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Abstract 

Due to the need to become familiar with e - learning methods, most 

universities in the world have turned to this methods. Online education 

is divided into two main categories: simultaneous online teaching 

method and asynchronous online teaching method. Asynchronous 

online teaching includes a discussion page or email service in the form 

of delayed communication between student and professor. 

Simultaneous online teaching involves an exchange between student 

and professor via instant messaging or video conferencing. 

Simultaneous online teaching methods, which allow teaching with the 

help of optical pen and video , can provide experiences similar to face-

to-face teaching, and using both tools at the same time is more 

effective. However, asynchronous online teaching method or offline 

virtual education is fairer for students who do not have high - speed 

Internet access. 

During the outbreak of epidemic coronavirus and with the expansion 

of virtual courses in universities and schools, there have been many 

concerns about the quality of education and the challenges facing 

professors and students in virtual education. In this paper, after 

reviewing the types of online education and learning resources and the 

role of teachers in virtual education, the advantages and disadvantages 

of this type of education with emphasis on statistics and mathematics 

are discussed. There are also tips on improving information 

technology infrastructure to optimize e-learning. Finally, suggestions 

for improving e-learning methods are provided. 
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 دهیچک

ها و مدارس، دانشگاه یمجاز یهاکرونا و با گسترش دوره ریگهمه روسیو وعیدر دوران ش

در  انیاستادان و دانشجو یروشیپ یهاآموزش و چالش تیفیدرمورد ک یادیز یهاینگران

و منابع  نیانواع آموزش آنال یمقاله بعد از بررس نیبه وجود آمده است. در ا یآموزش مجاز

بر  تأکیدنوع آموزش با  نیا بیو معا ایبه مزا ،یو نقش مدرسان در آموزش مجاز یریادگی

 یفناور یاهرساختیدر مورد بهبود ز نی. همچنشودیپرداخته م یاضیرشته آمار و ر

 ییشنهادهایپ انی. در پاشودیمطرح م ینکات یآموزش مجاز یسازنهیاطالعات به منظور به

 .شودیارائه م یمجازآموزش  یهابهتر شدن روش یبرا

 ی،و فناور تالیجید، منابع زمانهمو نا زمانهمآموزش مجازی، تدریس : گانکلید واژ

 .یاضیرآماری و  یافزارهانرم
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 روشهای دنیا به این های آموزش مجازی، اکثر دانشگاهتوجه به لزوم آشنایی با روش با

شود، ها و معایبی که در آموزش مجازی مشاهده میبرخی از چالش وجود بااند. روی آورده

طور خاص و این که چگونه یادگیری در متون علمی توضیح نقش آموزش الکترونیکی به

شود. آموزش در آموزش و یادگیری ایجاد کرده است، دنبال میزیادی  تأثیرالکترونیکی 

الکترونیکی شامل استفاده از ابزارهای دیجیتالی برای آموزش و یادگیری است و هدف اصلی 

و  دآبا در (.2015فول و آبایدو، ر)آرکو استآن، آموزش، ارائه دانش و بازخورد یادگیری 

گونه یادگیری که به صورت هر ع،آموزش مجازی به معنای وسی( 2009)همکاران 

این ( 2009)و همکاران  دآبا د، تعریف شده است. با این حال درالکترونیکی انجام شو

شود محدود شده های دیجیتال تقویت میتعریف به معنای یادگیری که با استفاده از فناوری

 (1998)ان و الروسی و همکار (2002)نرِد ر و سرلِ، کِ(1994)گراسر و پرسون است. در 

های گونه یادگیری که از طریق اینترنت یا مبتنی بر وب یا شبکهآموزش مجازی به عنوان هر

( 2009) آباد و همکارانشود  که نسبت به تعریف ارائه شده در اجتماعی است، تعریف می

 محدودتر است. 

