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 و مجازیالكترونیكی های  آموزشنقص توسعه کیفیت آموزضی با تاکید بر 
 

 1خدا٘ػس زحٕت شٞی

 چكیده

٘ٛیٗ ایٙتس٘ت ، ثب تغییسات ثٙیبدیٙی وٝ دز ٔفابٞیٓ آٔاٛشؼ غاٙتی ایدابد واسدٜ اغات،        آٔٛشؼ ٞبی ٔجتٙی ثس تىِٙٛٛضی

تٛا٘ػتٝ اغت ثػیبزی اش ٘بوبزآٔدی ٞبی غیػتٓ ٞبی غٙتی آٔٛشؾی زا زفؽ وسدٜ ٚ دٌسٌٛ٘ی ٞابی اغبغای زا دز آٔاٛشؼ ثاٝ     

ب٘ی ، ثٝ ٚیطٜ آٔٛشؼ ضٕٗ خدٔت وبزوٙابٖ  ٚخٛد آٚزد. اثسات ٔثجت ٚ ٔٙفی یبدٌیسی اِىتسٚ٘یىی دز زاثطٝ ثب آٔٛشؼ ٔٙبثؽ ا٘ػ

، ثسٌصازی دٚزٜ ٞبی آٔٛشؾی ثسای وبزوٙبٖ خدید ، افصایؽ ٚ حفع ٟٔبزت وبزوٙبٖ ، آٔبدٜ غبختٗ وبزوٙبٖ ثسای احساش ٔؿبغُ 

غات. ایاٗ   ثبالتس ، ایدبد اٍ٘یصٜ دز وبزوٙبٖ ثٛغیّٝ خّك فسقت ٞب ثسای آ٘بٖ ، زؾد ثٟسٜ ٚزی ٚ افصایؽ وبزایی ٘یاسٚی ا٘ػاب٘ی ا  

ثب زٚؼ تٛقیفی ٚ ثب ٞدف تٛغؿٝ ویفیت آٔٛشؾی ثب تبوید ثس ٘مؽ آٔٛشؼ ٞابی اِىتسٚ٘یىای ٚ ٔدابشی اسداختاٝ ؾادٜ      ٔمبِٝ 

 اغت.

یبفتٝ ٞبی اطٚٞؽ حبضس ٘ؿبٖ ٔی دٞد وٝ ثسای ایدبد ایٛ٘د ثیٗ یبدٌیسی اِىتسٚ٘یىای ٚ ثٟجاٛد آٔاٛشؼ ٔٙابثؽ ا٘ػاب٘ی      

شیسغبخت ٞبی الشْ ، ویفیت ٚ وٕیت ٔطبِات ازایاٝ ؾادٜ ، اٍ٘یاصٜ ٚ ٔیاُ ٘یسٚٞابی       ٚخٛد ؾٛأّی چٖٛ غسٔبیٝ ، تدٟیصات ٚ 

ا٘ػب٘ی ٕٞساٜ ثب ٔدیسیت خسدٔٙدا٘ٝ ٔی تٛا٘د ثٝ ازتمب دا٘ؽ ٚ افصایؽ ویفیت ٘یسٚی ا٘ػب٘ی ٚ ٔدیسیت ثٟیٙٝ ٔٙبثؽ ٔروٛز ٔٙدس 

 ؾٛد.

 

 آٔٛشؾی 5 آٔٛشؼ ٞبی اِىتسٚ٘یىی ، آٔٛشؼ ٔدبشی ، تٛغؿٝ ویفیت  کلید واژگان

 

  مقدمه

ْ    ٞبی دِٚت ٞبی تٛغؿٝ ٔٙبثؽ ا٘ػب٘ی یىی اش ٟٕٔتسیٗ چبِؽ ثس٘بٔٝ  ٞابی خابٔؽ ٔجتٙای ثاس فٙابٚزی       ٞاب دز اغاتمساز ٘ػاب

ٞب دز ثػیبزی اش فسآیٙدٞبی  ثبؾٙد. ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ فٙبٚزی ازتجبطبت ٚ اطالؾبت ٔىُٕ ثبشآفسیٙی غبشٔبٖ ازتجبطبت ٚ اطالؾبت ٔی

ٝ    وبزی زٚشٔسٜ خٛد ثاٛدٜ  دِٚات  ی اِىتسٚ٘یىی،تدابزت اِىتسٚ٘یىی،اػات اِىتسٚ٘یىی،  ٞابی آٖ ؾابُٔ ثب٘ىاداز    اغات واٝ ٕ٘ٛ٘ا

ٖ      ٔی اِىتسٚ٘یىی ٞابی ثاٝ ٘ػاس دٚز اش     ؾٛد، حٛشٜ یبدٌیسی اِىتسٚ٘یىی یب آٔٛشؼ اِىتسٚ٘یىی ٘ٛیاد ثشاؽ اخسا ای ؾادٖ آزٔاب

ٞابی دٚزدغات ٔطاس      ٘دٜ وٝ ثٝ ؾٙٛاٖ آزٔبٌٖیس ثبؾد. حرف ٔحدٚدیت شٔبٖ، ٔىبٖ ٚ غٗ آٔٛشؼ دغتسظ تب دٚ دٞٝ لجُ ٔی

زغٙد. اش غٛی دیٍس ٘یبشٞبی ٌػتسدٜ ٟٔبزتی خٛأؽ دا٘اب ی ٔحاٛز ٚ    ٞبی ثصزٌی ثٝ ٘ػس ٕ٘ی  ثٛدٜ اغت، أسٚشٜ دیٍس ٔحدٚدیت

ٛ     ٞبی غٙتی ٘ػبْ آٔٛشؾی لبثُ ابغشٍٛیی ٕ٘ای  ٔجتٙی ثسفٙبٚزی اطالؾبت ثب ادأٝ اغتفبدٜ اش زٚؼ شؼ ثبؾاد. اٌسچاٝ ٘ػابْ آٔا

ٞابی   ٞبیی اغت وٝ ٘بدیدٜ اٍ٘بؾتٗ آٖ ٚیطٌی، اثسثشؿی یابدٌیسی زا وبغاتٝ ٚ ؾبٔاُ ثاسٚش ٘بٞٙدابزی      غٙتی ٘یص دازای ٚیطٌی

ٞبی یبدٌیسی ٔجتٙی ثس وبٔپیٛتس، یبدٌیسی ٔجتٙی ثس ٚة، دا٘ؿٍبٜ ٔدبشی، والظ ٔدبشی ثس خط واٝ   فٙبٚزی ٌسدد. ثػیبزی ٔی

 ا٘د.  ٞبی ٘ٛیٗ آٔٛشؼ ٕٞٛاز غبختٝ ا٘د، زاٜ زا ثس غٟٛز ؾیٜٛ اریس ٌؿتٝ ٔىبٖا ٞبی ٌػتسدٜ خٟب٘ی دز غبیٝ تٛغؿٝ ؾجىٝ
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یبدٌیسی فؿبَ ٚ ٞٛؾٕٙدی اغت وٝ ضٕٗ تحَٛ دز فسآیٙد یبددٞی ٚ یبدٌیسی ٚ ٔادیسیت دا٘ابیی، دز    تؿسیف ٔفٟٛٔی5 ▪

 (.1831)خالِی،٘مؽ اغبغی ٚ ٔحٛزی خٛاٞد داؾت ICTٌػتسؼ، تؿٕیك ٚ ابیداز ٕ٘ٛدٖ فسٍٞٙی 

 نظری مبانی

  مجازی آموزش تحول و پیدایص سیر

ثبید دز اٚاغط لسٖ ثیػتٓ خػتدٛ وسد. ایدٜ آٔاٛشؼ غیسحواٛزی واٝ ایؿایٙٝ تابزیشی      دٚز زا  تبزیخ تفىس آٔٛشؼ اش زاٜ 

