دارد وجود رابطه اجتماعي سازگاري و دين مناسكي بعد بين -1

 .دارد وجود رابطه اجتماعي سازگاري و دين پيامدي بعد بين -2
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 .دارد وجود رابطه اجتماعي سازگاري و دين اعتقادي بعد بين -3

 .دارد وجود رابطه اجتماعي سازگاري و دين احساسي بعد بين -6

 شناسی روش

 آموزش يك ناحيه( مرد و زن) معلمان كليه: از عبارتند آماري يجامعه. است شده استفاده ساختاري تحليل روش از تحقيق اين در

 مرد نفر 305 و زن نفر 165  نفر،  075 آمار براساس معلمان كل تعداد كه ،66 -60تحصيلي سال در اردبيل شهرستان پرورش و

 وكران،ك فرمول از استفاده با نمونه حجم عنوان به نفر 235 تعداد اين از. كارهستند به مشغول تحصيلي مختلف مقاطع در كه بودند

 براي ساخته محقق پرسشنامه اطالعات، آوري جمع ابزار. شدند انتخاب( نفرمرد 103 و زن نفر 77)  اي طبقه تصادفي روش به و

 هفت با وابسته متغير بعنوان اجتماعي سازگاري و( عاطفي اعتقادي، پيامدي، مناسكي،) يمؤلفه چهار با مستقل متغير بعنوان دينداري

 ميزان اين ،7/5 از باالتر پذيرش ميزان به توجه با. آمد بدست  0/5 آزمون اين كلي پايايي ضريب. گرفت قرار هاستفاد مورد گويه

 .  باشد مي تأييد مورد

 تحقیق هايیافته

 شده انجام اردبيل استان پرورش و آموزش يك ناحيه معلمان بين در اجتماعي سازگاري با دينداري يرابطه عنوان با تحقيق اين

 نشان رگرسيوني مدل براساس ها يافته. گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد  amos افزار نرم از استفاده با آمده بدست هايداده. تاس

 به باشدمي درصد 21 برابر آمده بدست تعيين ضريب كه ايبگونه. است اجتماعي سازگاري با دينداري بين دار معني يرابطه از

 و دين پيامدي بعد بين رابطه اجتماعي، سازگاري و دين مناسكي بعد بين رابطه» تحقيق اين در لمستق فرضيه چهار ديگر بياني

 ميزان به«. اجتماعي سازگاري و دين احساسي بعد بين رابطه و اجتماعي سازگاري و دين اعتقادي بعد بين رابطه اجتماعي، سازگاري

 ميزان بيشترين كه، است حالي در اين. كنندمي تبيين را( وابسته رمتغي) اجتماعي سازگاري به مربوط واريانس كل از درصد 21

 بعد بين اما. باشدمي سوم رده در. 50 با اعتقادي بعد و درصد، 26 با پيامدي بعد و درصد، 35 ميزان به دين احساسي بعد به مربوط

 حفظ مدل در باشدمي قوي نظري وانهپشت داراي كه علت بدين اما. است نشده مشخص ايرابطه اجتماعي سازگاري و مناسكي

 .است شده گذاشته نمايش به ذيل در كه شده،



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

[ اردبیلی اردبیل، دانشگاه محقق ] 

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

7 

 

 
 پیشنهادات و نتیجه

 اين. هستند داري معني رابطه داري و تأثير، داراي اجتماعي سازگاري روي دينداري مختلف ابعاد تحقيق، هاييافته به توجه با

 نيز مدل در كه همچنان. شد واقع بررسي مورد هستند جامعه افراد كنندگان تربيت معلمان كه موضوع اهميت دليل به مبحث

 درصد،( 25-75)بين تعيين ضريب بودن مناسب نسبت به توجه با. باشدمي درصد 21 ميزان به مدل اين تعيين، ضريب شده مشخص

 داشته جامعه در را مؤثري نقش ندتوامي معلمان دينداري امر به توجه يعني. باشدمي تأييد و پذيرش مورد( درصد 21) ميزان اين