شامل یک  مانزهم. تدریس نازمانهمو نا زمانهمشود: آموزش آنالین به دو دسته تقسیم می

یا سرویس ایمیل ( 2007و وندِساندی و الینهارد،  2009)مارتینوویچ،  صفحه بحث

به صورت تأخیر در ارتباط بین دانشجو و ( 2006لیامز و همکاران، یو و 2009)مارتینوویچ، 

تکالیف خود را در یک بازه زمانی خاص  خواناستاد است، که دانشجویان به صورت خود

 شامل یک تبادل بین دانشجو و استاد از طریق پیام فوری زمانهمتدریس دهند. انجام می

و  2015استراوس و همکاران، -)فِلدِر یا ویدئو کنفرانس (2018راستینسکی و همکاران، )

که امکان آموزش به  زمانهمهای تدریس آنالین است. روش (2013راستینسکی و استنبوم، 

ی را ای شبیه به تدریس حضورتوانند تجربهکنند، میکمک قلم نوری و ویدئو را فراهم می

مؤثرتر است. با این حال، آموزش مجازی  زمانهمدو ابزار به طور ارائه دهند و استفاده از هر

تر یا آفالین برای دانشجویانی که دسترسی به اینترنت پرسرعت ندارند، عادالنه زمانهمنا

، ایجاد زمانهمهای تدریس ی از روشیک(. 2020)گویندارجان و شریواستاوا،  است

هایی برای دانشجویان است تا بتوانند به بحث در مورد مطالب درسی و یا گروه

ای بپردازند. تعامالت دانشجویان، زمان مدرس را برای پاسخگویی حاشیهگوهای وگفت
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در گروه های قبلی توانند با خواندن پیامدهد. در این نوع آموزش، دانشجویان میکاهش می

درسی مشاهده کنند که آیا سؤاالت آنها قبالً توسط استاد پاسخ داده شده است یا خیر. چون 

اند را )مثل ایمیل( امکان مشاهده آسان سؤاالتی که قبالً پاسخ داده شده زمانهمتدریس نا

جو از وسازی ابری مشترک قابل جستشود یک سامانه ذخیرهکند، توصیه میفراهم نمی

هار نقش برای چ .(2009)مارتینوویچ،  های قبالً پاسخ داده شده ایجاد شودت و جوابسؤاال

 ؛های دانشجو(دانسته های آموزشی )پرسیدن سؤال، بررسیمدرسان آنالین وجود دارد: نقش

های مدیریتی )حفظ ارتباطات نقش ؛های اجتماعی )ایجاد یک فضای دوستانه و راحت(نقش

های درسی های فنی. مدرسان باید به کتابرهای تدریس( و نقشو ایجاد قوانین و هنجا

های کالس و تکالیف کتبی دسترسی داشته باشند. برای های دیجیتالی جزوهآنالین، نسخه

توانند هنگام استفاده از سهولت در برقراری ارتباط ریاضیات از طریق متن، مدرسان می

( استفاده 1بگذارند و یا از قلم نوری )شکلافزارهای ریاضی، صفحه خود را به اشتراک نرم

های جایگزین برای قلم نوری در تدریس مجازی دروس آمار و ریاضی کنند. یکی از روش

که مدرس می تواند با به اشتراک  ( است2)شکل MathTypeافزار استفاده از امکانات نرم

تدریس کند.  رزاافهای ریاضی در این نرمگذاشتن صفحه نمایش خود و تایپ فرمول

تواند همین کار را انجام دهد، ولی کار نیز می Mapleیا  LaTeXافزارهای مشابه مثل نرم

 تر است. ساده MathTypeافزار کردن با نرم

 
 قلم نوری ابزاری مفید برای تدریس در آموزش مجازی .1شکل
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روس آمار و زش مجازی برای دبه منظور تدریس آمو MathTypeافزار محیط نرم .2شکل

 ریاضی

ها و برای توسعه روش یادگیری الکترونیکی دو نوع منبع مورد نیاز است: دیجیتال )فیلم

های اجتماعی( و فناوری )رایانه ها، شبکههای آموزشی، ویدئو کنفرانس، پادکستسامانه

 دو منبعرای آموزش مجازی از هرب .(1994)گراسر و پرسون،  رومیزی، تبلت، تلفن هوشمند(

دو نوع منبع برای مدرس و شود و در حقیقت وجود هرگرفته میدیجیتال و فناوری بهره 

 دانشجو الزامی است.

