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Research Paper:
Challenges of Virtual education During the Pandemic of COVID-19: A Qualitative 
Research

Background & Aims Coronavirus epidemic, along with other countries around the world, in Iran, also 
raised the need for social distancing and home quarantine. As a result, the continuation of face-
to-face education was disrupted and virtual education was chosen as a strategy for not stopping 
education in schools and universities. Alternatively, virtual education was adopted in order not to 
stop education, thereby causing new challenges for students and universities. This qualitative study 
aimed at investigating the experiences of university professors of the problems of virtual education 
during the COVID-19 pandemic.
Materials & Methods This qualitative study was conducted using conventional content analysis. The 
aim of this study was to answer the question “What is the experience of university teachers about the 
challenges of virtual education during COVID-19 pandemic?”. Participants were 24 university teachers 
in different fields whom were selected with purposeful sampling. Teachers of different disciplines at 
the university with a master’s degree or higher who also had at least three years of teaching experi-
ence were included in the study. Semi-structured interviews with open-ended questions were used 
to collect data. Analyzing data was done through conventional content analysis with Lundman and 
Graneheim methods with Maxqda.
Results The descriptive results of the study revealed that the age range of the participants was from 30 
to 50 years old. 62.5 percent of the teachers were female. Their teaching experience varied from 3 to 
26 years. In terms of academic degree, 58 percent were assistant professor, 20 percent were instruc-
tor, 16 percent were associate professor, and 6 percent were full professor. Additionally, 66 percent of 
them were teaching at state universities. The results obtained from the qualitative part of the study 
included Technology-related problems with 3 subcategory, Problems with the teaching process with 5 
subcategory and Poor interaction with 3 subcategory.
Conclusion Due to the long closure of universities and the long-term use of e-learning Managers and 
policymakers in the education system need to design programs to address these issues.
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T
Extended Abstract

Introduction

he emerging COVID-19 disease with 
forced closures around the world, all as-
pects of society including economy, edu-

cation, culture and ... faced a serious challenge, and has 
introduced a new lifestyle to people around the world. 
But the change she made in the field of education was 
very remarkable in Iran disrupted face-to-face education 
in educational centers due to social distancing and home 
quarantine. The movement of teachers from traditional 
education to virtual learning, despite the lack of adequate 
preparation and appropriate infrastructures of e-learning 
program in the second semester programs of 2019-2020 
and subsequently in the first semester of 2020-2021 was 
implemented throughout the country. Alternatively, vir-
tual education was adopted in order not to stop education, 
thereby causing new challenges for students and univer-
sities. This qualitative study aimed at investigating the 
experiences of university professors of the problems of   
virtual education during the COVID-19 pandemic.

Materials and Methods 

This qualitative study was conducted using conven-
tional content analysis. The aim of this study was to an-
swer the question “What is the experience of university 
teachers about the challenges of virtual education during 
COVID-19 pandemic?”. Participants were 24 university 
teachers in different fields whom were selected with pur-
poseful sampling. Teachers of different disciplines at the 
university with a master’s degree or higher who also had 
at least three years of teaching experience were included 
in the study. In this method, the researcher used partici-
pants who had rich experience about the subject and were 
willing to participate in the research. In order to follow 
the social distancing, all interviews were conducted virtu-
ally via Skype, Whatsapp, at intervals of 45 to 60 minutes 
by an experienced interviewer. Interviews were continued 
until the data saturation and not reaching the new code in 
the last three interviews. Semi-structured interviews with 
open-ended questions were also used to collect data. Fi-
nally, the interviews were typed, and read several times 
to extract the original codes. Analyzing data was done 
through conventional content analysis with Lundman and 
Graneheim methods with Maxqda. To check and ensure 
data trustworthiness and credibility, in addition to spend-
ing enough time to gather and analyze data, the gathered 
data were examined by the research team after running 
the interviews and codifying them. To check confirm abil-
ity, the analyzed interviews were given to two teachers 

who participated in the study. Then, an experienced per-
son (who had experience in qualitative research and vir-
tual education) was requested to look into the interviews, 
codes, and extracted themes. Further, to check credibility 
and trustworthiness of data, two external supervisors were 
employed. To check transferability of data, sufficient 
qualitative data were provided so that readers would be 
able to evaluate data in other aspects.

Results

The descriptive results of the study revealed that the age 
range of the participants was from 30 to 50 years old. 62/5 
percent of the teachers were female. Their teaching ex-
perience varied from 3 to 26 years. In terms of academic 
degree, 58 percent were assistant professor, 20 percent 
were instructor, 16 percent were associate professor, and 
6 percent were full professor. Additionally, 66 percent of 
them were teaching at state universities.  

The results obtained from the qualitative part of the 
study included Technology-related problems with 3 sub-
category (Infrastructure defect, Low quality of Internet, 
Lack of supprot for class-related problems), educational 
problems with 5 subcategory(Limitation in conveying the 
full lesson content, Limitation in using different teaching 
methods, Feeling of superficial education, Learners’ de-
motivation (lack of active participation by students), Lack 
of deep learning achievement) and Poor interaction with 
3 saucategory (Lack of knowing students, Lack of rela-
tionship with students, Weak interaction with colleagues).

