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 چکیده 

آموزش مجازی و تدریس در فضای مبتنی بر وب همراه با بروز پاندومی کرونا در یک سال اخیر، یکی از  هدف:

صورت خاص بوده است. بر این اساس ها بهصورت عام و دانشگاهموردنظر در سیستم آموزشی کشور به ترین مسائلمهم

ها و مشکالت تدریس اساتید در محققان در پژوهش حاضر به بازنمایی تجارب دانشجویان دانشگاه کردستان از چالش

 اند. فضای مجازی در یک سال اخیر پرداخته

جویان ی دانشیهکلیافته است. میدان تحقیق ی بوده و براساس روش داده بنیاد انجامرویکرد پژوهش حاضر کیف روش:

نفر از دانشجویان در هر سه مقطع کارشناسی،  55کنندگان در پژوهش دانشگاه کردستان بوده است. مشارکت

های نیمه حبهاند. ابزار پژوهش مصاصورت هدفمند موردبررسی قرارگرفتهارشد و دکتری بوده که بهکارشناسی

شده ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجامهای پژوهش در فرآیند سه مرحلهوتحلیل دادهساختارمند بود. تجزیه

 است. 

اصلی شامل موارد مربوط به تعامالت کالسی،  ةدستهای دانشجویان در پنج نتایج پژوهش نشان داد که چالش ها:یافته

ایت شوند. درنهبندی میهای محیطی دستههای ارتباطی و پارازیتمدیریت کالس درس، کنترل و ارزشیابی، زیرساخت

 شده است.های حاصل از پژوهش و الگوی سیستمی نظریه داده بنیاد ارائهمدل اصلی پژوهش براساس داده
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 مسئلهمقدمه و بیان 

و  میعظ یعصر وقوع تحوالت نیورود بشر به ا گمانیاطالعات و دانش است. ب ،ییقرن دانا د،یقرن جد

عات و ارتباطات؛ طالا یرا به دنبال خواهد داشت. ورود به عصر فناور یو یابعاد زندگ یشگرف در تمام

د خواهد نمو ریناپذاجتناب الترا دستخوش تحو یو آموزش یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیس ینهادها هیکل

در سایه این تغییرات توجه  نخواهند بود. مستثناامر  نیاز ا زین ی و نظام آموزش عالیآموزش یو نهادها

امل عو ترینمهمکیفیت نظام آموزش عالی، از  درواقع. است یضرورآموزشی امری  یهانظامبه کیفیت 

 Peercyرود )یمرفاه اجتماعی، کاهش فقر و موتور محرک توسعه پایدار و متوازن جوامع به شمار 

and Svenson, 2016; Milton and Barakat, 2016; Yang, Schneller and Roche,2015; Saad, 

Guermat and Brodie, 2015.) چند عامل از ی آموزش عالی در راستای وظایف خطیر خود هانظام

در تعلیم  مؤثرعامل  ترینمهمنشان است که  هاپژوهشبسیاری از  نیبنیدراکه  رندیپذیمبسیار تأثیر 

و تربیت و تحقق اهداف آموزشی تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد است تا بتوانند با تحوالت 

و کسب موفقیت آماده گردند، لذا منابع انسانی  شدهینیبشیپنوین همگام شوند و برای تحقق اهداف 

باشد یمر کشور در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ه مؤثرعوامل  نیتریاساسیکی از داده 

(Ghanbari, Razghi Shirsavar, Ziaei and Mosleh, 2019).  شرایط و امکانات آموزشی یکی از عوامل

بر آموزش و یادگیری است اما شرایط بدون وجود استاد خوب، کارایی الزم را نخواهد داشت. در  مؤثر

ی مناسب علمی و رفتاری نقش اصلی را در فرایند هایژگیوی از ریگبهرهکنار امکانات، اساتید با 

 تواندیمبه کیفیت تدریس  توجه .(Ghorbankhan and Salehi, 2017) کردیادگیری ایفا خواهند 

ی استاد خوب موجب ارتقای کیفیت هایژگیوباشد. شناخت  برداشتهبهبود نظام آموزش عالی را در 

 آموزش خواهد شد.

از  یاریده است که بسرک جابیا عالیدر آموزش  نینو یکردهایرو سویبه تحرکدر همین راستا     

 ,Ghorbankhani and Salehiد کنن استفاده هادورهائه در ار یآموزش مجاز یاز فنآور یهادانشگاه

 از یکی تواندیدر حوزه آموزش مجازی م یو ارتباطات یاطالعات نیهای نواستفاده از فناوری .(2017)

به آموزش حضوری باشد.  یدر نبود دسترس ،یپر کردن خألهای آموزش برای موردتوجه هاینهیگز

فناوری حوزه آموزش را متحول ساخته و از ،یهـای اطالعاتاز فناوری رییگبـا بهره مجازی آموزش

 کرده است استفاده در هر زمان و مکان رییادگی لیپرورش، انتقال و تسه جاد،یای برای اشبکه های

(Sharifmoghadam and Malekiyan, 2017)  یکی از  عنوانبهی اخیر آموزش مجازی هاسالدر

ی در این اگستردهی هاتیفعالی اطالعات و ارتباطات در جهان مطرح و هایفناورکاربردهای مهم 

است،  یریگشکلراستا آغاز گردیده است. با توجه به تغییرات سریعی که در محیط پیرامون در حال 

صورت ی تدریس و یادگیری بههنیدرزمارائه خدمات و فناوری جدید  منظوربهی مجازی هانظامجرای ا

طراحان  (Haghtalab, Khodabakhshi and Haji Moradi, 2015)است  شدهمطرحیک نیاز اساسی 

ند فرآیتمامی عناصر و  با استفاده از امکانات و ابزارهای الکترونیکی، های آموزشی،محیط گونهنیا
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در محیط یادگیری  کنند و یادگیرندگان را از هر مکانی و در هرزمانی،آموزش را هدایت و مدیریت می

ی زیادی برای تحول هاتیظرفپس آموزش مجازی  (Barkhoda and et al., 2017) .دهندیقرار م

امروزه در کشور ما نیز مانند  .(David et al., 2012)دارد شیوه و زمان آموزش و یادگیری کارکنان 

ها و های اطالعاتی برای یادگیری در دانشگاهکارگیری مزایای شبکهتوسعه، بهسایر کشورهای درحال

آرامی در حال عبور از مرحله پیدایش به مرحله توان گفت بهها در حال گسترش است و میآموزشگاه

آموزش از  کردیرو کی، یبه آموزش عال یترسدس یتقاضا برا شیافزا(. Seraje, 2008)کاربست است 

 (.Billings and Halstead, 2016) کندیم بیترغ نیآنال سیراه دور را به تدر
هر کس و  یبرا یریادگی یهاشده که فرصت تلقیعامل ارتباط از دور  کیعنوان آموزش از دور به    

تعادل  در آینده است و رییدر حال تغ ییدانشجو تیجمع. کندیم ایدر هرکجا و در هر زمان را مه

ه ، مهم است که آموزش کمتر بنی. بنابراشودمی لیتبد تیاولو کیبه  یخانوادگ یمطالعه، کار و زندگ

