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هدف از انجام این پژوهش بررسیی ناا  وو  و عی آ آموزش در زماش شیوک ورونا است وه آموزش وروری امناش پریر نیست    چکيده
در تمام مااطع تی یییلی با ت داد  5971-79شیی ر ت راش در سییال تی یییلی  1آموزاش مدارس دخترانۀ منطاۀ جام ۀ آماری پژوهش تمام دانش

ای ت یییادفی انتخاد شیییدند  روش طباهآموز بهدانش 749ت داد  46411نتخابی با رابطۀ وووراش و خطای آموز بود  وجم نمونه ادانش 19444

انجام شییدا اسییت  روایی  77-71سییاخته، در نیمۀ دوم سییال تی یییلی نامه میاقروش توصییی ی و ابرار پژوهش پرسییشپژوهش واعییر به
تأیید شد  نتایج واصل از این  46151ایلو  تست و میاسبه عریب آل ای ورونباخ نامه نیر با پنامه را متخ  ین تأیید و پایایی پرسشپرسیش

زماش( و با های همگام )همصور  آموزشش ر ت راش به 1های مجازی مدارس دخترانۀ منطاه درصید آموزش 94پژوهش نشیاش داد وه ودود 
دلیل اسییت ادا تو م ابرارهای آموزش مجازی های مجازی بهآموزاش همراا بود  همچنین وی یت آموزشدرصییدی دانش 91ورییور مو ر ودود 

 آموزاش را به یادگیری و مشاروت ف ال ترغیب ورد  همگام و ناهمگام از سوی م لماش برای تیاق اهداف آموزشی، بسیار خود بود و دانش
 

 ها های مجازی، ایام شیوک ورونا، مرایا، چالشآموزش  کليدی هایواژه
 

Benefits and Challenges of Virtual Learning 
 

Azam Soleimani   Fateme Asghari 

 

Abstract The purpose of this study is to investigate the strengths and weaknesses of education during the 

coronavirus outbreak when real training is not possible. The statistical population of the study was all 

students of girls' schools in District 5 of Tehran in the academic year of 2020 in all educational levels with 

67,000 students. The sample size was selected by Cochran relation and 0.068 error and 207 students were 

selected by stratified random sampling method. The present research was conducted by descriptive method, 

and the research tool was a researcher-made questionnaire in the second half of the 2020 academic year. 

The validity of the questionnaire was confirmed by experts and the reliability of the questionnaire was 

confirmed by pilot test and calculation of Cronbach's alpha coefficient of 0.816. The results of this study 

showed that about 70% of the virtual education of girls' schools in District 5 of Tehran was in the form of 

simultaneous education with the effective presence of about 76% of students. Also, the quality of e-learning 

was very good due to the simultaneous use of synchronous and asynchronous e-learning tools by teachers 

to achieve educational goals, and encouraged students to learn and actively participate. 

 

Keywords Virtual Education, Coronavirus Outbreaks, Benefits of Virtual Education, Challenges of Virtual 

Education, e-learning. 
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 مقدمه