Conclusion

The present study’s findings showed that teachers were 
forced to face infrastructural and educational problems in 
virtual learning condition. Several factors such as unfa-
miliarity of professors and students with online education 
system and lack of adequate preparation of educational 
organizations for effective implementation and adequate 
and timely support caused these problems. Regardless of 
the cause of the problem, These problems directly and 
indirectly negatively affect the final outcome of educa-
tion, which is student learning. Due to the long closure of 
universities and the long-term use of e-learning Managers 
and policymakers in the education system need to design 
programs to address these issues.
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مقاله پژوهشی

چالش های آموزش مجازی در دوران پاندمی کووید-19: یک پژوهش کیفی

زمینه و هدف اپیدمی ویروس کرونا هم زمان با سایر کشورهای جهان در ایران نیز لزوم رعایت فاصله اجتماعی و قرنطینه خانگی را مطرح و 
درنتیجه، ادامه آموزش حضوری را با اختالل مواجه کرد و آموزش مجازی راهکاری برای عدم توقف آموزش در مدارس و دانشگاه ها انتخاب 
شد. راهکاری که گرچه برای عدم توقف آموزش در کشور اتخاذ شده بود، اما دانشجویان و دانشگاه ها را با چالش جدید و پیچیدگی های 
خاصی روبه رو کرد. این مطالعه کیفی با هدف تبیین تجربیات مدرسین دانشگاه از مشکالت و چالش های آموزش مجازی در دوران پاندمی 

کووید-19طراحی و اجرا شد.
روش بررسی این مطالعه یک پژوهش کیفی است که با روش تحلیل محتوای قراردادی با هدف پاسخ به سؤال »تجربه مدرسین دانشگاه 
از چالش های آموزش مجازی در دوران پاندمی کووید-19 چیست؟« انجام شد. مشارکت کنندگان شامل 24 نفر از مدرسین رشته های 
مختلف علوم پزشکي مانند پرستاري، مامایي، فیزیوتراپي، پزشکی، تغذیه و کاردرمانی در دانشگاه های علوم پزشکی دولتی و آزاد بودند که 
به صورت هدفمند انتخاب شدند. مدرسین رشته های مختلف در دانشگاه با مرتبه علمی حداقل مربی که همچنین دارای حداقل 3 سال 
سابقه تدریس بودند برای شرکت در پژوهش وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با سؤاالت باز 
استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل محتوای قراردادی با روش الندمن و گرانهایم و با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام شد.

یافته ها دامنه سني مشارکت کنندگان 30 تا 55 سال بود. 62/5 درصد مدرسین شرکت کننده، زن بودند. سابقه تدریس شرکت کنندگان از 
3 تا 26 سال متغیر بود. از نظر مرتبه علمي 58 درصد استادیار، 20 درصد مربی، 16 درصد دانشیار و 6 درصد استاد تمام بودند. چالش های 
آموزش مجازی در سه طبقه اصلی شامل مشکالت فناوری، مشکالت فرایند تدریس و بستر تعاملی ضعیف و 12 زیرطبقه از تجربیات 

اساتید دانشگاه در رابطه با مشکالت آموزش مجازی استخراج شدند. 
نتیجه گیری با توجه به طوالنی بودن تعطیلی دانشگاه ها و استفاده بلندمدت از آموزش مجازی، به نظر می رسد در دوران پیش رو نیز 
بخشی از آموزش ها به صورت مجازی برگزار خواهد شد. بنابراین الزم است مدیران و سیاست گذاران نظام آموزشی برنامه هایی برای رفع 
این مشکالت طراحی کنند تا با نهادینه شدن آموزش الکترونیک از این پتانسیل برای گسترش و سهولت یادگیری فراگیران استفاده شود.

کلیدواژه ها: 
چالش، آموزش مجازی، 

اهداف یادگیری، دانشگاه، 
مشکالت آموزشی
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مقدمه

بیماری نوظهور کووید-19 با تعطیلی اجباری در سراسر جهان، 
سبک زندگی جدیدی را پیش روی مردم نقاط مختلف جهان 
قرار داد، اما تحولی که در حوزه آموزش ایجاد کرد، بسیار قابل 
توجه بود ]1[. تغییرات و تحوالت ایجادشده منجر به استفاده 
اجباری از فضای مجازی و زیرساخت های اینترنتی برای یادگیری 
الکترونیکی و دست یابی به اهداف آموزشی مورد انتظار شد ]2[. 
کالرك1 و مایر2، یادگیري الکترونیکي را روش ارائه مطالب از طریق 
وسایل دیجیتالي همچون کامپیوتر و موبایل به منظور بهبود در 
یادگیري تعریف کرده اند ]3[. برخالف آموزش حضوری در کالس 
در آموزش الکترونیکی همه چیز به راحتی در دسترس است، مثاًل 
رنگ صفحه نمایش یا بررسی صحت و دقت محتوا به راحتی قابل 
انجام است ]4[. اگرچه برای این روش آموزشی، مزایای متعددی 
مثل انعطاف پذیری آموزشی و دانشجومحور بودن یادگیری ]5[، 
از طریق  دانشجویان  و  اساتید  بین  ارتباطی  بهبود مهارت های 
تعامالت روزانه، بهبود یادگیری از طریق تعامالت اجتماعی داخل 
شبکه مثل بحث گروهی و انتشار اطالعات متفاوت ذکر شده است 
]6[، اما مطالعات دیگری هم چالش ها و معایبی مثل وقت گیر بودن 
و پرهزینه بودن تهیه برنامه ها، وابستگی به اینترنت، مشکالت فنی 
و مالی پشتیبانی برای تهیه و اجرای برنامه ]7[، فقدان مهارت های 
مدیریتی و نظارتی، محدودیت در زیرساخت های فنی و ارتباطی، 
عدم تطابق کامل محتوای ارائه شده با نیازهای موجود، محدودیت 
و صدمه به مهارت های مربوط به ارتباطات اجتماعی ]8[ و کیفیت 
پایین یادگیری و عدم استفاده از اساتید آموزش دیده در حوزه 

آموزش مجازی ]11-9[ را ذکر کرده اند. 