ؾٛد، ثٝ طس  دا٘ؿٍبٜ آشاد وٝ اش غٛی وؿاٛز اٍّ٘ایع ٔطاس  ٌسدیاد، ٔسثاٛ        آٔٛشؼ ایٙتس٘تی یب دا٘ؿٍبٜ ٔدبشی لّٕداد ٔی 

ٌرزا٘د٘د ٚ غپع ٔدزن  بی ؾّٕی الشْ زا ٔیٞ ٞبی تّٛیصیٛ٘ی، آٔٛشؼ ؾٛد. ثساغبظ ایٗ طس ، ٔتمبضیبٖ ثب اغتفبدٜ اش ثس٘بٔٝ ٔی

ٜ 14۹۱دز ایابالت ٔتحادٜ آٔسیىاب )دز دٞاٝ     “ وّیٙیه آشاد”وسد٘د. ٕٞچٙیٗ ثب اثداؼ ٔفْٟٛ  دزیبفت ٔی ا٘اداشی وبزٌابٜ    ( ٚ ثاب زا

ثاب   ٞبی آٔٛشؾی دز داخُ ایٗ وؿٛز، ٌبْ ؾّٕی ثصزٌتسی دز ایٗ شٔیٙٝ ثسداؾتٝ ؾد. دز دٞٝ ٞفتابد ٔایالدی   ٔؿٛزتی ٚ وسغی

ؾٙاٛاٖ ثِٛیٙاً    ای تحات  تٛخٝ ثٝ دغتسغی ٌػتسدٜ ٚ ؾٕٛٔی ثٝ وبٔپیٛتس دز آٔسیىب، تدزیع غیسحوٛزی ثب اغتفبدٜ اش ؾایٜٛ 

تٛغاط یىای اش ثٙیبٍ٘ارازاٖ     143۱دز اٚایُ دٞاٝ  ا٘الیٗ  زایح ؾد ٚ ثسای اِٚیٗ ثبز، ازا ٝ ٚاحدٞبی دزغی ثٝ قٛزتثٛزد خدید 

افصازی لدزتٕٙاد واٝ ثیابٍ٘س     ثسای اِٚیٗ ثبز یه ثس٘بٔٝ ٘سْ 1433یىب اثداؼ ٌسدید. دز غبَ دا٘ؿٍبٜ ٔدبشی دز ایبالت ٔتحدٜ آٔس

وٝ یىی اش ٔٛازد اغتفبدٜ اِٚیٝ اش وبٔپیٛتس تّفٙای دز  « اغتبد دیدیتبِی»تحَٛ ا٘مالثی دز غیػتٓ اِىتسٚ٘یىی ثٛد، تحت ؾٙٛاٖ 

 أٛز آ

از ٌسفت. اش آٖ شٔبٖ تبوٖٙٛ، دا٘ؿاٍبٜ ٔدابشی تحاٛالت شیابدی زا     وسد، دز آٔسیىب ٔٛزد اغتفبدٜ لس ٔٛشؾی زا ایؿٟٙبد ٔی

ٔساوص ؾّٕی ا آٔٛشؾی آٔسیىب ثب ایدبد تغییساتی دز ایٗ غیػتٓ ٚ تمٛیت آٖ، ثٝ   144۱غس ٌراؾتٝ اغت؛ اش خّٕٝ دز غبَ  اؿت

  ٝ ٞاب ٚ   ىابز ؾٕاٛٔی، وٕا    ا٘اد. اٌسچاٝ دز اثتادای وابز، اف     أىبٖ ٌػتسؼ ؾیٜٛ آٔٛشؼ اِىتسٚ٘یىی ثٝ غساغس د٘یب دغات یبفتا

وسد٘د، أاب أاسٚشٜ ؾابٞد ایدابد      تّمی ٔی ٞبی ٔسثٛ  ثٝ آٔٛشؼ ٔدبشی زا ٞٛظ شٚدٌرز  ٞبی خٟب٘ی، اش خّٕٝ غبیت غبیت ٚة

قدٞب غبیت آٔٛشؾی ثب لبثّیت ازا ٝ ثیؽ اش اب٘كد ؾٙٛاٖ دزغی وٓ ٞصیٙٝ ثس زٚی ایٙتس٘ت خٟب٘ی ٞػتیٓ وٝ ٔٛضٛؾبت ثػایبز  

ا٘د. طجك یه ثسآٚزد آٔبزی، ثیؽ اش یه ٔیّیبزد ٘فس دز غساغس د٘یاب ثاٝ    ّٕی زا تحت اٛؾؽ خٛد لساز دادٌٜػتسدٜ ٚ ٔتفبٚت ؾ

ٜ   ایٙتس٘ت دغتسغی داؾتٝ ٚ ثٝ آٖ ّٔحك ؾدٜ ٞابی ٔؿتجاس    ا٘د ٚ یه ٔیّیٖٛ ٘فس اش آٟ٘ب ثٝ غیػتٓ آٔٛشؾی اِىتسٚ٘یىای دا٘ؿاٍب

ٗ     ٘د. ثٙبثسایٗ ٔیا د٘یب ایٛغتٝ ٚ اش ایٗ طسیك ثٝ ادأٝ تحكیُ اسداختٝ إِّّای ٚ ثاب اغاتفبدٜ اش     تٛاٖ ادؾب واسد واٝ دز غاطی ثای

تىِٙٛٛضی ٔدزٖ ازتجبطبت، یه ٔدٕؽ خٟب٘ی یبدٌیسی ایدبد ؾدٜ اغت وٝ ٘ٝ تٟٙب ٔساوص ٔشتّف ؾّٕی، ثّىٝ اغاتبداٖ ٚ حتای   

زا ثدٖٚ ٔحدٚدیت شٔاب٘ی ٚ ٔىاب٘ی   وٙد ٚ تٛاٖ ؾّٕی ا آٔٛشؾی آ٘بٖ   ٞبی ٔشتّف ؾّٕی زا ثب یىدیٍس آؾٙب ٔی دا٘ؿدٛیبٖ زؾتٝ

ب زا دز ایٙتس٘ت اؾغبَ خٛاٞاد  تسدید، دز آیٙدٜ ٘صدیه، آٔٛشؼ غیسحوٛزی ثیؿتسیٗ فو دٞد. ثی ٔٛزد اغتفبدٜ ٔؿتسن لساز ٔی

 (.1831)دِٚت اثبدی،وسد

  است فنا آغاز تكامل، پایان

فسایٙد یبدٌیسی ٕٞیؿٍی ٞػتٙد. اٌس تٛاٖ آٖ زا ٔیصاٖ ٔٛفمیت ٞس خبٔؿٝ، ٚاثػتٝ ثٝ تٛاٖ دا٘ؽ اطٚٞب٘ی دازد وٝ دزٌیس  

٘دازیٓ وٝ فسدا زا ثسای فسش٘داٖ خٛد ثٝ دِشٛاٜ ثػبشیٓ، ؾس  ؾمُ اغت وٝ خٛا٘بٖ خٛد زا ثسای ش٘دٌی دز ؾاسایط فاسدا آٔابدٜ    

زظ ٚ ٔیصاٖ ٞبی د غبشیٓ. الشٔٝ ایٗ أس خبزج ؾدٖ اش اٛغتٝ غٙتی ٚ لدیٕی اغت وٝ یبدٌیسی زا قسفبً لبثُ حكَٛ دز والظ