منجر به بسیته شیدش مدارس  57-شییوک بیماری وووید

در سیراسیر ج اش شیدا است  در سطه ج اش، بیش از 

میلیییارد وودو و نوجواش خییار  از ولییاس درس  5/5

وریوری هسیتند  وودواش و نوجواناش ش روند ج انی 

امروز، عوامیل ویدرتمند تغییر و نسیییل ب دی مراوباش، 

ومک به  رودانشیییمنداش و پرشیییناش هسیییتند  از این

هیا به م نای ریری برای آموزش آشییادگیری و برنیامیه

  [1]باشد تر و ودرتمندتر میای مطمئنساختن جام ه

در این شیییرایآ، آموزش و پرورش و مربیییاش در  

های دیجیتالی سییراسییر ج اش با ومک فناوری، م ار 

آموزاش خود اسیییاسیییی ورش بیسیییت و ینم را به دانش

ا افرایش متمییایر یییادگیری آموزنیید  در نتیجییه، بییمی

، آموزش به طرز چشییمگیری (e-learning)النترونینی 

تغییر وردا اسیییت و به موجب آش تدریز از راا دور و 

شود  این دروالی بر روی سینوهای دیجیتالی انجام می

موازا  ها و بهاسییت وه با ورود رایانه به زندگی انسییاش

ه در ت وآش گسترش شبنۀ اینترنت، بیش از دو دهه اس

ایراش بسییییاری از ت اریآ و خدما  تغییر یافته و یا به 

سیمت تیول بنیادی در وروت است  اما گرر آموزش 

در  (virtual learning)از ورییوری به آموزش مجازی 

شرایآ ورونا، به سرعت و به اجبار در تمام ناا  وشور 

وردش بسیییتر مناسیییب، در نبود زمیاش وافی برای فراهم

وانی را ایجاد وردا اسییت  ج ت است ادا های فراچالش

از یادگیری النترونینی و مجازی در امور آموزشی، لازم 

های ووی، تدوین اسیت شرایطی چوش ایجاد زیرساخت

اسیتانداردهای آموزشیی لازم برای ارزیابی آموزشگراش، 

گراری در این زمینه سییازی مناسییب و سییرمایهفرهنگ

 فراهم شود  

تدریز مجازی  وردند اراظ ش سیییراجی و عطیارا 

های مجازی ات اق وه در مییآ نوعی از تدریز اسییت

افتید  مدرس مجازی وظای ی نظیر تسییی یل میتوا، می

هیا، میدیرییت، ارزیابی، ترغیب مشیییارویت در بیی 

یادگیری گروهی، ومایت فنی، ارزشیییابی و بازخورد و 

با توجه  ظایآنظار  و راهنمایی را برع دا دارد  این و

دهندا و آموزشلی چوش افرایش ت یامل بین بیه اصیییو

ش راگیراف، ترغیب فراگیراش، تس یل مشاروت بین فراگیر

بیه ییادگیری ف یال، امنیاش اراایه بیازخورد سیییریع به 

اش، فراگیرهییای فردی بین اش، تییأوییید بر ت ییاو فراگیر

 یل میوری و تسپریری شناختی، مسئلهتاویت ان طاف

 گوناگوش یادگیری انتخادت یامل بین یادگیرندا و منابع 

های  مجازی به عناصیییر و م ار تیدریز .شیییودمی

ن ای  بیشییتری نسییبت به تدریز ورییوری نیاز دارد

 ۀها چارچوبی اسیییت برای درو عمیق شیییبنم یار 

، (Pedagogy) ای از روابآ بین میتوا، پداگوژیپیچیدا

  وننییدهییا در آش عمیل میای وییه آشتننولوژی و زمینیه

رساش برای تدریز در مییآ مجازی، علاوا بنابراین مد

هییای مورد نیییاز در مییآ وریییوری، بییه بر م ییار 

های دیگری نیاز دارند  آناش باید از ها و وابلیتم یار 

های فناوری برای ومک به سیییاخت امنانا  و وابلیت

ب را گیرند، نه برای بازنمایی و انتاال  فراگیراشدانش در 

با بازاندیشیییی در ماهیت مدرس مجازی باید   اطلاعا 

را به بروراری ارتبا  و مشاروت  فراگیراشای خود، ورفه

ها بیا دیگراش، جسیییتجوی منابع و شیییروت در ف الیت

 (Berge and Collins) برگ و وولینر  تیرغیییب ونیید

چ ار  ،نامند  آش دودرس مجازی را مدرس آنلاین میمی

 ناش آموزشییی، مدیریتی، اجتماعی و فنی را از وظایآ

شیییمیارنید  م لم آنلاین باید بر م م م لم آنلیاین برمی

 ۀبرنام اسیییاس وظیایآ میدیریتی خود اهیداف جرای

ها ریگیها، ووانین و ت میمدرسی، دستورال مل ف الیت

ا ویار ب ۀرا ت یین ونید  وظیایآ فنی او مربو  بیه نیو

در امور فراگیراش فنیاوری و ومیک بیه رفع مشییینلا  

یتی او مجموعه اوداماتی وری اسیییت و وظایآ تربافنی
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  دهدمنظور تس یل فرایند آموزش انجام میاسیت وه به

