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 چکیده 
ــناخت تجارببا توجه به اینکه  و هدف: زمینه ــجویان در بهبود کیفیت آموزش مجازي  ش ــاتید و دانش از اهمیت اس

ست، مطالعه حاضر با هدف  شایانی   از مشهد پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات اعضا تجربه و درك نییتببرخوردار ا
 انجام شد. کرونا اپیدمی زمان در مجازي آموزش
شد.این م ها:روش شهد انجام  شکی م شگاه علوم پز شارکت مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوا در دان کنندگان از م

 يگردآور يبرا گیري مبتنی بر هدف از بین اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انتخاب شدند.طریق نمونه
 و تجزیه. یافت ادامه ها داده اشــباع به رســیدن تا گیري نیمه ســاختار یافته اســتفاده گردید. نمونه مصــاحبه ازداده ها 
ستفاده با هاداده تحلیل ساس بر نیز ها داده اعتبار. گرفت صورت محتوایی تحلیل روش از ا  گوبا و لینکولن معیارهاي ا

 .گردید تایید
ـــدن تجزیه و تحلیل داده نتایج:  "طبقات با زیر  "مجازي مزایاي آموزش"-1طبقه اصـــلی  3ها منجر به پدیدار ش

 -2  "یادگیري -کاهش هزینه هاي اقتصـــادي، انعطاف پذیر بودن آموزش مجازي و ایجاد بســـتر مناســـب یاددهی
ساخت "با زیر طبقات  "معایب آموزش مجازي" ضا، امکانات و زیر ستفاده از آموزش مجازي،  ف عدم مهارت کافی در ا

خالق و امنیت اطالعات، عدم امکان ارزشـــیابی با کیفیت، ، عدم وجود تعامل موثر و انگیزه کافی، عدم رعایت ا ناکافی
با  "راهکارهاي ارتقاي آموزش مجازي" -3و  "عدم پشتیبانی مناسب نرم افزاري و عدم امکان حضور و غیاب مناسب

راهکارههاي ارتقا آموزش مجازي به ثبات در سیاستگزاري و سیاست هاي تشویقی، انجام ارزشیابی موثر، "زیر طبقات 
 .شد "ویت مهارت هاي تدریس، تلفیق آموزش آنالین و آفالین و  توسعه زیرساخت ها و حمایت فنیتق

 : هاواژه دیکل
آموزش مجــازي، کرونــا، 

 کیفی،تحلیل محتوا

 

ــر برانحقوق  یتمام  يش
ــک ــگاه علوم پزش  یدانش

یه یدر بت ح محفوظ   تر
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 کریمی و همکاران                                                                  کرونا زمان در مجازي آموزش از علمی هیات اعضا تجربه

 مقدمه 

 درمانی، سیستم آموزشی را هم با و بهداشتی بر سیستمعالوه 

ــله گذاري اجتماعی  ــت. اجراي فاص چالش جدي مواجه کرده اس

ــــدن آموزش  یل ش به تعط نا ویروس، منجر  یدمی کرو در اپ

ـــگــاههــا گردیــد( ـــوري در دانش ــــاس همین )، بر3،4حض  اس

سیار سازوکارهاي سترده ب شبرد براي ايگ شی و امور پی  آموز

ستر بر تمرکز با ضاي ب  طراحی دور راه از آموزش و مجازي ف

 استفاده به معناي تقریبا امروزه مجازي آموزش .گردید تدوین و

ــیوه از ــرفتهش ــی مطالب و مواد انتقال ايرایانه هاي پش  به درس

 ). 5،6فراگیران است(

ـــى هاى آموزش، فعالیت نوع این در ـــایل طریق از آموزش  وس

در معایبى اســت.  و مزایا داراىگیرد و  مى صــورت الکترونیکى

ـــاس نیازهاي فراگیران  ئۀ مطالب براس آموزش الکترونیکی، ارا

یابد و در آن، فضـــایی ایجاد میشـــود تا فراگیر با فراغ تغییر می

ــتقالل و اعتماد به نفس،  ــطراب و با حفظ اس بال و به دور از اض

د. آموزش الکترونیکی یک نهاي مورد نظر خود بپردازبه فعالیت

می ســیســتم آموزشــی واحد را براي تعدادي از فراگیران فراهم 

 ). 7،8نماید (

 شرکت براي پرهزینه و بیمورد ترددهاي حذف و پذیري انعطاف

 .می آید شمار دیگر مزایاي این روش به از آموزش هايدوره در

نگرانی عمده استفاده از آمـــوزش مجـــازي دور شـــدن از اما 

ـاهشروابط انسانی و حرکت به  ـت. ک ـازي اس  سوي دنیاي مج

ــــطراب باعث معلم با رو در رو ارتباط ــــی در اضـــ  از بعضـــ

ـــــران میشـــود  براي الزم هاي ســـاخت زیر وجود عدم. فراگیـ

 باند پهناي در محدودیت قبیل از اینترنت کمک با آموزش مجازي

ــدا، در کمتر کارایی کــــــه باعث ــاویر و ویدیو، ص  متحرك تص

ـــد؛اینها ـــود. در این روش  زیادي وقت اتالف باعث میباش میش

ــیار آموزش کیفیت ــت مهم بس تحت  که افرادى براى که چرا. اس

ــد، مى قرار مجــازى هــاى دوره طریق از تعلیم  نوع این گیرن

 مشابه بازدهی بتواند باید شده سنتى آموزش آموزش جایگزین

شهاي  آموزش با شته با از آموزش ) لذا در گذر 7،9د (سنتی دا

شهاي  احتماال آموزش عالی، آموزش مجازي حضوري به با چال

جه  بدونگرددمی فراوانی موا ثال  به طور م  گرفتن نظر در . 

ساخت  پیاده به توان آن، نمی اهداف و مجازي آموزش هاي زیر

 که اســت ) لذا بدیهی10،7( .بود امیدوار آن اثربخشــی و ســازي

 آن می تواند مشکالت اصالح و مجازي مسایل آموزش شناخت

 آموزش بســـتر نظام آموزشـــی و به ویژه در غنی ســـازي در

سزایی مجازي نقش شد. بعالوه  ب شته با صمیم دا میتواند براي ت

 .باشدبسیار ارزشمند  آموزشی گیران و سیاست گذاران نظام 

 خواسته دیدگاهها و شناسایی تجارب، به توجه طریق این امر از

 ازد و دانشجویان اساتیدرك انتظارات، نگرش ها و باورهاي  ها،

آموزش مجازي میســر می باشــد. لذا  اســتفاده از رویکرد کیفی 

ـــناخت  ـــوع و ارائه راهکارهایی براي  عمیقمیتواند به ش موض

افراد اجـازه داده  ). در مطالعه کیفی به11، 5( تقویت آن کمک کند

ـان درك و  می شود تا ـات خودش ـان تجربی ـی ش ـا را واقع  ب

ـان پژوهشگر در ـد. بب می شناخت با توجه به اینکه نابراین، گذارن

از اساتید و دانشجویان در بهبود کیفیت آموزش مجازي  تجارب

 نییتببرخوردار اســت، مطالعه حاضــر با هدف  اهمیت شــایانی 

 از مشهد پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات اعضا تجربه و درك

 انجام شده است. کرونا اپیدمی زمان در مجازي آموزش

 هاروش 
ـــد.فیک قیبه روش تحقاین مطالعه   لیبه منظور تحل ی انجام ش

محتوا اســتفاده شــد.  لیشــده از روش تحل ياطالعات گردآور

 با یعلم أتیه يو اعضــا دیپژوهش اســاتدر کنندگان  شــرکت

 سابقه آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند. 

