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Abstract
Introduction: It is clear that The Covid-19 pandemic has disrupted an education system like other 
areas of society. The current research aimed to investigate faculty members' and medical students’ 
perceptions towards E-learning challenges during the Covid-19.
Methods: This qualitative study was performed by purposive sampling among students (N=16) 
and faculty members (N=6) in Sabzevar University of Medical Sciences in 2020. After obtaining 
informed consent from the participants, all semi-structured interviews were recorded one by one, 
handwritten, and analyzed by qualitative content analysis. To assess the accuracy and reliability of 
data was confirmed from various methods.  
Results: From the data analysis, two main themes include "turmoil in the organization" (with the 
main classes of technical concerns, time concerns, and educational alienation) and "organizational 
uncertainty" (with the main classes of fundamental inconsistency and managerial inconsistency) 
were extracted.as virtual educational challenges. 
Conclusions: Based on the result, there are challenges of management and organization in relation 
to managers' emphasis on the importance of e-learning and the issue of supporting these training. 
Paying attention to the challenges and obstacles in e-learning can greatly improve the quality of 
higher education. 
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چکیده
مقدمــه: بــا پیدایــش ویــروس کرونــا نظــام آموزشــی نیــز چــون دیگــر عرصــه هــای جامعــه بــا چالــش هــای متعــددی روبــرو گردیــده 
اســت. ایــن پژوهــش بــا هــدف تبییــن چالشــهای آمــوزش مجــازی از دیــدگاه اعضــا هیــات علمــی و دانشــجویان علــوم پزشــکی در دوران 

کرونــا انجــام شــد. 
روش کار: ایــن مطالعــه کیفــی بــا نمونــه گیــری هدفمنــد از بیــن دانشــجویان )16 نفــر( و اســاتید )6 نفــر( کلیــه رشــته هــای دانشــگاه 
علــوم پزشــکی ســبزوار در ســال 1400 انجــام گردیــد. پــس از کســب رضایــت آگاهانــه از مشــارکت کننــدگان تمامــی مصاحبــه هــای 
نیمــه ســاختار یافتــه یــک بــه یــک ضبــط، دســت نویــس و واکاوی داده هــا بــه روش تحلیــل محتــوای کیفــی انجــام گرفــت. ارزیابــی 

درســتی و قابلیــت اطمینــان ایــن مطالعــه از روش هــای مختلــف مــورد تاییــد قــرار گرفــت. 
ــی،                ــی دغدغــه هــای فن ــات اصل ــا طبق ــی شــامل "آشــفتگی در ســازماندهی" )ب ــه اصل ــل داده هــا دو درون مای ــا: از تحلی ــه ه یافت
دغدغــه هــای زمانــی و بیگانگــی آموزشــی( و "بالتکلیفــی ســازماندهی" )بــا طبقــات اصلــی ناهمگونــی ریشــه ای و ناهمگونــی مدیریتی( 

بــه عنــوان چالــش هــای آمــوزش مجــازی اســتخراج گردیدنــد. 
نتیجــه گیــری: از یافتــه هــای بدســت آمــده چالــش هایــی از جنــس مدیریــت و ســازمان در ارتبــاط بــا تاکیــد مدیــران بــر اهمیــت 
آمــوزش مجــازی و مســئله حمایــت از ایــن آمــوزش مطــرح اســت. توجــه بــه چالــش هــا و موانــع موجــود در آمــوزش مجــازی مــی توانــد 

کیفیــت آمــوزش عالــی را بــه مراتــب ارتقــا دهــد. 
کلیدواژه ها: آموزش مجازی، کوید 19، دانشجویان علوم پزشکی، هیات علمی، تحلیل محتوی کیفی.

مقدمه
همه گیــری COVID-19، در عــرض چنــد هفتــه منجــر بــه 
بحــران بی ســابقه بهداشــتی و اجتماعــی- اقتصــادی در کل دنیــا 
ــم  ــر آن خواهی ــی تحــت تاثی ــرای مــدت طوالن شــد و احتمــاال ب
ــر  ــدیدی ب ــر ش ــن تأثی ــد-19 همچنی ــری کووی ــود ]1[. همه گی ب
آمــوزش عالــی داشــته اســت زیــرا دانشــگاه  هــا تعطیل و کشــورها 
مرزهــای خــود را در پاســخ بــه اقدامــات قرنطینــه بســتند ]2[. ایــن 
اقــدام بــه عنــوان تالشــی بــرای جلوگیــری از انتشــار کوویــد-19 

انجــام شــد. بــه ایــن امیــد کــه مؤسســات آموزشــی نحــوه انجــام 
فعالیــت هــای خــود را تغییــر دهنــد؛ و ایــن امــر باعــث کاهــش 
ــت  ــه در جه ــای قرنطین ــت ه ــود. سیاس ــد-19 ش ــیوع کووی ش
ــث  ــد باع ــی توانن ــه م ــرادی ک ــیاری از اف ــل بس ــش تعام کاه

ــد-19 شــوند انجــام شــده اســت ]3[. گســترش کووی
ــش از 160  ــکو، بی ــت آمده از یونس ــای به دس ــاس داده ه ــر اس ب
ــی از  ــش از نیم ــه بی ــد ک ــرا کرده ان ــی را اج ــی مل ــور تعطیل کش
جمعیــت دانش آمــوزی جهــان را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت ]4[. 
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اگرچــه مؤسســات آمــوزش عالــی ســریعاً آمــوزش هــای حضــوری 
را بــا یادگیــری آنالیــن جایگزیــن کردنــد، امــا ایــن تعطیلــی هــا 
ــی  ــات و همچنیــن وضعیــت ایمنــی و قانون ــر یادگیــری، امتحان ب
دانشــجویان بیــن المللــی در کشــور میزبــان تأثیــر گذاشــت ]2[.

ــی            ــار تحوالت ــی دچ ــای آموزش ــیوه ه ــر ش ــز از نظ ــان نی معلم
ــه  ــن ب ــای آنالی ــمت روش ه ــه س ــریع ب ــت س ــد. حرک ــده ان ش
منظــور درگیــر نگــه داشــتن دانشــجویان بــرای یادگیــری منجر به 
تشــدید بــار کاری معلمــان شــده اســت زیــرا آنهــا نــه تنهــا بــرای 
ــالش  ــن ت ــای آنالی ــه فض ــی ب ــب آموزش ــوا و مطال ــال محت انتق
می کننــد. بلکــه بــه انــدازه کافــی در اســتفاده از نــرم افــزار هــای 
ــر  ــی تأثی ــد. از طرف ــدا نکــرده ان ــاز مهــارت پی ــورد نی آموزشــی م
ــر اســت  ــر معلمــان و دانشــجویان نابراب آن در برخــی زمینه هــا، ب
بــرای مثــال در بســیاری از دانشــگاه ها، پیــش از ایــن روش هــای 
آموزشــی آنالیــن و مختلــط ارائــه دوره وجــود داشــته اســت، امــا در 
ــت  ــدارس، حرک ــیاری از م ــژه بس ــر، به وی ــات دیگ ــی موسس برخ
بــه فضــای آنالیــن بــا مشــکالت قابــل توجهــی روبــرو بــوده، و 
معلمــان زمــان زیــادی را صــرف کــرده انــد تــا خــود را بــا آنچــه 

ممکــن اســت »عــادی یــا جدیــد« باشــد، تطبیــق دهنــد ]5[.
لــذا ایــن بحــران بســیاری از نارســایی ها و نابرابری هــا را در 
سیســتم های آموزشــی آشــکار کــرده اســت کــه شــامل: دسترســی 
بــه پهنــای بانــد و رایانه هــای مــورد نیــاز بــرای آمــوزش آنالیــن، 
ــری،  ــر یادگی ــز ب ــرای تمرک ــاز ب ــورد نی ــی م ــای حمایت محیط ه
ناهماهنگــی بیــن منابــع و نیازهــا، میباشــد. البتــه مهمتــر از همــه 
اینهــا، تولیــد محتــوی آموزشــی، برقــراری ارتباط دانشــجو و اســتاد 
بــه شــکل مجــازی و فراهــم کــردن زیرســاخت هــای دیجیتالــی و 