حرکت اجباری مدرسین از آموزش سنتی به سوی آموزش 
مجازی در برنامه های نیم سال دوم سال تحصیلی 99-1398 و 
متعاقباً در نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399 چالش ها 
و فرصت های زیادی را پدید آورد. این چالش ها در نبود آمادگی 
کافی اساتید در کنار فقدان زیرساخت های مناسب برنامه آموزش 
الکترونیک، بیشتر خود را نشان داد ]12[. بر اساس مطالعه کیفی 
شامل  مجازی  آموزش  معایب  پاکستان،  کشور  در  انجام شده 
مواردی مثل ناتوانی اساتید در آموزش مطالب به صورت مجازی، 
عدم دریافت بازخورد مناسب از دانشجو، فقدان انسجام آکادمیک 
مثل نبود نظم و امکان تقلب دانشجویان بود ]5[. تردید در صحت 
و اعتبار اطالعات، نگرانی از امنیت شبکه و حفظ حریم خصوصی 
استفاده  در  مناسب  فرهنگ سازی  و  بستر سازی  به  نیاز  افراد، 
درست از شبکه های مجازی و وجود یک سیستم نظارتی دقیق 
برای نظارت و سازمان دهی اطالعات موجود در شبکه های مجازی 
از چالش های ذکرشده در یک مطالعه کیفی انجام شده در کشور 
ایران است ]6[. همچنین نتایج یک مطالعه کیفی دیگر، فرهنگ 

1. Ruth Colvin Clark
2. Richard E Mayer

معیوب سازمانی مثل عدم آشنایی پرسنل سازمان برای کار با 
ابزارهای یادگیری الکترونیکی و فقدان زیرساخت های مناسب 
آموزش مجازی مثل سرعت کم اینترنت و کمبود تجهیزات و 
نادیده  آموزشی،  جلسات  برگزاری  برای  مناسب  فضای  فقدان 
با  ارائه شده، مواجهه  گرفتن حقوق مالکیت معنوی در مطالب 
اطالعات  امنیت  از  نگرانی  و  کامپیوتری  ویروس های  و  هکر ها 
شخصی را از جمله موانع و مشکالت آموزش مجازی برشمرده 
است ]13[. با این اوصاف تجربه آموزش مجازی در این دوران 
بسیار چالش برانگیز بوده و می تواند درس های مهمی برای نظام 

آموزشی جامعه ایران داشته باشد. 

صورت  در  مجازي  آموزش  که  هستند  آن  بیانگر  تحقیقات 
با   .]14[ بود  خواهد  کارآمدي  و  موفق  سیستم  مؤثر،  اجراي 
توجه به تحوالت اخیر جهانی و الزام استفاده از آموزش مجازي، 
به درستي شناسایي  باید  مسیر  این  در  پیش آمده  چالش هاي 
شوند تا اقدامات الزم براي رفع آن ها و بهبود کیفیت آموزش 
صورت گیرد و هدف نهایي آموزش که بهبود کیفیت یادگیري 

دانشجویان است، تحقق یابد.

بر اساس دانش کنونی تیم تحقیق، تا کنون مطالعه ای به صورت 
اختصاصی به بررسی مشکالت آموزش مجازی در دوره پاندمی 
کرونا در ایران به روش کیفی نپرداخته است. مطالعه عمیق این 
تجربیات و روشن سازی زوایای پنهان و آشکار چالش های این نوع 
آموزش می تواند به افزایش بهره وری آموزش مجازی به عنوان یک 
سرمایه در فضای آموزشی کشور کمک کند. بنابراین این مطالعه 
از مشکالت  دانشگاه  تجربیات مدرسین  تبیین  با هدف  کیفی 

آموزش مجازی در دوران پاندمی کووید-19 طراحی و اجرا شد.

روش بررسی

این مطالعه کیفی با روش تحلیل محتوای قراردادی در فاصله 
تحلیل  روش  انجام شد.  مرداد سال 1400  آخر  تا  زمانی خرداد 
محتوای قراردادی اغلب هنگامی مناسب است که نظریه موجود یا 
متون پژوهشی و ادبیات تحقیق در مورد آن پدیده، محدود باشد. 
در این روش، طبقات و کدها از دل داده ها جریان می یابد. در روش 
مذکور، اطالعات جمع آوری شده از طریق متون نوشتاری یا مصاحبه 

انجام شده و نظریه های از پیش موجود جایگاهی ندارند ]15[. 

مشارکت کنندگان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. 
در این روش، پژوهشگر از شرکت کنندگانی در پژوهش استفاده 
کرد که دارای تجربه غنی درباره موضوع مورد پژوهش بود و تمایل 
به مشارکت  در پژوهش داشتند. معیارهای ورود به مطالعه شامل 
دارا بودن مرتبه علمی مربی و باالتر و سابقه تدریس حداقل 3 سال 
بود تا مدرس به واسطه تجربه آموزش حضوری قادر به بیان دقیق 
و کامل تجربیات خود از مشکالت آموزش مجازی و تفاوت های آن 
با آموزش حضوری باشد. تالش شد تا انتخاب مشارکت کنندگان 
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از دانشگاه های مختلف علوم پزشکي، هر دو جنس، رتبه های علمی 
مختلف، رشته هاي مختلف مثل پرستاري، مامایي و فیزیوتراپي با 
سابقه تدریس متفاوت باشد تا حداکثر تنوع نمونه گیری رعایت شود. 
پژوهشگر از طریق پیامک بعد از معرفي خود به مشارکت کنندگان، 
اجازه تماس تلفني را کسب می کرد و طي تماس تلفني، اهداف 
پژوهش را به طور کامل شرح می داد و در مورد لزوم انجام مصاحبه 
به صورت غیرحضوري به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی، ضبط 
صدا و تصویر در زمان انجام مصاحبه نظر آن ها را جویا می شد. 
در صورت تمایل و رضایت مشارکت کنندگان، فرم رضایت آگاهانه 
از طریق ایمیل3 یا واتس آپ4 به آدرس مشارکت کنندگان ارسال 
می شد. سپس مکان و زمان مصاحبه ها با توافق شرکت کنندگان 
از طریق اسکایپ5 و پیام رسان واتساپ  به صورت غیرحضوری و 
تعیین می شد. دو ساعت قبل از زمان تعیین شده برای مصاحبه یک 
پیام یادآور ارسال می شد و از مشارکت کننده درخواست می شد در 
ساعت مشخص شده توسط خود مشارکت کننده در یک محیط آرام 
و بی صدا حضور داشته باشند. تماس تصویری از طرف پژوهشگر در 