 تعالي و رشد بسوي را جامعه و شده واقع مؤثر آينده هاي نسل تربيت در توانندمي جامعه تربيتي پيشروان بعنوان معلمان زيرا. باشد

 هر مادر و پدر و باشد نداشته وجود ميقدي معنا به گريد ها خانواده اوالً كه است شده سببي صنعتي زندگ» طرفي از و .ببرند پيش

 گفت توانيم شد، جاديا حركت نيا و رفتند رونيب خانه از مادران كهي وقت ايآ و. باشند خانه از رفتن رونيب به مجبور و شاغل دو

 رايي كارها ميخواهيم امروز معلم از! معلم رد؟يبگ عهده به را فهيوظ نيا ديباي كس چه ؟ دارد وجود است تيتربي الزمه كه ثبات

 نيا آن و باشد هم گريد بيرق كي مواظب ديبا معلم. است شده تردهيچيپ او نقش. بدهد انجام داد،يم انجام سابقي انوادهخ كه

 ونيزيتلو به هاچشم. ستندين هم با كننديمي زندگ هم با كه همي ساعات آن در بلكه مشغولند، و شاغل تنها نه خانواده افراد كه است

 تنزل باعث تا رنديبگ قرار ديبا كجاي آموزشي هاكيتكن اصوالً و ونيزيتلو نكهياي! آموزشي تكنولوژ تغايتبل و است شده دوخته

 البته. است انساني نسل تربيت و پرورش امر در معلم جايگاه و نقش دهنده نشان موارد اين يهمه (.1301 كاردان،)نباشد معلم مقام

 هم در مذهب با بيشتر اسالمي جامعه در هنجارها اين و. است معلم خود بودن ندهنجارم جامعه، معلمين توسط نسل تربيت يالزمه

 داشته  ديني معيارهاي به توجه  با جامعه نسل تربيت به ادامه در و كند پيدا اجتماعي سازش اش،مداري دين با معلم ابتدا كه آميخته،

 .باشد
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 ها، موانع و مزایاآموزش مجازي، زیرساخت

 2ي، محمدرضا قانع1صادق شريفي نسب

 چکیده

عات و ارتباطات در آموزش و يادگيري، آموزش سنتي را تا حد زيادي تحت تأثير قرار داده و دنياي جديدي در الاط يآورفن

، رويكردهاي جديدي در نظام يآورهمراه بـا پيشـرفت دانـش و فن رياخ يهاعرصه يادگيري به وجود آورده است. در دهه

مجـازي يكـي از ايـن رويكردهاي جديد آموزشي است. تغيير الگوهاي سنتي آموزش  يهازشآموزشي به وجود آمـده اسـت. آمو

العمر، افزايش كيفيت يادگيري، به يادگيري خودجوش و خودمحور، تغيير نقش يادگيرندگان و معلمان، امكان يادگيري مادام

براي  آموزش مجازي است.بارز  يهايژگيو زماني و مكاني از يهاتيآموزش و به حداقل رساندن محدود يهانهيكاهش هز

 يهارساختيمجازي نياز به تهيه و برقراري زآموزش تحقق ايده  تيآموزش الكترونيكي و درنها زيآمتيموفق يهادوره ياندازراه

قتصادي، حقوقي انساني، فناورانه، پداگوژيكي، اداري، اجتماعي، فرهنگي، مديريتي و اقتصادي امري بديهي است. موانع فرهنگي، ا

و قانوني، تربيتي، راهبردي، فني، باورهاي نادرست، محتوا، عدم تخصيص بودجه كافي، عدم دسترسي اغلب مردم به اينترنت و عدم 

ها و موانع اساسي توسعه آموزش الكترونيكي در ايران است. هدف اين سواد اطالعاتي و الكترونيكي از چالش يهاكسب مهارت

الزم  يهارساختي، زهايژگيموزش الكترونيكي، تاريخچه فناوري آموزش الكترونيكي، تشريح وآ يشناسطالحمقاله تعريف و اص

 و موانع آموزش الكترونيكي با تأكيد بر وضعيت آموزش الكترونيكي در ايران است.