هدفمند آن دسته از صاحبنظران  يریگ نمونه با استفاده از روش

ي سابقه آموزش مجازي که بنا به شناخت و قضاوت محقق، دارا

ـــدند.  يکرونا  بودند برا يریگدوران همه ـــاحبه انتخاب ش مص

باع تا نمونه مورد  حجم ـــ فتاش یا مه  ها ادا ته   يآور . جمعیاف

 بود. مدت مصاحبه افتهیساختار مهیاطالعات با روش مصاحبه ن

 . بود ریمتغ قهیدق 65 ات 40 نیها ب

ــده ، ها داده تحلیل و تجزیه براي ــبط ش ــاحبه هاي ض  ابتدا مص

 روش از استفاده با ها داده شده و سپس رونویسی کلمه به کلمه

 . گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد  تحلیل محتوي
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 شده بیان معیارهاي از ها،یافته صحت تأیید جهت مطالعه این در

ـــط با و لینکن توس مل گو پذ شـــا ماد نان، ي،ریاعت یت اطمی  قابل

 .شد استفاده انتقال قابلیت و تأییدپذیري

پذ ماد تا نیبه ا تیمقبول ای يریاعت که ن لب اشـــاره دارد   جیمط

چه مالک با  ـــ توانیمی پژوهش را  مل  یابیارزش کرد  و شــــا

موثق و  اطالعات اســـت که احتمال به دســـت آوردن ییتهایفعال

ضر دهددریم شیمعتبر را افزا مدت  یطوالن يریدرگ پژوهش حا

ها توســـط  پژوهشـــگر با مشـــارکت کنندگان، انجام مصـــاحبه

شگر س و پژوه ضا ریتف شارکت اع نمونه کمک کرد  يدادهها با م

و  افتهیکنندگان دست  مشارکت  از تجارب يکه به درك جامعتر

 گردد.  دیتائ ها افتهی يریاعتمادپذ

قابلیت اطمینان که به معناي پایداري و پایایی داده ها در طول 

ـــت، از طریق تکرار گام به گام و  ـــابه اس ـــرایط مش زمان و ش

صورت میگیرد. در این مطالعه داده ها و مدارك به  سی  سابر ح

شد  شته می  شتراك گذا طور مداوم با تدوین کنندگان برنامه به ا

 ر خواهد گرفت. و به طور دقیق و مکرر مورد بررسی قرا

ید، تمامی مراحل  تائ یت  قابل به معیار  یل  عه جهت ن در این مطال

ـــیر به  انجام تحقیق به ویژه مراحل تحلیل داده ها در تمام مس

ــد تا چنانچه محقق  ــوط ثبت خواهد ش ــروح و مبس ــورت مش ص

به راحتی  باشـــد  مه پژوهش در این حوزه  به ادا یل  ما دیگري 

دات موجود مربوط به مصاحبه بتواند بر اساس مکتوبات و مستن

ـــایر مراحل پژوهش این کار را دنبال نماید.  ها و تحلیل ها و س

شده در  ستخراج  صاحبه ها، کدها و طبقات ا ضمناً تعدادي از م

اختیار همکاران پژوهشگر و تعدادي از اعضاي هیئت علمی که با 

ـــته و از آنان   ـــند، گذاش ـــنا باش نحوه تحلیل تحقیقات کیفی آش

خواهد شد تا صحت این کدگذاري را موردبررسی قرار خواسته 

        دهند.

قابلیت انتقال،  یعنی یافته ها بتوانند انتقال پیدا کنند و یا قابلیت 

شند .  شته با شابه را دا کاربرد در دیگر محیط ها یا گروه هاي م

در این پژوهش محقق با انجام توصــیفات عمیق و تحلیلی و غنی 

ت شرکت کنندگان، توصیف بستر مطالعه از زمینه و خصوصیا

و توصــیف واضــح و روشــن از موانع و محدودیت ها، شــرایط 

ماعی براي  هاي اجت ـــتر ها را در دیگر بس ته  یاف فاده از  ـــت اس

 . خوانندگان فراهم خواهد کرد

 نتایج 
صاحبه ها و کد گذاري آنها در مرحله اول  سازي م پس از پیاده 

ـــت آمد پس از ا 405 دغام کد ها و طبقه بندي آنها، کد اولیه بدس

ـــلی ـــه طبقه اص معایب آموزش "، "مجازي مزایاي آموزش"س

 استخراج شد  "راهکارهاي ارتقاي آموزش مجازي"و "مجازي

 مجازي  آموزش مزایاي -الف

مزایاي آموزش مجازي با سه زیر طبقه کاهش هزینه هاي  "طبقه

ـــادي، انعطاف پذیر بودن آموزش مجازي و ایجاد  ـــتر اقتص بس

 .)1یادگیري تجلی یافت ( جدول شماره  -مناسب یاددهی

نه   هاي اقتصاديکاهش هزی

 وعیش یدمیاپ دوره یمطالعه در ط نیمشارکت کننده در ا اساتید

ـــوص يدیبه فوا 19 -دیکوو يماریب  يمجاز آموزش در خص

ـــتند که حاک ـــاره داش هاي کمتر آموزش مجازي هزینهاز  یاش

نســبت به حضــوري ، کاهش هزینهاي رفت و آمد، کاهش هزینه 

ند خرید لوازم  مان هاي آموزش  هاي  کاهش هزین قامت و  هاي ا

 باشد. یم التحریر 

 يمجاز آموزش در": کندیم انیب  8ننده خصوص مشارک نیدر ا

ــهیا شیخوب ــــت الزم کــه یقیحق آموزش برخالف کــه ن  هس

شجوکالس ضور به ازین و ادیب دان شجو ح  ها نهیهز ست،ین دان

نهیم دایپ کاهش کات از نیا و ک  نیهمچن. " هســــت مثبتش ن

شارک شتاظهار  2کننده تم شجو درباره یول": ددا  من هم ها دان

 نکهیا يبجا دانشـــجو که هســـتش نیا خوب پوئن کی کنمیم فکر

 ." ادیب دانشگاه تا رو يریمس و شه متقبل رو يا نهیهز هی بخواد

نعطاف پذیر بودن آموزش مجازي   ا

شرکت کنندگان امکان استفاده چندباره از محتواهاي تولید شده 

هاي مختلف،  کان  مان و م فاده از آموزش در ز ـــت کان اس ام

ــ ــترس ــجو یدس ــ انیبهتر  دانش ــات یبه مواد آموزش و در  دیاس

اختیار داشتن مدیریت زمان از مزایاي آموزش مجازي دانستند. 

