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Abstract: De-schooling, genuine learning, the extension of education beyond 

the physical space of classroom, and educational justice seem to be proper 

strategies to overcome the challenges of education in today's world. This study 

was designed to investigate the paradigm shift from instruction-focused to 

learning-focused education and its outcomes during the COVID19 pandemic. 

Thus, we explored the nature and manifestations of such a paradigm shift and 

aimed at its development beyond the walls of classroom during the COVID 19 

pandemic. The research method used in this Systematic Review study was 

qualitative in nature.  The results showed that moving towards the learning 

paradigm with its manifestations (virtual reality, webinar, mok, playmaking, 

mentoring, coaching, mobile learning) in the COVID-19 pandemic period, 

while adapting to the theory of De-schooling and supporters of critical 

perspective, has approaches such as: original learning, educational justice and 

equal opportunities for all. 
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 مقدمه

نوع جدیدد  ا  یدب ماردار   2019در اواخر دسامبر      

 2019عفونی در شهر ووهان چان مه ندا  رروندا ویدرو  

(. مدا 2020(  گزارش شدد )ردایو و هررداران 19-)رووید

شاوع این مارار  در سراسر جهان و افزایش قرمانادان مده 

را مدرا   19-تن سا مان جهانی مهداشت نا  رووید 1000

، «ویدرو »، «ررونا»این مارار  انتخاب ررد ره اشاره مه 

دارد )سدا مان جهدانی مهداشدت  ۲۰۱۹و سال « مارار »

دهدد ( نشدان می13/5/1399(. آمار تا این تداری  )2020

نفدر و مدر   18274451ره این مارار  منجر مده امدت  

سراسددر جهددان شددده اسددت. منددامراین نفددر در  692973

ما عبور ا  مر ها  جغرافاایی رشدورها  19-مارار  رووید

هدا  مشدر ا  در تردا  فاایادتمنجر مه تغااراتی گسترده

ا  ره تأثار چشرگار  مر افول اقتصاد جهدان شد، مه گونه

هدا  آمو شدی داشدته اسدت )اماددا و هررداران و ناز ظا 

رو مه علدت اثدراج جبدران (. مطامق ما گزارش یونس2020

رشور تاطالی را در رل رشدور  191ناپذیر ویرو  ررونا، 

رشور تاطالی را مه شرلی محلدی انجدا  دادندد،  5اجرا، و 

درصد ا  ردل جراادت در  4/98ره این تصراراج حدود 

(. مدر ایدن 2020شود )یونسدرو حال تحصال را شامل می

رراران رلاه دسدت اندد 19-اسا  ما شاوع مارار  رووید

آمو شی ناچار مده گسدترش آمدو ش در مادرون ا  ف دا  

نظریده  (Illich)فازیری ر   شدند. پاش ا  این ایلدا  

 دایی مدرا  خدروا ا  ف دا  پردا  حو ه .... ایدده مدرسده

فازیری ر   و تبدیل جاماه مده یدب مدرسده مدزر  را 

مطرح ررد. و  ما ندا  تاطال رردن مدار  در جاماه یا 

هدا  مهتدر  مدرا  آمدو ش دایی ماتقدد مدود راه مدرسه

فراگاران در مارون ا  محدوده رسدری وجدود دارد )ایلدا ، 

1971.) 

چایش اصلی تفرراج ایلا  این مود ره آمو ش هرده چادز 

گارد و نده صدرفات تحصدال را در مورد یادگار  را درمر می

(. مه عقاده و   یب نظا  آمو شی قو  مایدد 1971)ایلا 

ائه سه هدف ماشد: اول اینرده نظدا  دسترسدی مده آماده ار

منامع آمو شی حاو  هر دانش مرا  اشدخا  در راسدتا  

تشخاص، استفاده و رشف ع یقشدان را فدراهک رنددو دو  

افراد ماید متوانندد در محداآ آمو شدی داندش خدود را مدا 

دیگران مه اشتراک مگذارندو و سو  اینرده نظدا  مده افدراد 

ک را مه عرو  ارائه رنند. مه طور رلدی اجا ه دهد مسائل مه

هدف ایلا  خلق یب محداآ مدا ، آ اد و ف دا  یدادگار  

مستقل، محاآ یادگار  مدون هر تبادا  یدا محددودیت 

قانونی در جهت دستاامی مه آمو ش فراگار مود )سدوگاونو 

 اپدل هرچدونپردا ان انتقداد  نظریه  (.2018و هرراران 

و... ناددز ندددا   (1937) ریددفر ،(1942) رویددژ(، 1987)

اندد. گسترش آمو ش مه وار  دیوارها  مدرسه را سر داده

هدا  موجدود در  مانده و خاسدتگاه مدا وجدود تفاوج آنان

گار  عقایدشان مده تحلادل نظدا  آمو شدی سدن تی شرل

« مرنامه درسی آشدرار»ما تأراد مر تأثار  پرداختند، گروهی

مفهدو  گرایدی و گروهی مدا ارائده نو، «ما تویاد آگاهی»در 

هددا  جدیددد در مرنامدده درسددی )هویددت تأراددد مددر هویت

سااسدددی، هویدددت جنسددداتی، هویدددت قدددومی، هویدددت 

مرنامده درسدی »گروهی دیگدر مدا تأرادد مدر  یباشناسی(، 

و  «نظریده ما تویادد»یدا « نظریده تطدامق»و ارائده « پنهان

، ما تحلال نظا  تالداک «نظریه مقاومت»گروهی ناز ما ارائه 

در سدداختار جامادده، نسددبت مدده رددارررد امددزار  و ترماددت 

مدرسه وارنشی انتقاد  نشان داده و  مده دنبدال پدا یش 

اند )صحبتلو و موده شانها  آمو شی ا  وظافه سنتینظا 

هدایی پردا ان مدا ارائده تحلال(. این نظریه1395هرراران 

ها  آمو شی اصط حاتی نظادر درماره مؤسساج و موقاات

ل اجتراعی، نظریه تادار،، مرنامده درسدی قاومات، رنتر

پنهان و توانرندسا   را رده در گفتردان ترماتدی مااصدر 

 (.1390شود، امداع رردند )خسدرو  و هررداران یافت می

طرح اندیشه پردا ان انتقاد  ها  نظریههک راستا ما دغدغه

انتقدداد ا  وعداات موجدود  ایلدا  نادز مدر مدرسه  دایدی

مدا سداختار و  دارد رده ر  تأراددها  درسدی مددامرنامه

ها  عرلررد موجودشان نقشی جدز نهادینه رردن نامرامر 

(. ایلدا  ماتقدد 1979رندد )ایلدا  ایجداد نریاجتراعی 

ها  جا  اعتقاد مده آمدو ش ا  طریدق مرنامده ره مهاست 

درسی رسری ره در واقع رنار گذاشتن هر نوع مسدوویات 



 30                                                                                                                                                        ملکی پور          احمد 

