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Abstract
Introduction: Exploring students' educational experience of virtual education in covid-19 epidemic 
and recognizing strategies to create more effective learning can be valuable for decision makers and 
policy makers of country's education system. So this qualitative study was conducted to explore the 
perspective of the nursing and midwifery students from virtual education in COVID-19 epidemic.
Methods: The present qualitative study was done with the conventional content analysis approach. 
Data were collected through semi-structured in-depth interviews with 15 nursing and midwifery 
students’ entrance 2017 to 2019, semesters one to six in Babol University of Medical Sciences by 
purposive sampling method in 2020 simultaneously with COVID-19 epidemic. All interviews were 
recorded, and then were transcribed verbatim, and finally conventional content analysis was used. 
Results: Data analysis led to extraction of categories "virtual education advantages", "virtual 
education disadvantages" and "virtual education promotion strategies". These categories have the sub-
categories of "learning flexibility and appropriate teaching-learning context"; "inadequate teaching 
skill of some teachers, lack of the effective learning, poor planning of student in learning, invalid 
evaluation and the hardware and software problems" and "optimizing virtual teaching methods, 
establishing virtual online classroom, uploading video files and effective evaluations", respectively.
Conclusions: Data analysis showed that the participants, in addition to expressing the advantages, 
pointed out the disadvantages of virtual education and finally suggested strategies to improve this 
educational method. As a result, these findings confirm the need to doing interventions to improve the 
quality of the virtual education implementation by teachers and students.  
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چکیده
ــاد  ــرای ایج ــی ب ــناخت راه کارهای ــد-19 و ش ــی کووی ــازی در اپیدم ــوزش مج ــجویان از آم ــی دانش ــه آموزش ــن تجرب ــه: تبیی مقدم
ــذا ایــن مطالعــه کیفــی  یادگیــری موثرتــر می توانــد بــرای تصمیم گیــران و سیاســت گزاران نظــام آموزشــی کشــور ارزشــمند باشــد. ل

بــا هــدف تبییــن دیــدگاه دانشــجویان از آموزشــی مجــازی در اپیدمــی کوویــد-19 انجــام شــد. 
روش کار: مطالعــه کیفــی حاضــر بــا رویکــرد تحلیــل محتــوای قــراردادی انجــام گردیــد. داده هــا از طریــق مصاحبــه عمیــق نیمــه 
ســاختار یافتــه بــا 15 دانشــجوی پرســتاری و مامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی بابــل ورودی 1396 لغایــت 1398 ترم هــای یــک تــا 6 
بــه روش نمونه گیــری هدفمنــد در ســال 1399 همزمــان بــا اپیدمــی کوویــد -19جمــع آوری شــد. همــه مصاحبه¬هــا ضبــط و ســپس 

خــط بــه خــط دســت نویس گردیــد و در نهایــت از روش تحلیــل محتــوای قــراردادی اســتفاده شــد. 
یافته هــا: تحلیــل داده هــا منجــر بــه اســتخراج طبقــات "مزایــای آمــوزش مجــازی"، "معایــب آمــوزش مجــازی" و »راهکارهــای 
ارتقــای آمــوزش مجــازی« شــد. ایــن طبقــات بــه ترتیــب دارای زیــر طبقــات "انعطاف پذیــری یادگیــری و بســتر مناســب یاددهــی-

یادگیــری"؛ "مهــارت ناکافــی تدریــس مجــازی برخــی از اســاتید، عــدم یادگیــری موثــر، ضعــف برنامه ریــزی دانشــجو در یادگیــری، 
ارزشــیابی نامعتبــر و مشــکالت ســخت و نــرم  افــزاری ســامانه« و »بهینــه  ســازی روش تدریــس مجــازی، برگــزاری کالس آنالیــن 

ــد. مجــازی، بارگــذاری فایل هــای ویدئویــی و ارزشــیابی موثــر« بودن
ــا، معایبــی بــرای آمــوزش مجــازی و در  ــر بیــان مزای نتیجه گیــری: تحلیــل داده هــا نشــان داد کــه مشــارکت کننــدگان عــالوه ب
نهایــت بــه راهکارهایــی بــرای ارتقــای ایــن شــیوه آموزشــی اشــاره داشــتند. در نتیجــه ایــن یافتــه هــا نیــاز بــه انجــام مداخــالت بــرای 

بهبــود کیفیــت اجــرای آمــوزش مجــازی را از ســوی اســتاد و دانشــجو تاییــد می کنــد.
کلید واژه ها: یادگیری، مجازی، دانشجویان، کووید-19، دیدگاه، مطالعه کیفی.

مقدمه
ســرعت انتشــار عفونــت کوویــد-19 بــه حــدی اســت که ســازمان 
ــی  ــک معرف ــر پاندمی ــاری واگی ــک بیم ــی آن را ی بهداشــت جهان
ــاال  ــدرت ســرایت ب ــل ق ــه دلی ــروس ب ــن وی ــرده اســت ]1[. ای ک
ــود ]2[.  ــوده نم ــان را آل ــورهای جه ــاه کل کش ــی 4 م ــا ط تقریب
ــی  ــر ناش ــرگ و می ــده و م ــد ش ــوارد تایی ــده ای از م ــداد فزاین تع
از ویــروس در سراســر جهــان، بــه ویــژه در ایتالیــا، ایــران و کــره 

ــر  ــورها و وخیم ت ــن کش ــده ای ــورد آین ــی در م ــی نگرانی های جنوب
شــدن آنهــا ایجــاد کــرده اســت ]3[. 

ــان  ــد زم ــر می توان ــی همه گی ــل ابتدای ــی در مراح ــه اجتماع فاصل
بحرانــی بیمــاری، خریــد دارو و واکســن و فشــار بــر مراقبت هــای 
ــه  ــی ب ــه اجتماع ــد. فاصل ــش ده ــی را کاه ــتی و عموم بهداش
اقداماتــی بــرای کاهــش تعــداد و مــدت زمــان تماس هــا و 
همچنیــن افزایــش فاصلــه فیزیکــی بیــن افــراد بــرای کندکــردن 
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ــاره دارد ]4[. ــر اش ــاری واگی ــک بیم ــیوع ی ش
ــا  ــال تمــاس ب ــه دنب ــالی دانشــجویان ب ــه خطــر ابت ــا توجــه ب ب
ــی  ــمگیر و ب ــرات چش ــه، تغیی ــن معاین ــاران حی ــر و بیم یکدیگ
ــرای اطمینــان از  ســابقه ای در روش هــای آموزشــی و ارزشــیابی ب
ایمنــی بیمــار و اطمینــان از اجــرای آمــوزش کافــی ایجــاد شــده 
ــور و  ــد-19 در کش ــت کووی ــیوع عفون ــه ش ــه ب ــت ]5[. باتوج اس
توصیــه مرکــز کنتــرل بیماری هــای ملــی کشــور، دانشــگاه ها بــه 
دنبــال راه هــای جایگزیــن آســان بــرای تغییــر ســریع روش موجــود 
ســخنرانی های چهــره بــه چهــره بــه صــورت آنالیــن هســتند ]6[. 
مطالعــات موجــود در بررســی متــون، لــزوم آمادگی کشــورها را در 
مــوارد بیمــاری همه گیــر بــرای آمــوزش نشــان می دهــد. نتایــج 
مطالعــه ای نشــان می دهــد کــه در صــورت داشــتن محیــط فنــی 
و پشــتیبانی مناســب، می تــوان از محیط هــای آموزشــی مجــازی 

بــا موفقیــت در آمــوزش عالــی اســتفاده کــرد ]7[.
ــه  ــت؛ از جمل ــواردی را در نظــر گرف ــد م ــن بای ــوزش آنالی در آم
ــای  ــه دنی ــران ب ــران، دسترســی فراگی ــدارس و فراگی ــی م آمادگ
دیجیتــال، آمادگــی معلمــان و مــدارس، در دســترس  بــودن 
ــی  ــن اوری و آمادگ ــتفاده از ف ــن آوری، اس ــت ف ــن آوری، کفای ف
معلمــان، دسترســی مؤثــر بــه سیســتم عامــل یادگیــری آنالیــن 
و شــیوه های موثــر مدرســه بــرای اســتفاده از دســتگاه های 
ــدان  ــن، فق ــخنرانی های آنالی ــواع س ــه ان ــال ]8[.  اگرچ دیجیت
ارتبــاط فــردی را بــه دنبــال دارنــد، امــا همچنیــن مزایایــی ماننــد 
ــان و  ــر زم ــا و ه ــر کج ــری در ه ــان، یادگی ــی در زم صرفه جوی
امــکان مکــث و برگشــت بــه عقــب یــا پخــش مجــدد محتــوا در 

ــد ]6[.  ــن دارن ــت آفالی حال
ــوم پزشــکی سراســر کشــور  سیســتم آموزشــی دانشــگاه های عل
بــا اپیدمــی کوویــد-19 از آمــوزش کالســیک بــه آمــوزش 
ــر اســاس دســتورالعمل وزارت بهداشــت تغییــر کــرده  مجــازی ب
ــک  ــد )ی ــگاهی نوی ــری دانش ــژه یادگی ــزار وی ــت ]9[. نرم اف اس
ــوم  ــگاه عل ــط دانش ــه توس ــی( ک ــری الکترونیک ــتم یادگی سیس
ــوزش  ــعه آم ــی توس ــدف اصل ــا ه ــور ب ــازی کش ــکی مج پزش
ــه  ــور و یکپارچ ــکی کش ــوم پزش ــگاه های عل ــازی در دانش مج
ــت ]10[، در  ــده اس ــدازی ش ــی و راه ان ــی طراح ــازی خدمات س
ایــن بحــران بــرای ارایــه ی کالس هــای مجــازی دروس نظــری 