 Lakhal, De) ابدیبهبود  یریادگی ریدر مس یریپذانعطافالزم است که مکان و زمان وابسته شود و 

Sherbrooke, and Bateman, 2017).  ا ر یرتریپذانعطاف یریادگی یرهایمس دیبا یریادگیمؤسسات

 نیانجام ا یبرا راهکی را فراهم کند. از راه دور شگاهفرصت ورود به دان انیارائه دهند که به دانشجو

 ای نجایآموزش ا"مفهوم  نیزمان، همچنهم یبیترک یریادگی یفضا کیدر  یریادگی یکار، سامانده

 (.Zydney, McKimmy, Lindberg and Schmidt, 2019است ) "(HOTآنجا )

 است، در خارج از موسسهتخصصی  ٔ  مطالعه امکان ردنفراهم کبه معنی  یبیترک یکالس مجاز    

خواهند گرفت و تضمینی قرار  هادهینظرات و ا از یعیوس فیدر معرض ط انیدانشجوکه  یمعن نیبه ا

 از انیدانشجو ةچهرو ارتباط چهره به  یهمکار از طریق تریغن یریادگی جادیا برای این موارد است:

و  یریپذانعطافاز طریق  تداوم آموزش نی( تضمBell et al., 2014; Bower et al, 2015راه دور )

عدم وجود دیدگاه منفی دانشجویان به ارزیابی از  (.Lakhal et al, 2017) انیدانشجودائمی حفظ 

در  درک شده تیو موفق رضایت، زهیانگافزایش  White et al, 2010)) ی آنالینهاآموزشطریق 

 (.Butz and Stupnisky, 2016) فراگیران

 دیاو با .کندیم ییو آموزش مطالب، راهنما هی، مدرس عالوه بر تهنیآموزش آنال یهاوهیش به کمک

 ,Cana) کند ییو کارآمد راهنما عیرا سر یاندانشجو نیکند و همچن یابیرا رد ستمیبتواند تمام س

 نیب تعامل ،انیدانشجومشارکت فعال شامل  یبه عوامل مختلف نیدر آموزش آنال تیموفق .(2010

 یهمکار، (Dursun, 2006; and Gürsul, 2010; ÇalÕúkan, 2002; AydÕn 2001) مدرس و دانشجو

 خوب بازخورد ،(AtÕcÕ, 2002فعال ) یریادگی یهاروش (،BelikuúaklÕ, 2006) انیدانشجو نیب

Karataú, 2003)) موضوع خاص کی یبر رو انیدانشجو، تمرکز (BalabanlÕ,2004،) داشتننگه 

 یبستگ انیدانشجو متنوعی از با توجه به انواع یبرنامه درس هیو ته انیدانشجو یباال برا یاستانداردها

دارد  یبستگ انیدانشجو ریبا سا انیدانشجوبه تعامل  انیمشارکت دانشجو نیآنال یهادوره در .دارد

(Thurmond, 2003.) 
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 روبهرومعمول با مشکالتی چند نیز  صورتبهآنالین در کنار این طیف از مزایا  وهیشتدریس به     

ت اس ییهااز دوره ترنییپا یتوجهطور قابلمعموالً به نیآنال یهادورهآموزش در  لیتکم است. میزان

، ی(. سرانجام، تماس و تعامل شخصRaes et all, 2020) دهدیرخ م یصورت حضورکه آموزش در آن به

، هنوز در اکثر افتدیاتفاق م یسنت یهایچهره به چهره است و در سخنران یکه مشخصه گفتگو

مدرسان  از منظر (Ramsey, Evans, and Levy, 2016) . فاقد است  یکیالکترون یریادگی ماتیتنظ

است تا بتواند در  اساتید یآموزش یهادر روش یاساس راتییتغ ازمندین ی،ریادگی طینوع مح نیا

 دیبدان معناست که معلم با نی(. اCain, 2015; Ramsey et al., 2016) ردیبگ یجا دیجد یفناور

 حفظ زیرا ن یاسهیمقا یریادگی یزمان استانداردهاهم دیدهد، اما با قیخود را تطب سیتدر کردیرو

، ازآنجاکه نیعالوه بر ا .(Grant and Cheon, 2007; Lightner and Lightner-Laws, 2016کند )

طور به دیبا اساتید .دارد یبستگ یدر استفاده از فناور اساتید تیبه صالح یتا حد سیتدر تیفیک

د. و ننک دایامتحان کردن پ یرا برا ییهافرصت دیکار کند و با یکه چگونه با فناور ردیبگ ادیفعال 

  (.Grant and Cheon, 2007; Weitze et al., 2013د )نکن یابیشواهد ارز براساسرا  جینتا

 شتریب یبه هماهنگ ازیزمان در طول آموزش نهم جدید یریادگی طیاست که مح نیا گریچالش د

ا ر یاتیاقدامات عمل یبرخ نیو همچن واو باید هم به محیط سنتی و هم جدید توجه داشتهمعلم دارد 

 Bower et al., 2015; Zydney et al., 2019; Ørngreen)دهد ) امانج یریادگیو  سیبستر تدر یبر رو

et al., 2015 بار  جهیروبرو هستند و درنت انیدانشجوتعداد  شیبا افزا نیآنال سیتدر یهنیدرزم انیمرب

 نیها، آموزش آنالها و خواستهنظر از چالشصرف  (van Rensburg, 2018)شود.می جادیا یباالتر یکار

 رایارتقاء سطح مع یرا برا انیجامعه و دانشجو یازهاین تواندیکه م دهدیارائه م یآموزش شیوه کی

خود  ةمنطقرا از  انیدانشجومعلمان و  تواندیم نیآنال یریادگیبرطرف کند. آموزش و  یآموزش

 مشارکت قیتعامل باهمساالن و تشو قیاز طر تواندیم نیچن، همحالنیخود خارج کند. باا یراحتبه

  ,Høye, 2018) and. (Furnes, Kvaalکند لیتسهرا فعال رشد 

دارد،  یریدگایو  سیدر تدربسیاری  یمثبت و منف راتیتأث نیآنال سیتدربا توجه به آنچه گفته شد،  

مثبت( ) یتا مشخص شود چه عوامل ردیقرار گ موردبررسی یریادگیو  سیتدر یهاوهیش دیبا نیبنابرا

 احساس تواندیم این نوع آموزش سیتدر دگاهیاز د .دنندار یی( کارای)منف عواملی و چه رگذاریتأث

 (.et al, 2015) Arroyoرا به وجود آورد  تیاحساس موفق نیشک و ترس از شکست و همچن

حل  ،زهیگ، انانیدانشجو تیرضا شیشامل: افزا انیدانشجو دگاهیاز د نیآنال یریادگیمثبت  راتیتأث    

 ,Matlakala, Nkosi, Modiba, Dolamo and Maboe) است باالتر سطوحتفکر  یهامسئله و مهارت

 به یابیامکان دست مواردی چون توانیمصورت مطلوب بازهم به نیآنالبرای یک تدریس  .(2013

مانند دانشجویان خارج از کشور، دانشجویان  بالقوه صورتبه انیدانشجو برای یشتریبعلمی  گاهیپا

 Butz and Askim-Lovseth, 2015; Wang, Quek, and Hu, 2017; Wiles and) شاغل و یا بیمار و..

