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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 subcategories 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
مقدمــه :تبییــن تجربــه آموزشــی دانشــجویان از آمــوزش مجــازی در اپیدمــی کوویــد 19-و شــناخت راهکارهایــی بــرای ایجــاد
یادگیــری موثرتــر میتوانــد بــرای تصمیمگیــران و سیاس ـتگزاران نظــام آموزشــی کشــور ارزشــمند باشــد .لــذا ایــن مطالعــه کیفــی
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  15دانشــجوی پرســتاری و مامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی بابــل ورودی  1396لغایــت  1398ترمهــای یــک تــا 6
بــه روش نمونهگیــری هدفمنــد در ســال  1399همزمــان بــا اپیدمــی کوویــد 19-جمـعآوری شــد .همــه مصاحبه¬هــا ضبــط و ســپس
خــط بــه خــط دسـتنویس گردیــد و در نهایــت از روش تحلیــل محتــوای قــراردادی اســتفاده شــد.
یافتههــا :تحلیــل دادههــا منجــر بــه اســتخراج طبقــات "مزایــای آمــوزش مجــازی"" ،معایــب آمــوزش مجــازی" و «راهکارهــای
ارتقــای آمــوزش مجــازی» شــد .ایــن طبقــات بــه ترتیــب دارای زیــر طبقــات "انعطافپذیــری یادگیــری و بســتر مناســب یاددهــی-
یادگیــری"؛ "مهــارت ناکافــی تدریــس مجــازی برخــی از اســاتید ،عــدم یادگیــری موثــر ،ضعــف برنامهریــزی دانشــجو در یادگیــری،
ارزشــیابی نامعتبــر و مشــکالت ســخت و نــرمافــزاری ســامانه» و «بهینــهســازی روش تدریــس مجــازی ،برگــزاری کالس آنالیــن
مجــازی ،بارگــذاری فایلهــای ویدئویــی و ارزشــیابی موثــر» بودنــد.
نتیجهگیــری :تحلیــل داده هــا نشــان داد کــه مشــارکت کننــدگان عــاوه بــر بیــان مزایــا ،معایبــی بــرای آمــوزش مجــازی و در
نهایــت بــه راهکارهایــی بــرای ارتقــای ایــن شــیوه آموزشــی اشــاره داشــتند .در نتیجــه ایــن یافتــه هــا نیــاز بــه انجــام مداخــات بــرای
بهبــود کیفیــت اجــرای آمــوزش مجــازی را از ســوی اســتاد و دانشــجو تاییــد میکنــد.
کلید واژه ها :یادگیری ،مجازی ،دانشجویان ،کووید ،19-دیدگاه ،مطالعه کیفی.
مقدمه

ســرعت انتشــار عفونــت کوویــد 19-بــه حــدی اســت که ســازمان
بهداشــت جهانــی آن را یــک بیمــاری واگیــر پاندمیــک معرفــی

کــرده اســت [ .]1ایــن ویــروس بــه دلیــل قــدرت ســرایت بــاال

تقریبــا طــی  4مــاه کل کشــورهای جهــان را آلــوده نمــود [.]2
تعــداد فزاینــدهای از مــوارد تاییــد شــده و مــرگ و میــر ناشــی
از ویــروس در سراســر جهــان ،بــه ویــژه در ایتالیــا ،ایــران و کــره

جنوبــی نگرانیهایــی در مــورد آینــده ایــن کشــورها و وخیمتــر
شــدن آنهــا ایجــاد کــرده اســت [.]3

فاصلــه اجتماعــی در مراحــل ابتدایــی همهگیــر میتوانــد زمــان
بحرانــی بیمــاری ،خریــد دارو و واکســن و فشــار بــر مراقبتهــای

بهداشــتی و عمومــی را کاهــش دهــد .فاصلــه اجتماعــی بــه

اقداماتــی بــرای کاهــش تعــداد و مــدت زمــان تماسهــا و

همچنیــن افزایــش فاصلــه فیزیکــی بیــن افــراد بــرای کندکــردن

فاطمه باکوئی و همکاران

شــیوع یــک بیمــاری واگیــر اشــاره دارد [.]4

بــرای ایجــاد یادگیــری موثرتــر در آمــوزش مجــازی از دیــدگاه

بــا توجــه بــه خطــر ابتــای دانشــجویان بــه دنبــال تمــاس بــا

دانشــجویان تبییــن شــود کــه میتوانــد بــرای تصمیمگیــران و

ســابقهای در روشهــای آموزشــی و ارزشــیابی بــرای اطمینــان از

از آنجایــی کــه در دوران ابهــامآمیــز مــدت همهگیــری شــیوع

یکدیگــر و بیمــاران حیــن معاینــه ،تغییــرات چشــمگیر و بــی

سیاس ـتگزاران نظــام آموزشــی کشــور ارزشــمند باشــد.

ایمنــی بیمــار و اطمینــان از اجــرای آمــوزش کافــی ایجــاد شــده

ویــروس کرونــا بــهســر میبریــم ،دانشــگاهها میتواننــد پیوســته

توصیــه مرکــز کنتــرل بیماریهــای ملــی کشــور ،دانشــگاهها بــه

مســتمر بــا دانشــجویان باشــند .لــذا بــرای انجــام ایــن کار الزم

ســخنرانیهای چهــره بــه چهــره بــه صــورت آنالیــن هســتند [.]6

دانشــجویان و مشــارکت فعــال آنهــا در برنامهریــزی آموزشــی

اســت [ .]5باتوجــه بــه شــیوع عفونــت کوویــد 19-در کشــور و

در تــاش بــرای ارائ ـهی آمــوزش بــا کیفیــت بــاال بــا ارتبــاط

دنبــال راههــای جایگزیــن آســان بــرای تغییــر ســریع روش موجــود

اســت تــا مؤسســات آمــوزش عالــی بــه نیازهــا و نگرانیهــای

مطالعــات موجــود در بررســی متــون ،لــزوم آمادگی کشــورها را در

بــا انجــام مطالعــات کیفــی و کمــی توجــه کننــد و خــود را بــا

مــوارد بیمــاری همهگیــر بــرای آمــوزش نشــان میدهــد .نتایــج

بــه روزتریــن ابزارهــای فناورانــه ارتقــا دهنــد [ ]11و موفقیــت

مطالعـهای نشــان میدهــد کــه در صــورت داشــتن محیــط فنــی

آمــوزش مجــازی بــدون در نظــر گرفتــن دیــدگاه افــراد ذینفــع

و پشــتیبانی مناســب ،میتــوان از محیطهــای آموزشــی مجــازی

امکانپذیــر نیســت .مطالعــات کیفــی بــا تبییــن مفاهیــم عمیــق

بــا موفقیــت در آمــوزش عالــی اســتفاده کــرد [.]7

و فــردی بــه درک پدیــده هــای انســانی کمــک میکننــد .لــذا

در آمــوزش آنالیــن بایــد مــواردی را در نظــر گرفــت؛ از جملــه

باتوجــه بــه عــدم انجــام چنیــن مطالعــهای در ایــن زمینــه،

دیجیتــال ،آمادگــی معلمــان و مــدارس ،در دســترسبــودن

آموزشــی مجــازی در اپیدمــی کوویــد 19-انجــام شــد.

آمادگــی مــدارس و فراگیــران ،دسترســی فراگیــران بــه دنیــای

پژوهــش کیفــی حاضــر بــا هــدف تبییــن دیــدگاه دانشــجویان از

فــنآوری ،کفایــت فــنآوری ،اســتفاده از فــناوری و آمادگــی

معلمــان ،دسترســی مؤثــر بــه سیســتم عامــل یادگیــری آنالیــن

روش کار

دیجیتــال [ .]8اگرچــه انــواع ســخنرانیهای آنالیــن ،فقــدان

پرســتاری و مامایــی از آمــوزش مجــازی» از روش پژوهــش

و شــیوههای موثــر مدرســه بــرای اســتفاده از دســتگاههای

در ایــن تحقیــق ،بــه منظــور «تبییــن دیــدگاه دانشــجویان

ارتبــاط فــردی را بــه دنبــال دارنــد ،امــا همچنیــن مزایایــی ماننــد

کیفــی بــا رویکــرد تحلیــل محتــوای قــراردادی اســتفاده شــد.