آنالیــن مــی باشــد ]2[.
ــد: ›هرگــز  ــر کل یونســکو )2020( مــی گوی Udder Azole، مدی

قبــاًل شــاهد اختــالالت آموزشــی در چنیــن مقیاســی نبــوده ایــم.‹ 
تقویــم آکادمیــک جهانــی بــا شــیوع ویــروس کرونــا بــه حالــت بی 
نظمــی درآمــده اســت. بیشــتر آموزشــگاهها از مقاطــع ابتدایــی تــا 
دانشــگاه تعطیــل شــده انــد و محصلیــن نیــز بــه خانــه بازگشــته و 
همگــی قرنطینــه شــده انــد. برخــی از کالس هــا و امتحانــات لغــو 
ــاده  ــه تعویــق افت ــی دانشــگاه ب ــد. برنامــه هــای تحقیقات شــده ان
 )COVID-19( ــا ــروس کرون ــه وی ــوط ب ــات مرب ــت. تصمیم اس
ــرای همیشــه مســیر تاریــخ را تغییــر مــی دهــد، بنابرایــن بایــد  ب
ــا بســیاری از مشــاغل  ــه دنبــال پاندمــی کرون دقیــق باشــد ]4[. ب
دچــار آســیب شــدند و آمــوزش یکــی از آســیب پذیرتریــن                                                                                            
بخــش هــا بــود ]7, 6[. و بــرای مقابله بــا پیامدها و عواقب ناشــی از 
تعطیلــی مراکــز آموزشــی فراگیــران و اســاتید ناگزیــر به اســتفاده از 
آمــوزش مجــازی شــدند ]8[. امــا بایــد ایــن واقعیــت را بپذیریــم که 

آمــوزش آنالیــن یــک راه حــل موقــت بــرای جایگزینــی آمــوزش 
ــه  ــی ده ــر ط ــای بزرگت ــگاه ه ــه دانش ــت. چراک ــوری نیس حض
گذشــته بــه تدریــج برنامــه هــای حضــوری خــود را به برنامــه های 
آنالیــن منتقــل کــرده انــد ]9[. اکنــون بیشــتر روســای دانشــگاهی 
آمــوزش آنالیــن را بــه عنــوان راه حلــی بــرای ایــن بحــران تبلیــغ                                                                                        
مــی کننــد ]4[. دانشــگاههای برتــر جهــان ماننــد: دانشــگاه 
ــج و ســایر  ــل، آکســفورد، کمبری ــاروارد، ماساچوســت، یی پکــن ه

دانشــگاهها در ایــن مســیر حرکــت مــی کننــد ]10, 9[. 
ــه  ــرای هم ــختی ب ــون س ــع آزم ــد-19 در واق ــری کووی همه گی
ــکار گرفتــن  ــرای ب ملت هــا اســت، و توانایــی همــه کشــورها را ب
دانــش و تــالش جهــت یافتــن راه حــل بــرای پاســخ بــه مشــکالت 
ــدت،  ــد ]3[. و در درازم ــی ده ــرار م ــش ق ــورد آزمای ــود را م موج
ــن  ــرد ، تعیی ــر نحــوه عملک ــد-19 ب ــری کووی ــای همه گی پیامده
اولویت هــا و زیرســاخت هــای ســازمانی تاثیرگــذار خواهــد بــود ]5[. 
 COVID-19 ــری ــه همه گی ــی ک ــش های ــی از چال ــن یک بنابرای
ــی و  ــای بین الملل ــش دیدگاه ه ــه افزای ــاز ب ــت، نی ــان داده اس نش
 COVID-19 جهانــی بــرای تجزیــه و تحلیــل تأثیــرات مختلــف

ــت ]1[. ــدت اس ــدت و بلندم در کوتاه م
بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه پیــش از کرونــا آمــوزش مجــازی در 
ایــران بطــور جــد دنبــال نشــده و زیرســاخت هــای الزم آن فراهــم 
نبــوده اســت و مطالعــات کمــی در خصــوص بررســی چالــش هــای 
ایــن موضــوع در کشــور انجــام شــده  و بیشــتر مطالعــات از نــوع 
ــه هــای  ــد کــه تمامــی جنب ــر پرسشــنامه بودن ــی ب کمــی و مبتن
ایــن مســئله را پوشــش نمــی دهنــد لــذا شــرایط پیــش رو فرصتــی 
اســت تــا پژوهشــگران بــه دنبــال بررســی و تحلیــل تجربیــات و                                                                                     
دیــدگاه هــای چالــش هــای پیــش روی ذینفعــان آمــوزش مجازی 
بــا اســتفاده از یــک مطالعــه کیفــی باشــند. داده هــای مطالعه کیفی 
ذهنــی بــوده و رویکــرد ارزشــمندی از عقایــد شــرکت کننــدگان و 
ــن  ــذا هــدف از ای درک تجــارب انســانی آنهــا مــی باشــد ]11[. ل
مطالعــه، تبییــن چالــش هــای آمــوزش مجــازی از دیــدگاه اســاتید 

و دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی مــی باشــد.

روش کار
مطالعــه حاضــر یــک پژوهــش کیفــی بــه روش تحلیــل محتــوی 
ــراد از  ــف درک اف ــرای کش ــن روش ب ــد. ای ــی باش ــراردادی م ق
پدیــده هــای روزمــره زندگــی و تفســیر محتــوای داده هــای ذهنــی 

ــکار مــی رود ]12[.  ب
مشــارکت کننــدگان بــه ترتیــب 16 دانشــجوی کارشناســی 
و کارشناســی ارشــد و 6 عضوهیــات علمــی دانشــکده هــای 
پرســتاری، بهداشــت و پیراپزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
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ــر هــدف  ــی ب ــه روش مبتن ــه ب ــد ک ســبزوار در ســال 1400 بودن
و برطبــق معیارهــای ورود بــه مطالعه)ســابقه آمــوزش مجــازی در 
نیمســال تحصیلــی گذشــته و امضــای رضایــت منــدی آگاهانــه از 
شــرکت در تحقیــق( تــا رســیدن بــه حــد اشــباع مــورد مصاحبــه 
عمیــق و نیمــه ســاختاریافته قــرار گرفتنــد. از آنجاییکــه در پژوهش 
ــل از شــروع  ــدگان قب ــداد مشــارکت کنن ــن تع ــرای تعیی ــی ب کیف
مطالعــه معیــاری وجــود نــدارد، لــذا نمونــه گیــری تازمــان رســیدن 
بــه اشــباع داده هــا ادامــه یافــت. پژوهشــگر بــا اســتفاده از 
ــوزش مجــازی چیســت؟«،  ــه شــما از آم ــر: »تجرب ســؤاالتی نظی
»ضعــف آمــوزش مجــازی را در چــه مــی بینیــد؟« و  »مهمتریــن 
ــوده  ــه ب ــما چ ــی ش ــته تخصص ــازی در رش ــوزش مج ــش آم چال
اســت؟« مشــارکت کننــدگان را بــه بیــان تجربیــات خــود ترغیــب 
ــا اســتفاده از ســواالت پیگیــری  نمــود. همچنیــن مصاحبــه گــر ب
نظیــر ایــن کــه گفتیــد یعنــی چــه؟، بعــد چــی شــد؟ مــی توانیــد با 
مثــال منظورتــون را واضحتــر بیــان کنیــد؟، آنهــا را در بیــان عمیق 
تــر تشــویق نمــود. همــه مصاحبــه هــا توســط دســتگاه دیجیتالــی 
ــس از  ــان ممکــن پ ــن زم ــط شــد و در کمتری ــط صــدا ، ضب ضب
انجــام هــر مصاحبــه پــس از چندیــن بــار گــوش دادن بــه آنهــا، 
بــا دقــت زیــاد بــا ذکــر حاالتــی ماننــد خنــده، آه، بغــض، ســکوت 
و غیــره بــه صــورت نوشــته درآمــد. فراینــد مصاحبــه در شــرکت 
ــا  ــان ب ــد. همزم ــول انجامی ــه ط ــه ب ــا 90دقیق ــدگان بین30ت کنن
انجــام مصاحبــه هــا تحلیــل داده هــا بــر اســاس روش پیشــنهادی 
ــد ]13[. در ایــن مطالعــه بعــد از  گرانهیــم و الندمــن انجــام گردی
ــه کلمــه دســتنویس  ــار مصاحبــه، متــن بــه صــورت کلمــه ب هرب
مــی شــد و چندیــن بــار متنهــای نوشــته شــده مطالعــه و کدهــای 
ــد. بدیــن ترتیــب کدهــای اولیــه کــه  اولیــه اســتخراج مــی گردی
مربــوط بــه هــم بودنــد ادغــام و بــر اســاس شــباهت هــا طبقــات را 
تشــکیل دادنــد کــه در نهایــت مفاهیــم نهفتــه در داده ها اســتخراج 

