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Abstract 

Education in virtual space has many points. In this article, its weaknesses are discussed. One 

of the weaknesses of virtual education in our country is the low speed of the Internet and the 

lack of sufficient infrastructure. The impossibility of face-to-face training is another problem 

of virtual training. Face-to-face communication is one of the most useful motivators in 

learning. The impossibility of group activity in virtual space is another weakness in this space. 

The purpose of this research is to investigate the disadvantages and challenges of virtual 

teaching of mathematics in the academic year of 2019-2019. The statistical population is all 

students (Islamic Azad University, Shabestar branch) of Shabestar city, located in East 

Azarbaijan province. The total number of the statistical population includes the number of 

150 students, the statistical population of our sample included 50 students. Their views 

regarding the disadvantages of virtual teaching of math lessons were collected through a 

questionnaire. The face and content validity of the questionnaire was confirmed according to 

the opinion of educational science experts and experienced professors, and the reliability of 

the questionnaires was confirmed by calculating the Cronbach's alpha coefficient (α = 0.75). 

The data was analyzed using descriptive statistical tests and the t-test. The mean and The 

standard deviation of the total score of advantages of virtual education (average of 5 scores) in 

students with virtual education was 3.1 and in students without virtual education was 2.8. 

With the independent t-test, there was a statistically significant difference between the 

average 
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 چکیده 

شود. یکی از نقاط ضعف آموزش مجازی آموزش در فضای مجازی نقاط بسیار زیادی در بردارد. در این مقاله به نقاط ضعف آن پرداخته می 
نبود زیرساخت اینترنت و  امکان  در کشور ما، سرعت پایین  به چهره، یکی دیگر از مشکالت آموزش  های کافی است. عدم  آموزش چهره 

های مفید در امر یادگیری است. عدم امکان فعالیت گروهی در فضای مجازی، یکی مجازی است. ارتباط چهره به چهره، یکی از برانگیزاننده
از ضعف بررسی معایب و چالش های آموزش مجادیگر  از پژوهش حاضر  این فضا است. هدف  زی درس ریاضی در سال های موجود در 

آزاد اسالمی واحد شبستر( شهر شبستر واقع در استان آذربایجان    1399-1400تحصیلی   ، کلیه دانشجوبان ) دانشگاه  است. جامعه آماری 
تعداد   تعداد کل جامعه آماری شامل  نمونه  150شرقی میباشد.  آنها  50ی ما شامل  دانشجو جامعه آماری  در    نفره بوده است. دیدگاه های 

رابطه با معایب آموزش مجازی درس ریاضی از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه طبق نظر متخصصان 
تأیید گردید. اطالعات با استفاده از آزمون  (  α=75/0)علوم تربیتی و اساتید با تجربه و پایایی پرسشنامه ها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ

از  های   )میانگین  مجازی  آموزش  مزایا  کل  نمره  معیار  انحراف  و  میانگین  شد.  تحلیل  و  تجزیه  تی  آزمون  و  توصیفی  در  5آماری  نمره( 
بدست آمد. با آزمون تی مستقل، تفاوت آماری معناداری بین   8/2و در دانشجویان بدون آموزش مجازی    1/3دانشجویان با آموزش مجازی  

 ها نشان دادجویان که به صورت مجازی و غیر مجازی آموزش دیده بودند وجود داشت نتایج تحلیل دادهمیانگین نمرات معایب دانش
 

 ریاضی تدریس ،دانشگاهآموزش  ،ریاضی ،معایب، آموزش مجازی واژگان کلیدی:

 

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

 

 مقدمه 

آموزشچالش معایب  و  اینترنت  ها  اول،  درجه  در  آنالین  های 
بسیاری   از  استفاده  کارآمد،  و  مناسب  اینترنت  یک  نبود  است، 

نرم برنامه  و  را  ها  استفاده  یا کیفیت  یا غیرممکن کرده  را  افزارها 
صورت کامالً مشخص و با فاصله از کاهش داده است. این امر به 

خواهند د و اگر وزارت علوم می معایب دیگر بایستی پیگیری شو
باید بستر   کنند،  کار  مجازی  و   آنالین  هایآموزشدرزمینه   ابتدا 

قبول برسانند تا همه به نحو مطلوبی از آن  اینترنت را به حد قابل 

در دنیای مدرن امروزی، آموزش وسیله مهمی شده    .بهره ببرند
و   اهداف  به  رسیدن  برای  آن  طریق  از  افراد  که  است 