صرفهجویــی در زمــان ،یادگیــری در هــر کجــا و هــر زمــان و

ايــن روش عمومــا جهــت توصيــف يــک پديــده زمانــی مــورد

امــکان مکــث و برگشــت بــه عقــب یــا پخــش مجــدد محتــوا در

اســتفاده قــرار مــي گيــرد کــه تئــوري هــا يــا تحقيقــات موجــود

حالــت آفالیــن دارنــد [.]6

در مــورد پديــده مــورد نظــر محــدود باشــند [.]12

سیســتم آموزشــی دانشــگاههای علــوم پزشــکی سراســر کشــور

روش نمونهگیــری ،مبتنــی بــر هــدف و مشــارکتکنندگان

مجــازی بــر اســاس دســتورالعمل وزارت بهداشــت تغییــر کــرده

پرســتاری مامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی بابــل ورودی ،1396

بــا اپیدمــی کوویــد 19-از آمــوزش کالســیک بــه آمــوزش

مطالعــه دانشــجویان کارشناســی پرســتاری و مامایــی دانشــکده

اســت [ .]9نرمافــزار ویــژه یادگیــری دانشــگاهی نویــد (یــک

1397و ( 1398قبــل از ورود بــه عرصــه بالیــن) بــود .پــس از

سیســتم یادگیــری الکترونیکــی) کــه توســط دانشــگاه علــوم

دعــوت از دانشــجویان بــرای مشــارکت فعاالنــه و داوطلبانــه در

پزشــکی مجــازی کشــور بــا هــدف اصلــی توســعه آمــوزش

مصاحبههــای فــردی ،کســب اجــازه بــرای ضبــط مصاحبههــا

مجــازی در دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور و یکپارچــه

و محرمانــه بــودن ،بــه انتخــاب خــود مشــارکت کننــدگان زمــان

ســازی خدماتــی طراحــی و راهانــدازی شــده اســت [ ،]10در

انجــام مصاحبــههــا تعییــنشــد .در شــرایط موجــود قرنطینــه

ایــن بحــران بــرای ارایـهی کالسهــای مجــازی دروس نظــری

بــودن ،مصاحبههــا تلفنــی انجــام شــد .در ایــن مطالعــه

دانشــگاه در نظــر گرفتــه شــد.

نمونهگیــری بــا حداکثــر تنــوع (جــدول  )1تــا اشــباع اطالعــات

بــا توجــه بــه ســبک جدیــد آموزشــی ،ضــرورت دارد مــواردی

یعنــی تــا كامــل شــدن ســطوح همــه كدهــا و عــدم نيــاز بــه

در ایــن روش ،موانــع یــک تجربــه آموزشــی مثبــت و راهکارهایــی

مصاحبــه نیمــه ســاختار یافتــه انجــام شــد.

ماننــد انتظــارات دانشــجویان از یادگیــری ،چالشهــای موجــود

كدهــاي جديــد [ ]13ادامــه یافــت و در مجمــوع بــا  15دانشــجو
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معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل دانشــجویان کارشناســی

[ .]14تجزیــه و تحلیــل محتــوی بــه صــورت کیفــی ،بــه معنــی

تئــوری خــود را در نیمســال دوم  99-98بــا روش آمــوزش آفالین

بــه بخــش هــای کوچــک و تحلیــل آنهــا بــه صــورت توصیفــی

شکســتن متــن بــه دســت آمــده از تجــارب و بیانــات دانشــجویان

پرســتاری و مامایــی ورودی  1397 ،1396و  1398بــود که دروس

بــود .تحلیــل یافتههــا بطــور دســتی توســط نویســنده اول و

از طریــق ســامانه نویــد (یــک سیســتم یادگیــری الکترونیکــی)

نویســنده دوم مقالــه انجــام شــد .ابتــدا فایــل صوتــی مصاحب ـه

طراحــی شــده توســط دانشــگاه علــوم پزشــکی مجــازی کشــور،

هــا بــه صــورت دســتنوشــته هــا در آورده و ســپس بــا مطالعــه

در دوره بحرانــی کرونــا گذرانــده بودنــد .جمـ ع آوری داد ه هــا بــا

دقیــق دســتنوشــتهها تــاش میشــد تــا عناصــر ظاهــری و

مصاحبــه هــای عمیــق نیمــه ســاختاریافتهی فــردی بــا ســواالت

ش هــای متــون بدســت آمــده،
درونــی آنهــا دریافــت شــود .بخـ 

بــاز در پایــان نیمســال دوم  99-98انجــام شــد .مصاحبههــا بــا

خالصــه و کدگــذاری شــدند .کدهــای مصاحبههــای بعــدی

رعایــت تمامــی مســایل ایجادکننــدهی امنیــت روانــی و حریــم

بــا یکدیگــر و کدهــای مصاحبــه قبلــی مقایســه شــدند تــا بــر

خصوصــی بــرای بیــان آزادانــه تفکــرات ،احساســات و ادراکات

اســاس شــباهتها و تفاوتهــای موجــود طبقهبنــدی انجــام

دانشــجویان انجــام شــد .در شــروع هــر مصاحبــه در مــورد هــدف

شــود .طبقــات چندیــن بــار بازبینــی و بــا یکدیگــر مقایســه

تحقیــق بــرای مشــارکتکننده توضیــح داده و بــا کســب اجــازه از

شــدند و درنهایــت تیــم تحقیــق بــه توافــق دربــاره زیرطبقههــا

آنهــا مصاحبــههــا ضبــط شــد .مصاحبــه هــا بــا برقــراری ارتبــاط

و جلــب اعتمــاد مشــارکتکنندگان و بــا تکمیــل پرسشــنامه

و طبقــات رســیدند .جهــت اطمینــان از موثــق بــودن دادههــا

هــدف مطالعــه طبــق راهنمــای مصاحبــه از دانشــجویان خواســته

پذیــری اســتفاده گردیــد [ .]15اعتبــار و مقبولیــت دادههــا

از چهــار معیــار اعتبــار ،تاییدپذیــری ،قابلیــت اعتمــاد و انتقــال

مشــخصات فــردی آغــاز و ســپس برحســب ســواالت مربــوط بــه

( ،)credibilityبــا اســتفاده از تاییــد گرفتــن خالصـهی بیانــات از

شــد کــه تجــارب خــود را در مــورد موضــوع مطالعــه بیــان کننــد.

دانشــجویان در حیــن هــر مصاحبــه ،پرســیدن ســواالت كاوشــي

پرســشهــای زیــر بــه عنــوان راهنمــای مصاحبـه هــای عمیــق

در جريــان مصاحبــه هــا بــراي كســب اعتمــاد از اســتنباط

فــردی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت:

بــا توجــه بــه اپیدمــی کرونــا و تغییــر روش آموزشــی بــه شــیوه

درســت بيانــات مشــاركتكننده هــا و مــرور دســتنوشــتهها

در مــورد آمــوزش مجــازی بگوییــد؟ چــه موانعــی در ایــن

( ،)dependabilityکدهــا و طبقــات توســط دو نویســنده اول

توســط تیــم تحقیــق انجــام شــد .بــرای ایجــاد قابلیــت اعتمــاد

مجــازی ،در مــورد ایــن تغییــر توضیــح دهیــد؟ از تجربــه خــود

و دوم (مجــرب در مطالعــه کیفــی) اســتخراج شــدند .تحليــل

روش بــرای یــک تجربــه آموزشــی مثبــت تجربــه کردیــد؟

مســتمر و مقايســه اي دادههــا و همچنيــن بررســي مــداوم

راهکارهــای پیشــنهادی شــما بــرای ایجــاد یادگیــری مثبــت

از ســواالت کاوشــی (Probing

فراینــد تحلیــل تحقیــق بــرای افزایــش قابلیــت تصدیــق

آمــوزش مجــازی چیســت؟

بیانــات مشــارکتکنندگان و توصیــف بیشــتر موضوعــات (ماننــد:

يعنــي متــن مصاحبــه هــا همــراه بــا كدهــا و طبقــات اســتخراج

چیســت؟»« ،چــرا؟» و «چگونــه؟») ،اســتفاده شــد .در پایــان

دو همــکار تیــم تحقیــق مجــرب در مطالعــه كيفــي قــرار گرفــت.