 گییییریسییییییوش، انییییدرسییییییوش و آروییییر

(Garrison, Anderson and Archer)  برای تدریز در

دل م»مییآ النترونینی یک مدل م  ومی تیت عنواش 

ر اساس این مدل ب .اندا طراوی وردار« جام ه یادگیری

 ،وییاصیییل از آموزش مجییازی هر تجربییه تربیتی مر ر

مسییتلرم ورییور بارز سییه عامل شییناختی، اجتماعی و 

  وریییور شییینییاخیتییی( لیآ: اآمیوزشیییی اسییییت

(cognitive presence) : مییدرس مجییازی برای ایجییاد

ی هاییادگیری مر ر باید مییطی را ایجاد وند وه م ار 

 با تدارو او  اسیاسی ت نر را در یادگیرندا توس ه دهد

هایی وه ت نر انتاادی، ول مسیییأله و میتوا و ف یالیت

ور وند، ورییش تاویت میگیراافرت نر سییطه بالا را در 

 ریییور اجتماعی( ود  سیییازدشیییناختی را فراهم می

(social presence) : مدرس مجازی باید مییآ آموزش

و  راوتیای ترتیب دهد وه فراگیراش در آش بهگونهرا بیه

اید او ب  ورار ونندبیا اطمیناش خاطر با همدیگر ارتبا  بر

ها و ها، جسیییتجوی ت او تشیییرییک دییدگیاا ۀزمینی

را در  مدرساشها و وز اعتماد به همسیالاش و شیباهت

 وریییور عییامییل آموزشیییی(   .زنییدا ونیید فراگیراش

(teaching presence) : بر اسییاس وریییور آموزشیییی

از جمله  طراوی و  هاییمیدرس مجیازی بیاید ف الیت

های اجرای ف الیت سیییازمیانیدهی تجیارد ییادگیری،

یادگیری و ایجاد مییآ گ تگو و تدریز مسییتایم را در 

مدرس مجازی  (Savaerg)  سورگ این راستا انجام دهد

به نظر او م لم ا ربخش آنلاین   نامدرا م لم آنلیاین می

دا به اسییت ا آموزاشرا، از جمله  ترغیب دانش پنج وظی ه

و صییمیمی، از امنانا  ارتباطی، سییازماندهی، ایجاد ج

تیلیل موعوک یادگیری و راهنمایی، باید به دوت انجام 

 [  7] دهد

دهد وه اسیییت ادا از هیا نشیییاش مینتیایج پژوهش 

 برای را هاییفرصیییت جیدیید شییییابرارهیای آموز

 علاوه مورد وه را چیری آش تا وندمی فراهم آموزاشدانش

 یادگیری ابرارهایژی تننولو  نندو انتخاد اسییت هاآش

 در آموزاشدانش شیییودمی  اعب ایچندرسیییانه مانند

 ریدرگی  بگیرند یاد علاوه با و شییوند درگیر یادگیری

 و داشییته هاآش یادگیری روی م میتأ یر  آموزاشدانش

 شآموزادانش توجه جلب برای هااسییتراتژی وارگیریبه

 [   9] ستر ا مو هادرس میتوای بر

مجازی، نتایج های بیا وجود تمیام مراییای آموزش 

دهیید وییه این نوک آموزش از هییا نشییییاش میپژوهش

هایی از وبیل نبود ت امل انسیییانی مناسیییب، میدودیت

زماش و تیأخیر در بیازخورد، ت ویق در ییادگیری غیرهم

ومبود انگیرش برای خوانییدش مواد النترونینی برخآ 

 [   0( ]5979برد ) سالاری، رنج می

شور آموزش مجازی وه در مدارس وبا توجه به این 

در مواردی خاص مانند مدارس سیییلام وبل از شییییوک 

ورونیا انجیام گرفته اسیییت و در ایام شییییوک ورونا، با 

صور  ناچار بهها در مدارس بهسیرعت زیادی آموزش

شود  عرور  بررسی وی یت، مرایا و مجازی انجام می

هییایی وییه در آموزش مجییازی در مییدارس را چییالش

منظور اسییاس پژوهش واعییر بهراینوند  بدوچنداش می

های مجازی انجام های آموزشبررسیییی مرایا و چالش

شیی ر ت راش در نیمه  1شییدا در مدارس دخترانۀ منطاه 

زماش با شیوک ورونا وه هم 77-71دوم سیال تی ییلی 

 در وشور بودا است، انجام شدا است 

 

 مفاهیم بنیادی پژوهش

به آموزش از راا دور از طریق اینترنت   آموزش مجازی

هییای میلی )همییاش آموزش النترونینی( یییا شیییبنییه

دهندا و عنواش آموزشوه در آش یک م لم بهصیییورتیبه

شیییوند، آموزش مجازی ییک یادگیرندا از هم جدا می
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، 57شیود  امروزا به دلیل شیوک بیماری وووید گ ته می

ه در آموزش عنواش روینردی نوآورانآموزش مجازی به

هییا و همییه و پرورش، امنییاش ییادگیری در همییه زمیاش

های ها را فراهم وردا اسیت  با اسیت ادا از آموزشمناش

های آموزشییی و میدودا تواش گسییترۀ دورامجازی می

آموزاش بیشتری را جغرافیایی را وسی ت بخشیید، دانش

آموزاش دارای تیییت پوشیییش ورار داد  همچنین دانش

های میدود و با خ یییوصییییا  صیییتم لولیت، با فر

شیخ ییتی خاص را تیت آموزش ورار داد  دسیترسی 

هییای مجییازی برای م لمییاش و برگراری برابر آموزش

   [5]های با وی یت بالا نیر براوتی امناش پریر است دورا

 