 

 1400، بهار 1شماره ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

انسدان در مقامدل شخصی در راه رشدد و اسدتغنا  فردر  

سددلطه اسددت، مایددد آمددو ش و پرورشددی نددوین، جددایگزین 

اجا ه ارتباط و نظردهدی  فراگارانمدار  شود ره در آن، 

(، مر ایدن اسدا  1382مند )ع قه ماشند آ ادانه را داشته

هدا  هدا مسدتلز  گدذر ا  آمو شمرون رفت ا  این چایش

و  محصور شده در ف ا  فازیری و سنتی مده ف دایی آ اد

دور ا  ت ادها  طبقاتی است، ره این امر ما شاوع پاندمی 

 گار  است.در حال شرل 19-رووید

توان گفت شرایآ مده وجدود ما توجه مه آنچه گفته شد، می

در قددرن ماسددت و یرددک،  19-آمددده در پاندددمی روویددد

اسددتد ل مددورد نظددر ایلددا  و هرچنددان نظریدده پددردا ان 

ایی، گسترش آمو ش  دانتقاد  در خصو  رویا  مدرسه

ها  ا  ف ا  فازیری مه مادرون ا  رد  ، ایجداد فرصدت

مرامدر مددرا  عددایت آمو شددی و ناددز تبددیل فراگاددران مدده 

هایی مدادا  ایاردر را مدا ایجداد تغاادر در مسدار یادگارنده

پارادایک آمو ش مه پارادایک یادگار  مه تحقق نزدیب ررده 

رویردرد ا  است. یذا هدف پدووهش حاعدر تبادان تغاادر 

پارادایک آمو ش مه پارادایک یادگار  مه عنوان یب رهاافت 

اسدت.  ا  ایدن رو، در  19-اثرمخش در مرهه پاندمی رووید

راستا  این هددف پدووهش تد ش دارد دو سدوال  یدر را 

 تباان نراید: 

مفهدو  تغاادر مر هدا  پدارادایک آمدو ش مده  سوال اول:

 مر ها  پارادایک یادگار  چاست؟

نرودهددا  حررددت مدده پددارادایک یددادگار   دوم: سوووال

 ردامند؟

 روش کار

هددف پدووهش حاعدر پدرداختن مده ما توجه مه اینره 

تغاار رویررد ا  پارادایک آمدو ش مده پدارادایک یدادگار  و 

اسدت، روش  19-روویددآوردها  آن در مرهده پانددمی ره

پووهش ا  یحاظ ماهات رافی و ا  نوع مرور ساسدتراتاب 

شود. در این راستا ما مراجاه مه متدون مرجدع محسوب می

در حو ه آمو ش، یادگار  و اثراج مارار  رروندا ویدرو  

هدا  مدرتبآ اسدتخراا شدده و هدا رلادد واژهمر این حو ه

ها جاماادت مدورد جستجو انجا  شد. در انتخاب رلاد واژه

ها  استخراجی ما نظر در نظر گرفته شود. سپس رلاد واژه

تا ا  رفایدت ور  مه اشتراک گذاشته شد، دو متخصص فنا

گردد. در اطرانان حاصل  هاپووهشو  اط عاججستجو  

پووهش حاعر ما تأراد مر انتشار مقا ج و تویاداج علردی 

ها  اط عاتی متنوع و ما در نظر گرفتن دو شرط در پایگاه

ها  ماتبر جهدانی ها  دادهجاماات و اعتبار علری پایگاه

Science Direct , ProQuest ,Scopus ,شدامل: 

Google Scholar, PubMed هدا  هدا  دادهو پایگاه

داخلی شامل: مگاران، ندورمگز و پایگداه جهداد دانشدگاهی 

ها  جستجو شامل: ررونا ویرو  جستجو شدند. رلاد واژه

و آمو ش، رروندا ویدرو  و یدادگار ، تغاادراج ندوین در 

یک یدادگار ، تغاادر حو ه آمو ش و یادگار ، تغاار پارادا

پارادایک آمو ش و نرودهدا  پدارادایک یدادگار  مده  مدان 

and Education,  Coronavirusفارسی و انگلاسدی 

Modern Coronavirus and learning, 

changes in education and learning, 

Changing the Learning paradigm, 

Changing the Education paradigm, types 

of educational and teaching   مدود. در جسدتجو

مقایدده اسددتخراا شددد، مااارهددا  انتخدداب  136اویادده 

  مدورد هادواژهادرلها مرا  ورود مه تحقاق وجود پووهش

هدا  نظر در عنوان پووهش مود، ره پس ا  حدذف پووهش

پدووهش  51  ا  نتدای  ما یدامی شدده رعروراغو  تررار 

(. رویررد تجزیده و 1 لانتخاب و در پووهش وارد شد )شر

تحلاددل داده هددا مددا توجدده مدده  پددن  گددا  اساسددی مددرور 

ساستراتاب ا  جرله: قایب مند  پرسدش هدا، شناسدایی 

رارها  مرتبآ، ار یامی رافات مطایاداج، خ صده ردردن 

 شواهد و تفسار یافته ها انجا  گرفت. 