نده  کت کن ــــار نه مش هار  6در همین زمی تا اظ ـــ در این راس

 از رو مطلب کی اگر دانشــجو يحضــور کالس تو یعنی"داشــت
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سات از يکسری یحت داد،یم دست از گهید دادیم دست  دیاسال دیا

شجوها به هارو  کردینم کمک یلیخ هم صدا ضبط و دادنینم دان

ـــجو به جاز آموزش تو خوب یول. دانش کان نیا يم  نیا و ام

 راحت رو اونها استاد یآموزش مواد به دانشجو بهتر یدسترس

ستا مشارکت کننده "دمید نهیع به نویا من و کرد تر . در همین را

یان کرد 2  به که نهیا مثبتش يها یژگیو از یکی خوب "نیز ب

ـــوع اون تونهیم فرد کرات  ادی رو مطالب و کنه تکرار  رو موض

 "ست جلسه کی فقط يحضور کالس یول. رهیبگ

 یادگیري -یاددهی مناسب بستر 

 که اشــاره نمودند تجارب خود در را مواردي مشــارکت کنندگان

دیگر دسته بندي و آرشیو  عبارت به. است زیرطبقه این از حاکی

بیشـــتر ، مناســـب تکالیف و محتوي ها، تهیه محتوي با جزئیات 

امکان آموزش در شـــرایط مختلف زمانی و مکانی و حتی امکان 

ـــورت آموزش آنالین را بازخورد در ص فه و  باط دوطر  از ارت

 آموزشی دانستند. سبک این مزایاي

ــرکت کننده  ــت 3ش ــوص بیان داش  یژگیو از یکی "در این خص

ـــما که نهیا مثبتش يها ـــمت تمام تو من البته حاال... مثال ش  قس

ستنیم ها بچه که یفیتکال مثال خوب یول تمنرف هاش  گم گهید فر

 یکی خوب "نیز بیان کرد 4در همین راستا شرکت کننده  "شهینم

عد ما که يمجاز آموزش خوب یلیخ یلیخ يها یژگیو از  از ب

ــال 21 ــابقه و سیتدر س ــه،یم نایا که میدیفهم آموزش کار س  ش

 وجود که یطیشــرا هر در یهرکســ هرحال به نکهیا گهید و. نهیا

 ."کنه استفاده تونهیم رو آموزش نیا باشه داشته

 معایب آموزش مجازي  -ب

ستخراج طبقه دومین ساتید در بیانات تحلیل از شده ا  با ارتباط ا

 آموزش معایب"،  19 -کووید اپیدمی در مجازي آموزش تجربه

 .)2بود(جدول  زیرطبقه 7 با " مجازي

 آموزش مجازيعدم مهارت کافی در استفاده از 

ـــاتید به مواردي مانند  اکثر بیان تجارب در  یعدم مهارت کافاس

ـــتن محتوا يمحتو هیته يبرا  فیتکال هیارا، تیفیک یب يو گذاش

ستفاده از نرم افزاها يتوانمند عدم، در مدت زمان کوتاه ادیز  يا

ــته کننده و  نواخت کیمطالب  هیاراي و همچین آموز مجاز ، خس

ــان دهنده مهارت ناکافی در  ــتند که نش ــاره داش با حجم باال اش

 استفاده از آموزش مجازي است. 

 سیتدر مورد در"بیان داشـت 9در این خصـوص شـرکت کننده 

 که پســرم مورد در یول نشــدم متوجه تاحاال رو یچالشــ خودم

ـــرا نیهم ـــاس داره منزل در طیش ـــال که کنمیم احس  نیا از اص

شش طیشرا  فقط مامان گهیم و يمجاز آموزش نیا از ادینم خو

سات  که کننینم فکر نیا به گهید و کننیم سیردت ذارن،یم پاور دیا

بیان  5. در همین راســتا شــرکت کننده "مینگرفت ای میگرفت ادی ما

ــت  ــجوها "داش ــکل نیا با هم دانش ــتن روبرو مش  چون که هس

سات طرف از يادیز فیتکال شون يادیز دیا  خوب شه،یم داده به

ـــون با توننینم رو حجم نیا  بخاطر ن،یب کنار و کنن حل خودش

شون یوقت من نیهم  گروه همه رمیبگ آزمون خوامیم که گفتم به

ستاد که افتادن کردن التماس به شروع  فیتکل نیبذار توروخدا ا

ــتاد، فالن ــتاد فالن اس ــه تموم اس ــمارو فیتکل بعد بش  انجام ش

 ."میدیم

نات  و زیرساخت    ناکافیفضا، امکا

 آن اشاره به مشارکت کنندگان تقریباهمه که دیگري موضوع یک

بودند، فضــا، امکانات  و زیرســاخت ناکافی بخصــوص در  کرده

ـــکالت نرم افزاري بود در این  نت، تجهیزات و مش حوزه اینتر

 کار محل در یامکانات بهرحال "بیان داشت 3راستا شرکت کننده 

ضور نکهیا يبرا ش يها لمیف بتونن و کنن دایپ ح  هیته رو یآموز

 تو باشن داشته یمشکالت هم منزل در ممکنه و نداره وجود کنن

ــرکت کننده  "نهیزم نیا ــتین خوب امکانات "گفت 4یا ش . گهید س

 همش. ستین خوب ها رساختیز ست،ین خوب امکانت من نظر به

شته نویا استرس دیبا . یکن برگزار دانشکده تو يایب که یباش دا

عد جایا ب حاظ از ینیب یم ن  که ینیال ای کروفونیم و وتریکامپ ل

ـــهیم برقرا ارتباط  همش منزل تو. نداره وجود یکاف زانیم به ش

ـــترس نیا نهن که داره وجود اس باط ینتون ک . "یکن برقرا ارت

ـــرکت کننده  ـــت  7همچنین در این زمینه ش  مهم یول"بیان داش

ـــت هم االن که ینیهم و بوده که یهمون چالش نیتر  که نهیا هس

ساختیز ما سئله نیهم و ستین يقو نترنتمونیا يها ر  باعث م
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شته رو میخوایم که یتیفیک اون مونیمجاز آموزش که شهیم  ندا