ودستاو شخصی  بهتر   ردهای  زندگی  برای  مسیری  جستجوی 
کنند می  آموزش،    .[1]تالش  کیفیت  افزایش  منظور  به  بنابراین 

سبک یادگیری افراد بنا شود و   الزم است که آموزش بر اساس 
شود ریزی  برنامه  خاص  هدف  یک  به  رسیدن  اساس    . [2]  بر 

تر  برای این منظور باید از آخرین فناوری روز جهت ارتقا و مؤثر
نتایج به  دستیابی  جهت  در  اجرایی  های  برنامه  مطلوب  کردن 
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تمدن   سوم  هزاره  پدیده  که  الکترونیکی  جهان  کرد.  استفاده 
به   امروز  جوامع  برای  نظیری  کم  دستاوردهای  است،  بشری 

یادگیری   ارمغان آنها  ترین  بزرگ  از  یکی  که  است  آورده 
رکاربردترین  الکترونیکی می باشد. یادگیری الکترونیکی یکی از پ

همراه با واژه فناوری اطالعات وارد حوزه   اصطالحاتی است که
 . [3]آموزشی شده است

وجود   اساتید  برای  مشکالتی  است  ممکن  مجازی  آموزش  در 
و   آموزش حضوری  زیاد  فاصله  باعث  مسئله  این  و  باشد  داشته 

باشد خستگی  .مجازی  دانشجویان   برای  آموزش  نوع  آور این 
دل  و  میاست  ایجاد  دانشجویان   زدگی  بین  در  تنبلی  ایجاد  کند 

امروز  است  مجازی  فضای  طریق  از  آموزش  مشکالت  از  یکی 
باعث   تحرک  عدم  و  آمده  وجود  به  زندگی  در سبک  تغییر  یک 

 . [4]چاقی دانشجویان  شده است
در   که  دانشجویانی  خانواده  تحصیل مقبرای  مختلف  اطع 

تحمل  می آستانه  که  چرا  است  سخت  بسیار  شرایط  کردند 
می خانواده نیز  دانشجویان   خود  است  شده  کم  به  ها  خواهند 

ها جایگاه    دانشگاه  مردم  شد  باعث  کرونا  مسئله  بازگردند، 
نبود فضای مناسب   .وپرورش را بیش از گذشته بشناسندآموزش

از بسیاری  در  مجازی  آموزش  دارد؛ خانواده   برای  وجود  ها 
خانواده پایین خصوصاً  به  رو  متوسط  درآمدی  سطح  که  هایی 

است. همین موضوع شرکت در   زیاد  افراد خانواده  تعداد  و  دارند 
 .ها را با چالش روبرو خواهد کردکالس

آموزش  نوین  های  روش  فراوان  های  قابلیت  در  کنونی  نظام 
سیستم های آموزش الکترونیکی الکترونیکی و نیز ایجاد و توسعه  

آموزش مجازی به    .[ 4] ضروری و مهم بدل گردیده است   به امری 
ساعت شبانه روز در اختیار فراگیران   24صورت خودکار و در طول  

مخاطبان    دانش می  بنابراین،  زمان        باشد.  هر  در  توانند  می 
آموزش  دلخواه از شبانه روز دروس خود را مرور کرده و با سیستم  

تعامل  در  آموزش    الکترونیکی  که  گفت  توان  می  واقع  در  باشند. 
مکان   و  زمان  هر  در  بایست  می  بالقوه  صورت  به  الکترونیکی 

البته  باشد.  دسترس  در  این    دلخواهی  به  بخشیدن  فعلیت  برای 
پتانسیل الزم است شبکه های مخابراتی توسعه یافته و بسترهای 

 .[ 5] اساسی برای تحقق آن فراهم شود 
 

 پیشینه تحقیق  -2-1
آموزش همانطور که احتماال می دانید و ما در مقاله ی تاریخچه  

شیوه نوین آموزشی به    در دنیا گفتیم، آموزش مجازی یک  مجازی 
این ح  ندارد. در حقیقت عمر  ساب می آید و عمر چندان طوالنی 

از   بیش  به  آموزش   35روش  شیوه  برخالف  رسد،  نمی  سال 
این  بررسی  از  پس  دارد.  قدمت  است  سال  سالیان  که  حضوری 