 

 

 

 

 

 



 ...درجه ای از 180رخش چ                                                                                                                                                 31

 1400، بهار 1شماره ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 

 
اداده ه ی. فلوچارت جمع آور1شکل   

Figure 1. Data collection flowchart  

 هایافته
ما توجه مه هدف پووهش، محقق در جستجو تباان دو 

سوال اصلی این مطایاده یاندی چاسدتی تغاادر مر هدا  

پددارادایک آمددو ش مدده مر هددا  پددارادایک یددادگار  و ناددز 

نرودها  حررت مه مر هدا  پدارادایک یدادگار  در مرهده 

اسدت. مدر ایدن اسدا  در ایدن  19- مانی پاندمی روویدد

هدا مخش مررسی و تحلال محقق ا  تجزیده و تحلادل داده

هایی در ارتباط ما هر ردا  ا  سوا ج است، ره ماانگر یافته

 در  یر ارائه شده است: 

سوال اول: مفهوم تغییر مرزهای پارادایم آموزش بوه 

 مرزهای پارادایم یادگیری چیست؟

اادر پدارادایک ا  آمدو ش مده قبل ا  پرداختن مه موعوع تغ

یادگار      است، یری مودن، مازان وامسدتگی یدا شداید 

مستقل مودن دو مفهو  آمو ش و یادگار  ا  هدک روشدن 

گددذار علددک مناان (Adam Smith)شددود. اد  اسددرات 

گذار  اسدت رده اقتصاد ماتقد است آمو ش نوعی سرمایه

ن فرایندد شود و هراماعث افزایش درآمد و تویاد قدرج می

منظور ارتقدا  هدا و داندش خدا  مدهماعث رسدب مهارج

شدود توانایی شدخص مدرا  ردارآیی ماشدتر در شدغل مدی

دهدد مزایدا و فوایدد (. مطایااج نشدان می1390)عراد اده

ها، داندش و نگدرش مده افدراد مده آمو ش در مهبود مهارج

شرلی محسوسی مورد تأیادد پووهشدگران متفداوتی قدرار 

( ره مه دنبال این رار عرلررد افدراد، 2003 گرفته )تریوند

رعایت شغلی و سودآور  ناز افزایش یافته است )ماسداده 

(. آمو ش مده ماندا  تد ش مدرا  انتقدال داندش، 1994

مهارج و ماورها  عدرور  در وظدایف مدرتبآ مدا فاایادت 

است ره هدف آن مهبود عرلررد شغلی مده روش مسدتقاک 

آمدو ش مده عندوان یدب  (. ا  ایدن رو1992است )ترویدو 

(، ره ما هدف 2004شود )گی دارایی مهک ا  فرد تلقی می

ریز  شدده و مدان مددر  و آسان ساختن یادگار  طرح

یب یا چند یادگارنده مده صدورج ردنش متقامدل صدورج 

 گارد.می

تر  دارد و فرایند  است در مقامل یادگار ، تاریف جامع

گارد )جانسدون ره آمو ش و هرچنان ترمات را در مر می

اذعدان دارد یدادگار  یدب   (Garvan)(. گاروان 2001

فاایات مادا  ایارر است ره مه شرل رسری یا غار رسری 

شدود )گداروان در راستا  توساه مندامع انسدانی انجدا  می

( ماتقد اسدت یدادگار  شدامل 1995(. مامفورد )1997

تاداد رل مقا ج یافته شده در پایگاه ها  

 مورد 136اط عاتی 

تاداد مقا ج منطبق ما مااارها  پووهش 

 مورد 98

 51تاداد مقا ج وارد شده در پووهش 

 مورد

تاداد پووهش ها  حذف شده مه علت 

تررار، هرپوشانی و عد  انطباق ما مااارها  

 مورد 38پووهشی

 47مقا ج دارا  اط عاج غار عرور  

 مورد

✓ 

 

✓ 

✓ 
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، نگدرش و داندش واقادی مددون محددودیت رسب مهدارج

. ما در نظر گرفتن تااریف آمدو ش و یدادگار   مانی است

توان گفت هدف آمو ش، آسان ساختن یادگار  است، می

در صددورتی ردده یددادگار  فاددایاتی اسددت ردده ا  سددو  

شود و خدود او در مده وجدودآوردن آن یادگارنده انجا  می

دخایت مستقاک دارد و نقش مدر  تنهدا مده عندوان یدب 

)سدداف  گددرددمی تسددهال رننددده مددرا  یددادگار  تلقددی

(. مر این اسا ، آمو ش و یادگار  هر دو ا  جنس 1390

اند، ویی آمو ش ماشتر جنبه آمو ش و ماروندی را فراگار 

دهد در صورتی رده یدادگار  جنبده مورد پوشش قرار می

دهددد، هرچنددان عرلددی و درونددی را مددورد محددث قددرار می

در  آمو ش مر افزایش دانش تأرادتأراد دارد )دانش افدزا(،

حایی ره یادگار  مر تغاار رفتدار و عرلردرد )تدوان افدزا( 

مبتنی است. منامراین پارادایک آمو ش یب ایگو ا  عرلردرد 

رندد، در حدایی رده مناسب مرا  هر فاایات را فدراهک می

ا  عددرور  مددرا  توسدداه پددارادایک یددادگار  مایسددته

هاست،  یرا افدراد مدرا  رسدب و جدذب اط عداج مهارج

آن ناا مندند. در پارادایک یدادگار  فراگادران مدا جدید مه 

شوند ره چه شایستگی و مهدارتی نادا  این امر مواجهه می

دارنددد و چگوندده آن را مدده دسددت آورنددد در ایددن پددارادایک 

هرچنان فراگاران م فاصله ما خورد     را جهدت اصد ح 

نرایندد )ماسدل و هدوگرن یا توساه مهارج خود رسب می

( در مطایادده خددود پددارادایک 1995و تدد) )(. مددارر 2017

آمددو ش و یددادگار  را مددر مبنددا  مأموریددت، مااارهددا  

موفقات، ساختار تدریس و یدادگار  مدورد مقایسده قدرار 

 (.1داده است )جدول

 
 ) (Barr and Tagg, 1995 یآموزش یمو پارادا یادگیری یمپارادا یسه. مقا1جدول 

Table 1. Comparison of learning paradigm and instruction paradigm (Barr and Tagg, 1995) 