( )confirmabilityو اطمينــان يــا ثبــات يافتــه هــا انجــام شــد؛

 ،)questionsنیــز در جریــان مصاحبههــا بــرای کنتــرل درک

«لطفــا در ایــن مــورد بیشــتر توضیــح دهیــد« ،».منظــور شــما

شــده تحــت نظــارت مســتمر از ابتــدا تــا انتهــاي تحقيــق توســط
قابلیــت انتقــال دادههــای مطالعــه ( )transfirmabilityبــرای

مصاحبــه ،از دانشــجویان خواســته مــی شــد کــه اگــر صحبتــی

ســایر محققیــن در محیــط مشــابه نیــز بــا نمونهگيــري حداكثــر

ن کننــد .مــدت زمــان مصاحبــه بســته بــه ارایــه
مانــده ،بیــا 

واريانــس (پوشـشدادن طیــف وســیعی از مشــارکت کننــدگان از

کامــل تجربیــات از  25تــا  35دقیقــه متغیــر بــود .مصاحبــههــای

نظــر ســن ،جنســیت ،رشــته تحصیلــی ،نمــره معــدل و شــغل)

ضبــط شــده در اولیــن فرصــت کلمــه بــه کلمــه پیــاده و تایــپ

فراهــم آورده شــد.

شــدند .همزمــان بــا جمـعآوری داد ه هــا ،فراینــد کدگــذاری نیــز

ایــن مقالــه منتــج از طــرح تحقیقاتــی بــا کــد مصــوب 9909818

آغــاز شــد.

بــا تاییــد کمیتــه اخــاق دانشــگاه علــوم پزشــکي بابــل

فراینــد تحلیــل داده هــا طبــق تحلیــل محتــوای قــراردادی و

( )IR.MUBABOL.REC.1399.139اســت.

مراحــل پیشــنهادی  Graneheimو  Lundmanانجــام شــد
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کد

سن (سال)

جنس

ورودی تحصیلی

رشته (کارشناسی)

معدل

16/85

روستا

2

22

دختر

1397

مامایی

17

شهر

شاغل

3

22

دختر

1396

مامایی

18/40

شهر

دانشجو

4

20

پسر

1398

پرستاری

16

شهر

شاغل

5

25

دختر

1398

پرستاری

14/78

شهر

دانشجو

6

22

دختر

1396

پرستاری

15

شهر

دانشجو

7

21

دختر

1398

پرستاری

13/90

شهر

دانشجو

8

22

پسر

1396

پرستاری

15

روستا

شاغل

9

22

پسر

1396

پرستاری

15

شهر

شاغل

10

20

دختر

1397

مامایی

17/30

شهر

دانشجو

11

22

دختر

1396

مامایی

18/83

شهر

دانشجو

12

19

دختر

1398

مامایی

16

شهر

دانشجو

13

20

دختر

1398

مامایی

15

شهر

دانشجو

14

21

دختر

1396

پرستاری

14/70

روستا

دانشجو

15

22

پسر

1396

پرستاری

16

شهر

شاغل

1

22

دختر

1396

مامایی

محل زندگی

وضعيت اشتغال
دانشجو

بــه حضــور در کالس ،حــق انتخــاب زمــان و نــوع درس بــرای
مطالعــه مطالــب ،عــدم نیــاز بــه برگــزاری کالسهــای جبرانــی
بــه دنبــال تعطیــات و کنســل شــدن کالسهــا و امــکان حضــور
دانشــجویان شــاغل در همــه کالسهــا میباشــد.
در ایــن خصــوص مشــارکتکننده  10بیــان میکنــد" :االن
مــا زمانبنــدی مخصوصــی نداریــم هــر وقــت کــه بخوایــم اون
کارهــا رو انجــام میدیــم ،مثــا قبــا یــک زمانبنــدی بــوده
فــان ســاعت تــا فــان ســاعت بایــد بریــم دانشــگاه و فــان
ســاعت اون درس رو داریــم و بایــد بریــم ســرکالس مــن شــاید
بخواهــم نصــف شــب فــان دروس رو بخونــم" .و همچنیــن
مشــارکتکننده  6اظهــار میکنــد" :تــوی آمــوزش حضــوری
تعطیلــی زیــادی داریــم ،متاســفانه تعطیلیهــای زیــادی تــوی
کشــورمون داریــم و شــاید مشــکل آمــوزش باشــه کــه اینــا رو
از قبــل مــد نظــر نمیگیــره ،و مــا مجبوریــم ایــن تعطیــات و
یــا کنســلی کالسهــا بیــن تعطیــات را جبرانــی بذاریــم و همــه
اینــا باعــث میشــه کــه برنامــه فشــرده بشــه ولــی تــو مجــازی
تعطیلــی نداریــم".
 .2بستر مناسب یاددهی -یادگیری
مشــارکتکنندگان مــواردی را در نقــل و قولهــای خــود اشــاره
نمودنــد کــه حاکــی از ایــن زیرطبقــه اســت .بــه عبــارت دیگــر
عــدم وجــود مشــکالت فیزیکــی کالس ،نداشــتن رفــت و آمــد
و مســایل مربــوط بــه آن را از مزایــای ایــن ســبک آموزشــی

یافته ها
نمونههــای مطالعــه حاضــر  15دانشــجوی پرســتاری و مامایــی
بودنــد کــه هیــچ یــک ســابقه ابتــا بــه بيمــاري کرونــا نداشــته
و نحــوه دسترســی بــه اینترنــت اکثــر آنهــا دیتــا بــوده اســت.
ایــن مطالع ـهیکیفــی دیــدگاه دانشــجویان از آمــوزش مجــازی
در اپیدمــی کوویــد 19-را در ســه طبقــه "مزایــای آمــوزش
مجــازی"" ،معایــب آمــوزش مجــازی" و"راهکارهــای ارتقــای
آمــوزش مجــازی" بیــان مــی کنــد .در خصــوص ایــن طبقــات،
 214کــد بــدون احتســاب همپوشــانی بدســت آمــد و پــس از
ادغــام آنهــا بــه منظــور کدگــذاری دقیــق تــر و تســهیل در رونــد
پژوهــش  78کــد باقــی مانــد .در ایــن بخــش طبقــات ،زیرطبقات
ومنتخبــی از کدهــا در جــداول  3 ،2و 4نشــان داده شــده اســت.
الف -مزایای آموزش مجازی
طبقــه "مزایــای آمــوزش مجــازی" بــا دو زیرطبقــه
«انعطافپذیــری یادگیــری و بســتر مناســب یاددهی-یادگیــری»
تجلــی یافتــه اســت.
 .1انعطافپذیری یادگیری
دانشــجویان مشــارکتکننده در ایــن مطالعــه در طــی دوره
اپیدمــی شــیوع بیمــاری کووید19-بــه فوایــدی در خصــوص
آمــوزش مجــازی اشــاره داشــتند کــه حاکــی از پیگیــری و مطالعه
دروس بــدون محدودیــت زمــان و مــکان ،دریافــت اصــل مطلــب
درســی در زمــان کمتــر ،عــدم اجبــار اختصــاص زمــان خــاص
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بــود" .مشــارکتکننــده  14نیــز بیــان کــرد " :اون محیطــی
کــه تــوش درس میخونیــم اگــر مثــل اتــاق مــن باشــه خیلــی
بهتــره ،نــه گرمــا ،نــه ســرما نــه شــرایط رفــت و آمــد ،نــه مثـ ً
ا
بــرای منــه دانشــجوی دختــر ایــن شــرایط حجــاب و مقنعــه کــه
ســرم دارم ،هیــچ کــدوم از اینهــا آزاردهنــده نیســت".