Ball, 2013; Ørngreen, Levinsen, Jelsbak, Moller, and Bendsen, 2015) یانتخاب یهاارائه دوره 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131519302350#bib48
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214139118300398#b0160
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214139118300398#b0160
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214139118300398#b0160
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131519302350#bib10
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131519302350#bib60
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131519302350#bib64
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131519302350#bib64
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131519302350#bib45


 0011 33، بهار اولسال نهم، شمارة                                        فصلنامه تدریس پژوهی                                        

 

 یو برابر رتریآموزش فراگ تواندیمو  شوندیم سیمکان خاص تدر کیطورمعمول در خاص که به ای

، Levinsen, 2013 andWeitze, Ørngreen,  ;Bower et al., 2015(کند ) نیتضم یریادگیدر  را

ن شده که ایتر راحت یریادگی ندیدر فرآ یمشورت با متخصصان خارجهمچنین تسهیل  .متصور بود

 ,Bell, Sawaya, and Cain)  را بهتر برطرف کند رانیو فراگ انیدانشجو یمنافع شخص تواندیم امر

2014; McGovern and Barnes, 2009)  عدم نیاز به حضور فیزیکی در دانشگاه برای اساتید و

یادگیری عدم نیاز به  در محیط ترشیبی ریپذانعطافبرخورداری از آزادی و  متعاقباً دانشجویان و 

را  .خود متنوعی هاکالسمکرر در  یاستفادهآموزش برای اساتید در جهت  یهچندباری دهسازمان

 یهاطبق گفتهعالوه بر این  .Ball, 2013 andWiles  ;Bell et al., 2014(دهد )یمی افزایش روشنبه

 et al (2017)Gossenheimer آموزش اما در کنار  دهدیم شیبه آموزش را افزا یدسترس نیآموزش آنال

به در دسترسی  ییهاتیمحدوددارای و  یاانهیسواد رادر با مهارت محدود  انیدانشجو یبرا نیآنال

 .(Barnard-Ashton, Rothberg and Mclnerney, 2017) مشکالتی را به وجود بیاورد تواندیم نترنتیا

 یبرا یزیچه چ نیآنال طیدارند و اگر مشخص شود که در مح یاضاف یبانیبه پشت ازین جویاندانش نیا

که نقش مدرسان  دهدیمآموزش مجازی نشان  .خواهد شد یشتریب تیها حماها مؤثر است، از آنآن

و وظایف یادگیرندگان در آموزش  هاتیفعالکه  گونههماناست.  توجهقابلدر آموزش مجازی بسیار 

),Becker et al  ستندین مستثنامجازی متفاوت از آموزش سنتی است، مدرسان نیز از این قائده 

2013). Ghorbankhan and    در پژوهشیSalehi (2017)  های آشنایی و استفاده از مهارت

  Shirkhani et al . et al andChilds),. (2015 داندهای آنالین را بسیار مهم و حیاتی میسیستم

ی ازهاینی مدرسان )دانش موضوعی، ارزیابی فنّاور، فقدان دانش و مهارت کنندمی اشاره (2005)

ی هامهارتی، دهسازمانی مطالعه و هامهارتآموزشی، جستجو در اینترنت، مدیریت اطالعات، 

 بارهکبرای ی و شودیمموانع آموزش مجازی محسوب  ترینمهممختص فناوری اطالعات( یکی از 

 های آموزشی به وجود آورد.وخطای بسیاری را برای سیستمبودن بروز آموزش مجازی شرایط آزمون

به  نسبت یترکیبه دلیل حضور مستقیم در موقعیت آموزشی ارتباط نزددر این میان دانشجویان 

یادی تأثیر ز تواندییک استاد خوب م یهایژگیها به وسایر عوامل قضاوت کننده دارند و نوع نگرش آن

 (.Abedini, 2010)در فرایند یادگیری داشته باشد 
 مؤسساتو  هادانشگاه ةشدفراهمصورت آنالین در فضای کارگیری تدریس بهبا درک اهمیت به    

نمایان  شیازپشیب کنندهشرکت رانیفراگی هادگاهیدآموزش عالی، ضرورت سنجش تجارب و 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی  ةستیزتجارب بررسی  بهحاضر در پی آن است که  گردد. پژوهشمی

به همین منظور کلیه تجارب  آنالین بپردازدصورت بهدانشگاه کردستان در رابطه با تدریس 

 است. ی و ارزیابی قرارگرفتهموردبررسمجازی  ٔ  دورهاز این  کنندگانمشارکت
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 مبانی نظری

که با استفاده از ابزارهای الکترونیک  گرددیمق آموزشی اطال یهاتیفعالآموزش مجازی به مجموعه 

. روشی که ضمن تحول در فرایند یاددهی و ردیگیمصورت  یاشبکهاعم از صوتی، تصویری، رایانه و 

 و ارتباطات اطالعاتیادگیری و مدیریت دانایی؛ در گسترش، تعمق و پایدار نمودن فرهنگ فناوری 

واقع آموزش مجازی، آموزش از راه دور بر مبنای فناوری  در نقش اساسی و محوری خواهد داشت.

ه با شود که از انتقال صدا، تصویر و متن ارائه میمحتوای دوره آموزشی با استفاد گریدعبارتاست. به

ترین الابین فراگیر و استاد یا بین فراگیران، کیفیت ارائه دوره آموزشی به ب هیاز ارتباط دوسو یریگبهره

 Keegan 2000)) ی آموزش مجازی کههایژگیواز  .(,Behrooziannezhad 2011) رسدیسطح خود م

ی بسته، هامکانشده، رهایی از بندیی زمانهاکالسبه رهایی از قید  توانیمنظر گرفته است  در

 دکریادگیری اشاره  منظوربهی آموزشی هاگروهی زمانی و رهایی از پیوستن به هاتیمحدودرهایی از 

(, 2017.et al andBöhme ). ی مجازی، هنوز تعریف واحدی از آن در هاآموزشگستردگی  رغمیعل

 یهاها یا دانشگاهبرخی از دوره ی ارتباطات،فنّاوربا پیشرفت  . et al and(Asghari.(2012 , ستیندست 

ری را فرایند یادگی یهاتیکنند که در آن مسئولبه نحوی طراحی می ی راریادگیمحیط  الکترونیکی،

ارتباطی  یهاتیبا استفاده از قابل شوندییادگیرندگان ترغیب م رویکرد، نیدر ا .سپارندیبه یادگیرنده م

این رویکرد که به رویکرد یادگیرنده محور  پژوهشی تشکیل دهند. یهاها یا اجتماعفناوری، گروه

و افزایش تعامل و ارتباط دوطرفه بین کاربر و محیط یادگیری گسترش  21معروف است با گسترش وب 

 انتویمی در فرایند آموزش را فنّاوریادگیری کاربرد  موانعاز از یکی  (. et al, 2010 andFayz)کرد  دایپ

 کنندهلیتسهبه  مطالب دهندهانتقالمقاومت مدرسان آموزش مجازی در برابر تغییر نقش خود از 

