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   چکیده
امروزه با پیشرفت روز افزون تکنولوژي شاهد گسترش آموزش مجازي و تولید 

هاي افزارنرممحتواي الکترونیکی هستیم. آموزش مجازي که مجموعه وسیعی از 
هاي درس کالسهاي آموزشی شامل آموزش مبتنی بر رایانه، کاربردي و روش

مجازي، آموزش مبتنی بر وب وغیره است، نقطه عطف همگرایی آموزش و 
هاي حضوري, هزینه شود. وجود مسائلی مانند هزینه کالسشناخته می اینترنت

وجود ترافیک و آلودگی و بسیاري از مشکالت معمول سبب افزایش  ،رفت و آمد
شده است. هرچند این  هاي مجازي و گسترش این نوع آموزشمحبوبیت آموزش

تواند مسائلی را براي رویارویی استاد و دانشجو ن ایجاد کرده باشد. در این مقوله می
پژوهش سعی شده است مزایا و معایب آموزش مجازي مورد بررسی قرار گیرد. در 
این راستا جامعه مورد بررسی، دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوده که طی یک 

پرسش مربوط به مزایا و  20پرسش ( 40اي با نامههیه پرسشپژوهش میدانی با ت
پرسش مربوط به معایب ) آموزش مجازي از دانشجویان پرسیده شده است که  20

هاي آموزشی با روش سوارا هاي مربوط به مزیت کالسرتبه هر یک از شاخص
هاي کاهش نیاز به شاخص مهم آن عبارتند از: شاخص 3به دست آمده است و 

جایی از ههاي جابم و لباس آموزشگاهی، رفع مشکل خوابگاه و کاهش هزینهفر
هاي مزیتی قلمداد شده است و همچنین از معایب آموزش ین شاخصترمهم

توان به به روش سوارا به دست آمده است، می 3تا  1هاي مجازي که از رتبه
زندگی فقدان تحرك بدنی و خیره شدن طوالنی به کامپیوتر، تغییر سبک 

دهی هاي آزمون و زمان پاسخهمچنین فقدان تناسب بین پرسش دانشجویان و
 اشاره داشت.  
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Abstract  
Today, with the increasing development of technology, 
we are witnessing the expansion of a category called 
virtual education or e-learning and the production of 
electronic content. Virtual education, which is a wide 
range of applications and educational methods, including 
computer-based education, virtual classrooms, web-
based education, etc., is known as the turning point of 
the convergence of education and the Internet. Issues 
such as the cost of face-to-face classes, travel costs, traf-
fic and pollution, and many common problems have 
increased the popularity of e-learning and the expansion 
of this type of training. However, this category can also 
create problems for the student-teacher confrontation. In 
this research, it has been tried to examine the advantages 
and disadvantages of virtual education; In this regard, the 
study population was the students of the Persian Gulf 
University. During a field study, students were asked to 
prepare a questionnaire with 40 questions (20 questions 
related to the advantages and 20 questions related to the 
disadvantages) of virtual education. The advantages of 
Baroush Savara training classes have been obtained and 
its 3 important indicators are: the indicators of reducing 
the need for school uniforms, solving the problem of 
dormitory and reducing transportation costs are consid-
ered as the most important advantages and also the dis-
advantages of virtual education. Rated from 1 to 3 by the 
Savara method, we can mention the lack of physical 
activity and long staring at the computer, changes in 
students' lifestyles, as well as the lack of fit between the 
test questions and the answer time. 
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 مقدمه
آموزشی در مؤسسات دانشگاهی به دلیل مدیریت و عملیات 

توسعه سریع فناوري اطالعات و ارتباطات متحول شده 
هاي مختلف فناوري اطالعات و است. معرفی روش

ین عوامل در ترمهمارتباطات در محیط یادگیري، یکی از 
فرآیند یاددهی و یادگیري است که به بخشی از نظام 

از ابزارهاي فناوري  آموزشی امروز تبدیل شده است. استفاده
شناسی تدریس به اطالعات در یادگیري کالسی و روش

ها و مؤسسات ارتقاء کیفیت آموزش در مدارس، دانشگاه
هاي فناوري کند. یکی از بزرگترین کمککمک می

اطالعات و ارتباطات، تولد اینترنت است. اینترنت و شبکه 
اقتصاد  هاي زندگی ما ازجهانی وب تقریبًا در تمام جنبه

اي گرفته تا منابع هاي شخصی و حرفهجهانی، شبکه
اطالعاتی، اخبار و یادگیري، تغییرات قابل توجهی ایجاد 
کرده است. اینترنت امکان یادگیري آنالین را فراهم کرده 

هاي مند به دورهاست و بسیاري از مربیان و محققان عالقه
ین راهی یادگیري آنالین را به خود مرتبط ساخته و همچن

آموزان مهیا ساخته است. در براي بهبود نتایج یادگیري دانش
هاي مختلف به ویژه در عین حال این پدیده با چالش

رو است. عالوه بر این، افزایش مؤسسات آموزش عالی روبه
آموزان در تمام تقاضا براي یادگیري آنالین از سوي دانش

ي آنالین مراحل زندگی نیز افزایش یافته است. یادگیر
پیشرفت جدیدي در زمینه آموزش نیست و بیش از یک قرن 

هاي اروپایی است که وجود دارد و آغاز آن در دوره مکتب
آموزان اجازه است. این یک زمینه آموزشی است که به دانش

شرکت کنند در حالی که هرگز پا در ها دهد در کالسمی
اي هگذارند. یکی از دالیلی که بحثنمی کالس درس

زیادي در مورد یادگیري آنالین وجود دارد این است که 
مزایا و کاربردهاي زیادي در یادگیري آنالین وجود دارد. 

ین آنها اثربخشی آن در آموزش دانشجویان، ترمهمبرخی از 
اي، مقرون به صرفه استفاده از آن به عنوان توسعه حرفه

کمیلی و بودن آن براي مقابله با افزایش هزینه تحصیالت ت
امکان ارائه آموزش در سطح جهانی براي هر کسی که 
قابلیت اتصال به پهناي باند را دارد. با افزایش جمعیت جهان 
امروز، گرایش مردم به مطالعه به سرعت در حال رشد است. 

به دنبال ها وضعیت آموزش در حال تغییر است و دانشگاه
که بازارهاي دستیابی به دانشجویان بیشتر و بیشتري هستند 

مضاعفی را براي آنها به ارمغان بیاورند. امروزه بسیاري از 

متأهل و داراي فرزند ها و دانشگاهها دانشجویان کالج
هستند، در مشاغل پاره وقت یا تمام وقت و سایر 

براي رفع نیازهاي زندگی خود مشغول هستند، ها مسئولیت
انشجویان وسعت شهرها در حال افزایش است و بسیاري از د

کنند. بنابراین، نیاز هاي دور از دانشگاه زندگی میدر فاصله
به یادگیري آنالین براي کمک به روند یادگیري و آموزشی 

آموزان امروزي ضروري است. رشد اینترنت و تأثیر آن دانش
بر سیستم آموزشی عامل مهمی را ایجاد کرده است که 

. یادگیري شودکمک بزرگی در دنیاي آموزش محسوب می
آنالین به دلیل مزایایی که دارد در حال حاضر یکی از 

هاي یادگیري است (کاسترو و تامی بی، محبوب ترین مدل
). از این رو در پژوهش حاضر، به بررسی و 1368: 2021

هاي مرتبط با مزایا و معایب آموزش تعیین اولویت شاخص
  .مجازي پرداخته شد

  
  آموزش مجازي و تاریخچه آن

وزش مجازي عمومًا به آموزش در یک محیط یادگیري آم
آموز بر اساس زمان شود که در آن معلم و دانشاطالق می

یا مکان یا هر دو از هم جدا هستند. محتواي دوره از طریق 
اي،  هاي کاربردي فناوري اطالعات، منابع چند رسانهبرنامه

شود. آموزش اینترنت، ویدئو کنفرانس و غیره منتقل می
کند تا مجازي زندگی خود را به عنوان یک نوآوري آغاز می