ــد.  ــه ش ــر گرفت ــگاه در نظ دانش
ــواردی  ــرورت دارد م ــی، ض ــد آموزش ــبک جدی ــه س ــه ب ــا توج ب
ــود  ــای موج ــری، چالش ه ــارات دانشــجویان از یادگی ــد انتظ مانن
در ایــن روش، موانــع یــک تجربــه آموزشــی مثبــت و راه کارهایــی 

ــدگاه  ــر در آمــوزش مجــازی از دی ــری موثرت ــرای ایجــاد یادگی ب
ــران و  ــرای تصمیم گی ــد ب ــه می توان ــود ک ــن ش دانشــجویان تبیی

سیاســت گزاران نظــام آموزشــی کشــور ارزشــمند باشــد. 
ــری شــیوع  ــدت همه گی ــز م ــام  آمی ــه در دوران ابه ــی ک از آنجای
ویــروس کرونــا بــه  ســر می بریــم، دانشــگاه ها می تواننــد پیوســته 
ــاط  ــا ارتب ــاال ب ــت ب ــا کیفی ــوزش ب ــه ی آم ــرای ارائ ــالش ب در ت
مســتمر بــا دانشــجویان باشــند. لــذا بــرای انجــام ایــن کار الزم 
ــای  ــا و نگرانی ه ــه نیازه ــی ب ــوزش عال ــا مؤسســات آم اســت ت
ــی  ــزی آموزش ــا در برنامه ری ــال آنه ــارکت فع ــجویان و مش دانش
ــا  ــد و خــود را ب ــی و کمــی توجــه کنن ــات کیف ــا انجــام مطالع ب
ــت  ــد ]11[ و موفقی ــا دهن ــه ارتق ــای فناوران ــن ابزاره ــه روزتری ب
ــراد ذینفــع  ــدگاه اف ــدون در نظــر گرفتــن دی آمــوزش مجــازی ب
امکان پذیــر نیســت. مطالعــات کیفــی بــا تبییــن مفاهیــم عمیــق 
ــذا  ــد. ل ــده هــای انســانی کمــک می کنن ــه درک پدی ــردی ب و ف
ــه،  ــن زمین ــه ای در ای ــن مطالع ــام چنی ــدم انج ــه ع ــه ب باتوج
پژوهــش کیفــی حاضــر بــا هــدف تبییــن دیــدگاه دانشــجویان از 

ــد-19 انجــام شــد. آموزشــی مجــازی در اپیدمــی کووی

روش کار
در ایــن تحقیــق، بــه منظــور »تبییــن دیــدگاه دانشــجویان 
پرســتاری و مامایــی از آمــوزش مجــازی« از روش پژوهــش 
ــد.  ــتفاده ش ــراردادی اس ــوای ق ــل محت ــرد تحلی ــا رویک ــی ب کیف
ــورد  ــی م ــده زمان ــک پدی ــف ی ــت توصی ــا جه ــن روش عموم ای
اســتفاده قــرار مــي گیــرد کــه تئــوري هــا یــا تحقیقــات موجــود 

ــند ]12[. ــدود باش ــر مح ــورد نظ ــده م ــورد پدی در م
بــر هــدف و مشــارکت کنندگان  نمونه  گیــری، مبتنــی  روش 
ــی دانشــکده  مطالعــه دانشــجویان کارشناســی پرســتاری و مامای
پرســتاری مامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی بابــل ورودی 1396، 
ــس از  ــود. پ ــن( ب ــه بالی ــه عرص ــل از ورود ب 1397و 1398 )قب
ــه در  ــه و داوطلبان ــرای مشــارکت فعاالن دعــوت از دانشــجویان ب
ــا  ــط مصاحبه ه ــرای ضب ــازه ب ــب اج ــردی، کس ــای ف مصاحبه  ه
و محرمانــه بــودن، بــه انتخــاب خــود مشــارکت کننــدگان زمــان 
ــه  ــود قرنطین ــرایط موج ــن  شــد. در ش ــا تعیی ــه  ه انجــام مصاحب
مطالعــه  ایــن  در  انجــام شــد.  تلفنــی  بــودن، مصاحبه هــا 
ــا اشــباع اطالعــات  ــا حداکثــر تنــوع )جــدول 1( ت نمونه گیــری ب
ــه  ــاز ب ــدم نی ــا و ع ــه کده ــل شــدن ســطوح هم ــا کام ــی ت یعن
کدهــاي جدیــد ]13[ ادامــه یافــت و در مجمــوع بــا 15 دانشــجو 

ــه انجــام شــد. ــه نیمــه ســاختار یافت مصاحب
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ــی  ــجویان کارشناس ــامل دانش ــه ش ــه مطالع ــای ورود ب معیاره
پرســتاری و مامایــی ورودی 1396، 1397 و 1398 بــود که دروس 
تئــوری خــود را در نیمســال دوم 98-99 بــا روش آمــوزش آفالین 
ــری الکترونیکــی(  ــک سیســتم یادگی ــد )ی ــق ســامانه نوی از طری
طراحــی شــده توســط دانشــگاه علــوم پزشــکی مجــازی کشــور، 
در دوره بحرانــی کرونــا گذرانــده بودنــد. جمــع  آوری داده  هــا بــا 
مصاحبــه هــای عمیــق نیمــه ســاختاریافته ی فــردی بــا ســواالت 
ــا  ــان نیمســال دوم 98-99 انجــام شــد. مصاحبه هــا ب ــاز در پای ب
ــم  ــی و حری ــت روان ــده ی امنی ــت تمامــی مســایل ایجادکنن رعای
ــات و ادراکات  ــرات، احساس ــه تفک ــان آزادان ــرای بی ــی ب خصوص
دانشــجویان انجــام شــد. در شــروع هــر مصاحبــه در مــورد هــدف 
تحقیــق بــرای مشــارکت کننده توضیــح داده و بــا کســب اجــازه از 
آنهــا مصاحبــه  هــا ضبــط  شــد. مصاحبــه هــا بــا برقــراری ارتبــاط 
ــنامه  ــل پرسش ــا تکمی ــارکت کنندگان و ب ــاد مش ــب اعتم و جل
مشــخصات فــردی آغــاز و ســپس برحســب ســواالت مربــوط بــه 
هــدف مطالعــه طبــق راهنمــای مصاحبــه از دانشــجویان خواســته 
 شــد کــه تجــارب خــود را در مــورد موضــوع مطالعــه بیــان کننــد. 
پرســش  هــای زیــر بــه عنــوان راهنمــای مصاحبــه  هــای عمیــق 

فــردی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت:
بــا توجــه بــه اپیدمــی کرونــا و تغییــر روش آموزشــی بــه شــیوه 
ــه خــود  ــد؟ از تجرب ــح دهی ــر توضی ــن تغیی ــورد ای مجــازی، در م
در مــورد آمــوزش مجــازی بگوییــد؟ چــه موانعــی در ایــن 
ــد؟  ــه کردی ــت تجرب ــی مثب ــه آموزش ــک تجرب ــرای ی روش ب
ــت  ــری مثب ــاد یادگی ــرای ایج ــما ب ــنهادی ش ــای پیش راه کاره
 Probing( آمــوزش مجــازی چیســت؟ از ســواالت کاوشــی
ــرل درک  ــرای کنت ــا ب ــان مصاحبه ه ــز در جری questions(، نی

بیانــات مشــارکت کنندگان و توصیــف بیشــتر موضوعــات )ماننــد: 
ــد.«، »منظــور شــما  ــح دهی ــورد بیشــتر توضی ــن م ــا در ای »لطف
ــان  ــد. در پای ــتفاده  ش ــه؟«(، اس ــرا؟« و »چگون ــت؟«، »چ چیس
مصاحبــه، از دانشــجویان خواســته مــی شــد کــه اگــر صحبتــی 
ــه  ــه ارای ــته ب ــه بس ــان مصاحب ــدت زم ــد. م ــان  کنن ــده، بی مان
کامــل تجربیــات از 25 تــا 35 دقیقــه متغیــر بــود. مصاحبــه  هــای 
ضبــط شــده در اولیــن فرصــت کلمــه بــه کلمــه پیــاده و تایــپ 
شــدند. همزمــان بــا جمــع آوری داده  هــا، فراینــد کدگــذاری نیــز 

آغــاز شــد.
ــراردادی و  ــوای ق ــل محت ــق تحلی ــا طب ــل داده ه ــد تحلی فراین
مراحــل پیشــنهادی  Graneheim و Lundman انجــام شــد 