تحكیالت والغیه ٚ دا٘ؿٍبٞی ٕٞیؿٝ خبیٍابٜ زفیاؽ خاٛد زا    وٙد. ٝ ٔدازن اخر ؾدٜ ازشیبثی ٔیدا٘بیی حبقّٝ زا ثس ابیٝ دزخ

ٞابی آٔٛشؾای    تٛا٘د خبیٍصیٗ تحكیالت دا٘ؿٍبٞی ثؿٛد. دز ٞاس حابَ، دٚزٜ   ٞبی آٔٛشؾی، ٞسٌص ٕ٘ی حفع خٛاٞد ٕ٘ٛد ٚ دٚزٜ

اطٚٞبٖ ثیبٔٛشد ٚ ثبؾث افصایؽ ٟٔبزت ٚ ؾبیػتٍی افساد ؾدٜ ٚ چٍٍٛ٘ی ا٘دبْ  بـ زا ثٝ دا٘ؽتٛا٘د چٍٍٛ٘ی وبزثسد دا٘ؽ خ ٔی

ٔابدأی   ثبؾاد.  ٞبی یبدٌیسی ٘یص خٛد اش تغییسات فٙبٚزی ٔكٖٛ ٘جٛدٜ ٚ دز ٘تیدٝ، ٔتأثس اش آٖ ٔای  وبز زا ثٝ افساد ثیبٔٛشد. زٚؼ

وٙٙاد ٚ اش آ٘داب واٝ ٘حاٜٛ      ٜٛ ازا ٝ آٔٛشؼ زا ٘یص دچبز تحَٛ ٔیٞب دز حبَ تغییس ٔبٞیت وبزی ٚ تدبزی ٞػتٙد، ٘ح وٝ فٙبٚزی

آٔٛشؼ ثبید ثساغبظ غجه یبدٌیسی افساد ثٙب ؾدٜ ثبؾد، داؾت.زا ٔد ٘ػس ثبیػتی اقَٛ ذیُ د، ٔیثبؾ یبدٌیسی افساد ٔتفبٚت ٔی

اٖ ثب یه اغتساتطی ٘یبش تٕبْ تٛ شیسا ٚلتی وٝ غشٗ اش یبدٌیسی اغت، یه ٘ػشٝ ٚ ا٘داشٜ ٔٙبغت ثسی ٍٕٞبٖ ٚخٛد ٘دازد ٚ ٕ٘ی
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زیصی ؾٛد ٚ ثس٘بٔٝ اخسایای آٖ ٘یاص اش زٚؼ    آٔٛشؼ ثبید ثساغبظ زغیدٖ ثٝ یه ٞدف خبـ، طس  دا٘ؽ اطٚٞبٖ زا فساٞٓ آٚزد.

ثبید  ٌیسی ٘تبیح حبقّٝ ٚ ٔمبیػٝ آٖ ثب اٞداف تؿییٗ ؾدٜ، ٔیصاٖ ا٘حساف زا تؿشیف داد. تىبّٔی ایسٚی ٕ٘بید تب ثتٛاٖ ثب ا٘داشٜ

)دِٚات  ٞبی اخسایی ٚ دغتیبثی ثٝ ٘تابیح ٔطّاٛثتس ثٟاسٜ ثسد    ٞبی زٚش خٟت ٞسچٝ وبزاتس ٚ ٔؤثستس وسدٖ ثس٘بٔٝ اش آخسیٗ فٙبٚزی

 (.1831اثبدی،

  جهان در آموزش چهره تغییر

ز ٌارزد تٛا٘ػاتٝ اغات تغییاسات فساٚا٘ای زا د      فٙبٚزی ازتجبطبت ٚ اطالؾبت دز ٔدت شٔبٖ وٛتبٞی وٝ اش ایدایؽ آٖ ٔی   

ای اش ایٗ تغییسات زا ثاٝ خاٛد اختكابـ دادٜ اغات آٔاٛشؼ       ٘حٜٛ ش٘دٌی ثؿس ثٝ ٚخٛد آٚزد. یىی اش ثػتسٞبیی وٝ غٟٓ ؾٕدٜ

ٞبی ٔجتٙی ثس تىِٙٛٛضی ٘ٛیٗ ایٙتس٘ت، ثب تغییسات ثٙیبدیٙی وٝ دز ٔفابٞیٓ آٔاٛشؼ غاٙتی ایدابد واسدٜ اغات،        اغت. آٔٛشؼ

ٞبی اغبغی زا دز آٔٛشؼ ثٝ ٚخاٛد   ٞبی غٙتی آٔٛشؾی زا زفؽ وسدٜ ٚ دٌسٌٛ٘یٓ ٞبی غیػت تٛا٘ػتٝ اغت ثػیبزی اش ٘بوبزآٔدی

ٞبی غٙتی اغت. ایٗ أاس غاجت    ٞبی ٔٙبثؽ آٔٛشؾی اش غیػتٓ آٚزد. ٔحٛز تغییسات ایدبد ؾدٜ، حرف شٔبٖ، ٔىبٖ ٚ ٔحدٚدیت

دٞد. ثب اغاتفبدٜ   دز اختیبز افساد لساز ٔیٞب ٚ زٚیىسدٞب دز أس آٔٛشؼ ؾدٜ اغت. فٙبٚزی اطالؾبت، أىب٘بت شیبدی زا  تغییس زٚؼ

ٞبیی واٝ اش   ٞبی ٘ٛیٗ ٚ وبزآٔدی اش آٔٛشؼ دغت یبفت. اغتفبدٜ اش چٙیٗ غیػتٓ تٛاٖ ثٝ زٚؼ اش د٘یبی ٔدبشی دز آٔٛشؼ، ٔی

 ااریسی دز شٔابٖ ٚ ٔىابٖ، وابٞؽ     ٚزی آٔاٛشؼ، ا٘ؿطابف   تٛا٘د غجت افاصایؽ ثٟاسٜ   وٙٙد ٔی أىب٘بت د٘یبی ٔدبشی اغتفبدٜ ٔی

 (.1831)وسیٓ شادٌبٖ،تسافیه ٚ آِٛدٌی ٘بؾی اش زفت ٚ آٔد دز ؾٟسٞبی ثصزي ؾٛ٘د

  الكترونیک تا کالسیک آموزش از

تىِٙٛٛضی ازتجبطبت ٚ اطالؾبت ثشؽ آٔٛشؼ زا ٘یص ٔتأثس غبختٝ ٚ ثٝ ؾىّی ایٛغاتٝ ٚ فصایٙادٜ دز حابَ تغییاس ٔحایط       

اغت. ایٗ تغییسات ثٝ ٞیچ ٚخٝ دز اضبفٝ وسدٖ چٙد زغب٘ٝ دیٍس ثٝ خٕاؽ  ٔؿبزف آٔٛشؾی ٚ یب ازا ٝ ثػتسٞبی ٔشتّف یبدٌیسی 

ؾاٛد، ثّىاٝ ٘اٛؼ خدیادی اش      خالقاٝ ٕ٘ای  “ حواٛزی ”ٔٛشؼ ٔتؿبزف ٚ ٔؿِٕٛی ٚ ثٝ ؾجبزت دیٍس  ٞبی ٔٛشؾی لجّی دز آ زغب٘ٝ

خدیاد ٔؿّآ    اریس غبختٝ اغات. ٘تیداٝ چٙایٗ تغییاسی، زٚثاسٚ ؾادٖ ثاب ٔٛلؿیات ٔتفابٚت ٔاتؿّٓ ٚ ٘ماؽ            آٔٛشؼ زا أىبٖ

ثشؽ آٔٛشؼ دز یه ٍ٘بٜ تمبثّی ثب غٝ ٘ٛؼ ثػتس دز لبِت5 آٔٛشؼ والغایه، آٔاٛشؼ اِىتسٚ٘یىای  ٚ آٔاٛشؼ ٘اٛیٗ       ثبؾد. ٔی