دسترسی به آموزش را فراتر از دیوارهاي دانشگاه فراهم 
گردد؛ زمانی که برمی 1960سازد. اولین ارائه آنالین به سال 

دانشگاه ایلینویز یک اینترانت براي دانشجویان خود ایجاد 
بود که در آن هاي کامپیوتري متصل کرد. این سیستم پایانه

توانستند به مواد درسی دسترسی داشته آموزان میدانش
هاي ضبط شده گوش دهند. باشند و همچنین به سخنرانی

هاي آنالین آموزش مجازي در چند سال گذشته با دوره
و موسسات آموزش ها متنوع در همه سطوح از جمله دانشگاه

عالی و مدارس به سرعت و در سطح جهانی رشد کرده 
است. با بحث در مورد رشد یادگیري آنالین، فوربس 

کند که بازار آموزش آنالین احتماالً تا سال ی میبینپیش
میلیارد  107میلیارد دالر خواهد رسید که از  350به  2025

یابد. به بیش از سه برابر افزایش می 2015دالر در سال 
هاي بینی کردند که اکوسیستمبسیاري از مربیان پیش

فناوري به تدریج دنیاي آموزش عالی را در سطح جهانی 
توانند هاي گسترده آنالین حتی میسازند؛ زیرا دوره دگرگون
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: 2020جایگزین آموزش حضوري دانشگاه شوند (دانگ، 
45.(  
  

  هاي مجازيانواع دوره
معموالً سه نوع دوره مجازي بسته به ماهیت تعامل آموزشی 
بین معلم و یادگیرنده، به ویژه زمان وقوع تعامل وجود دارد. 

 مزمان در زمان واقعی برگزارهاي آنالین ناه) دوره1(
شود. دانشجویان بیشتر خود، راهبر هستند و کار و نمی

دهند. تکالیف درسی را در یک چارچوب زمانی انجام می
ها آموز از طریق تابلوهاي بحث، وبالگتعامل معلم و دانش

اي گیرد. هیچ زمان تعیین شدهو ایمیل و غیره صورت می
هاي آنالین ناهمزمان، . دورهبراي جلسه کالس وجود ندارد

هاي شلوغ، آموزان با محدودیت زمانی یا برنامهبراي دانش
هاي آنالین همزمان ) دوره2پذیر و مؤثر هستند. (انعطاف

آموز به صورت آنالین نیاز به تعامل همزمان مربی و دانش
گیرند و از طریق متن، آموزان از معلم آموزش میدارد. دانش

تصویري در یک کالس مجازي با معلم  چت صوتی و چت
هاي یادگیري و همکاران خود در ارتباط هستند. محیط

سازد تا از منزل در زمان آموزان را قادر میهمزمان، دانش
هاي آنالین ) دوره3واقعی در یک دوره شرکت کنند. (

ترکیبی، جایگزین مناسبی براي تعامل حضوري و آنالین 
از به مالقات حضوري در طول هاي ترکیبی نیاست. دوره

یک ترم دارد و ارتباطات مبتنی بر کامپیوتر را در بین 
کند. بنابراین نوع ترکیبی جلسات حضوري فراهم می

 هاي ناهمزمان و همتواند شامل دورهیادگیري مجازي می
و  45: 2020زمان و هم تعامل چهره به چهره باشد (دانگ، 

46.(  
  

  پیشینه پژوهش
تبیین دیدگاه «) پژوهشی با عنوان 1400کاران (باکوئی و هم

: یک 19 - دانشجویان از آموزش مجازي در اپیدمی کووید
انجام دادند. در این پژوهش مزایاي آموزش  »مطالعه کیفی

ي یادگیري (پیگیري و پذیرانعطافمجازي عبارتند از: 
مطالعه دروس بدون محدودیت زمان و مکان، دریافت اصل 

مان کمتر، عدم اجبار اختصاص زمان مطلب درسی در ز
خاص به حضور در کالس، حق انتخاب زمان و نوع درس 

هاي براي مطالعه مطالب، عدم نیاز به برگزاري کالس
در تعطیالت ها پذیر بودن ارائه و دریافت فایلجبرانی (امکان

رسمی)، کاهش بار کاري دانشجو، امکان حضور دانشجویان 
بستر مناسب یاددهی یادگیري  ها) وشاغل در همه کالس

(آرامش و تمرکز بیشتر در زمان گوش دادن مطالب، صرفه 
جویی در زمان به دلیل نرفتن به دانشگاه، عدم مشکالت 
گرمایشی و سرمایشی کالس، نداشتن لباس فرم اجباري 
کالس، عدم مشکالت خوابگاه و دوري راه، تأمین امنیت 

عدم اتالف زمان  دلیل عدم سفرهاي بین شهري، جانی به
ناشی از حضور و غیاب یا کنترل سر و صداي دانشجویان، 

نویسی، تعیین زمان هاي دانشجویی (جزوهکاهش حاشیه
و...). معایب آموزش مجازي نیز عبارتند از: ها جبران کالس

مهارت ناکافی تدریس مجازي برخی استادان (عدم تطبیق 
ه، بارگذاري حجم مطالب بارگذاري با تعداد واحد مربوط

بدون نظم و ترتیت زمانی، ارایه مطالب انگلیسی و ها فایل
عدم درك کافی از موضوع درسی، خواندن صرف مطالب از 
پاورپوینت توسط برخی استادان، تعیین بازه زمانی دانلود 
فایل بارگذاري توسط برخی استادان، عدم اطالع رسانی به 

عدم استفاده  هاي ارسالی،دانشجو در مورد تغییر فایل
هاي سامانه نوید، ناکامل مناسب برخی استادان از ویژگی

هاي صوتی و نوشتاري)، عدم بودن برخی محتواي فایل
تر دروس اختصاصی، انگیزه یادگیري مؤثر (درك سخت

کمتر درس خواندن در محیط غیر آموزشی، کاهش ارتباطات 
مؤثر کالمی و غیر کالمی بین دانشجویان و استادان، حضور 

استاد بر یادگیري، پرسش و پاسخ سرکالس براي رفع ابهام 
و تفهیم بیشتر، بارش افکار دانشجویان، استاد محوري بودن 
آموزش مجازي، مشکل دانشجو در بیان و تفهیم سوال و 
ابهام به استاد، عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی در 

ري ریزي دانشجو در یادگیدروس اختصاصی)، ضعف برنامه
(عدم مدیریت دانشجویان براي درس خواندن، عدم اجبار 
حضور در کالس و یادگیري کمتر، فاقد چارچوب مشخص 

تر شدن وظایف دانشجویی، رنگبراي درس خواندن، کم
برآورده نشدن ماهیت دانشجو بودن، تغییر در سبک زندگی 
دانشجویی)، ارزشیابی نامعتبر (عدم دریافت بازخورد استاد از 

نشجو، ارزشیابی غیرواقعی دانشجویان، رعایت ناکافی دا
ضوابط امتحان توسط دانشجو، عدم تناسب بین سواالت 
امتحانی با محتوي و حجم دروس، مشکالت عدم دسترسی 

افزاري و به سامانه در ارسال تکالیف)، مشکالت سخت
افزاري (عدم عدالت آموزشی به دلیل عدم دسترسی نرم

تجهیزات، هزینه خرید اینترنت، مشکل  همگان به اینترنت و
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اینترنت و قطع و وصل شدن، مشکل آپلود و دانلود شدن 
فایل با حجم زیاد، مشکالت ساختاري و تکنولوژي سامانه 

  نوین).
سامانه یادگیري «) پژوهشی با عنوان 1399آذري (

) دانشگاه فرهنگیان: بررسی مزایا و LMSالکترونیکی (
انجام  »)1399-1394استادکاربر ( معایب بر اساس تجربیات

داد. نتایج نشان داد که نیمی از مشکالت کار با سامانه، 
هاي بیرونی است. مزایاي کار با سامانه متأثر از مؤلفه

هاي صوتی یادگیري الکترونیکی عبارتند از: برگزاري کالس
و تصویري؛ بارگذاري منابع درسی و امکان دسترسی به آن 