 پارادایم آموزش پارادایم یادگیری

 مأموریت و اهداف

 ایجاد یادگیری

 کشف و ساخت دانش توسط فراگیران

 ایجاد محیط یادگیری پایدار

 بهبود کیفیت یادگیری

 ایجاد موفقیت برای فراگیران مختلف

 ارائه آموزش

 رس به فراگیرانانتقال دانش از مد

 های از پیش تعیین شدهارائه دروس و برنامه

 بهبود کیفیت آموزش

 ایجاد دسترسی برای فراگیران مختلف 

 معیارهای موفقیت

 نتایج موفقیت فراگیران و یادگیری

 کیفیت فراگیران خروجی

 توسعه و گسترش فناوری های یادگیری

 کمیت و کیفیت نتایج

 آنرشد یادگیری کامل و بازده 

 کیفیت فراگیران و یادگیری 

 ها و منابعورودی

 کیفیت فراگیران ورودی

 توسعه و بهبود برنامه درسی

 کمیت و کیفیت منابع

 ثبت نام و رشد درآمد

 کیفیت اساتید و آموزش

 ساختار یادگیری و تدریس
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 تقدم کل بر جزء

 های ثابتیادگیری مشخص در زمان

 های یادگیریمحیط

 موزان آماده استمحیط برای دانش آ

 انجام یادگیری تجربی

 هاتلفیق دروس و رشته

 نتایج یادگیری مشخص شده

 هاارزیابی تراکمی در همه زمان

 ارزشیابی خارجی از یادگیری

 ارزیابی عمومی

 های کسب شدهبرابری مدرک با توجه به دانش و مهارت

 تقدم جزء بر کل

 های ثابت و یادگیری متنوعزمان

 س زمان و دروس بر اساس واحدسخنرانی براسا

 های ثابتشروع و پایان کالس ها در زمان

 معلم محور

 های مستقلرشته

 مواد و منابع 

 ارزیابی در پایان دوره

 ارزشیابی و درجه بندی دانش آموزان در کالس توسط مدرس

 ارزیابی خصوصی

 برابری مدرک انباشته شده با توجه به ساعات 

 

ایرللی، توانرندسا   افراد، تغااراج  ها  مانامرو ه رقامت

و تحو ج مان ایرللدی و سدرعت فنداور  عدرورج تغاادر 

پددارادایک ا  آمددو ش مدده یددادگار  را مدداش ا  پدداش     

نراید، منامراین چنانچه متدوان مسدتر     مدرا  تغاادر می

پارادایک ا  آمو ش مه یدادگار  را مدرا  فراگادران هردوار 

آل تلقدی تواند مه عنوان یدب ایددهررد، نتاجه این رار می

گردد،  یرا یادگار  مده عندوان نتاجده آمدو ش محسدوب 

ها تردا  اهدداف و گردد، ره امرو ه مساار  ا  سدا مانمی

رنندد عرلرردشان را مر اسا  رسب یادگار  تنظداک می

(. پددارادایک یددادگار  عدد وه مددر مهبددود 2017)ایاددا  

و مهددرور  افددراد، ا ، افددزایش رددارایی هددا  حرفددهمهارج

توساه نگرش مثبت مه تغااراج را ناز مدورد پوشدش قدرار 

(. تغاادر ا  پدارادایک 2018)را مریدا و هررداران  دهددمی

ها  آمو ش مه پارادایک یادگار ، مؤسساج را ا  محدودیت

سدا د.  یدرا دشوار هرانند مسائل مودجه و فازیری رها می

سدطوح رو  مدرو   در حایی ره تقاعا مرا  تحصال در ترا 

گار  ا  پارادایک آمدو ش را مدا یامد، این امر مهرهافزون می

ور  و ا  مرا  افزایش مهدرهها  مودجهتوجه مه محدودیت

ها      در فراگاران را ما مشرل مواجهه رسب شایستگی

سا د. ا  این رو چنانچده یدب مؤسسده آمو شدی قصدد می

دگان مازان رافات داشته ماشد ما افزایش ر   یا یاددهن

یش دهدد، یقاندات ها      را افزافراگاران در رسب مهارج

این امر عواقب خود ا  جرله جدایگزینی رر ادت مده جدا  

(. 1995رافات را در مر خواهد داشدت )مدارر و هررداران 

هایی ا  جرلده مبتندی پارادایک یادگار  ما تأراد مر ویوگی

اجتراعی مدودن و مودن مر ذاج انسان، شرل دهنده هویت، 

(، اجا ه می 1997اثرمخشی در محاآ غار رسری )جردن 

ها ا  حایددت اسددتاندارد مدده حایددت فراینددد دهددد تددا مرنامدده

(. 2000یادگار  تغاار پادا رنند )سدامبروک و اسدتوارد 

( ماتقد است راهبرد پارادایک یادگار  یدب 2005 ینال )

یرا مده روش اثرمخش در مواجهه ما افزایش فناور  است،  

 دهد.گار  را مییادگارندگان فرصت و توانایی تصراک

سوال دوم: نمودهای حرکت بوه پوارادایم یوادگیری 

 کدامند؟

در  1980تغاار پارادایک ا  آمدو ش مده یدادگار  ا  سدال 

ها  مبتنی مر آمریرا و انگلاس ما نرودهایی هرچون مرنامه

(، 2016ا  آغا  شد )رویندونس شایستگی و توساه حرفه

ها  فنداور  ها  اخادر مدا پاشدرفتما این حدال در سدال

اط عدداج و ارتباطدداج نرودهددا  جدیدددتر  در پددارادایک 

گار  ا  فواید آمدو ش و یادگار  ایجاد شده و دیگر  مهره

گرد هک آمدن یب سر  افراد در یب مران ما یدب مرنامده 

تر شده است. فناور  اط عاج و ارتباطاج رن)مشترک رک

گدذارترین نقددش را در تداری  مشددریت دارد، ا  جرلدده تأثار

تدوان مده مدوارد  یدر یادگار  جدید می نرودها  پارادایک

 اشاره ررد:

 -یادگیری مبتنی بر منتورینو  آموزشوی ساسوتاد

 شاگردی(  
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ا  و شاگرد ( یب رامطه توسداه-امرو ه منتورین) )استاد

 ا  رو  هدف است ره درآن یب فدرد مدا تجرمده و مطلدع،

ا  یا شخصی یب فرد رک تجرمه و مدا آگداهی  ندگی حرفه

(. در تاریدف دیگدر 2009دهدد )هدارج رک را پرورش می

منتورین) مه عنوان فرایند  تلقدی شدده رده در آن یدب 

رندد، شخص افراد دیگر را در راستا  یادگار  ترغاب می

مه شرلی ره ردارآمو  در رسدب داندش جدیدد، مهدارج و 

گازه مسترر مرا  انجا  این رار مده خدود توانایی و ایجاد ان

(. مندددامراین 2012متردددی شدددود )رددد  ن و رایترمادددب 

چه در محاآ آمو شدی و چده  است ره نظامی منتورین) 

تجرمده و قامدل ما در آن فرد   در مارون ا  محاآ آمو شی

اعتراد یدب شدخص دیگدر را در  مانده رشدد و مدا نگر  

ا  راهنردایی فدهها، یادگار ، پاشرفت شخصدی و حرایده

 طدو نیا  و اغلب مه صدورج یدب ارتبداط حرفده رندمی

تواندد مدرا  هدر دو طدرف مدج، داوطلبانه و سدودمند می

ها مررسدی  .(1396)عرامی و هررداران  مساار مفاد ماشد

رنامه منتورین) فاصله مان علو  دهد استفاده ا  منشان می

دانشدجویان  را پرررده و تفرر انتقاد  را در یو عرل نظر 

رند، هرچنان موجب افزایش اعتراد مده نفدس، شروفا می

هددا  رهبددر ، سددا   شددغلی، مهبددود رافاددت مهارجغنی

ارتقددا  یددادگار  فاددال، ایجدداد محدداآ مناسددب مددرا  

مان دانشجویان،  تاام جیادگار ، حرایت روحی، افزایش 

)هانتددون گددردد می فراگاددران رعددایترعددایت ا  دوره و 

 (. 1395آجرپز ، مارماقر200

 یادگیری مبتنی بر مربیگری آموزشی

( مرماگر  یا روچان) را مده عندوان 2011وایز و هراک )

دانندد یب رویررد نوین مرا  تفرر، رهبر  و یدادگار  می

رندد. ره مه انتقال آمدو ش و رسدب یدادگار  رردب می

مذارره و مرایره یب نفر ما نفر دیگر ما ترررز مدر  مرماگر 

ار  و توسدداه فددرد  ا  طریددق افددزایش مهبددود یددادگ

خودآگاهی و احسدا  مسدوویات شخصدی اسدت و در آن 

را ا  طریدق پرسشدگر ، فراگار مرمی، یادگار  خودراهبر 

یددب جددو  گددوش دادن فاددال و چایشددگر  متناسددب در 

ناددورمر  )وان رندددحرایتگراندده و انگازشددی تسددهال می

2012 .) 

اگر  ما تأراد مر در حررت مه سو  پارادایک یادگار ، مرم

فراگار محور ، دانش آمو ان را مه سو  موفقادت ترغادب 

رندد. رند تا فاصله مان وعاات موجود و مطلوب را پر می

گددر  فراگاددر محددور مدده مانددا  فددراهک آوردن مرمددی

هایی مرا  فراگار و یاددهنده مرا  رار در ارتباط مدا فرصت

بلدی پرهاز ا  مجروعه اهداف مشخصدی و تاادان شدده ق

مرا  فراگاران است. در مدل مرماگر  فراگار محور ترررز 

ا  فاایات هره جانبه مالک مه سو  هررار  مدا فراگادران 

رند. ا  جرله اقدداماج اصدلی ایدن نردود در تغاار پادا می

 پارادایک یادگار  عبارتند ا :

   شددرل گاددر  اهددداف ویددوه یددادگار  مراسددا

 مرایراج

 فراگادر توسدآ  تجزیه و تحلادل مدنظک فاایادت

 مرمی 

 هدایت فراگار ما شواهد یادگار  توسآ مرمی 

 ها  مشترک ریز  مرا  فاایاتهررار  و مرنامه 

  هددایت مرمدی توسدآ مددیر مدرسده )سدویانی

2013) 

 سازییادگیری مبتنی بر بازی

سدددا   یدددا گارافاراشدددن ها  اخادددر ما  در سدددال

(Gamification) هددا  رویرددرد  اسددت ردده فاایات

ها  مشامهی هرانندد مدا   ا   را ما ما   مرا  تجرمهغارم

(، تدا فراگادران را 2017رند )هوتار  و هرار   ادغا  می

هدا  اط عداتی ها  جد  مثدل نظا در مساار  ا   مانه

(، ما اریامی و آمو ش توانرندد رندد. 2017)یاو و هرراران 

سا   هدک در مخدش صدنات مراین اسا  استفاده ا  ما  

(، و هددک در مخددش دانشددگاهی مدده شددرل 2008)ردداک 

چشددرگار  افددزایش یافتدده اسددت )هرددار  و هرردداران 

سدا   مده ا  نظر مفهومی گارافاراشن یدا ما  (. 2014

هددا در فرایندددها  هددا و فوایددد ما  مانددا  رددارمرد ویوگی

شدود )نارویسدون جهان واقای یا حل مشر ج تاریف می

ایند مده ردارگار  سا   فردر تاریفی دیگر ما   (.2015
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هددا  مددا   در سددناریوها  یددادگار  یددا مفدداهاک و طرح