حوٛزی زٚثسٚ اغت ٚ دز ٞس وداْ ٘ٛؼ دیٍسی اش ازتجب  طسفیٗ آٔٛشؼ )ٔؿّٓ ٚ ٔتؿّٓ( ٔطس  اغت. تدزیع ٚ تحكایُ دز ٞاس   

طّجد ٚ اغتفبدٜ ثٝ خاب اش ٞاس واداْ اش     زفتبز آٔٛشؾی، غبختبز تحكیّی ٚ ازا ٝ ٔحتٛا زا ٔی وداْ اش ایٗ ثػتسٞب، تغییس ٍ٘سؼ دز

تغییس دز زفتبز آٔٛشؾی ٚ ٕٞچٙیٗ دز تكٛزی وٝ اش غیػتٓ آٔٛشؾی ٚخٛد دازد، ثاب   ثبؾد. تسی ٔی ثػتسٜ، ٘یبشٔٙد ثسزغی ؾٕیك

)ٚ فسد ٔدزظ( ٕٞاساٜ ؾادٜ اغات ٚ ٘یابش ثاٝ دغتسغای ثاب         ٘یبش ثٝ اغتفبدٜ اش ٔحتٛای آٔٛشؼ، ثدٖٚ ٚاثػتٍی ثٝ شٔبٖ ٚ ٔىبٖ

ٞبی ٔشتّف ٚخٛد دازد ٚ ٕٞچٙیٗ یبدٌیسی غاسیؿتس ٚ )ثٟتاس( ؾدایٗ ؾادٜ اغات.       ٔحدٚدیت وٕتس ثٝ اطالؾبتی وٝ دز ؾجىٝ

بٖ ٔمبیػٝ ا٘ٛاؼ آٔٛشؼ ٚ ٔمبیػٝ اخجبزی ٚ دا ٕی آٖ ثب آٔٛشؼ ٔتؿبزف، اش یه طسف شٔیٙٝ زا ثسای ثاٝ چابِؽ وؿایدٖ ٚ ٘ؿا    

ٞابی ٘اٛیٗ ثاب أىب٘ابت      ٞبی ٞسیه ٟٔیب غبختٝ اغت ٚ اش طسفی دیٍس خكیكاٝ ٔثجات آٔاٛشؼ    ٞب ٚ یب ؾدْ تٛا٘بیی دادٖ الّیت

ای ٔدزظ )ٚ فساٌیس( ٚ ثب ادؾبی ویفیت ثبالتس ٚ ازا ٝ ثٟتاس   ای خٛد ٚ ؾدْ ٚاثػتٍی ثٝ حبالت زٚحی ٔٛضؿی ٚ یب دٚزٜ چٙدزغب٘ٝ

ٞبی ٔثجت آٔٛشؼ حوٛزی(، ٔتؿّٓ زا دز ؾسایطی ثٟتس لساز دادٜ اغت ٚ ٔؿّآ زا ٚاداز   كیكٝدا٘ؽ )ثب ؾؿبز دز اختیبزداؾتٗ خ

 (.1831)ؾیشی، تس حسوت وٙد وسدٜ دز ازا ٝ تدزیع خٛیؽ )لدزی( فىٛزا٘ٝ

 

 بآموزش مبتنی بر و

ٔاٛشؼ  اثاٝ   ٞبیی اغت واٝ اش طسیاك ٚة   ٘بٔٙد، ؾبُٔ تٕبْ آٔٛشؼ ٔی WBTآٔٛشؼ ٔجتٙی ثس ٚة وٝ آٖ زا اقطالحبً   

ٌسفتٙد، أسٚشٜ ثٝ دِیُ  زا ثٝ ؾٙٛاٖ یه ٔد شٚدٌرز دز ٘ػس ٔی WBTٞبیی وٝ لجالً  ٌسدد. ثػیبزی اش ؾسوت ٌیس٘دٌبٖ ازا ٝ ٔی

ٞػتٙد. أب آ٘الیٗ  ٞبی آٔٛشؾی ٞبی ایٗ زٚؼ آٔٛشؾی، ثٝ غسؾت دز حبَ ازا ٝ ثس٘بٔٝ اریسی، تؿبّٔی ثٛدٖ ٚ غبیس ٔصیت ا٘ؿطبف

ٞبیی وٝ اغتفبدٜ اش ایٗ  ٖ ؾٕب ثسای اغتفبدٜ اش ٔٛشؼ ٔجتٙی ثس ٚة آٔبدٜ اغت؟ ؾّیسغٓ ٞیدبٖ، أىب٘بت ٚ خبذثٝآیب ٚالؿبً غبشٔب

زٚؼ ثٝ ٕٞساٜ دازد، خٟؽ ثٝ آٖ ثب ؾدّٝ ٚ ثدٖٚ تدصیٝ ٚتحّیُ ایٙىٝ چٝ وػی، چٝ چیصی، چٝ ٚلت ٚ چسا ثبید اش آٖ اغتفبدٜ 
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ٞابی تدابزی ٚ    أسٚشٜ ٔؿشف ؾدٜ وٝ آٔٛشؼ دز ٔٛفمیات  بؾث ؾىػت ؾٛد.وٙد، ٕٔىٗ اغت ٔٙدس ثٝ ایدبد یه فبخؿٝ یب ث

تٛغؿٝ ٘مؽ ٟٕٔی دازد ٚ اش ازشؾی اغتساتطیه ثسخٛزداز اغت. حبَ ثبید ثػیبز ٞٛؾیبز ثبؾیٓ وٝ چسا ثبید ٔػیسی زا واٝ دازای  

ریسی، خاللیات، اثسثشؿای،   ا ؾیت ٚ ٘مف اغت ؾسٚؼ وٙیٓ؟ ؾسٚؼ وٛزوٛزا٘ٝ یه آٔٛشؼ ٔجتٙی ثس ٚة ثدٖٚ تٛخٝ ثٝ ا٘ؿطبف

ثاٝ دِیاُ فؿابزٞبیی     WBTٞب اغتفبدٜ اش  دز ثػیبزی اش غبشٔبٖ ٔمسٖٚ ثٝ قسفٝ ثٛدٖ ٚ غبیس ؾٛأُ زیػه ثػیبز ثبالیی اغت.

ٞاب ایاٗ ؾایٜٛ آٔٛشؾای      ؾٛد. دز ثسخی اش غبشٔبٖ اغت وٝ اش طسف ٔدیساٖ ثسای اغتفبدٜ اش فٙبٚزی ایٙتس٘ت ثٝ ٚاحدٞب ٚازد ٔی

ثبؾد؛ دز حبِی وٝ ثٟتاسیٗ دِیاُ ثاسای اغاتفبدٜ اش ایاٗ زٚؼ، غاٛدآٚزی آٖ،        ٞبی ایٙتس٘ت غبشٔبٖ ٔی ٔیٗ ٞصیٙٝفمط ثسای تأ

ٞاب ثاٝ آٔاٛشؼ، ٍٟ٘ادازی ٚ حفاع وبزوٙابٖ وٕاه         لبثّیت ثبشازیبثی، اؾتجبز ٚ ثػیبزی ٔٛازد دیٍس اغت. خٛؾجشتب٘ٝ ایاٗ دٚزٜ 

ثبؾٙد؛ أب ایٟٙب ثٝ  ٞبی ؾیٜٛ آٔٛشؼ ٔجتٙی ثس ٚة ٔی ای ثسای ٔٛفمیت بدٜاِؿ وٙٙد؛ ٌسچٝ تٕبْ ٔٛازد ذوس ؾدٜ، أتیبشات فٛق ٔی