های به بررسی روش( 2005)و تراویس و پرایس  (2020)، دانگ (2018)در دامفورد و میلر 

 و ساوِرز و واکر (2020)م حلیکاندیل و عبدال آموزش مجازی پرداخته شده است و در

 های خاصی مورد تحلیل قرار گرفته شده است. درآموزش مجازی در گرایش( 2004)

های به وجود آوردن یک فضای اجتماعی مناسب روش( 2005)آناگنوستوپولوس و همکاران 

 تأثیر (2009) جفرسون و آرنولد در راستای تدریس به روش مجازی مطرح شده است. در

 قرار گرفته شده است.مورد نقد  هیآموزش مجازی بر فرهنگ دانشگا

ه بررسی انگیزه و مشارکت دانشجویان در آموزش مجازی پرداخته ب (2020)فِر و همکاران 

کرده که چگونه اینترنت باعث تغییر  به این مهم توجه (2019)تلز راسلیمپ و بااست. 



 

67 

67 

های آموزشی شده است و در حقیقت تغییرات آموزش ها، دانشجویان و روشدانشگاه

 مجازی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته شده است.  حضوری به

بر رشته آمار و ریاضی به برخی مزایا و معایب آموزش مجازی پرداخته  تأکیددر این مقاله با 

کاهش شود و سعی بر این است که با بررسی آنها مشکالت آموزش مجازی جامعه علمی می

 یابد.

اره شده و در بخش معایب این نوع در بخش دوم به مزایا و معایب آموزش مجازی اش

شود. در بخش تر کردن معایب ارائه میرنگآموزش، پیشنهادهایی برای بهتر شدن آنها و کم

های فناوری اطالعات به منظور بهینه کردن آموزش هایی برای بهبود زیرساختسوم روش

 شود.گیری مطرح میشود. در بخش چهارم نتیجهمجازی ارائه می

 ا و معایب آموزش مجازییبررسی مزا

ها و مدارس به دنبال کرونا و توصیه مراکز سالمت، دانشگاه ریگهمهبا توجه به شیوع ویروس 

آموزشی چهره به چهره به  های جایگزین آسان برای تغییر سریع روش موجود یعنی روشراه

 صورت آنالین و مجازی هستند.

گیرد و پیشنهادهایی برای بحث قرار می در این بخش مزایا و معایب آموزش مجازی مورد

 شود.بهتر شدن آنها ارائه می

 مزایای آموزش مجازی

پذیرش آموزش الکترونیکی در سازمان آموزش و پرورش، به ویژه برای مؤسسات آموزش 

های آموزشی عالی، دارای مزایای متعددی است و لذا این نوع آموزش یکی از بهترین روش

های حضوری که برگزاری کالس کرونا ریگهمه روسیو وعیشبه خصوص در دوران 

شود. در این بخش به برخی مزایای آموزش مجازی اشاره پذیر نیست، محسوب میامکان

 شود. می

های روز دنیا و گسترش آشنایی ترین مزایای آموزش مجازی، آشنایی با فناوریمؤثریکی از 

های نوین و مدرن ال و افزایش استفاده از روشو ارتقاء دانشجویان با منابع فناوری و دیجیت

خصوص های آنها بهالمللی و استفاده از اندوختهبین مدرسانروز دنیا هست که باعث حضور 
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روش محدودیت زمانی و مکانی های علوم نظیر ریاضیات شده است. در این در برخی شاخه

تری های منعطفتواند از برنامهیدانشجو م زمانهمهای نابرای آموزش وجود ندارد و با دوره

زمان یا مکان توانند در هرجازی، دانشجویان میبه عبارت دیگر در آموزش مبرخوردار باشد. 

شوند و روابطی که باعث تداوم تر میمطالعه و تحقیق کنند و از این رو ارتباطات علمی ساده

موزش مجازی باعث احیای بخشند. همچنین استفاده از روش آبهبود می ،شوندیادگیری می

شود که در ایران کمتر مورد توجه محققین قرار های خاص آمار و ریاضی میبرخی شاخه

گرفته است.  استفاده از ابزارهای کمک آموزشی نظیر ویدئو کنفرانس و قلم نوری و نیز 

های دیجیتالی جزوات درسی افزایش سرعت یادگیری به علت دسترسی به منابعی نظیر نسخه

مطالب درسی، نمودارها و  زمانهمهای الکترونیکی و امکان به اشتراک گذاشتن و کتاب

های اجتماعی و در پی آن صرف جداول ریاضی و قرار دادن جزوات درسی از طریق شبکه

کدام یک از مزایای آموزش مجازی است که هرنکردن زمان برای نوشتن مطالب درسی هم 

 آید. ساب میمزیت برای این نوع آموزش به ح

جویی در وقت و هزینه است که در این مورد یکی دیگر از مزایای آموزش مجازی صرفه

های دانشجویان غیربومی نظیر هزینه خوابگاه، سلف دانشجویی و توان به کاهش هزینهمی

طور دانشگاه هم لحاظ جویی برای استادان و همینایاب و ذهاب اشاره کرد. البته این صرفه