 های مجازیانواع یادگیری

زماش یادگیری مجازی هم زمان )همگام( یاادگیری هم

(Synchronous e-Learning)  بییا شیییرویت فراگیراش و

صیییور  زندا فراهم مدرس در یک ف الیت یادگیری به

شود  م لم با است ادا از یک سنوی آموزش مجازی می

طور از وبییل یک وبینار یا فریییای ون رانز مجازی به

در  وند وآموزاش خود ارتبا  برورار میمسییتایم با دانش

 ته، مد  زماش مشیخ ی از یک جلسه واود تا چند ه

پردازد  یادگیری ها به آموزش میهیا یا وتی سیییالمیاا

همگیام مجازی از بسییییاری ج ا  شیییبیه یک ولاس 

فیرینی است و دارای مرایای مختل ی همچوش همناری 

و ارتبیاطیا  پیشیییرفتیه، راوتی، وارآیی، ونترل واربر، 

انجام بودش و یادگیری و سییازی، همه جا وابلشییخ ییی

 توانندآموزاش و مربیاش میشمووع اسیییت  دانتدریز به

هایی از جمله صییدا، فیلم، زماش با اسییت ادا از ویژگیهم

گ تگوی متنی، تختیه سییی ید ت املی، اشیییتراو برنامه، 

های برپایی جلسا  ها و اتاقگیری فوری، شینلکرای

آموزاش زماش داشیییته باشیییند  دانشآموزشییی ت امل هم

گروهی  هییای مختلآ فردی یییاتواننیید در ف ییالیییتمی

وه این اوسییاس را دارند وه هنوز والیشییروت ونند در

توانند در ت امل باشییند انگار وه رودررو ملاوا  هم می

وننید  م مولیاا این ت ییامییل از طریق ویییداوون رانز می

ونندگاش ابرارهایی برای ارااۀ گیرد  شییروتصییور  می

های مختلآ در اختیار دارند و مطالب یادگیری در والب

ر ونند  دسازی میهای مشیترو و فردی را پیادایتف ال

ع دا دارد این نوک ت امل، م لم ناش ویژا و م می را به

ها و وند و از ف الیتویه رونید ییادگیری را هدایت می

ش توارو میاینوند  ازهای گروهی پشیییتیبانی میبیی 

وروتی اسییت و  -گ ت ت امل همگام بیشییتر اجتماعی

آموزاش فردی و رعایت دانشا  بینباع  تاویت ارتباط

   [5]شود می

هییا در مورد چگونگی نتیایج ویاصیییل از پژوهش 

آموزاش در یییک مییآ آنلییاین تجربییۀ یییادگیری دانش

دهد وه ارتبا  ویدیویی و صوتی دو زماش، نشاش میهم

آموزاش اوساس ت لق به یک جام ۀ آموز بین دانشدانش

زمییاش یییادگیری همونیید  مییآ یییادگیری را ایجییاد می

مجازی در تشییویق مشییاروت در بیاش نظرا ، پرسیییدش 

سییوالا  و گوش دادش به دیگراش بسیییار مو ر اسییت  

( نشییاش 5زماش را در شیینل )مرایای آموزش مجازی هم

   [6]دادا شدا است 

 (Mayadas)مایاداس   زمان )ناهمگام(یاادگیری ناهم

 زمیییاش ییییادگیییییییری میییجیییازی نیییاهیییم

(Asynchronous Learning) ۀییک جیام »عنواش را بیه 

یییادگیری ت ییاملی وییه میییدود بییه زمییاش، منییاش یییا 

 ت ریآ ورد  خاش« های یک ولاس نیسیییتمیدودیت

(Khan)  زمییاش بییه یییادگیییییری نییاهییم»گیی ییت وییه

هایی اسیییت وه توسیییآ جغرافیا یا زماش دسیییتورال مل

 (  5970[ ) س دمیمدی، 9« ]شودمیدود نمی
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 زماشمرایای آموزش مجازی هم  5شنل 

 
 زماشمرایای آموزش مجازی غیرهم  7شنل 

 

زمییاش یییک یییادگیری یییادگیری النترونینی نییاهم 

میور اسیییت و از منابع یادگیری آنلاین برای فراگیرندا

نظر از گراری اطلاعا  صیییرفاشیییتراوتسییی ییل بیه

های مردم های زماش و مناش در بین شیییبنهمییدودیت

 زماش از ونید  ییادگیری النترونینی نیاهماسیییت یادا می

 ایای رایییییانییییهارتییییبییییا  واسییییییطییییه

مزایای آموزش 
مجازی هم زمان

بازخورد فوری

افزایش سطح 
انگیزه

افزایش 
ریمسئولیت پذی

یادگیری 
عمیق تر

تعامل غنی تر

تقویت حضور 
اجتماعی

تقویت مبادلۀ 
حمایت عاطفی

تهیۀ عناصر 
کالمی

مزایای آموزش مجازی 
غیرهم زمان

امکان صرف زمان 
تبیشتر برای مشارک

تعامل های 
غیرهم زمان

ارتقای کنترل و 
خودتنظیمی

حذف محدودیت 
زمانی 

نبود محدویت 
جغرافیایی

بهبود خودکارآمدی
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(computer-mediated communication, CMC)  برای