ــد.  گردیدن

بــه منظــور افزایــش صحــت و اســتحکام داده هــا از چهــار مقیــاس 
مقبولیــت، اعتمادپذیــری، تاییدپذیــری و انتقــال پذیــری مرتبــط بــا 
ــه از نظــرات  ــن صــورت ک ــد. بدی ــتفاده گردی ــی اس ــق کیف تحقی
اعضــای تیــم تحقیــق در تمامــی مراحــل جمــع آوری، تحلیــل و 
تفســیر داده هــا اســتفاده گردیــد، قبــل از قرارگیــری کدهــای اولیــه 
در طبقــات نیــز از روش تاییــد کدهــا توســط مصاحبــه شــوندگان 
اســتفاده شــده و ســرانجام کدهــای تحلیــل شــده توســط دو نفــر از 

همــکاران بازنگــری شــدند.
 پیــش از شــروع از مصاحبــه شــوندگان خواســته شــد تــا رضایــت 
نامــه آگاهانــه کتبــی را تکمیــل نمــوده و همچنیــن از آنــان اجــازه 
ضبــط صــدا و یادداشــت بــرداری از ایشــان گرفتــه شــده و بــه آنان 
اطمینــان داده شــد کــه هنــگام انتشــار نتایــج، اطالعــات فــردی 
ــر  ــش ب ــه از پژوه ــر مرحل ــد و در ه ــد مان ــی خواه ــه باق محرمان
حســب صالحدیــد مــی تواننــد از مطالعــه خــارج گردنــد. تاییدیــه 
ــا شــماره کــد    ــوم پزشــکی ســبزوار ب ــز از دانشــگاه عل اخــالق نی

ــد.  ــب ش IR.MEDSAB.REC.1399.1 کس

یافته ها
بیــم شــیوع همــه گیــری کرونــا و بــه دنبــال آن تعطیلــی مراکــز 
آموزشــی، آمــوزش مبتنــی بــر فضــای مجــازی را بــا چالــش هــای 
متعــددی روبــرو ســاخته اســت. یافتــه هــای پژوهــش حاضــر بــا 
ــوزش  ــای آم ــش ه ــاب چال ــده )جــدول1( در ب 22 مشــارکت کنن

مجــازی ارائــه گردیدنــد )جــدول2(.
در ابتــدا پــس  از کــد بنــدی 22 مصاحبــه و چندیــن بــار بازبینی در 
مراحــل مختلــف 546 کــد اســتخراج گردیــد کــه بــر ایــن اســاس 
ــفتگی  ــده »آش ــه عم ــوزش مجــازی در دو زمین ــای آم ــش ه چال
ــده و در  ــایی گردی ــازماندهی« شناس ــی س ــازمانی« و »بالتکلیف س
ــرار  ــه ق ــر طبق ــه و 2 زی ــه اولی ــه، 6 طبق ــر طبق ــت در 20 زی نهای

داده شــدند. 

 جدول 1. مشخصات دموگرافیک شرکت کنندگان در پژوهش

تعداد )درصد(مشارکت کنندگان 

دانشجویان
 )55(10دختر
 )45(6پسر

تعداداعضای هیات علمی 
1دانشیار
2استادیار
3مربی

22تعداد کل 
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جدول 2. چالش های آموزش مجازی از دیدگاه مشارکت کنندگان

طبقات اصلیطبقات اولیهزیرطبقات

سرعت پایین اینترنت
دغدغه های فنی

آشفتگی در سازماندهی

کاهش پهنای باند اینترنت
هزینه باالی خدمات  اینترنتی

ناهماهنگی در برگزاری کالس های آنالین
دغدغه های زمانی

تاخیر در شروع کالس ها
روابط ضعیف استاد و دانشجو

بیگانگی آموزشی

عدم توجه الزم دانشجویان به کالس درس
عدم رعایت اخالق از سوی دانشجویان
مغفول ماندن پرورش در کنار آموزش
عدم آشنایی اساتید با اصول تدریس

نبود سیستم پاسخگو
عدم آشنایی با فناوری آموزشی

ناهمگونی ریشه ای
بالتکلیفی سازمانی

همراه نبودن  اساتید و دانشجویان با آموزش مجازی
نیاز به محتوای الکترونیکی استاندارد
فقدان نظارت بر کالس های آموزشی

ناهمگونی مدیریتی
نبود بازخورد دقیق در فرایند آموزش

فقدان  پرستل فنی در امور پشتیبانی  آموزش
بی توجهی به ارزشیابی مستمر

آشفتگی در سازماندهی: 
مفهــوم آشــفتگی بــه شــرایط پیچیــده ای گفتــه مــی شــود کــه 
یــک ســازمان در مراحلــی از رشــد و پیشــرفت خــود بــا آن مواجــه 
شــده و بــا تمــام توان و انــرژی خود ســعی در عبــور از آن دارد. در 
همیــن رابطــه مــی تــوان گفــت نظــام آموزشــی نیــز از ایــن اصل 
مســتثنی نبــوده و در معــرض آشــفتگی هــای گوناگونی قــرار دارد 
ــوم  ــن مفه ــذارد ای ــر بگ ــوزش تاثی ــر روی آم ــد ب ــی توان ــه م ک
شــامل ســه طبقــه اولیــه «دغدغــه هــای فنــی»، «دغدغــه هــای 

زمانــی» و « بیگانگــی آموزشــی » اســت.  
دغدغه های فنی 

ــه  ــه ب ــا توج ــش ب ــدگان پژوه ــارکت کنن ــای مش  از دغدغه ه
شــرایط پیــش آمــده، مــی تــوان بــه زیرســاخت هــای اینترنــت 
ــه ســرعت پاییــن اینترنــت،  ــان ب اشــاره داشــت کــه در ایــن می
کاهــش پهنــای بانــد اینترنــت و هزینــه هــای بــاالی آن اشــاره 

ــد:  گردی
ــر  ــازی تغیی ــوزش مج ــرای آم ــد ب ــا بای ــازمان ه ــاختار س »س
ــک  ــاد ی ــد ایج ــی نیازمن ــتم آموزش ــر سیس ــتفاده از ه ــه، اس کن
ــم  ــا ه ــبه ت ــتانداردهای مناس ــاد اس ــاوری و ایج ــوی فن ــتر ق بس
فراگیــر و هــم  مدرســین بتوننــد از اون امکانــات اســتفاده کنــن.« 

ــتادیار(. )اس
ــه  ــی ب ــا دسترس ــاط ب ــری در ارتب ــی دیگ ــت علم ــو هیئ عض
ــه  ــت این ــه اینترن ــی ب ــور از دسترس ــن گفت:«منظ ــت چنی اینترن
ــای  ــی ه ــاب و گوش ــپ ت ــه، ل ــا رایان ــن ب ــه  دانشــجوها بتون ک
ــامانه های  ــور س ــن، همینط ــتفاده کن ــون از آن اس ــراه خودش هم
آمــوزش مجــازی بایــد طــوری باشــند در کنــار افزایــش پهنــای 
ــل  ــجویان تحمی ــرای دانش ــزه ب ــم بوی ــادی ه ــه زی ــد هزین بان