وزش مجازي و مزاياي ي آموزش الكترونيكي، موانع آمهايژگيوي آموزش مجازي، هارساختيزآموزش مجازي،  :هادواژهیكل

 آموزش مجازي

                                                           
              sadeghsharifi61@yahoo.com ايميل 56100205656ريزي درسي دانشگاه بيرجند با شماره . كارشناس ارشد برنامه1 .

  ghanei@gmail.commohamad59كارشناس ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد بيرجند ايميل 2  .
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 مقدمه

عاتي در زندگي بشر تغييرات شگرفي را در الاط آوريفنمولد و  آوريفناعم از  آوريفنسريع ناشي از كاربرد  تحوالت

ار زندگي و ك درروندساختارهاي صنعتي، اقتصادي، سياسي و مدني جوامع به وجود آورده است و اين تغييرات، تأثيرات به سزايي 

به مقابله پرداخته است  طورجديبهسنتي آموزش، يادگيري و مديريت آموزش  هايروشمردم در سراسر جهان گذاشته و با 

است و در حال حاضر  يافتهافزايشچشمگيري  طوربهاخير  هايمهرومومدر  وپرورشآموزشاستفاده از آن در  و (؛1301مي، الاس)

 (2513، 1الگا پيلي و مرال آكسا) گرددميدر بسياري از مدارس در سراسر جهان استفاده مرتبط  هايآوريفن و هارايانهاز 

باعث تحقق  تواندمي وپرورشآموزش هايبرنامهآمـوزش مجـازي در  كارگيريبه ازجملهاطالعات و  آوريفنتوسعه 

مباحث فني و مهـارتي بـراي  ارائه، پرورشوآموزشمهمي شود و با توسعه آن مشكالت مهمي از قبيل امور كاربردي  هاينوآوري

 العمرمادامآموزان و بـاالخره اصـالت بخشـيدن بـه آمـوزش آموزان، برطـرف شده و تغيير نقش معلم در سمت راهنماي دانشدانش

 (1302محقق خواهد شد )عبادي، 

اي كه خواهان پيشرفت است، عه آن در هر جامعهو توس سازيپياده، 2يادگيري الكترونيكيآموزش و داشتن اهميت باالي  مدنظربا 

هاي نوين توجه به وضعيت فناوري اطالعات در ايران و مشاهده موقعيت ساير فناوري باخواهد بود.  ناپذيراجتنابامري ضروري و 

، روازاين است. سلمقابل هاآنالكترونيكي و راهكارهاي برخورد با آموزش مجازي و وارداتي، ضرورت شناسايي موانع فرا روي 

هاي الزم اين يادگيري و زيرساختدر ايران و بررسي ها و معايب آن مزيتشناسايي مسائل فرا روي يادگيري الكترونيكي 

 عنوان موضوع اين پژوهش برگزيده شد.راهكارهاي مربوط به

 و الکترونیکی 2مفهوم شناسی آموزش مجازي

اند از: گيرد. عبارات مترادف با آموزش مجازي عبارت ها و فرايندها را دربرمياصطالح آموزش مجازي گستره وسيعي از كاربرد

، يايادگيري الكترونيكي، يادگيري از راه دوره تحصيل از راه دور، يادگيري توزيعي، يادگيري مبتني بر اينترنت، يادگيري شبكه

ده، آموزش مبتني بر وب و يادگيري سيار يادگيري زن ،بهنگام يهاآموزش مبتني بر كامپيوتر، دروس ديجيتالي، درس

تعريف  25واحدي از نظام آموزشي الكترونيكي در بين متخصصان اين حوزه وجود ندارد و تقريباً  في( تعر6،2555ونتلينگ)