]14[. تجزیــه و تحلیــل محتــوی بــه صــورت کیفــی، بــه معنــی 
شکســتن متــن بــه دســت آمــده از تجــارب و بیانــات دانشــجویان 
بــه بخــش هــای کوچــک و تحلیــل آنهــا بــه صــورت توصیفــی 
ــنده اول و  ــط نویس ــتی توس ــور دس ــا بط ــل یافته ه ــود.  تحلی ب
ــه   ــی مصاحب ــل صوت ــدا فای ــه انجــام شــد. ابت نویســنده دوم مقال
هــا بــه صــورت دســت  نوشــته  هــا در آورده و ســپس بــا مطالعــه 
ــا عناصــر ظاهــری و  ــالش می شــد ت ــق دســت  نوشــته ها ت دقی
درونــی آنهــا دریافــت شــود. بخــش  هــای متــون بدســت آمــده، 
خالصــه  و کدگــذاری شــدند. کدهــای مصاحبه هــای بعــدی 
ــر  ــا ب ــا یکدیگــر و کدهــای مصاحبــه قبلــی مقایســه  شــدند ت ب
ــام  ــدی انج ــود طبقه بن ــای موج ــباهت  ها و تفاوت ه ــاس ش اس
ــه  ــر مقایس ــا یکدیگ ــی و ب ــار بازبین ــن ب ــات چندی ــود. طبق ش
ــاره زیرطبقه  هــا  ــه توافــق درب شــدند و درنهایــت تیــم تحقیــق ب
ــا  ــودن داده ه ــق ب ــان از موث ــت اطمین ــیدند. جه ــات رس و طبق
ــال  ــاد و انتق ــت اعتم ــری، قابلی ــار، تاییدپذی ــار اعتب ــار معی از چه
پذیــری اســتفاده گردیــد ]15[. اعتبــار و مقبولیــت داده هــا 
)credibility(، بــا اســتفاده از تاییــد گرفتــن خالصــه ی بیانــات از 
دانشــجویان در حیــن هــر مصاحبــه، پرســیدن ســواالت کاوشــي 
در جریــان مصاحبــه هــا بــراي کســب اعتمــاد از اســتنباط 
ــته ها  ــت  نوش ــرور دس ــا و م ــارکت کننده ه ــات مش ــت بیان درس
توســط تیــم تحقیــق انجــام شــد. بــرای ایجــاد قابلیــت اعتمــاد 
)dependability(، کدهــا و طبقــات توســط دو نویســنده اول 
ــل  ــدند. تحلی ــتخراج ش ــی( اس ــه کیف ــرب در مطالع و دوم )مج
مســتمر و مقایســه اي داده هــا و همچنیــن بررســي مــداوم 
فراینــد تحلیــل تحقیــق بــرای افزایــش قابلیــت تصدیــق 
)confirmability( و اطمینــان یــا ثبــات یافتــه هــا انجــام شــد؛ 
یعنــي متــن مصاحبــه هــا همــراه بــا کدهــا و طبقــات اســتخراج 
شــده تحــت نظــارت مســتمر از ابتــدا تــا انتهــاي تحقیــق توســط 
دو همــکار تیــم تحقیــق مجــرب در مطالعــه کیفــي قــرار گرفــت. 
ــرای  ــه )transfirmability( ب ــای مطالع ــال داده ه ــت انتق قابلی
ــا نمونه گیــري حداکثــر  ســایر محققیــن در محیــط مشــابه نیــز ب
واریانــس )پوشــش دادن طیــف وســیعی از مشــارکت کننــدگان از 
ــدل و شــغل(  ــره مع ــی، نم نظــر ســن، جنســیت، رشــته تحصیل

ــد.  ــم آورده ش فراه
ایــن مقالــه منتــج از طــرح تحقیقاتــی بــا کــد مصــوب 9909818 
بــا تاییــد کمیتــه اخــالق دانشــگاه علــوم پزشــکي بابــل                                                                               

)IR.MUBABOL.REC.1399.139(اســت.
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جدول 1. ویژگی های دموگرافیک-آموزشی دانشجویان شرکت کننده در مطالعه

وضعیت اشتغالمحل زندگیمعدلرشته )کارشناسی(ورودی تحصیلیجنسسن )سال(کد
دانشجوروستا16/85مامایی1396دختر122
شاغلشهر17مامایی1397دختر222
دانشجوشهر18/40مامایی1396دختر322
شاغلشهر16پرستاری1398پسر420
دانشجوشهر14/78پرستاری1398دختر525
دانشجوشهر15پرستاری1396دختر622
دانشجوشهر13/90پرستاری1398دختر721
شاغلروستا15پرستاری1396پسر822
شاغلشهر15پرستاری1396پسر922
دانشجوشهر17/30مامایی1397دختر1020
دانشجوشهر18/83مامایی1396دختر1122
دانشجوشهر16مامایی1398دختر1219
دانشجوشهر15مامایی1398دختر1320
دانشجوروستا14/70پرستاری1396دختر1421
شاغلشهر16پرستاری1396پسر1522

یافته ها
ــی  ــه حاضــر 15 دانشــجوی پرســتاری و مامای نمونه هــای مطالع
بودنــد کــه هیــچ یــک ســابقه ابتــال بــه بیمــاري کرونــا نداشــته 
ــوده اســت.  ــا ب ــا دیت ــر آنه ــت اکث ــه اینترن ــی ب و نحــوه دسترس
ایــن مطالعــه ی  کیفــی دیــدگاه دانشــجویان از آمــوزش مجــازی 
در اپیدمــی کوویــد-19 را در ســه طبقــه "مزایــای آمــوزش 
ــای  ــب آمــوزش مجــازی" و"راهکارهــای ارتق مجــازی"، "معای
آمــوزش مجــازی" بیــان مــی کنــد.  در خصــوص ایــن طبقــات، 
ــس از  ــد و پ ــت آم ــانی بدس ــاب همپوش ــدون احتس ــد ب 214 ک
ادغــام آنهــا بــه منظــور کدگــذاری دقیــق تــر و تســهیل در رونــد 
پژوهــش 78 کــد باقــی مانــد. در ایــن بخــش طبقــات، زیرطبقات 
ومنتخبــی از کدهــا در جــداول 2، 3 و4 نشــان داده شــده اســت.

الف- مزایای آموزش مجازی
زیرطبقــه  دو  بــا  مجــازی"  آمــوزش  "مزایــای  طبقــه 
»انعطاف پذیــری یادگیــری و بســتر مناســب یاددهی-یادگیــری« 

ــت.  ــه اس ــی یافت تجل
1. انعطاف پذیری یادگیری

دانشــجویان مشــارکت کننده در ایــن مطالعــه در طــی دوره 
ــوص  ــدی در خص ــه فوای ــاری کووید-19ب ــیوع بیم ــی ش اپیدم
آمــوزش مجــازی اشــاره داشــتند کــه حاکــی از پیگیــری و مطالعه 
دروس بــدون محدودیــت زمــان و مــکان، دریافــت اصــل مطلــب 
ــان خــاص  ــار اختصــاص زم ــدم اجب ــر، ع ــان کمت درســی در زم

ــرای  ــوع درس ب ــه حضــور در کالس، حــق انتخــاب زمــان و ن ب
مطالعــه مطالــب، عــدم نیــاز بــه برگــزاری کالس هــای جبرانــی 
بــه دنبــال تعطیــالت و کنســل شــدن کالس هــا و امــکان حضــور 

دانشــجویان شــاغل در همــه کالس هــا می باشــد.
در ایــن خصــوص مشــارکت کننده 10 بیــان می کنــد: "االن 
مــا زمان بنــدی مخصوصــی نداریــم هــر وقــت کــه بخوایــم اون 
ــوده  ــدی ب ــک زمانبن ــال ی ــال قب ــم، مث ــام می دی ــا رو انج کاره
ــد بریــم دانشــگاه و فــالن  ــا فــالن ســاعت بای فــالن ســاعت ت
ســاعت اون درس رو داریــم و بایــد بریــم ســرکالس مــن شــاید 
ــن  ــم". و همچنی ــالن دروس رو بخون ــب ف ــف ش ــم نص بخواه
ــوری  ــوزش حض ــوی آم ــد: "ت ــار می کن ــارکت کننده 6 اظه مش
ــوی  ــادی ت ــای زی ــفانه تعطیلی ه ــم، متاس ــادی داری ــی زی تعطیل
ــا رو  ــم و شــاید مشــکل آمــوزش باشــه کــه این کشــورمون داری
ــن تعطیــالت و  ــم ای ــا مجبوری ــره، و م ــد نظــر نمی گی ــل م از قب
یــا کنســلی کالس هــا بیــن تعطیــالت را جبرانــی بذاریــم و همــه 
اینــا باعــث می شــه کــه برنامــه فشــرده بشــه ولــی تــو مجــازی 

ــی نداریــم". تعطیل
2. بستر مناسب یاددهی- یادگیری

مشــارکت کنندگان مــواردی را در نقــل و قو ل هــای خــود اشــاره 
نمودنــد کــه حاکــی از ایــن زیرطبقــه اســت. بــه عبــارت دیگــر 
عــدم وجــود مشــکالت فیزیکــی کالس، نداشــتن رفــت و آمــد 
ــی  ــبک آموزش ــن س ــای ای ــه آن را از مزای ــوط ب ــایل مرب و مس
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دانســتند.
ــه  ــی ک ــه خوب ــد: "ی ــتا می گوی ــن راس ــارکت کننده 8 در ای مش
ــت  ــوی خون ــما ت ــه ش ــود ک ــن ب ــت ای ــازی داش ــوزش مج آم
ــه و داری  ــاه رمضون ــه م ــی االن ک ــت رو می خون ــتی درس نشس
روزه می گیــری مجبــور نیســتی تــو گرمــا پاشــی تــوی راه باشــی 
و بــری دانشــگاه، خــب ایــن یــه خوبــی بــزرگ آمــوزش مجــازی 