ساعت تعیین شده برقرار و مصاحبه ها انجام شد. 

جمع آوری اطالعات با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته 
توسط سؤاالت باز انجام شد. مصاحبه ها با طرح چند سؤال کلی 

آغاز شد. 

نمونه سؤال مصاحبه: »لطفاً تجربه خود را از یک روز کالس 
به صورت مجازی بیان کنید.«، »در طول یک جلسه آموزشی چه 
مسائل ناخواسته ای پیش می آمد که در روند آموزش شما اختالل 

ایجاد می کرد«. 

بر اساس پاسخ های مشارکت کنندگان، سؤاالت پیگیرانه بیشتر 
در این زمینه مانند »کمی بیشتر توضیح دهید.«، »لطفاً در این 
مورد مثالی بزنید.« پرسیده شد. طول مدت مصاحبه ها 15-60 
دقیقه و به  طور متوسط 35 دقیقه بود. تعداد مشارکت کنندگان بر 
اساس اشباع داده ها تعیین شد، به طوری که پس از 22 مصاحبه، 
طبقه جدیدی شکل نگرفت، اما برای اطمینان دو مصاحبه دیگر 

نیز انجام شد و تعداد نهایی مشارکت کنندگان 24 نفر شد.

تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل محتوای قراردادی با روش 
گرانهایم6 و الندمن7 انجام شد. ابتدا کل متن مصاحبه با دقت برای 
غوطه ور شدن در داده ها و رسیدن به یک درك کلی خوانده شد. 
بعد از آن، متن مورد نظر چندین بار خوانده شد. سپس واحدهای 
معنایی مشخص شده و کدهای اولیه شکل گرفت و این کدها با 
توجه به روابط، شباهت ها و تفاوت ها در زیرطبقات و طبقات جای 

گرفتند ]16[. 

3. Email
4. WhatsApp
5. Skype
6. Ulla Hällgren Graneheim
7. B Lundman

از  ارائه شده  مطالب  علمی  دقت  و  صحت  از  اطمینان  برای 
معیار های چهارگانه لینکن و گوبا8 که شامل قابلیت اعتماد ، معتبر 

بودن، قابلیت انتقال و قابلیت تأیید است، استفاده شد.

معیار های چهارگانه لینکن و گوبا

معتبر بودن

 برای این منظور محققین سعی کردند در مدت زمان طوالنی 
با داده ها و اساتید در ارتباط باشند تا اطمینان حاصل کنند که 
برداشت های محقق دقیقاً همان چیزی است که مشارکت کنندگان 
اطالعات  تأیید  و  معتبر  اطالعات  با جمع آوری  کرده اند.  درك 
توسط مشارکت کنندگان محققین سعی کردند بر اعتبار پژوهش 

خود بیافزایند. 

قابلیت اعتماد

 برای تأیید پذیری داده ها، مصاحبه های تحلیل شده در اختیار 
دو مدرس که در مطالعه شرکت داشتند، قرار گرفت. سپس از 
یک فرد باتجربه (که در زمینه آموزش الکترونیک و روش شناسی 
تا  شد  درخواست  داشت)  تحقیق  سابقه  کیفی  پژوهش های 

مصاحبه ها، کد ها و درون مایه های استخراج شده را مطالعه کند.

قابلیت انتقال

 محققین تالش کردند با ارائه توضیحات کافی و دقیق در مورد 
مشخصات مشارکت کنندگان، مراحل و روش کار، به ارزیابی و 

قابلیت کاربرد تحقیق در سایر زمینه ها کمک کنند.

قابلیت تأیید

 محققین با حفظ مستندات مربوط به مراحل مختلف پژوهش، 
سعی کردند شواهدی را برای ظهور نتایج از دل داده ها نشان 
دهند. همچنین از تأیید اساتید و صاحب نظران در این بخش 

استفاده کردند ]17[. 

مالحظات  به  مربوط  ضروری  نکات  تمام  پژوهش  این  در 
اخالقی رعایت شد و جهت اجرای پژوهش، تأییدیه کمیته اخالق 
مورد  در  پژوهشگر  شد.  دریافت  ایران  علوم پزشکی  دانشگاه  از 
محرمانه ماندن اطالعات و امکان خروج در هر مرحله از مطالعه به 

مشارکت کنندگان اطمینان داد.

یافته ها

 55 تا   30 مشارکت کنندگان  سني  دامنه  مطالعه،  این  در 
سال بود. 62/5 درصد مدرسین شرکت کننده، زن بودند. سابقه 
تدریس شرکت کنندگان از 3 تا 26 سال متغیر بود. از نظر مرتبه 

8. Lincoln and Guba
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علمي 58 درصد استادیار، 20 درصد مربی، 16 درصد دانشیار 
و 6 درصد استاد تمام بودند. 66 درصد اساتید در دانشگاه هاي 
دولتي دانشگاه های علوم پزشکی شهرهای تهران، تبریز، کرمانشاه، 
تحصیلی  رشته  بودند.  کار  به  مشغول  مشهد  و  کاشان، شیراز 
مشارکت کنندگان پرستاری، مامایی، فیزیوتراپی، پزشکی، تغذیه 

و کاردرمانی بود.