« در هرزماش و هرمناش»های یادگیری دسییتیابی به وعدا

وند  زماش اسیییت ادا میاز طریق مبیاوی  آنلیاین نیاهم

زمییاش بر اسییییاس نظریییه یییادگیری النترونینی نییاهم

میور اسییت وه بر گرایانه، روینردی یادگیرنداسییازندا

وند  این روینرد د میهمتا تأویبهاهمییت ت یامیل همتیا

زماش برای ارتااء هیای غیرهمخودآگیاهی را بیا ت یامیل

تواش از آش برای تسییی یل ونید و میییادگیری تل یق می

ییادگیری در میوطه سییینتی مدارس یا آموزش منظم، 

آموزش از راا دور و ادامه تی یییل اسیییت ادا ورد  این 

 هشبنه، ترویبی از فراگیراش و شبنۀ النترونینی است و

 عنواش یک شبنه یادگیریشود بهدر آش ارتبا  برورار می

   [8]زماش نامیدا می شود النترونینی ناهم

ها، ینی از ناا  های واصییل از پژوهشطبق یافته 

زماش، پیشییرفت خودگام وو  در یادگیری مجازی ناهم

اسیییت و فراگیر سیییطه بالایی از ونترل، خودتنظیمی و 

یادگیری مجازی  .آورددسیییت میخودویارآمیدی را به

آموزاش در هرزماش به شییود وه دانشزماش باع  میناهم

ییک مییآ ییادگیری النترونینی بویوندند و اسیییناد را 

بارگیری ونند یا برای م لماش یا همسییالاش پیام ارسییال 

آموزاش ممنن اسییت ووت بیشییتری را برای ونند  دانش

مشیییاروت خود صیییرف ونند و در ماایسیییه با ارتبا  

( تمام 7تر فنر ونند  در شییینل )اندیشییییدازماش هممه

زماش نشیییاش دادا شیییدا مرایای آموزش مجازی غیرهم

ترین موانع یییادگیری مجییازی اسیییت  همچنین از م م

زمیاش، عدم ت امل اجتماعی اسیییت  اسیییت ادا از نیاهم

تواند در تیاق اهداف آموزشی و ابرارهای مناسیب می

 ر باشییید  نتایج های آموزش مجازی موویاهش چالش

دهد وه ب بود ت امل اجتماعی منجر ها نشاش میپژوهش

ود  شتر میبخشبه یک تجربه آموزشیی مر رتر و لر 

آموزاش و م لماش در سراسر از اینرو شاهد استابال دانش

زمییاش و جی ییاش بییه یییادگییری مجییازی تل یای )هم

   [8]زماش( هستیم غیرهم

 روش پژوهش

به هدف ۀ توصیییی ی باتوجهپژوهش واعییر یک مطال 

بیاشییید  در ابتیدا اطلاعا  مورد نیاز، از طریق منابع می

ترین آوری شییید  م مهای مجازی جمعدربارۀ آموزش

هییا، ماییالییا  و منبع برای گردآوری اطلییاعییا ، وتییاد

هییای موجود در این زمینییه بود  هییا و نظریییهپژوهش

 صبنابراین ولمرو مطال اتی، منابع النترونینی درخ ییو

آموزش مجازی و عناصییر آش بود  در پژوهش واعییر، 

تیایایا  انجیام شیییدا در زمینیۀ آموزش و یییادگیری 

مجیازی، ناا  وو  و مسیییاال و مشییینلا  یادگیری 

النترونینی بررسیییی و تیلیل شییید  با بررسیییی نتایج 

بندی ن ایی ارااه شیید  ابرار های پیشییین، جمعپژوهش

سیییاخته نیامیۀ میاقهیا ییک پرسیییشآوری داداجمع

درخ وص ناا  وو  و ع آ آموزش مجازی واصل 

ای گرینه 1گوییه  7هیای موجود، بیا ت یداد از پژوهش

نامه نیر با پایلو  تست و میاسبۀ اسیت  پایایی پرسش

( تأیید شید  روایی α=  46151عیریب آل ای ورونباخ )

نظر و نامه با اسییت ادا از نظرا  افراد صییاوبپرسییش

هیا صیییور  گرفت  آش انجیام اصیییلیاویا  موردنظر

نامه مورد اسییت ادا دارای بخش مربو  به ماطع پرسییش

تی ییییلی و نوک مدرسیییه و بخش سییینجش مرایا و 

سیییوال در والب طیآ  7های آموزش مجازی با چالش

منظور  بت بازخورد سییطیی بود  همچنین به 1لینر  

های مجازی از سوی ولی ناا  وو  و عی آ آموزش

زپاسیخ نیر در پرسشنامه ورار آموزاش یک سیوال بادانش

صییور  لینک النترونینی نامه بهدادا شیید  این پرسییش

صور  مجازی دراختیار توسآ دبیراش نمونۀ پژوهش به

آموزاش ورار گرفت و پز از اخت اص زمانی برابر دانش

بندی و به روز ج یت پاسیییخگویی، اطلاعا  جمع 54
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 از دنبیال ویدگراری وارد وامویوتر شییید و با اسیییت ادا

 و اوسل مورد پردازش ورار گرفت   spssافرار آماری نرم

 1جیام یۀ آمیاری پژوهش تمام مدارس دخترانۀ منطاه 

 19444شیی ر ت راش در تمام مااطع تی یییلی با ت داد 

آموز بود  وجم نمونیه انتخابی با رابطه وووراش با دانش

آموز برآورد گردید دانش 749ت داد  46411وراش خطای 

مدرسه منطاه  57ای ت ادفی از روش طباهها بهو نمونه

 انتخاد شدند 

 

 اهداف پژوهش

 اهداف ولی و جرای این پژوهش عبارتند از:

های ها و مرایای آموزشبررسیییی چیالش  هدف کلی

 ش ر ت راش 1مجازی در مدارس دخترانۀ منطاه 
 اهداف جزئی

آموزاش بییه ادامییۀ منییدی دانشبررسیییی علییاوییه  5

های تی یلی ب دی در دوراهای مجازی آموزش

 خود

های مجازی انجام شییدا در بررسییی تأ یر آموزش  7

 ت  یم مطالب وتب درسی

های مجازی بررسیییی میراش اسیییت ادا از آموزش  9

 زماشزماش در ماایسه با نوک غیرهمهم

بررسی میراش است ادا از ابرارهای آموزش مجازی   0

 زماش برای ت  یم ب تر مطالب درسیغیرهم

های آموزاش از آموزشراش استابال دانشماایسۀ می  1

 زماشزماش و غیر هممجازی هم

هیای مجیازی در ترغیب بررسیییی ناش آموزش  1

 آموزاش به یادگیریدانش

میراش اسیییت یادا از میدرسیییه تلویریونی در ونار   9

ابیرارهییای دییگیر آمییوزش مییجییازی در بییین 

 آموزاشدانش

تغییر مشیییارویت و نظیار  خانوادا بر یادگیری   1

 های مجازی  موزاش در زماش آموزشآدانش

 

 های پژوهشیافته

آموزاش به سرالا  نتایج واصل از پاسخ دانش

( نشاش دادا 7( و )5ت نیک، در جداول )نامه بهپرسش

 :اندشدا

نامه پرسش 54آموزاش به سیوال شمارا های دانشپاسیخ

سیییه مورد از مرایا و سیییه مورد از درخ یییوص  ور 

، آموزش مجازی تجربه وردید هایی وه شیییما درچالش

 بندی وردیم:را در ادامه جمع

 

 

 آموزاش بر اساس نوک مدرسه و ماطع تی یلی: آمار دانش5جدول 

 درصد فراوانی فراوانی نوع مدرسه درصد فراوانی فراوانی مقطع تحصیلی

 10 599 دولتی -عادی 0 7 اول ابتدایی

 59 79 دولتی –خاص  7769 01 ابتداییدوم 

 9 9 غیر انت اعی 5961 91 اول متوسطه

 1167 551 دوم متوسطه
 544 749 جمع

 100 202 جمع
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 نامهآموزاش به سوالا  پرسشهای دانش: جدول فراوانی و امتیاز پاسخ7جدول 

 

 سوال
 دورا تی یلی

 فراوانی گرینه ها
 میانگین وزنی امتیاز

 ومخیلی وم متوسآ زیاد خیلی

مندی به علاوه -5

های است ادا از آموزش

 مجازی

 597 9 7 74 1 59 دوم ابتدایی

 577 9 7 57 0 7 اول متوسطه 1161

 991 74 55 99 59 95 دوم متوسطه

 از میراش است ادا -7

 مجازی آموزش

 517 0 7 79 1 54 دوم ابتدایی

 574 0 54 59 1 1 اول متوسطه 1961

 919 55 77 09 57 59 دوم متوسطه

 هایمیراش ولاس -9

 آنلاین درسی

 571 4 9 1 51 77 دوم ابتدایی

 597 7 0 51 50 1 اول متوسطه 1169

 015 0 1 70 04 09 دوم متوسطه

 از آموزشی میتوای -0

 شدا عبآ وبل

 591 7 1 1 51 50 دوم ابتدایی

 597 5 1 59 59 1 اول متوسطه 1169

 917 59 74 91 79 77 دوم متوسطه

ورور در  -1

 های آنلاینولاس

 771 4 4 5 1 05 دوم ابتدایی

 590 9 4 0 55 79 اول متوسطه 9161

 149 4 1 54 97 15 دوم متوسطه

 ترغیب به یادگیری -1

 

 515 0 1 74 59 1 دوم ابتدایی

 547 7 7 50 1 0 اول متوسطه 1761

 910 51 75 04 79 59 دوم متوسطه

 است ادا از مدرسۀ -9

 یتلویریون

 571 54 7 57 0 1 دوم ابتدایی

 545 7 57 59 1 5 اول متوسطه 9069

 751 15 77 71 9 0 دوم متوسطه

مشاروت افرایش  -1

 خود شما در یادگیری

 517 7 9 51 59 55 دوم ابتدایی

 591 9 1 59 1 54 اول متوسطه 11

 911 59 51 01 77 74 دوم متوسطه

نظار  بیشتر  -7

 ها بر یادگیریخانوادا

 570 5 5 54 50 75 دوم ابتدایی

 515 2 1 11 11 12 اول متوسطه 14

 911 11 11 00 21 22 دوم متوسطه

مرایا: واهش هرینه، جلوگیری از اتلاف ووت برای  

تردد، مد  مطال ه بیشیتر اسیت، امناش مشاروت بیشتر 

رو، نبود مشییینییل خواد آلودگی در آموزاش ومدانش

تر، واسییطۀ تنرار بیشولاس درس، ت  یم ب تر مطالب به

های درسیییی بدوش امناش وریییور و اسیییت ادا از فایل

مرور وافی مطالب،  مییدودییت زمانی و منانی، امناش

آموزاش، آموزش متنیاسیییب بییا رووییا  مختلآ دانش

آموزاش، نظییار  خییانوادا بر وی یییت یییادگیری دانش
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زاش، آمودردسییترس بودش م لم و ارتبا  بیشییتر با دانش