دنیا، بهتر است تا نیم نگاهی به زمان پیدایش و کاربردی   روش در 
  . [ 6] باشیم   داشته این شیوه در کشور خودمان یعنی ایران نیز  

 

 تاریخچه آموزش از راه دور در ایران-1-2-1
که است  ای  شیوه  دور  راه  از  آموزش  دانید،  می  که    همانطور 

از طریق طرفین  و  ندارد  وجود  آن  در  فیزیکی  هایی   حضور  راه 
تلویزیونی، صدای    مانند نامه نگاری و مکاتبه، پست، برنامه های

می کردند و مطالب آموزشی  برقرار    ارتباط  باهم  … ضبط شده و
نیز   ایران  در  روش  این  کردند.  می  بدل  و  رد  خودشان  بین  را 

دنیا رایج بوده و از سال های گذشته از آن   مانند باقی کشورهای
استفاده ها  روش  این  از  نیز  کماکان  البته  شده.  می          استفاده 

روش  اما با ظهور آموزش مجازی بسیار بسیار کمتر از    می شود 
استفاده می شود. اما آموزش  از    های شاید منسوخ شده  مجازی 

در دوران قبل از انقالب تجربه کوتاه و    . چه زمانی وارد ایران شد
نه چندان موفقی در زمینه آموزش مجازی داشتیم که از اشاره به  

چشم پوشی می کنیم. با این حال اولین سابقه موثق آموزش    آن
پیام نور در سال    ن به تاسیس دانشگاهمجازی در ایران را می توا

در   1367 آموزش مجازی  گفت  توان  می  رو  این  از  داد.  نسبت 
هم   تقریبا  پیش ایران  دنیا  با  چندانی    سو  عمر  آن  مانند  و  رفته 

 یا همان LMS سیستم مدیریت آموزشی  70ندارد. در پایان دهه  

Learning  Management System  دانشگاه کار  دستور  در 
کار به  آغاز  عنوان  این  تحت  هایی  پروژه  و  گرفت  قرار   تهران 

سال    .کردند آموزش مجازی  1380در  با   سایت  تهران  دانشگاه 
اندازی شد   درس تنها برای دانشجویان روزانه دانشگاه راه  9ارائه  

بهره  آن  از  که  بود  سال  همان  تحصیلی  اول  سال  نیم  از  و 
که بود  ها  سال  همان  در  شد.  دانشگاه  زمز  برداری  تاسیس  مه 

سال  در  رسید.  گوش  به  نیز  علوم  وزارت  نظر  تحت  مجازی 
الکترونیکی   1384 در    واحد  و  شد  تاسیس  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
فعالیت خود را آغاز نمود و   IT با ارائه رشته تحصیلی  1385سال  

نموده   تاکنون دایر  ایران  نقاط  اقصی  در  مختلف  شعبه  چندین 
   .[8، 7]است

بود که ویروس کرونا به کشور ما یعنی ایران    1398اواخر سال  
را  دنیا  و  کشور  کل  ماه  چند  از  کمتر  و  رسید  یک    نیز  درگیر 

زندگی   شیوه  که  بود  بعد  به  زمان  این  از  کرد.  جهانی  پاندمی 
و  شد  تغییراتی  دستخوش  های  و    انسان  مدارس  آن  تبع  به 

نیز   آموزش  شیوه  رو  این  از  شدند.  تعطیل  نیز  ها  با دانشگاه 
مجازی به عنوان راه نجاتی برای    تغییراتی همراه شد و آموزش 

از بین نرفتن تحصیالت به میدان آمد. از این سال تا به امروز که  
سال در  و   1401  ما  های   سههستیم  ارزش  گذرد،  می  سال 

 و تقریبا همگان متوجه شدند که  آموزش مجازی نمود پیدا کرده

https://www.tehranserver.ir/blog/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7/
https://www.tehranserver.ir/blog/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7/
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ال های نه چندان دور به طور  این شیوه می تواند به مرور و در س
 .[9]کلی جایگزین آموزش حضوری شود

 

 مجازی آموزش تعریف-2-2-1
یادگیری الکترونیکی یا آموزش الکترونیکی در یک تعریف وسیع  
شامل هر گونه استفاده از فناوری های وب و اینترنت به منظور  