٘یػتٙد. ثٝ ٞس ؾّتی وٝ تدابزت ازا اٝ آٔاٛشؼ ٔجتٙای ثاس ٚة ایٛغاتٝ زٚ ثاٝ         WBTتٟٙبیی دالیُ خٛثی ثسای ؾسضٝ تدبزت 

 1۱12تاب غابَ    1443غابَ  ٔٛشؾی ٚة ثب غسؾت ٘دٛٔی زٚ ثٝ زؾد اغت؛ ثٝ طٛزی وٝ اش  ٞبی آ افصایؽ ثبؾد، ٌػتسؼ ثس٘بٔٝ

وٙد وٝ خٟؽ ؾٕدٜ ثؿدی دز قٙؿت آٔٛشؼ یه زٚؼ تسویجی اغت؛  ٌٛیی ٔی ثساثس ؾدٜ اغت. تدسثیبت ایؽچٙد ایٗ ٔیصاٖ 

، On-Lineای اش آٔٛشؼ ٔؿّٓ ٔداز ٚ آٔٛشؼ ٔجتٙی ثس تىِٙٛٛضی واٝ ؾابُٔ آٔاٛشؼ ٕٞصٔابٖ ٚ غیسٕٞصٔابٖ       یؿٙی ٔدٕٛؾٝ

ٝ      آٔٛشؼ ٔی ٔبٞٛازٜ خٛاٞد ثٛد. ، ٚید ٛ CD-Romٚآٔٛشؼ ثٝ ٚغیّٝ  ٞاب ازا اٝ ؾاٛد، اش لجیاُ      تٛا٘اد ثاب ا٘اٛاؼ ٔشتّاف زغاب٘

ٞبی دزظ غٙتی ٚ آٔٛشؼ ٔجتٙی ثس وبٔپیٛتس. ا٘تشبة فٙبٚزی ایٙتس٘ت ثسای ازا ٝ آٔٛشؼ ثبید فمط ثؿد اش ثسزغی ؾٛأّی  والظ

ٌیسد؟ چٝ طاٛز آٔاٛشؼ حٕبیات     ٔٛشؼ قٛزت ٔیٔب٘ٙد چٝ وػی ثبید ثیبٔٛشد؟ چٝ چیصی لساز اغت آٔٛشؼ دادٜ ؾٛد؟ ودب آ

ٞسچٙد وٝ ٌراز ثٝ خبٔؿٝ اطالؾبتی ٔػتّصْ تغییسات ثػیبز ٌػتسدٜ  ؾٛد ٚ چٝ ٚلت ثبید آٔٛشؼ ا٘دبْ ثٍیسد؟ قٛزت اریسد. ٔی

. اٌس ثبؾد، أب ٘جبید ایٗ تحَٛ زا ِصٚٔبً ثٝ ؾٙٛاٖ یه ٔؿوُ ثصزي ٔحػٛة ٕ٘ٛد ٚ ضزف دز زٚؼ، ٔٙؽ ٚ ٔٙبغجبت اختٕبؾی ٔی

فٙی ٚ التكبدی ٚ ثٝ تجؽ آٖ ٚاثػاتٍی  “ ٚاثػتٍی”ٌراز اش خبٔؿٝ غٙتی ثٝ خبٔؿٝ قٙؿتی ثب ٔؿوالت ثیؿٕبزی اش خّٕٝ ٔػئّٝ 

ٞابیی ثاٝ چؿآ     ٚاثػتٍی غیبغی ٚ ٘ػبٔی ٕٞساٜ ثٛدٜ اغت، دز ٌراز ثاٝ خبٔؿاٝ اطالؾابتی فسقات      فسٍٞٙی، اختٕبؾی ٚ ٟ٘بیتبً

ٟ٘ب ؾُٕ ٕ٘بید. دِیُ اقّی ایٗ أس ٚخٛد ٞصازاٖ ٘فس اش ِٔٛدیٗ ٚ ٔجتىساٖ ایسا٘ی دز ثطٗ تٛا٘د دز خٟت ؾىع آ خٛزد وٝ ٔی ٔی

ای زا ثٝ ٚخاٛد   تسیٗ ٔساوص خٟبٖ اغت. ایٗ ٔٛلؿیت ؾسایط اغتثٙبیی تبزیشی آٚزی اطالؾبت ٚ ازتجبطبت دز ایؿسفتٝ تحٛالت فٗ

ای زا ثاسای وؿاٛز ٔاب فاساٞٓ آٚزدٜ      ثٝ ٔٛلؿیت ایؿسفتٝٔب٘دٌی  آٚزدٜ اغت وٝ ثسای ٘شػتیٗ ثبز أىبٖ خٟؽ اش ٔٛلؿیت ؾمت

تسیٗ ٔساوص ؾّٕی ٚ اطٚٞؿی ازٚاب، آٔسیىابی ؾإبِی ٚ الیب٘ٛغایٝ     اغت. حوٛز فؿبَ ٚ ٔؤثس ٔتشككبٖ ٚ ٘شجٍبٖ ایسا٘ی دز ٟٔٓ

ٕ٘بیاد. ایاٗ    اریس ٔای  آٚزی اطالؾبت ٚ ازتجبطبت زا أىبٖ ثٟب ثٝ ٚخٛد آٚزدٜ اغت وٝ ا٘تمبَ دا٘ؽ، تدسثٝ ٚ فٗ ٘یص فسقتی ٌساٖ

ثصزٌتسیٗ تٍٙٙبی ٌراز ثٝ خبٔؿاٝ قاٙؿتی،    وٙد. فسقت تبزیشی ثسای ٌراز ثٝ خبٔؿٝ اطالؾبتی دز ٔٛزد وٕتس وؿٛزی قدق ٔی

آٖ ثٛدٜ ٚ ٞػت. ٌراز ثٝ خبٔؿٝ اطالؾبتی ِصٚٔبً اش چٙایٗ ٚیطٌای ثسخاٛزداز ٘یػات. ٌاراز ثاٝ       “ غسٔبیٝ ثسی”ٔؿوُ ٕٞیؿٍی 

ٝ      خبٔؿٝ قٙؿتی، طٛال٘ی،  ٞابی ثػایبز    غسٔبیٝ ثس، اسحدٓ ٚ اسٔؿمت اغت. ٔػتّصْ وابز غابخت ٚ غابش ثػایبز ؾػایٓ، غاسٔبی

ٞبی خكٛقی غبختٝ ٘یػت ٚ دز ٘تیدٝ ٌراز ثٝ خبٔؿٝ قٙؿتی  تس ٚ دیس ثبشدٜ اغت. وبزی وٝ ؾٕدتبً اش دغت افساد ٚ ٌسٜٚ ؾػیٓ

خبٔؿاٝ  ”ؿٝ غٙتی ثٝ خبٔؿاٝ قاٙؿتی، دز ٚالاؽ ٌاراز ثاٝ      ٞب ثٛدٜ اغت. دز ٘تیدٝ، ثٝ خبی ٌراز اش خبٔ دز خٟبٖ غْٛ وبز دِٚت

، ِصٚٔبً دز ٌراز ثٝ خبٔؿٝ اطالؾبتی غیسلبثاُ اختٙابة   “ٔدازی دِٚت”قٛزت ٌسفتٝ اغت. ایٗ ٔؿوُ غسٔبیٝ ثسی ٚ طجؿبً “ دِٚتی

٘بؾای اش افاصایؽ   شا ٚ ٕٞساٜ ثاب ازشؼ واٝ    ٘یػت. ٔساحُ ٌبْ ٟ٘بدٖ دز اٟٙٝ اطالؾبت ٚ ازتجبطبت، ٞسیه ثٝ خٛدی خٛد اؾتغبَ