 مثال:عنوانتوان يافت. بهمتفاوت در ادبيات اين موضوع مي

منظور طراحي، تحويل درس و اجراي محيط ده از فناوري شبكه بهآموزش الكترونيكي، استفا (1301)شايان و بيدخوري به عقيده 

ي هااينترنت، شبكه يهايكامپيوتري، تكنولوژ يهاآموزش مجازي از قدرت شبكه .آموزشي براي تحقق و استمرار يادگيري است

                                                           
1. Olga Pilli, Meral Aksu 

2. electronic learning 

3. Virtual Learning 

6. Wentling 
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نظور طراحي، انتخاب، تحول و اداره مها بهشبكه ير استفاده از فنّاورنو در اصل ه برديو علوم جديد ديجيتالي بهره م ياماهواره

عاتي الاط هايفناوري كارگيريبهالكترونيكي مفهومي است كه بيانگر  آموزش، طوركلي(. به1301ري، كذافرايند آموزش است )

تي براي التسهي يارائهابزارهايي براي بهبود كيفيت يادگيري از طريق  مثابهبه ايچندرسانهو ارتباطي مانند اينترنت و سيستمهاي 

چون تعامل و همكاري از راه دور است. در اين صورت، با  سازوكارهاييدسترسي آسان به منابع و خدمات آموزشي و فراهم كردن 

تدريس، يادگيري، سنجش و ارزشيابي محيط  سازيبهينهديجيتالي براي ارائه، حمايت و  هايرسانهو  هافناورياز  گيريبهره

 .(1300يادگيري سنتي متمايز است نجفي و محمدي، ) هايمحيطكه از  آيدميد يادگيري الكترونيكي پدي

 تاریخچه فناوري آموزش الکترونیکی

چهار نسل يا دوره مجزا در توسعه آموزش مجازي برشمرده است. پيشرفت و توسعه آموزش مجازي از ( 2551) 1كلوكاس

 شودشده در زير ارائه ميهاي تعييندورههاي اينترنت محور، بر اساس اي به دورههاي مكاتبهدوره

كه  شديغالب براي توزيع اطالعات آموزشي شامل مواد چاپي م يهايدر فاصله زماني مذكور، فناور 1665تا  1005 يهاسال -1

كاليف از ها و تمشهور است، درس يا. در اين دوره كه بيشتر به دوره آموزشي از راه دور مكاتبهگرفتياز طريق پست انجام م

دهنده برگردانده و سپس توسط دانشجو كامل و به آموزش شديدهنده و از طريق پست به دانشجويان تحويل داده مطرف آموزش

 .شديدهي م توسط معلمان نمره تيو درنها

بود، تداوم  ويهسيكآموزش از راه دور در نسل دوم نيز در ادامه همان نسل اول كه غالباً  يچگونگ 1600تا  1665 يها. سال2

 جديد امكانات وها عنوان فرصتبه تلويزيون و راديو ويدئو، نوارهاي و صوتي هاييفناور ،1600 تا 1665 ييافت. در طي دوره

راه هزينه بري را براي كنترل روند يادگيري دانشجو فراهم  در آموزشي از راه دور به كار گرفته شدند. نوارهاي صوتي، روش و

، به ييتنهاتا بتواند به دادنديبه دانشجو اجازه م هايبعدها، راديو و تلويزيون در اين دوره توسعه يافتند. اين فناور ساخته بودند.

 مزيت كهيدرحال ،كردنديم فراهم دانشجويان براي را شنيداري يادگيري ييادگيري بپردازد. نوارهاي صوتي و راديو، فقط تجربه

 تا همزمان مواد را بشنوند و ببينند. دادنديزيون بر نوارهاي صوتي اين بود كه به دانشجويان امكان ميتلو و ديداري نوارهاي اضافي

متعددي، از  يهايداد و فناوررخ  1660تا  1600 يهاسال نيآموزش از راه دورب يهاينسل سوم فناور 1660تا  1600 يهاسال 3

رايج  هادئوكنفرانسيبا استفاده از رايانه و و هيت. در طول اين دوره، تعاملي دوسورا دربرمي گرف ياانهيرا يهاقبيل رايانه و شبكه

 شد.