است  خلق یادگیری  یادگیری    . [6]تجربیات  الکترونیکی  در واقع، 
زاییده چرخه تحوالت سریع و رو به رشد فناوری های نوین به  

،  کنار اصطالح یادگیری الکترونیکی  در  [7]واقعی آن است  مفهوم
مشابه   اصطالح  تعدادی  الکترونیکی،  یادگیری  اصطالح  تعدادی 

نیز در به کار   دیگر  آموزش ها،  از  نوع  این  برای  ادبیات موجود 
بر وب ، حرفه آموزی مبتنی    گیری مبتنیرفته است، از قبیل یاد

وب آموزیبر  حرفه  شده،    ،  توزیع  یادگیری  اینترنت،  بر  مبتنی 
یا   همراه  یادگیری  برخط،  یادگیری  توزیعی،  پیشرفته  یادگیری 

دست، یادگیری در خارج از پایگاه    یادگیری سیار، یادگیری از دور
اینها مانند  هم  .[10]و  شده،  مصطلح  بیشتر  که  آنچه  ان  اما 

 . الکترونیکی است اصطالح یادگیری الکترونیکی یا آموزش
یادگیری  خان نظام  برای یک  ویژگی عمده  در    سه  الکترونیکی 

باید   او معتقد است نظام یادگیری الکترونیکی  .[10]نظر می گیرد
انعطاف پذیر ، توزیع شده، و باز باشد. هر کدام از این خصوصیات  

  .نداز نظر وی دارای تعریف خاصی هست
امکان  -1 نظام  این  در  یادگیرنده  اینکه  یعنی  پذیری:  انعطاف 

 .کنترل بر شیوه و نحوه یادگیری خودش را داشته باشد
زمانی -2 و  جغرافیایی  مرزهای  نوردیدن  در  یعنی  شده:  توزیع 

 .برای دسترسی به محتوای نظام یادگیری الکترونیکی
یادگیری برای یادگیرندگان باز بودن: یعنی از بین بردن موانع  -3

 با شرایط و امکانات متفاوت 

  همچنین چهار ارزش بالقوه را به روش های آموزشی یاد گیری 
 .  [11]الکترونیکی نسبت داده اند

 تمرین با بازخورد های مناسب اتوماتیک-1
 ادغام روش آموزشی خود آموز و مشارکتی -2
 نیکی تعدیل پویا در آموزش بر اساس یادگیری الکترو-3
 کاربرد شبیه سازی ها و بازی ها-4

زیر   موارد  ایجاد  عامل  تواند  می  کیفیت  با  الکترونیکی  یادگیری 
 . [6]:باشد

 کنش یا تعامل در حد باال -1
 برنامه های شبیه سازی پویا-2
 صوت و تصویر-3
به سیستم آموزشی کنترل شده جهت ثبت پیشرفت -4   پیوستن 

 های کاربر 
 . آموزش الکترونیکی آورده شده استدر شکل زیر مدل 

 
 .[6]،منبعمدل پیشنهادی آموزش الکترونیکی :1شکل  

 

 روش تحقیق -2
نوع توصیفی تحلیلی بوده که در سال    پژوهش صورت گرفته از 

دانشگاه آزاد شبستر بر روی دانشجویان    1400-1399تحصیلی  
ا شبستر  گرفتشهر  در   .نجام  شرکت  جهت  دانشجویان  کلیه 

نفر بوده    150کل دانشجویان    مطالعه حاضر انتخاب شدند. تعداد 
تعداد   این  از  انتخاب شدندنفر  50که  نمونه  . در  به عنوان جامعه 

از  نظرسنجی  و  همکاری  با  مسئولین  ابتدا  و  برای    اساتید 
درس  مجازی  تدریس  های  روش  شد.  اندازی  راه  دانشجویان 

مواساتید  توسط    ریاضی برنامه های  به کمک  در فضای  و  جود 
مجازی تعیین گردید و برنامه ریزی الزم برای دانشجویان انجام  

درس مجازی طرح درس کلی، فهرست مطالب،    شد. در تدوین
این دیدگاه   با  تصاویر و جداول متعدد در آغاز هر مبحث درسی 

روند از  دانشجویان  خوانی    که  پیش  و  بوده  آگاه  خود  آموزش 
پایا ارایه شد. در  قالب  انجام شود،  ن هر فصل چندین سؤال در 

