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 مدرسه مجازی

 14/2/1398تاریخ پذیرش و انتشار:                                                                                          5/2/1398دریافت: تاریخ     

 

 1عطارانمحمد 

 

 تاریخچه

که در سطح آموزش  (2009, 2)شلوسر و سیمونسوناست  آموزش از دور انواع مدرسه مجازی شکلی از

تنها رسانه موجود برای  , چاپ, تا پایان قرن بیستم تا پیش از تاسیس مدارس مجازی,  د.عمومی ارائه می شو

باوئر و )های پستی بود. یادگیری از طریق نامه وای تبهتحصیل مکا، آموزش از دور نخستین شکلبود.  آموزش از دور

 (. 2004هاردی

متحده داشتند. خصوص در بریتانیا و ایاالتگسترش سریعی، به ،ایهای مکاتبهدر اواخر قرن نوزدهم، دوره

انجمن  1873پیشگام بود. تیکنور که زنی متمول بود در سال  آموزش از دوردر  3متحده آنا الیوت تیکنوردر ایاالت

های دار دورهکرد. این انجمن برای زنان خانه تأسیس)که مرکز آن در بوستون بود( را  4ترویج تحصیل در خانه

ها شامل بیش . این دورهکنندرا تکمیل  دورهتوانستند با سرعت دلخواه خود ها میآن وکرد تحصیلی نوینی را برپا می

 (.2004باوئر و هاردی  به نقل از 2000,  8و زواکک 7، آلبرایت6الدینوف، اسم5شد )سیمونسنرشته متنوع می 20از 

و  1874در سال  9های کالج ایلی نویز وسلیندورهمی توان  آموزش از دورهای اولیه در حوزه از دیگر تالش

دانشگاه شیکاگو ، اولین رئیس 1اشاره نمود. ویلیام رینی هارپر 1883در نیویورک در سال  10ای ایتاکادانشگاه مکاتبه

                                                           
  1. دانشیار دانشگاه خوارزمی
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که هنوز در حوزه دینی ، هنگامی1880بود. هارپر در دهه  آموزش از دورنیز خود یکی از اولین مدرسان حوزه 

به نقل  2003ای به زبان عبری برپا کرد )ویلیام رینی هارپر،های مکاتبهدر مورگان پارک بود، دوره 2اتحادیه باپتیستی

آموزش از  گذاربنیانشود، شناخته می یکاآمری هاعنوان پدر دانشگاهکه بهرا  هارپربرخی،  (2004باوئر و هاردی از

 از گونه از آموزش بود.از موافقان جدی این ،، زیرا در هنگام ریاست خود بر دانشگاه شیکاگودانندمینیز  یکادر آمر دور

 گردد.ازمیسال قبل ب صدیکبه بیش از  هاو دانشگاه آموزش از دوررو، ارتباط بین این

چنین پیشرفت فناوری، نهایتاً منجر به همو  هزینه، هاشدن نامههای نظام پستی مانند تأخیر، گممحدودیت

 1920گردید. به گفته سیمونسن و همکاران، در دهه  افراد آموزش از دوراستفاده از رادیو و نوارهای صوتی برای 

حال با ورود کردند. باایناجرا می آموزش از دورهای عموم برنامهبرای  یکاتقریبًا دویست ایستگاه رادیویی در آمر

های تلویزیونی اگرچه اهمیت خود را از دست داد. دوره رادیو، آموزش از دورفناوری جدید و تصویری به نام تلویزیون 

ها سالآغاز شد. در آن  1950ها در دهه شدند، اما پخش رسمی آنصورت آزمایشی پخش میبه 1930در دهه 

 کردمیهای تلویزیونی را ارائه صورت منظم دورهشد که به یکاییتبدیل به اولین مؤسسه آمر 3دانشگاه وسترن ریزرو

ترکیب فناوری ماهواره که در دهه (.2004به نقل از باوئر و هاردی2000 )سیمونسن، اسمالدینوف، آلبرایت و زواکک، 

عرصه عمل را برای یادگیری از دور  1980فیبر نوری در دهه های پا به عرصه وجود گذاشت و دستگاه 1960

های آموزشی میسر ساخت )سیمونسن، اسمالدینوف، و انتقال دوطرفه و بالدرنگ اطالعات را در دوره کرد ترگسترده