ــی  ــرد: " اون محیط ــان ک ــز بی ــده 14 نی ــارکت  کنن ــود". مش ب
ــاق مــن باشــه خیلــی  کــه تــوش درس می خونیــم اگــر مثــل ات
بهتــره، نــه گرمــا، نــه ســرما نــه شــرایط رفــت و آمــد، نــه مثــاًل 
بــرای منــه دانشــجوی دختــر ایــن شــرایط حجــاب و مقنعــه کــه 

ــده نیســت". ــچ کــدوم از اینهــا آزاردهن ســرم دارم، هی

 جدول 2. طبقه مزایای آموزش مجازی با زیر طبقات و منتخبی از مفاهیم اولیه استخراج شده از دیدگاه دانشجویان از آموزش مجازی در اپیدمی کووید-19

طبقهزیرطبقاتمنتخبی از مفاهیم اولیه )کدها(
پیگیری و مطالعه دروس بدون محدودیت زمان و مکان )10، 6، 3، 1( 

دریافت اصل مطلب درسی در زمان کمتر )2،6(
عدم اجبار اختصاص زمان خاص به حضور در کالس )6، 5، 4(

حق انتخاب زمان و نوع درس برای مطالعه مطالب )12، 11، 6، 3(
ــا در  ــت فایل ه ــه و دریاف ــودن ارای ــر ب ــی )امکان پذی ــای جبران ــزاری کالس ه ــه برگ ــاز ب ــدم نی ع

تعطیــالت رســمی( )9، 6(
کاهش بارکاری دانشجو )6، 4(

امکان حضور دانشجویان شاغل در همه کالس ها

انعطاف پذیری یادگیری

مزایای آموزش مجازی
آرامش و تمرکز بیشتر در زمان گوش دادن مطالب )5، 3(

صرفه جویی در زمان به دلیل نرفتن به دانشگاه )8، 3(
عدم مشکالت گرمایشی و سرمایشی کالس )14، 2(

نداشتن لباس فرم اجباری کالس )14، 2(
عدم مشکالت خوابگاه و دوری راه )12، 11، 8، 3(

تامین امنیت جانی بدلیل عدم سفرهای بین شهری )4(
عدم اتالف زمان ناشی از حضور و غیاب یا کنترل سر و صدای دانشجویان )14، 4(

کاهش حاشیه های دانشجویی )جزوه نویسی، تعیین زمان جبران کالس ها...( )10، 5، 2(

بستر مناسب یاددهی-یادگیری

جدول 3. طبقه معایب آموزش مجازی با زیر طبقات و منتخبی از مفاهیم اولیه استخراج شده از دیدگاه دانشجویان از آموزش مجازی در اپیدمی کووید-19

طبقهزیرطبقاتمنتخبی از مفاهیم اولیه )کدها(
• عــدم تطبیــق حجــم مطالــب بارگــذاری بــا تعــداد 

واحــد مربوطــه )14، 13، 12، 11، 7، 6، 3(
ــی  ــدون نظــم و ترتیــت زمان • بارگــزاری فایل هــا ب

)4 ،7 ،11(
ــی از  ــدم درک کاف ــی و ع ــب انگلیس ــه مطال • ارای

ــی )5، 2( ــوع درس موض
ــط  ــت توس ــب از پاورپوین ــرف مطال ــدن ص • خوان

برخــی اســاتید )7، 4، 3(
• تعییــن بــازه زمانــی دانلــود فایــل بارگــذاری 

توســط برخــی اســاتید )7، 5(
• عــدم اطالع رســانی بــه دانشــجو  در مــورد تغییــر 

ــالی )5( ــای ارس فایل ه
از  اســاتید  برخــی  مناســب  اســتفاده  عــدم   •

)3  ،4  ،8( نویــد  ســامانه  ویژگی هــای 
فایل هــای  محتــوای  برخــی  بــودن  ناکامــل   •

)4  ،10  ،11( نوشــتاری  و  صوتــی 

مهارت ناکافی تدریس مجازی برخی اساتید

معایب آموزش مجازی
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• درک سخت تر دروس اختصاصی )8، 7، 3(
ــی  ــر آموزش ــط غی ــدن در محی ــر درس خوان ــزه کمت • انگی

)2  ،5(
بیــن  کالمــی  غیــر  و  کالمــی  ارتباطــات  کاهــش   •

)2  ،4  ،6  ،7  ،8  ،10( اســاتید  و  دانشــجویان 
• حضور موثر استاد بر یادگیری )12، 8، 7(

ــم  ــع ابهــام و تفهی ــرای رف • پرســش و پاســخ ســرکالس ب
ــتر )5، 3( بیش

• بارش افکار دانشجویان )11، 10، 9، 6، 5(
• استاد محوری بودن آموزش مجازی )9، 4(

ــه  ــام ب ــوال و ابه ــم س ــان و تفهی ــجو در بی ــکل دانش • مش
ــتاد )7( اس

• عــدم اســتفاده از وســایل کمــک آموزشــی در دروس 
)2  ،4( اختصاصــی 

عدم یادگیری موثر

معایب آموزش مجازی

• عدم مدیریت دانشجویان برای درس خواندن )9، 5(
• عدم اجبار حضور در کالس و یادگیری کمتر )14، 7، 1(

ــدن )13، 10،  ــرای درس خوان • فاقــد چارچــوب مشــخص ب
)1 ،2

• کم رنگ تر شدن وظاایف دانشجویی  )8، 7(
• برآورده نشدن ماهیت دانشجو بودن )4(

• تغییر در سبک زندگی دانشجویی )10، 2، 1(

 
ضعف برنامه ریزی دانشجو در یادگیری

• عدم دریافت بازخورد استاد از دانشجو )10، 4(
• ارزشیابی غیرواقعی دانشجویان  )3، 2(

• رعایت ناکافی ضوابط امتحان توسط دانشجو  )2(
• عــدم تناســب بیــن ســواالت امتحانــی بــا محتــوی و حجــم 

دروس )4، 2(
• مشــکالت عــدم دسترســی بــه ســامانه در ارســال تکالیــف 

)3 ،5(

ارزشیابی نامعتبر

• عــدم عدالــت آموزشــی بــه دلیــل عــدم دسترســی همــگان 
بــه اینترنــت و تجهیــزات 

• هزینه خرید اینترنت  )2، 6(
• مشکل اینترنت و قطع و وصل شدن  

• مشکل آپلود و دانلود شدن  فایل با حجم زیاد )3، 4(
• مشکالت ساختاری و تکنولوژی سامانه نوید )8( 

مشکالت سخت و نرم افزاری

جدول 4. طبقه راهکارهای ارتقای آموزش مجازی با زیر طبقات و منتخبی از مفاهیم اولیه استخراج شده از دیدگاه دانشجویان از آموزش مجازی در اپیدمی کووید-19

طبقهزیرطبقاتمنتخبی از مفاهیم اولیه )کدها(
برنامه ریــزی  یــک  براســاس  فایل هــا  بارگــذاری   •

 )2  ،1( مشــخص 
• بارگذاری فایل ها با تعداد و حجم  متناسب)1، 7، 2(

ــامانه  ــه از س ــتفاده بهین ــت اس ــاتید در جه ــوزی اس • بازآم
ــد )8، 15( نوی

ــوزش برخــی دروس )5،8،  ــتفاده از اپلیکیشــن ها در آم • اس
)14

ــتاد  ــتاری اس ــی و نوش ــل کالم ــات کام ــه ی توضیح • ارای
)13  ،4(

• راهکارهای ایجاد اجبار برای مطالعه دانشجو )7،2،1(
• اســتفاده از تــاالر گفتگــو توســط اســاتید در زمــان 

)12،6( مشــخص 
• ارســال مطالــب بــا چنــد رویکــرد انتخابــی )فایل نوشــتاری، 

فایل صوتــی یــا ویدیویــی( )15،11(

راهکارهای ارتقای آموزش مجازیبهینه  سازی روش تدریس مجازی 
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• ارایه آموزش آنالین برای ارتقای یادگیری )8،1(
•  ارتقــای رغبــت و تمرکــز دانشــجویان در پیگیــری دروس 

)1(
• امکان حضور فعال و اجبار شرکت دانشجویان )5،3،2(

ــخ  ــش و پاس ــا پرس ــتاد ب ــس اس ــی تدری ــکان همزمان • ام
دانشــجویان )5،3( 

• تاثیر دیداری استاد بر یادگیری )13،12( 
ــوزش  ــه آم ــازی ب ــن مج ــوزش آنالی ــازی آم ــبیه س • ش

حضــوری )8، 2(
• پررنگ شدن وظایف دانشجو )15،11،3(

برگزاری کالس آنالین مجازی

ــت  ــدون محدودی ــی ب ــن فیلم هــای ویدئوی • اســتفاده آفالی
زمانــی )10،13(

• ارایــه ویدئــوی درســی در شبیه ســازی بــه آمــوزش 
)12،2،8( حضــوری 

• اســتفاده از نــرم افزارهــای آموزشــی یــا فیلم هــای 
)14،2( مطالــب  تفهیــم  در  آموزشــی 