ــیار(. ــد.« )دانش نکن
ــده دیگــری از زیرســاخت هــای مناســب  ــه مشــارکت کنن تجرب
آمــوزش مجــازی و هماهنگــی الزم بــرای برگــزاری کالس هــای 
آموزشــی حاکــی از اینســت کــه »مــا امــکان دسترســی دائــم بــه 
اینترنــت رو  نداریــم، مشــکالتی برامــون تــو کالســها پیــش میــاد 
مثــال همیــن قطــع و وصــل شــدن اینترنــت، ســرعت پایینــش، 
ــیم اون رو از  ــی وارد کالس نش ــر دلیل ــه ه ــم ب ــم نتونی ــر ه اگ

دســت دادیــم و .« )دانشــجو(.
دغدغه های زمانی

مطابــق بــا یافتــه هــا اجــرای زمانبنــدی شــده آمــوزش بــا چالــش 
هایــی روبــرو بــود. سیســتم آمــوزش مجــازی و ســامانه ای کــه 
امــکان یادگیــری آمــوزش و برگــزاری جلســات در بســتر اینترنت 
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ــی  ــد بایســتی بســتر زمان ــن را فراهــم مــی نمای و بصــورت آنالی
ــاط  ــن ارتب ــد. در ای ــم نمای ــران فراه ــرای کارب ــتفاده از آن را ب اس
مــی تــوان بــه عــدم رعایــت نظــم در برقــراری کالس هــا اشــاره 
داشــت. یکــی از شــرکت کننــدگان اذعــان داشــت:« همونطــور که 
کالس هــای حضــوری ســر وقــت و منظــم برگــزار میشــه کاش 
ایــن امــکان وجــود داشــت کــه کالس آنالیــن هــم ســر وقتــش 
ــاد اســاتید زمــان کالس  ــات پیــش می ــی اوق برگــزار میشــد، خیل
شــون رو عــوض مــی کننــد بــدون اطــالع رســانی.« )دانشــجو(.

ــه دلیــل عــدم آشــنایی هــم دانشــجو و گاهــا اســاتید  »مســلما ب
بــا چگونگــی آمــوزش مجــازی گاهــا کالس هــا بــا تاخیــر برگــزار 

میشــه.« )اســتادیار(. 
بیگانگی آموزشی 

ــای  ــه ه ــجو از جنب ــناخت دانش ــدم ش ــه ع ــی ب ــی آموزش بیگانگ
مختلــف بســتر آمــوزش مجــازی اشــاره دارد. بیگانگــی آموزشــی 
اشــاره بــه عــدم هماهنگــی دانشــجو بــا اســتاد و سیســتم آموزشــی 
دانشــگاه دارد، عــدم حضــور اســتاد در کالس درس وارتبــاط 
ــای  ــش ه ــی از چال ــوان یک ــه عن ــجویان ب ــا دانش ــف او ب ضعی
آمــوزش مجــازی مــورد نظــر شــرکت کننــدگان بــود.  »تــو کالس 
مجــازی نبــود اســتاد بیــش از همیشــه احســاس میشــه تــو کالس 
آنالیــن گویــی کــه تــو محیــط علمــی و آکادمیــک نیســتی، تــو 
کالس هــای حضــوری اگــر تــو کالس بحثــی صــورت مــی گیــره 
اســتاد ااون رو هدایــت میکنــه امــا در کالس هــای آف الیــن ایــن 

اتفــاق نمــی افتــه«. )دانشــجو(
ــدی  ــتند ج ــاره داش ــه آن اش ــاتید ب ــتر اس ــه بیش ــواردی ک از م
ــو  ــک عض ــود. ی ــجویان ب ــوی دانش ــن کالس درس از س نگرفت
ــی  ــو کالس مجــازی فعالیت ــزود:» دانشــجوها ت ــات علمــی اف هی
ندارنــد، گاهــا فقــط وارد کالس میشــن، از اونجاییکــه تعامل اســتاد 
ــاش در کالس  ــی ه ــا همکالس ــجو ب ــی دانش ــجو و حت ــا دانش ب
غیرحضــوری کمتــر و یــا اصــال وجــود نــداره کالس هــا رو جــدی 

ــی( ــرن«. )مرب نمــی گی
تجــارب نشــان مــی دهنــد کــه آمــوزش مجــازی نتوانســته اســت 
زمینــه رشــد و پــرورش شــخصیت دانشــجویان را فراهــم نمایــد. 
درایــن ارتبــاط یکــی از اســاتید چنیــن مــی گویــد:» از اونجاییکــه 
ارتبــاط چهــره بــه چهــره بــا دانشــجوها برقــرار نمیشــه در نتیجــه 
ــی   ــیوه آموزش ــن ش ــای ای ــف ه ــن ضع ــی از بزرگتری ــرم یک بنظ
ــوری  ــی حض ــجویانه، وقت ــی  دانش ــه تربیت ــه جنب ــه ب ــدم توج ع
هســت قطعــا ارتبــاط دانشــجو و اســتاد تقویــت میشــه از طرفــی 
دانشــجوها خیلــی از جنبــه هــای اخالقــی رو از اساتیدشــون یــاد 

مــی گیــرن«. )اســتادیار(
در ارتبــاط بــا مشــکالت تدریــس در فضــای مجــازی الزم اســت 

کــه مدرســین بــرای چنیــن فضایــی بــه روز شــوند. در ایــن ارتبــاط 
یکــی از شــرکت کننــدگان اشــاره داشــت :» اســتاد مــا وقتــی ســر 
ــن  ــده، ای ــوری اوم ــر کالس حض ــی س ــاد گوی کالس درس می
فضاهــا بــا هــم کامــال فــرق میکنــه، ارائــه درس و نــکات مهــم و 
زمــان بنــدی هــا متناســب بــا کالس مجــازی نیســت«. )دانشــجو(
یافتــه هــای پژوهــش حاکــی از اینســت کــه  یکــی از مهــم تریــن 
چالــش هــا و نگرانــی هــای شــرکت کننــدگان پژوهــش فقــدان 
ســامانه پاســخگو و پشــتیبان ســامانه ای می باشــد: » کاربران این 
ســامانه هــا بایــد بتونــن راهنمایــی و مشــاوره بگیــرن، بــه تبــادل 
ــال باشــن،  ــد فع ــا بای ــه کــه اونه ــه مهــم این ــردارن، نکت نظــر بپ
امــکان گفتگــوی زنــده و متنــی وجــود داشــته باشــه« )اســتادیار(.
ــتیبان  ــتم پش ــک سیس ــود ی ــت وج ــه اهمی ــز ب ــجویان نی دانش
آنالیــن اشــاره داشــتند از جملــه یکــی از ایشــان اشــاره داشــت:» 
بــه نظــر مــن وجــود یــک سیســتم پشــتیبان آنالیــن مــورد نیــازه، 
یادمــه یــک بــار کــه میخواســتم فایــل هــای یکــی از محتواهــای 
آموزشــی رو از ســایت بگیــرم موفــق بــه ایــن کار نشــدم، مســئول 
ــر  ــا نظ ــه از م ــدون اینک ــود، ب ــته ب ــا رو برداش ــل ه ــایت فای س
خواهــی کنــه و یــا اینکــه بــراش مهــم باشــه کــه شــاید نیازمنــد 
زمــان بیشــتری بــرای دانلــود کــردن فایــل هــای مــورد نیازمــون 

باشــیم «. )دانشــجو(
بالتکلیفی سازمانی : 

نوظهــور بــودن آمــوزش مجــازی و نبــود قاعــده و نظــم جدیــدی 
کــه بتــوان تغییــر و تحــوالت مدیریتــی را در ســازمان ایجــاد نمــود 
ــای  ــش ه ــه چال ــازمانی و  از  جمل ــی س ــون بالتکلیف ــا مضم ب
آمــوزش مجــازی بشــمار مــی آیــد کــه از ایــن طبقــه دو زیرطبقــه 
»ناهمگونــی ریشــه ای«  و»ناهمگونــی مدیریتــی«   پدیــدار شــده 