 ."باشه

نگ  یکاف زهیعدم وجود تعامل موثر و ا

 »ی کاف زهیعدم وجود تعامل موثر و انگ « اساتید بیانات برحسب

آنها  است، تجارب مجازي آموزش معایب زیرطبقات از یکی دیگر

شان شی سبک این که دهد می ن  دانلوددالیلی مانند  به بنا آموز

صرف در  یانتقال حاالت درون عدم،  زهیبدون انگ ها لیفا کردن 

حین آموزش و عدم ارتباط چهره به چهره منجر به از بین رفتن 

ـــوص  ـــود در این خص انگیزه و تعامل موثر  در آموزش می ش

ــرکت کننده  ــ 4ش ــجو دنید "تبیان داش ــوق و دانش  ذوق و ش

 و ارهیم زهیانگ و شوق به آدمو کالس سر جوان افراد و دانشجو

ـــا حس خوب میندار نارویا یوقت ـــتین يندیخوش . همچنین "س

نده  ـــرکت کن تا اظهار نمود 11ش ـــ  دارم یوقت من "در این راس

 چشــم حالت از و کنمیم نگاه دانشــجو چشــم تو کنمیم سیتدر

 نه، ای اصال دهیم گوش من به داره االن که شمیم متوجه دانشجو

 به داره نه، ای قیعم کنهیم فکر داره نه، ای فهمهیم داره که فهممیم

 آموزش تو یول... گهید زیچ ای کنهیم فکر گمیم من که يزیچ اون

 ."شهیم مختل کامال ارتباط نیا يمجاز

 اطالعات تیاخالق و امن تیعدم رعا

مجازي از دیدگاه  آموزش معایب طبقه مهمترین اجزاي  از یکی

ید  ـــات بود . یکی از  "اطالعات تیاخالق و امن تیعدم رعا "اس

مهمترین دالیل این موضـــوع اشـــتراکی بودن ســـامانه نوید در 

دروس با چند استاد و وجود تعصبات نابجا در خصوص انتشار 

بیان داشت  1اطالعات است در راستاي این ویزگی شرکت کننده 

ــترك يها رسد " ــتادا همه رو مش ــه، کی ننیبب توننیم اس  نقص

. در "بره خودش شاخه تو بتونه کس هر کنن شاخه شاخه دیبا

 عضو کی عنوان به من  "عنوان کرد 9همین رابطه شرکت کننده 

با خودم به خودم یعلم ئتیه  اون برم بخوام که بدم اجازه دین

 ."نمک نگاه رو کرده يبارگزار گهید استاد کی که محتوا

 تیفیبا ک یابیعدم امکان ارزش

 آموزش دیگر عیب اساتید به عنوان یک دیدگاه با مطابق طبقه این

شد. اگرچه از نظر اساتید ارزشیابی یک شاخص  پدیدار مجازي

 بر موثر مهم عامل این که بودند معتقد اما ،مهم در آموزش است

 کافی، معیار و نرم افزار اعتبار از مجازي در آموزش یادگیري

نیســت. همچنین اســاتید معتقد بودند نحوه  برخوردار مناســب

صوص  ست در این خ شخص نی ساتید نیز م شیابی تدرس ا ارز

 نیا از هم دانشگاه یابیارزش نحوه"بیان داشت  2شرکت کننده 

 LMS داره؟ يشتریب ازیامت ناریوب ایآ. ستین مشخص ما سیتدر

مشکل هست و ما ممکنه امتیاز زیادي نگیریم؟ آیا آفالین مشکلی 

ساتید  ضی از ا شجو   PDFایجاد نمیکنه؟ یا اینکه بع رو براي دان

میفرســـتن و ویس رو جداگانه در شـــبکه هایاجتماعی ارســـال 

ـــت یا نه؟ ـــگاه هس در  "میکنن، آیا اینها هم مورد پذیرش دانش

بیان داشت  9نده خصوص ارزشیابی دانشجویان نیز شرکت کن

 تو دیبا مشــکل نیشــتریب کنمیم فکر االن من يمجاز آموزش با"

 ."باشهدانشجویان   ها یابیارزش

نرم افزاري  عدم پشتیبانی مناسب 

مشــکل  دیگري که اســاتید در خصــوص آموزش مجازي مطرح 

ــب نرم افزاري "کردند ــتیبانی مناس بود که به دلیل در  "عدم پش

شناس  سترس نبودن کار ناکافی بودن حمایت فنی و  ،هاي فنید

شتن کارشناس هاي فنی در دانشکده ها بوجود امده بود. در  ندا

 کارشناس ککاش ی"بیان داشت  10این خصوص  شرکت کننده 

 هی ما. رفتیم اتاق به اتاق که نشـــســـتیم ســـاختمون تو ومدیم

و همین موضـــع مار را    میهســـت کارشـــناس فنی دنبال ییوقتا

ــترس دچار ــت کهیکنه م اس ــراغت رترید بانتیپش  من مثال. ادی س

ستم اتاقم تو نارمیوب يبرا واقعا  انقدر و کنم اجرا رو ناریوب نتون

کل ـــ جا اونور يراهرو تو برم شـــدم مجبور داشـــت مش  اون

 . "یان...... باشمآقا

 مناسب ابیعدم امکان حضور و غ

در  "عدم امکان حضـور و غیاب مناسـب"تجارب اسـاتید بیانگر 

آموزش مجازي بود. در این خصــوص اســاتید به مواردي مانند 

شجو ستمر دان ضور م  عدمي، در طول آموزش مجاز انیعدم ح

ـــور واقع ـــه آنال یحض و  افتیاز در نانیاطم عدمو  نیدر جلس

ــتا  نیآفال يها لیمطالعه فا ــاره نمودند. در این راس ــرکت اش ش

شت  5کننده  ضوع"بیان دا ضور درمورد که گهید مو  ابیغ و ح
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ــجوها ــت ناریوب در دانش ــتاد که هس  خوادیم که میتا اون در اس

