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Abstract 

Special circumstances these days the outbreak of the Corona virus, the closure of schools and 

the emphasis on the use of e-learning, have transformed the capacity to use technology and e-

learning. Thanks to this tremendous opportunity, a learning-driven approach to the research-

based learning process has been realized everywhere. Any scientific approach, if properly 

designed and implemented, can have effective results. In this regard, it is necessary to first 

study the existing conditions from the perspective of the stakeholders of the educational 

system. For this purpose, the leading research has examined the satisfaction of the two studied 

groups, namely teachers and students in the virtual education of Saravan city in Mohammadi 

city during the closure of face-to-face education. Research data were collected in two 

quantitative ways through questionnaires and interviews. The experiences of each group about 

the technologies used, attitude, level of satisfaction, advantages and disadvantages, problems 

and issues as well as their suggestions have been studied. The results of this study showed 

that among the available technologies, WhatsApp software and then happy and in tools, smart 

phones have the most application and use among the research sample. Relatively good teacher 

satisfaction except in the happy program, students were relatively satisfied with the virtual 

education 
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 چکیده

های استفاده از فناوری و  ی، ظرفیتشرایط خاص این روزها، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس و تاکید بر استفاده از آموزش مجاز
جا کانون یادگیری شده رویکرد پژوهش محور در  العاده، همه های الکترونیکی را متحول ساخته است. به واسطه این فرصت فوق آموزش

ه باشد. در این تواند نتایج اثربخشی داشت است. هر رویکرد علمی، به شرط آنکه درست طراحی و جاری شود می فرایند یادگیری محقق شده
نفعان نظام آموزشی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. به همین منظور، پژوهش  راستا الزم است تا نخست شرایط موجود از دیدگاه ذی

آموزان در آموزش مجازی شهرستان سراوان در شهر محمدی در مدت  رو، به بررسی رضایت دو گروه مورد مطالعه یعنی معلمان، دانش پیش
آوری شده  های تحقیق به دو شیوه کمی و از طریق ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه جمع تعطیلی آموزش حضوری پرداخته است. دادهزمان 

های مورد استفاده، نگرش، میزان رضایت، مزایا و معایب، مشکالت و مسائل و همچنین پیشنهادات  است. تجارب هر گروه پیرامون فناوری
اپ و سپس شاد و در ابزارها،  افزارهای واتس های موجود، نرم رفته است. نتایج این مطالعه نشان داد از بین فناوریایشان مورد مطالعه قرار گ

اند. میزان رضایت معلمان نسبتا خوب به جز در برنامه شاد،  تلفن همراه هوشمند بیشترین کاربرد و استفاده را در میان نمونه تحقیق داشته
 .ازی نسبتا راضی بودندآموزان از آموزش مج-دانش

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش مجازی، رضایت مندی، معلمان، دانش آموزان واژگان کلیدی:

 

 تربیتی محفوظ است.تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم 

 

 مقدمه 

، شیوع یک ویروس کرونای جدید معروف به 2462در دسامبر 
، در چین رخ داد و ظرف چند ماه به سرعت در سراسر 62کوید 

جهان گسترش یافت. کرونا یک بیماری عفونی است که به 
 20، 62،کوید 2426. تا ژانویه [6]سی حمله می کندسیستم تنف

 626میلیون نفر در  2میلیون نفر را مبتال کرده و باعث مرگ 
. این بیماری همه گیر اختالل [2]کشور و منطقه شده است

گسترده ای در سیستم های آموزشی ایجاد کرده است که بیش 

میلیارد دانش آموز را تحت تاثیر قرار داده است. دولت را  5/6از 
مجبور به لغو امتحانات سراسری و تعطیلی موقت مدارس، توقف 
آموزش حضوری و رعایت دقیق فاصله گذاری فیزیکی کرده 
است. این رویدادها جرقه دگرگونی دیجیتال آموزش را زده و 

چالش کشیده  توانایی آن را برای پاسخگویی سریع و موثر به
است. مدارس فن آوری های مرتبط را اتخاذ کردند، منابع 
آموزشی را آماده کردند، سیستم ها و زیر ساخت ها را تنظیم 

 

http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=1080078&_au=%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%A7++%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=1080078&_au=%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%A7++%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=996805&_au=%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C++%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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کردند پروتکل های آموزشی جدیدی ایجاد کردند و برنامه های 
 . [0]درسی خود را تنظیم کردند

سیستم آموزشی در سراسر جهان به دلیل تعطیلی طوالنی مدت 
برای جلوگیری از انتقال  2424مدارس و دانشگاه ها از مارس 