هاي مختلف و رگزاري نظرسنجیدر طول نیمسال؛ ب
بازخوردهاي عمومی؛ تاالر اعالنات و گفتگو به منظور ارتباط 
و تبادل نظر بین دانشجویان و استاد؛ پیکربندي هفتگی 
صفحه درس و واردکردن تکالیف و اخبار آن در هفته مربوط 
به آن؛ مشخص کردن مهلت بارگذاري تکالیف و عدم 

ایجاد نظم ذهنی و اجرایی پذیرش تکلیف از تاریخ معین؛ 
و بارگذاري تکالیف؛ ها براي دانشجویان در پیگیري فعالیت

در دسترس بودن پوشه کار دانشجویان و مستندات در طول 
نیمسال؛ ثبت نمرات و میانگین گیري خودکار آنها؛ آگاهی 

رسانی پیوسته دانشجو از پیشرفت تحصیلی خود؛ اطالع
ه استاد و دانشجو؛ لزوم موعد رخدادها از طریق ایمیل ب

ایجاد ایمیل شخصی براي مطلع شدن از موعد تکالیف و 
هاي تستی و دیگر رخدادها؛ امکان طراحی انواع آزمون

معلمان به یکی از -تشریحی؛ دستیابی دانشجو
هاي کلیدي حرفه معلمی و دانش فناوري شایستگی

هاي اطالعات؛ باال رفتن سطح پذیرش دانشجویان در شیوه
هاي علمی، ین تدریس؛ برگزاري وبینار، پژاهنگ، کرسینو

هاي آموزشی براي هاي بالندگی؛ برگزاري دورهآزمون
آشنایی و کار با امکانات سامانه براي استادان و باال بردن 

هاي آموزشی آنان. معایب و مشکالت سامانه مهارت
یادگیري الکترونیکی نیز عبارتند از: مشکل دسترسی سریع و 

به اینترنت براي استاد و دانشجو؛ بروز مشکالت  آسان
ها؛ افزاري و قطع و وصل شدن کالسي و سختافزارنرم

مشکل در ورود و شرکت تعداد زیاد دانشجویان در 
هاي عمومی یا اختصاصی؛ عدم آشنایی الزم استاد و کالس

  دانشجو براي کار با سامانه و استفاده از امکانات آن.
آموزش «) پژوهشی با عنوان 1398شعبانی و محمودي (
انجام  »هاو چالشها ها؛ فرصتمجازي؛ مزایا و محدودیت

 هاي سنتیدادند. نتایج حاکی از آن است که آموزش
توانند به طور کامل، پاسخگوي نیازهاي آموزشی و نمی

همچنین گسترش دهنده آموزش و فرایندهاي یادگیري در 
زمانی باشند که این مهم به وسیله ابعاد مکانی و 

هاي مجازي و الکترونیکی تا حد قابل توجهی آموزش
  پوشش داده شده است.

مقایسۀ «) پژوهشی با عنوان 1397بدن آرا و همکاران (
تأثیر دو روش آموزش الکترونیک و سنتی بر اصل اول 
آموزش در دانشجویان پرستاري دانشگاه علوم پزشکی 

د. در این پژوهش مزایاي آموزش انجام دادن »گیالن
الکترونیک عبارتند از: تسهیل دسترسی به اطالعات الزم و 
مرتبط با درس، ایجاد محیط آموزشی تعاملی، یادگیري به 

هاي آموزش، امکان صورت تطابقی و تعاملی، کاهش هزینه
دسترسی به آموزش در هر ساعت از شبانه روز. معایب این 

عامالت انسانی و عاطفی، عدم روش عبارتند از: کاهش ت
وجود ارتباطات چهره به چهره و عدم حضور معلم در کالس 
درس، موفقیت استاد وابسته به توانایی وي در استفاده از 
رایانه، نداشتن درك درست از فضاي مجازي. نتایج نشان 
داد روش آموزش سنتی نسبت به روش آموزش الکترونیک 

  تري است. روش مطلوباز نظر اجراي اصول اول آموزش 
) به بررسی پژوهشی با 1391معنوي فر و جمالی (

مجازي -مزایا و موانع آموزش ترکیبی حضوري «عنوان 
درس هماتولوژي عملی از دیدگاه دانشجویان رشته علوم 

 »1390آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 
 پرداختند. در این پژوهش مزایاي آموزش ترکیبی حضوري و
مجازي عبارتند از: دسترسی به موقع و کسب آگاهی از کل 
مباحث در شروع ترم، دسترسی به مبحث جلسه بعد جهت 
کسب آمادگی الزم، آگاهی از محتواي طرح درس استاد 
(شامل اهداف، فهرست مطالب انتظارات، نحوه ارائه درس، 
نحوه ارزشیابی، منابع) در ابتداي دوره، یادگیري نسبتًا کامل 

صاویرخوانی با آموزش حضوري و غیرحضوري، کنار ت
نویسی و کسب آمادگی فراگیران براي گذاشتن عادات جزوه

هاي مجازي و اینترنتی، عدم نگرانی فراگیر از آزمون آموزش
و ارزشیابی به جهت دسترسی به کل مطالب، فرصت کافی 

برداري از درس مجازي در براي مطالعه و مشاهده و نت
فهیم نسبتاً کامل دروس عملی هنگام توأم بودن طول ترم، ت

آموزش حضوري و غیرحضوري. همچنین، معایب آموزش 
مجازي عبارتند از: عدم دسترسی به رایانه -ترکیبی حضوري
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در هر زمان و مکان، سرعت پایین اینترنت، امکانات 
اي ناکافی، تصور مشکل بودن ثبت نام در درس و کار رایانه

ج پژوهش نشان داد استفاده از روش در محیط وب. نتای
مجازي باالخص براي دانشجویان مقطع -ترکیبی حضوري

کارشناسی نیاز به پیش نیازهایی دارد که باید به آنها توجه 
و توانمندسازي اساتید ها شود. تجهیز مراکز کامپیوتر دانشگاه

هاي جدید و نیز و دانشجویان در استفاده از فناوري
یر نگرش علمی در زمینه یادگیري سازي و تغیفرهنگ

هاي نیازها است. پیشینهترین این پیشالکترونیکی از مهم
  ، ارائه گردید.1خارجی پژوهش در قالب جدول 

داخلی و خارجی انجام شده ھای پس از بررسی پژوهش
در راستاي مزایا و معایب آموزش مجازي، در این پژوهش 

عیب این سیستم آموزشی شناسایی گردید  20مزیت و  20
  ، ارائه شده است.2که در جدول 

  

                                                
1. Sindiani 
2. Dinh & Nguyen 
3. Alqudah 

  شناسی پژوهشروش
هاي حل مسئله ترین گامدهی به معیارها از جمله مهموزن

گیري چندمعیاره است. روش هاي تصمیمدر بیشتر روش
) یکی SWARAدهی تدریجی (تحلیل نسبت ارزیابی وزن

گیري چندمعیاره است که براي تصمیمهاي جدید از روش
رود (بهرامی و تحلیل اختالف معقول بین معیارها به کار می

به  SWARA). در این پژوهش، روش 3: 1399همکاران، 
دهی ذهنی مورد استفاده قرار گرفته  عنوان یک روش وزن

دهی به معیارها در آن، بر اساس نظرات  است که وزن
آنها و بر اساس هاي جربهخبرگان، دانش، اطالعات و ت

هاي این روش، هایشان است. از مزیت نیازها و آرمان
سادگی و عدم صرف زمان طوالنی و عدم پیچیدگی آن بوده 

دهی مقایسات دو به دو نیاز به و به رغم رویکردهاي وزن
 در آن بررسیها ارزیابی کمتري داشته و سازگاري قضاوت