بارگذاری فایل های ویدئویی

• پیشــنهاد بــه برگــزاری امتحــان در دفعــات بیشــتر بمنظــور 
ــر )11،2( یادگیری بهت

• اجبــار بــه ارســال تکلیــف و کمــک بــه یادگیــری دانشــجو 
)13،7،2(

• ارایه ی آزمون های استاندارد )14،3(
ــتاد  ــر اس ــت بهت ــا مدیری ــازی ب ــون مج ــزاری آزم • برگ
)تعییــن تکالیــف تحلیلــی در دروس اختصاصــی( )15،6،5،8(

ارزشیابی موثر

ب- معایب آموزش مجازی
ــجویان  ــات دانش ــل بیان ــده از تحلی ــتخراج ش ــه اس ــن طبق دومی
ــا تجربــه آمــوزش مجــازی در اپیدمــی کوویــد-19،  در ارتبــاط ب

ــه اســت.  ــا 5 زیرطبق ــوزش مجــازی« ب ــب آم »معای
1. مهارت ناکافی تدریس مجازی برخی اساتید

ــه  ــد ک ــاره ش ــی اش ــجویان کدهای ــر دانش ــول اکث ــل و ق در نق
ــس مجــازی برخــی اســاتید« را  ــی تدری مفهــوم »مهــارت ناکاف
نشــان مــی داد. ایــن زیرطبقــه در پاســخ بــه آموزشــی فــوری در 
ــرای  ــازی ب ــوزش مج ــردن آم ــی جایگزین ک ــران، یعن ــن بح ای
ــد  ــواردی مانن ــه م ــا ب ــت. آنه ــکل گرف ــیک ش ــری کالس یادگی
ــد  ــداد واح ــه تع ــبت ب ــا نس ــم فایل ه ــاد و حجی ــذاری زی بارگ
ــدی  ــان، زمان بن ــک زم ــل در ی ــن فای ــذاری چندی مربوطــه، بارگ
ــاالر  ــی ت ــتفاده از ویژگ ــدم اس ــا و ع ــال فایل ه ــخص ارس نامش

ــد. ــاره کردن ــامانه اش ــود در س ــو موج گفتگ
ــا رو  ــادی از فایل ه ــاتید حجــم زی ــوزش مجــازی، اس ــوی آم »ت
ــل  ــا فای ــک واحــدی، 15 ت ــرای درس ی ــا ب ــال م ــذارن، مث می گ
گرفتیــم تــا االن، و همچنــان فایــل میــاد. قبــال اگــر برای درســی 
یــک ســاعت ســرکالس بودیــم، االن اســتادا دو تــا فایــل حجیــم 
ــاد شــده و هــم اینکــه روی  می گــذارن، و ایــن حجــم درســا زی

پاورهــا کــه قــراره ویــس بگذارنــد، بعضــی اســاتید فقــط از روی 
اســالیدا میخونــن بــدون اینکــه توضیــح بــدن« )مشــارکت کننده 

.)1
یــا مثــال بعضــی اســاتید هــر روز دارن فایــل ارائــه میدن. داشــتیم 
اســاتیدی کــه همــون اول اومــدن کلــی فایــل ارائــه دادن 12 تــا 
فایــل، خــب آقــا تــرم چندماهــه؟ 4-5 ماهــه از بهمــن تــا خــرداد. 

تــوی یــک هفتــه کار رو تمــوم کــردی؟« )مشــارکت کننده 4(.
2. عدم یادگیری موثر

ــی  ــر« یک ــری موث ــدم یادگی ــجویان »ع ــات دانش ــب بیان برحس
دیگــر از زیرطبقــات معایــب آمــوزش مجــازی اســت. تجــارب آنها 
ــی  ــه دالیل ــا ب ــی بن ــبک آموزش ــن س ــه ای ــد ک ــی ده ــان م نش
ــور  ــار حض ــدم اجب ــی دروس، ع ــب برخ ــدم درک مطال ــد ع مانن
در کالس و یادگیــری کمتــر، کاهــش ارتباطــات و تعامــالت 
بیــن دانشــجویان و اســاتید، مشــکل دانشــجو در بیــان و تفهیــم 
ســوال بــه اســتاد و تاثیــر ایجــاد تصویــر ذهنــی از اســتاد موقــع 
تدریــس در دانشــجو بــر یادگیــری نمی توانــد همــواره منجــر بــه 
یادگیــری موثــر شــود. برخــی مشــارکت کننــدگان از تجــارب خود 

ــد:  در آمــوزش مجــازی مــی گوین
»خــب ببینیــن تــوی ســامانه وقتــی بخــوای بــه اســتاد بگــی کــه 
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مشــکلت دقیقــا چیــه خــودش یــه مشــکل بزرگــه، یعنــی شــما تــا 
ــال  ــودت بی خی ــه خ ــکلت چی ــتاد مش ــه اس ــی ب ــوای بفهمون بخ
مشــکالت میشــی. االن مــن خــودم هــم اینــم یعنــی یــه جایــی رو 

ــال« )مشــارکت کننده 7(. ــدم میگــم بیخی ــی نفهمی وقت
»یــک چیــز دیگــه اینکــه بــرای برخــی درس هــای اختصاصی مون 
کــه اینقــدر بــرای مــا مهمــه و مــن یادمــه اســتاد وقتــی میخاســتن 
بیــان ســرکالس بــا تاکیــد میگفتــن بچــه هــا مــا بــه مــوالژ نیــاز 
ــدن  ــازی درس خون ــوزش مج ــوی آم ــا ت ــد االن واقع ــم. بع داری
ــرم پــاس  ــد ایــن درس رو ایــن ت ــدون آنهــا، چطــور مــا بای مــا ب

ــارکت کننده 2(. ــم؟« )مش کنی
3. ضعف برنامه ریزی دانشجو در یادگیری

یکــی دیگــر از اجــزای طبقــه معایــب آمــوزش مجــازی »ضعــف 
برنامه ریــزی دانشــجو در یادگیــری« اســت. در راســتای ایــن 
ــد: ــرح کردن ــه مط ــود را اینگون ــارب خ ــی، دانشــجویان تج ویژگ

»اینکــه تــوی درســای مجــازی یــه ســری میگــن مــا فقــط تیــک 
تاییــد رو می زنیــم، اصــال درس رو نگاهــم نمی کنیــم، یعنــی 
خیلــی درس انباشــته میشــه واســه بچــه هــا« )مشــارکت کننده 1(.

»مــا بــه آمــوزش کالســیک عــادت کــرده بودیــم، وظیفــه داشــتیم 
ــن  ــازی ای ــوزش مج ــوی آم ــم و ت ــم و درس بخونی دانشــگاه بری
وظیفــه از دوش مــا برداشــته شــد. نــه اینکــه نباشــه کمرنــگ شــد، 
تقریبــاً یــه تغییــری در الیــف اســتایل دانشــجو ایجــاد شــد. خیلــی 
ــا  ــه ب ــوی خون ــا ت ــی ی ــی و درس بخون ــگاه باش ــرق داره دانش ف
کارهایــی کــه روی ســرت هســت. شــاید اینــم بهونــه باشــه، امــا 

ــه« )مشــارکت کننده 8(.  ــی دخیل ــاً ایــن مســئله خیل واقع
4. ارزشیابی نامعتبر

ــوان  ــارکت کنندگان به عن ــارب مش ــا تج ــق ب ــه مطاب ــن طبق ای
یــک عیــب دیگــر آمــوزش مجــازی پدیــدار شــد کــه آنهــا اگرچــه 
ــد،  ــاره می کردن ــری اش ــیابی در یادگی ــون و ارزش ــت آزم ــه اهمی ب
ــر یادگیــری در  امــا معتقــد بودنــد کــه ایــن عامــل مهــم موثــر ب

ــوردار نیســت. ــی برخ ــار کاف ــوزش مجــازی از اعتب آم
»مــا یــه اســتاد دیگــه هــم داشــتیم کنــار درس تکلیــف مــی دادن 
یعنــی ســوال، بعــد ســواال رو بچــه هــا جــواب مــی دادن خــب یــه 
ســوال یــه جــواب بیشــتر نــداره، اســتاد می گفــت جــواب متفــاوت 
ــک  ــاتید فیدب ــی اس ــا برخ ــن. ی ــابه رو ندی ــواب مش ــن. ج بدی
ــن«  ــون کن ــا راهنماییت ــه ی ــته، غلط ــختون درس ــه پاس ــدادن ک ن

 .)5 )مشــارکت کننده 
»یــه چیــز دیگــه. یکــم تناســب بیــن امتحانــات و حجــم درس و 
مطالــب هــم کمــه. اینقــدر یــک امتحــان ســخت بــود کــه بعــدش 
مــا رفتیــم مــن و دوســتم هــر چقــدر گشــتیم تــو ایــن پاورپوینــت، 

ــه  ــز دیگ ــه چی ــم. ی ــدا کنی ــتیم پی ــواال رو نتونس ــواب س ــا ج م
ــاد  ــتاد می ــی اس ــه وقت ــجو ک ــن دانش ــدان م ــه وج ــرده ب برمی گ
ــم و  ــده باش ــا درس رو خون ــن واقع ــره. م ــان می گی ــه امتح میگ
ــه انجــام  ــه خــب االن ارزشــیابی هایی ک ــدم، ک بخــام امتحــان ب