اســت.  
ناهمگونی ریشه ای

ــزاری  ــش از برگ ــه  پی ــد ک ــن باورن ــر ای ــدگان ب ــارکت کنن مش
برگــزاری                                                                                                         چگونگــی  از  چندانــی  اطالعــات  هــا  کالس 
ــا دارن  ــتم ه ــن سیس ــه از ای ــایی ک ــه کس ــد: » هم ــته ان نداش
ــط  ــا محی ــل ب ــنایی حداق ــک آش ــد ی ــد بای ــی کنن ــتفاده م اس
کامپیوتــر و اینترنــت داشــته باشــند شــاید بهتــر بــود اوایــل شــروع 
کالس هــا بــرای مــا جلســات توجیهــی برگــزار مــی کــردن حتــی 
ــرای  ــکاالت ب ــن اش ــات ای ــی اوق ــون گاه ــاتیدمون چ ــرای اس ب
اســاتید مــون هــم پیــش میــاد گاهــا پیــش اومــده وقتــی اســتاد                         
ــه«. ــی پرس ــجوها م ــه از دانش ــیر کن ــی رو ش ــواد مطلب ــی خ م

)دانشجو(.  
»دانشــجویان و حتــی خــود مــا مدرســین در ابتــدا آشــنایی چندانــی 
ــا اگــر  ــواع سیســتم هــای آمــوزش مجــازی نداشــتیم، قطع ــا ان ب
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بــرای هــم دانشــجوها و هــم مدرســین جلســات توجیهــی برگــزار 
میشــد ایــن مســائل کمتــر بــود« )اســتادیار(.

ــوا  ــب و محت ــب مطل ــه تناس ــوب ب ــوزش مطل ــک آم ــاد ی ایج
ــای پژوهــش حاضــر  ــه ه ــن مهــم از دیگــر یافت بســتگی دارد ای
ــاد  ــوای زی ــه محت ــاره دارد ک ــده ای اش ــرکت کنن ــد. ش ــی باش م
بــدون اســتفاده از روش هــای گوناگــون آموزشــی میتونــه باعــث 
ناهمگونــی در آمــوزش بشــه:» متاســفانه بعضــی از دروس حجــم 
بســیار زیــادی مطلــب بارگــزاری میشــه بــدون اینکــه تنوعــی در 

ــب وجــود داشــته«. )دانشــجو( ــه مطل شــیوه ارائ
در ارتبــاط بــا اهمیــت محتــوای مطالــب بارگــزاری شــده بایــد بــه 
ســخنان یکــی از اعضــای هیــات علمــی اشــاره کــرد:» اگر اســاتید 
ــای  ــد محتواه ــازی در تولی ــوع  مج ــای متن ــوان از روش ه بخ
ــای  ــاخت ه ــه زیرس ــاز ب ــا نی ــد مطمئن ــتفاده کنن ــی اس الکترونیک
ــی  ــوزش الکترونیک ــه آم ــت وگرن ــوی هس ــی ق ــاوری آموزش فن
ــه نوشــته و تصویــر خواهــد شــد«. )اســتادیار(  بایســتی محــدود ب

ناهمگونی مدیریتی: 
شــرکت کننــدگان پژوهــش فقــدان  نظــارت بــر چگونگــی اجــرای 
آمــوزش، نبــود بازخــورد در فراینــد آمــوزش، ففــدان پرســنل فنــی 
ــی  ــوارد ناهمگون ــتمر را از م ــیابی مس ــه ارزش ــی ب ــی توجه و ب

مدیریتــی در سیســتم آموزشــی مجــازی برشــمردند. 
یکــی از مدیــران آمــوزش و از شــرکت کننــدگان در پژوهــش چنین 
ــوزش  ــه یکســان در آم ــک روی ــه ی ــرای اینکــه ب ــد:» ب مــی گوی
برســیم نیــاز هســت کــه نظــارت بــر کالس هــای آموزشــی، دوره 
هــای برگــزاری و محتــوای ارائــه شــده توســط اســاتید در طــول 
ــدر کالســهامون  ــه چق ــم ک ــه کنی ــی توج دوره انجــام بشــه، وقت
بــه اســتانداردها نزدیکــه در اصــل کیفیــت آمــوزش مــون رو بــاال 

بردیــم «. )اســتادیار( 
ــد  ــری نیازمن ــد یادگی ــق فراین ــام موف ــا انج ــه ه ــا یافت ــق ب مطاب
ــاره  ــده ای اش ــرکت کنن ــد. ش ــی باش ــب م ــورد مناس ــه بازخ ارائ
ــوی  ــی ت ــای آموزش ــت ه ــام فعالی ــد در تم ــجو بای داشت:»دانش
بحــث هــا شــرکت کنــه تــا مــن مــدرس بتونــم بــا بازخــوردی کــه 

ــتادیار(.  ــم«. )اس ــر اون کمــک کن ــری بهت ــه یادگی ــرم ب میگی
ــد:» کالس  در جایــی دیگــر یکــی از دانشــجویان اشــاره مــی کن
هامــون  از لحــاظ فنــی  بایــد بررســی بشــه مــا هنــوز بعضــی از 
ــا برگــزاری کالســهامون  مشــکالت تــرم گدشــته رو در ارتبــاط ب
ــره  ــار می ــازی انتظ ــه کالس مج ــرم تجرب ــک ت ــا ی ــم، ب داری

ــجو( ــه«. )دانش ــر کن ــهامون تغیی ــت کالس وضعی
چنیــن یادگیــری مســتقالنه ای قطعــا نیازمنــد حمایت و پشــتیبانی 
ــد:  ــی گوی ــدگان م ــرکت کنن ــی از ش ــاره یک ــد. در اینب ــی باش م
ــوردم و  ــکل برخ ــه مش ــازی ب ــزاری کالس مج ــا در برگ »باره

ــن  ــتم آنالی ــک سیس ــی ی ــده، حت ــم ب ــی به ــوده جواب ــی نب کس
ــی  ــه، االن دو ترم ــل کن ــه مشــکل پاســخگویی رو ح ــم میتون ه
هســت کــه آمــوزش مجــازی برقــراره ولیکــن هنــوز تــو بعضــی 
از کارهامــون بــا مشــکل روبروییــم مثــال انتخــاب واحــد یــا حتــی 

ــه صــورت مجــازی«. )دانشــجو( ــه ب حــذف و اضاف
ــش هــای مهــم  ــدگان یکــی دیگــر از چال ــاور شــرکت کنن ــه ب ب
آمــوزش مجــازی ضعــف در ارزشــیابی یادگیرنــدگان اســت. 
مشــارکت کننــده ای  در ایــن رابطــه مــی گویــد:» تجربــه مــن از 
تــرم گذشــته نشــون میــده اگــر هــر یکــی دو هفتــه یکبــار مطالب 
گفتــه شــده از هــر درســی یــک امتحــان گذاشــته بشــه مــا بیشــتر 
ــار نمیشــن، از  ــوا تلمب ــر آمــوزش میشــیم و ایــن همــه محت درگی
طرفــی  حضورمــون تــوی کالس پررنــگ تــر میشــه و رو کیفیــت 

آمــوزش هــم تاثیــر میگــذاره«. )دانشــجو(

بحث 
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد، مهمتریــن چالــش هــای 
آمــوزش مجــازی از دیــدگاه دانشــجویان و اعضــای هیــات 
علمــی بــه ترتیــب آشــفتگی در ســازماندهی کــه شــامل طبقــات 
ــی، بیگانگــی آموزشــی  ــه هــای زمان ــی، دغدغ ــه هــای فن دغدغ
ــه ای و  ــی ریش ــات ناهمگون ــامل طبق ــازمانی ش ــی س و بالتکلیف