تر و آمو شی است تا سدناریوها را مدرا  فراگادران جدذاب

دهدددد مطایاددداج نشدددان می تر رندددد.سدددرگر  رنندددده

ها  تحلالی، تفردر ها منجر مه مهبود مهارجگارافاراشن

هددا  ارتبدداطی و روانددی گار ، مهارجراهبددرد ، تصددراک

(، و 2019شددود )ارددل و هرردداران فراگاددران میحررتددی 

هایی مدرا  یادگارنددگان در یدادگار  فادال، حدل فرصت

مسوله و رسب تجرمااتی در محاطدی مددون خطدر ایجداد 

 (. 2019رند )گنتر  و هرراران می

 وبیناریادگیری مبتنی بر 

دهد ره ومانار ادمااج این نرود پارادایک یادگار  نشان می

ناروب، جلسداج مجدا   و رنفدرانس وب مترادف ما سدرا

ها  مجدا   دانشدجویان مده هره مرا  توصاف گردهرایی

شددوند رننده یددادگار  محسددوب میعنددوان یددب تسددهال

یردددی ا  وماندددار امدددرو ه  (.2008)اسدددتفان و موتدددت 

ها  ارتباطاج ما واسطه رایانه است و در ترین نظا پاشرفته

طه رایانده ماشدترین آوردها  ارتباطاج ما واسدمان دیگر ره

توساه را در انتقال ویدئو، صدا و تصویر داشته است )وان) 

( ماتقدند ومانار مه 2008وان) و هسو ) (.2008و هوسی 

مانا  محاطی تقریبا رودررو است ره مشاررت اجترداعی 

رنندگان و تسهال تاامدل چندسدطحی را افدزایش شررت

رفه مدودن دهد. ومانار هرچنان مر مبنا  مقرون مه صدمی

(، ارتبداط هرزمدان و تسدهال تاامدل 2006)دگارا و مدورا 

( فراگادددران را قدددادر 1999چندسدددطحی )مارجدددانویس 

 هایی را مرا  تاامل مه اشتراک مگذارندد.سا د، تا مرنامهمی

توان مه موارد  یر اشداره ها  مار  ومانار میا  جرله ویوگی

 ررد:

گان اجدا ه مده ارائده دهندد نرم افزار اشتراک گوااری:

هایی مرا  ررب مه مخداطبان دهد تا اط عاج و مرنامهمی

 در فهک مهتر موعوع  مه اشتراک مگذارند.

توانندد شررت رننددگان در طدی جلسده می چت ویدیو:

شان را ا  طریدق چدت ویددئو مدون خلل در جلسه سوا ج

 مپرسند.

امران ذخادره جلسده مدرا  افدراد  رده  ضبط جلسات:

 رند.ح ور داشته ماشند، فراهک می اند،نتوانسته

توانند مرا  هددایت رفتدار ارائه دهندگان می نظر سنجی:

خود ا  نظرسنجی مخاطبان استفاده رنند )ورما و سان) 

2010.) 

های آزاد انبوه بور خوط یوا دورهیادگیری مبتنی بر 

 موک

( مده MOOCها  آ اد انبوه مر خآ یا موک )امرو ه دوره

شود )مارگدارین گار  آن ین گفته میشرل جدید  ا  یاد

(، ردده ا  ترراددب مفدداهاک مختلفددی 2015و هرردداران 

هرچون یادگار  ایرتروناری، ارتبداط گسدترده، اشدتراک 

ها  آ اد انبدوه مدر خدآ دورهدانش و ما  ایجاد شده است. 

نوینی است ره ف ا  آمو شی و چگونگی یدادگار   پدیده

ر داده اسدت. ایدن را مه شرل محسوسی مدورد تحدول قدرا

ها مه صورج رایگان مدا تأرادد مدر مسدتر وب و ف دا  دوره

مجا   در پی آن هستند رده ف دا  رد   در  را مده 

خارا ا  دیوارها  و مر هدا  جغرافادایی توسداه داده مده 

ها نفر ا  سراسر جهان مددون محددودیت شرلی ره مالاون

وش  مانی و مردانی متوانندد ا  رد   مهدره مبرندد. ایدن ر

ها در ایا ج ره تاداد  ا  دانشگاه 2011آمو شی تا سال 

متحده ا  آن رونرایی رردندد ناشدناخته مدود )مالاگدان و 

(. مدر ایددن اسدا  ایددن نردود ا  پددارادایک 2013هررداران 

مه شرل چشرگار  مدورد توجده  2012یادگار  ا  سال 

ها   یاد  قرار گرفته است )مارگارین و هررداران دانشگاه

ها نفر ا  تردا  نقداط جهدان مده (، و  امرو ه مالاون2015

وسدداله مؤسسدداج آمددو ش عددایی ا  ایددن روش یددادگار  

(. ایدن 2013رنند )یانگونوادینی و هررداران استفاده می

ها دارا  ها  آمو شدی دانشدگاهها امرو ه شباه مرنامهدوره

یب مرنامه  مانی مشخص مرا  آغا  و پایان دوره آمو شدی 

گذار  داندش مدان ا  تااملی مدرا  مده اشدتراکو ناز ف 

 ماشد.فراگاران و اساتاد می
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 یادگیری سیار

هایی ره مه علت تغااراج فناور  اط عداج و یری ا  روش

ارتباطاج مه وجود آمده، مهره گار  ا  یدادگار  سداار یدا 

  گاردیاا   مدیی حقاقتدرهردراه   گاردیاهرراه اسدت. 