 .(,Shirkhani et al 2015) بردفرایند نام 

ی مدرسان فنّاور، فقدان دانش و مهارت کنندمی اشاره  et al andChilds )2005)در پژوهش خود  

ی مطالعه هامهارتی آموزشی، جستجو در اینترنت، مدیریت اطالعات، ازهاین)دانش موضوعی، ارزیابی 

موانع آموزش مجازی محسوب  ترینمهمی مختص فناوری اطالعات( یکی از هامهارتی، دهسازمانو 

 دکنیمکترونیکی عمل ال کنندهلیتسه عنوانبهآموزش مجازی مدرس  در (.,Samedly 2013) شودمی

 ی ارزشیابی را مشخصهاوهیشی یادگیری و هاتیفعال، تیفیباکی آموزشی، منابع یادگیری هاهدفو 

نیز معتقدند در آموزش مجازی مدرسان   Dosti,andKhorasani ( .2008)(Wagner (2011 دینمایم

 .شوندیمدیگر منبع اصلی و اولیه یادگیری نیستند بلکه مدیر منابع دانش یادگیرندگان محسوب 
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 پژوهش نهیشیپ

 های طراحی و چگونگیها، شیوهابزارها، فعالیت ، شرایط، کاربردهادیدگاهلیل حت و بررسی یهنیدرزم 

هایی صورت گرفته است و در هر مورد سعی شده است که پژوهش، مجازیهای ارتقاء کیفیت دوره

 در پژوهشی مورد ارائه قرار بگیرد. هاآنشناخت مناسبی از فرآیندهای مجازی و نقاط قوت و ضعف 

 )2020(Morice et al سنتی با محوریت  یهاآموزشیادگیری مجازی در مقابل  یشناسبیآس باهدف

 یریپذانعطافبه این نتیجه رسیدند که آموزش در فضای مجازی باعث  انیدانشجومیزان رضایت 

 خواهد شد. ییایجغراف یهاتیمحدودکه  یآموزاندانش یبرا ژهیوبه برگزارشده یهادورهموزش و آ

کالس  نیدر کسب دانش ب یتوجهقابلتفاوت  نکهیبا توجه به امحققان نتیجه گرفتند که  تیدرنها

و آن  میدهیمرا ادامه  یکالس مجاز یسنت باکالس یمواز صورتبهوجود ندارد، ما  یو سنت یمجاز

تفاوت این دو سبک یادگیری  ةسیمقاهمچنین  .میدهیمرشته خود گسترش  یهادوره ریرا به سا

 را نشان نداد.دو گروه  نیکسب دانش و سطح تمرکز بدر  یداریمعن

 قاتیمنظم در تحق یبررس کیها، و چالش ایمزا یبندجمع یبرا  Raes et al (2020)در پژوهش خود

 یبندطبقه دودستهبه را شده گزارش یایمزا ی،آموزش یاصول طراح نیتدو با موجود انجام داده و

 یآموزش یایا( مز2) سیدر تدر ییکار آو  یآموزش یمربوط به دسترس یسازمان یای( مزا1) :اندکرده

تجارب دانشکده با عنوان   Schuessler  andRichter)(2019  در پژوهشی .یریادگی تیفیمربوط به ک

 چهار موضوع یفیتوصصورت به این نتیجه رسیدند که به نیاز آموزش آنال هاو ادراک آن یپرستار

 یهاینبایو پشت انی، زمان، روابط با دانشجویمهارت فندر این زمینه استنباط کرد:  توانیماصلی را 

 یامدهایو پ شتریب قاتیتحق یبرا ییهاهیتوص، نیمضام نیاز ا تیحما یبرانیز  تیدرنها دانشکده

 شده است.ارائه گونه تیروا ی، اظهاراتیمربوط به آموزش پرستار

ی موفق در رابطه هادانشکدهی مربیان و هابرنامهبررسی  باهدف et al  Martin)2019( در پژوهشی    

 ندیرآف کیاز  نیآنال انیها، مشخص شد که مربمصاحبه براساس که با تدریس آنالین بیان کردند

ی هادهدانشک و کنندمیاستفاده  رندهیادگیو تعامل  رندهیادگی یازهاین براساسطراحی منظم،  یطراح

االت از مق فادهو معتبر و است یسنت یهایابیمتنوع، استفاده از ارز یهایابیاستفاده از ارز موفق نیز

 یریادگی، هایو نظرسنج تیفیک نیدروس و روند تضم ی، الگوهاانیدانشجو یابیارز یبرارا مرتبط 

، در موقعهبپاسخ و بازخورد همچنین . کنندمی هیتوص یابیو ارز یابیارز یبرا را همتا یو بررس یلیتحل

موفق این  انیبود که مرب یلگریتسه یاز راهکارها یبرخ یادسترس بودن و حضور و ارتباط دوره

 یهاوهیشباهدف بررسی   van Rensburg)(2018در یک مطالعه  .کردندیها از آن استفاده مدوره

ت که ی دریافمقطع کارشناسدر  یعلوم پزشک انیدانشجو یبرا رگذاریتأث نیآنال یریادگیآموزش و 

ویان دانشج ةزیو حفظ انگ تیرضا شیباعث افزا نیآنال یریادگیآموزش و  یهاوهیمثبت در ش جینتا

 و هارساختیدر ز شرفتیبه پ ازین ةدهندنشان ترشیب نیآنال نهیموجود در زم یهاشود. چالشمی

 یهایستگیمنظور ارتقاء شابه انیشامل آموزش مرب یبانیاست. پشتاین نوع از آموزش  ینهاد یبانیپشت
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در  دوره است.مطلوب  لیو تحو یطراح تیتقو یبرا یاگروه چند رشته یبانیاطالعات و پشت یفناور

 دیبا انیمربهمچنین شده است. سازنده ارائه یابیارزدر جهت بازخورد خودکار  یبرا ییهاهیتوصادامه 

در مورد  یو ارائه بازخورد فور یریادگی یهاتیانواع فعال قیاز طر نیآنال ارتباطات حضور خود را در

  .کنند تیتقو انیدانشجو یهاتیفعال

بازنمایی ویژگی استادان موفق »با عنوان  خود Ghorbankhan and Salehi (2017)در پژوهش      

، با استفاده از روش «آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران ازنظر استادان و دانشجویان

شناسایی  منجر به تیدرنهای به شناسایی و بازنمایی عمق پدیده موردبررسی پرداختند که دارشناسیپد

 یهایژگیآموزشی، و یهایژگیالکترونیکی، و یهامقولة اصلی شامل مهارت چهار یبنددستهو 

داد تدریس اثربخش در آموزش مجازی،  نشان هاافتهیقی و رفتاری گردید. الاخ یهایژگیپژوهشی و و

ین ا رسدیحضوری است که به نظر م یهابیشتری نسبت به تدریس در دوره یهایمستلزم توانمند

ها، متولیان نظام آموزش مجازی در دانشگاه ژهیومهم، با ذهنیت موجود در استادان دانشگاه و به

 ناهمخوان است.