از تعیین معیارها و  دهی بعدشود. در این روش وزننمی

  هاي خارجیاي از پژوهشخالصه. 1جدول 
نویسنده و 

سال 
  پژوهش

  نتایج (مزایا و معایب آموزش مجازي)  عنوان پژوهش

کاسترو و 
تامی بی 

)2021(  

مروري بر ادبیات: اثربخشی 
هاي یادگیري آنالین براي دوره

مؤسسه آموزش عالی با استفاده 
  از متاآنالیز

پذیري از دیدگاه دانشجویان است. بنابراین، نتایج نشان داد یادگیري آنالین یک استراتژي مهم براي بهبود دسترسی به دوره و انعطاف
کار کمک کند. در این مطالعه به مقایسه یادگیري آنالین و چهره به چهره پرداخته است. در تواند به توسعه نیروي یادگیري آنالین می

) حس کنترل مربی، احساس کمتر 2تواند ساختارمند باشد؛ متراکم؛ دائمی؛ محدود؛ شدید. ) بحث فقط از طریق متن؛ می1یادگیري آنالین 
شود؛ عمق تجزیه و تحلیل ) تماس گروهی به طور مداوم حفظ می3تر است.  کنترل مربی؛ نادیده گرفتن مربی براي شرکت کنندگان آسان

شود؛ سطح بازتاب باال است؛ شود و دوباره شروع میشود، سپس برداشته میهاي زمانی متوقف مییابد؛ بحث اغلب براي دورهافزایش می
احساس کمتر اضطراب؛ مشارکت برابرتر؛ سلسله مراتب  ) پویایی گروهی4قادر به تغییر شکل مکالمه براساس درك و تفکر مداوم است. 

تواند گوش دادن فعال بدون مشارکت باشد؛ رسانه دائماً در جلسه؛ می ها مخفی هستند اما قابل ردیابی هستند؛ بدون وقفه؛کمتر؛ پویایی
) پیوستن مجدد؛ استرس 5ها؛ الت یا بحثتر در تعام(فناوري) تأثیر دارد؛ انتظارات متفاوت در مورد مشارکت؛ تأخیرهاي زمانی آهسته

توانند بازخورد یکدیگر را ببینند و ) بازخورد؛ بازخورد در مورد کار هر فرد بسیار دقیق و متمرکز؛ کل گروه می6روانی/عاطفی باالي پیوستن. 
بازخورد به دست آمده توسط همه؛  تواند پنهان کند و بازخوردي ارائه نکند؛ سابقه دائمیبخوانند؛ فقط بازخورد متنی؛ هیچ کس نمی

) سطح واگرایی/ انتخاب؛ طبیعت بدون 7کند. هاي تأخیري به بازخورد؛ گروه به کار همه شرکت کنندگان به طور همزمان نگاه میواکنش
ان، احساس انزوا کند؛ است. معایب یادگیري آنالین شامل: هزینه آموزش مربیمحدودیت، گفتگوي متفاوت و یادگیري تصادفی را تشویق می
  هاي فناوري هستند.و شکاف

 ١سیندیانی
و همکاران 

)2020(  

آموزش از راه دور در طول 
: یک مطالعه 19شیوع کووید 

مقطعی در بین دانشجویان 
  پزشکی در شمال اردن

از استفاده از حمل و نقل؛ یک  مزایاي یادگیري آنالین عبارتند از: پیامدهاي محدود ارتباط اجتماعی؛ صرفه جویی در هزینه و انرژي ناشی
ها؛ پیشرفت تحصیلی بهتر/ باالتر. معایب تر براي یادگیري؛ غیبت کمتر نسبت به آموزش سنتی؛ تعامل بهتر دانشجویان در کالسروش ساده

ی در فراهم کردن محیطی یادگیري آنالین عبارتند از: نیاز به وسایل فنی، بدون تماس مستقیم با مدرس، دسترسی بالینی وجود ندارد، ناتوان
توان با یادگیري آنالین سازگار شد، غیبت بیشتر از آرام در خانه هنگام برگزاري کالس آنالین، پیشرفت تحصیلی بدتر/ کمتر، هنوز نمی

  هاي آنالین ایمن نیستند.کنید کالستدریس سنتی، احساس می
دین و 
 ٢نگوین

)2020(  

گذاري گیري، فاصلههمه
آموزش کار اجتماعی و 

آموزان اجتماعی: رضایت دانش
  از آموزش آنالین در ویتنام

آموزان به دلیل کیفیت دسترسی به اینترنت با مشکالت متعددي از جمله اختالل در اتصال و صداي کم کیفیت براي نتایج نشان داد که دانش
اي نداشتند. سطح ري آنالین ناآشنا بودند، اما هیچ مشکل عمدهآموزان با یادگیهاي آنالین مواجه بودند. اگرچه بیشتر دانششرکت در دوره

  رضایت دانشجویان از تدریس حضوري در تمامی معیارها به طور قابل توجهی باالتر از آموزش آنالین بود.

و  ٣القوده
همکاران 

)2020(  

درك و تجربه چشم پزشکان 
دانشگاهی اردنی با آموزش 

الکترونیکی براي دوره 
ر طول همه گیري کارشناسی د

  19کووید 

پذیري الکترونیکی نسبت به زمان و مکان مزیت اصلی بود، و فقدان مهارت مانع اصلی یادگیري الکترونیکی بود. نتایج نشان داد انعطاف
دانشجویان به  مزایاي آموزش الکترونیکی عبارتند از: محدود به زمان یا مکان نیست، دانشجویان از پرسیدن و تعامل کمتر خجالتی هستند،

دلیل دسترسی درخواستی به مطالب نسبت به دانش خود اطمینان بیشتري دارند، غلبه بر شرایط قرنطینه فعلی. معایب آموزش الکترونیکی 
، عبارتند از: عدم تعامل شخصی، ناراحتی آموزش و یادگیري بدون حالت چهره به چهره، عدم آموزش بالینی و برخورد با بیمار، بسیار ذهنی

هاي یادگیري الکترونیکی ضعیف هاي آموزشی آموزش الکترونیکی، مهارتمحدودیت در زیرساخت ضعیف آموزش الکترونیکی، کمبود دوره
  در دانشجویان یا معلمان، سرعت اینترنت.
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ها، هر کارشناس معیارها را بر اساس اهمیتشان گزینه
هاي کارشناسان براي هر کند. میانگین رتبهبندي میرتبه

هاي نهایی براي معیارها تعیین معیار محاسبه شده و رتبه
شوند. معیار با کمترین میانگین رتبه، در رتبۀ اول قرار می
شود (علوي این روند تکرار میگیرد و به این ترتیب می

دهی به هاي اصلی وزن). گام40: 1400نائینی و همکاران، 

به شرح زیر است (بهرامی و همکاران،  SWARAروش 
1399 :4 :( 

                                                
1. Shim & Lee 
2. Davis 
3. De Paepe 
4. Dumford & Miller 

 ١شیم و لی
)2020(  

تجربه دانشجویان کالج از 
تدریس اضطراري از راه 

  19دور به دلیل کووید 

هاي آموزشی راحت (مکان آرام، کاهش محدودیت فضا، کاهش خستگی، ند از: محیطمزایاي آموزش از راه دور اضطراري عبارت
محیط آموزشی رایگان، اجتناب از رقابت براي صندلی، کاهش رفت و آمد در محوطه دانشگاه، توانایی در خانه بودن با خانواده، شرکت 

تواند فت و آمد، صرفه جویی در زمان به طور کلی، میهاي با کیفیت در خانه)، استفاده از زمان (صرفه جویی در زمان ردر کالس
ها)، تعامالت ها شرکت کند، کاهش زمان سفر به دانشگاه و استفاده مناسب از زمان بین کالسبالفاصله پس از بیدار شدن در کالس

اهش فشار ناشی از ارتباط چهره به روان (بهبود ارتباط با استادان از طریق پنجره چت، ارتباط بالدرنگ، بهبود بیان نظرات به دلیل ک
تواند بدون پذیر است، میچهره، امکان بیان نظرات متعدد به طور همزمان، تضمین ناشناس بودن در ارتباطات، مکالمه یک نفره امکان