نتایج حاصل از بخش کیفی شامل 412 کد اولیه بود که بعد 
از کاهش داده ها و ادغام عبارات هم پوشان به 61 کد اصلی، 12 
زیرطبقه و 3 طبقه اصلی کاهش یافت. این 3 طبقه اصلی شامل 
مشکالت فناوری، مشکالت فرایند تدریس و بستر تعاملی ضعیف 
بوده و تجربیات اساتید دانشگاه را از مشکالت آموزش مجازی 

بیان می کند (جدول شماره 1). 

مشکالت فناوری

با تجزیه و تحلیل مصاحبه ها، بر اساس تجربیات و ادراکات 
مشارکت کنندگان، این طبقه از سه زیرطبقه نقص زیرساختي، 
ضریب نفوذ پایین اینترنت و عدم پشتیباني در مشکالت مرتبط 
اظهار  مطالعه  در  مشارکت کنندگان  شد.  تشکیل  کالس  با 
داشتند بخشي از مشکالت آموزش مجازي باالخص در روزهاي 
اول آموزش مرتبط با بخش فناوري بوده است. به عنوان مثال 

مشارکت کنندگان ابراز می کردند:

» خیلی مطالب رو نمی تونستی تو سامانه آپلود کنی. حجم 
فایل آپلودي محدودیت داشت. می گفتن وویس بچه ها را قطع 
کنید که نویز نندازه و فقط مدرس صحبت کنه. بعد دیگه نه 

تصویری از هم داشتیم نه صدایي از دانشجوها« (شرکت کننده 
شماره 23).

»اوایل که اینترنت هم خیلی بد بود وسط کالس قطع می شد 
تا دوباره وصل شه اصاًلً یادت می رفت چی گفتی تا کجا گفتی. 

رشته کالم از دستت خارج می شد.« (شرکت کننده شماره 8).

مشکالت فرایند تدریس

مشکالت  مصاحبه ها،  تحلیل  در  دیگر  مشتق شده  مفهوم 
انتقال  در  زیرطبقه محدودیت  پنج  از  این طبقه  بود.  آموزشی 
کامل مفاهیم درسی، محدودیت در استفاده از روش هاي مختلف 
آموزش، احساس سطحي بودن آموزش، بي انگیزگي فراگیران (عدم 
مشارکت فعال دانشجویان) و کنترل ضعیف بر حضور دانشجویان 
تشکیل شده است. محتواي این طبقه عمدتاً بر کیفیت تدریس و 
یادگیري دانشجویان در آموزش مجازي متمرکز شده است. اغلب 
مدرسین از اینکه نمي توانستند براي بسیاري از واحدهاي عملي 

خود از این روش به نحو مؤثر استفاده کنند، شکایت داشتند:

براي  اون  استفاده  مجازی  آموزش  محدودیت های  »از 
دروس عملی و کارآموزی هاست که واقعاً مشکل بود. چجوري 
میشه مهارت عملي و پراتیک رو با سیستم آنالین آموزش داد 

(شرکت کننده شماره 16).

بعضي از مشارکت کنندگان معتقد بودند محدودیت در استفاده 
از روش هاي مختلف آموزشي باعث شده است تا نتوانند جان کالم 

را به دانشجویان منتقل کنند:
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جدول 1. طبقات و زیرطبقات چالش های آموزش مجازی

زیرطبقهطبقه

مشكالت فناوري

نقص زيرساختي

ضريب نفوذ پايین اينترنت

عدم پشتیباني در مشكالت مرتبط با کالس

مشكالت فرايند تدريس

محدوديت در انتقال کامل مفاهیم درسی

محدوديت در استفاده از روش هاي مختلف آموزش

احساس سطحي بودن آموزش

بي انگیزگي فراگیران )عدم مشارکت فعال دانشجويان(

کنترل ضعیف بر حضور دانشجويان

بستر تعاملي ضعیف

عدم شناخت فراگیران

فقدان ارتباط با دانشجو

جو رواني نامناسب کالس
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»مِن استاد دستم باز نیست براي استفاده از روش هاي مختلف 
بحث  پاسخ،  و  پرسش  دیگه.  سخنرانیه  برام  راه  تنها  تدریس. 

گروهي اصاًلً امکانش نیست« (شرکت کننده شماره 5).

با  نیستند  قادر  می کردند  بیان  مشارکت کنندگان  از  بعضي 
کنند.  کمک  دانشجویان  عمیق  یادگیري  به  مجازي  آموزش 
بخشي از این مسائل به خاطر خود سیستم مجازي است، اما 
بخش دیگري از آن به رفتار و نگرش دانشجویان نسبت به آموزش 

مجازي مرتبط است: 

»ببینین وقتی فقط می تونم به صورت سخنرانی تدریس بکنم و یه 
حالت مونولوگ دارم و دانشجو هم که اصالً حواسش به کالس نیست 
شایدم اصالً حضور فیزیکي هم نداشته باشه قاعدتاً یادگیری خیلی 
عمیق نخواهد بود. یه وقت هایی احساس می کنم اصالً آموزش مجازی، 

بود و نبودش تأثیری در یادگیری نداره« (شرکت کننده شماره 2).