ٌارازی غاٍٙیٗ دز ثػایبزی اش     ثبؾد. دز ٚالؽ، دز ٞس ٌبْ اش ایٗ حسوت، ِصْٚ غسٔبیٝ ٌرازی ٘ػجتبً وٓ ٔی وبزآیی شیبد ثب غسٔبیٝ

ٝ    ٞب حرف یب تب حدٚد شیبدی وبٞؽ ٔی ثشؽ آٚز اغات. افاصایؽ وابزآیی     یبثد. دز ٘تیدٝ، ٞس ٔسحّٝ اش ایٗ حسوات خاٛد غاسٔبی

“ ای ا فساٌیاسی  ”ٕتسیٗ ؾبُٔ تِٛید اغت، دز ایٗ ٔیبٖ اش ثیؿتسیٗ غٟٓ ثسخٛزداز اغت. آٔٛشؼ ٔدبشی یب ٘یسٚی ا٘ػب٘ی وٝ ٟٔ

 (.1831 فس، )وجیسی ثبؾد ٌراز ٘یسٚی ا٘ػب٘ی ثٝ خبٔؿٝ اطالؾبتی ٔی ٘یص وّید

  گستر جهان تور و الكترونیكی آموزش
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فسغاتبد٘د ٚ خجاسی اش    آٔٛشاٖ ٚ دا٘ؿدٛیبٖ ٔای  ی دا٘ؽدز ٌرؾتٝ دز ٘ػبْ آٔٛشؼ اش زاٜ دٚز ٔطبِت زا اش طسیك اػت ثسا

ٖ   ٞبی زغٕی دا٘ؿٍبٞی، ٔب٘ٙد ٘یٕػبَ تحكیّی ٘جٛد. أب اوٖٙٛ ٚیطٌی ثٙدی شٔبٖ ٌػاتس اٚضابؼ زا ؾاٛل     ٞبی خبـ تاٛز خٟاب

تٗ ٔطبِات  ا٘د اش5 أىبٖ ثٝ اؾاتسان ٌراؾا   ٞبی آٔٛشؾی ایدبد وسدٜ اغت وٝ ثسخی اش آٟ٘ب ؾجبزت وسدٜ اغت ٚ ا٘جٛٞی اش فسقت

)ؾىع، ٘ٛؾتبز، ٕ٘ٛداز، فیّٓ ٚ قٛت( ٚ أىبٖ تؿبُٔ ثیٗ وبزثساٖ دز چبزچٛة اثصازٞبی وبزثس اػٙدی ٔب٘ٙد5 اػت اِىتسٚ٘یىای،  

  دٚز. ٞبی دیدازی ٚ ؾٙیدازی اش زاٜ غسا ٚ ٌسدٕٞبیی ٌ 

٘بااریس   ٔسٜ ثٝ ضسٚزتی اختٙبةٞب دز خٟبٖ أسٚش، وػت دا٘ؽ دز وٙبز ا٘دبْ وسٞبی زٚش ثب تٛخٝ ثٝ آًٞٙ ؾتبثبٖ دٌسٌٛ٘ی

ای ٘یػات   ٞبی وبزی، اختٕبؾی ٚ خب٘ٛادٌی ٚلت شیبدی ثسای ا٘ػبٖ أسٚش ثبلی ٍ٘راؾتٝ اغت ٚ چبزٜ تجدیُ ؾدٜ اغت. دزٌیسی

تس اغت. دز ضٕٗ ٔحُ غىٛ٘ت ا٘ػبٖ، ٞسچٝ ثیؿتس اش ٔحُ وابز ٚ   خص اغتفبدٜ اش آٔٛشؼ اِىتسٚ٘یىی وٝ اش ِحبظ ٚلت ثٝ قسفٝ

ٌؿب اغت واٝ   وٙد. ثٙبثسایٗ آٔٛشؾی زاٜ ٌیسد ٚ ا٘ػبٖ ٞسچٝ ثیؿتس خٛد زا دز چٙجسٜ حُٕ ٚ ٘مُ احػبظ ٔی قّٝ ٔیآٔٛشؼ فب

  خبیی ا٘ػبٖ ثب خٛدزٚٞب، لطبز ٚ وؿتی ٔیػس ثبؾد ٚ ثتٛاٖ دز اٚلبت فساغت اش آٖ ثٟسٜ ٌسفت. ٍٞٙبْ خبثٝ

وٙٙاد.   ْ ثب وٕجٛد ٚلات ٚ فواب دغات ٚ اٙداٝ ٘اسْ ٔای      ٌیسی اش آٔٛشؼ اِىتسٚ٘یىی وػب٘ی ٞػتٙد وٝ ٔدا ایؿتبشاٖ ثٟسٜ

ز دز ای اغتمالَ خٛاٞی، اؾتٕبد ثٝ ٘فاع ٚ اؿاتىب   ٌیسی اش ایٗ ٌٛ٘ٝ آٔٛشؼ وبٔیبة خٛاٞٙد ثٛد وٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ وػب٘ی ٞٓ دز ثٟسٜ

 (.1831)غپبغی،ؾبٖ ٚخٛد داؾتٝ ثبؾد ؾشكیت

  ایران در مجازی های دانطگاه

  ساٖ زا ثبید اش دٚ دیدٌبٜ فسٍٞٙی ٚ التكبدی ثسزغی وسد.ٞبی ٔدبشی دز ای تأغیع دا٘ؿٍبٜ   

ٞبی ایساٖ، فسًٞٙ ٚ شثبٖ ایساٖ اغت. چٙبٖ واٝ   ٞبی ٔدبشی فسقتی ثسای ٔؿسفی دا٘ؿٍبٜ دز ثؿد فسٍٞٙی تأغیع دا٘ؿٍبٜ

ب دا٘ؿاٍبٜ ٔدابشی   زفت دٚثبزٜ احیاب وٙاد. یا    دا٘ؿٍبٜ ٔدبشی تبٔیُ ثٝ ٕٞیٗ ٔٙػٛز تأغیع ؾد تب شثب٘ی زا وٝ زٚ ثٝ ٘بثٛدی ٔی

ٞبی ٔدبشی ثٝ خابطس ٔٛلؿیات غیبغای ٚ فسٍٞٙای      اش ٘ػس التكبدی ٘یص دا٘ؿٍبٜ یٟٛدیبٖ وٝ ثسای اٞداف فسٍٞٙی تأغیع ؾد.

ٞب ثٟسٜ خػت. اش آٖ خبیی واٝ   تٛاٖ اش آٖ دز تحمیك ٚ یب تٛغؿٝ دا٘ؿٍبٜ آٚزی ؾٛد. ازشی وٝ ٔی تٛا٘د ٔٛخت خرة ازش ایساٖ ٔی

ٞبی ٔدبشی ثػیبز ٔمسٖٚ ثٝ قاسفٝ   ٞبی غٙتی داز٘د، تأغیع دا٘ؿٍبٜ ٞبی وٕتسی ٘ػجت ثٝ دا٘ؿٍبٜ صیٙٝٞبی ٔدبشی ٞ دا٘ؿٍبٜ

  اغت.

لدْ اَٚ ثسای تأغیع ٚ ثسلسازی ایٗ ؾیٜٛ آٔٛشؾی دز ایساٖ، حُ وسدٖ ٔؿىُ اغبغی ازتجب  ایٙتس٘تای دز ایاساٖ اغات.    