ــتند. ــی هس ــی مدیریت ناهمگون
ــت  ــازماندهی اس ــفتگی در س ــا آش ــش ه ــن چال ــی از مهمتری یک
ــه  ــکاران )1390( مطالع ــار و هم ــی نج ــه وفای ــن رابط ــه در ای ک
ــبت  ــی نس ــات علم ــای هی ــرش اعض ــی  نگ ــدف بررس ــا ه ای ب
بــه آمــوزش مجــازی در ســال 1390 در دانشــگاه علــوم پزشــکی 
مشــهد انجــام دادنــد کــه در ایــن مطالعــه مهمتریــن چالــش هــای 
آمــوزش مجــازی از دیــدگاه اعضــای هیــات علمــی را عــدم وجــود 
زیــر ســاخت هــای مناســب و بــا کفایــت ماننــد تجهیــزات و عــدم 
ــن از  ــد، همچنی ــان دادن ــئولین نش ــب مس ــی از جان ــت کاف حمای
دیــدگاه محققیــن مهمتریــن چالــش هزینــه بــود کــه بــه عنــوان 
یکــی دیگــر از چالــش هــای مهــم در آمــوزش مجــازی بــه شــمار 
مــی آیــد کــه ســازمان هــا بایــد در رونــد پیــاده ســازی آمــوزش 
مجــازی بــه ایــن مــوارد توجــه وبــژه داشــته باشــند ]14[. نتایــج 
ایــن مطالعــه بــا مطالعــه حاضــر همســو و در یک راســتا می باشــد، 
چالــش هــای مربوطــه بــه هزینــه و نبــود تجهیــزات مناســب در 
ــا مفهــوم دغدغــه هــای فنــی و عــدم حمایــت  مطالعــه حاضــر ب
کافــی از جانــب مســئولین بــا مفهــوم ناهمگونــی مدیریتــی طبقــه 

بنــدی شــده اســت. 
ــن  ــود مهمتری ــه خ ــز در مطالع ــکاران )1390( نی ــی و هم انگبین
چالــش هــای آمــوزش مجــازی را از دیــدگاه دانشــجویان و اعضای 
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هیــات علمــی بررســی کردنــد، در ایــن مطالعــه مهمتریــن چالــش 
هــا عــدم توســعه بســتر اینترنتــی و هزینــه هــای بــاالی خدمــات 
ــوزش  ــه آم ــاتید ب ــی اس ــلط کاف ــدم تس ــن ع ــی همچنی اینترنت
ــام  ــازی ن ــوزش مج ــه آم ــن ب ــنایی مخاطبی ــدم آش ــازی و ع مج
ــز در راســتای نتایــج مطالعــه حاضــر  ــد کــه ایــن مطالعــه نی بردن
ــی و  ــای فن ــه ه ــه دغدغ ــر دو مطالع ــت و در ه ــده اس ــام ش انج
بیگانیگــی آموزشــی را مهمتریــن ایــن چالــش هــا نشــان داده انــد. 
ــت  ــت موضــوع عــدم حمای ــه اهمی ــه بررســی شــده ب ــا مطالع ام
دولــت از آمــوزش مجــازی پرداختــه بــود کــه در مطالعــه حاضــر 
ــه از  ــل ک ــن دلی ــه ای ــاید ب ــود، ش ــده ب ــن نش ــوم تبیی ــن مفه ای
ــژه ای  ــت وی ــوع اهمی ــن موض ــجویان ای ــاتید و دانش ــدگاه اس دی
ــان  ــالف در زم ــل اخت ــه دلی ــد ب ــی توان ــن تناقــض م نداشــت، ای
انجــام دو مطالعــه باشــد کــه در مطالعــه بررســی شــده که در ســال 
1390 انجــام شــده بــود هنــوز بحــث آمــوزش مجــازی آنگونــه که 
بایــد مــورد توجــه قــرار نگرفتــه بــود بنابرایــن تبییــن ایــن مفهــوم 
ــان  ــه زم ــه اینک ــه ب ــا توج ــا ب ــود ام ــن نب ــان دور از ذه در آن زم
ــه  ــا ورود ب ــال 1399 و ب ــه در س ــر  و اینک ــه حاض ــام مطالع انج
دوران پاندمــی کرونــا و اهمیــت و ضــرورت تشــکیل کالس هــای 
مجــازی، حمایــت دولــت از آمــوزش مجــازی بــه مراتــب بیشــتر 

شــده اســت ]15[.  
ــی  ــات بررس ــد مطالع ــز همانن ــکاران )2013( نی Owolabi  و هم

شــده مهمتریــن چالــش هــای آمــوزش مجــازی از دیــدگاه اعضای 
هیــات علمــی را بــه ترتیــب کــم ســوادی و بــی ســوادی مدرســین 
نســبت بــه آمــوزش مجــازی و هزینــه بــاالی ایــن آمــوزش هــا 
مــی دانــد کــه در مطالعــه حاضــر نیــز بــا مفاهیــم دغدغــه هــای 
فنــی و بیگانــی آموزشــی طبقــه بنــدی شــده اســت، و نتایــج ایــن 
ــدی و  ــابه اســت ]16[. احم ــه حاضــر مش ــا مطالع ــز ب ــه نی مطالع
ــش  ــی چال ــه بررس ــود ک ــه خ ــز در مطالع ــکاران )2020(  نی هم
هــای آمــوزش مجــازی در پاندمــی کوویــد 19 انجــام داده بودنــد، 
ــات و  ــود امکان ــش هــای آمــوزش مجــازی را کمب ــن چال مهمتری
مســائلی ماننــد نبــود اینترنــت پــر ســرعت، گــوش هــای هوشــمند 
و بســتر ســازی نامناســب آمــوزش مجــازی نشــان دادنــد کــه در 
مطالعــه حاضــر نیــز ایــن چالــش هــای بــا عنــوان دغدغــه هــای 
فنــی نــام گــذاری شــده اســت ]17[. صدقپــور و همــکاران )1387( 
نیــز در مطالعــه ای مهمتریــن چالــش هــای آمــوزش مجــازی را 
عــدم آگاهــی برخــی از اســاتید نســبت بــه آمــوزش مجــازی نشــان 
ــا  ــز ایــن چالــش بررســی شــده و ب داد کــه در مطالعــه حاضــر نی
مفهــوم عــدم آشــنایی اســاتید بــا اصــول روش تدریــس مجــازی 
نــام گــذاری شــده اســت ]Prakash .]18 )2003( نیــز در مطالعــه 
خــود مهمتریــن چالــش آمــوزش مجــازی را هزینــه بــاال عنــوان 

کــرد و از نظــر او دغدغــه هــای فنــی مهمتریــن چالــش آمــوزش 
مجــازی در کشــور هــای جهــان ســوم اســت ]19[. ایــن در حالــی 
اســت کــه Alves )2017( در مطالعــه خــود کــه بــه بررســی اثرات 
ــجویان  ــدگاه دانش ــرد از دی ــای عملک ــر ارتق ــازی ب ــوزش مج آم
پرداختــه بــود بــه ایــن نتیجــه رســید کــه آمــوزش مجــازی اگــر بر 
اســاس اصــول و شــرایط علمــی و همــراه بــا زیــر ســاخت هــای 
مناســب باشــد نــه تنهــا چالشــی نخواهــد داشــت بلکــه منجــر بــه 
ــان )1393(  ــد ]20[. کی ــد ش ــجویان خواه ــرد دانش ــای عملک ارتق
نیــز در مطالعــه خــود مهمتریــن چالــش هــای آمــوزش مجــازی 
را بــا اســتفاده از یــک مطالعــه کیفــی ســنجیده بــود کــه در ایــن 
مطالعــه مهمتریــن چالــش آمــوزش مجــازی را ضعــف تربیــت مــی 
دانــد، در ایــن مطالعــه چالــش هــای تعهــد و مســئولیت شــرکت در 
کالســها را عنــوان کــرده اســت کــه بــا مجــازی شــدن کالســها، 
ــی کــه  ــه صورت ــن حــوزه اشــکاالتی ایجــاد شــده اســت، ب در ای
ــای  ــت شــرکت در کالس ه ــد در دانشــجویان جه ــن تعه کمتری
ــوزش  ــی آم ــکل اصل ــه مش ــن یافت ــده و ای ــاد ش ــازی ایج مج
مجــازی بــود ]21[. در مطالعــه حاضــر نیــز مشــارکت کننــدگان بــه 
مفهــوم عــدم رعایــت اخــالق از ســوی دانشــجویان اشــاره کــرده 
و در بیانــات خــود بارهــا ایــن مشــکالت را در ارتبــاط بــا آمــوزش 
ــا مطالعــه  ــد. ایــن مطالعــه نیــز همســو ب مجــازی بیــان کــرده ان
حاضــر مســئله رعایــت اخــالق را جــزو مهمتریــن چالــش هــای 