وجود  با  که  می کردند  اظهار  مشارکت کنندگان  از  بعضي 
حساسیت و تالشي که براي حضور فعال دانشجویان در کالس 

آموزش مجازي دارند، اما نتایج خوبي به دست نمی آورند: 

»تو کالس حضوري دانشجو مي دونه نیاد مِن استاد متوجه 
که  من  نیست.  اینجوري  آنالین  سیستم  تو  ولي  میشم. 
نمي بینمشون. اصاًل متوجه نمیشي دانشجو پشت سیستم هست 
یا نه؟ خیلي هاشون فقط وارد سیستم میشن که غیبت نخورن« 

(شرکت کننده شماره 7).

بستر تعاملی ضعیف

آخرین طبقه به دست آمده مربوط به مشکالت آموزش مجازي، 
بستر تعاملی ضعیف است که شامل سه زیرطبقه عدم شناخت 
فراگیران، فقدان ارتباط با دانشجو و جو رواني نامناسب کالس است.

در  اجتماعی  حضور  و  تعامل  میزان  اهمیت  به  توجه  با 
چالش برانگیزترین  از  تعامل  عدم  یادگیری،  میزان  افزایش 
بخش های آموزش مجازي است. در تأیید این موضوع بسیاري از 
مشارکت کنندگان فقدان تعامل یا تعامل ضعیف با دانشجویان را 

از چالش هاي اصلي آموزش مجازي برشمردند:

خیلي  دانشجویان  اندازه  از  بیش  آنالین، سکوت  »تو کالس 
منو اذیت می کنه. سؤال مي پرسي هیچ کس جواب نمیده. خیلي 
منفعلن. اوایل خیلي اذیت شدم. فکر می کردم اونا که یاد نمی گیرن. 
اتالف وقت بود. واقعاً خوب هر چقدر تو کالس خودت رو می کشی 

انگار با دیوار حرف می زنی« (شرکت کننده شماره 22).

»تو کالس حضوري خیلي اطالعات از ظاهر دانشجو دستم 
میومد. می دونستم چجوري باید باهاش کار کنم. چجوري باید 
ارزشیابي بکنم. االنم نه قیافه دانشجو رو می شناسم، نه روحیاتش 
به صورت  داریم  کورکور  همین طوری  رو.  شخصیتش  نه  رو، 

مکانیکی درس میدیم فقط.« (شرکت کننده شماره 21).

»جو کالس سرد و بی روحه. یه محیط رسمي و خشک. قبلنا 
تو کالسامون یه شوخي می کردیم یه گفت وگویي بود. االن که 
هیچ کدوم نیست. حوصله ات سر میره. احساس می کردم با در و 
دیوار حرف مي زدم. انگار با خودم حرف مي زدم. رفته رفته عادت 

کردم. اوایل خیلي اذیت شدم.« (شرکت کننده شماره 11).

بحث و نتیجه گیری

بر اساس تجارب مشارکت کنندگان، چالش های آموزش مجازی 
در سه طبقه »مشکالت فناوري، مشکالت فرایند تدریس و بستر 

تعاملي ضعیف« منعکس شد. 

طبقه مشکالت فناوری بخشی از مشکالت و نقایص آموزش 
نقص  کرد.  مطرح  موجود  زیرساخت های  بستر  در  را  مجازی 
زیرساختی، ضریب نفوذ پایین اینترنت و عدم پشتیبانی فنی از 
جمله تجربیات مشارکت کنندگان در پژوهش بود که در سایر 
مقاالت نیز بدان پرداخته شده است. محدودیت در زیرساخت های 
فنی و ارتباطی ]18[، عدم دسترسی به محتوا در سرعت پایین 
اینترنت ]19[ و ضعف دانش فناوری ]20[ از چالش های مشابه 
آموزش مجازی بودند که سایر مطالعات به آن اشاره کرده اند. با 
توجه به اینکه اجرای آموزش مجازی بدون آمادگی کافی اجرا 
شد، مواجهه با چنین چالش هایی در دوران ابتدایی اجرای آموزش 
مجازی قابل تصور بود، اما پیش بینی می شود با گذشت زمان این 

مسائل و مشکالت حل شده باشند.

آموزش  چالش های  از  طبقه  دومین  تدریس،  فرایند  مشکالت 
مجازی است که از پنج زیرطبقه محدودیت در انتقال کامل مفاهیم 
درسی، محدودیت روش های آموزش، احساس سطحی بودن آموزش، 
بی انگیزگی فراگیران و کنترل ضعیف بر حضور دانشجویان تشکیل 
بر کیفیت پایین  شده است. مشکالت برآمده از این طبقه عمدتاً 
تدریس و یادگیری و همچنین انگیزه کم فراگیران متمرکز شده 
نمی توانستند  می کردند  اظهار  مشارکت کنندگان  از  بعضی  است. 
جان کالم را به نحو مؤثر به دانشجویان منتقل کنند. آماده نبودن 
زیرساخت های اینترنتی کشور در کنار محدودیت روش های مورد 
استفاده برای تدریس از عواملی بودند که منجر به ارائه صرف مطالب 
و فقدان بحث فعال در آموزش مجازی می شدند. یادگیری سطحی 
و آموزش با کیفیت کم، یافته ای است که همسو با نتایج مطالعات 
دیگري در این زمینه است ]21[. در آموزش مجازي، درگیرشدن در 
یادگیري به شیوه انتقادي و حل مسئله کاهش می یابد .درنتیجه، 
یادگیری  از  باالتري  مرحله  به  را  یادگیرنده  درس هایی  چنین 
نمی رساند و زمینه نوآوري و رشد ایده هاي خالقانه را چندان میسر 
نمی سازد ]22[. با توجه به یافته های پژوهش دو نقطه وجود دارد 
که باید در نظر گرفت: اول، نیاز به سیستم پشتیبانی بیشتر برای 
نرم افزار الکترونیکی و دوم، ارائه آموزش برای معلم برای تدریس بهتر 
در کالس های آنالین برای رسیدن به تمام جنبه های فرایند آموزش 