٘ی وٝ اش داخُ ایساٖ، خٛاغتبز تحكیُ ثٝ ایٗ ؾیٜٛ ثبؾٙد، ثب ٚخٛد ازتجب  ایٙتس٘تی اِفجبی دا٘ؿٍبٜ ٔدبشی اغت. ثسای دا٘ؿدٛیب

ٝ    ٞبی ابییٗ، اغتفبدٜ ٔطّٛة اش وٙفسا٘ع غسؾت ٞابی اغاتفبدٜ اش    ٞبی ٚید ٛیی ٚ ؾٙیدازی، ٕٔىٗ ٘یػت؛ ؾالٜٚ ثاس ایاٗ ٞصیٙا

ت ازتجبطابت ایٙتس٘تای ثٟتاس    ازتجب  ایٙتس٘تی دز ایساٖ ٘ػجتبً ثبالغت، دز حبِی وٝ دز وؿٛزٞبی دیٍس، ٞٓ ویفیات ٚ ٞآ وٕیا   

ٞابی ثػایبز ثابالی ازتجبطابت خٟاب٘ی       ؾٛ٘د ثاب غاسؾت   خطٛ  تّفٙی وٝ ثٝ ؾٙٛاٖ خطٛ  ٔشبثساتی ازتجبطی اغتفبدٜ ٔی اغت.

)فیجس٘ٛزی( لبثُ ٔمبیػٝ ٘یػتٙد. دز قٛزت غسٚیع دٞی ثٝ دا٘ؿدٛیبٖ خبزج اش ایساٖ ٞٓ ٔؿاىُ ازتجابطی ٞآ چٙابٖ ثابلی      

ٞابی ثابال ٚ ٔطّاٛثی داز٘اد، أاب غاسٚیع        وٙٙاد ٚ غاسؾت   وؿٛزٞب ثسای ازتجب  اش وبثاُ اغاتفبدٜ ٔای   اغت؛ اٌسچٝ ثػیبزی اش 

اریس٘د. اخیساً یه ٞىس خیسخٛاٜ تؿداد شیابدی   وٙٙد ٚ دز ٔمبثُ ٞه ؾدٖ ثػیبز آغیت ٞبی ایسا٘ی ثػیبز ضؿیف ؾُٕ ٔی دٞٙدٜ

دز دزٚغی واٝ ٘یابش ثاٝ ٚاحادٞبی      ریسی آٟ٘ب زا یبدآٚزی وٙد.ا ٞبی ایسا٘ی زا ثسای چٙد غبؾتی اش وبز ا٘داخت تب آغیت اش غبیت

زیصی آٔٛشؾی ٘یبش ثٝ دلت ثیؿتسی دازد. ثٝ ٞس حابَ، اٌسچاٝ ایاساٖ اش ایاٗ      ؾّٕی ٚ یب ؾسوت دز خّػبت ایٙتس٘تی اغت، ثس٘بٔٝ

٘اد، ِٚای غاسؾت    اریس ٞبی ازتجابطی ٔاب ثػایبز ضاؿیف ٚ آغایت      وٙد. چساوٝ غیػتٓ لبفّٝ ؾمت اغت، ِٚی ثب فبقّٝ حسوت ٔی

٘باریس وسدٜ اغت ٚ ثبید ٕٞساٜ ثب ٕٞٝ د٘یب ثسای اغاتفبدٜ اش   آٚز آٖ ادیدٜ آٔٛشؾی، ایٗ ٘ٛؼ آٔٛشؼ زا ثسای ٔب ٘یص اختٙبة حیست

ثسداؾات واٝ ثاٝ      ٞابی ٔشابثساتی ٚ زفاؽ ٔؿبیات غاسٚیع دٞٙادٜ       لدْ اَٚ زا ثبید ثب اقاال  ٚ تىٕیاُ ااسٚضٜ    آٖ تالؼ وٙیٓ.

ٞابی   ٞب ٚ یب ٔساوص آٔٛشؼ ؾبِی ٚ لدْ ثؿادی، دغتسغای ثاٝ آخاسیٗ زٚؼ     ٚاثػتٝ اغت ٚ ٘ٝ دا٘ؿٍبٜ ٞبی وّی ّٕٔىتی غیبغت

 (.1831)ؾیشی،ٞبی آٔٛشؾی زا ثٝ وبز ٌیس٘د دیدٜوبٔپیٛتسی ٔدیسیتی ٚ تسثیت ٔتشككب٘ی دز ایٗ شٔیٙٝ اغت تب آخسیٗ ا

 پیطینه
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ٔمبیػٝ تبثیس دٚ ؾیٜٛ آٔٛشؼ غشٙسا٘ی ٚ ٔجتٙای ثاس ؾاجىٝ ثاس ازتمابی ؾّٕىاسد        "( دز تحمیمی ثب ؾٙٛاٖ 1841شزاؾتی)

ٝ      "تحكیّی دا٘ؿدٛیبٖ؛ دا٘ؿٍبٜ ؾّْٛ اصؾىی ٔبش٘دزاٖ زٚؼ آٔاٛشؼ ٔدابشی ٚ حواٛزی دز     ثاٝ ایاٗ ٘تابیح دغات یبفتٙاد وا

. ٕٞچٙیٗ ایدبد تٙاٛؼ دز ازایاٝ   ٔطبِؿبت لجّی ٕٞبًٞٙ اغت  سیبدٌیسی ٔطبِت ٔٛفمیت ٘ػجتبً یىػب٘ی داؾتٙد وٝ ثب ٘تبیح اوث

ٔٙػٛز ازتمبی  خكٛـ دز ٔجبحث ٔفٟٛٔی، ثٝ ٞبی ٚیطٜ ثٝ زٚؼ ٔدبشی، ثبشٍ٘سی دز ؾیٜٛ ازایٝ ٚ افصٚدٖ خّٜٛ ٔطبِت ٔفٟٛٔی ثٝ

 تٛا٘د ٔفید ٚالؽ ؾٛد.  یبثی ثٝ اٞداف آٔٛشؾی ٔی ٔیصاٖ دغت

ثاٝ ایاٗ ٘تیداٝ     "ؾٛأُ زؾد ٚ تٛغؿٝ أاٛشؼ اِىتسٚ٘یاه ٚ ٔدابشی     "ثب ؾٙٛاٖ ( دز تحمیمی184۱فىٛزی ٚ ٕٞىبزاٖ )

ؾاٛد. ایاٗ ثادیٗ ٔؿٙبغات واٝ       ٕٞصٔبٖ ثسٌاصاز ٔای   ٞبی اِىتسٚ٘یىی دز د٘یب ثٝ قٛزت غیس دزقد والظ 2۱زغید٘د وٝ حدٚد 

واالظ دزظ حبضاس ؾاٛ٘د، ثاٝ     تٛا٘ٙد دز ٞس شٔبٖ وٝ ثبشدٞی ثیؿتسی داز٘د، دز ٞس خبیی وٝ دٚغت داز٘اد، دز   دا٘ؿدٛیبٖ ٔی

تاٛاٖ دزیبفات واٝ     ؾسطی وٝ لٛا٘یٗ ثػیبز دلیمی ثسای ازشیبثی ایٗ دا٘ؿدٛیبٖ ٚضؽ ؾٛ٘د. ثب حػبة ٚ وتبثی غس اٍ٘ؿاتی ٔای  

اِؿبدٜ دز والظ وٙد وٝ ٔتبغفب٘ٝ خبی آٖ دز ٘ػبْ  تٛا٘د وٕه فساٚا٘ی ثٝ ٔجبحث فٛق ا٘سضی ذخیسٜ ؾدٜ دز اغتبد ٚ دا٘ؿدٛ ٔی

تٛا٘ٙد دز ایٗ ٞصیٙٝ ذخیسٜ ؾدٜ ثٝ ثحاث ٚ ٌفتٍاٛ دز    ٍبٞی ثػیبز خبِی اغت. ثٝ ؾٙٛاٖ ٔثبَ اغتبد ٚ دا٘ؿدٛ ٔیآٔٛشؾی دا٘ؿ

ثبة ٔجبحث ؾّٕی ٔستجط ثب دزظ ثپسداش٘د وٝ ایٗ خٛد وٕه فساٚا٘ی ثٝ آٔبدٌی دا٘ؿدٛیبٖ ثسای ٚزٚد ثاٝ ثابشاز وػات ٚ وابز     

 وٙد. ٔی

 روش ضناسی

ٞب ، ٔمبالت،ابیبٖ ٘بٔاٝ   ٞب )وتبة تحّیّی اغت. ٔٛاد اطٚٞؽ ؾبُٔ 5وّیٝ ٔٙبثؽ ٚ اطٚٞؽ –زٚؼ تحمیك حبضس ،تٛقیفی 

 ٞبی (ٔستجط ثب ٔٛضٛؼ ٔٛزد ثسزغی ٔی ثبؾد.