صل مطلب شجو يبرا رو یا ضور خوب کنه مطرح دان  ابیغ و ح

 يرو تمرکزشــو تونهینم و زهیبرانگ چالش یکمی براش دانشــجو

نیز  2. در همین راســتا نیز شــرکت کننده "ئله بزارهمســ دوتا هر

 که شهیم دهید وضوح به هم خودم پسر مورد در نیا "ذکر کرد

ــو ــوع کالس ــراغ رهیم و کنهیم ش ــ و گشید يکارا س ــویگوش  ش

 باز دوباره آخرش و رو صفحه بندهیم و کنهیم يباز و دارهیبرم

نهیم کارویا چرا گمیم بهش یوقت. ک مان گهیم یکنیم ن  که ما ما

 ."میفهمینم ازش يزیچ اصال

 مجازي ارتقاي آموزش راهکارهاي -ج

قات دیگر از ته طب یاف عه، این در ظهور طال هاي م کار قاي  راه ارت

ساتید بود که آموزش طبقه ثبات  شش زیر با مجازي از دیدگاه ا

در ســیاســتگزاري و ســیاســت هاي تشــویقی، انجام ارزشــیابی 

موثر، تقویت مهارت هاي تدریس، استفاده همزمان از شبکه هاي 

آموزش آنالین و آفالین و توسعه زیرساخت ها  قیتلفاجتماعی، 

 .)3شده است. (جدول  و حمایت فنی مشخص

  ثبات در سیاستگزاري و سیاست هاي تشویقی1

ـــاتید در ـــنهاداتی از قبیل  اس  رییعدم تغاین مطالعه با ارایه پیش

ستیس صوص آموزش مجاز ا  رییتغ، به طور مکرر  يها در خ

 يمشــوق ها هیارا، برتر دیو انتخاب اســات یابیارزشــ يهااریمع

 یابیارزشـــ يها اریمع يبه بازنگر دیشـــد ازینی، آموزش و مال

سات ستا  دیا شدند. در راین را ستار ارتقاي آموزش مجاري  خوا

ــارکت کننده  ــت 11مش  که يزیچ نیاول کنمیم فکر من "بیان داش

ــت، تیاهم يمجاز آموزش تو یلیخ ــم در ثبات داش  يریگ میتص

ست رانیمد صم کی یعنی. بود یباالد  دیبا ابتدا از قیدق و یکل میت

 دیشـــا. کردیم دایپ ادامه آخر تا میتصـــم نیهم و شـــدیم گرفته

ساس اون و ما يها یسردرگم از یلیخ ينجوریا شار اح  که يف

 گفتم نکهیهم "ذکر کرد  10یا شرکت کننده  ".شدیم کمتر میداشت

تارها از یلیخ ها، ندیفرآ از یلیخ دیبا ـــمون يســـاخ  آموزش

ـــه فیبازتعر ـــه، يبازنگر و بش ـــ بُعد نیهم یکی بش   هیابیارزش

 یم کهیدرصورت کننیم يمند گله همکاران مینیبیم گاها کهاساتید

سب الزمه واقعا مینیب  Revise کی میایب دیجد طیشرا نیا با متنا

 از توننیم ها مشوق نیا "نیز بیان داشت  4شرکت کننده  "بکنیم

 به. باشــه يماد لحاظ از تونهیم باشــه، یآموزشــ ازاتیامت لحاظ

ـــهیم گرفته افراد از که يادیز وقت هرحال  الزم نهیزم نیا تو ش

ـــت ـــه داده مثبت بازخورد ینوع به که هس  نهیزم نیا به تا بش

 ."هبش جادیا يشتریب شیگرا

نجام ارزشیابی موثر   ا

ـــاتید در این مطالعه با ارایه مواردي از قبیل  در  زیگرفتن کوئاس

تدر نیب  يبرگزار، آموزش نیآرمون در ب يبرگزار، سیدوره 

در  فیتکال هیارا، بهتر يریادگیبمنظور  شــتریامتحان در دفعات ب

شجو شتن، طول ترم و دادن بازخورد به  دان در بازه  فیتکل گذا

ـــخص برا یزمان ـــیابی  زهیانگ يمش معتقد بودند می توان ارزش

ــب تري را در آموزش مجازي انجام داد در این خصــوص  مناس

 که نهیا هم گهید يکارا از یکی "بیان داشـــت 1مشـــارکت کننده 

 deadline براشــون هارو فیتکل نیا و گذاشــتم فیتکل براشــون

میذارم که از این تاریخی که شــما دارین فایلو می بینین تا ســه 

ما میتونین ببینین و بعد  ـــ یا حاال هر چند روز بعد ش روز بعد 

 ."امتحانو بگیرم

 تقویت مهارت هاي تدریس

ــارکت کننده   ــاتید مش ــنهاد با مطالعه این در اس  مواردي از پیش

ـــکل  يش مجازعدم آموز :قبیل از  زهیانگ جادیا، نواخت کیبه ش

،   صـــحبت در شـــروع درستوجه به موارد غیر کالمی و  قیطر

 يســـاز ریتصـــوو  بهتر يریادگی يبرا اتیبا جزئ يمحتو هیته

هاي  نیدر آموزش آفال یذهن هارت  ند می توان م قد بود معت

تدریس و به دنبال آن آموزش مجازي را بهبود بخشید در همین 

 متنوع يها روش از استفاده "بیان داشت 8راستا شرکت کننده 

 هستند کالس يتو که يافراد همه و ها ائقهذ همه که شهیم سبب

 "ندارند یکســانی ییتوانا انیدانشــجو همه چون بشــن مند بهره

شت  5کننده شرکت  سعی میکنم  "نیز بیان دا شتر  خوب من بی

شه  ضوع رو باز کنم و تا جایی که می ضیحاتم خیلی مو توي تو

ـــجو باقی  ـــوالی براي دانش ـــرایط رو طوري مهیا بکنم که س ش

 ."نمونه
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 استفاده همزمان از شبکه هاي اجتماعی 

شرکت کننده در این تحقیق،  ساتید  شبکه  "ا ستفاده همزمان از  ا

ماعیهاي ا قاي  "جت هاي ارت کار به عنوان یکی دیگر از راه را 

ــبکه هاي  ــنهاد دادند. آنها معتقد بودند از ش آموزش مجازي پیش

ـــکال،  ـــوم مانند واتس آپ می توان براي رفع اش اجتماعی مرس

ـــتراك پذاري  ـــتیبانی آموزش، برقراي ارتباط پیامی و به اش پش

شرکت کنده  ستا  ستفاده نمود در این را شت  3تچربیات ا بیان دا

ـــبکه هاي اجتماعی کمک کننده بودن، یعنی من  " گروه ها در ش

خودم خیلی از مشـکالتی که داشـتم از طریق این گروه ها... ولی 

شه ست موثرتر با شارکت کننده  "خوب میتون  "نیز بیان کرد 6م

ـــه در کانال ـــوالی براش باقی مونده باش هاي ولی باز هم اگر س

شون در رابطه  شون رو  اجتماعی باها سواالت ستم و منتظرم  ه

 ."مطرح کنن تا توضیحات الزم رو بهشون  بدم

 آموزش آنالین و آفالین قیتلف

ـــتخرج زیرطبقات دیگر از آموزش آنالین و  قیتلف " کدها، از مس

شرکت کننده  "آفالین ساتید  براي ارتقاي آموزش مجازي بود. ا

هاي آنالین در این تحقیق معتقد بودند استفاده ترکیبی از آموزش

ـــد و آفالین می تواند تاثیرگذاري آموزش مجازي را بهبود بخش

این اگر بخوایم  "بیان داشــت  8در این خصــوص شــرکت کننده 

ــه که یک آموزش مجازي خوب  ــیف کنیم، بنظرم میرس رو توص

ها  ید مبتنی بر تلفیق انواع روش  با جازي خوب  یک آموزش م

شه و هم  شده با ضبط  شه، هم  ستفاده ب شه. یعنی هم برخط ا با

شه شکال باید با سات رفع ا  "نیز بیان کرد  1شرکت کننده   "جل

یک آموزش مجازي با ویژگی باشه یا خوب باشه بنظرم اینه که 

 ."ین استفاده بشه هم از آنالینهم از آفال

 فنی توسعه زیرساخت ها و حمایت 

یکی از مهمترین راهکارهایی که اکثر اساتید شرکت کننده در این 

تحقیق معتقد بودند براي بهبود آموزش مجازي ضــروري اســت  

بود.  در رمینه توسعه زیر  "توسعه زیرساخت ها و حمایت فنی"