آمــوزش مجــازی نشــان داده اســت. 
قربانخانــی و صالحــی نیــز در ســال 1395 و در حالــی کــه آمــوزش 
مجــازی هماننــد دوره حاضــر رواج باالیــی نداشــت مطالعــه 
ــه  ــبت ب ــی نس ــات علم ــای هی ــرش اعض ــی نگ ــدف بررس ــا ه ب
آمــوزش مجــازی بــا رویکــرد فنومنولــوژی انجــام دادنــد، در ایــن 
مطالعــه مهمتریــن چالــش آمــوزش مجــازی را طــرز تلقــی نســبت 
بــه آمــوزش مجــازی عنــوان کردنــد. منظــور از طــرز تلقــی دیدگاه 
منفــی اعضــا هیــات علمــی نســبت بــه آمــوزش مجــازی بــود کــه 
ــق  ــری عمی ــه دور از یادگی ــاده و ب ــا را س ــوزش ه ــوع آم ــن ن ای
مــی پنداشــتند، از نظــر ایــن مشــارکت کننــدگان آمــوزش حضــور 
مــی توانــد بــه مراتــب یادگیــری عمیــق تــری ایجــاد نمایــد، ایــن 
ــه حاضــر همخــوان نیســت، چــرا کــه در  ــج مطالع ــا نتای ــه ب یافت
ــازماندهی  ــفتگی در س ــش را آش ــن چال ــر مهمتری ــه حاض مطالع
آمــوزش مجــازی مــی دانــد کــه بــه ترتیــب از دغدغــه هــای فنــی 
و زمانــی و بیگانگــی آموزشــی تشــکیل شــده اســت ]22[. علــت 
اصلــی اختــالف در نتایــج ایــن دو مطالعــه را مــی تــوان بــه تغییــر 
در دیــدگاه اســاتید بــه مــرور زمــان دانســت، شــاید اگــر مطالعــه 
حاضــر در دوران اولیــه پاندمــی کرونــا انجــام شــده بــود طــرز تلقی 
ــوان یــک مفهــوم در ایــن  ــه عن منفــی اعضــای هیــات علمــی ب
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مطالعــه تبییــن مــی گردیــد امــا گذشــت زمــان و اجبــار بــه آموزش 
مجــازی از طــرف موسســات آمــوزش عالــی بــه مــرور زمــان ایــن 
دیــدگاه را در ارتبــاط بــا اعضــای هیــات علمــی دســتخوش تغییــر 

کــرده اســت.  
دومیــن چالــش بــزرگ آمــوزش مجــازی در مطالعــه حاضــر مربوط 
بــه بالتکلیفــی ســازمانی بــود که بــه ترتیــب از مفاهیــم ناهمگونی 
ریشــه ای و ناهمگونــی مدیریتــی تشــکیل شــده اســت. منظــور از 
ناهمگونــی ریشــه ای مشــکالت پایــه ای و ریشــه ای اســت کــه 
ــن  ــی از مهمتری ــه یک ــود دارد ک ــوزش مجــازی وج ــل آم در مقاب
ــجویان در  ــا دانش ــاتید ب ــودن اس ــراه نب ــه هم ــن طبق ــم ای مفاهی
ــه فنــاوری  آمــوزش مجــازی و ناآشــنایی اســاتید و دانشــجویان ب
ــوای الکترونیکــی اســتاندارد اســت.  ــد محت هــای آموزشــی و تولی
منظــور از ناهمگونــی مدیریتــی، مشــکالت بســیار زیــادی اســت 
ــدان  ــد فق ــی مانن ــم مهم ــا مفاهی ــی و ب ــدگاه مدیریت ــه از دی ک
ــی و از  ــئولین فن ــی مس ــی توجه ــر و ب ــورد موث ــارت و بازخ نظ

ــر نشــان داده شــده اســت.  طرفــی نبــود بازخــورد موث
ــا دانشــجویان در  ــاتید ب ــودن اس ــراه نب ــوم هم ــا مفه ــاط ب در ارتب
ــکاران )1396( در  ــی و هم ــه رس ــنی بن ــازی، روش ــوزش مج آم
مطالعــه خــود نشــان دادنــد گســتردگی فضــای آموزشــی یکــی از 
ــد،  ــه شــمار مــی آی مهمتریــن چالــش هــای آمــوزش مجــازی ب
چــرا کــه ایــن فضــا منجــر بــه نابرابــری هویــت اســتاد در مقابــل 
دانشــجو شــده و میــزان الگــو گیــری اســتاد از دانشــجو را کاهــش 
ــه چهــره موجــب  مــی دهــد و از طرفــی عــدم آمــوزش چهــره ب
ــتاد و  ــن اس ــح بی ــاط صحی ــدم ارتب ــایند و ع ایجــاد حــس ناخوش
دانشــجو مــی گــردد کــه در مطالعــه حاضــر نیــز بــا مفهــوم همــراه 
نبــودن اســاتید و دانشــجویان در آمــوزش مجازی نشــان داده شــده 
اســت ]23[. یافتــه هــای هــر دو مطالعــه از ایــن نظــر همســو بــوده 
و هــر دو مطالعــه بــه همراهــی و ارتبــاط نزدیــک میــان دانشــجو 
ــکاران )1392(  ــد و هم ــری مج ــد. باق ــرده ان ــاره ک ــتاد اش ــا اس ب
نیــز در مطالعــه خــود مهمتریــن چالــش هــای آمــوزش الکترونیک 
ــه از  ــد ک ــی کردن ــوردی بررس ــه م ــک مطالع ــتفاده از ی ــا اس را ب
ــازی  ــوزش مج ــش آم ــن چال ــز مهمتری ــه نی ــن مطالع ــدگاه ای دی
عوامــل مدیریتــی بودنــد، بــه صورتــی کــه اگــر در نظــام آمــوزش 
ــود  ــی وج ــارت کاف ــاال و نظ ــران رده ب ــت مدی ــک حمای الکترونی
نداشــته باشــد، امــکان آمــوزش موثــر نیــز وجــود نخواهــد داشــت 
]24[. ایــن مطالعــه نیــز همســو و هــم راســتا بــا مطالعــه حاضــر 
اســت چــرا کــه در مطالعــه حاضــر نبــود نظــارت موثــر در آمــوزش 
ــن  ــی از مهمتری ــی یک ــی مدیریت ــوان ناهمگون ــا عن ــازی ب مج
طبقــات تشــکیل دهنــده مطالعــه مــی باشــد. مشــارکت کننــدگان 
در پژوهــش حاضــر نیــز بــه اهمیــت نظــارت و بازخــورد مناســب 

در ارتقــای کیفیــت آمــوزش مجــازی بــه صــورت مســتقیم اشــاره 
کــرده بودنــد. 