 (.2004,  یباوئر و هاردبه نقل از  2000آلبرایت و زواکک، 

اینترنت آخرین ابزاری است مجازی را فراهم ساخت.  در واقع, دسترسی به اینترنت, امکان تاسیس مدارس

کنند. اینترنت به طرق گوناگون امکان برقرار می فراگیرندگانهای آموزشی برای از طریق آن دوره مؤسساتکه 

زمان )ارتباط بدون زمانی میان انتقال و دریافت( و همفعالیت غیرهمزمان )ارتباط دوطرفه شامل اختالف

اشاره کرد که  5و مباحثات آنالین 4توان به جلسات گفتگوا فراهم کرده است. در این زمینه میزمانی( راختالف

 آموزشگر بهره گرفت.-فراگیرندهیا  فراگیرنده-فراگیرندهبه تعامالت  یرندگانفراگ ها برای واردکردنتوان از آنمی
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دادهای جدید را فراهم ها و رویاینترنت همچنین امکان دسترسی به مطالب کالسی، آخرین پژوهش

های دهد که فعالیتاین امکان را می آموزان های قبلی یادگیری از دور، آموزش آنالین به دانشکند. همانند گونهمی

مجبور به حضور در مکانی  کهآنجای انجام دهند، به ،خودهایی متناسب با وقت و برنامه درسی خود را در زمان

یتًا این محیط یادگیری به دانشجویانی که در حالت عادی به خاطر بعد مسافت یا خاص در زمان مشخص باشند. نها

 دهد.در کالس می یزیکیمسائل شخصی امکان یادگیری را نداشتند توانایی انجام این کار را بدون حضور ف

اولین مدرسه . (2009 1و ریوس , توماسباربر)مدرسه مجازی نخستین بار در آمریکای شمالی تاسیس شد

تعداد  1999تا  1995و در منطقه ای روستایی تاسیس شد. بین سالهای  1995مجازی در آلبرتای کانادا به سال 

پنج سال  . (2009وس و ری , توماسباربربه نقل از 1999 2)موری هدمدرسه در این ایالت رسید  23این مدارس به 

, باربر)ده تاسیس کرد امناطق روستایی و دور افتبعد از آن ایالت بریتیش کلمبیا مدرسه ای نسبتا وسیع را برای 

, و 3با تاسیس دبیرستان مجازی 1996مدرسه مجازی برای اولین بار در آمریکا و به سال (. 2009و ریوس  توماس

دولت فدرال مبلغ هفت میلیون و چهارصد هزار دالر .( 5,2018)دیویس و فردیگشدتاسیس  4مدرسه مجازی فلوریدا

ت فدرال مدرسه مجازی ولیرستان مجازی اختصاص داد ونیز با تخصیص دویست هزار دالر از سوی دبودچه برای  دب

 (2009, و ریوس , توماسباربر) فلوریدا تاسیس شد

مدرسه مجازی به عنوان موسسه ای که آموزش دانش آموزان را به تمامه یا به صورت جزیی از  دبی تردی

)داوسون, دانا, ولکنهار مومی انجام می دهد در حال رشد و افزایش استطریق روش های آن الین در دوره آموزش ع

 (2013, 6و کرل

 تعریف مدرسه مجازی

مدرسه مجازی موسسه ای است که  از مدرسه مجازی تعریف های زیادی ارائه شده است. برخی معتقدند

 .ی مبتنی بر وب ارائه می دهددروس دوره عمومی آموزش )کودکستان تا دبیرستان( را از طریق اینترنت یا روش ها
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( مدرسه مجازی را مدرسه ای می دانند که برنامه های آموزش دانش 1999بارکر, وندل و ریچموند )

آموزان را از طریق وب ارائه می کند )آموزش از طریق کامپیوتر یا آموزش آن الین از طریق اینترنت(. بعد ها آنها, 

اختاریافته  و تحت نظارت مستقیم معلم دانستند که انتقال محتوا به مشخصه مدرسه مجازی را محیط یادگیری س

خانه یا در موقعیتی به جز موقعیت معلم از طریق وب انجام می شود و آموزش می تواند به صورت همزمان یا 

(. در تکمیل تعریف خود در مدرسه مجازی دانش آموزان باید همه دروس خود را 2ناهمزمان انجام شود )صفحه 

( مدرسه مجازی را شکلی از مدرسه می داند که در آن  با استفاده از کامپیوتر های آن 2004ریافت کنند. راسل )د

الین کل آموزش دانش آموز یا بخشی از آن ارائه می شود. به نظر ایشان باید تایید وزارت آموزش و پرورش را جزء 

 (2009 باربر و ریوس,)به نقل ازهویت این مدارس به شمار آورد. 