ــارکت کننده 2(.  ــم« )مش ــزی نداری ــن چی ــا همچی ــه م میش
5. مشکالت سخت و نرم افزاری

ــه آن  ــارکت کنندگان ب ــه مش ــه هم ــری ک ــوع دیگ ــک موض ی
اشــاره کــرده بودنــد، مشــکالت ســخت و نــرم افــزاری ایــن ســبک 

آموزشــی اســت. دانشــجویان اظهــار داشــتند:
»ببینیــد آمــوزش مجــازی وقتــی خوبــه کــه همــه افــراد بــه یــک 
ــد  ــی بای ــت آموزش ــن عدال ــند و ای ــته باش ــی داش ــزان دسترس می
ــاکن  ــا س ــی از بچه ه ــم خیل ــوب می دونی ــا خ ــد، ام ــرار باش برق
روســتا و شــاید دسترســی بــه اینترنــت نداشــته باشــند و از طرفــی 
دسترســی بــه ایــن وســایل تکنولــوژی هــم بــرای همــه بچه هــا 
ــاپ و  ــه لپ ت ــن ک ــا می گفت ــی بچه ه ــب بعض ــت و خ ــا نیس مهی
ــذاری  ــل بارگ ــی موبای ــامانه نوید روی گوش ــد و س ــر ندارن کامپیوت
نمیشــه و آنهــا مجبــور بودنــد از لــپ تــاپ و کامپیوتــر آشنایانشــان 
ــود«  ــخت ب ــی س ــون خیل ــن براش ــوب ای ــد و خ ــتفاده بکنن اس

)مشــارکت کننده6(.
»اینکــه برخــی اســاتید بــرای تفهیــم مــا مطالــب را چندبــار تکــرار 
ــا فایل هــای متنــی حجیــم  می کننــد و فایــل صوتــی حجیــم و ی
می فرســتند و بــرای دانلــود آنهــا حجــم اینترنــت مصرفــی میــره 
بــاال، هزینــه اینترنــت هــم بــرای مــا باالســت« )مشــارکت کننده 

.)13
ج- راهکارهای ارتقای آموزش مجازی

از دیگــر طبقــات ظهوریافتــه در ایــن مطالعــه، راه کارهــای ارتقــای 
ــا چهــار زیرطبقــه بهینه ســازی  آمــوزش مجــازی می باشــد کــه ب
روش تدریــس مجــازی، برگــزاری کالس آنالیــن مجــازی،  
بارگــذاری فایل هــای ویدئویــی و ارزشــیابی موثــر مشــخص شــده 

اســت. 
1. بهینه سازی روش تدریس مجازی 

دانشــجویان مشــارکت کننده در ایــن مطالعــه بــا پیشــنهاد مــواردی 
برنامه ریــزی  یــک  براســاس  فایل هــا  بارگــذاری  قبیــل:  از 
ــت  ــاتید در جه ــوزی اس ــد، بازآم ــا واح ــب ب ــخص و متناس مش
اســتفاده بهینــه از ســامانه نویــد، اســتفاده از اپلیکیشــن ها، ارایــه ی 
ــا  ــراه ب ــل هم ــا حداق ــا و ی ــر پاورپوینت ه ــتاد ب ــح الزم اس توضی
ــن و  ــخ آنالی ــش و پاس ــات پرس ــزاری جلس ــا، برگ پاورپوینت ه
راهکارهــای ایجــاد اجبــار بــرای مطالعــه دانشــجو، خواســتار ارتقای 
توانمنــدی اساتیدشــان در خصــوص روش تدریــس مجازی شــدند.
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ــر  ــم تاثی ــا ه ــر ب ــون صــدا و تصوی ــتفاده از اپلیکیشــن ها، چ »اس
ــی  ــزی رو بخون ــوری چی ــط بخــای تئ ــه فق ــا اینک ــادی داره ت زی
ــی«  ــد آناتوم ــی مانن ــه درس های ــه واس ــی خوب ــن ها خیل اپلیکیش

ــده 5(. ــارکت  کنن )مش
ــازی  ــوص بهینه س ــنهادی در خص ــز پیش ــارکت کننده 11 نی مش
روش تدریــس مجــازی و ارســال مطالــب بــا چنــد رویکــرد انتخابی 
بیــان کــرد: »مثــال اســتادی واســه هــر جلســه ای فایل هــا را بــه 
صــورت هــم فایــل پــی دی اف، هــم ویــس اســتاد و هــم ویدئــو...  
یعنــی دانشــجو از ســه طریــق می تونســت، هــر کــی پاورپوینــت 
راحت تــر بــود، اون رو دریافــت می کــرد، هــر کــی دوســت داشــت 

صــدا گــوش بــده صــدا رو دانلــود می کــرد«.
2. برگزاری کالس آنالین مجازی 

واحدهــای معنایــی اســتخراج شــده از بیانــات دانشــجویان نشــان از 
تمایــل آنهــا بــه برگــزاری کالس آنالیــن مجــازی بــرای یادگیری 
ــن  ــد آمــوزش آنالی ــه فوای ــی کــه ب ــه کدهای ــر داشــتند. نمون بهت
اشــاره دارد شــامل: ارتقــای تمرکــز دانشــجویان در آمــوزش، 
ــال  ــکان حضــور فع ــری دروس، ام ــت بیشــتر در پیگی ایجــاد رغب
دانشــجویان، امــکان همزمانــی تدریــس اســتاد با پرســش و پاســخ 
ــازی  ــری، شبیه س ــر یادگی ــتاد ب ــداری اس ــر دی ــجویان، تاثی دانش
آمــوزش آنالیــن مجــازی بــه آمــوزش حضــوری و پررنــگ شــدن 

وظایــف دانشــجو می باشــد.
ــال صــد در صــد از  ــه هرح ــار داشــت: »ب ــارکت کننده 9 اظه مش
آمــوزش مجــازی بهتــره، چــون دانشــجو داره اســتادش رو می بینه. 
ــود  ــدن خ ــن دی ــوزش آنالی ــوی آم ــم ت ــد بدونی ــال بای ــه هرح ب
اســتاد می تونــه محرکــی باشــه بــرای ایــن کــه دانشــجو درســش 
ــودم  ــن خ ــرد: »م ــان ک ــارکت کننده 2 بی ــا مش ــه«. و ی رو بخون
ــن  ــوزش آنالی ــه آم ــگاه ها ک ــی دانش ــل برخ ــتم مث ــار داش انتظ
ــه و  ــورت باش ــن ص ــه ای ــوزش ب ــبک آم ــن س ــزار می کن برگ
دانشــجو واســتاد ارتبــاط مســتقیم داشــته باشــن کــه خــب مــا اینــو 

نداشــتیم«.
3. بارگذاری فایل های ویدئویی  

ــای  ــذاری فایل ه ــا، بارگ ــتخرج از کده ــات مس ــر زیرطبق از دیگ
ویدیویــی بــود کــه می توانــد مکمــل یادگیــری دانشــجویان باشــد. 
دانشــجویان معتقــد بودنــد کــه تهیــه فیلم هــای ویدئویــی و ارایه ی 
ــرای اســتفاده  ــا فیلم هــای آموزشــی ب ــرم افزارهــای آموزشــی ی ن
آفالیــن در برخــی دروس می توانــد بــه ارتقــای یادگیــری کمــک 

کنــد. 
مشــارکت کننده 12 اظهــار داشــت: »ویدئــو باشــه کــه مــا بتونیــم 
ــوری  ــه کالس حض ــو ب ــیم، ویدئ ــه بش ــنگ متوج ــم و قش ببین

ــی درس  ــاد می تون ــت بخ ــه دل ــاعتی ک ــر س ــما ه ــبیه تره، ش ش
بخونــی«. دانشــجوی 2 نیــز عنــوان کــرد: »تــرم یــک و دو بچه هــا 
ــردن  ــتفاده می ک ــه اس ــتن ک ــی داش ــرم افزارهای ــی ن ــرای درس ب
ــا  ــا رو ب ــن نرم افزاره ــم ای ــم می تونی ــود، االن ماه ــوب ب ــه خ ک
معرفــی توســط اســتاد تهیــه کنیــم، امــا خــب اگــه توســط اســتاد 
ــرای دروس  ــوص ب ــجو، بخص ــرای دانش ــره ب ــوس ت ــه ملم باش

ــی«. اختصاص
4. ارزشیابی موثر

ایــن زیرطبقــه گویــای آنســت کــه دانشــجویان خواســتار 
ــور درک و  ــیابی بمنظ ــان و ارزش ــا امتح ــاط ب ــی در ارتب تمهیدات
ــه  ــال، پیشــنهاد ب ــب درســی داشــتند. بطــور مث ــر مطال فهــم بهت
ــر،  ــری بهت ــور یادگی ــتر بمنظ ــات بیش ــان در دفع ــزاری امتح برگ
اجبــار بــه ارســال تکلیــف و کمــک بــه یادگیــری دانشــجو، ارایــه 
آزمون هــای اســتاندارد و تعییــن تکالیــف تحلیلــی بــه خصــوص در 

ــد. ــاره نمودن ــی را اش دروس اختصاص
بیانــات مشــارکت کننده 7 مبیــن برخــی از عبــارات فــوق می باشــد: 
»بــه نظــرم تــا اجبــار بــاال ســر دانشــجو نباشــه نمیــره  مطالعــه 
کنــه، کاش اســتادا بعــد از یــک جلســات بــه خصوصــی میومــدن 
ــد،  ــی کنن ــا بچه هــا را ارزیاب ــد ت یــک امتحــان کوچــک می گرفتن
ایــن بهتــر بــود کــه درســا روی هــم تلمبــار نشــه اون جنبــه اجبــار 
هــم وجــود داشــته باشــه«. مشــارکت کننــده 3 نیــز اظهار مــی دارد: 
ــرای  ــه ب ــزار بش ــی برگ ــخصی آزمون ــات مش ــد از جلس ــر بع »اگ
محــک زدن دانشــجو بهتــره، فقــط آزمونــاش اســتاندارد باشــه و یه 

تایــم اســتاندارد تــری داشــته باشــه«. 