ــی  ــه بررس ــه ای ب ــز در مطالع ــکاران )2020( نی Surkhali  و هم

ــور  ــا در کش ــی کرون ــازی در دوران اپیدم ــوزش مج چالشــهای آم
آفریقــا پرداختــه بودنــد، نشــان دادنــد کــه مهمتریــن چالــش هــا در 
آمــوزش مجــازی مربــوط بــه مســائل مدیریتــی اســت، چــرا کــه 
آمــوزش مجــازی بــدون پیــش زمینــه قبلــی مدیریتــی منجــر بــه 
عــدم اخــذ بازخــورد کافــی و از طرفــی عــدم هماهنگــی هــای الزم 
بیــن اســتاد و دانشــجو گردیــده و منجــر بــه کاهــش اثــر بخشــی 
آمــوزش خواهد شــد ]25[. شــفیعی سروســتانی و همــکاران )1398( 
نیــز تجــارب دانشــجویان از برگــزاری کالس هــای الکترونیکــی را 
در مطالعــه ای بــا رویکــرد پدیــدار شناســی بررســی کردنــد کــه در 
ایــن مطالعــه مهمتریــن چالشــها را عوامل زیــر ســاختی، ارتباطی و 
اخالقــی مطــرح کردنــد کــه عوامــل زیــر ســاختی در ایــن پژوهش 
اشــاره بــه کاهــش ســرعت اینترنــت و ظرفیــت محــدود سیســتم 
ــران  ــه مدی ــش توج ــی را کاه ــل مدیریت ــی و عوام ــای اینترنت ه
ــن  ــری الکترونیکــی داشــت کــه از ای ــه اهمیــت یادگی ــاال ب رده ب
ــه  ــن مطالع ــا در ای ــت، ام ــو اس ــر همس ــه حاض ــا مطالع ــت ب جه
چالشــهای آموزشــی، اخالقــی، حمایتــی و ارتباطــی نیــز بــه عنــوان 
ــا مطالعــه  ــن نظــر ب ــد کــه از ای ــش ا تبییــن گردی مهمتریــن چال
ــن                                                                                         ــر مهمتری ــه حاض ــد. در مطالع ــی باش ــض م ــر در تناق حاض
ــی  ــازماندهی و بالتکلیف ــفتگی در س ــب آش ــا را در قال ــش ه چال
ــج دو  ــض در نتای ــی تناق ــت اصل ــازمانی نشــان داده اســت. عل س
ــه  ــردد ک ــی گ ــاز م ــات ب ــام مطالع ــان انج ــه زم ــز ب ــه نی مطالع
مطالعــه حاضــر در دوران اپیدمــی کرونــا و ضــرورت انجــام آموزش 
مجــازی انجــام شــده اســت کــه حتــی بــا وجــود الــزام بــه اســتفاده 
از آمــوزش هــای مجــازی، از دیــدگاه اســاتید و دانشــجویان هنــوز 
چالــش هــای مدیریتــی مشــاهده شــده اســت. تبیــن ایــن مفهــوم 
مــی توانــد نقــش مهمــی در ارائــه بازخــورد بــه مدیــران رده بــاال 
داشــته باشــد تــا بــا اصــالح عوامــل فنــی و مدیریتــی شــاهد بهبود 

کیفیــت آمــوزش مجــازی در ســطح کشــور باشــیم ]26[.
مطالعــات مختلفــی چالــش هــای آمــوزش مجــازی را در کشــور 
هــای مختلــف بــا گــروه هــای مختلــف انجــام دادنــد کــه اکثــر 
مطالعــات در دوران قبــل از پاندمــی کرونــا و برخــی نیــز در دوران 
پاندمــی کوویــد 19 امــا در قالــب مطالعــات بــا رویکــرد نامــه بــه 
ســردبیر چالــش هــای آمــوزش مجــازی را بررســی کــرده بودنــد، 
ــن شــرایط موجــود و ضــرورت  ــا در نظــر گرفت ــه حاضــر ب مطالع
انجــام آمــوزش هــا در ایــن دوران در کشــور ایــران انجــام شــده 
اســت کــه محققیــن بــه صــورت بســیار دقیــق و بــا رعایــت اصول 
صحیــح مصاحبــه مهمتریــن چالــش هــای آمــوزش مجــازی را از 
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دیــدگاه اســاتید و دانشــجویان نشــان داده انــد. آشــفتگی در 
ســازماندهی و بالتکلیفــی ســازمانی نشــان مــی دهــد کــه علیرغــم 
ــه  ــم دغدغ ــوز ه ــا هن ــی کرون ــروع پاندم ــاه از ش ــت 14 م گذش
ــی  ــل مدیریت ــی و آموزشــی و عوام ــی، زمان ــوان فن ــا عن ــی ب های
بــا عناویــن عوامــل ریشــه ای و ناهمگونــی مدیریتــی وجــود دارد.  
ــه مــکان انجــام  مهمتریــن محدودیــت مطالعــه حاضــر مربــوط ب
ــبزوار و  ــکی س ــوم پزش ــگاه عل ــا در دانش ــه تنه ــود ک ــه ب مصاحب
بــا دانشــجویان و اســاتید ایــن دانشــگاه مصاحبــه شــده بــود کــه 
ــه هــا مطــرح اســت، یکــی  ــری محــدود یافت ــم پذی امــکان تعمی
دیگــر از محدودیــت هــای پژوهــش از جمــع ینــدی نظــرات هر دو 
اســاتید و دانشــجویان بــه عنــوان مشــارکت کننــدگان مــی باشــد. 
پیشــنهاد مــی گــردد در مطالعــه ای چالــش هــای آمــوزش مجازی 
ــه در بیــن دانشــجویان  در دانشــگاه هــای متعــدد و بطــور جداگان
ــا یکدیگــر مقایســه  ــج ب ــات علمــی بررســی و نتای و اعضــای هی

گــردد.

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه اینکــه کشــور ایــران ســابقه ای نســبتا طوالنــی در 
برگــزاری کالس هــا و آمــوزش هــای مجــازی در ســطح آمــوزش 
عالــی دارد، توجــه بــه چالــش هــا و موانــع موجــود در ایــن مســیر 
مــی توانــد کیفیــت آمــوزش عالــی را بــه مراتــب در ارتقــا دهــد. 
ــرد  ــا رویک ــر ب ــه حاض ــازی در مطالع ــوزش مج ــای آم ــش ه چال
ــب  ــه ترتی ــه ب ــد ک ــی ش ــا بررس ــی کرون ــی در دوران پاندم کیف
مهمتریــن چالــش هــا با دو مفهــوم بزرگ آشــفتگی در ســازماندهی 
و بالتکلیفــی ســازمانی تبییــن شــدند کــه در طبقــه آشــفتگی در 
ســازماندهی، چالــش هــا مربــوط بــه دغدغــه هــای فنــی و زمانــی 

و بیگانگــی آموزشــی بودنــد کــه ضــرورت توجــه هــر چــه بیشــتر 
دولــت بــه ارتقــای کیفیــت آمــوزش مجــازی بــا تخصیــص بودجــه 
کافــی بــه موسســات و آمــوزش هــای عالــی همچنیــن برگــزاری 
ــا  کارگاه هــای آموزشــی جهــت آشــنایی اســاتید و دانشــجویان ب
ــت  ــا کیفی ــازی ب ــای مج ــزاری کالس ه ــح برگ ــوه ی صحی نح
ــای  ــش ه ــد چال ــتا نبای ــن راس ــت. در ای ــده اس ــان داده ش نش
مدیریتــی را دســت کــم گرفــت ایــن چالش هــا از ناهمگونــی های 
مدیریتــی و ریشــه ای تشــکیل شــده انــد کــه لــزوم توجــه بــه این                                                                                   
چالــش هــا بــر کســی پوشــیده نیســت. چالــش هایــی از جنــس 
مدیریــت و ســازمان همانگونــه کــه در اکثــر مطالعــات نشــان داده 
ــر اهمیــت آمــوزش  ــران ب ــد مدی ــا  تاکی ــاط ب شــده اســت در ارتب
مجــازی و مســئله حمایــت از ایــن آمــوزش هــا مطــرح اســت. نظر 
بــه نتایــج ایــن مطالعــه پیشــنهاد مــی گــردد در مطالعاتــی دیگــر 
بــه بررســی آمــوزش مجــازی بــه منظــور یادگیــری بهتــر و تدوین 

الگوهــای موثــر و مناســب آمــوزش مجــازی پرداختــه شــود. 

سپاسگزاری
 بدینوســیله از کلیــه اســاتید و دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ســبزوار بــه جهــت همــکاری در ایــن پژوهــش، کمــال تشــکر را 

داریــم. 

تضاد منافع
نویســندگان ایــن مقالــه اعــالم مــی دارنــد کــه در رابطــه بــا ایــن 

مقالــه هیــچ گونــه تضــاد منافعــی وجــود نــدارد.
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