که دولت یا بخش دولتی آن را  داندمیموسسه ای  مدرسه مجازی را  مقبول ترین تعریف از مدرسه مجازی,

 (2009و ریوس,  , توماسباربر)تایید کرده است و دروس را از دور و عمدتا از طریق اینترنت ارائه می کند 

 چشم انداز مدارس مجازی

آوردن برابری, دسترسی و فرصت های آموزشی برای دانش  از وعده های نخستین مدارس مجازی, فراهم

ویس به نقل از  2005, 2, دیویس و روبلیر2001, 1)کالرکآموزان آمریکا بود به خصوص دانش آموزان محروم

در واقع محرک اصلی تاسیس مدارس مجازی فراهم آوردن فرصت های برابر و دسترس پذیر به فرصت های  .(2018

به نقل از  2001رای طبقات محروم, مناطق روستایی و گروه های در معرض خطربود. کالرک)با کیفیت آموزشی ب

( نیز مانند دیویس و روبلیر گزارش می دهد که هدف مدارس مجازی فراهم آوردن فرصت های آموزشی 2018ویس 

 .برای دانش آموزانی بود که به دروس با کیفیت و غنی دسترسی نداشتند

برخی مدارس مجازی مقصد خود را خدمت به دانش آموزان روستایی می دانستند  به حسب گزارش کالرک

ولی برخی دیگر خود را گزینه ای می دانستند که دانش آموزانی که قادر به حضور مرتب در دبیرستان خود نیستند, 

                                                           
1 Clark  
2 Davis & Roblyer 
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ودند که به خوبی نمی انی بز. این مدارس در واقع فراهم آورنده فرصت برای دانش آمواز آن می توانستند بهره ببرند

 .(2018, 1)ویسند نیاز خود را در مدارس سنتی براورده کنندتتوانس

 

 

 مدل های مدارس مجازی

 

امل دانش آموز محدود به درس و عس مکاتبه ای سنتی است و تروعملکرد برخی مدارس مجازی  مانند د

با معلم و همکالسی های خود از طریق ای ه ای دیگر از مدارس مجازی دانش اموزان رپاسخ های مکتوب است. در پا

میل, گروه های مباحثه, اتاق های گفت و گو, پیام فوری, گفت و گوی همزمان و حتی ویدئو کنفرانس تعامل دارند. 

تعامل دانش آموز می تواند بدون برنامه ریزی باشد و به دانش آموز فرصت دهد تا به حسب میزان توانایی خود و در 

امل داشته باشد یا آن که این تعامل برنامه ریزی شود و در در زمان مشخصی تعامل انجام شود. در زمان مناسب تع

  3, انتقال ناهمزمان2این گستره گوناگون تعامل, سه روش عمده انتقال محتوا را می توان مالحظه کرد. انتقال مستقل

 .( یا ترکیبی از انتقال همزمان و ناهمزمان  4و انتقال همزمان

الگوی مدرسه مستقل مجازی, معلم کمتر درگیر می شود. مدرسه مجازی در این الگوی آموزش, تنها  در

مدرسه مجازی, تنها در الگوی ناهمزمان, به خالف این مدل,  ند.محتوای آموزشی را برای دانش آموز فراهم می ک

یشتری بین دانش آموزان و معلم و ارائه کننده محتوای درس نیست و با استفاده از سیستم مدیریت دقیق تعامل ب

خود دانش آموزان برقرار می کند. نقش معلم در این روش انتقال, بیشتر مشهود است و معلم از طریق برنامه, دانش 

عملکرد دانش آموزان را ارزیابی می کند. با وجود این, علیرغم آموزان را راهنمایی می کند و به عنوان مبع ارزشیابی 