ـ یادگیری ]23[.
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از جمله یافته های متناقض در این مطالعه این بود که گرچه سایر 
مقاالت در ارتباط با نقش ها و تأثیر آموزش مجازی بر محصل به 
مواردی همچون افزایش فرصت های آموزشی، ایجاد نگرش مثبت 
نسبت به فرایند یادگیری، تبدیل نقش غیرفعال دانشجو به نقش 
فعال و خودگردان و افزایش قدرت اجتماعی، اشتیاق و انگیزه 
در فراگیر ]26-24[ اشاره کرده اند، اما یکی از یافته های اصلی 
این تحقیق چالش بی انگیزگی و غیرفعال بودن دانشجوهاست. 
عدم  و  دانشجویان  فعال  مشارکت  عدم  فراگیران،  بی انگیزگی 
تحقق یادگیری عمیق از جمله مسائل تجربه شده در این تحقیق 
بود. شاید این نتایج به طوالنی شدن آموزش مجازی در دوران 
تعطیلی اجباری دانشگاه ها و عواملی چون مشکالت زیرساختی 
بررسی  در  باشد.  مرتبط  مدرسین  و  فراگیران  خصوصیات  و 
عوامل مرتبط با کیفیت آموزش آنالین به تأثیر مثبت پشتیبانی 
سیستمی، محتوای درس، طراحی درس و خصوصیات مدرس و 

فراگیر اشاره شده است ]27[. 

آموزش  چالش های  از  طبقه  سومین  ضعیف  تعاملی  بستر 
دانشجویان،  شناخت  عدم  زیرطبقه  سه  از  که  است  مجازی 
فقدان ارتباط رو در رو و جو روانی نامناسب تشکیل شده است. 
تئوری های یادگیری و آموزشی از تعامل به عنوان چارچوب جامع 
یادگیری الکترونیکی حمایت می کنند. این تئوری ها بیان می کنند 
به  انگیزش، نگرش مثبت  افزایش  به  تعامل  افزایش سطح  که 
یادگیری  آموزش،  از  یادگیرندگان  بیشتر  رضایت  یادگیری، 

عمیق تر و معنی دارتر و موفقیت بیشتر منجر می شود ]18[. 

در  عمده  مشکلی  نامناسب  روانی  جو  و  مؤثر  تعامل  فقدان 
برگزاری کالس به شیوه آنالین است که یکی از دالیل آن پهنای 
اینترنت و امکانات سخت افزاری است که ممکن است در دسترس 
همه فراگیران نباشد. عدم ارتباط رو در روی مدرس با دانشجویان 
باعث ایزوله  شدن استاد و فراگیر می شود ]19[. همچنین فقدان 
گفت وگوی های عمیق برخط، فقدان درك دیگران و درك نشدن 
از طرف دیگران ]26 ،20[، مشکالت صدا و تصویر، خسته کننده 
به  نیاز  به چهره،  ارتباط چهره  و  بدون تشویق  بودن کالس ها 
برقراری تعامل دوطرفه و مشکالت ارتباطی حین آن ]26[، از 
شده  برشمرده  مجازي  آموزش  معایب کالس هاي  و  مشکالت 
است. فضاي مجازي هرگز نمی تواند پیوندهاي محکم انسانی را 
میان افراد برقرار سازد ]22[. در محیط مجازي به دلیل فقدان 
ارتباط و الگوگیري دانشجو از استاد و دیگران، زمینه تربیت و رشد 
همه جانبه شخصیت فراهم نیست. از سوي دیگر، شاگرد وقتی به 
مرحله استادي می رسد که واکنش هاي روزمره استاد را ببیند و 
از سبک اخالقی و رفتاري او الگوگیري کند که این فرایندها در 

فضاي مجازي جایی ندارند ]21[.

برای افزایش میزان تعامل دانشجویان در محیط های مجازی، 
مجهز کردن آن ها به امکانات برقراری ارتباط دوجانبه از طریق 
فناوری های ارتباط هم زمان و ناهم زمان و همچنین استفاده از 

کاربردی  و مجازی) می تواند  (غیرمجازی  ترکیبی  آموزش های 
باشد ]21[. به کارگیری راهکارهای دیگر مانند کوتاه کردن زمان 
تدریس آنالین و محول کردن تکلیف و جست وجو برای مطلب 
به فراگیر می تواند کمک کننده باشد و بهره برداری بهتر از کالس 
را فراهم کند که البته آن هم نیاز به برنامه ریزی مدرس و فراگیر 
دارد که در خصوصیات  فراگیر  یادگیری  انگیزه  و خودراهبری 

مدرسین و فراگیران متغیر است ]28[.

 در تجربه مشارکت کنندگان کنترل ضعیف بر حضور دانشجویان 
هم از چالش های مسیر بود که قبل از این و در کالس حضوری 
از  بهره گیری  با  این مشکالت  نظر می رسد  به  نمی شد.  تجربه 
شبکه نت قوی و پلتفرم های با امکانات بیشتر یا با برقراری عدالت 
دسترسی، قابل رفع باشد و موجبات رضایتمندی دوطرفه مدرس 

و فراگیران را بیشتر فراهم کند. 