 سونيبه ا 1660گيرد كه از  دربرمي يي راهااز راه دور آموزش يهانسل چهارم آموزش حالتابه 1660 يهاسال – 6 

 تصويري و صوتي يهاكنفرانس اجراي كه است سيعو باند پهناي با كامپيوترهاي ظهور دوره، اين ياند. وجه مشخصهگرفتهشكل

 (1300، به نقل از مجيدي، 2551)كلوكاس  .كنديم فراهم وب و اينترنت در را تيفيباك

                                                           
1. klukas 
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 هاي آموزش مجازيویژگی

 و روزرسانيبهسهولت و سرعت در  :نمـوده اسـت ارائهنظام آموزشـي مجـازي را بـه ايـن شـرح  هايويژگي (2550) 1اينگلبرچت

اطالعات مبتني بر شبكه، انجام فرآيند يادگيري و ارتباط مستقيم با فراگيران از طريـق رايانـه و  گذارياشتراكذخيره و بازيابي و به 

در  پذيريانعطافاسـتاد محـور، قابليـت  جايبهاينترنـت، تمركـز بـر ديـدگاه جامع در يادگيري، ايجاد سيستم فراگير محـور 

هبود الگوهاي ( ب2555) 2واتكانش ،چنينهمنوين و مناسب فراگيري، قابليت تكرارپذيري و جبـران مشـكالت.  ايهروشفراگيري، 

آموزشـي، امكـان آمـوزش  هايهزينهانساني، كاهش  هايسرمايه سازيغنيمصرف در سطح جامعه از طريق افزايش دانش ملي، 

، انتقال آموزش و فرهنگ دانشـگاهي بـه تمـام نقـاط، تحقـق عـدالت در نظـام فـراغ از زمـان و مكـان، امكـان فراگيري در هر سن

يند يادگيري، آفرپذيري انعطافآموزشي، دسترسي سريع به منابع آموزشي جديد، هماهنگي سرعت آموزش بـا توانـايي فراگيـران، 

 داندميي مجازي نظام آموزش هايويژگي ازجملهقابليت استفاده با تعداد فراگيران متفاوت را 

 هاي الزم براي آموزش مجازيزیرساخت

 :كنديمي مهم آموزش مجازي را به شرح زير بيان هارساختيز( در رساله دكتري خود 1301جعفري )

 پردازشگرها و غيره(، كروي، مياماهواره يهارندهي، گينور بريزيربنايي مخابرات )ف يهاستمي. زيرساخت فناوري: مشتمل بر س1 

نظام آموزشي مجازي مستلزم كاركنان فني و پشتيباني، طراحان فني و آموزشي، اعضاي  يانداز. زيرساخت انساني: راه2 

 عنوان كاربران و بازيگران اصلي نظام آموزش مجازي است.، دانشجويان، برنامه ريزان و مديران بهيعلمئتيه

شده كالسي به سيستم يادگيري خود يري، تغيير از آموزش كنترلتغيير پارادايم ياددهي و يادگ :3زيرساخت پداگوژيكي -3 

 همزمان(، ريآموزشي جديد )همزمان و غ يهازماني و مكاني، سبك يهاتيفارغ از محدود يسرعت

 يهاگرايي(، تربيت شهروند جهاني با حفظ ارزش نترنتي)ا نتوكراسي فرهنگ ياشاعه :. زيرساخت فرهنگي، اجتماعي و ارزشي6

 و بومي، توجه به شكاف ديجيتالي و تالش براي توزيع عادالنه يادگيري و آموزش،ملي 

جديد تأمين منابع،  يهانوين تخصيص منابع و بودجه، مدل يهاتجارت الكترونيكي، درآمدزايي، روش: . زيرساخت اقتصادي0 