 افزایش سطح مداخله معلم, هنوز میزانی از استقالل )و حتی انزوا( در روش انتقال ناهمزمان وجود دارد

به نقل از باربر و توماس و ریوس,   2003) 5نمونه خوبی از محیط یادگیری همزمان را مورفی و کافین

زیر توصیف می کنند. وقتی دانش آموزان وارد کالس مجازی می شوند, به پیام مستقیم و نیز  ( به صورت2009

                                                           
1 Weiss 
2 Independent delivery 
3 asynchronous 
4 Synchronous  
5 Murphy and Coffin 
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, دسترسی دارند. دسترسی به سایر ابزارها مانند میکروفن یا وایت برد را معلم اجازه می دهد  1دست باال کردنامکان 

اسالید برروی کند و با استفاده از عمل ی از این ابزارها معلم می تواند مانند کالس سنت استفاده(. با 236)صفحه 

, نمونه در تحقیق خود( 2005وایت برد به ارائه محتوا بپردازد یا به عنوان نت به دانش آموزان ارائه کند. . نیپارد )

های مختلف تعامل را از معلمانی که محتوا را به صورت سخنرانی ارائه می کنند نشان می دهد و نیز دانش آموزانی 

 را با استفاده از صدا یا ارتباط متنی می پرسند.از معلم االت خود که سو

 مزایای مدرسه مجازی

که آموزش آن الین فواید بسیاری برای مدارس ابتدایی و متوسطه  د( معتقدن2002کلوگ و پولیتوسکی )

سبک یادگیری دانش  به نیازهای خاص و برای پاسخگوییدارد. از جمله این فواید, برآورده کردن آموزش های فردی 

ف در برنامه ریزی و جغرافیا, فرصتی برای دانش آموزان دارای ناتوان از حضور جسمی در مدارس اطعآموزان است. ان

 فیزیکی و سطوح باالتر انگیزش.

( فواید مشابهی برای مدارس مجازی ذکر می 2009به نقل از باربر, توماس و ریوس,  2005برگ و کالرک )

ترش دسترسی آموزشی, فراهم آوردن فرصت های یادگیری, بهبود برونداد و مهارت های دانش کنند مانند گس

 .آموزان و فراهم آوردن انتخاب های آموزشی و تربیتی

دانش آموزانی  ( می گوید که یادگیری آن الین برای2009به نقل ازباربر توماس و ریوس,  ,2002)2فولتون

دانش   یستند, سودمند است مانند دانش آموزان بستری در بیمارستان یاکه قادر به حضور در مدارس فیزیکی ن

دانش آموزانی که از  . آموزانی که بیمارند یا دارای مشکل جسمانی و حرکتی اند و مجبور به اقامت در خانه اند

که مجبورند در معرفی شده اند یا در زندانند یا دانش آموزانی مدرسه اخراج شده اند, یا به برنامه های جایگزین 

مسابقات ورزشی شرکت کنند و از کالس و مدرسه دور می مانند یا دانش آموزانی که به خاطر موقعیت شغلی والدین 

 خود در مدرسه امکان حضور ندارند مانند فرزندان سیاستمداران یا دیپلمات ها.

ای دانش آموزان فرصت یادگیری آن الین فرصت یادگیری مهارت های جدیدی را در محیطی سالم بر

معتقدند که آموزش آن الین برای  (2009, به نقل ازباربر توماس و ریوس, 2003 فراهم می کند. زاکر و کوزما )

                                                           
1 Hand raising 
2 Fulton  
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رقابت جهانی مفید است چون دانش آموزان را در معرض مهارت هایی قرار می دهد که در اقتصاد دانش بنیان جدید 

 آموختن آن ها ضروری است.