شوند. عالوه بر آن در این روش، ها در آموزش مجازی حذف میو بسیاری از هزینه شودمی

افزارهای رشته دانشجو اوقات بیشتری برای خودآموزی و اختصاص دادن به آموزش انواع نرم

دارد. در ضمن با  Python و SPSS، R، Minitab ،Maple، Matlab ریاضی نظیرآمار و 

های های دانشجویی، انجام پروژهمجازی و از طریق ارائه های آموزشگیری از روشبهره

علمی و تحقیقات پژوهشی و در پی آن پرداخت بیشتر به ابعاد کاربردی علوم بخصوص در 

 یابند. های فرادرسی دانشجو نیز افزایش میریاضیات، دانش

های عالیتتوان آن را جزء مزایای آموزش مجازی به شمار آورد، ترویج فمورد دیگر که می

گروهی و تشویق همکاری و تقویت روابط بین دانشجویان است. در حقیقت این نوع 



 

69 

69 

کند، که در پی آن های گروهی در دانشجویان ایجاد میآموزش، یک محیط غنی برای فعالیت

موجب بهبود استانداردهای تحصیلی خواهد شد. این مهم باعث ایجاد انگیزه در دانشجویان 

 شود.های مختلف میکدیگر، تبادل نظر و احترام به دیدگاهبرای تعامل با ی

های در پایان باید اشاره کرد که در این نوع آموزش، دانشجویان به کمک امکانات شبکه

جهت رفع اشکال دارند. بر عکس استادان و  مدرساناجتماعی، دسترسی آسان و بیشتری به 

کالس  ی اجتماعی حتی در ساعات خارج ازهابکهتوانند از طریق شمعلمان نیز به راحتی می

های علمی نیز با دانشجویان از نظر علمی در ارتباط بوده و نظارت کامل روی فعالیت

 دانشجویان داشته باشند.

 معایب آموزش مجازی

پوشی کرد. در این توان از معایب آن چشمچند آموزش مجازی مزایای زیادی دارد ولی نمیهر

شود و در برخی موارد پیشنهادهایی برای رفع وزش مجازی اشاره میبخش به برخی معایب آم

 شود.آنها معرفی می

عوامل محیطی نامناسب روی کیفیت آموزش است. عدم  تأثیریکی از معایب آموزش مجازی 

ها به خاطر جمعیت زیاد، فقر فرهنگی و وجود محیط مناسب برای مطالعه در برخی از خانواده

ودن سرعت و کیفیت اینترنت در مناطق مختلف کشور باعث شده کیفیت اقتصادی و یکسان نب

برخی عوامل جانبی و محیطی قرار گیرد. البته این عوامل روی  تأثیرآموزش مجازی تحت 

ها امکانات فناوری آموزش حضوری در محیط دانشگاه کمتر مؤثر هستند، زیرا اکثر دانشگاه

رند، ولی برای آموزش مجازی برخی عوامل به های حضوری دامناسبی برای برگزاری کالس

تواند در صدد رفع مشکالت خصوص عوامل محیطی باید دوطرفه باشند و دانشگاه نمی

 ها برآید. فرهنگی و اقتصادی خانواده

مورد دیگر از معایب آموزش مجازی، مشکالت ناشی از عدم حضور فیزیکی دانشجو در 

برخی مشکالت از قبیل کاهش روابط اجتماعی، محیط دانشگاه هست که این مورد باعث 

کاهش انگیزه تحصیلی، لذت نبردن از دوران خوب دانشجویی و عدم پویایی علمی به 

خصوص برای دانشجویان جدیدالورود شده است.  برای رفع مشکالت مذکور بهترین کار 
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تعامل داشته های اجتماعی با دانشجویان هایی در شبکهاین است که استاد با تشکیل گروه

توانند تا حدودی فضای صمیمی دانشگاه را تداعی کنند و اجازه ندهند ها میباشد. این گروه