ـــارکت کننده  ـــاخت ها مش ـــتبیان د 3س نظر من اول باید  "اش

که خوب الزم هســت ایجاد  ITزیرســاخت هایی از نظر فناوري، 

بشه. واحدها یا اتاق هایی در نظر گرفته بشه به تعداد بیشتر که 

ساپورت هایی از  شن.  شته با ضور دا ساتید بتونن در اونجا ح ا

دانشــجویان بشــه در زمینه اینترنت رایگان و اینترنت پرســرعت 

ـــن و این  connectکه بتونن به خوبی تو این زمینه اونها هم  بش

هم امکانات  "نیز بیان کرد  9. مشارکت کننده "رقرار بشهتعامل ب

ـــه، هم کارگاه ها و هم  ـــته باش کافی در این زمینه وجود داش

شجویان دیده  ضاي هیئت علمی و دان آموزش هاي کافی براي اع

 .ی ها ... که کرك شده و تقلبی نباشن وجود داشتهبانیپشتبشه و 

 

 در مجازي آموزش از اساتید دیدگاه از شده استخراج اولیه مفاهیم از منتخبی و طبقات زیر با مجازي آموزش مزایاي طبقه. 1 جدول

 کرونا اپیدمی

 (کدها) اولیه مفاهیم از منتخبی زیرطبقات طبقه

مزایاي آموزش 

 مجازي

 هزینه کمتر آموزش مجازي نسبت به حضوري • کاهش هزینه هاي اقتصادي

 هاي مربوط به رفت و آمد دانشجوکاهش هزینهاي  •

 کاهش هزینهاي اقامت براي دانشجو مانند خوابگاه و .... •

 کاهش هزینه هاي آموزشی مانند لوازم التحریر و ... •

 بهتر يریادگی يبرا نیآفال يند باره از محتوچاستفاده  • انعطاف پذیر بودن آموزش مجازي

 یآموزش يو مطالعه مجدددانشجو به محتوا یدسترس •

 ن مختلفادر زمان و مک نیآفال ياستفاده از محتو •

 دیبه مواد آموزش اسات انیبهتر  دانشجو یدسترس •

 زمان تیریداشتن مد اریدر اخت •
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 بهتر يریادگی يبرا اتیبا جزئ يمحتو هیته • بستر مناسب یاددهی و یادگیري

 و محتوي ها فیمناسب تکال ویو  آرش يدسته بند •

 و امکان بازخورد نیآنالارتباط دو طرفه در آموزش  •

 یو مکان یمختلف از نظر زمان طیامکان آموزش در شرا •

 دیخانواده با اسات ياعضا شتریآشناد شدن ب •

 در مجازي آموزش از اساتید دیدگاه از شده استخراج اولیه مفاهیم از منتخبی و طبقات زیر با مجازي آموزش معایب طبقه 2جدول

 کرونا اپیدمی

 (کدها) اولیه مفاهیم از منتخبی زیرطبقات طبقه

معایب آموزش 

 مجازي

عدم مهارت کافی در استفاده از 

 آموزش مجازي

 یب يگذاشتن محتواي و محتو هیته يبرا یعدم مهارت کاف •

 تیفیک

 در مدت زمان کوتاه ادیز فیتکال هیارا •

 نواخت کیمطالب  هیارا •

 يو خسته کننده بودن آموزش مجاز تیعدم جذاب •

 يآموز مجاز ياستفاده از نرم افزاها يعدم توانمند •

 يمطالب در آموزش مجاز يحجم باال •

 فضا، امکانات  و زیرساخت ناکافی

ضعف سرورها و مشکالت مربوط به اینترنت(قطعی، پهناي  •

 باند و دسترس هاي محدود)

 نداشتن محیط مناسب براي آموزش مجازي •

 دسترسی به نرم افزار هاي جایگزینعدم  •

 عدم زیرساخت کافی براي تولید محتوي آفالین •

 يآموزش مجاز يمناسب برا زاتیعدم وجود تجه •

 زهیعدم وجود تعامل موثر و انگ

 یکاف

 زهیبدون انگ لیدانلود فا •

 يدر آموزش مجاز یعدم انتقال حاالت درون •

 دالنشجو و استاد نینبود تعامل و ارتباط مناسب ب •

 وجود ارتباط غیر کالمیعدم  •

 عدم تعامل چهره به چهره و حس حضور •

 عدم ارتباط دو طرفه و بازخورد •

 اطالعات تیاخالق و امن تیعدم رعا

 مشترك دیدر دروس با اسات یخصوص میحر تیعدم رعا •

 بودن سامانه در درس ها با جند استاد یاشتراک •

 قضاوت توسط همکاران در دروس مشترك •

 اطالعات يدر مورد اشتراك گذار جایبوجود تعصبات  •

 تیفیبا ک یابیعدم امکان ارزش

 يمجاز سیتدر یابیارزش ارهایمشخص نبودن مع •

 انیدانشجو یابیبودن ارزش ریسخت شدن و وقت گ •

 یدر مورد دروس عمل يریادگی زانیمشخص نبودن م •
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 انیدانشجو یابیمشکالت مربوط به ارزش •

 یابیانجام ارزش يافزار برا مشکالت نرم •

 عدم پشتیبانی مناسب نرم افزاري

 در دسترس نبودن کارشناسان خبره و پاسخگو •

 ناکارآمدي حمایت هاي فنی •

کمبود نیروي هاي فنی در دانشکده ها براي رفع مشکالت  •

 احتمالی

 استفاده از سامانه ها يبرا یعدم آموزش کاف •

 یبصورت تجرب يمحتو هیته يریادگی •

 مناسب ابیعدم امکان حضور و غ

 يدر طول آموزش مجاز انیعدم حضور مستمر  دانشجو •

 نیدر جلسه آنال یعدم حضور واقع •

 صرف نیحضور دانشجو در آموزش آنال •

 عدم اطمینان از دریافت و مطالعه فایل هاي آفالین •

 آموزش از اساتید دیدگاه از شده استخراج اولیه مفاهیم از منتخبی و طبقات زیر با راهکارهاي ارتقاي آموزش مجازي طبقه. 3 جدول