 ازیچالش های مدارس مج

 درباره برخی چالشها و موانع مدرسه تحقیقاتی انجام شده است, برخی از این چالشها به قرار زیر است:

 هزینه های سنگین راه اندازی اولیه مدارس مجازی

گزارش مدارس مجازی در کشورهایی که تجربه زیادی در این زمینه دارند نشان می دهد که مدارس 

(, چرا که در برخی از اقالمی 2018 1ب)میرون, شانک و دیویدسونمی شوند مجازی در مجموع موجب صرفه جویی

که مدارس واقعی مجبور به هزینه و سرمایه گزاری هستند, مدارس مجازی, به دلیل ساختار و ماهیت, هیچ هزینه 

هزینه  بنا و ساختمان مدرسه, حمل و نقل دانش آموزان, غذای دانش آموزان, ای صرف نمی کنند مثال در زمینه

سوخت و امثال اینها. ولی برخی هزینه های مدارس مجازی, خاص آنهاست و رقم قابل مالحظه ای هم در آغاز برای 

آن باید صرف کرد مثال, سیستم مدیریت دروس, تولید دروس الکترونیکی, پشتیبانی فنی, تهیه اقالم الکترونیکی 

از این رو در بسیاری از این کشورها دولت به طور خاص برای  (2018)باربور,  برای معالن و مدیران و امثال اینها

 تاسیس این مدارس سرمایه گزاری می کند.

 مساله دسترسی به اینترنت و شکاف دیجیتالی

 2بیشتر افراد به اینترنت هنوز هم در جوامع با شکاف دیجیتالیعلیرغم توسعه اینترنت و دسترسی 

موثر و کارآمد به اطالعات موجود در شبکه های اطالعاتی برابری در دسترسی نا  منظور از شکاف دیجیتالی مواجهیم.

. عوامل مختلفی مانند محل زندگی, وضعیت شغلی, میزان درآمد, میزان تحصیالت, نژاد, (2002 3.)هارگیتیاست

(  (2004, 4لمن)بیکرو کسن, جنسیت و ساختار خانواده در دسترسی نابرابر به فناوری های اطالعات و ارتباطات موثر

                                                           
1 Miron, Shank& Davidson 
2 Digital divide  
3Hargittai  
4 Baker, & Coleman 
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از این رو یکی از چالش هایی که مدارس مجازی دارند, دسترسی نابرابر دانش آموزان آنها به امکانات فناوری های 

 اطالعات و ارتباطات است که می تواند در سر راه آنها مانع ایجاد کند.

 تایید و اعتبار مدارس مجازی

دهد که تایید و تصدیق مدارس مجازی به دست تجربه کشورهای پیشگام در مدارس مجازی نشان می 

وزارت آموزش و پرورش نقش مهمی در توسعه و ماندگاری این مدارس دارد. در واقع نگاه والدین به مدارس به حسب 

تایید مراکز دولتی متفاوت می شود بخصوص اگر مقاطع پس از متوسطه, دروس گذرانده شده در این مدارس را 

تثبیت شود, عدم تصویب یکی از دالیلی که مدارس مجازی در ایران  نتوانسته است پا بگیرد و . بپذیرند و تایید کنند

موسسه ای است که  "آن ها در وزارت آموزش و پرورش است. در ایران ما مدارس مجازی به حسب تعریف آن که 

 "مبتنی بر وب ارائه می دهددروس دوره عمومی آموزش )کودکستان تا دبیرستان( را از طریق اینترنت یا روش های 

نداریم و علت عمده آن این است که وزارت آموزش و پرورش آن را برای آن اعتبار قایل نشده است در حالی که در 

مقطع آموزش عالی, ما شاهد مراکز متعدد دانشگاهی هستیم که به صورت مجازی ارائه واحد های درسی دانشگاهی 

 فناوری آن ها را تایید کرده است. می کنند و وزارت علوم, تحقیقات و

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

جهان توسعه یافته است و اینک در کشورهای پیشرفته به عنوان یکی  مدرسه مجازی به دالیل مختلف در

نخستین بار مدارس مجازی اواسط از انواع مدارس رسمی و مورد تایید وزارت آموزش و پرورش پذیرفته شده است. 

قرن بیستم به عنوان صورتی از آموزش از دور در دوره عمومی, تاسیس شدند. مدارس مجازی, از طریق  دهه نود در

اینترنت دروس دوره عمومی را با تایید وزرات آموزش و پرورش ارائه می کنند. امروزه سه نوع مدرسه مجازی وجود 

علیرغم چالشهایی که مدارس می کنند.   دارد؛ مدارسی که دروس را به صورت مستقل, همزمان یا ناهمزمان, ارائه

دانش آموزان موجب آن شده است که مدارس مجازی توسعه موقعیت گوناگونی مجازی در آغاز با آن مواجه بودند, 

 یابند.
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