دانســتند.
مشــارکتکننده  8در ایــن راســتا میگویــد" :یــه خوبــی کــه
آمــوزش مجــازی داشــت ایــن بــود کــه شــما تــوی خونــت
نشســتی درســت رو میخونــی االن کــه مــاه رمضونــه و داری
روزه میگیــری مجبــور نیســتی تــو گرمــا پاشــی تــوی راه باشــی
و بــری دانشــگاه ،خــب ایــن یــه خوبــی بــزرگ آمــوزش مجــازی

جدول  .2طبقه مزایای آموزش مجازی با زیر طبقات و منتخبی از مفاهیم اولیه استخراج شده از دیدگاه دانشجویان از آموزش مجازی در اپیدمی کووید19-
منتخبی از مفاهيم اوليه (كدها)

پیگیری و مطالعه دروس بدون محدودیت زمان و مکان ()1 ،3 ،6 ،10
دریافت اصل مطلب درسی در زمان کمتر ()2،6
عدم اجبار اختصاص زمان خاص به حضور در کالس ()4 ،5 ،6
حق انتخاب زمان و نوع درس برای مطالعه مطالب ()3 ،6 ،11 ،12
عــدم نیــاز بــه برگــزاری کالسهــای جبرانــی (امکانپذیــر بــودن ارایــه و دریافــت فایلهــا در
تعطیــات رســمی) ()6 ،9
کاهش بارکاری دانشجو ()4 ،6
امکان حضور دانشجویان شاغل در همه کالس ها
آرامش و تمرکز بیشتر در زمان گوش دادن مطالب ()3 ،5
صرفه جویی در زمان به دلیل نرفتن به دانشگاه ()3 ،8
عدم مشکالت گرمایشی و سرمایشی کالس ()2 ،14
نداشتن لباس فرم اجباری کالس ()2 ،14
عدم مشکالت خوابگاه و دوری راه ()3 ،8 ،11 ،12
تامین امنیت جانی بدلیل عدم سفرهای بین شهری ()4
عدم اتالف زمان ناشی از حضور و غیاب یا کنترل سر و صدای دانشجویان ()4 ،14
کاهش حاشیههای دانشجویی (جزوهنویسی ،تعیین زمان جبران کالسها)2 ،5 ،10( )...

طبقه

زيرطبقات

انعطاف پذیری یادگیری

مزایای آموزش مجازی

بستر مناسب یاددهی-یادگیری

جدول  .3طبقه معایب آموزش مجازی با زیر طبقات و منتخبی از مفاهیم اولیه استخراج شده از دیدگاه دانشجویان از آموزش مجازی در اپیدمی کووید19-
منتخبی از مفاهيم اوليه (كدها)

• عــدم تطبیــق حجــم مطالــب بارگــذاری بــا تعــداد
واحــد مربوطــه ()3 ،6 ،7 ،11 ،12 ،13 ،14
• بارگــزاری فایلهــا بــدون نظــم و ترتیــت زمانــی
()4 ،7 ،11
• ارایــه مطالــب انگلیســی و عــدم درک کافــی از
موضــوع درســی ()2 ،5
• خوانــدن صــرف مطالــب از پاورپوینــت توســط
برخــی اســاتید ()3 ،4 ،7
• تعییــن بــازه زمانــی دانلــود فایــل بارگــذاری
توســط برخــی اســاتید ()5 ،7
• عــدم اطالعرســانی بــه دانشــجو در مــورد تغییــر
فایلهــای ارســالی ()5
• عــدم اســتفاده مناســب برخــی اســاتید از
ویژگیهــای ســامانه نویــد ()3 ،4 ،8
• ناکامــل بــودن برخــی محتــوای فایلهــای
صوتــی و نوشــتاری ()4 ،10 ،11

زيرطبقات

طبقه

مهارت ناکافی تدریس مجازی برخی اساتید

معایب آموزش مجازی
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فاطمه باکوئی و همکاران
• درک سختتر دروس اختصاصی ()3 ،7 ،8
• انگیــزه کمتــر درس خوانــدن در محیــط غیــر آموزشــی
()2 ،5
• کاهــش ارتباطــات کالمــی و غیــر کالمــی بیــن
دانشــجویان و اســاتید ()2 ،4 ،6 ،7 ،8 ،10
• حضور موثر استاد بر یادگیری ()7 ،8 ،12
• پرســش و پاســخ ســرکالس بــرای رفــع ابهــام و تفهیــم
بیشــتر ()3 ،5
• بارش افکار دانشجویان ()5 ،6 ،9 ،10 ،11
• استاد محوری بودن آموزش مجازی ()4 ،9
• مشــکل دانشــجو در بیــان و تفهیــم ســوال و ابهــام بــه
اســتاد ()7
• عــدم اســتفاده از وســایل کمــک آموزشــی در دروس
اختصاصــی ()2 ،4
• عدم مدیریت دانشجویان برای درس خواندن ()5 ،9
• عدم اجبار حضور در کالس و یادگیری کمتر ()1 ،7 ،14
• فاقــد چارچــوب مشــخص بــرای درس خوانــدن (،10 ،13
)1 ،2
• کمرنگتر شدن وظاایف دانشجویی ()7 ،8
• برآورده نشدن ماهیت دانشجو بودن ()4
• تغییر در سبک زندگی دانشجویی ()1 ،2 ،10
• عدم دریافت بازخورد استاد از دانشجو ()4 ،10
• ارزشیابی غیرواقعی دانشجویان ()2 ،3
• رعایت ناکافی ضوابط امتحان توسط دانشجو ()2
• عــدم تناســب بیــن ســواالت امتحانــی بــا محتــوی و حجــم
دروس ()2 ،4
• مشــکالت عــدم دسترســی بــه ســامانه در ارســال تکالیــف
()3 ،5
• عــدم عدالــت آموزشــی بــه دلیــل عــدم دسترســی همــگان
بــه اینترنــت و تجهیــزات
• هزینه خرید اینترنت ()6 ،2
• مشکل اینترنت و قطع و وصل شدن
• مشکل آپلود و دانلود شدن فایل با حجم زیاد ()4 ،3
• مشکالت ساختاری و تکنولوژی سامانه نوید ()8

عدم یادگیری موثر

ضعف برنامهریزی دانشجو در یادگیری

معایب آموزش مجازی

ارزشیابی نامعتبر

مشکالت سخت و نرم افزاری

جدول  .4طبقه راهکارهای ارتقای آموزش مجازی با زیر طبقات و منتخبی از مفاهیم اولیه استخراج شده از دیدگاه دانشجویان از آموزش مجازی در اپیدمی کووید19-
منتخبی از مفاهيم اوليه (كدها)

• بارگــذاری فایلهــا براســاس یــک برنامهریــزی
مشــخص ()2 ،1
• بارگذاری فایلها با تعداد و حجم متناسب()2 ،7 ،1
• بازآمــوزی اســاتید در جهــت اســتفاده بهینــه از ســامانه
نویــد ()15 ،8
• اســتفاده از اپلیکیش ـنها در آمــوزش برخــی دروس (،5،8
)14
• ارایــهی توضیحــات کامــل کالمــی و نوشــتاری اســتاد
()13 ،4
• راهکارهای ایجاد اجبار برای مطالعه دانشجو ()7،2،1
• اســتفاده از تــاالر گفتگــو توســط اســاتید در زمــان
مشــخص ()12،6
• ارســال مطالــب بــا چنــد رویکــرد انتخابــی (فایلنوشــتاری،
فایلصوتــی یــا ویدیویــی) ()15،11

زيرطبقات

بهینه 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
• امــکان همزمانــی تدریــس اســتاد بــا پرســش و پاســخ
دانشــجویان ()5،3
• تاثیر دیداری استاد بر یادگیری ()13،12
• شــبیه ســازی آمــوزش آنالیــن مجــازی بــه آمــوزش
حضــوری ()2 ،8
• پررنگ شدن وظایف دانشجو ()15،11،3
• اســتفاده آفالیــن فیلمهــای ویدئویــی بــدون محدودیــت
زمانــی ()10،13
• ارایــه ویدئــوی درســی در شبیهســازی بــه آمــوزش
حضــوری ()12،2،8
• اســتفاده از نــرم افزارهــای آموزشــی یــا فیلمهــای
آموزشــی در تفهیــم مطالــب ()14،2