 اقتصاد كالن ،يگذارهيبازاريابي و گسترش بازارهاي آموزشي، اقتصاد بدون واسطه، بازده سرما

براي سهيم  ييهايادگيري فردي، گسترش راه يجازيرساخت مديريت و رهبري: مديريت دانش )تأكيد بر يادگيري سازماني به .1

در دسترس  يآسانشدن و انباشته شدن دانش در يك سازمان و دستيابي به تخصصي و مهارت كاركنان و تبديل آن به شكلي كه به

 افراد ديگر نيز باشد(،

                                                           
1. Engelbrecht 

2. Venkatesh 

3. Pedagogic 
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زيرساخت اداري و نظام پشتيباني: نظام اداري الكترونيكي و بدون كاغذ، نظام پشتيباني سازماني، آموزشي و فني براي دانشجو، . 7

 استاد و كاركنان، دسترسي به منابع و خدمات ديجيتالي و ...

 مزایاي آموزش مجازي

 :شوديماشاره  هاآن نيترمهماستفاده از آموزش الكترونيكي مزايايي دارد كه به برخي از 

 هرجايي در تواننديم دانشجويان اينترنت از استفاده با مكان، هر و زمان هر در آموزش بودن دسترس در زماني، و مكاني استقالل .1

 .دبو خواهد ذينفعان نيازهاي مطابق كه ريپذانعطاف مطالعه روش يك از برخورداري مزيت .2باشند.  داشته دسترسي اينترنت به كه

 قبيل از آموزشي يهانهيهز چشمگير . كاهش6مراجع،  و منابع به يكسان دسترسي و آموزشي يكسان نسبتاً شرايط شدن فراهم .3

 در پژوهشي روحيه تقويت .7 آموزش غناي .1شغلي،  و يادگيري وظايف انجام در سرعت و بهبود .0 ذهاب، و اياب يهانهيهز

 (1301. )عسگر پور، ذينفعان

 و موانع آموزش مجازيمعایب 

و سال به طرقي سنتي و ثابت آموزش داده و  هبراي كساني كه چندين دور زشيجديد آموطبيعتاً ورود و اجرا و استفاده از الگوهاي 

عوامل و موانع توسعه يادگيري الكترونيكي  (2553) 1را در بر خواهد داشت. پيسكوريچ ييها، مشكالت و مخالفتانددهيدآموزش

 عامل ذكر كرده است: 6را 

 . مسائل پيچيده كاري،3و نسبت به يادگيري الكترونيكي و نامناسب دانستن آن،  يتيكفاي. احساس ب2. ترس از شكست، 1 

. نبود پشتيباني 7. زمان، 1. كنترل مديريت شديد در طي تعليم،0نبودن نيازهاي آموزشي،  ييشناسا. ناشناخته بودن يا قابل6 

 مديريتي،

 ي راهانهيمشدن كار و فعاليت در  قطع. 6كالت مالي و .... مش0

 :كنديم بيان چنين را دور راه از آموزش توسعه يهاتيمحدود از بعضي (2555) 2باكويداركوا و ماز

 در دور راه از آموزشي از آگاهي عدم 2 ،گذاراناستيس توسط دور راه از آموزش ينهيدرزم باال سطح يهاتيحما فقدان 1 

 يهانبود برنامه 6، دهيدآموزش ياسترسي به كاركنان حرفهد عدم 3 كاركنان، مطلوبيت ارزيابي براي دولتي استخدام حدهايوا

 منازل در ضعيف يهارساختيز 6 و محدود يبودجه 0و پشتيبان،  كنندهتيحما

 يریگجهینت

. سير طلبدياندركاران امر را ماصي مسئولين و دستآموزش الكترونيكي در سطح جهاني توجه خ يريكارگروند رو به گسترش به

صورت سنتي، مسئولين و سنگين آموزش به يهانهيصعودي رشد جمعيت كشورها، نياز به گسترش آموزش در علوم مختلف و هز