ا خیال راحت از توان بها را می، کالس19سر و صداي افراد مجاور ارتباط برقرار کند)، فاصله گذاري اجتماعی (پیشگیري از کووید 
توان همیشه به اشتراك گذاشت، محتواي ها را میها (دادههاي عفونی، ایمنی)، استفاده از دادهطریق ویدئو برگزار کرد، ایمن از بیماري

توان هاي ضبط شده را میتوان بالفاصله جستجو کرد، نسخهها یا مواردي که کمبود دارند را میتوان ضبط کرد، دادهسخنرانی را می
هاي بهبود یافته از هاي انفرادي، احساس شرکت در کالس به تنهایی، بررسیاستفاده کرد)، پیشرفت تحصیلی (احساس کالس

هاي ضبط شده، محیط براي مطالعه انفرادي، پیشرفت سیستماتیک تدریس توسط معلمان و تجربه یادگیري در طریق نسخه
هاي حمل و حبت کردن، کاهش بار در ارتباطات)، هزینه حمل و نقل (کاهش هزینههاي جدید)، ثبات روانی (مزیت راحت صسیستم

هاي نارضایتی از آموزش از راه دور اضطراري عبارتند از: بی ثباتی شبکه (پدیده تاخیر، ناهمزمانی بین صداي معلم نقل). معایب و زمینه
 نبه (عدم تعامل، مشکل در اشتراك افکار، پیشرفت یکو مواد آموزشی، مشکل واي فاي، پدیده شکست کالس)، تعامالت یک جا

طرفه، مشکل در پرسش، عدم تعامل مستقیم، عدم استفاده از اتاق گفتگو توسط برخی از معلمان، نبود بازخورد در مورد سؤاالت و 
هاي زمانی دورهپاسخ، مشکل در بازخورد فوري، مشکل در پرسیدن سوال بعد از کالس)، کاهش تمرکز (کاهش تمرکز به دلیل 

وري به دلیل فقدان احساس تعلق یا احساس همراهی)، محدودیت در تمرین یا آزمایش ها، کاهش تمرکز و غوطهطوالنی کالس
هاي تمرینی، مشکل در نوشتن گزارش هاي تمرینی، محدودیت در کالس(کاهش درك به دلیل تمرین نداشتن، ناراحتی در کالس

ها)، ارائه اطالعات ناکافی (عدم ارائه سخنرانی ضبط شده، عدم ارائه عدم مشارکت مستقیم در آزمایش ها به دلیلدر مورد آزمایش
مطالب آموزشی، کمبود اطالعات در مورد برخی از معلمان)، نارضایتی به دلیل جایگزینی تکالیف (جایگزینی آموزش از راه دور با 

هاي گروهی شوند، فعالیتهاي تیمی به آرامی اجرا نمیپذیر نیست، پروژهمکانهاي تیمی (کار گروهی اتکالیف)، محدودیت در پروژه
ناخوشایند هستند، فقدان احساس تعلق و احساس مشارکت)، کاهش پیشرفت تحصیلی (کاهش پیشرفت تحصیلی در مقایسه با 

لب قدیمی سخنرانی که براي هاي حضوري، فعال نبودن معلمان در کالس ها، بدتر شدن کیفیت کالس ها، تهیه مطاسخنرانی
هاي اینترنتی، استفاده ناکافی از کالس مفید نیست)، طراحی کالس آماده نشده (نارضایتی از نوشتن روي تخته سیاه در سخنرانی

ها (کاهش درك ها)، کاهش درك کالسهاي موجود در کالسسیستم، مشکل در نوشتن گزارش به دلیل عدم توضیح و ارائه فیلم
هاي میدانی)، نارضایتی از ارزیابی (بار به دلیل شرکت در امتحان نهایی بدون آزمون میان درك کمتر در مقایسه با سخنرانی یادگیري،

شود، هاي عملی پرداخت میترم، ابهام ارزشیابی آزمون)، نارضایتی اداري (هزینه پایین شهریه، شهریه یکسان با وجود نداشتن کالس
گیري رابطه (شانس ت مدرسه مانند کتابخانه ها، عدم تطابق بین ارتباطات اداري و معلمان)، نارضایتی از شکلامکان استفاده از امکانا

کنند دشوار است)، نارضایتی از یابی نایاب است، اشتراك گذاري اطالعات با دانشجویانی که در همان کالس شرکت میدوست
ه، کافه یا بار. روشن کردن دوربین در خانه، حریم خصوصی کم). نتایج این هاي آموزشی (ناراحتی از گذراندن کالس در خانمحیط

هاي آموزشی براي دانشجویان مهم است و کیفیت تعامالت بسته به معلمان و فناوري مورد استفاده مطالعه نشان داد که محیط
  تواند متفاوت باشد.می

دانگ 
)2020(  

مزایا و معایب یادگیري 
  مجازي

مجازي عبارتند از: حفاظت از سالمت فردي و ایمنی جامعه، صرفه جویی در زمان سفر، قرار گرفتن در معرض  مزایاي یادگیري
اشکال جدید یادگیري، همگام با برنامه اصلی ترم، داشتن زمان اضافی براي خودآموزي، دسترسی آسان به منابع آنالین. معایب 

هاي هاي دیجیتال، عدم حرکات بدنی، فقدان شرایط براي رشد مهارتحهیادگیري مجازي عبارتند از: خیره شدن طوالنی به صف
تعامل اجتماعی، ترس از ارزیابی آنالین، رنج از کاهش تمرکز، عدم تعامل با همتایان در کالس مجازي، مشکالت در شنیدن صداي 

کسب مطالب دروس، عدم تعامل با مربیان، کمبود زمان و شرایط براي تمرین صحبت کردن با همساالن و معلمان، دشواري در 
هاي مطالعه، عدم انضباط شخصی. نتایج نشان داد حفظ انگیزه براي مطالعه و حفظ نظم و مربیان، مشکالت در پیروي از برنامه

  ترین اقدامات است.انضباط براي شرکت در جلسات از مهم
و  ٢دیویس

همکاران 
)2019(  

آموزش آنالین: مزایا، 
براي  موانع و ابزارهایی

  درست کردن آن
پذیري، خودانگیزشی، مستقل کار کردن (دانشجویان درون گرا احساس راحتی بیشتري در مزایاي آموزش آنالین عبارتند از: انعطاف

  کار مستقل دارند).

و  ٣دي پاپه
همکاران 

)2018(  

یادگیري آنالین هلندي 
در آموزش  2ال 

بزرگساالن: دیدگاه مربیان 
در مورد و ارائه دهندگان 

  نیازها، مزایا و معایب

مزایاي و معایب یادگیري زبان آنالین عبارتند از: شخصی و سازمانی، فناوري، ارتباطات و امور مالی. مزایاي یادگیري زبان آنالین 
تمایز و تکرار، هاي افزایش یافته براي اصالح، هاي یادگیري آنالین، فرصتپذیري در حالتعبارتند از: استقالل یادگیرنده، انعطاف

هاي افزارهاي کیفی، رشد در مهارتالمللی، مزایاي عملیاتی نرمهاي بینسود، بازارهاي جدید، کاهش زمان ورود به بازار، مشارکت
ریزي دوره و زیرساخت. معایب یادگیري زبان آنالین عبارتند از: حالت یادگیري انفرادي، تأخیر در بازخورد و کارکنان، تسهیل برنامه
هاي ارتباطی، تأمل در خود، هاي اولیه فناوري اطالعات و ارتباطات، مهارتهاي تولید باال، داشتن مهارتپاسخگویی معلم یا هزینه

  هاي فنی، کمبود زیرساخت و بودجه.هاي مالی، ریسکهاي مطالعه، ریسکخود انضباطی و مهارت
دامفورد و 
 ٤میلر

)2018(  
یادگیري آنالین در 

: کاوش مزایا آموزش عالی
  و معایب براي مشارکت

تواند مانع یادگیري و تعامل شود. بنابراین طراحی کاربرپسند و پشتیبانی تکنولوژیکی کافی نتایج نشان داد عملکرد نادرست فناوري می
هاي ستمر، و آزمونها (مانند ارزیابی عملکرد، ارزیابی مباید در آموزش آنالین متفاوت در نظر گرفته شود. انطباق برخی فعالیت