ارتقای  طرح  مجازی،  درس  تدوین  از  پس  شد.  ارائه  تمرین 
آموزش مجازی به اجرا   آموزش و نیز بررسی میزان تأثیرگذاری

و  نام  ثبت  روش  چگونگی  دوره،  شروع  جلسه  اولین  در  درآمد 
و اهداف  مجازی  آموزش  برنامه  با  کار  دروس،    نحوه  محتوای 

، شیوه تدریس و مراحل کار در کالس و  انجویانتظارات از دانش
وجود صورت  در  که  شد  داده  توضیح  ارزشیابی  گونه    نحوه  هر 

طول   در  که  بود  بعدی، الزم  و  قبلی  دروس  در  اشکال  و  ابهام 
مدت در  شروع کالس،  در  دهند.  اطالع  درس  مدرس  به    هفته 
زمانی کوتاه مطالب نظری و تصاویر مربوطه و روش کار توسط  

انشجویان ارائه شد. سپس فراگیران مشغول مطالعه و  مدرس به د
برداری    دسته نت  به صورت  را  نتایج  و  بندی مطالب می شدند 

ارائه می دادند. جهت ایجاد انگیزه و مداخله فراگیران در فرآیند  
امتیاز  کتبی  صورت  به  آنان  های  فعالیت  به  یادگیری،  یاددهی 

از   پس  گرفت.  دانشجویج  15تعلق  دیدگاه  به  لسه،  نسبت  ان 
درس    معایب مجازی  ای    ریاضیآموزش  پرسشنامه  بوسیله 

پژوهشگر ساخته جمع آوری شد. .این پرسشنامه شامل اطالعات  
مقطع و پایه تحصیلی، محل  )شرکت کنندگان    جمعیت شناختی

معایب(سکونت به  مربوط  سؤاالتی  به  (مورد5 )و  درس    ارائه 
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ز این  در  نظرسنجی  سؤاالت  سایر  و  مجازی  بود.  صورت  مینه 
تأثیر  -تأثیری ندارد، تأثیر کم،  )  گزینه ای بود4مقیاس پرسشنامه  

. شیوه نمره دهی به شکلی ،  (تأثیرزیاد، تأثیر بسیار زیاد  متوسط،
تأثیر   برای  که  نمره  بود  زیاد  ،5بسیار  نمره  زیاد  تأثیر  4تأثیر 

، نمره  نمره    3متوسط  تأثیر  2تأثیر کم  نداشتن  نظر 1و  در  نمره 
نظر   طبق  پرسشنامه  محتوایی  و  صوری  روایی  شد.  گرفته 

پایایی پرسشنامه ها    با تجربه و  اساتید  متخصصان علوم تربیتی و
کرونباخ آلفای  ضریب  محاسبه  برای    تایید  α  =75/0  با  گردید. 

و آمارتوصیفی SPSSآماری    تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 
معیار و همچنین آزمون  شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف

میانگینT-testآماری   مقایسه  معایب،   برای  و  مزایا  نمرات 
دانش شد.  جویانازدیدگاه  استفاده  مطالعه    در  ،  جو  دانش  69این 

قرار مطالعه  پرسشنامه   ،مورد  این  در  دانشجویان  کلیه  گرفتند. 
پرسشنامه   69شرکت کرده و نظرات خود را ارسال نمودند. و هر  

  جو با آموزش مجازی دانش  25 یل شد. از این تعدادتجزیه و تحل
بودند.دانش  25 و مجازی  آزمون  بدون  در    جو  نمره  میانگین 

مجازیدانشجویان   آموزش  دانشجویان    1/3  با  در  بدون  و 
که بر اساس آزمون تی مستقل، تفاوت  بود    8/2  آموزش مجازی

دیدگاه 1جدول.  معناداری بین این دو میانگین وجود داشت  آماری
می دهد میانگین و    دانشجویان را در مورد روش مجازی نشان  

  انحراف معیار نمره کل دیدگاه دانشجویان درباره آموزش مجازی 
 بدست آمد.   نمره5میانگین از 

 

 یافته های تحقیق -3
 عبارت است از:  1و2عناوین جدول 

به موقع و دریافت کامل متون تدریس شده-1 -2امکان حظور 
آینده تدریس  جلسات  سازی  آماده  جایگزینی    -3امکان  و  حذف 

دارا  -5عدم نگرانی فراگیر از آزمون و ارزشیابی--4نوشتن درس
برداری جزوه  برای  مکفی  زمان  های  -6بودن  مهارت  افزایش 