بحث 
ــا هــدف  ــدگان در ایــن مطالعــه ب تحلیــل تجــارب مشــارکت کنن
تبییــن دیــدگاه دانشــجویان از آمــوزش مجــازی در اپیدمــی 
ــوزش  ــای آم ــات »مزای ــتخراج طبق ــه اس ــر ب ــد-19، منج کووی
ــای  ــوزش مجــازی« و »راهکارهــای ارتق ــب آم مجــازی«، »معای
آمــوزش مجــازی« شــد. ایــن طبقــات بــه ترتیــب دارای زیرطبقات 
»انعطاف پذیــری یادگیــری و بســتر مناســب یاددهی-یادگیــری«؛ 
ــدم  ــاتید، ع ــی از اس ــازی برخ ــس مج ــی تدری ــارت ناکاف »مه
یادگیــری موثــر، ضعــف برنامه ریــزی دانشــجو در یادگیــری، 
ــزاری ســامانه« و  ــر و مشــکالت ســخت و نرم اف ارزشــیابی نامعتب
ــن  ــزاری کالس آنالی ــازی، برگ ــس مج ــازی روش تدری »بهینه س
مجــازی، بارگــذاری فایل هــای ویدئویــی و ارزشــیابی موثــر« 

ــد. بودن
انعطاف پذیــری یادگیــری و بســتر مناســب یاددهی-یادگیــری 
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ــوان  ــن پژوهــش به عن ــه دانشــجویان در ای ــود ک ــی ب از زیرطبقات
مزایــای آمــوزش مجــازی بــه آن اشــاره داشــتند. در ایــن 
ــر  ــت ب ــز دالل ــکاران نی ــه Dorrian و هم ــج مطالع ــتا نتای راس
ــرای  ــری ب ــن در یادگی ــازی آنالی ــوزش مج ــری آم انعطاف پذی
 Sharma  دانشــجویان در آمــوزش از راه دور دارد ]16[. در مقابــل
و همــکاران نیــز ضمــن اشــاره بــه مزیــت یادگیــری الکترونیکــی 
ــوزش  ــوع آم ــن ن ــه ای ــد ک ــان نمودن ــی، بی ــان و مکان ــر زم در ه
ــده، بســتر  ــه نیازهــای یادگیرن ــت عــدم توجــه ب ــه عل ــد ب می توان

ــد ]17[.  ــه دار نمای ــری را خدش ــی یادگی ــب یادده مناس
ــب  ــر، معای ــه حاض ــده در مطالع ــتخراج  ش ــم اس ــر مفاهی از دیگ
ــس مجــازی  ــی تدری ــارت ناکاف ــد. مه ــوزش مجــازی می باش آم
برخــی از اســاتید یکــی از زیرطبقــات آن اســت کــه دانشــجویان 
مــا بــه آن اشــاره داشــتند.  Leigh و همــکاران در مطالعــه ی خود 
اذعــان داشــتند کــه در طــول دوره بحــران کویــد 19 دانشــگاه ها 
ــوری  ــر ســبک آموزشــی در پاســخ ف ــه ی تغیی ــه تجرب ــور ب مجب
بــه ایــن بحــران در حیطــه ی آمــوزش شــدند. آنهــا کالس هــای 
حضــوری خــود را تعطیــل کردنــد، لــذا ممکنســت در ایــن شــرایط 
ــوژی  ــا تکنول ــوری ب ــازی دروس تئ ــه ی مج ــرای ارائ ــوری ب ف
ــتفاده  ــواد اس ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ــند ]18[. ای ــنا باش ناآش
از ابزارهــای آموزشــی بایــد ارتقــا یابــد تــا نقــص کاهــش تعامــل 
و در محضــر اســتاد نبــودن در ایــن محیــط آموزشــی در شــرایط 
بحرانــی پاندمــی را پوشــش دهــد و اثربخشــی برنامــه را ممکــن 
ســازد. کوهپایــه زاده و همــکاران در مطالعــه خــود دریافتنــد 
اســتفاده از روش هــاي مناســب بــرای تغییــر در محیط هــاي 
ــا  ــوزش از راه دور ب ــط آم ــق محی ــه تطاب ــه ب ــي و توج آموزش
نیــاز دانشــجویان و مخاطبیــن و تدویــن راهــکاري بــرای محیــط 
ــد منجــر  آموزشــي از اهمیــت باالیــي برخــوردار اســت و می توان
بــه ارتقــای کیفیــت آمــوزش و بهبــود یادگیــري در محیط هــاي 

آموزشــي  شــود ]19[.   
ــازی از  ــوزش مج ــب آم ــر معای ــر از دیگ ــری موث ــدم یادگی ع
دیــدگاه دانشــجویان مــا گــزارش شــد کــه بــه کاهــش  تعامــل 
اســتاد دانشــجو و عــدم امــکان بحــث و گفتگــو و رفــع ابهــام در 

ــاره دارد. ــوزش اش ــول دوره آم ط
ــز نشــان  ــکاران )2020( نی ــز chen و هم ــه متاآنالی ــج مطالع نتای
ــتاد  ــن اس ــم بی ــل ک ــتن تعام ــا داش ــوزش مجــازی ب ــه آم داد ک
ــا  ــد، ام ــر می باش ــی موث ــث دانش ــرای مباح ــط ب ــجو فق و دانش
ــس  ــه نف ــاد ب ــت و اعتم ــاد رضای ــی، ایج ــای مهارت در زمینه ه
ــر  ــات دقیقت ــه مطالع ــت. البت ــر نیس ــردی موث ــن عملک و همچنی

ــت ]20[. ــروری اس ــج ض ــن نتای ــد ای ــرای تأیی ب

و همــکاران   Secundo مطالعــه  نتایــج  ارتبــاط،  در همیــن 
ــه  ــد ک ــری از راه دور میباش ــه یادگی ــی ب ــن  انتقادات )2021( مبی
ــا عــدم تعامــالت رو در رو در چگونگــی فراینــد انتقــال دانــش  ب
بــه دانشــجویان باشــد. درنتیجــه نیــاز بــه روش ترکیبــی  بــرای 
حمایــت از اســتراتژی هــای آمــوزش از راه دور ضــروری بــه نظــر 
ــه خــود  ــز در مطالع می رســد ]Shahtalebi  .]21 و همــکاران نی
بــه مهیــا نمــودن فرصت هــای یادگیــری، اســتفاده از شــیوه های 
تدریــس تعاملــی در آموزش هــای مجــازی پرداختــه اســت ]22[. 
ــری را از  ــرای یادگی ــزی ب ــود در برنامه ری ــف خ دانشــجویان ضع
ــار  ــدم اجب ــه ع ــرا ک ــوزش می دانســتد، چ ــن روش آم ــب ای معای
بــرای درس خوانــدن و حضــور در کالس ســبب کمرنــگ شــدن 
ــتا  ــن راس ــود. در ای ــده ب ــا ش ــای دانشــجویی آنه ــی نقش ه برخ
ــری و  ــت یادگی ــر )مدیری ــری خودراهب ــت مهــارت یادگی ــا تقوی ب
مهــارت مطالعــه( می تــوان ایــن چالــش را مرتفــع ســاخت 
ــه مفاهیمــی  ــز ب ــن خصــوص کهــن و همــکاران نی ]23[.  در ای
ــع یادگیــری خودمحــور در آمــوزش مجــازی  تحــت عنــوان موان
از جملــه موانــع یادگیــری )بــار اضافــی اطالعــات، عــدم تمرکــز 
ــع  ــب، موان ــاالی مطال ــم ب ــا حج ــردرگمی ب ــا س ــری ی در یادگی
ــی نوشــتن( و  ــارت ناکاف ــه ای و مه ــای مقابل ارتباطــی )مهارت ه
ــش(  ــام نق ــنگین و ابه ــع محیطــی آموزشــی )حجــم کار س موان
دســت یافتنــد ]24[. بــا توجــه بــه اهمیــت یادگیــری خودراهبــر 
ــری را  ــوع یادگی ــن ن ــای ای ــد مهارت ه ــوزش مجــازی، بای در آم
ــی را کســب  ــا آمــوزش بســیار خوب ــران ایجــاد نمــود ت در فراگی