این بیماری با بحران جدیدی روبرو است و به طور ناگهانی 
ل کالس های درس سنتی به کالس های درس مجازی تبدی

با این حال،  [0]شده اند که تاثیر زیادی بر بخش آموزشی  دارد
انتقال از آموزش حضوری به آموزش مجازی برای برخی مدارس 
آسان، اما برای برخی دیگر دشوار بود به ویژه مدارسی که از 

 .[0]کشورهای در حال توسعه با زیرساخت های محدود هستند

آموزش مجازی یا یادگیری مجازی و یا به عبارت دیگر آموزش 
الکترونیکی بر بستر اینترنت از راه دور امکان پذیر است. یکی از 
انواع آموزش مجازی و بی شک برترین نوع آموزش مجازی 
است. آموزش مجازی یکی از مهم ترین کاربردهای فناوری 

خیر است. این نوع آموزش اطالعات و ارتباطات در دهه های ا
که نیازی به حضور فیزیکی ندارد، روشی نوین با کمک فن 
آوری های روز و متکی بر ابزارهای فناوری اطالعات است. در 
اموزش الکترونیکی ، آموزش حضوری به طور کامل شبیه سازی 
شده و به صورت غیر حضوری  ارائه می شود. این روش 

و همزمان و ناهمزمان برگزار ه آموزشی می تواند به صورت زند
البته که آغاز و روند هر برنامه ای با مزایا و معایبی همراه . شود

است بطور مثال برخی از خانواده ها در مناطق محروم از امکانات 
و مهارت کافی برخوردار نیستند و نابرابری دیجیتالی )عدم 

پیوتر و تلفن همراه هوشمند( ممکن دسترسی به اینترنت و کام
است آن ها را با ترک تحصیل فرزندشان مواجه کند. عدم 

افزارهای آموزش مجازی  ها و نرم آشنایی دانش آموزان با برنامه
ها  یکی دیگر از مشکالت است. بعضی از این برنامه

های دیگری را در کامپیوترها  هایی را دارند و نیز برنامه پیچیدگی
رند و عمالً سطح تکنیکی و فنی خاصی را شاید طلب الزم دا

آور است و  آموزان خستگی کند. این نوع آموزش برای دانش
آموزان یکی از  کند ایجاد تنبلی در بین دانش زدگی ایجاد می دل

مشکالت آموزش از طریق فضای مجازی است از طرفی خارج 
زش بودن از بعد زمان و مکان یعنی در دسترس بودن این آمو

توان در مسافرت، محل کار، منزل و.. در  که می طوری است به
شود. و  کالس حاضر شد و در واقع محدودیت مکانی برداشته می

توانایی یادگیری با سرعت شخصی، از نمونه مزایای قابل توجه 
 .[5]این پدیده است

اهمیت استفاده از روش های آموزش مجازی از قبیل آموزش 
ر، آنالین، ترکیبی، و ... تا به امروز فقط صاحب نظران این سیا

حوزه و افرادی که به علت محدودیت زمانی و مکانی عالقه از 
آن ها استفاده می کردند می دانسته اند اما اهمیت این قبیل 

آموزش ها در شرایط جدید و پیشامدهای  احتمالی ممکن برای 
حال ممکن است که  هر فرد  یا جامعه عیان می شود. به هر

آموزش مجازی و غیرحضوری بهترین انتخاب نباشد اما دانستن 
موانع و مشکالت آن از دید معلمان و دانش آموزان می تواند به 
موسسات آموزشی و برنامه ریزان کمک کند تا روند آموزش 
مجازی را بهبود بخشند. بنابراین این مقاله به دنبال سنجش 

آموزان از آموزش مجازی است تا از  رضایت معلمان   و دانش
مسیر بتوان با ارائه پیشنهادات علمی تاثیر این آموزش را از قبل 

 بیشتر کرد.
 

 پیشینه عملی تحقیق

رضایت دانش آموزان از آموزش های مجازی بسیار متفاوت بوده 
است بعضی از دانش آموزان از این روند بسیار راضی بودند. 