 ریاضی در روش آموزش مجازیتفهیم کامل درس -7تحصیلی
 

-ریاضیزی  فراوانی دیدگاه دانشجویان در مورد آموزش مجا  :1جدول
 منبع نگارنده  دانشجویان با آموزش مجازی

شماره  
 عنوان

تاثیر  
 ندارد 

 تاثیر کم 
تاثیر  
 متوسط 

تاثیر  
 زیاد 

تاثیر  
 خیلی زیاد 

1 3 8 30 26 3 

2 3 5 25 18 16 

3 44 22 4 1 1 

4 2 4 21 35 5 

5 1 6 29 14 21 

6 10 4 17 26 12 

7 1 4 22 33 12 

 
-ریاضیفراوانی دیدگاه دانشجویان در مورد آموزش مجازی    :2جدول

 دانشجویان بدون آموزش مجازی،منبع نگارنده 

شماره  
 عنوان

تاثیر  
 ندارد 

 تاثیر کم 
تاثیر  
 متوسط 

تاثیر  
 زیاد 

تاثیر خیلی  
 زیاد 

1 4 7 31 25 2 

2 4 6 26 19 17 

3 42 21 5 2 2 

4 4 5 22 31 6 

5 1 7 28 13 21 

6 10 4 17 26 14 

7 1 3 21 35 13 

 
 عبارت است از:  4و3عناوین جدول 

 نبود موبایل و رایانه در هر زمان -1

 سرعت پایین اینترنت   -2

 مشکالت اتصال به نرم افزار  -3

 داشتن اضطراب نبود استاد -4

 حواس پرتی و عدم تمرکز در محیط-5
 

درس    :3جدول مجازی  آموزش  موانع  مورد  در  دانشجویان  فراوانی 
 ریاضی با آموزش مجازی منبع نگارنده 

شماره  
 عنوان

تاثیر  
 ندارد 

 تاثیر کم 
تاثیر  
 متوسط 

تاثیر  
 زیاد 

تاثیر  
 خیلی زیاد 

1 1 5 35 26 3 

2 18 18 16 12 3 

3 16 33 15 4 2 

4 25 25 12 3 1 

5 1 15 21 19 14 

 
درس    :4جدول مجازی  آموزش  موانع  مورد  در  دانشجویان  فراوانی 

 ریاضی با آموزش مجازی منبع نگارنده 

شماره  
 عنوان

تاثیر  
 ندارد 

 تاثیر کم 
تاثیر  
 متوسط 

تاثیر  
 زیاد 

تاثیر خیلی  
 زیاد 

1 2 4 34 27 4 

2 20 19 15 13 3 

3 18 31 14 5 2 

4 22 28 11 4 1 

5 2 14 19 20 15 

 
دانشجویان   در  نمره  مجازیمیانگین  آموزش  در   1/3  با  و 

آموزش مجازیدانشجویان   آزمون    2/ 8  بدون  اساس  بر  بود که 
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وجود    تی میانگین  دو  این  بین  معناداری  آماری  تفاوت  مستقل، 
 . داشت

 

 چالش های آموزش مجازی-1-3
به همین   ندارد.  ایران  آموزش آنالین سابقه جدی و طوالنی در 

که در ابتدای این راه با چالش های متفاوت و بزرگی  دلیل است  
والدین   از  یکی  هم  شما  اگر  حال  این  با  هستیم.  روبرو  آن  در 
نگران هستید، بهتر است پیش از هرچیز آرامش را به فرزندانتان  
انگیزه   برای شرکت در کالس های آنالین  او  به  منتقل کنید و 

 .[12]بدهید
تر داغ  روزها  این  آنالین  میان  آموزش  در  که  است  بحثی  ین 

نگرانی درباره این آموزش ها، به ویژه در   .خانواده ها می شنوید
را در خانواده  جویانی  میان خانواده هایی دیده می شود، که دانش

خود دارند. تحصیل به صورت آنالین را نه می توان یک آموزش  
کاربردی و بی نقص دانست و نه می شود به طور کلی آن را رد  

جدید کرد   شیوه  این  حال  این  با  گفت.  سخن  معایبش  از  و 
پایه  دانشجویان  برای  را  بسیاری  ابهامات  و  سواالت  تحصیلی، 