با این تفصیل می توان گفت جنبه های منفی آموزش آنالین 
از نظر شرایط کنونی و مواجهه بی مقدمه و فراگیر در سطح ملی 
با زیرساخت های موجود مشهود شد. درنهایت، آموزش آنالین و 
کالس الکترونیکی که تا به حال در دانشگاه های ایران مورد توجه 
قرار نگرفته بود، اکنون در نقطه توجه همگان قرار گرفته است. 
همگام با این رویدادها، دانشگاه ها به فکر راه اندازی سامانه های 
آموزش مجازی برای دانشجویان خود شدند و کالس های درس 
را در بستر سامانه های آموزش مجازی پیش بردند ]29[. اما باید 
به این نکته توجه کرد که پیاده سازی موفق این نظام آموزشی 
تا تمام  نیازمند بستر و مدل اجرایی ساختارمند و قوی است 
جوانب آموزش و از جمله ارزشیابی را به خوبی پوشش دهد تا 
با کیفیت و کمیت مناسب در دروس مختلف  شاهد آموزشی 

نظری و عملی باشیم.

یافته های مطالعه حاضر نشان داد مدرسین با قرار گرفتن اجباری 
با مشکالت زیرساختی و آموزشی  در شرایط آموزشی مجازی 
اینترنت،  پایین  نفود  زیرساختی، ضریب  نقص  مانند  متعددی 
عدم پشتیبانی فنی، محدودیت در انتقال کامل مفاهیم درسی، 
آموزش،  بودن  احساس سطحی  آموزش،  محدودیت روش های 
بی انگیزگی فراگیران، کنترل ضعیف بر حضور دانشجویان، عدم 
شناخت دانشجویان، فقدان ارتباط رو در رو و جو روانی نامناسب 
روبه رو شده بودند. با توجه به طوالنی بودن تعطیلی دانشگاه ها 
و استفاده بلندمدت از آموزش مجازی و همچنین تغییر مسیر 
آموزش از سمت آموزش سنتی به سمت آموزش ترکیبی، الزم 
است مدیران و سیاست گذاران نظام آموزشی برنامه هایی برای رفع 
این مشکالت طراحی کنند تا با نهادینه شدن آموزش الکترونیک 
از این پتانسیل برای گسترش و سهولت یادگیری فراگیر استفاده 
شود؛ چراکه اجرای موفق این نوع آموزش نیازمند یک نظام و 
جنبه های  تمام  تا  است  قدرتمند  و  سازمان یافته  برنامه ریزی 
دوره های  از جمله  دوره ها  انواع  همچنین  و  پرورش  و  آموزش 

نظری و عملی را به خوبی پوشش دهد.
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نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر می تواند به عنوان راهنمای 
عمل در حیطه های آموزشی و مدیریتی مورد استفاده قرار گیرد. 
نتایج این مطالعه می تواند به سیاست گذاران نظام آموزشی در 
سیستم  و  قوی تر  زیرساخت های  آماده سازی  و  طراحی  زمینه 
پشتیبانی بیشتر برای نرم افزار الکترونیکی کمک کند. با توجه به 
عدم دسترسی به یادگیری عمیق تر با آموزش مجازی صرف، بهتر 
است ترکیبی از آموزش حضوری ـ مجازی را دنبال کنیم. همچنین 
به نظر می رسد برای افزایش توانمندی مدرسین برای تدریس بهتر 

در کالس های آنالین نیاز به دوره های آمادگی و آموزشی باشد.

اما باید در  این مطالعه بر روی مدرسان دانشگاه انجام شد، 
نظر داشت که یادگیری الکترونیکی در دوره همه گیری کرونا بر 
ابعاد بزرگ دانشجویان، خانواده ها و سیستم حمایت از خدمات 
الکترونیکی تأثیر داشته است که الزم است چالش های پیش روی 
دانشجویان و خانواده های آن ها هم در زمینه آموزش مجازی مورد 
بررسی قرار گیرد. در این مطالعه به دلیل پاندمی کووید-19 امکان 
انجام مصاحبه های رو در رو با شرکت کنندگان وجود نداشت. این 
امکان وجود دارد که مشارکت کنندگان به دلیل مشغله فراوان 
کاری، خستگی یا عدم شناخت کافی محققین و همچنین به 
دلیل تماس تلفنی به جای مصاحبه حضوری، انگیزه کافی برای 
در اختیار گذاشتن اطالعات و همکاری کافی با محققین را نداشته 
باشند. محققین سعی کردند با ایجاد ارتباط مناسب و همچنین 
شرح اهداف و اهمیت موضوع پژوهش برای مشارکت کنندگان، 
همکاری آن ها را برای اجرای پژوهش جلب نمایند. همچنین به 
دلیل اینکه مشارکت کنندگان از تعداد محدودی از دانشگاه های 
ایران انتخاب شدند و به خاطر وجود تفاوت در امکانات فناوری 
دانشگاه های مختلف، این امکان وجود دارد که یافته ها قابل تعمیم 

به همه دانشگاه های ایران نباشد.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

دانشگاه  اخالق  کمیته  از  مطالعه  این  برای  اخالقی  مجوز 
دریاقت   IR.IUMS.REC.1400.189 کد  با  ایران  علوم پزشکی 

شده است.

حامي مالي

حامی مالی این طرح دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده است.

مشارکت نویسندگان

نظارت، تجزیه و تحلیل داده ها، نگارش پیش نویس، مدیریت 
پروژه، ویراستاری و نهایی سازی: حانیه غالم نژاد و سولماز موسوی؛ 
تحقیق و بررسی، روش شناسی، جمع آوری داده ها و تجزیه وتحلیل 

داده ها: شهین رئوفی، فاطمه حسن شیری، فاطمه غفرانی.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

نویسندگان این مقاله مراتب تشکر و قدرداني خود را از معاونت 
محترم پژوهشی دانشگاه به دلیل صدور مجوز انجام مطالعه اعالم 
مي کنند. همچنین از تمامی اساتیدی که وقت ارزشمند خود را 

در اختیار ما گذاشتند، تشکر می شود.  
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