با هدف مقایسه تاثیر آموزش که  [1](6044تحقیقی علی بخش)
مجازی از طریق برنامه شاد و تلویزیون آموزشی در یادگیری 

آموزان ابتدایی انجام دادند. که -خودتنظیمی و رضایت دانش
ها نشان داد آموزش مجازی از طریق برنامه شاد و  یافته

تلویزیون آموزشی در یادگیری خودتنظیمی و رضایت 
 [7](6044کوزه کنانی) .ناداری داردآموزان ابتدایی نقش مع دانش

پژوهشی با هدف عوامل موثر در کیفیت خدمات آموزشی بر 
رضایت دانش آموزان دختر انجام داد که نتایج بدست آمده نشان 
داده که کیفیت خدمات آموزشی بر رضایت دانش آموزان در 
آموزش مجازی تاثیردارد. و به عبارتی کیفیت خدمات آموزشی 

ایت دانش آموزان در آموزش مجازی تاثیر می درصد بر رض22,5
هدف بررسی تاثیر ابعاد  پژوهشی با[2](6020آزاد) گرگذارد.کار

کیفیت وب سایت آموزش مجازی دانشگاه تهران بر رضایت 
کلی دانشجویان دوره های مجازی انجام داد که یافته ها نشان 
داد که آموزش مجازی وبسایت ها بر رضایت کلی کاربر 

 [5](6022اسبی داشته است. خادم الحسینی)معناداری من
آموزان و والدین  پژوهشی با هدف تجارب زیسته معلمان، دانش

گیری   در آموزش مجازی درس علوم مقطع ابتدایی در دوره همه
در شهرستان برخوار اصفهان انجام داد. که میزان  62-کووید

 2,52و والدین  0,20آموزان -، دانش0,27رضایت معلمان 
شد که نشانگر باال بودن رضایت در معلمان و نارضایتی  ارزیابی

تحقیقی را با هدف  [2](6044بین والدین بود. خوش بین گشتی)
سنجش کیفیت آموزش از طریق برنامه شاد برای دانش آموزان 
دوره ابتدایی شهرستان فومن از دیدگاه معلمان انجام داد با توجه 

گرفت برنامه شاد  به بررسی نتایج تحلیل شکاف می توان نتیجه
در همه ابعاد هفتگانه دارای شکاف منفی است و معلمان از 
کیفیت آموزش در برنامه شاد هنوز رضایت ندارند و برنامه شاد 
اهداف آموزشی معلمان ابتدایی را تامین نکرده است. ماهیوب 
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پژوهشی با عنوان چالش های یادگیری الکترونیکی  [64](2424)
کرونا زبان آموزان انجام دادند. نتایج در طول بیماری همه گیری 

نشان داد مشکالت اصلی یادگیری الکترونیکی در طول دوره 
کرونا با چالش های فنی، تحصیلی و ارتباطی در ارتباط دارد. 
نتایج مطالعه نشان داد که اکثر زبان آموزان از ادامه بادگیری 

ظار در آنالین رضایت ندارند، زیرا نمی توانند پیشرفت مورد انت
 عملکرد یادگیری زبان را برآورده کنند.

 

 روش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و با توجه به اینکه 
آموزش مجازی  در این پژوهش به دنبال مقایسه منطقی پدیده

بین معلم و دانش آموزان  هستیم، بنابراین، پژوهش حاضر، 
ای است. مقایسه  -کمی از نظر ماهیت پژوهش از نوع علی

آموزان  جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان و دانش
مقطع دوم ابتدایی ساکن شهرستان سراوان شهر محمدی بود 

در مدارس مشغول به فعالیت 6044-6046که در سال تحصیلی
 0عدد می باشد که  2بودند تعداد مدارس ابتدایی این شهر 

گیری به صورت  پسرانه می باشند. نمونه 0مدرسه دخترانه و 
تصادفی و سیستماتیک بود که در نهایت تعداد معلمان  شرکت 

رسید .مالک  644نفر و دانش آموزان  54کننده در پژوهش 
های ورود به نمونه شامل استفاده از  فضای مجازی در امر 
تدریس بود. مالک های خروج عدم استفاده از  فضای مجازی 

از آموزش مجازی از  در امر تدریس بود؛برای سنجش رضایت
پرسشنامه فرم نظر سنجی آموزش مجازی دانشکده فنی و حرفه 

گویه  24ای دکتر شریعتی استفاده شد که این پرسشنامه شامل 
است. بنابراین قبل از  70/4است که آلفای کرانباخ آن برابر با 

توزیع پرسشنامه اصلی، توزیع اولیه ای انجام شد.  بعد از جمع 
 SPSSبرای تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار  آوری داده ها

  استفاده شد.