و البته والدین دانشجویان به وجود    دانشگاهیهای مختلف، کادر  
 .آورده است

 [13]: چالش های پیشروی آموزش مجازی
در    -1 نابسامانی  کشور،  مختلف  نقاط  در  اینترنت  محدودیت 

 پهنای باند 
 مرحله دشوار رفع اشکال به صورت غیر حضوری -2
به کارگیری صنعت یادگیری الکترونیکی چاالک و رو به رشد  -3
 اثبات مجدد طراحی آموزشی و الکترونیکی -4
خم    -5 و  پرپیچ  راه  مجازی،  کالس  در  دانشجویان  مدیریت 

 والدین  و اساتید
 سرعت -6 
دانش-7 گروهی  کار  در  پشت  جویانضعف  در  زندگی  نتیجه   ،

 خطوط اینترنت 

بی تجربه در    استاد ان  ضعف زیرساختی در آموزش آنالین،    -8
 آموزش مجازی

 نیروی انسانی -9
 نوآوری مجدد آموزش-10

استاد و   بین    دانش جو امکان پرسش و پاسخ و تعامل حضوری 
  بر   دقیق  تمرکز  دانش جو    وجود ندارد و در آموزش های آنالین 

اینگونه آموزش های   به  فقط  باید  مخاطبان  و  ندارد  درس  روی
کنند عمل  آن  طبق  بتوانند  و  باشند  داشته  عالقه  .  غیرحضوری 

و از بین رفتن ارتباط چهره    دانشجویانروی    اساتیدکنترل کمتر  
سیستم  با  اساتید  از   برخی  ناآشنایی   . کالمی  غیر  و  چهره  به 
با  حضوری  های  کالس  در  که  کسانی  برای   . آنالین  آموزش 

ها همکالسی  با  های   تعامل  آموزش  برند  می  بیشتری  لذت 
 . [14]حضوری مناسب است

 

 نتیجه گیری   -3
دانشجویان   در  نمره  مجازیمیانگین  آموزش  در   1/3  با  و 

آموزش مجازیدانشجویان   آزمون  بود    2/ 8  بدون  اساس  بر  که 
مستقل، وجود    تی  میانگین  دو  این  بین  معناداری  آماری  تفاوت 

با آموزش مجازی بیشتر  میانگین نمره متوسط دانشجویان   داشت
آزمون بدون  به  از  درس    نسبت  مجازی   ریاضیارائه  بصورت 

با ایجاد انعطاف پذیری  میتواند  حاکی از این است که این شیوه  
بهره گیری از نرم افزار    با  استاد  در یادگیری و مشاهده تدریس  

الکترونیکی محتوای  در storyline  تولید  مؤثر  روش    یک 
کامل  نسبتاً  تفهیم  است.  بوده  تخصصی  درس  این  یادگیری 

ملی رسانه  در  مجازی  آموزش  بودن  توأم  هنگام  ویدئو   مطالب، 
و  آموزشی  آموزشی  مختلف  های  های    سایت  روش  همراه  به 

انجام شده توسط استاد  ضبط فیلم، تولید محتوای های آموزشی 
رسال صدا، جمع بندی های کالس  اstoryline  به کمک برنامه

به کمک  اشکال  رفع  و  سوال  نمونه  و حل  استاد   توسط  درس 
حضوری  Fastestonبرنامه   درس  کالس  سازی  شبیه  بصورت 

است.   بوده  فراگیران  رضایت  جلب  در  عامل  مؤثرترین  و... 
تحصیلی در کنار افزایش سواد، از    همچنین افزایش مهارت های

از دیدگاه نقاط موثر  باشد ،چرا که در این    دیگر  دانشجویان می 
سطح از  که  فراگیرانی  آموزش  باالتری    شیوه  اطالعاتی 

برخوردارند، میتوانند از مطالب ساده تر به سرعت عبور کرده در  
را بیشتری  وقت  توانند  می  ضعیفتر  فراگیران  که  صرف   حالی 

را حضوری  غیر  یادگیری همان مطالب کنند. این امر کالسهای  
کاهش ناشی   موجب  فراگیران،  گونه  این  نگرانی  و   اضطراب 

میانگین نمره    .از عدم توانایی همگانی با سایر فراگیران می شود
که بر اساس آزمون  مجازی و غیر مجازی  معایب در دانشجویان  