 کرونا اپیدمی در مجازي

 (کدها) اولیه مفاهیم از منتخبی زیرطبقات طبقه

راهکارهاي 

ارتقاي آموزش 

 مجازي

ثبات در سیاستگزاري و سیاست 

 هاي تشویقی

به  در خصوص آموزش مجازي  ها استیس رییعدم تغ •

 طور مکرر

 برتر دیو انتخاب اسات یابیارزش يها اریمع رییتغ •

 ارایه مشوق هاي آموزش و مالی •

 ی اساتیدابیارزش يها اریمع يبه بازنگر دیشد ازین •

 انجام ارزشیابی موثر

 سیدوره تدر نیدر ب زیگرفتن کوئ •

 آموزش نیآرمون در ب يبرگزار •

 بهتر بمنظور یادگیري بیشتر دفعات در امتحان برگزاري •

 ترم و دادن بازخورد به  دانشجوارایه تکالیف در طول  •

 زهیانگ يمشخص برا یبازه زمان در فیگذاشتن تکل •

 تقویت مهارت هاي تدریس

 نواخت کیبه شکل  يآموزش مجاز معد •

 صحبت در شروع درس قیاز طر زهیانگ جادیا •

 بهتر يریادگی يبرا اتیبا جزئ يمحتو هیته •

 يدر محتوا یکالم ریموارد غ قیاز طر زهیانگایجاد  •

 نیآفال

 نیدر آموزش آفال یذهن يساز ریتصو •
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استفاده همزمان از شبکه هاي 

 اجتماعی

 یاجتماع يشبکه ها قیرفع اشکال از ظر •

 یبانیپشتت يبرا یاجتماع يشبکه ها ياستفاده گروهها •

 آموزش

 واتس آپ قیآموزش از طرپشتیبانی  •

 یاجتماع يشبکه ها قیاز طر یامیارتباط پ •

به اشتراك  يبرا يمجاز يگروه در شبکه ها لیتشگ •

 اتیتجرب يگذار

 آموزش آنالین و آفالین قیتلف

 يمختلف در آموزش مجاز يرو ش ها قیتلف •

 نیبصورت آفال يمحتو هیو سپس ارا نیآنال هیارا •

 زهیانگ يبرا نیآفال نیب نیجند جلسه آنال يبرگزا •

 توسعه زیرساخت ها و حمایت فنی

 گانیپر سرعت و را نترنتیا هیجهت ته تیحما •

 تهیه تجهیزات ارتباط مجازي •

 سامانه واحد کیعدم اتکا به  •

 مورد استفاده يبروز کردن نرم افزارها •

 جنالیاور ينرم افزارها هینه •

 مدرس کیاز  شیدرسها با ب يسامانه برا کیتفک •

 در دسترس بودن کارشناسان پاسخگو •

 بحث   
 میشود اطالق یادگیري-یاددهی اشکال تمام به مجازي، آموزش

شیوه  این. میشود پشتیبانی و اجرا الکترونیکی شیوه به که

. میرود پیش فردي تجربه با مرتبط دانش ساخت هدف با آموزش

چه  و ايشبکه صورت به چه ارتباطات، و اطالعات هايفناوري

میشوند  تلقی مجازي آموزش تسهیل اصلی رسانه اي،شبکه غیر

در  جهان هايدانشگاه از زیادي ). علی رغم استقبال تعداد12(

هاي درسی، دوره و ارائه استفاده از تکنولوژي آموزش مجازي

 نتوانسته مجازي معتقدند آموزش صاحبنظران از بسیاري اما

 خالق، تفکر رشد نظیر تربیت و تعلیم اساسی اهداف تمامی است

 نوع این از مواردي علمی و خطرپذیري مسؤولیت پذیري، و تعهد

 فضاي که میدهد نشان نظري مبانی بررسی سازد. محقق را

 در کاربران، اطالعاتی زمینه کردن گسترده تر وجود با مجازي

نبوده  موفق چندان "خالقیت" نظیر مهارتهاي دانشگاهی پرورش

). توسعه و اصالح ساختارها و چگونگی کاربرد آموزش 13( است

و نیز اصالح فرآیند هاي آموزشی بکار گرفته شده در مجازي 

این بستر می تواند به بهبود و ارتقاء پیامد هاي حاصل و 

اثربخشی کاربرد اموزش مجازي کمک کننده باشد. یافته هاي 

هاي ارتقاء این سیاست ها و راهمطالعه حاضر نیز مزایا، چالش

 آموزش مجازي را نشان داد.  

مجازي،  آموزش بودن پذیر اقتصادي، انعطاف هايهزینه کاهش

یادگیري از مزایاي آموزش  و یاددهی مناسب و ایجاد بستر

مجازي استخراج شده از دادها در مطالعه  حاضر می باشد. در 

یک مطالعه از جمله مزایاي آموزش مجازي در دوره کرونا به 

 هزینه کاهش و ها آمد و رفت کاهش ، وقت در جویی صرفه

هاي آموزشی (همچون هزینه هاي سالن و برق...) اشاره کارگاه

شده است. همچنین سایر مزایاي کالس هاي اموزش مجازي 

همچون امکان ضبط محتوي آموزشی و تکرار چندین باره و 
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پخش آن و نیز یادادشت برداري توسط دانشجویان بیان گردیده 