 

 یافته ها

دانش آموز در مصاحبه شرکت کردند که در  644معلم و  54
 .اطالعات جمعیت شناختی آنها ارائه شده است 6جدول شماره

  

 
 رضایت از آموزش مجازی :6جدول

 میزان استفاده از  نرم افزار تحصیالت پایه سن 

 معلمان

 

 ٪644 واتساپ 5 فوق دیپلم 65 چهارم 2 04-24

 ٪24 شاد 02 لیسانس 62 پنجم 67 04-06

 ٪2 اسکای روم 0 ارشد 67 ششم 61 54-06

14-56 2 * * * *   

 دانش آموزان

 ٪644 واتساپ * * 00 چهارم 00 64-2

 ٪644 شاد * * 05 پنجم 57 62-66

 ٪25 اسکای روم * * 06 ششم 64 60-60

 
 میزان رضایت معلمان و دانش آموزان از برنامه شاد، واتساپ و آموزش مجازی  :2 جدول

 میانگین تعداد گروه اضطراب
میانگین 
 فرضی

تفاوت 
 میانگین

انحراف 
 معیار

 tنمره 
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

 برنامه شاد
 444/4 22 27/1 22/64 11/64 14 11/77 644 دانش آموزان

 420/4 02 -05/2 46/26 -7 14 50 54 معلمان

 برنامه واتساپ
 444/4 22 77/62 45/2 26/65 14 22/75 644 دانش آموزان

 462/4 02 05/2 21/62 20/1 14 20/11 54 معلمان

 آموزش مجازی
 446/4 22 -047/0 00/67 -77/5 14 20/50 644 دانش آموزان

 444/4 02 -42/2 04/26 -61/20 14 20/05 54 معلمان

 

نشان می دهد که میزان رضایت دانش  2یافته های جدول 
نمره از  11/64( که 11/74آموزان در استفاده از برنامه شاد)

 tبیشتر است این تفاوت با توجه به آماره  14میانگین جامعه 
درصد  22در سطح  22( با درجه آزادی 27/1محاسبه شده)

میزان رضایت دانش آموزان در (. همچنین P>46/4)معنادار است
نمره از میانگین  22/65(. که 22/75استفاده از برنامه واتساپ )

محاسبه  tبیشتر است این تفاوت با توجه به آماره  14جامعه 
درصد معنادار  22در سطح  22( با درجه آزادی 77/62شده)ه)



و همکارشدهواری   

10 

لذا به لحاظ آماری اینطور می توان نتیجه  (.P>46/4)است
که میزان رضایت دانش آموزان در میزان استفاده از گیری کرد 

برنامه واتساپ و شاد باالتر از میانگین جامعه است و لذا میزان 
رضایت دانش آموزان از برنامه واتساپ بیشتر است. و میزان 

نمره از  7( که 50رضایت معلمان در استفاده از برنامه شاد )
 tتوجه به آماره کمتر است این تفاوت با  14میانگین جامعه 

درصد  25در سطح  02( با درجه آزادی -05/2محاسبه شده)
معنادار است یعنی میزان رضایت معلمان از حد نصاب جامعه 

پایین تر است همچنین میزان رضایت معلمان از واتساپ 
بیشتر است این  14نمره از میانگین جامعه  20/1(که  20/11)

 02( با درجه آزادی 20/2ده )محاسبه ش tتفاوت با توجه به آماره 
یعنی میزان رضایت  (.P>46/4)درصد معنادار است 25در سطح 

معلمان از استفاده از  برنامه واتساپ جهت آموزش مجازی 
 باالست.

در جدول میزان رضایت معلمان و دانش آموزان از آموزش 
 مجازی ارائه شده است.

 

 مجازی براساس گروه( رضایت از برنامه شاد، واتساپ و آموزش 0جدول)

 سطح معناداری درجه آزادی tنمره  انحراف معیار میانگین تعداد گروه اضطراب

 برنامه واتساپ
 45/2 22/75 644 دانش آموزان

26/0 602 444/4 
 21/62 20/11 54 معلمان

 برنامه شاد
 22/61 11/74 644 دانش آموزان

50/5 602 444/4 
 46/26 50 54 معلمان

 آموزش آنالین
 00/67 52/50 644 دانش آموزان

10/5 602 444/4 
 04/26 20/05 54 معلمان

 

نشان میدهد که در استفاده از واتساپ  0یافته های جدول 
(و 22/75میانگین و انحراف معیار در دانش آموزان به ترتیب)

 ( و20/11(و میانگین و انحراف معیار معلمان به ترتیب)45/2)
نمره است که  11/67می باشد. که تفاوت بین دو گروه ( 21/62)

( با درجه آزادی 26/0محاسبه شده) tاین تفاوت با توجه به آماره 
لذا به لحاظ  (.P>46/4)درصد معنادار است 22در سطح  602

آماری اینطور می توان نتیجه گیری کرد که میزان رضایت 
امه واتساپ دانش آموزان و معلمان در میزان استفاده از برن