که آموزش مجازی باعث منزوی شدن دانشجویان شود. استاد باید نسبت به آموزش حضوری 

روح بودن آموزش مجازی امیدشان را از دست بیشتر تالش کند که دانشجویان با توجه به بی

های جایگزین آزمون مثل تکالیف گیری از روششود، استاد با بهرهند. همچنین پیشنهاد مینده

های تحقیقاتی این حس را در دانشجو القا کند که در دانشجویی، ارائه توسط دانشجو، پروژه

محیط دانشگاه است و پویایی علمی خود را از دست ندهد. همچنین جنس آموزش مجازی 

حرک فیزیکی استاد و دانشجو نسبت به آموزش حضوری کمتر شده و نظر کند که تایجاب می

شود، به این که در این نوع آموزش از ابزارهای آموزش مجازی بیش از پیش استفاده می

های جسمی در دانشجویان و حتی استادان شده است. آموزش مجازی باعث افزایش بیماری

کنند استفاده می تال و فناوریتر از منابع دیجیهای آمار و ریاضی که بیشمورد اخیر در رشته

مشهودتر است. برای رفع این مشکل واقعاً راهکاری به جز این که خود فرد سعی کند با 

تحرک و ورزش از سالمتی خود مراقبت کند وجود ندارد. از مشکالت دیگری که از عدم 

به هنگام آموزش شود این است که مدرس حضور فیزیکی دانشجو در دانشگاه ناشی می

تواند به خوبی برای درک مفاهیم آمار و ریاضی از زبان بدن استفاده کند و همچنین نمی

بیند. در برخی دروس به خصوص دروس رشته آمار و ریاضی ای دانشجو را نمیواکنش چهره

است که در آموزش  مؤثراستفاده از زبان بدن در درک و انتقال مفاهیم ریاضی به دانشجو 

ای دانشجو توسط رنگ خواهد شد. عالوه بر آن ندیدن واکنش چهرهزی این مزیت کممجا

وردی از درک مطالب توسط دانشجو داشته باشد. پیشنهاد آشود، وی نتواند برمدرس باعث می

ها شود برای رفع این مشکل استاد در تمام طول مدت آموزش و یا در برخی قسمتمی

تصویر خود را باز کند و از این طریق بهتر بتواند از زبان بدن برای انتقال مفاهیم درسی 

ه در روش آموزش مجازی، استاد از وری کرد کآمند گردد. برای تکمیل مطلب باید یادبهره

کند. ظاهراً این روش خیلی مفید است ولی وقتی های آماده استفاده میاسالید و یا جزوه
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تر به موضوع نگاه شود و این نوع آموزش از دید دانشجو مورد تحلیل قرار گیرد، این دقیق

شود و ت تدریس میشود که استفاده از اسالیدهای درسی باعث افزایش سرعنتیجه حاصل می

از این رو دانشجو باید در زمان کوتاه، حجم زیادی از مفاهیم درسی را یاد بگیرد. این مشکل 

کند و این وظیفه استاد است که سعی کند با های آمار و ریاضی بیشتر نمود میدر دروس رشته

ریس خود ال پرسیدن از دانشجویان از سرعت تدهای اضافی و همچنین سؤبرخی مثال آوردن

در آموزش مجازی بکاهد تا این عیب باعث طرد شدن دانشجو از مفاهیم درسی به خاطر 

های مجازی درک نکردن آنها نشود. همچنین با توجه به این که برخی دانشجویان در کالس

های کتبی نظارت تواند بر آزموناستاد نمیچون فقط حضور فیزیکی دارند و عالوه بر آن 

د، ارزشیابی دانشجو توسط استاد دشوار خواهد شد. البته برای جبران مشکل کامل داشته باش

های شفاهی به صورت تصویری و یا هایی نظیر آزمونشود که از روشاخیر پیشنهاد می

های دانشجویی، تکالیف و تعامل بین دانشجو و استاد در های کالسی نظیر ارائهافزایش فعالیت

 کالس استفاده شود.