 یافته ها

ای اش ؾٛأاُ ایسأاٛ٘ی ٘ػیاس ٔادیسیت، فسٞٙاً ٚ       یبدٌیسی اِىتسٚ٘یىی ثٝ ؾٙٛاٖ ثشؿی اش ٘ػبْ آٔٛشؼ ؾبِی اش ٔدٕٛؾٝ

آٔٛشؼ ؾبِی تبثیس ٔی اریسد ٚ اش غٛی دیٍس تحّیُ ٔؿیبزٞبی ویفی دز تحمیمبت ٌرؾاتٝ ٘ؿابٖ ٔای    غیبغتٍرازی ٞبی والٖ 

ٞابی فٙای ٚ    دٞد ؾٛأُ ٔتؿدد دزٚ٘ی ٘ػیس ازتجب  اغتبد ٚ دا٘ؿدٛ، ؾٛأُ اداٌٛضیه، ٔحتاٛا، ازشؾایبثی دا٘ؿادٛ، شیسغابخت    

اخاللی، ٔىب٘یػٓ ٞبی توٕیٗ ویفیت ٚ ازشؾیبثی،  اِىتسٚ٘یىی، خدٔبت ادازی ٚ آٔٛشؾی، غیػتٓ ٔدیسیت یبدٌیسی، ٔالحػبت

ٞبی آٔٛشؼ ؾبِی ٚ ثٝ ٚیطٜ  ثبشخٛزد، ٚ خراة ٚ قٕیٕب٘ٝ ثٛدٖ ٔحیط یبدٌیسی ثس آٖ تبثیسٌراز اغت. دز غبِٟبی اخیس غیبغت

د داؾاتٝ  فٙبٚزی ٞبی ٘ٛیٗ دز آٔاٛشؼ دا٘ؿادٛیبٖ تبویا   .ٞبی ؾّْٛ اصؾىی ثس تٛغؿٝ یبدٌیسی اِىتسٚ٘یىی ٚ وبزثػت  دا٘ؿٍبٜ

ٞبی اِىتسٚ٘یه ٔی تٛا٘د ٌبْ ٔٛثسی دز تحمك اٞداف ٚ زغبِت ٞبی دا٘ؿٍبٜ ٞاب ثبؾاد. تٛغاؿٝ آٔاٛشؼ      اغت. ٌػتسؼ آٔٛشؼ

ٞبی اِىتسٚ٘یىی ٘یبشٔٙد ؾٙبخت ٞٓ خب٘جٝ ٚ غیػتٕی ٔتغیسٞبی ٔٛثس ثس آٖ اغت تب ثتٛاٖ ثساغبظ یاه اٍِاٛی ٘ػابْ ٔٙاد ٚ     

 ٝ ٔدَ ٔتٙبغجی ثسای ازشؾیبثی ویفیت اسداخت.ٞبی ثٛٔی وؿٛز ثٝ ازا  ٔجتٙی ثس ٚیطٌی

 نتیجه گیریبحث و 

ٚ  یؾادٖ ،ٚزٚد ثاٝ خبٔؿاٝ اطالؾابت     یخٟاب٘  ُیا اش لج یفسأّ یٞب ثب چبِؽ ؽیاش ا ؽیاسٚزؼ ٞصازٜ غْٛ ث ٚ آٔٛشؼ   

وٝ ضسٚزت دازد ثبؾد یؾٛد زٚثسٚ ٔ یٚ تحَٛ ٔحػٛة ٔ سییتغ یوٝ ٘ٛؾ یخٟب٘ یازتجب  خٕؿ یٌػتسؼ ؾجىٝ ٞب ٚ زغب٘ٝ ٞب

ٚ خارة   یٚ ٘اسْ افاصاز   یغاشت افاصاز   یٞب ػتٓیغ یطساح .٘ػبْ ٞبی آٔٛشؾی ثٝ ایٗ تحَٛ ثصزي ٚ  ٘مؽ آٖ تٛخٝ ٕ٘بیٙد 

چٙاد   یثب زغب٘ٝ ٞبٚؾیٜٛ ٞبی ٔدیسیت دز غبشٔبٟ٘ب، ٚ ٔدازظ  یٔٙبطك آٔٛشؾ صی، تدٟ یا٘ػب٘ یسٚی٘ آٔٛشؼ یٔتشككبٖ ثسا

ٔ  ٘ػبْ غبشٔب٘ی ٚٚ ی٘ػبْ آٔٛشؾ ییبیٟٔٓ دز اٛ ی, زاٞجسد ٙتس٘تیا یٚخٟب٘ یداخّ یٚ ؾجىٝ ٞب ب٘ٝیٔٙػٛزٜ ، زا  یبشٞاب ی٘ ٗیتاب

ٌ  ٘ؽدز تٛغؿٝ ٚ ازتمبءغطی دا ییاطالؾبت ٘مؽ ٟٔٓ ٚ ثػصا یفٙبٚز ٗیخٛاٞد ثٛد. ثٙبثسا ساٖیٔتفبٚت فساٌ  ساٖیا ٚ ٔؿّٛٔابت فسا

الشْ  یالشْ اغات ثػاتس فسٍٞٙا    یٟٔٓ ٚ اغبغا  ٙٝیشٔ ٗیا غبشد . دز یزا فساٞٓ ٔ یآٔٛشؾ تیفیازتمبء و ٙٝیخٛاٞد داؾت ٚ شٔ

دز ٘ػابْ   یفٙابٚز  سیخط ٍبٜیٌسدد ، ٍ٘سؼ ٔثجت ٘ػجت ثٝ ٘مؽ ٚ خب دبدیا دیخد یٞب یاش فٙبٚز ٙٝیٚ ثٟ ییاغتفبدٜ قح یثسا

http://edcbmj.ir/article-1-857-fa.pdf
http://edcbmj.ir/article-1-857-fa.pdf
http://edcbmj.ir/article-1-857-fa.pdf
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دز ٘ػس ٌسفتٝ ؾاٛد ،   یسیبدٌیآٔٛشؼ ٚ  ٙدیاش فسا یثٝ ؾٙٛاٖ ثشؿ یآٔٛشؾ ی، فٙبٚز دٌسد دبدیا ٔدیسیت ٚ یبدٌیسی  یآٔٛشؾ

 ساٖیوبزثساٖ ) ٔاد  یثسا یٌراز ثس ٘ػبْ آٔٛشؾ سیتبث یزغب٘ٝ ٞب بیٚ  ٙتس٘تیا یٚ ؾجىٝ خٟب٘ ب٘ٝیثب زا ییآؾٙب یآٔٛشؾ یثس٘بٔٝ ٞب

 ٚ اخسا ٌسدد .   ی( طساحٔدازظ ٚ غبشٔبٟ٘ب،ٔؿّٕبٖ ٚ وبزوٙبٖ 
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