ه بررسی ب دریافت که بیشتر پژوهشگران توانیمصورت گرفته در این زمینه  یهاپژوهشبا بررسی     

موجود تدریس در  یهاچالشاند و تا حدودی پرداخته نقاط قوت فضای مجازی و ویژگی اساتید موفق

 وانتیماست که  هاچالشبا شناخت همین  کهیدرحال اندفضای مبتنی بر وب را مورد غفلت قرار داده

 در مسیر پیشرفت تدریس هر چه بهتر در فضای مجازی گام برداشت.

 

 پژوهش یشناسروش

روش  یک روش گراندد تئوری .شده استانجام  تئوریگراندد این پژوهش با رویکرد کیفی و راهبرد 

 .شودمیهای زیربنایی پدیده موردمطالعه استفاده است که برای شناسایی مقوله تحقیق کیفی

 نیکورباشتراوس و  2طرح جی تی ام سیستماتیک براساسپژوهش حاضر  (.85ص ، 1785)فراستخواه، 

فن مشخصی برای تحلیل در پیش گرفته شده روش و  در این طرح از صورت گرفته است،( 1889)

 آخر در و در، محوری و انتخاب انجام شده است را در فرآیندی باز بندیمرحله هایکدگذاریو  است

دانشجویان دانشگاه  یهیکل. میدان تحقیق شامل ایمالگوی پارادایمی نهایی ارائه کرده قالب یک

 گیریهمهمجازی دانشگاه در شرایط  هایسامانهکه در  بوده 1788-1788در سال تحصیلی کردستان 

غیر احتمالی و در  صورتبه موردنظر ٔ  نمونهاست.  برگزارشده هاآندرسی  هایکالسویروس کرونا 

ی هامصاحبهمحققان در پژوهش حاضر از  .اندداشتهدر پژوهش مشارکت  نفر 55به تعداد قالب نظری 

ا بدر این پژوهش  . اندنمودهاستفاده  موردنظر سؤاالتنیمه ساختاریافته متناسب با اهداف پژوهش و 

                                                           
1. SY-GTMجنسیت  
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 شدهپرداخته مدل پارادایمی به ارائه در فرآیند باز، محوری و انتخابی هاتحلیل و کدگذاری متن مصاحبه

 است.

 
 در پژوهش کنندگانشرکتمشخصات کلی  (:1)جدول 

 مقطع تعداد دانشکده ردیف

 علوم انسانی و اجتماعی 1

 کارشناسی 3

 کارشناسی ارشد 7

 دکتری 2

 زبان و ادبیات خارجه 2

 کارشناسی 7

 کارشناسی ارشد 2

 دکتری 2

 علوم پایه 3

 کارشناسی 7

 کارشناسی ارشد 7

 دکتری 7

 کشاورزی 4

 کارشناسی 7

 کارشناسی ارشد 2

 دکتری 1

 کارشناسی 7 هنر و معماری 5

 مهندسی 6

 کارشناسی 7

 کارشناسی ارشد 2

 دکتری 2

 منابع طبیعی 7
 کارشناسی 7

 کارشناسی ارشد 2

 

پژوهش از بین دانشجویان در سطح دانشگاه و به تفکیک  هایداده شودمیکه مشاهده  طورهمان    

است، در هر یک از مقاطع تمام سعی محققان مبنی بر این بوده است که  شدهآوریجمع هادانشکده

مفصل به بحث گذاشته و  صورتبهی تدریس در فضای مجازی را هاچالشتجارب دانشجویان از 

 ه شوند.در قالب این پژوهش ارائ هاآن هایدیدگاه
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 هایافته
 تدریس در فضای مجازی به چه صورت است؟ و مشکالت هاچالشتجارب دانشجویان از 

 کدگذاریو نظرات دانشجویان به تفکیک در فرآیند  هادیدگاهآمده است،  2که در جدول  طورهمان    

از بیانات و  هایینمونهاست.  قرارگرفتهباز، محوری و انتخابی مورد تحلیل و بررسی  ایمرحله 7

. در سه ستون دیگر اندذکرشدهدر ستون سمت اول سمت راست جدول  موردبررسی هایقولنقل

 :اندقرارگرفته موردنظر کدگذاریپژوهش نتایج سه مرحله 

 
 باز، محوری و گزینشی کدگذارینتایج  (:2)جدول 
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 کدگذاری

ارتباط و موزش مجازی فرصت معاشرت آ"

کرده و تا حدود محدود  را شدیداًباهمساالن 

 ارتباط مستقیم با معلم نبود بسیار زیادی باعث

ازحد به موزش اینترنتی بیششده است، آ

ز بازخورد ابه نظر من " "تکنولوژی وابسته است

ترین عامل پیشرفت دانشجویان است بزرگ

می تونه خودش رو بهبود دانشجو تنها زمانی 

ببخشه  که نقاط ضعف و قوت خود رو بدونه 

که مربیان آموزش مجازی به دانشجویان درحالی

دهند هنوز هم ممکن است مینبازخورد ارائه 

نداشته باشند تا را  ها وقت کافی برای کار با آن

 نهتوهمه جزییات را توضیح دهند این امر می

ر د " "بشهگیری منجر به شکاف در فرایند یاد

کالس حضوری دانشجویان حضور فعال در 

های در بحث و فعالیت نندتوکالس دارد و می

نظر داشته باشند و هم روح و هم کالس تبادل

با  نندتوو می هها در کالس حضور دارجسم آن

استاد ارتباط کالمی و چشمی برقرار کنند و 

که درس را بهتر یاد  هشهمین امور موجب می

رند اما در کالس مجازی به این صورت نیست بگی

ها فقط با شنیدن صدای یکدیگر منتقل و ارتباط

مجازی چون ارتباط  یهاکالس " ". هشمی

 مه وپاسخ رودررومستقیم نداریم امکان پرسش

یکی از  " "هشیادگیری هم کم می هوجود ندار

ترین مشکالت آموزش مجازی این است که مهم

 انتخابی محوری باز

های کالسی، کاهش عدم تعامالت و صمیمیت

و حذف ارتباطات چهره به چهره و طبیعی با 

اساتید، کاهش و حذف ارتباطات چهره به چهره 

و طبیعی دانشجویان باهم، دشواری بازخورد 

گرفتن از دانشجویان برای اساتید، عدم تنوع در 

ی و برنامگاز جانب اساتید، بی ارائهتوضیحات و 

طلوب اساتید با دانشجویان در عدم تعامل م

ها، استرس فراوان و کاهش برگزاری کالس

های کالسی، همدلی، ناهماهنگی در وقفه

های حضوری، گیرایی کمتر نسبت به کالس

کاهش همفکری و تعامالت گروهی، تعامالت 

ید پذیری اساتضعیف اساتید، کاهش مسئولیت

و دانشجویان در فرآیند علمی و غیرعلمی، عدم 

رانگیختگی تیمی در دانشجویان، انفعال ب

ازحد دانشجویان در فرآیند آموزش و بیش

تدریس، نبود پرسش و پاسخ روبرو و مؤثر، 

ی زهیانگاستاد محور بودن سامانه، کاهش 

دانشجویان، استرس و فشار به والدین و عدم 

ها با دانشجویان، عدم پرسشگر بودن تعامل آن

ی طهیحتدریس به دانشجویان، وابستگی بسیار 

شنیداری، غفلت از نقش حواس در یادگیری، 

ای ها در آموزش، عدم استفاده از چندرسانه

های جبرانی و ناهماهنگی در برگزاری کالس

گاها هفتگی، کاهش اشتیاق اساتید و 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاهش عدم ارتباطات چهره به چهره، 