 ر ساا اههرر  هاور فنا ریقطا   ره ستا ناریویرترا

ها صوتی، رتب ایرتروناری  playerو  PAD، تلفن نچو

(. در ایددن روش 2005گاددرد )ردداجن و غاددره صددورج می

 سراسردر  نگوناگو منامعا    گاردیا مه درقا ننشجویادا

داده  تغااررا  دخو شی موآ محاآ نندامیتو و هستند نااد

)خسدددرو  نرایند  دستفاا نشیگوناگو موآ  هاتجرمهو ا  

(. استفاده ا  یدادگار  مده وسداله 1393نجره و هرراران 

ملزوماج هردراه ا  آن جهدت مدا اهرادت اسدت رده یدب 

ا  و اصلی در ترا  جوانب یدادگار  را فدراهک حرایت پایه

(. یادگار  ساار این توانایی را مده 2007آورد )موایندا می

را یاد مگارند دهد ره مطایب مورد ع قه خود فراگاران می

و مه طور آ ادانه در هر  مان و در هر مران ما دوستان خود 

 (.1392تقساک رنند )رعایی راد 

امرو ه استفاده ا  یادگار  هرراه مه عندوان یدب امدزار 

تواند مساار مؤثر فناور  مرا  ررب مه فرایند یادگار  می

و اثرمخش ماشد.  یرا در حایی رده دانشدجویان آ ادانده مده 

توانندد مدر فرایندد پردا ند اساتاد میتفاده ا  فناور  میاس

توانددد مددرا  یددادگار  ترررددز رننددد. فندداور  هرددواره می

افزایش دسترسی مه مواد آمو شدی ماتبدر در هدر  مدان و 

(. مدا 2010گارد )شوهل مرانی مورد استفاده اساتاد قرار 

استفاده ا  وسایل یادگار  هردراه دیگدر     ناسدت رده 

هدا  ثامدت اتفداق ها  ثامت یا در  مانار  در محاآیادگ

مافتد، منامراین یادگار  ساار جز جدایی ناپدذیر ا  فرایندد 

 یادگار  در آینده خواهد مود.

 یمجاز تیواقع عینکیادگیری مبتنی بر 

گادر  ا  فنداور  مده مفهو  یادگاریی هره جانبه در مهره

هدا  مدا فناور ا  و تاامل انسدان ها  رایانهویوه گرافاب

رود سا  مه رار مدیا  مرا  ایجاد دناا  مجا   شباهرایانه

تا یادگار  را ما رویرردها  پداگوژ  و آمو شدی مناسدب 

(. واقاادت مجدا   مده 2006ارتقا دهد )پاتل و هررداران 

سددا  واقاددی جانبدده یددا شباهعنددوان یددب چندرسددانه هره

اد در رامپاوتر  یب محاآ را مدرا  ح دور فازیردی افدر

هایی در جهان واقای یدا دنادا  خادایی را ترسداک و مران

رندد )ویلادو و امران تاامل ما آن جهان را مرا  فرد ایجاد 

(. در تاریفددی دیگددر واقااددت مجددا   یددب 2017  تددوا  

توانند ما محاآ رامپاوتر  سه ماد  است ره فراگاران می

رو ا  ا  واقاادت رومدرشف و مررسی ما دناا  طراحی شده

(. در جدیدددترین 2019شددوند )اسددتاورویاا و هرردداران 

هدایی مدا یدب طراحی آن این روش نوین مه شدرل عانب

دهدد تدا نرایشگر مر رو  سر است ره مه رارمران اجا ه می

ا  شباه یب سا   شده رومرو، و تجرمهما یب محاآ شباه

 واقاات را درک رنند. هدف ا  سداخت و طراحدی عاندب

ورسدا   یدا جدذب ردارمر در یددب واقاادت مجدا   غوطه

ا  و یادگارنده محور اسدت، محاآ شباه سا   شده رایانه

تددا منجددر مدده سددط  مددا تر  ا  مشدداررت در مقایسدده مددا 

 (.2002ها  سنتی شود )اسچویهورست ر  

تواند مدرا  خلدق یدب در هزاره سو  این وساله مها  می

تا یادگارندگان متوانند جهان مجا   عرومی طراحی شود، 

مدده صددورج مشددترک و هرزمددان یدداد مگارنددد. مانوچددا و 

( اذعان دارند ره واقاات مجا   تقویدت 2018هرراران )

رننده خ قات و پرسشگر  است، ره مه فراگادران اجدا ه 

 دهد. درک و تفرر در مورد مسائل آینده را می

 بحث 

سداار مااد ج م 19-در آغا  هزاره سو  مارار  رووید

ریز  مرا  آینده مر هدک  ده، و  یاد  ا  مشر را مرا  مرنامه

مشر را وادار مه اتخاذ تصراراتی پاش ا  موعد مقرر نردوده 

است. ماحصل این تغاار مااد ج در مرهه پاندمی ماردار  

، تسریع گذر ا  پارادایک آمو ش و ایجداد چشدک 19-رووید

در خصدو  اندا   جدید تحت عنوان پدارادایک یدادگار  

ها      مرا  فراگاران مدوده اسدت، مده ارتقا  شایستگی

ها  صورتی ره افراد مده شدرلی جدیدد مددون محددودیت

مر مند  شده فازیری ما تاامل ما دناا  واقای مه مهتدرین 

ا  خود گا  مردارند،  یرا نحو مررن نسبت مه توساه حرفه

ترین شدرل آن در یدب ف دا  امرو ه آمو ش در مارویی
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ر سی ما مر هایی محصور شده ما دنادا  مادرون در حدال 