برگزاری کالس آنالین مجازی

بارگذاری فایلهای ویدئویی

• پیشــنهاد بــه برگــزاری امتحــان در دفعــات بیشــتر بمنظــور
یادگیری بهتــر ()11،2
• اجبــار بــه ارســال تکلیــف و کمــک بــه یادگیــری دانشــجو
()13،7،2
• ارایهی آزمونهای استاندارد ()14،3
• برگــزاری آزمــون مجــازی بــا مدیریــت بهتــر اســتاد
(تعییــن تکالیــف تحلیلــی در دروس اختصاصــی) ()15،6،5،8

ارزشیابی موثر

پاورهــا کــه قــراره ویــس بگذارنــد ،بعضــی اســاتید فقــط از روی
اســایدا میخونــن بــدون اینکــه توضیــح بــدن» (مشــارکتکننده
.)1
یــا مثــا بعضــی اســاتید هــر روز دارن فایــل ارائــه میدن .داشــتیم
اســاتیدی کــه همــون اول اومــدن کلــی فایــل ارائــه دادن  12تــا
فایــل ،خــب آقــا تــرم چندماهــه؟  5-4ماهــه از بهمــن تــا خــرداد.
تــوی یــک هفتــه کار رو تمــوم کــردی؟» (مشــارکتکننده .)4
 .2عدم یادگیری موثر
برحســب بیانــات دانشــجویان «عــدم یادگیــری موثــر» یکــی
دیگــر از زیرطبقــات معایــب آمــوزش مجــازی اســت .تجــارب آنها
نشــان مــی دهــد کــه ایــن ســبک آموزشــی بنــا بــه دالیلــی
ماننــد عــدم درک مطالــب برخــی دروس ،عــدم اجبــار حضــور
در کالس و یادگیــری کمتــر ،کاهــش ارتباطــات و تعامــات
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 نمیتوانــد همــواره منجــر بــه
یادگیــری موثــر شــود .برخــی مشــارکت کننــدگان از تجــارب خود
در آمــوزش مجــازی مــی گوینــد:
«خــب ببینیــن تــوی ســامانه وقتــی بخــوای بــه اســتاد بگــی کــه

ب -معایب آموزش مجازی
دومیــن طبقــه اســتخراج شــده از تحليــل بیانــات دانشــجویان
در ارتبــاط بــا تجربــه آمــوزش مجــازی در اپیدمــی کوویــد،19-
«معایــب آمــوزش مجــازی» بــا  5زیرطبقــه اســت.
 .1مهارت ناکافی تدریس مجازی برخی اساتید
در نقــل و قــول اکثــر دانشــجویان کدهایــی اشــاره شــد کــه
مفهــوم «مهــارت ناکافــی تدریــس مجــازی برخــی اســاتید» را
نشــان م ـیداد .ایــن زیرطبقــه در پاســخ بــه آموزشــی فــوری در
ایــن بحــران ،یعنــی جایگزینکــردن آمــوزش مجــازی بــرای
یادگیــری کالســیک شــکل گرفــت .آنهــا بــه مــواردی ماننــد
بارگــذاری زیــاد و حجیــم فایلهــا نســبت بــه تعــداد واحــد
مربوطــه ،بارگــذاری چندیــن فایــل در یــک زمــان ،زمانبنــدی
نامشــخص ارســال فایلهــا و عــدم اســتفاده از ویژگــی تــاالر
گفتگــو موجــود در ســامانه اشــاره کردنــد.
«تــوی آمــوزش مجــازی ،اســاتید حجــم زیــادی از فایلهــا رو
میگــذارن ،مثــا مــا بــرای درس یــک واحــدی 15 ،تــا فایــل
گرفتیــم تــا االن ،و همچنــان فایــل میــاد .قبــا اگــر برای درســی
یــک ســاعت ســرکالس بودیــم ،االن اســتادا دو تــا فایــل حجیــم
میگــذارن ،و ایــن حجــم درســا زیــاد شــده و هــم اینکــه روی
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مــا جــواب ســواال رو نتونســتیم پیــدا کنیــم .یــه چیــز دیگــه
برمیگــرده بــه وجــدان مــن دانشــجو کــه وقتــی اســتاد میــاد
میگــه امتحــان میگیــره .مــن واقعــا درس رو خونــده باشــم و
بخــام امتحــان بــدم ،کــه خــب االن ارزشــیابیهایی کــه انجــام
میشــه مــا همچیــن چیــزی نداریــم» (مشــارکتکننده .)2
 .5مشکالت سخت و نرم افزاری
يــك موضــوع دیگــری كــه همــه مشــارکتکنندگان بــه آن
اشــاره كــرده بودنــد ،مشــکالت ســخت و نــرم افــزاری ایــن ســبک
آموزشــی اســت .دانشــجویان اظهــار داشــتند:
«ببینیــد آمــوزش مجــازی وقتــی خوبــه کــه همــه افــراد بــه یــک
میــزان دسترســی داشــته باشــند و ایــن عدالــت آموزشــی بایــد
برقــرار باشــد ،امــا خــوب میدونیــم خیلــی از بچههــا ســاکن
روســتا و شــاید دسترســی بــه اینترنــت نداشــته باشــند و از طرفــی
دسترســی بــه ایــن وســایل تکنولــوژی هــم بــرای همــه بچههــا
مهیــا نیســت و خــب بعضــی بچههــا میگفتــن کــه لپتــاپ و
کامپیوتــر ندارنــد و ســامانهنوید روی گوشــی موبایــل بارگــذاری
نمیشــه و آنهــا مجبــور بودنــد از لــپ تــاپ و کامپیوتــر آشنایانشــان
اســتفاده بکننــد و خــوب ایــن براشــون خیلــی ســخت بــود»
(مشــارکتکننده.)6
«اینکــه برخــی اســاتید بــرای تفهیــم مــا مطالــب را چندبــار تکــرار
میکننــد و فایــل صوتــی حجیــم و یــا فایلهــای متنــی حجیــم
میفرســتند و بــرای دانلــود آنهــا حجــم اینترنــت مصرفــی میــره
بــاال ،هزینــه اینترنــت هــم بــرای مــا باالســت» (مشــارکتکننده
.)13
ج -راهکارهای ارتقای آموزش مجازی
از دیگــر طبقــات ظهوریافتــه در ایــن مطالعــه ،راهکارهــای ارتقــای
آمــوزش مجــازی میباشــد کــه بــا چهــار زیرطبقــه بهینهســازی
روش تدریــس مجــازی ،برگــزاری کالس آنالیــن مجــازی،
بارگــذاری فایلهــای ویدئویــی و ارزشــیابی موثــر مشــخص شــده
اســت.
 .1بهینهسازی روش تدریس مجازی
دانشــجویان مشــارکتکننده در ایــن مطالعــه بــا پیشــنهاد مــواردی
از قبیــل :بارگــذاری فایلهــا براســاس یــک برنامهریــزی
مشــخص و متناســب بــا واحــد ،بازآمــوزی اســاتید در جهــت
اســتفاده بهینــه از ســامانه نویــد ،اســتفاده از اپلیکیشـنها ،ارایـهی
توضیــح الزم اســتاد بــر پاورپوینتهــا و یــا حداقــل همــراه بــا
پاورپوینتهــا ،برگــزاری جلســات پرســش و پاســخ آنالیــن و
راهکارهــای ایجــاد اجبــار بــرای مطالعــه دانشــجو ،خواســتار ارتقای
توانمنــدی اساتیدشــان در خصــوص روش تدریــس مجازی شــدند.