انفعال ، تیمی و گروهی هایفعالیت

کاهش بازخورد  ،در کالس دانشجویان

 و پرسش و پاسخ کالسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدم تعامالت
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رحضوری است و همین امر تدریس و آموزش غی

باعث شده آموزش فیس تو فیس بین دانشجو و 

استاد نباشه و یادگیری کمتر بشه و اینکه در 

 ی پرسیده بشه ممکنه بینسؤالحین تدریس اگر 

های بقیه دوستان گم بشه و یا اینکه تا بیایم پیام

درباره آن مطلب سؤالی بپرسیم نوشتن اون زمان 

ره ما کاًل طلب بعدی میبره و استاد سراغ ممی

ی و کار تیم ""دیم که سؤالی نپرسیمترجیح می

معنی دادیم خیلی بیبندی که انجام میگروه

شده و امروز فقط شده سایت و انجام کار 

صورت فردی. اصالً همفکری و جمعی گرایی به

کنه، استاد هم نمونده و همه به را خودکار می

صورت صوتی آید کالس و بعضاً تا آخر بهمی

 "صحبت میکنه و آموزش کامالً استاد محور شده.

دانشجویان در آموزش، عدم وجود بازخورد 

موقع در کالس، عدم پتانسیل برقراری ارتباط به

فضای تدریس، وابستگی بسیار دوره مطلوب با 

به اساتید و جزوات، عدم وجود ارتباط تصویری 

کامل دانشجویان با اساتید و باهم، تفاوت 

بسیار دانشجویان در تعامالت کالسی،  معنادار

تأکید بسیار بر کار و فعالیت فردی، احساس 

ناخوشایند اکثریت دانشجویان، کاهش 

های آسیبنفس بسیاری از دانشجویان، عزت

 روحی و روانی دانشجویان از جهات مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استادها در برگزاری  بعضی از خودخواهی"

آفرین شده، تا خیلی مشکل های جبرانیکالس

 و جایی که اصاًل برا بعضی از دروس خبر نداریم

گاها مارو با  درک نکردن استادها و یا اینکه 

 هاز معایب دیگ" "مشکل جدی روبه رو کرده

دوری از ارتباطات  نم بهتوهای مجازی میکالس

با گسترش که این موضوع  اشاره کنمجمعی 

های جمعی و ها و آموزشکاربرد ویدئوکنفرانس

های آموزشی گروهی مبتنی بر وب تا حد روش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بودن بازخورد از جانب دانشجویان و  برزمان

اساتید، دشواری پرسش و پاسخ کالسی، 

تکالیف بسیار در راستای جبران ضعف کالسی، 

جدی نبودن فرایند آموزش و تدریس، 

عدالتی در آموزش دانشجویان نسبت به هم، بی

نبود زمان مناسب برای تدریس دروس مختلف، 

 عدم وجود 

حدودیت در محتوای الکترونیکی مناسب، م

دسترسی به منابع آموزشی، نبود درک از فلسفه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97    ها و مشکالت و دانشجویان از چالشبازنمایی تجارب... 

 
یه مشکل اساسی این  " "شودمیزیادی برطرف 

که اصاًل کار با برخی از  یاستادهای بود که بودند

افزار  رو بلد نبودند مثالً نمیدونستند برای یک نرم

کالس جبرانی چطور باید درخواست بدن یا اینکه 

اری کنند و اینکه ذیک محتوا رو چطور بارگ

 آموزش مجازی کهباوجوداین طور می توننچ

 داشته  هاآموزش جذابی برای دانشجوه ی هستش

ا رو جلب کنند که در هاون بتونندکه  ندباش

 مشکالت از یکی " "کنند. ها شرکتکالس

 کنندمی فکر استادا که بوده نیا یمجاز

 یزمان هر و لحظه هر و کارنیب شهیهم دانشجوها

 بشن حاضر کالسا در ننوتمی خواستند اونا ک

 کرف دنیم لیتشک رو کالسا یبعض شبا یحت

 یریسختگ تینها دیبا هیمجاز که نیهم کنندمی

خیلی از اساتید اصاًل کار با  " "باشند داشته رو

سامانه رو بلد نیستند، ما استاد داشتیم چند 

اومده و اون یکبارم یه ربع تدریس  بارکجلسه ی

روش تدریس خیلی از استادها شده  " "داشته

همین سامانه، از هیچ طریق دیگه ای کار 

کنند و در سامانه هم همش صوتی فقط نمی

در بعضی از  " "د، واقعاً زجر آورهکننصحبت می

ها تکالیف خیلی زیاده و بعضاً هم هیچ درس

نند ککیفیتی نداره، دانشجویان چیزی سرهم می

یم کالفه شد واقعاً ، کنندینمو اساتید هم بررسی 

ها اینقدر تکلیف انجام دادیم در بعضی از درس

 "شب و روز نداریم.

و ماهیت آموزش الکترونیکی در کالس، 

اثر نقش دانشجویان در دروس، گرانباری بی

نبود راهنمایی مطلوب برای دانشجویان برای 

وجو و پژوهش، عدم توانایی و سواد جست

ای از جانب والدین، کیفیت پایین مطلوب رایانه

از جانب اساتید، کاهش  محتوای دروس

پذیری اجتماعی اساتید و دانشجویان، مسئولیت

عدم برانگیختگی دانشجویان، منفعل بودن 

دانشجویان، عدم وجود پرسش و پاسخ روبرو، 

ی زهیانگاستاد محور بودن سامانه، کاهش 

دانشجویان، استرس و فشار به والدین، عدم 

پرسشگر بودن دانشجویان، وابستگی بسیار 

ی شنیداری، غفلت از نقش طهیحریس به تد

حواس در آموزش و تدریس، عدم استفاده از 

ای تا درآموزش، ناهماهنگی اساتید چندرسانه

ها با دانشجویان، کاهش در برگزاری کالس

اشتیاق به آموزش از جانب اساتید، کاهش 

اشتیاق به یادگیری از جانب دانشجویان، عدم 

حدودیت در زمان موقع در کالس، مبازخورد به

های کالسی، ناتوانی دانشجویان در مطلوب ارائه

وخطای ریزی مناسب برای مطالعه، آزمونبرنامه

بسیار اساتید در کالس داری، عدم رعایت 

انگاری و استاندارد محتوای دیجیتالی، سهل

توجهی جویی بخشی از دانشجویان، بیبهانه

های فردی دانشجویان، اساتید به تفاوت

 تجربگی اساتید در آموزش مجازیبی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم تنوع فنون  کالسی،کمبود زمان 

تدریس، ضعف در تولید محتوای 

 یبرنامگبیو  نظمیبی الکترونیکی،

فشار روانی به دانشجویان،  ،کالسی

 گرانباری نقش دانشجویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت کالس

 ک، یبدنیعملی مثل تربیت هایکالسبرای  "