آموزاش در زمییاش ارزشییییییابی، وییاهش اسیییترس دانش

آموزاش در یادگیری مطالب آموزشی، خودوارآمدی دانش

ریری برای مطییال ییۀ فردی برنیامییه امنیاش مییدیریییت و

آموزاش توسییآ خودشییاش متناسییب با شییرایآ و دانش

هیای خود، اسیییت یادا از فناوری اطلاعا  برای ویژگی

یادگیری ب تر، چگونگی مدیریت زماش یادگیری توسییآ 

هییای لییازم روز بییه آموزاش، آموزش فنییاوریخود دانش

 آموزاش  دانش

طع و وصییل م ایب برنامه شییاد: سییرعت پایین، و 

شیدش زیاد، نبود امناش ارتبا  ت ویری دوطرفه در آش، 

 آموزاش از برنامه   خودی دانشبهخرو  خود

ها: سرعت پایین و م رف بالای اینترنت و چالش

هرینۀ زیاد آش، دردسترس نبودش امنانا  و فناوری 

برای همه، نبود ارزشیابی مناسب و امناش تالب زیاد 

دم امناش است ادا از تج یرا  آموزاش، عتوسآ دانش

های گروهی و تمرینآزمایشگاهی واو ی، نبود ول

ت املا  در دروسی همچوش ریاعی، فیریک، شیمی و 

دوستی  های   ، نبود ارتبا  عاط ی بین گروا

 آموزاش آموزاش و واهش ف الیت فیرینی دانشدانش

 (9شیینل )آموزاش در نتایج واصیل از پاسییخ دانش 

دهد های پژوهش نشاش مینشیاش دادا شیدا است  یافته

های مجازی درصد آموزش 94طور میانگین ودود وه به

زماش و صیییور  همبیه 1در میدارس دخترانیۀ منطایۀ 

های مختل ی مثل شاد و رسییاشزماش از طریق پیامغیرهم

وزاش آمیا واتساپ و غیرا انجام شدا است و تاریبا دانش

درصد  91ت راش به طور میانگین در  ش ر 1دختر منطاۀ 

 جلسا  آموزشی همگام ورور مو ر داشتند 

شود ابرارهای ( مشییاهدا می9همچنین در شینل ) 

 19زمییاش نیر بییه میراش وییدود آموزش مجییازی غیرهم

آموزاش مدارس درصیید توسییآ م لماش در اختیار دانش

های همگام به ورار گرفت و توانسیییت در ونار آموزش

یری و اهداف آموزشییی ومک وند  همچنین تیاق یادگ

دلیل آموزش مجازی با وی یت ارااه شییدا در مدارس به

های مجازی آنلاین، بندی ارااۀ ولاساین منطایه و زماش

های مدرسییۀ تلویریونی را آموزاش برنامهعملاا اوثر دانش

 مشاهدا ننردند 

 
 شنامهگویۀ پرس 7آموزاش به های دانشل از نتایج پاسخنمودار واص  5شنل 

56.553.6

68.3

56.7

75.8

52.5

34.7

56
60

عالقمندی به 

استفاده از 

آموزش های 

مجازی 

ه میزان استفاد

از آموزش 

مجازی 

میزان 

کالسهای 

درسی آنالین 

محتوای 

آموزشی از 

ده قبل ضبط ش

حضور در 

کالس های 

آنالین 

ترغیب به 

یادگیری 

استفاده از 

مدرسه 

تلویزیونی

افزایش 

مشارکت خود 

شما در 

یادگیری 

ر نظارت بیشت

خانواده ها بر 

یادگیری



 های آموزش مجازیمرایا و چالش 14

 

 5044، یکشمارۀ ، نخستسال      پژوهش در آموزش علوم تجربینشریۀ 

های (، اسییت ادا از آموزش9با اسییتناد به شیینل ) 

درصییید  11مجیازی موجیب مشیییاروت ف ال ودود 

در یادگیری شد وه  1آموزاش دختر مدارس منطاۀ دانش

ر بهای پیشیییین مبنی در راسیییتای تأیید نتایج پژوهش

تسی یل یادگیری و افرایش خودوارآمدی و خودتنظیمی 

 های مجازی است  در آموزش

درصیید والدین بر  14دهد وه ( نشیاش می9شینل ) 

 11آموزاش نظار  دارند  و ودود آموزش مجازی دانش

 های مجازی علاوه دارند درصد به آموزش

 