تواند براي مربیان دشوار ها و یا مربیان میشده) با فرمت آنالین بدون از دست دادن دانش محتوا یا تعامل بین همکالسیبینیپیش
 تواند مشکلها و امتحانات درجه بندي شده میباشد. عالوه بر مسائل مربوط به تقلب، اتکاي بیش از حد به بازخورد جمعی از آزمون

  ساز باشد.
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مرتب کردن معیارها؛ در ابتدا معیارهاي موردنظر  گام اول:
تصمیم گیرندگان متناسب با هدف، انتخاب و مرتب 

گیرند و هاي باال قرار میشوند. مهم ترین معیارها در ردهمی
تر اختصاص  هاي پایین، به معیارهاي کم اهمیترده
 یابند.می

)؛ در این Sjشاخص (تعیین اهمیت نسبی هر  گام دوم:
مرحله باید اهمیت نسبی هر یک از معیارها، نسبت به 

 شاخص مهم تر قبلی تعیین شود.
که تابعی از  Kj)؛ ضریبKjمحاسبه ضریب ( گام سوم:

مقدار اهمیت نسبی هر معیار است، با استفاده از رابطه شماره 
 آید.به دست می 1

 )  1رابطه (

      
محاسبه وزن اولیه هر معیار؛ وزن اولیه هر  گام چهارم:

شود. وزن معیار اول (به محاسبه می 2معیار از طریق رابطه 
  شود. در نظر گرفته می 1عنوان مهم ترین معیار) برابر با 

 )       2رابطه (

 
  

محاسبه وزن نرمال نهایی؛ آخرین گام در  گام پنجم:
روش سوارا، محاسبه وزن نرمال شده معیارها که همان وزن 

 قابل محاسبه است. 3نهایی معیارها بوده و از طریق رابطه 
 )3رابطه (

 
  هاي پژوهشیافته

از ها نامهدر این بخش از پژوهش پس از جمع آوري پرسش
هاي مجازي، با استفاده از تکنیک سوارا در طریق شبکه

، وزن هر یک از مزایا و معایب 2013اکسل  افزارنرممحیط 
هاي ، نتایج ویژگی3آموزش مجازي تعیین گردید. جدول 

  دهد.جمعیت شناختی نمونه پژوهش را نشان می
  هاي جمعیت شناختی نمونه پژوهشنتایج ویژگی .3جدول 
  درصد  فراوانی  جمعیت شناختیهاي ویژگی
  8/62  157  زن  جنسیت

  2/37  93  مرد

  سن
  0/84  210  سال 25کمتر از 

  6/15 39  سال 45تا  25بین 
  0/4 1  سال 45باالتر از 

  مقطع تحصیلی
  2/81  203  کارشناسی

  6/15  39  کارشناسی ارشد
  2/3  8  دکتري

  

  مزایا و معیب آموزش مجازي .2جدول 
  )dمعایب (  )aمزایا (  ردیف

  مهارت ناکافی برخی استادان در تدریس مجازي  به چهرهکاهش فشار ارتباط چهره   1
  خواندن صرف مطالب توسط استادان (روخوانی در برخی از دروس)  صرفه جویی در زمان، به دلیل نرفتن به دانشگاه و مؤسسات آموزش  2
  انگیزه کمتر درس خواندن در دانشجویان  ها در تعطیالت رسمیارایه و دریافت فایل  3
  کاهش ارتباطات کالمی بین دانشجویان و استادان  هاحضور دانشجویان شاغل در کالسفرصت   4
بارش فکري کمتر دانشجویان به دلیل نبود حضور جمعی و عدم وجود اجبار   فرصت مناسب یاددهی و یادگیري براي همه  5

  حضوري در کالس
آرامش در زمان گوش دادن به مطالب و برطرف نمودن مشکالت محیط   6

  سبک زندگی دانشجوییتغییر   رسی مناسبی را از لحاظ سیستم سرمایشی و گرمایشید
  ارزشیابی نامعتبر  هاي آموزشگاهیکاهش نیاز به فرم و لباس  7
  فقدان تناسب بین سؤاالت امتحانی و زمان پاسخ  رفع مشکالت خوابگاه  8
  سامانه و اینترنت در ارسال تکالیففقدان دسترسی مناسب به   تأمین امنیت بیشتر (کاهش ایاب و ذهاب)  9
  به دلیل تأمین اینترنت و داشتن لپ تاپ و موبایل مناسبها افزایش هزینه  کاهش تراکم ترافیک  10
  قطع و وصل گاه به گاه کالس آنالین  هاي جابجایی دانشجویانکاهش هزینه  11
  مشکل آپلود و دانلود به خصوص در زمان آزمون ها  حضوريهاي نویسی و زمان اجراي کالسکاهش و یا کنار گذاشتن جزوه  12
هاي صوتی ها براي هر نفر از دانشجویان (به دلیل فایلتکرارپذیري کالس  13

  براي دانشجویان هاي تعامل اجتماعی و دوست یابیمهارتکاهش   و تصویري ضبط شده)
از  رسانی و مشخص کردن مهلت بارگذاري تکالیففراهم نمودن اطالع  14

  هاي اجتماعی، ایمیل و سایت درسیطریق شبکه
فقدان ارتباطات چهره به چهره منجر به عدم اثربخشی انتقال دانش از استاد 

  به دانشجو
  دشواري در فراهم کردن محیطی آرام در منزل حین برگزاري کالس  افزایش سرعت ارزیابی دانشجویان به صورت تستی و تشریحی  15
  کاهش تمرکز دانشجویان در کالس و افت تحصیلی  هاي نوین تدریسرك با وجود شیوهباال رفتن سطح د  16
  مشکل سازي تفهیم دروس  دسترسی و آگاهی از محتواي طرح درس استاد  17
احساس اضطراب کمتر و تعامالت روان و مناسب بین استاد و دانشجو در   18

  غیبت بیشتر از روش حضوري  کالس

هاي فقدان تحرك بدنی براي دانشجویان و خیره شدن طوالنی به صفحه  اعضاي خانوادهحضور بیشتر در میان   19
  دیجیتال

  احساس انزواي دانشجویان  فاصله گذاري اجتماعی مناسب (ایمنی در پاندومی)  20
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  سوارا هاي حاصل از تکنیکیافته
، محاسبات نهایی مربوط به وزن و اهمیت هر یک 4جدول 

اکسل  افزارنرماز مزایاي آموزش مجازي را با استفاده از 
دهد که براساس وزن نهایی ذکر شده در ستون نشان می

توان معیارها را رتبه بندي نمود. وزن هر معیار آخر جدول می
  نشان دهندة اهمیت آن است.

، مزیت هفتم که 4طبق نتایج ارائه شده در جدول 
هاي آموزشگاهی عبارت است از کاهش نیاز به فرم و لباس

مزیت هشتم که مزیت رفع ، رتبه اول و 134/0با وزن 
رتبه دوم را از میان  092/0مشکالت خوابگاه است با وزن 

، وزن 1مزیت آموزش مجازي کسب نمودند. شکل  20
محاسبه شده مزایاي آموزش مجازي و اولویت آنها را نشان 

  دهد:می
، محاسبات نهایی مربوط به وزن و اهمیت هر 5جدول 

  دهدمییک از معایب آموزش مجازي، را نشان 
  
  