ــد.   نماین
مشــکالت ســخت افــزاری و نــرم افــزاری بــه عنــوان یــک زیــر 
طبقــه از معایــب آمــوزش مجــازی نیــز یادگیــری دانشــجویان را 
ــد  ــامانه نیازمن ــد س ــر می رس ــی داد و به نظ ــرار م ــر ق تحت تاثی
تدویــن زیرســاختارهای جدیــد آموزشــی، پارادایم هــای نــو، 
ــب  ــار مناس ــورد رفت ــوص در م ــه   خص ــتانداردها ب ــا اس ــد ی قواع
در فراینــد یاددهــی و یادگیــری مربــوط بــه فراگیــر اســت ]25[. 
بدیهــي اســت بــراي رفــع ایــن مشــکل و دســتیابي بــه ارتقــای 
ــا  ــي ب ــر علم ــد از نظ ــه بای ــئولین مربوط ــازي مس ــوزش مج آم
ــزات و زیرســاخت هاي  ــه روز و از نظــر تجهی ــوزش ب ــط آم محی
فنــي بــا جدیدتریــن روش هــاي پوشــش دهنده ی نیازهــاي 
آموزشــي فراگیــران آشــنا باشــند. کوهپایــه زاده و همــکاران نیــز 
اذعــان داشــتند کــه بــراي توســعه یادگیــري الکترونیکــي عامــل 
تکنولــوژي شــامل داشــتن زیرســاخت، شــبکه، نرم افــزار و 
ســخت  افــزار  بــه عنــوان یــک عامــل حیاتــي در آمــوزش مجازی 

  .]19[ می باشــد  الزم 
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ــتخراج  ــن اس ــازی از مضامی ــوزش مج ــای آم ــای ارتق راهکاره
شــده ی دیگــر در مطالعــه حاضــر بــا زیرطبقاتــی مانند بهینه ســازی 
روش تدریــس مجــازی و برگــزاری کالس آنالیــن مجــازی 
ــای  ــرای ارتق ــل ب ــج اص ــه پن ــتا Bao، ب ــن راس ــد. در ای می باش
آمــوزش آنالیــن دســت یافــت؛ طراحــی آموزشــی آنالین متناســب 
ــه  ــری، ارائ ــه یادگی ــا ب ــل آنه ــران و تمای ــای فراگی ــا ویژگی ه ب
مؤثــر مطالــب و محتــوای آموزشــی آنالیــن، حمایــت و پشــتیبانی 
دانشــجویان توســط دانشــکده ها و مدرســان،  مشــارکت بــا 
کیفیــت بــاال و اســتفاده از روش هــای تشــویق حضــور دانشــجو و 
آمادگــی بــرای برنامــه اضطــراری در مقابله بــا حــوادث غیرمنتظره. 
او همچنیــن بــه مدنظــر قــراردادن اضطــراب دانشــجویان در تغییــر 
روش تدریــس بــه عنــوان »مهاجــرت ســریع در آمــوزش بدنبــال 

ــت ]26[.  ــرده اس ــاره ک ــیوع COVID-19« اش ش
در خصــوص بارگــذاری فایل هــای ویدیویــی، نتایــج مطالعــه 
ــری  ــط یادگی ــو در محی ــتفاده از ویدئ ــه اس ــان داد ک Mayer نش

ــد  ــی نمی توان ــه تنهائ ــودن، ب ــه ب ــک طرف ــل ی ــه دلی ــازی، ب مج
موجــب یادگیــری عمیــق و تفکــر خــالق شــود. ازایــن رو بــه ایجاد 
تغییــر در پارادایم هــای آموزشــی نیــاز می باشــد. پارادایم هایــی کــه 
ــند و  ــته باش ــده داش ــده و یادگیرن ــن یاددهن ــل بی ــر تعام ــد ب تأکی
ــل  ــال تبدی ــت فع ــه حال ــت منفعــل ب ــده را از حال فعالیــت یادگیرن

ــد ]27[.   کن
ــد در  ــم دیگــری کــه می توان ــا، از مفاهی ــدگاه دانشــجویان م از دی
ــر مثبــت داشــته باشــد، ارزشــیابی  ــای آمــوزش مجــازی تاثی ارتق
موثــر بــود. تاکیــد بــر ارزشــیابی معتبــر مطابــق بــا شــرایط بحرانی 
کنونــی و عــدم دسترســی بــه کتــب و منابــع معرفــی شــده از یــک 
ســو و عــدم دریافــت بازخــورد از اســتاد در خصــوص تکالیــف ارائــه 
شــده نیــز از دیگــر مــواردی بــود کــه دانشــجویان در مصاحبه هــای 
خــود بــه آن پرداختنــد. Magner و همــکاران همچنیــن در مطالعه 
ــد  ــجو می توان ــه دانش ــورد ب ــه دادن بازخ ــتند ک ــار داش ــود اظه خ
ــا ایجــاد انگیــزه و عالقــه موقعیتــی افزایــش دهــد  یادگیــری را ب

 .]28[
ــت  ــار داش ــز اظه ــی نی ــا، عبداله ــه م ــج مطالع ــا نتای ــتا ب همراس
ــی آموزشــی  ــط آمــوزش مجــازی چهــار عامــل اصل کــه در محی
الکترونیکــی، نقش هــا و شایســتگی های  از جملــه محتــوای 
ــود  ــای بهب ــس از مولفه ه ــای تدری ــیابی و راهبرده ــان، ارزش معلم

تدریــس در محیــط مجــازی می باشــد ]29[. 
موسســات پزشــکی بایــد هــر دو ارزشــیابی تکوینی و تجمعــی را به  
صــورت آنالیــن انجــام دهنــد. ارشــیابی تجمعــی یــک موقعیــت 
رســمی بــرای ارزیابــی دانشــجویان اســت، امــا ارزشــیابی تکوینــی 

ــت  ــری را تقوی ــد یادگی ــی فراین ــزار آموزش ــک اب ــوان ی ــه عن ب
می کنــد. ارزشــیابی های تکوینــی بازخــورد مــداوم را بــه مدرســان 
بــرای بهبــود تدریــس و بــه دانشــجویان بــرای بهبــود یادگیــری 

ــد ]30[.   ــه می دهن ارائ
ــران  ــل بح ــه دلی ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــه حاض ــت مطالع محدودی
کوویــد-19 و عــدم حضــور دانشــجویان در دانشــگاه، مصاحبه هــا 
از طریــق تلفــن انجــام شــد، در نتیجــه دریافــت نشــانه های 

ــود.  ــر نب ــکان پذی ــن ام ــق تلف ــی از طری غیرکالم
ــارکت  ــه مش ــان داد ک ــه نش ــای مطالع ــی داده ه ــور کل ــه ط ب
کننــدگان عــالوه بــر بیــان مزایــا، معایبــی بــرای آمــوزش مجــازی 
و در نهایــت بــه راهکارهایــی بــرای ارتقــای ایــن شــیوه آموزشــی 

اشــاره داشــتند. 

نتیجه گیری
یافته هــای مطالعــه نشــان داد کــه آمــوزش مجــازی ماننــد 
انعطاف پذیــری  شــامل  مزایایــی  دیگــر  آموزشــی  متدهــای 
یادگیــری و بســتر مناســب یاددهــی- یادگیــری و معایبــی از 
جملــه مهــارت ناکافــی تدریــس مجــازی برخــی از اســاتید، عــدم 
یادگیــری موثــر، ضعــف برنامه ریــزی دانشــجو در یادگیــری، 
ارزشــیابی نامعتبــر و مشــکالت ســخت و نرم افــزاری ســامانه دارد 
و نیازمنــد بــه راهکارهایــی بــرای ارتقــای ایــن شــیوه آموزشــی بــا 
بهینــه  ســازی روش تدریــس مجــازی، برگــزاری  کالس آنالیــن 
ــر مــی  ــی و ارزشــیابی موث مجــازی، بارگــذاری فایل هــای ویدئوی

باشــد.
بــا توجــه بــه یافتــه هــا و ضــرورت اجــرای آمــوزش مجــازی در 
ــود  ــرای بهب ــی ب ــام مداخالت ــه انج ــد-19، ب ــی کووی دوره اپیدم
کیفیــت اجــرای ایــن شــیوه آموزشــی از ســوی اســتاد و دانشــجو 
ــد از  ــی توانن ــز م ــاز اســت. مســئولین آموزشــی دانشــکده ها نی نی
دانــش حاصــل از ایــن مطالعــه در زمینــه انتظــارات دانشــجویان از 
یادگیــری، چالش هــا، موانــع تجربــه آموزشــی مثبــت و راه کارهایــی 
بــرای ایجــاد یادگیــری مثبــت در جهــت ارائــه ی آمــوزش مجــازی 

موثرتراســتفاده نماینــد. 
ــد  ــه رون ــد -19 و ادام ــی کووی ــی شــدن اپیدم ــتای طوالن در راس
آمــوزش مجــازی نیــاز بــه مطالعــات مشــابه در ســایر دانشــکده هــا 

بــا مقاطــع تحصیلــی مختلــف پیشــنهاد مــی شــود.

سپاسگزاری
ــا کــد مصــوب 9909818  ــی ب ــج از طــرح تحقیقات ــه منت ــن مقال ای
IR.(ــل ــکي باب ــوم پزش ــگاه عل ــالق دانش ــه اخ ــد کمیت ــا تایی ب
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ــه  ــن از هم ــل و همچنی ــکی باب ــوم پزش ــگاه عل ــاوری دانش و فن
دانشــجویان شــرکت کننده در ایــن تحقیــق تشــکر و قدردانــی مــی 

ــردد. گ

تضاد منافع
هیچ گونه تضاد منافعی در این مطالعه وجود ندارد.
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