 را شفاهی امتحان دادم ایصفحه 128جزوه 

بعضی از موارد  هم هیچ ارتباطی با مباحث 

مجازی در  هایکالساسترس ""کالسی نداشت

در ""ه.زیاد خیلیبا امتحانات حضوری  ایسهمق

از دانشجویان  هک اندایجادشده هاییگروهتلگرام 

های کالسی و ها یا آزمونتمریندر برابر حل 

 "هایباز معه دیگ یکیاین، گیرندمیپول  ترمپایان

سؤاالت و نوع امتحانات  خیلی از اساتید هم  "

شبیه کالس حضوری هستش و بسیاری از 

 جودباو استادا یبعض""سؤاالت اساتید بی ربطه

تفاوتی و تقلب دانشجویان در آزمون دادن، بی

سؤاالت نامتناسب اساتید در مقایسه با فرآیند 

اعتمادی و شک آموزش و تدریس مجازی، بی

کردن اساتید به دانشجویان، نامتناسب بودن 

اعتمادی به زمان آزمون با محتوای سؤاالت، بی

دانشجویان در فرآیند پرسش و پاسخ و آزمون 

ری بسیار جمعی از اساتید برکنار دهی، سهل گی

گیری گسترده جمعی دیگر، سهم سخت

ترم اساتید، ی آزمون پایاننمرهی گسترده

تخلف در امتحانات کالسی، محوریت ارزشیابی 

جای آموزش و یادگیری، نامتوازن بودن به
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 رد یکالس سر هایگیریسخت و ادیز هایتمرین

 تهدرس نیا دن،ینم رو یریبگ دیبا هک اینمره آخر

ز ا استادها یبعض یول متفاوت شده امتحانات که

 رهیبگ یخوب ینمره امتحان در دانشجو کهنیا

 ستدر رو سؤالی دانشجو نکهیا از ستندین یراض

 اب یحت دارن انتظار و کننیم تعجب دهیم جواب

 غلط رو سؤاالت اهدانشجو یهمه تیوضع نیا

روز  تا رو کالسا االن هیمجاز چون""بدن جواب

 هی گهید طرف هی از بعد ،کنندمی برگزار آخر

 آخر تا و باز دنینم فرجه امتحانات یبرا هفته

 هیمجاز امتحانا گنیم کنندمی برگزار رو کالسا

 هی اون تو دیشا خوادیمواقعًا  یول خادینم فرجه

 میکن لشیتکم ناکامل که یاجزوه میبخوا هفته

 سکال آخر قهیدق تا بود ینجوریا که یقبل ترم

 یدرس خوندن و فرجه یبرا یفرصت و میداشت

 "."میگرفتینمی خوبی هم نمره عتاًیطبو  نبود

بابته  از یمجاز هایکالس مشکالت از یکی

 رد یتیفیک که یهابیارزش و دیاسات هایآزمون

 .رندآمی رو تقلب به انیدانشجو و ستین اونها

 نظر در یقاتیتحق مثالً  امتحانات یبجا توانندمی

 یزمونآ تا بهتره بدهند نیتمر و تیفعال ،رندیبگ

ی معنامتحانات خیلی بی" "نداره یارزش چیه که

شده، فرقی بین قوی و ضعیف نیست و اکثر 

و خیلی از اساتید باوجودی   کنندیمهاا تقلب بچه

تفاوت هستند و این اینکه خبردارند، اصاًل بی

 "عدالتی زیادیه.بی

محتوای مورد آزمون، کاهش مطالعه و تالش از 

هی عدالتی در نمره دجانب دانشجویان، بی

اساتید نسبت به دانشجویان، عدم دقت و 

ارزیابی کامل دانشجویان، ناهماهنگی در 

های عملی، نامتناسب بودن ارزشیابی کالس

های ارزشیابی در دروس عملی، روش

سردرگمی و استرس دانشجویان از تنوع بسیار 

ارزشیابی ها، تأکید بسیار بر ارزشیابی تا برای 

ه جهی نسبت بتوکنترل و مدیریت کالس، بی

ای تا در ارزشیابی کردن، عدم چندرسانه

های کالسی برای همه، عدم یکسانی نظارت

ارزیابی جلسات قبل و همچنین رفع اشکاالت 

ز ها اوابهامات دانشجویان، جدی نگرفتن کالس

جانب دانشجویان، عدم توازن اساتید در نمره 

از  تفاوتی بسیاریدهی برابر به دانشجویان، بی

جویان نسبت به نمرات خود، تأکید دانش

سؤاالت ارزشیابی بر سطوح پایین شناختی، 

عدم استفاده از ابزارهای ارزشیابی آنالین، 

دهی شدید آموزش به سمت نمره، جامع جهت

نبودن سیستم ارزشیابی اساتید، فراهم شدن 

یه روشرایط فساد آموزشی و پژوهشی، اصرار بی

های کالس مانندبه برگزاری ارزشیابی به

برنامگی اساتید در ارزیابی ها، حضوری، بی

 هدفی تکالیف هفتگی اساتیدبی

 

 

 

 

، نامتناسب بودن درامتحاناتتقلب

در نمره  عدالتیبی، هاآزمونو  سؤاالت

، هایابیارزش تیجامععدمدهی، 

 دشواری در نظارت و کنترل

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنترل و ارزشیابی

فرصت معاشرت  باعث کم شدن موزش مجازیآ"

و محدود شدن ارتباط باهمساالن وعدم ارتباط 

اینترنتی  آموزش شده، مستقیم با معلم

که ازحد به تکنولوژی وابسته است درحالیبیش

آموزش الکترونیکی مانند بقیه  آیدمیبه نظر 

یادگیری برای هرکسی در دسترس  ابزارهای

 مثالعنوانبهت نیس چنیناین درواقعباشد 

افراد به اینترنت دائمی ورایانه دسترسی  ٔ  همه

اس  ال امندارند به همین دلیل استفاده از 

ما ""جایگزین مناسبی برای وبینار انالین است

ترین از مهم ولی با این فضا آشنا شدیم رفتهرفته

دسترسی محدود اکثریت دانشجویان به 

اینترنت، دسترسی محدود اکثریت دانشجویان 

به سخت افزارها و ابزارهای دیجیتالی، فعال 

نشدن میکروفن و اجزای سخت افزاری دیگر، 

و وسایل  افزارهاسختی تیفیکیبضعف و 

ارتباطی در دسترس دانشجویان، خروج خود به 

در ورود و خودی از سامانه مجازی، دشواری 

خروج به کالس، قطع و وصل شدن پی در پی 

سامانه، ترافیک سنگین در برخی ساعات 

طق، امنکالس، ضعف و چالش اینترنت بعضی از 

ی باالی اینترنت برای دانشجویان، هانهیهز

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97    ها و مشکالت و دانشجویان از چالشبازنمایی تجارب... 