 بحث و نتیجه گیری

بیا شییییوک ویروس ورونا و ت طیل شیییدش مدارس در 

دلیل عییرور  تیاق و اسییتمرار سییراسییر ج اش و به

با روینرد نوین  آموزش، تمام وشییورها به ارااۀ آموزش

های و اسیییت یادا از ابرار فنیاوری تیت عنواش آموزش

اند  این دروالی اسییت وه نتایج واصل مجازی پرداخته

وه با ظ ور فناوری و  های پیشین نشاش دادنداز پژوهش

تن ایی در تننولوژی، اسیییت یادا از روینرد سییینتی بیه

هیای مجازی به آموزش ا ربخش نخواهید بود  آموزش

زماش با است ادا زماش و غیرهمهای همدو شینل آموزش

 ها،های روز همچوش وبینارها، ویداو ون رانزاز فناوری

و      نیهای گ تگو، نامۀ النترونیهای خبری، اتاقگروا

شیییوند  هرچند هر یک از در ونیار ینیدیگر اراایه می

ها زماش با چالشزماش و غیر همهای مجازی همآموزش

دلیل امناش ت امل هایی همراا اسیییت اما بهو میدودیت

اجتمیاعی زنیدا، اسیییتابیال مخیاطبین آموزش مجازی 

 زماش بیشتر است   هم

عنواش هبر م لم بانید ویه علیاواهیا نشیییاش داداپژوهش

چ ار ناش مدرس مجازی یا مدرس آنلاین، وه باید در 

ای ای ناش وند،  آموزشیییی، میدیریتی، اجتماعی و فنی

دارا بودش م ار  فناوری، داشیتن م ار  رسانه و سواد 

 هایدیجیتیال و نیر م یار  ییادگیری ت املی در مییآ

آموزاش نیر برای تیاق اهییداف م تبر از سیییوی دانش

ی بسییار واار اهمیت اسیت  بنابراین های مجازآموزش

هیای مجیازی با توجه به هیای آموزشمراییا و چیالش

های مورد نیاز فناوری، توانمندی م لماش و زیرسیییاخت

تواند ینسیییاش های مت او  میآموزاش در موو یتدانش

درصیید  91نباشید  نتیجه پژوهش واعیر نشیاش داد وه 

اند وه این آموزاش از آموزش مجازی استابال وردادانش

ست های پیشین انتیجه در راسیتای تأیید نتایج پژوهش

دلیل امناش زماش بههای مجازی هموه نشییاش داد آموزش

آموزاش ت امل اجتماعی زندا از سیییوی م لماش و دانش

 بیشتر مورد استابال ورار گرفت  

هییای مختل ی وییه هیمیچینین بییا وجود چییالش 

نامه مطرح وردند، آموزاش در سوال بازپاسخ پرسشدانش

هایی از وبیل مشییینلا  فنی، عدم ارتبا  عاط ی چالش

بین گروا همسییییالییاش، عییدم اسیییت ییادا از تج یرا  

هایی با میراش آزمایشییگاهی و عملی مدارس، ارزشیییابی

آموزاش و غیرا، طبق نتییایج این تالییب بییالییای دانش

های مجازی از سیییوی مدارس پژوهش، اراایۀ آموزش

درصیید در یادگیری میتوای  14یش از طور میانگین ببه

به ورود ناگ انی ارااه شییدا موفق بودا اسییت وه باتوجه

های مر ر و ها و فراهم نشییدش زیرسییاختاین آموزش

دلیاییل مختلآ این نتیجه آموزاش بیهآمیادا نبودش دانش

دهد وه تلاش تمام عوامل آموزش و پرورش نشیییاش می

جازی در شییرایآ های مویژا م لماش در ارااۀ آموزشبه

 د  آمیر بووبولی موفایتت طیلی مدارس تا ود وابل

مندی از ینی از دسیییتیاوردهای ت طیلی مدارس و ب را

تدریز مجازی در ونار اعرای خانوادا، نظار  والدین 

بر وی یییت و ومیییت میتوای آموزش و نیر عملنرد 

ریری آموز درخ یییوص چگونگی تلاش و برنامهدانش

الب ارااه شییدا اسییت  نتیجۀ پژوهش برای یادگیری مط

درصد والدین بر  14دهندۀ نظار  بیش از واعیر نشاش
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آموزاش اسیییت وه از یادگیری میتوای آموزشیییی دانش

 رود   شمار میمرایای آموزش مجازی به

، عملاا امناش 57بیا ظ ور غیرمنتظرا بیمیاری ووید  

انتخاد آموزش مجازی از مخاطبین سیلب شد و انتظار 

مندی رفت این خود منجر به عدم رعیییایت و علاوهمی

های آموزاش به همراهی و اسییت ادا م ید از آموزشدانش

مجازی گردد  اما نتایج پژوهش واعییر نشاش داد میراش 

های اش به اسیییت ادا از آموزشآموزمنیدی دانشعلیاویه

هیا به یادگیری از این طریق، مجیازی و نیر ترغییب آش

های دهندۀ وارآمدی آموزشدرصید وه نشاش 11ودود 

مجازی ارااه شیییدا توسیییآ مدارس در شیییرایآ ورونا 

 ویروس است  

 

 پیشنهادها

 شود:با توجه به نتایج پژوهش پیشن اد می

 ی بروراری ت املرسیاش شاد برارفع  موانع فنی پیام 

 آموزاشدوسویه م لم و دانش

 رسییاش شییاد از وبیل امناش ارااۀ ارتاای امنانا  پیام

 های ت ویری ت املیآموزش

 آموزاش و م لماش اراایۀ اینترنت رایگاش به تمام دانش

 و مدارس

  ارااۀ الگوهای تدریز ینساش در هر درس بر اساس

 هابندیبودجه

 منظور واهش شیابی بهارااۀ راهنارهای مناسییب ارز

   آموزاش و واو ی بودش نتایجتخل ا  دانش

 های آموزاش با ارااۀ دورااراتاای دانش فناوری دانش

 مناسب پیش از شروک سال تی یلی
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