 های فناوری اطالعات برای بهینه کردن آموزش مجازیرساختبهبود زی

در این بخش به طور مختصر در مورد بهبود ساختارهای فناوری اطالعات برای آموزش 

 شوند. مجازی نکاتی مطرح می

های روزانه به فهرستی از جلسات مجازی تبدیل شده طور که امروزه بسیاری از برنامههمان

افزاری افزاری و نرمبل از شروع یادگیری از راه دور، مسائل سختاست، در ابتدا باید ق

های دیجیتال )تلفن آموزش مجازی حل شوند. تردیدی در این حقیقت نیست که فناوری

توانند در مقیاس وسیع به کار گرفته شوند، همراه، فضاهای ابری، هوش مصنوعی و غیره( می

افزاری، قیقات بیشتری انجام شود. از نظر سختها باید تحوریناولی در استفاده از این ف

های دیجیتالی نیاز به بازبینی و ارتقاء دارند. روش آموزش ظرفیت پهنای باند و نابرابری

های زیادی با روش آموزش مجازی دارد، زیرا در روش اول چهره به چهره تفاوت

صورتی که در روش  کنند، دردانشجویان یک کالس، در سطح یکسانی مطالب را دریافت می

افزاری دریافت مطالب در دانشجویان افزاری و نرمهای سختدوم با توجه به زیرساخت
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شان متفاوت است. قابل توجه است که آموزش آنالین شکاف دیجیتالی را بسته به شرایط

ها، پهنای باند بهتر، اتصاالت تاپکند. دانشجویان ثروتمند دارای جدیدترین لپتقویت می

تر هستند، در صورتی که دانشجویانی فای پایدارتر و ابزارهای صوتی و تصویری پیشرفتهیوا

بهره هستند و یا این که از که اوضاع اقتصادی مناسبی ندارند از این امکانات و ابزارها بی

کنند که قطعاً در کیفیت آموزش آنها مؤثر است. پیشنهاد تری استفاده میامکانات ضعیف

ها به واسطه آموزش های دانشگاهتوجه به این که در بسیاری از موارد هزینهشود با می

مجازی کاهش پیدا کرده است، تسهیالتی از قبیل امانت یا خرید وسایل به صورت دادن وام 

 تر خواهد شد.رنگبه دانشجو انجام شود که با این کار شکاف دیجیتالی کم

های تصویری توصیه و ... برای تماس Skype ،Zoom افزارهایی مثلبا این که استفاده از نرم

های حضوری را انجام های کلیدی کالستوانند برخی از ویژگیشود، اما این ابزارها نمیمی

افزاهای تصویری ظرفیت محدودی برای تعداد نفرات حاضر در دهند. وانگهی برخی نرم

زار در آموزش مجازی است. کالس دارند و این خود یکی از مشکالت به کارگیری این اب

افزارهایی برای آموزش مجازی استفاده شود که ظرفیت برای رفع این مشکل باید از نرم

باالیی برای تعداد نفرات کالس و همچنین خطاهای کمتری در حین برگزاری کالس دارند. 

ه یک مدرس در آموزش چهره به چهر اد،ینسبتًا ز انیبا تعداد دانشجودر یک کالس درسی 

تواند سرعت اند و میتواند درک کند که آیا دانشجویان مفاهیم درسی را جذب کردهمی

تدریس را بر این اساس تغییر دهد. اما در آموزش مجازی این امکان وجود ندارد. همچنین 

پرسد و از این طریق االت زیادی میتواند بفهمد که آیا سؤدانشجو می در آموزش حضوری

شود یا خیر؟ ولی در آموزش آنالین چون دانشجویان چهره کالس می باعث هدر رفتن وقت

ها برای آنها عمالً غیر ممکن است. برای حل این العملبینند درک این عکسیکدیگر را نمی

چند دقیقه مدرس  رمشکل، بهترین روش تعامل بین استاد و دانشجو در کالس هست. اگر ه

یا خیر و یا این که با پرسیدن  مطالب مشکلی داریدال کند که آیا در فهم از دانشجویان سؤ

تواند این نقص کالس مجازی االتی از دانشجویان خودش به این مهم دست یابد، بهتر میسؤ
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شود که آیا فناوری حاضر به اندازه کافی قوی ال مطرح میاین سؤ را بر طرف کند. در نهایت

 ها استفاده کند یا خیر؟گیو کارآمد هست که بتواند به طور مجازی از این ویژ

های ها وجود دارد. دانشگاهنکته قابل توجه این است که شکاف دیجیتالی نیز بین دانشگاه

های فناوری اطالعات بهتر و نسبت کارکنان پشتیبانی فناوری خصوصی دارای زیرساخت

طور های دولتی هستند. همیناطالعات باالتر برای هر دانشکده در مقایسه با دانشگاه

های کوچک، امکانات بیشتری دارند که تمام این های مادر و بزرگ نسبت به دانشگاهدانشگاه