متفاوت است و میزان رضایت دانش آموزان از برنامه واتساپ 
جهت انجام آموزش مجازی بیشتر است. در استفاده از برنامه 

(و 11/74شاد میانگین و انحراف معیار در دانش آموزان به ترتیب)
 ( و50(و میانگین و انحراف معیار معلمان به ترتیب)22/61)
نمره است  22/2بین این دو گروه  ( می باشد. که تفاوت46/26)

( با درجه 5010/5محاسبه شده tکه این تفاوت با توجه به آماره 
لذا به  (.P>46/4)درصد معنادار است 22در سطح  602آزادی 

لحاظ آماری اینطور می توان نتیجه گیری کرد که میزان رضایت 
ه دانش آموزان و معلمان نسبت به هم در میزان استفاده از برنام

شاد متفاوت است و میزان رضایت دانش آموزان از برنامه شاد 
جهت انجام آموزش مجازی بیشتر است. همچنین یافت شههای 

نشان میدهد که رضایت از آموزش مجازی با میانگین  0جدول 
(در دانش آموزان و میانگین و 00/67(و )52/50و انحراف معیار )

می باشد. که تفاوت ( 04/26( و)20/05انحراف معیار معلمان) 
نمره است که این تفاوت با با توجه به  02/62بین این دو گروه 

 22در سطح  602( با درجه آزادی 10/5محاسبه شده) tآماره 

لذا به لحاظ آماری اینطور می  (.P>46/4)درصد معنادار است
توان نتیجه گیری کرد که میزان رضایت دانش آموزان و معلمان 

میزان استفاده از آموزش آنالین متفاوت است و نسبت به هم در 
میزان رضایت دانش آموزان از آموزش آنالین جهت انجام 

 آموزش بیشتر است.

 

 نتیجه گیری

کالس مجازی شیوه نوین آموزشی است که به دالیل اتفاقات 
اخیر و در دوران همه گیری کرونا به یک روش پر طرفدار تبدیل 

ه شده است. جذابیت، راحتی، تمرکز شده و به اهمیت آن پی برد
بیشتر، استفاده از محتوای آموزشی چند رسانه ای و شیوه های 
آموزشی خالقانه، امکان بازپخش فایل جلسات کالس مجازی از 

 آموزان دانش یادگیری در مجازی کالس تاثیرمهم ترین 
محسوب می گردد. کالس های مجازی فرصت هایی برای 
انعطاف پذیری، تعامل و همکاری متفاوت از محیط های 

مجازی به  یادگیری حضوری به افراد ارائه می دهد. آموزش 
افراد امکان می دهد از یک برنامه انعطاف پذیرتر استفاده کنند 
به افراد امکان می دهد در کنار پیشرفت تحصیلی، کار خود را 
ارتقاء دهند. آموزش آنالین ضمن افزایش دانش و مهارت های 
خود در زمینه تحصیل، مهارت های دیجیتالی افراد را نیز در 

دگیری آنالین ارتقاء می دهد. با پیشرفته ترین فناوری یا
یادگیری و مطالعه در یک دنیای آنالین، با استفاده از ابزارهای 
تعاملی آنالین مانند آزمون های آنالین، اعتماد به نفس و بهره 
وری باالیی خواهند داشت . این موفقیت در صورت بدست می 
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آیند زیرساخت های آموزش مجازی مهیا باشد. با توجه به 
یجی که از این تحقیق بدست آمد برنامه شاد که در اوایل نتا

شروع بکار دچار مشکالت زیر ساختی بود که موجب نارضایتی 
معلمان و  تا حدودی دانش آموزان شد و معلمان برای جایگزین 
کردن این برنامه به برنامه واتساپ و برنامه آموزشی دیگر رو ی 

هم راستا  [2](6044آورند این نتیجه با پژوهش خوش گشتی )
است. در این تحقیق حتی مشخص شد که رضایت دانش آموزان 
و معلمان از آموزش مجازی نسبتا کم بود. یعنی رضایت کامل 
برای دانش آموزان و معلمان را محیا نکرده بود این نتیجه با 

هم راستا می باشد و با پژوهش  [64](2424پژوهش ماهیوب)
می توان  هم راستا نمی باشد. پس[ 5](6022نی)یالحسخادم 

نتیجه گرفت. صرف مجازی برای دانش آموزان و معلمان کافی 
نیست باید در کنار این آموزش آموزش حضوری  هم وجود 
داشته باشد تا رضایت برای معلمان و دانش آموزان ایجاد شود و 
دانش آموزان بتوانند در کالس های حضوری به رفع اشکل 

 نند.بپردازند و مشکالت تحصیلی خود را رفع ک
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