مشــکلت دقیقــا چیــه خــودش یــه مشــکل بزرگــه ،یعنــی شــما تــا
بخــوای بفهمونــی بــه اســتاد مشــکلت چیــه خــودت بیخیــال
مشــکالت میشــی .االن مــن خــودم هــم اینــم یعنــی یــه جایــی رو
وقتــی نفهمیــدم میگــم بیخیــال» (مشــارکتکننده .)7
«یــک چیــز دیگــه اینکــه بــرای برخــی درسهــای اختصاصیمون
کــه اینقــدر بــرای مــا مهمــه و مــن یادمــه اســتاد وقتــی میخاســتن
بیــان ســرکالس بــا تاکیــد میگفتــن بچــه هــا مــا بــه مــوالژ نیــاز
داریــم .بعــد االن واقعــا تــوی آمــوزش مجــازی درس خونــدن
مــا بــدون آنهــا ،چطــور مــا بایــد ایــن درس رو ایــن تــرم پــاس
کنیــم؟» (مشــارکتکننده .)2
 .3ضعف برنامهریزی دانشجو در یادگیری
یكــی دیگــر از اجــزای طبقــه معایــب آمــوزش مجــازی «ضعــف
برنامهریــزی دانشــجو در یادگیــری» اســت .در راســتای ایــن
ویژگــی ،دانشــجویان تجــارب خــود را اینگونــه مطــرح کردنــد:
«اینکــه تــوی درســای مجــازی یــه ســری میگــن مــا فقــط تیــک
تاییــد رو میزنیــم ،اصــا درس رو نگاهــم نمیکنیــم ،یعنــی
خیلــی درس انباشــته میشــه واســه بچــه هــا» (مشــارکتکننده .)1
«مــا بــه آمــوزش کالســیک عــادت کــرده بودیــم ،وظیفــه داشــتیم
دانشــگاه بریــم و درس بخونیــم و تــوی آمــوزش مجــازی ایــن
وظیفــه از دوش مــا برداشــته شــد .نــه اینکــه نباشــه کمرنــگ شــد،
تقریبـ ًا یــه تغییــری در الیــف اســتایل دانشــجو ایجــاد شــد .خیلــی
فــرق داره دانشــگاه باشــی و درس بخونــی یــا تــوی خونــه بــا
کارهایــی کــه روی ســرت هســت .شــاید اینــم بهونــه باشــه ،امــا
واقع ـ ًا ایــن مســئله خیلــی دخیلــه» (مشــارکتکننده .)8
 .4ارزشیابی نامعتبر
ایــن طبقــه مطابــق بــا تجــارب مشــارکتکنندگان بهعنــوان
یــک عیــب دیگــر آمــوزش مجــازی پدیــدار شــد کــه آنهــا اگرچــه
بــه اهمیــت آزمــون و ارزشــیابی در یادگیــری اشــاره میکردنــد،
امــا معتقــد بودنــد کــه ایــن عامــل مهــم موثــر بــر یادگیــری در
آمــوزش مجــازی از اعتبــار کافــی برخــوردار نیســت.
«مــا یــه اســتاد دیگــه هــم داشــتیم کنــار درس تکلیــف مـیدادن
یعنــی ســوال ،بعــد ســواال رو بچــه هــا جــواب مـیدادن خــب یــه
ســوال یــه جــواب بیشــتر نــداره ،اســتاد میگفــت جــواب متفــاوت
بدیــن .جــواب مشــابه رو ندیــن .یــا برخــی اســاتید فیدبــک
نــدادن کــه پاســختون درســته ،غلطــه یــا راهنماییتــون کنــن»
(مشــارکتکننده .)5
«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،
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شــبیهتره ،شــما هــر ســاعتی کــه دلــت بخــاد میتونــی درس
بخونــی» .دانشــجوی  2نیــز عنــوان کــرد« :تــرم یــک و دو بچههــا
بــرای درســی نــرم افزارهایــی داشــتن کــه اســتفاده میکــردن
کــه خــوب بــود ،االن ماهــم میتونیــم ایــن نرمافزارهــا رو بــا
معرفــی توســط اســتاد تهیــه کنیــم ،امــا خــب اگــه توســط اســتاد
باشــه ملمــوس تــره بــرای دانشــجو ،بخصــوص بــرای دروس
اختصاصــی».
 .4ارزشیابی موثر
ایــن زیرطبقــه گویــای آنســت کــه دانشــجویان خواســتار
تمهیداتــی در ارتبــاط بــا امتحــان و ارزشــیابی بمنظــور درک و
فهــم بهتــر مطالــب درســی داشــتند .بطــور مثــال ،پیشــنهاد بــه

«اســتفاده از اپلیکیشــنها ،چــون صــدا و تصویــر بــا هــم تاثیــر
زیــادی داره تــا اینکــه فقــط بخــای تئــوری چیــزی رو بخونــی
اپلیکیشــنها خیلــی خوبــه واســه درسهایــی ماننــد آناتومــی»
ت کننــده .)5
(مشــارک 
مشــارکتکننده  11نیــز پیشــنهادی در خصــوص بهینهســازی
روش تدریــس مجــازی و ارســال مطالــب بــا چنــد رویکــرد انتخابی
بیــان کــرد« :مثــا اســتادی واســه هــر جلس ـهای فایلهــا را بــه
صــورت هــم فایــل پــی دی اف ،هــم ویــس اســتاد و هــم ویدئــو...
یعنــی دانشــجو از ســه طریــق میتونســت ،هــر کــی پاورپوینــت
راحتتــر بــود ،اون رو دریافــت میکــرد ،هــر کــی دوســت داشــت
صــدا گــوش بــده صــدا رو دانلــود میکــرد».

برگــزاری امتحــان در دفعــات بیشــتر بمنظــور یادگیــری بهتــر،
اجبــار بــه ارســال تکلیــف و کمــک بــه یادگیــری دانشــجو ،ارایــه
آزمونهــای اســتاندارد و تعییــن تکالیــف تحلیلــی بــه خصــوص در
دروس اختصاصــی را اشــاره نمودنــد.
بیانــات مشــارکتکننده  7مبیــن برخــی از عبــارات فــوق میباشــد:
«بــه نظــرم تــا اجبــار بــاال ســر دانشــجو نباشــه نمیــره مطالعــه
کنــه ،کاش اســتادا بعــد از یــک جلســات بــه خصوصــی میومــدن
یــک امتحــان کوچــک میگرفتنــد تــا بچههــا را ارزیابــی کننــد،
ایــن بهتــر بــود کــه درســا روی هــم تلمبــار نشــه اون جنبــه اجبــار
هــم وجــود داشــته باشــه» .مشــارکت کننــده  3نیــز اظهار مـیدارد:
«اگــر بعــد از جلســات مشــخصی آزمونــی برگــزار بشــه بــرای
محــک زدن دانشــجو بهتــره ،فقــط آزمونــاش اســتاندارد باشــه و یه
تایــم اســتاندارد تــری داشــته باشــه».

 .2برگزاری کالس آنالین مجازی
واحدهــای معنایــی اســتخراج شــده از بیانــات دانشــجویان نشــان از
تمایــل آنهــا بــه برگــزاری کالس آنالیــن مجــازی بــرای یادگیری
بهتــر داشــتند .نمونــه کدهایــی کــه بــه فوایــد آمــوزش آنالیــن
اشــاره دارد شــامل :ارتقــای تمرکــز دانشــجویان در آمــوزش،
ایجــاد رغبــت بیشــتر در پیگیــری دروس ،امــکان حضــور فعــال
دانشــجویان ،امــکان همزمانــی تدریــس اســتاد با پرســش و پاســخ
دانشــجویان ،تاثیــر دیــداری اســتاد بــر یادگیــری ،شبیهســازی
آمــوزش آنالیــن مجــازی بــه آمــوزش حضــوری و پررنــگ شــدن
وظایــف دانشــجو میباشــد.
مشــارکتکننده  9اظهــار داشــت« :بــه هرحــال صــد در صــد از
آمــوزش مجــازی بهتــره ،چــون دانشــجو داره اســتادش رو میبینه.
بــه هرحــال بایــد بدونیــم تــوی آمــوزش آنالیــن دیــدن خــود
اســتاد میتونــه محرکــی باشــه بــرای ایــن کــه دانشــجو درســش
رو بخونــه» .و یــا مشــارکتکننده  2بیــان کــرد« :مــن خــودم
انتظــار داشــتم مثــل برخــی دانشــگاهها کــه آمــوزش آنالیــن
برگــزار میکنــن ســبک آمــوزش بــه ایــن صــورت باشــه و
دانشــجو واســتاد ارتبــاط مســتقیم داشــته باشــن کــه خــب مــا اینــو
نداشــتیم».
 .3بارگذاری فایلهای ویدئویی
از دیگــر زیرطبقــات مســتخرج از کدهــا ،بارگــذاری فایلهــای
ویدیویــی بــود کــه میتوانــد مکمــل یادگیــری دانشــجویان باشــد.
دانشــجویان معتقــد بودنــد کــه تهیــه فیلمهــای ویدئویــی و ارایهی
نــرم افزارهــای آموزشــی یــا فیلمهــای آموزشــی بــرای اســتفاده
آفالیــن در برخــی دروس میتوانــد بــه ارتقــای یادگیــری کمــک
کنــد.
مشــارکتکننده  12اظهــار داشــت« :ویدئــو باشــه کــه مــا بتونیــم
ببینــم و قشــنگ متوجــه بشــیم ،ویدئــو بــه کالس حضــوری