عوامل در نحوه برگزار کردن آموزش مجازی مؤثر است. به منظور رفع این مشکل، وظیفه 

ها را بر طرف های دولتی مرتبط این است که در حد توان شکاف دیجیتالی بین دانشگاهارگان

ها بودجه اضافی برای این منظور تواند به دانشگاهی اگر از نظر اقتصادی نمیند و حتنک

گذاری امکانات آموزش های قوی و ضعیف از نظر به اشتراکاختصاص دهد، بین دانشگاه

تر را در این های ضعیفهای بزرگ بتوانند دانشگاهمجازی تعامالتی برقرار شود که دانشگاه

 راستا یاری کنند.

ها باید تا آن جا که مقدور است از های پیش رو، دانشگاهبه تمام مشکالت و چالش با توجه

هایی استفاده کنند که آموزش مجازی بتواند به بهترین شکل ممکن عمل کند و برخی روش

 های دیجیتالی به حداقل برسند.مشکالت و همچنین شکاف

 گیری    نتیجه

بحث شد. در  زمانهمو نا زمانهمهای ین یعنی روشدر این مقاله در مورد انواع آموزش آنال

های مدرسان آنالین از قبیل آموزشی، اجتماعی، مدیریتی و فنی اشاره شد. برای ادامه به نقش

توسعه روش یادگیری الکترونیکی دو نوع منبع دیجیتال و فناوری مورد نیاز است که در این 

 مورد هم مطالبی بیان شد.

بر رشته آمار و ریاضی مورد بحث  تأکیدو معایب آموزش مجازی با در بخش بعدی مزایا 

قرار گرفت و پیشنهادهایی برای بهتر شدن آنها ارائه شد. از جمله مزایای آموزش مجازی 

های نوین و مدرن روز توان به آشنایی با منابع فناوری و دیجیتال، افزایش استفاده از روشمی

غیر بومی، عدم محدودیت زمانی و مکانی برای آموزش،  های دانشجویاندنیا، کاهش هزینه
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، استفاده از ابزارهای کمک آموزشی، افزایش سرعت زمانهمو نا زمانهمتسهیل ارتباط 

های افزارهای ریاضی، افزایش دانشیادگیری، اختصاص دادن زمان بیشتر به آموزش انواع نرم

های گروهی، امکان به اشتراک فعالیتفرادرسی، پرداختن به ابعاد کاربردی علوم، ترویج 

 مدرسانالمللی، دسترسی آسان و بیشتر به بین مدرسانمطالب، استفاده از  زمانهمگذاشتن 

توان به عدم وجود محیط برای رفع اشکال اشاره کرد. از جمله معایب آموزش مجازی می

اده از زبان بدن، مناسب برای مطالعه، عدم دسترسی به ابزارهای آموزش مجازی، عدم استف

های ای دانشجو، عدم نظارت در امتحانات، عدم حضور واقعی در کالسندیدن واکنش چهره

مجازی، عدم پویایی دانشجو، کاهش روابط اجتماعی و کاهش انگیزه تحصیلی، افزایش 

 های جسمی و عدم انتقال مفاهیم به واسطه سرعت تدریس اشاره کرد. بیماری

آموزش مجازی نکاتی  د ساختارهای فناوری اطالعات برایبهبوهای در بخش آخر روش

های آموزش مجازی باید به مورد بحث قرار گرفت.  همچنین به این نکته اشاره شد که روش

 های دیجیتالی به حداقل برسند.افدهی شوند که برخی مشکالت و شکای سازمانگونه

های نوین آموزش مجازی به یان با روشو دانشجو اندر پایان با توجه به لزوم آشنایی مدرس

هایی شود کارگروهخصوص در عرصه تدریس مجازی دروس آمار و ریاضی، توصیه می

آموزان کشور برگزار گردد تا از این راه از ن و دانشاجهت تعامل استادان، دانشجویان، معلم

نهایت گام  مند شده و درتجربیات یکدیگر جهت ارتقای آموزش مجازی ریاضی کشور بهره

 بزرگی برای پیشرفت آموزش مجازی برداشته شود. 
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