ه که با کاهش بار اضطراب و استرس یادیگري دانشجویان همرا

). در مطالعه دیگري انعطاف پذیري برنامه هاي 14می باشد(

آموزش مجازي و ایجاد فرصت یادگیري براي فراگیرانی که 

تمایل دارند بر بخش هاي محتوي آموزشی تامل بیشتري داشته 

باشند به عنوان مزیت آموزش مجازي اشاره شده است که با 

 ).15نتایج مطالعه حاضر همراستا است(

 آموزش از استفاده در کافی مهارت حاضر عدم در مطالعه

 تعامل وجود ناکافی، عدم زیرساخت و امکانات مجازي، فضا،

 اطالعات، عدم امنیت و اخالق رعایت کافی، عدم انگیزه و موثر

 افزاري، عدم نرم مناسب پشتیبانی کیفیت، عدم با ارزشیابی امکان

مجازي مناسب ، بعنوان معایب اموزش  غیاب و حضور امکان

درك شده است که تمامی موارد نیز در مطالعات متعدد و مشابه 

به انها اشاره شده است. براي مثال کیان در مطالعه خود به چالش 

 اصلی محور در سه ایران هايدانشگاه در مجازي آموزش هاي

قدرت اشاره نموده است. وي بیان می  روابط و خالقیت تربیت،

 استاد از دانشجو الگوگیري و رو در رو ارتباط کند که بدلیل فقدان

 بر هانیست. همچنین تمرکز آموزش فراهم چندان تربیت زمینه و

پرورش  امکان باالتر، سطوح یادگیري به توجه عدم و محفوضات

 ). 13کرده است ( تضعیف را خالقیت و 

خشکناب در یک مطالعه مرور سیستماتیک چالش هاي  فالحی

کرونا را شامل چالش مربوط به آموزش مجازي در دوره 

ساخت هاي آموزش مجازي( در حوزه هاي سازمانی ، شبکه زیـر

اینترنتی و فناوري آموزشی و عدم مهارت دانشجویان و اساتید 

)، نحوه ي ارزشیابی عمکلرد اموزشی اساتید و دانشجویان و 

همچنین تعارضات اخالقی و امنیت اطالعات دادهاي بازگذاري 

) که از نظر تاکید بر 16انه ها گزارش نموده است (شده بر سام

مجازي و عدم  آموزش هاي ساخت مشکالت مربوط به  زیـر

رعایت موضوعات اخالقی و امنیت اطالعات با یافته هاي مطالعه 

حاضر همسو می باشد. مخترع نیز در مطالعه خود کسالت کالس 

جویان هاي آموزش مجازي، بی انگیزه بودن و منفغل بودن دانش

در فرایند هاي یادیگري و عدم مشارکت انان در فرایند هاي 

آموزشی گزارش نموده و لذا عدم امکان انجام یک ارزشیبابی 

). در مطالعه حاضر نیز 14دقیق را مورد بحث قرار داده است (

انگیزه دانشجویان و عدم امکان  و موثر تعامل وجود عدم

ك می باشد. با تامل بر ارزشیابی با کیفیت از یافته هاي مشتر

معایب ذکر شده مورد تاکید است. انچه که پژهشگران این مطالعه 

از آنها بعنوان معایب آموزش مجاري یاد نموده اند در بسیاري 

از مطالعات بعنوان چالش هاي آموزش مجازي ذکر شده است که 

البته این تفاوت را می توان به متفاوت بودن دیدگاه محققان در 

 ت مخالف دانست.مطالعا

مجازي بعنوان یکی  آموزش ارتقاي در خصوص راهکارهاي 

دیگر از طبقات استخراج شده باید اضافه نمود که در مطالعه 

حاضر راهکارهاي ارتقاء آموزش مجازي اشاره شده همسو با 

یافته هاي دیگر مطالعات مشابه است و بر استفاده از روش هاي 

ارزشیابی تاکید دارد. کیان در  استاندارد یاددهی و یادگیري و

 اجازه حل مسئله، مبتنی بر مطالعه خود عنوان می کند که آموزش

 بازخورد سوي دانشجویان، از خالق و فی البداهه ایده هاي بروز

 میتواند استادان، میان هم اندیشی افزایش و استاد سوي از فوري

ید ). ضرورت تول13دهد( ارتقا را مجازي آموزش محیط پویایی

 شاخص و محتوي هاي آموزشی با کیفیت و بکارگیري معیارها

الکترونیک بعنوان شاخص هاي  یادگیري براي کیفیت رشد هاي

ارزشابی استاد و دانشگاهها بعنوان راهکارهاي اشاره شده 

 ).15توسط برخی از مطالعات است (

 گیرينتیجه  
ستفاده شگاه در مجازي آموزش فناوري از ا  نوعی نیازمندها دان

ــــت یــاددهی و یــادگیري طراحی هــاي در تحول طراحی . اس

ـــاله، پرورش خالقیت و   کوریکولوم هاي مفهوم محور، حل مس

 ارزشــیابی اســتقبال از  نوآوري و ایده هاي جدید و بکارگیري

در  نظام آموزشی و تلفیق آن با آموزش  دانشجو از تلفیقی هاي

فت  هاي برون ر کار جازي برخی از راه ـــکالت  فعلی م از  مش

سوي  ست. از  شکی ا شگاههاي علوم پز آموزش مجازي در دان

دیگر حمایت، مدیریت و پشتیبانی ساختار هاي آموزش مجازي، 

ــاخت ــی، ارتقا زیرس ــادي، می تواند در  فرهنگی و انگیزش اقتص
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 و تحقق  دانشگاهها در مجازي آموزش هاي محیط طراحی تحول

 یلی کمک کننده باشد. اهداف اموزشی در تمامی سطوح تحص

 و قدردانی تشکر 
این مطالعه مورد تایید کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

و کد اخالق  990296 قرار گرفته است (کد طرح:

IR.MUMS.REC.1399.217  بدین وسیله از معاونت محترم .(

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت همکاري هاي الزم 

 تشکر و قدردانی می گردد

 تضاد منافع 
در این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی توســـط نویســـندگان 

 .گزارش نشده است

 مشارکت نویسندگان:
 اـی ،اـه داده آوري عـجم یا ،مطالعه حیاطر و دازيپر ممفهو) 1(

، منور افضل هادي طهرانی : اـه داده یرـتفس و لـتحلی و تجزیه

،علی تقی پور، رباب لطیف نژاد رودسري،  ، مریم صالحیان آقایی

 کریمیفاطمه زهرا 

 ايوـمحت ینودـت تـجه آن بینیزاـب یا مقاله نویس پیش تهیه )2(

، منور افضــل آقایی ، مریم صــالحیان نیهادي طهرا: نهاندیشمندا

 ،علی تقی پور، رباب لطیف نژاد رودسري، فاطمه زهرا کریمی

 : هـمجل هـب لساار از پیش ستنوشتهد نهایی تایید )3(

، منور افضل آقایی ، مریم صالحیان ،علی تقی پور، هادي طهرانی

رباب لطیف نژاد رودسري، فاطمه زهرا کریمی

  

https://research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=8010535
https://research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=8010535
https://research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=8010535
https://research.mums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=8010535
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  Abstract 

 Background & Aim:   is students and professors of experiences the recognizing that Considering
of quality the improving in important  Virtual education  ,explain to aims study present the  the 

understanding and experience of faculty members of Mashhad University of Medical Sciences 
of virtual education during the covid-19 epidemic. 

Methods: with conducted was study qualitative This  a  approach analysis content at   Mashhad
Sciences Medical of University . B participants were selected from the faculty members of 

Mashhad University of Medical Sciences through purposive sampling. Semi-structured 
interviews were used to collect data. Sampling was continued until saturation of the data. Data 
analysis was performed using the content analysis method. The validity of the data was also 
confirmed according to Lincoln and Guba criteria. 
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 Results: Data analysis led to the emergence of three main categories: 1. "advantages of Virtual 
education " With the sub-categories "Reducing economic costs, the flexibility of Virtual 
education and creating a suitable teaching-learning environment" and 2. "Disadvantages of 
Virtual education"  With the subcategories "Lack of sufficient skills in using virtual training, 
Insufficient space, facilities and infrastructure, Lack of effective interaction and sufficient 
motivation, lack of ethics and information security, Impossibility of quality evaluation, Lack of 
proper software support, Impossibility of assessing proper attendance" and 3. "Virtual education 
promotion strategies" With the subcategories " Strategies to promote Virtual education in policy 
and incentive policies, Perform  an effective evaluation, improving teaching skills, Combining 
online and offline training and infrastructure development and technical support" 

Conclusion: Aid, management, and support of Virtual education structures, and promotion of 
cultural, motivational, and economic infrastructure, can help in the development of designing 
virtual education environments in universities and achieving educational goals at all levels of 
education. 
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