متصور است، ره در این ف ا  مر مند  شده یدب سدر  

آیند، و یب مرنامده ها  متفاوج گرد هک میافراد ما ویوگی

آمو ش مشترک مده هرده آنهدا مدا هددف یدادگار  ارائده 

هدف پدووهش حاعدر تبادان تغاادر رویردرد ا   گردد.می

پارادایک یادگار  مه عنوان یب رهاافت  پارادایک آمو ش مه

مدود.  یافتده هدا در  19-اثرمخش در مرهه پانددمی روویدد

خصو  سوال اول ماانگر این مود رده مدا در مرهده تغاادر 

پارادایک ا  آمو ش مه سو  پارادایک یدادگار  هسدتاک. در 

این تغاار پارادایک یادگار  در جستجو گسدترش خدود در 

ارها  ر   است ره عرن سا گار ما مر هایی فراتر ا  دیو

 دایی و حاماان دیدگاه انتقداد  پاامددهایی نظریه مدرسه

هرچون: یادگار  اصال، عدایت آمو شدی و فرصدت هدا  

مرامر مرا  هره را در مر دارد. یافتده هدا  سدوال دو  نادز 

هدا  آن ا  جرلده: نشان داد ره پارادایک یادگار  مدا نرود

شاگرد ، -سا  ، استادموک، ما   واقاات مجا  ، ومانار،

 رند. مرماگر ، یادگار  ساار ایفا  نقش می

مدیهی است علت اصلی تسریع گرایش مده سدو  پدارادایک 

ها  ناشی ا  فناور  اط عاج و یادگار  ع وه مر پاشرفت

ارتباطاج مه دیال منطبق مودن ما شرایآ ایجداد شدده مده 

ی است. ا  این رو در جهان رنون 19-وساله پاندمی رووید

هدا  متاددد حررت مه سو  پارادایک  یادگار  مدا ویوگی

هرچون: یادگار  مبتنی مر شایستگی، یادگار  عرادق و 

فاال، مبتنی مودن یادگار  مر ناا هدا و ع یدق فراگادران، 

افزایش عریب درگادر  فراگادران در رسدب یدادگار  و 

وان عد  محدودیت مرانی و  مانی مدرا  یدادگار  مده عند

یب امدر     مداش ا  پداش در جهدان مدت طک امدرو   

رسدد رده اسدتفاده ا  ماشدد.  یدرا مده نظدر میعرور  می

پارادایک آمو ش عرن مه هدر رفتن  مدان و هزینده و نادز 

دیگدر هرانندد  19-تأثار منفی در شرایآ پانددمی روویدد

گذشته رارایی     را نددارد و آنچندان رده مایدد و شداید 

-شدود. اسدتد ل مدیانرندسا   فراگاران نریمنجر مه تو

شودره  حرردت مده سدو  پدارادایک یدادگار  در شدرایآ 

 دایی و حامادان شاوع این مارار  سا گار ما نظریه مدرسه

دیدگاه انتقاد  است، وپاامدهایی هرچون: یادگار  اصل، 

شناخت موقااتی و عدایت آمو شدی و فرصدت هدا  مرامدر 

 .مرا  هره را در مر دارد

 گیرینتیجه

گار  ا  پارادایک یادگار  در مرهه  مانی ماردار  مهره     

ررونا ویرو  منجر مه این شده است ره هرانندد گذشدته 

ها  افراد دیگر محصدور مده ح دور افدراد در مهبود توانایی

ر   و ارائه یب مرنامه مشترک مه آنهدا ناسدت، ملرده در 

فراگاددران  دایی راسدتا  حررددت مدده سدو  ایددده مدرسدده

توانند در هر  مان و مرانی مر مبنا  ع یق و ناا هدا  می

ویوه خود فارغ ا  جنسات، نواد و سدن نسدبت مده رسدب 

ها      مرا  موفقات درحدو ه شدغلی دانش و شایستگی

 دایی مدا خود پاشرفت رنند. مدیهی است ره ایده مدرسده

رده  گذر ا  مسار عدایت اجتراعی ما یب نگاه انسدانگرایانه

مه عنوان دغدغه و آمال حاماان دیدگان انتقاد  محسدوب 

ها  مرامدر آمو شدی مدرا  شود، منجر مه ایجاد فرصدتمی

گردد.  یرا در پدارادایک یدادگار  فراگادران مددون هره می

ها  پددارادایک آمو شددی ا  جرلدده: محدددودیت محدددودیت

ها  فدرد  و...  مانی، محدودیت مرانی، محدودیت تفاوج

هدا      را رسدب رنندد و  نسدبت مده نند، تواناییتوامی

ها  عدایت رسب دانش و مهارج عرور  مرا  نقد چایش

 اجتراعی گا  مردارند.

    اسدت مسدوویان و دسدت ما توجه مه آنچه گفته شد، 

اندرراران آمو شی شرایآ منت  شدده مده وسداله ماردار  

را مده عندوان یدب فرصدت نگریسدته و عدرن  19-رووید

شناسی شرایآ ما در نظر گرفتن ادراراج فراگادران،  آساب

یاددهندگان و ذینفاان مستر و ف ا      را مدرا  ایجداد 

پارادایک یادگار  ما توجه مه پاامدها  مثبت آن )یادگار  

اصددال، عدددایت آمو شددی و فرصددت هددا  مرامددر( در ارتقددا 

مدا تردا  ها  فراگاران اتخاذ رنندد. ها و شایستگیتوانایی

اوصاف قامل ذرر است مطایاه حاعر هندو  در امتددا   این

هایی )جدید مودن ایدن راه است و یقانا مه علت محدودیت

هددا و عددد  یددافتن حددو ه، توصددافی مددودن ارثددر پووهش

ا ، امردان انتشدار تحقاقداج در ایدن ها  مداخلهپووهش
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ها  دیگر  غار ا   مان فارسدی و انگلاسدی و حو ه ما  مان

هایی مه صورج راغذ  ره ما جسدتجو در وهشیا انتشار پو

اینترنت دسترسی مه آنها حصول نگردد( ناا مندد محدث و 

 ماشد. تحقاقاج ماشتر  می
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ر   و عدایت   دایی، یادگار  اصال، گسترش آمو ش ا  ف ا  فازیری مه مارون ا مدرسه چکیده:

ها  نظا  آمو شی در دناا  امرو  است. هدف پووهش حاعر ها  مرون رفت ا  چایشآمو شی یری ا  راه

تباان تغاار رویررد ا  پارادایک آمو ش مه پارادایک یادگار  مه عنوان یب رهاافت اثرمخش در مرهه پاندمی 

ارادایک ا  آمو ش مه یادگار  مرا  گسترش مود. یذا در این پووهش چاستی و نرودها  تغاار پ 19-رووید

مورد مررسی قرار گرفت. پووهش حاعر مه 19-آن در مارون ا  دیوارها  ر   در مرهه پاندمی رووید

 ما  راادگی کیپارادا  مه سو حررت ره داد نشان  ینتاروش رافی ا  نوع مرور  ساستراتاب انجا  شد. . 

مرهه  در( اراس  راادگی ، گرامرم ن)،یمنتور ، سا  ما  موک، نار،اوم ، مجا  تا)واقا آن  هانرود

: هرچون  آوردهاره ، انتقاد دگاهید اناو حام یی دامدرسه هیما نظر سا گار عرن 19-دیروو یپاندم

 .دارد مر در را هره  مرا مرامر  هاو فرصت یآمو ش عدایت ل،ااص  راادگی

 

 .19-یادگار ، روویدپارادایک آمو ش، پارادایک  واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 

 