نهایی مربوط به وزن مزایاي آموزش مجازي محاسبات  .4جدول 
  و اهمیت آنها

  مزایا
jS  

اهمیت نسبی 
  مقادیر متوسط

  ضریب
j= SjK

+1  

وزن محاسبه 
 شده مجدد

  w� = ������  

�qوزن نهایی  = W�∑ W� رتبه  

a7  - 1  1  134/0  1  
a8  452/0 452/1  689/0  092/0  2  

a11  315/0 315/1  524/0  070/0  3  
a13  224/0 224/1  428/0  057/0  4  
a20  085/0 085/1  394/0  053/0  5  

a9  061/0 061/1  372/0  050/0  6  
a14  056/0 056/1  352/0  047/0  7  

a3  047/0 047/1  336/0  045/0  8  
a10  043/0 043/1  322/0  043/0  9  

a2  041/0 041/1  310/0  041/0  10  
a19  015/0 015/1  305/0  041/0  11  

a4  024/0 024/1  298/0  040/0  12  
a17  031/0 031/1  289/0  039/0  13  

a6  021/0 021/1  283/0  038/0  14  
a1  029/0 029/1  275/0  037/0  15  

a15  026/0 026/1  268/0  036/0  16  
a12  012/0 012/1  265/0  035/0  17  
a18  015/0 015/1  261/0  035/0  18  

a5  023/0 023/1  255/0  034/0  19  
a16  033/0 033/1  247/0  033/0  20  

0 0/02 0/04 0/06 0/08 0/1 0/12 0/14 0/16

a7

a11

a20

a14

a10

a19

a17

a1

a12

a5

وزن

 اولویت آنها وزن محاسبه شده مزایاي آموزش مجازي و .1شکل 
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نهایی مربوط به وزن معایب آموزش مجازي محاسبات  .5جدول 
  و اهمیت آنها

  معایب
jS  

اهمیت نسبی 
  مقادیر متوسط

  ضریب
j= SjK

+1  

وزن محاسبه 
 شده مجدد

  w� =������  

=�qوزن نهایی  W�∑ W� 
  رتبه

d19  - 1  1  068/0  1  
d6  063/0 063/1  941/0  064/0  2  
d8  058/0 058/1  889/0  061/0  3  

d11  041/0 041/1  854/0  058/0  4  
d10  026/0 026/1  832/0  057/0  5  

d7  045/0 045/1  797/0  054/0  6  
d13  028/0 028/1  775/0  053/0  7  

d4  024/0 024/1  757/0  052/0  8  
d3  036/0 036/1  730/0  05/0  9  
d5  026/0 026/1  712/0  049/0  10  

d14  015/0 015/1  701/0  048/0  11  
d20  022/0 022/1  686/0  047/0  12  
d12  015/0 015/1  676/0  046/0  13  
d17  031/0 031/1  656/0  045/0  14  
d16  025/0 025/1  640/0  044/0  15  

d1  029/0 029/1  622/0  042/0  16  
d9  015/0 015/1  613/0  042/0  17  
d2  016/0 016/1  603/0  041/0  18  

d18  011/0 011/1  596/0  041/0  19  
d15  021/0 021/1  584/0  04/0  20  

که عبارت  19، عیب 5طبق نتایج ارائه شده در جدول 
است از فقدان تحرك بدنی براي دانشجویان و خیره شدن 

رتبه اول و  068/0دیجیتال با وزن ھای طوالنی به صفحه
که عبارت است از تغییر سبک زندگی دانشجویی با  6عیب 
عیب آموزش مجازي به  20رتبه دوم را از میان  064/0وزن 

، وزن محاسبه شده معایب آموزش 2دست آوردند. شکل 
  دهد:مجازي و اولویت آنها را نشان می

  
  بحثگیري و نتیجه

اندازي شاخص مرتبط با مزایاي راه 20در پژوهش حاضر 
شاخص مرتبط با معایب ایجاد  20هاي مجازي و کالس
هاي مجازي به دانشجویان معرفی شده از ایشان کالس

نامه با خواسته شد که نظر خود را به وسیله یک پرسش
بندي اي مشخص نمایند. پس از جمعگزینه 5طیف لیکرت 

از نظر درصد تفوق و ها نامهنظرات و تحلیل محتواي پرسش
ط تکنیک سوارا ها بر هم توسبرتري هر یک از شاخص

هاي مزیت مشخص گردید که هر کدام از شاخص
هاي مجازي تا چه میزان اهمیت و وزن مشخصی را کالس

ین معیارهایی که ترمهمبین این دانشجویان داشتند. یکی از 
بر ها دانشجویان به آن اشاره داشتند تأثیر اجراي این کالس

یاز هاي مورد نهاي مرتبط با فرم لباسمیزان هزینه
هاي آموزشگاهی ایشان است. این یافته همراستا با یافته

و همچنین شاهمحمدي و ) 1400باکوئی و همکاران (

0 0/01 0/02 0/03 0/04 0/05 0/06 0/07 0/08
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وزن

  وزن محاسبه شده معایب آموزش مجازي و اولویت آنها .2شکل 
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است. همچنین، شاخص حل معضل ) 1401عزیزي (
هاي دانشجویی که همواره براي دانشجویان و خوابگاه

شود که از نظر دانشجویان دانشگاه چالشی مهم محسوب می
مرتفع گردیده است. این یافته همراستا با وجود چنین فرضی 

) است. این موضوع 1400هاي باکوئی و همکاران (با یافته
هاي خودگردان که هزینه آن توسط به ویژه با ایجاد خوابگاه

هاي زیادي را تواند  هزینهشود، میمی دانشجویان پرداخت
بر  دانشجویان تحمیل نماید که با وجود کالسهاي مجازي 

اهد شد. همچنین شاخص دیگري که توسط برطرف خو
دانشجویان به عنوان مزیت تلقی گردیده است، کاهش 

هاي جابجایی دانشجویان یا ایاب و ذهاب است که هزینه
) و 2020هاي سیندیانی و همکاران (این یافته همسو با یافته

) است. شاخص دیگري که از طرف 2020شیم و لی (
هاي مجازي کالس دانشجویان به عنوان حسن اجراي

هاي مجازي است معرفی شده است، تکرارپذیر بودن کالس
هاي صوتی و تصویري استادان ایجاد کرده که وجود فایل

هاي باکوئی و ). این یافته همراستا با یافتهa13است (
) است. 2020)، شیم و لی (1399)، آذري (1400همکاران (

مالی مؤثر توان به عنوان یک شاخص غیراین عامل را می
تواند مدنظر مسئولین (شاخص آموزشی) معرفی نمود که می

که به  a20آموزشی دانشگاه قرار گیرد. همچنین، شاخص 
در  19گذاري اجتماعی در دوران کوئید منظور توجه به فاصله

سواالت گنجانده شده است، توسط دانشجویان شاخص 
ن تواند مد نظر مسئولیمهمی تلقی شده و این عامل می

بهداشت و درمان قرار گرفته و مشخص نماید که 
اند اهداف بهداشتی خاصی را در هاي مجازي توانستهآموزش

تواند به عنوان مشخصه جامعه دنبال نمایند که خود می
گیري بیماري کرونا و اصلی این پژوهش در دوران همه

هاي دین و براي کنترل آن تلقی گردد. این یافته با یافته
)، همراستا است. 2020) و شیم و لی (2020نگوین (

در ارتباط با امنیت بیشتر دانشجویان  a9همچنین، شاخص 
باکوئی و ھای به دلیل مسافرت کمتر که همراستا با یافته

در ارتباط با اطالع  a14 ) است و شاخص1400همکاران (
هاي اجتماعی به عنوان رسانی و بارگذاري دروس در شبکه

ر اطالع رسانی به دانشجویان معرفی یک رسانه کلی د
) و 1400هاي باکوئی و همکاران (گردد. این یافته با یافته

) همراستا است. از معایب شیوه آموزش مجازي 1399آذري (
توان می که توسط دانشجویان اشاره شده است، به اختصار

ین آنها را به صورت زیر معرفی نمود: ترمهمچندین مورد از 
موجب کم تحرکی و خیره شدن دانشجویان  آموزش مجازي

). این یافته d19به صفحات کامپیوتر و موبایل خواهد شد (
) است. بدین ترتیب 2020هاي دانگ (همراستا با یافته

اکثریت دانشجویان چنین معضلی را بیشترین زیان این 
اند، همچنین اکثر دانشجویان متفق تلقی کردهھا دوره

مجازي به تغییر سبک زندگی آنها منجر القولند که آموزش 
شده است که نتیجه آن کم تحرکی و دوري از مجموعه 