بحث
تحلیــل تجــارب مشــارکت کننــدگان در ایــن مطالعــه بــا هــدف
تبییــن دیــدگاه دانشــجویان از آمــوزش مجــازی در اپیدمــی
کوویــد ،19-منجــر بــه اســتخراج طبقــات «مزایــای آمــوزش
مجــازی»« ،معایــب آمــوزش مجــازی» و «راهکارهــای ارتقــای
آمــوزش مجــازی» شــد .ایــن طبقــات بــه ترتیــب دارای زیرطبقات
«انعطافپذیــری یادگیــری و بســتر مناســب یاددهی-یادگیــری»؛
«مهــارت ناکافــی تدریــس مجــازی برخــی از اســاتید ،عــدم
یادگیــری موثــر ،ضعــف برنامهریــزی دانشــجو در یادگیــری،
ارزشــیابی نامعتبــر و مشــکالت ســخت و نرمافــزاری ســامانه» و
«بهینهســازی روش تدریــس مجــازی ،برگــزاری کالس آنالیــن
مجــازی ،بارگــذاری فایلهــای ویدئویــی و ارزشــیابی موثــر»
بودنــد.
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در همیــن ارتبــاط ،نتایــج مطالعــه  Secundoو همــکاران
( )2021مبیــن انتقاداتــی بــه یادگیــری از راه دور میباشــد کــه
بــا عــدم تعامــات رو در رو در چگونگــی فراینــد انتقــال دانــش
بــه دانشــجویان باشــد .درنتیجــه نیــاز بــه روش ترکیبــی بــرای
حمایــت از اســتراتژی هــای آمــوزش از راه دور ضــروری بــه نظــر
میرســد [ Shahtalebi .]21و همــکاران نیــز در مطالعــه خــود
بــه مهيــا نمــودن فرصتهــاى يادگيــرى ،اســتفاده از شــيوههاى
تدريــس تعاملــى در آموزشهــاى مجــازى پرداختــه اســت [.]22
دانشــجویان ضعــف خــود در برنامهریــزی بــرای یادگیــری را از
معایــب ایــن روش آمــوزش میدانســتد ،چــرا کــه عــدم اجبــار
بــرای درسخوانــدن و حضــور در کالس ســبب کمرنــگ شــدن
برخــی نقشهــای دانشــجویی آنهــا شــده بــود .در ایــن راســتا
بــا تقویــت مهــارت یادگیــری خودراهبــر (مدیریــت یادگیــری و
مهــارت مطالعــه) میتــوان ایــن چالــش را مرتفــع ســاخت
[ .]23در ایــن خصــوص کهــن و همــکاران نیــز بــه مفاهیمــی
تحــت عنــوان موانــع یادگیــری خودمحــور در آمــوزش مجــازی
از جملــه موانــع یادگیــری (بــار اضافــی اطالعــات ،عــدم تمرکــز
در یادگیــری یــا ســردرگمی بــا حجــم بــاالی مطالــب ،موانــع
ارتباطــی (مهارتهــای مقابلــهای و مهــارت ناکافــی نوشــتن) و
موانــع محیطــی آموزشــی (حجــم کار ســنگین و ابهــام نقــش)
دســت یافتنــد [ .]24بــا توجــه بــه اهمیــت یادگیــری خودراهبــر
در آمــوزش مجــازی ،بایــد مهارتهــای ایــن نــوع یادگیــری را
در فراگیــران ایجــاد نمــود تــا آمــوزش بســیار خوبــی را کســب
نماینــد.
مشــکالت ســخت افــزاری و نــرم افــزاری بــه عنــوان یــک زیــر
طبقــه از معایــب آمــوزش مجــازی نیــز یادگیــری دانشــجویان را
تحتتاثیــر قــرار مــیداد و بهنظــر میرســد ســامانه نيازمنــد
تدويــن زيرســاختارهاى جديــد آموزشــى ،پارادايمهــاى نــو،
قواعــد يــا اســتانداردها بــهخصــوص در مــورد رفتــار مناســب
در فراينــد ياددهــى و يادگيــرى مربــوط بــه فراگیــر اســت [.]25
بديهــي اســت بــراي رفــع ایــن مشــکل و دســتيابي بــه ارتقــای
آمــوزش مجــازي مســئولین مربوطــه بایــد از نظــر علمــي بــا
محيــط آمــوزش بــه روز و از نظــر تجهيــزات و زيرســاختهاي
فنــي بــا جديدتريــن روشهــاي پوشــشدهندهی نيازهــاي
آموزشــي فراگیــران آشــنا باشــند .کوهپای ـهزاده و همــکاران نیــز
اذعــان داشــتند کــه بــراي توســعه يادگيــري الكترونيكــي عامــل
تكنولــوژي شــامل داشــتن زيرســاخت ،شــبكه ،نرمافــزار و
ســختافــزار بــه عنــوان يــك عامــل حياتــي در آمــوزش مجازی
الزم میباشــد [.]19