 .برديآموزش الكترونيكي )مبتني بر وب( پيش م يسومتخصصان آموزش را به

                                                           
1.. Piskurich 

2.Darkwa, Mazibuko 
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، دانشجو محور بودن، امكان دسترسي به آن در يريپذويژگي آموزش الكترونيكي انعطاف نيترطور كه در مقاله ذكر شد مهمهمان

منابع اطالعاتي از طريق  يريپذيبسيار باال و دسترس يريپذدانشگاهي، تعامل يهانهيدر هز ييجوهر زمان و در هر مكان، صرفه

 يهارساختياند از: زاند، عبارتشدهرفته در ايران حاصلصورت گ يهاالزم كه بر اساس پژوهش يهارساختي. زباشدياينترنت م

بسيار تأثيرگذار و مهم  يهايژگيانساني، فناورانه، پداگوژيكي، اداري، اجتماعي، فرهنگي، مديريتي و اقتصادي، در مقابل و

در ايران، تحقيقات نشان توسعه آموزش الكترونيكي با مشكل مواجه شود.  شونديآموزش الكترونيكي، موانعي هستند كه موجب م

داده كه موانع فرهنگي، اقتصادي، حقوقي و قانوني، تربيتي، راهبردي، فني، باورهاي نادرست، محتوا، عدم تخصيص بودجه كافي، 

سواد  يهادولت و مجلس و عدم كسب مهارت تيحماعدم تدوين راهبرد مشخص، عدم دسترسي اغلب مردم به اينترنت، عدم

با توجه به انفجار دانش و  تي. درنهاباشنديالكترونيكي م يها و موانع اساسي توسعه آموزشونيكي از چالشاطالعاتي و الكتر

ي جديد و هايفناورو علم روز جلو برويم و خودمان را با  شدنيجهانسرعت پيشرفت فناوري در جهان بايد بتوانيم همگام با 

ي مجازي الزم است كه هاآموزشي خويش با علم روز و سازهماهنگ آموزش مجازي و الكترونيكي وفق دهيم و در خصوصبه

 ي مرتفع و حل گردد.فنّاورموانع بر سر راه اين  ترعيسري اين علم در ايران فراهم گردد و هر چه هارساختيز

 منابع

 .انستيتو ايز ايران ،، ساخت و منابع، تهرانافزارهانرم، اي(. چندرسانه1301) مي، عليالاس

منظور ارائه يك مدل براي نظام آموزش عالي كشور. رساله دكتري دانشگاه آزاد هاي مجازي به(. بررسي دانشگاه1301) ي، پريوشجعفر

 اسالمي، تهران

 36تا  21( صص 0) ، ش(معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي)(. دانشگاه اينترنتي، فصلنامه آموزش 1301)ذاكري، اعظم 

بر ايران در  دياساسي جهت گسترش آموزش الكترونيكي در مناطق روستايي با تأك يهارساختيز(. 1301)ضا يرعلشايان، حميد؛ بيدخوري، 

 مجموعه مقاالت دومين كنفرانس سراسري يادگيري الكترونيكي

 . تهران: مؤسسـه فرهنگـي فنـاوري تربيتوپرورشآموزشاطالعات و  آوريفن(. 1302) رحيمعبادي، 

 (. نقش آموزش الكترونيكي در تحول روند آموزش1301)و همكاران، پور، امير نادر  عسگر

( 2موانع. مطالعات ملي كتابداري و ساماندهي اطالعات ) و هارساختيز، هايژگيو(. آموزش الكترونيكي تاريخچه، 1300مجيدي، اكبر )

 21-6صفحات 

 شهر اردبيل در سال تحصيلي يهارستانيآموزان دبحصيلي دانشعات بر پيشرفت تالاط يآورتأثير فن (.1300) نجفي، حسين و محمدي، خسرو

 05-36(، 12)درسي،  يزيرپژوهش در برنامه 00-06
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