وجود    تی میانگین  دو  این  بین  معناداری  آماری  تفاوت  مستقل، 
نمره  .  داشت میانگین  آمده  بدست  نتایج  به  توجه  نظرات  با 

در  ،  ریاضیدانشجویان درباره معایب ارائه آموزش مجازی درس  
ونمتوسط    حد دانشجویان    بوده  انتظار  غیر  مطابق  آموزش  با 

 مجازی رضایت بیشتری نسبت به دانشجویان با آموزش مجازی
با   وجود  این  با  اند  داشته  را  کمتری  مشکالت  و  بوده  برخودار 

معناداری تفاوت  مستقل  تی  تست  ی    انجام  نمره  میانگین  در 
زارعی    دیدگاه دانشجویان برای معایب آموزش مجازی دیده شد

به   مجازی  آموزش  که  رسیدند  نتیجه  این  به  ای  مطالعه  طی 
تنهایی نمی تواند به عنوان یک روش غالب در آموزش استفاده 

رایانه   شود، به  جامعه  کل  دسترسی  افزایش  که  درحالی 
رایانه در نظام   این زمینه  وگنجاندن آموزش  آموزش پایه کشور، 
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کرد، خواهد  فراهم  مطابقت    را  حاضر  پژوهش  نتایج  با  که 
 .[15]دارد

در  آموزش  کیفیت  رفتن  باال  در  موارد  تاثیرگذارترین  از 
-زیرساخت  متاسفانه دانشجویان  ارتباط مستقیم با استاد  است.  

آموزش در  مناسبی  فراهم  های  آنالین  و نهای  است  شده 
و    استادتوانند  می ندانشجویان    امکانات  این  اما  ببینند.  را  خود 

نمی  عنوان  هیچ  به  نیز  جایتجهیزات  فیزیکی تواند  گزین حضور 
ترین ارتباطات استاد با دانشجویان   از مهم  .استاد در کالس شود

دانش است.  چشمی  ارتباط    جوارتباط  و  کالس  در  نشستن  با 
با   پیدا می   استادچشمی و کالمی  بر درس  بیشتری  کند. تمرکز 

نامطلوب  هم کیفیت  دلیل  به  اوقات  گاهی  است  ممکن  چنین 
های قادر نباشد نوشته جو  اویر، دانشاینترنت و یا عدم وضوح تص

 .روی تخته را بخواند یا متوجه موضوعات مهم نشود

تا جای ممکن به سواالت دانشجویان  در فضای آنالین   اساتید
می و پاسخ  مجازی  آموزش  در  وقت  کمبود  دلیل  به  اما  دهند. 

نگیرد. از   به خوبی صورت  امر  این  امکانات، ممکن است  کمبود 
رفتار   پایین  استادطرفی  مقاطع  در  دانشجویان  خصوصا  بسیار  تر 

دهد که در آموزش مجازی این اتفاق کمتر را تحت تاثیر قرار می 
 . تواند رخ دهدمی

گرفته نیز در زمینه آموزش مجازی، عدم تعامل  مطالعات صورت  
  ، عدم آشنایی نظام آموزشی کشور از استادو    جو مستقیم بین دانش

قابلیت و کارکردهای محیط های آموزش مجازی، عدم دسترسی 
به رایانه به طور شخصی و پایین بودن سرعت اینترنت و هزینه  

از روش های خال  باالی استفاده  ق در  آن، جذاب نبودن و عدم 
آموزش الکترونیک ، عدم وجود زیرساخت های فرهنگی الزم، را  

نقاط ضعف اند  از  نموده  .  [18،  17،  16]آموزش مجازی گزارش 
دیدگاه  از  و  داشته  مطابقت  نیز  حاضر  پژوهش  نتایج  با  که 

بر راه کیفیت هر چه بهتر آموزش   پژوهشگر چالش های اساسی
یل  .مجازی محسوب می شوند دریم و میرزایی  تحقیقات کالی، 

نشان داد مدرسانی که با شیو ه های نوین تدریس آشناتر هستند 
از استفاده  نیز به    . [20،  19]این شیو ه ها دارند  گرایش بیشتری 

بنابر نتایج این مطالعه کلیه استاد ان بایست برای آموزش بهتر و  
نوین های  شیوه  با  فراگیران  تر  های    جذاب  برنامه  و  آموزشی 

 . محتوا آشنا گردندتولید 
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