از زیرطبقاتــی بــود کــه دانشــجویان در ایــن پژوهــش بهعنــوان
مزایــای آمــوزش مجــازی بــه آن اشــاره داشــتند .در ایــن
راســتا نتایــج مطالعــه  Dorrianو همــکاران نیــز داللــت بــر
انعطافپذیــری آمــوزش مجــازی آنالیــن در یادگیــری بــرای
دانشــجویان در آمــوزش از راه دور دارد [ .]16در مقابــل Sharma
و همــکاران نیــز ضمــن اشــاره بــه مزیــت یادگیــری الکترونیکــی
در هــر زمــان و مکانــی ،بیــان نمودنــد کــه ایــن نــوع آمــوزش
میتوانــد بــه علــت عــدم توجــه بــه نیازهــای یادگیرنــده ،بســتر
مناســب یاددهــی یادگیــری را خدشــهدار نمایــد [.]17
از دیگــر مفاهیــم اســتخراج شــده در مطالعــه حاضــر ،معایــب
آمــوزش مجــازی میباشــد .مهــارت ناکافــی تدریــس مجــازی
برخــی از اســاتید یکــی از زیرطبقــات آن اســت کــه دانشــجویان
مــا بــه آن اشــاره داشــتند Leigh .و همــکاران در مطالعـهی خود
اذعــان داشــتند کــه در طــول دوره بحــران کویــد  19دانشــگاهها
مجبــور بــه تجرب ـهی تغییــر ســبک آموزشــی در پاســخ فــوری
بــه ایــن بحــران در حیطـهی آمــوزش شــدند .آنهــا کالسهــای
حضــوری خــود را تعطیــل کردنــد ،لــذا ممکنســت در ایــن شــرایط
فــوری بــرای ارائــهی مجــازی دروس تئــوری بــا تکنولــوژی
ناآشــنا باشــند [ .]18ایــن در حالــی اســت کــه ســواد اســتفاده
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 .کوهپایــهزاده و همــکاران در مطالعــه خــود دریافتنــد
اســتفاده از روشهــاي مناســب بــرای تغييــر در محيطهــاي
آموزشــي و توجــه بــه تطابــق محيــط آمــوزش از راه دور بــا
نيــاز دانشــجويان و مخاطبيــن و تدويــن راهــكاري بــرای محيــط
آموزشــي از اهميــت بااليــي برخــوردار اســت و میتوانــد منجــر
بــه ارتقــای كيفيــت آمــوزش و بهبــود يادگيــري در محيطهــاي
آموزشــيشــود [.]19
عــدم یادگیــری موثــر از دیگــر معایــب آمــوزش مجــازی از
دیــدگاه دانشــجویان مــا گــزارش شــد کــه بــه کاهــش تعامــل
اســتاد دانشــجو و عــدم امــکان بحــث و گفتگــو و رفــع ابهــام در
طــول دوره آمــوزش اشــاره دارد.
نتایــج مطالعــه متاآنالیــز  chenو همــکاران ( )2020نیــز نشــان
داد کــه آمــوزش مجــازی بــا داشــتن تعامــل کــم بیــن اســتاد
و دانشــجو فقــط بــرای مباحــث دانشــی موثــر میباشــد ،امــا
در زمینههــای مهارتــی ،ایجــاد رضایــت و اعتمــاد بــه نفــس
و همچنیــن عملکــردی موثــر نیســت .البتــه مطالعــات دقیقتــر
بــرای تأییــد ایــن نتایــج ضــروری اســت [.]20
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بــه عنــوان یــک ابــزار آموزشــی فراینــد یادگیــری را تقویــت
میکنــد .ارزشــیابیهای تکوینــی بازخــورد مــداوم را بــه مدرســان
بــرای بهبــود تدریــس و بــه دانشــجویان بــرای بهبــود یادگیــری
ارائــه میدهنــد [.]30
محدودیــت مطالعــه حاضــر ایــن اســت کــه بــه دلیــل بحــران
کوویــد 19-و عــدم حضــور دانشــجویان در دانشــگاه ،مصاحبههــا
از طریــق تلفــن انجــام شــد ،در نتیجــه دریافــت نشــانههای
غیرکالمــی از طریــق تلفــن امــکان پذیــر نبــود.
بــه طــور کلــی داده هــای مطالعــه نشــان داد کــه مشــارکت
کننــدگان عــاوه بــر بیــان مزایــا ،معایبــی بــرای آمــوزش مجــازی
و در نهایــت بــه راهکارهایــی بــرای ارتقــای ایــن شــیوه آموزشــی
اشــاره داشــتند.

راهکارهــای ارتقــای آمــوزش مجــازی از مضامیــن اســتخراج
شــدهی دیگــر در مطالعــه حاضــر بــا زیرطبقاتــی مانند بهینهســازی
روش تدریــس مجــازی و برگــزاری کالس آنالیــن مجــازی
میباشــد .در ایــن راســتا  ،Baoبــه پنــج اصــل بــرای ارتقــای
آمــوزش آنالیــن دســت یافــت؛ طراحــی آموزشــی آنالین متناســب
بــا ویژگیهــای فراگیــران و تمایــل آنهــا بــه یادگیــری ،ارائــه
مؤثــر مطالــب و محتــوای آموزشــی آنالیــن ،حمایــت و پشــتیبانی
دانشــجویان توســط دانشــکدهها و مدرســان ،مشــارکت بــا
کیفیــت بــاال و اســتفاده از روشهــای 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
شــیوع  »COVID-19اشــاره کــرده اســت [.]26
در خصــوص بارگــذاری فایلهــای ویدیویــی ،نتايــج مطالعــه
 Mayerنشــان داد كــه اســتفاده از ويدئــو در محيــط يادگيــرى
مجــازى ،بــه دليــل يــك طرفــه بــودن ،بــه تنهائــى نمیتوانــد
موجــب يادگيــرى عميــق و تفكــر خــاق شــود .ازايــن رو بــه ايجاد
تغييــر در پارادايمهــاى آموزشــى نيــاز میباشــد .پارادايمهايــى كــه
تأكيــد بــر تعامــل بيــن ياددهنــده و يادگيرنــده داشــته باشــند و
فعاليــت يادگيرنــده را از حالــت منفعــل بــه حالــت فعــال تبدیــل
کنــد [.]27
از دیــدگاه دانشــجویان مــا ،از مفاهیــم دیگــری کــه میتوانــد در
ارتقــای آمــوزش مجــازی تاثیــر مثبــت داشــته باشــد ،ارزشــیابی
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 مصاحبههــای
خــود بــه آن پرداختنــد Magner .و همــکاران همچنیــن در مطالعه
خــود اظهــار داشــتند کــه دادن بازخــورد بــه دانشــجو میتوانــد
یادگیــری را بــا ایجــاد انگیــزه و عالقــه موقعیتــی افزایــش دهــد
[.]28
همراســتا بــا نتایــج مطالعــه مــا ،عبدالهــی نیــز اظهــار داشــت
کــه در محیــط آمــوزش مجــازی چهــار عامــل اصلــی آموزشــی
از جملــه محتــوای الکترونیکــی ،نقشهــا و شایســتگیهای
معلمــان ،ارزشــیابی و راهبردهــای تدریــس از مولفههــای بهبــود
تدریــس در محیــط مجــازی میباشــد [.]29
موسســات پزشــکی بایــد هــر دو ارزشــیابی تکوینی و تجمعــی را ب ه
صــورت آنالیــن انجــام دهنــد .ارشــیابی تجمعــی یــک موقعیــت
رســمی بــرای ارزیابــی دانشــجویان اســت ،امــا ارزشــیابی تکوینــی

نتیجه گیری
یافتههــای مطالعــه نشــان داد کــه آمــوزش مجــازی ماننــد
متدهــای آموزشــی دیگــر مزایایــی شــامل انعطافپذیــری
یادگیــری و بســتر مناســب یاددهــی -یادگیــری و معایبــی از
جملــه مهــارت ناکافــی تدریــس مجــازی برخــی از اســاتید ،عــدم
یادگیــری موثــر ،ضعــف برنامهریــزی دانشــجو در یادگیــری،
ارزشــیابی نامعتبــر و مشــکالت ســخت و نرمافــزاری ســامانه دارد
و نیازمنــد بــه راهکارهایــی بــرای ارتقــای ایــن شــیوه آموزشــی بــا
بهینــهســازی روش تدریــس مجــازی ،برگــزاری کالس آنالیــن
مجــازی ،بارگــذاری فایلهــای ویدئویــی و ارزشــیابی موثــر مــی
باشــد.
بــا توجــه بــه یافتــه هــا و ضــرورت اجــرای آمــوزش مجــازی در
دوره اپیدمــی کوویــد ،19-بــه انجــام مداخالتــی بــرای بهبــود
کیفیــت اجــرای ایــن شــیوه آموزشــی از ســوی اســتاد و دانشــجو
نیــاز اســت .مســئولین آموزشــی دانشــکدهها نیــز مــی تواننــد از
دانــش حاصــل از ایــن مطالعــه در زمینــه انتظــارات دانشــجویان از
یادگیــری ،چالشهــا ،موانــع تجربــه آموزشــی مثبــت و راهکارهایــی
بــرای ایجــاد یادگیــری مثبــت در جهــت ارائـهی آمــوزش مجــازی
موثرتراســتفاده نماینــد.
در راســتای طوالنــی شــدن اپیدمــی کوویــد  19-و ادامــه رونــد
آمــوزش مجــازی نیــاز بــه مطالعــات مشــابه در ســایر دانشــکده هــا
بــا مقاطــع تحصیلــی مختلــف پیشــنهاد مــی شــود.
سپاسگزاری
ایــن مقالــه منتــج از طــرح تحقیقاتــی بــا کــد مصــوب 9909818
بــا تاییــد کمیتــه اخــاق دانشــگاه علــوم پزشــکي بابــل(IR.
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تضاد منافع
.هیچ گونه تضاد منافعی در این مطالعه وجود ندارد

 از معاونــت تحقیقــات.) اســتMUBABOL.REC.1399.139
و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــكی بابــل و همچنیــن از همــه
کننده در ایــن تحقیــق تشــكر و قدردانــی مــیدانشــجویان شــرکت
.گــردد
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