باکوئی و ھای ). این یافته با یافتهd6دوستان بوده است (
) همخوانی دارد. از دیگر 1399) و آذري (1400همکاران (

معایب آموزش مجازي، فقدان تناسب بین سواالت امتحانی 
است که بهتر است آموزش دانشگاه و زمان پاسخ به آنها 

). این یافته d8راهی براي کاهش این نارضایتی ایجاد کند (
)، همراستا است و از دیگر 2020شیم و لی (هاي با یافته
هاي آنالین بوده ها، قطع و وصل گاه و بیگاه کالسعامل

). این یافته با d11که منجر به نارضایتی شده است (
) 1399) و آذري (1400مکاران (باکوئی و ههاي یافته

تاپ یا همراستا است. همچنین، هزینه باالي خرید لپ
گوشی مناسب و همچنین هزینه اینترنت نیز یکی از 

). d10معضالت مطرح شده براي دانشجویان بوده است (
) و آذري 1400هاي باکوئی و همکاران (این یافته با یافته

به عنوان ضعف ) همراستا است. عامل دیگري که 1399(
این نوع آموزش از طرف دانشجویان معرفی شده است، 

بایست براي رفع آن ) است که میd7انجام ارزیابی نامعتبر (
هاي شیم و لی تفکر اساسی صورت گیرد که همسو با یافته

) است. یکی از مشکالت اصلی که دانشجویان به آن 2020(
و دوستیابی  هاي تعامل اجتماعیاند، کاهش مهارتپرداخته

)d13 است که جدا ماندن دانشجویان از هم و وجود (
مجازي هر دانشجویی را از دیگر دوستانش جدا هاي کالس

و توان و مهارت اجتماعی شدن دانشجویان را متزلزل کرده 
)، 1397هاي بدن آرا و همکاران (است که همسو با یافته

گ )، دان2020)، شیم و لی (2020القوده و همکاران (
) است. در این راستا 2018)، و دامفورد و میلر (2020(

اند که آموزش مجازي موجب کاهش  دانشجویان گفته
هاي ) شده است که همسو با یافتهd3انگیزه درس خواندن (

) است. همچنین، 2020) و دانگ (1400باکوئی و همکاران (
هاي ) شده است. این یافته با یافتهd5بارش فکري کمتر (

 ) همراستا است که تمام این موارد1400ی و همکاران (باکوئ
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هاي معنوي انسانی و عنوان عامل کاهش ارزش تواند بهمی
  اجتماعی معرفی گردد.

  
  پیشنهادها

باید بر اساس می واضح است که پیشنهادهاي پژوهش
هاي آن منظم و معرفی گردند تا بهبود در سیستم مورد یافته

نیز برحسب معایبی که براي  نظر رخ دهد. در این پژوهش
آموزش مجازي مطرح شده است، سعی خواهد شد 

  پیشنهادهاي مناسبی ارائه گردد:
هاي مجازي به ویژه ) برگزارکنندگان کالس1
توانند ساعاتی را به آموزش ان آموزشی میریزبرنامه

تحرکات دانشجویی براي تحرك بدنی و همچنین کاهش 
زش دهند. بدیهی است خستگی چشم، به دانشجویان آمو

تواند هاي مجازي میرسانی از مسیر کالساین نوع اطالع
  به صورت آفالین یا آنالین به دانشجویان آموزش داده شود.

فقدان تناسب بین زمان آزمون و پاسخگویی به ) 2
سواالت امتحانی را با زمان گیري صحیح پاسخگویی و 

طول ترم سنجش و متوسط زمان پاسخگویی دانشجویان در 
بایست مشخص گردد و یا اینکه توسط استادان هر درس می

هاي بهتر است براي هر درس در چندین نوبت آزمون

مناسبی اتخاذ کرد تا بدین وسیله بتوان زمان پاسخگویی 
  دانشجویان به سواالت را ترمیم نمود.

هاي آنالین از سرور مرتبط اگر قطع و وصل کالس) 3
گاه به بررسی این معضل سریعًا اقدام با دانشگاه است، دانش

  کند.
) براي رفع معضل و مشکل فقدان بنیه مالی 4

تاپ و گوشی مناسب تا آنجا دانشجویان به منظور خرید لپ
هاي خوابگاهی و یا کمک که ممکن است به جاي هزینه

هزینه مسکن دانشجویان که اینک به آن در دانشگاه نیازي 
تاپ و گوشی با تهیه وام نیست، کمک هزینه خرید لپ

دانشجویی مناسب از طرف دانشگاه براي رفع این مشکل به 
نامه به بانک) براي دانشجویان اقدام کمک بانک (معرفی
  ویژه صورت پذیرد. 

هاي استادان از دانشجویان سعی گردد با ارزشیابی) 5
هاي ارزیابی و متناسب با هر یک شیوه مناسب با شاخص

  شود. دست تطبیق داده 
هاي اجتماعی دانشجویان تالش براي توسعه مهارت) 6

هاي آنالین بیشتر بصورت تصویري و با گردد که کالس
  تعامل میان دانشجویان و استادان اجرا گردد.

 
  منابع
) LMS( یکیالکترون يریادگی). سامانه 1399روشنک ( ،يآذر

 اتیبر اساس تجرب بیو معا ایمزا ی: بررسانیدانشگاه فرهنگ
در آموزش  شیپودوفصلنامه ). 1399-1394استادکاربر (

  .90- 68، 13، شماره 6، دوره و مشاوره یتیعلوم ترب
 هیراض ،یراد، هاجر.، عباس بیافسانه.، اد ،یفاطمه.، ارزان ،یباکوئ

در  ياز آموزش مجاز انیدانشجو دگاهید نیی). تب1400(
آموزش  هینشر. یفیمطالعه ک کی: 19 - دیکوو یدمیاپ

  .104-92، 1، شماره 10دوره  ،يپرستار
 ،یلی.، کاظم نژاد لنیعبدالحس ،يگارودیس ی.، امامنیدیآرا، آ بدن

 روش دو تأثیر). مقایسۀ 1397( دیمج ان،یخیاحسان.، پورش
 در آموزش اول اصل بر سنتی و الکترونیک آموزش

 پژوهش. گیالن پزشکی علوم دانشگاه پرستاري دانشجویان
  .55- 48، 1، شماره 10دوره  ،پزشکی علوم آموزش در
قره بالغ، عباس  ي.، مقصودنیحس ،ی.، حسنوسفی ،یبهرام
به  SWARA-MOORAروش  يرکارگی). به1399(

 1:100000مس در ورقه  یمعدن لینقشه پتانس هیمنظور ته

، 2، شماره 5دوره  ،یمنابع معدن یمهندس هینشر. رانیابهر، ا
1-20.  

). شناسایی، تحلیل و 1401شاهمحمدي، انور، عزیزي، نعمت اله (
هاي موثر بر کیفیت در نظام اموزش از بندي شاخصاولویت

فصلنامه پژوهش در یادگیري راه دور: مورد دانشگاه پیام نور. 
  .86-67، 37، شماره اول، پیاپی آموزشگاهی و مجازي

 ؛ي). آموزش مجاز1398( يمهد ،يساسان.، محمود ،یشعبان
 مطالعات. هاچالش و هافرصت ها؛تیو محدود ایمزا

  .48-29، 45شماره  ،یتیو علوم ترب شناسیروان
.، لیاسماع دیس ،ی.، نجفیمصطف ه،ی.، زندنایم ،ینینائ يعلو

 ريگیمیروش تصم کی ۀ). ارائ1400( یمجتب دیس ،يسجاد
نسل سوم در  زلیودیبۀتوسع یبراي بررس یبیترک یگروه

، انرژي تیریو مد یمهندس یپژوهش یعلم هینشر. رانیا
  . 47-36، 1، شماره 11سال 

). مزایا و موانع آموزش 1391( دیجمش ،ی.، جمالدایل فر،يمعنو
مجازي درس هماتولوژي عملی از دیدگاه -ترکیبی حضوري 

دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی 
، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1390مشهد در سال 

  .628- 619، 8، شماره 12دوره 
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