 
هایی که در آموزش مجازی و مشکالت و چالش

داشتیم تدریس در سامانه آموزشی تجربه 

به نبود اینترنت پرسرعت اشاره کرد و  توانمی

فراهم نبودن در همه مناطق ایران که موجب 

مجازی  هایباکالساختالل در برقراری ارتباط 

و کیفیت صدا بسیار افتضاح بود و  شدمی

( که برای آموزش مجازی در SMLدستگاهی )

بود بسیار ورود به آن سخت بود  شدهگرفتهنظر 

یان به هنگام ورود به کالس دچار و دانشجو

ای که  دیگهاز مشکالت  ""شدندمیمشکل 

خیلی از دوستان با آن مواجه بودند مشکل نبود 

 شدتبهبود که در این دوران  افزارسخت

و همه دانشجویان  شدمیکمبودش احساس 

برای اینکه از کالس درس عقب نماند مجبور 

بودند که سیستم یا گوشی تهیه کنند و هیچ راه 

فضای مجازی برای دوستان  غیرازبهارتباطی 

یا شاید چالش یکی از مشکالت ""وجود نداشت

 نم اال هکمن ضعیفی نت بود،  برانگیزترین مشکل

 پیشاین مشکل  بازهمبعد از گذشت یک سال 

کالس.  در حیندر ورود به کالس چه  چهآید، می

گاهی  ی هممجاز آموزشاز مشکالت  هیکی دیگ

 "فعال نشدن میکروفن است.

ی دانشجویان به دلیل مشکالت پرتحواس

ی اثربخش هادورهی، عدم وجود افزارسخت

ی زیادی از عدهآشنایی با دوره، محرومیت 

دانشجویان از حضور در کالس، عدم آزمون 

موقع سامانه، ی بهروزرسانبهکامل سامانه، عدم 

حجم باالی مطالب و عدم دسترسی بسیاری از 

دانشجویان به آن، بروز مشکالت جسمانی، عدم 

وجود امکانات الزم برای تهیه و تولید محتوای 

ی مناطق دورافتادگترونیکی مطلوب، الک

مختلف، مشکالت مربوط به دسترسی به برق 

مصرفی شهری و روستایی، ناتوانی یا ضعف 

سامانه تا در آپلود دروس عملی و مهندسی، 

ها در ساعات مفید روز و حجم بسیار کالس

 اختالل اینترنت

 

 

 

 

محدودیت در دسترسی به اینترنت، 

دن ابزارهای دیجیتالی، نامتناسب بو

تجربگی اساتید و دانشجویان، بی

مشکالت تهیه و تولید محتوای 

، باالی اینترنتی نهیهزالکترونیکی، 

در ها سامانهدوری مسافت، ضعف 

 دروس عملی

 

 

 

 

 

 

 

 هازیرساخت

هایی در خانوادهخرید وسایل ارتباطی موضوع  "

 و کنهمیمد کمتری داشتند تنش ایجاد آکه در

تهیه  ونبرای فرزندانش شنمیمجبور والدین 

که خیلی دانشجویان  شدهکنند و همین موجب 

ترین یکی از مهم"" شوند دچار استرس

میشیم خروج که باهاش روبه رو ی هایچالش

قطعی ناگهانی  ناگهانی از سامانه است به دلیل

رین مشکل و تمهم " "یا اینترنت است برق

چالشی که من به شخص و مطمئناً بیشتر از 

دانشجویان هم با آن درگیر بودند، ضعیف بودن 

اینترنت در بعضی نقاط بود که من به دلیل این 

توانستم مرتب سر کالس حاضر شوم مشکل نمی

شدم در کالس حضور پیدا کنم و اگر موفق می

بار باید کالس را رفرش هرچند دقیقه یک

ه و ب بشهم که مشکل قطعی صدا و...حل کردمی

م حضور اعضای خانواده در کنار فرد به هنگا

دلیل های بیها، صداها و مزاحمتکالس

محیطی، عدم رعایت شرایط ورسوم کلی فضای 

مجازی، عدم آشنایی اعضای خانواده با اصول 

دلیل ای، قطع و وصل کردن بیسواد رایانه

سامانه از جانب اساتید، قطع و وصل شدن 

پرتی مداوم دانشجویان ی سامانه، حواسکبارهی

تنوع بسیار در  در ذات این نوع آموزش،

ی اجتماعی حین تدریس، تغییر مداوم هاشبکه

روش تدریس از جانب اساتید، جدی  هدفیبو 

ها از جانب افراد محیطی، جدی نگرفتن کالس

ها از جانب بعضی از اساتید، نگرفتن کالس

سهل گیری و جدی نگرفتن کالس از جانب 

ی زیادی از دانشجویان، کاهش کیفیت عده

 محیطی، نبود مکان راتیتأثی هیساکالسی در 

 

 
 

 

 

 

 

 

ی شرایط مطلوب سازفراهمدشواری 

محیطی، جدی گرفته نشدن آموزش و 

ی مداوم محیطی، پرتحواستدریس، 

تدریس، تنش  قطع و وصل شدن

 خانوادگی

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

های محرک

 محیطی
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 ""دادمهمین دلیل بیشتر مباحث را از دست می

به دلیل یک سری مشکالت و شلوغ بودن اطراف 

ن وتوانستم از میکروفها نمیدر بعضی از کالس

استفاده کنم و اجبار بعضی از استادان برای 

شد که خیلی از استفاده از میکروفون باعث می

 های کمشکل دیگه " "از دست بدهمها را فعالیت

شاغل بودند و هم  همدانشجویانی که  بود

 ها بشندتونستند وارد کالسبازهم نمی ،محصل

باید صدای آن را  ندشدو حتی اگر وارد هم می

کردندکه هم به کارشان برسند هم قطع می

 ."ها در کالس ثبت شودحضور آن

ها، مطلوب برای حضور مجازی در کالس

افزایش انتظارات کاری از دانشجویان از جانب 

ی خانوادگی به دلیل خرید هاتنشخانواده، 

وسایل ارتباطی، فشار اقتصادی بسیار به 

 هاخانواده

 

است، نتایج پژوهش در قالب پنج مفهوم اصلی شامل عدم تعامالت  ذکرشدهکه جدول باال  طورهمان    

و  تاو با اساتید، مشکالت مدیریت کالس درس، کنترل و ارزیابی، زیرساخت  باهمدانشجویان 

تشکیل  کدباز 71است. مفهوم عدم تعامل از پنج کد محوری و  شدهیبنددستهمحیطی  هایپارازیت

 77 محوری کد 7 ی اساتید در بحث کالس درس نیز خود حاصلهاچالشیافته است. مشکالت و 

. اندپرداختهبحث مدیریت کالس درس اساتید از  تیقسمین موارد به بعد و بوده که هریک از ا کدباز

در باب آموزش و تدریس در  رگذاریتأثبحث مربوط به کنترل و ارزشیابی نیز یکی از مباحث مهم و 

کد محوری بوده  5و  کدباز 78حاصل خروجی  فضای مجازی از دیدگاه دانشجویان بود، این مفهوم نیز

ه در بوده ک زیبرانگچالشنیز یکی دیگر مباحث مهم  تااست. مفهوم مشکالت مربوط به زیرساخت 

کد محوری است  3و  کدباز 21نیز خود حاصل  تاربوط به زیرساخت است، مشکالت م موردنظرجدول 

ی کلی هاچالشمحیطی یکی دیگر از موارد و  هایپارازیتمفهوم مشکالت محیطی یا  درنهایتو 

محوری  کد 7و  کدباز 13حاصل است. این مفهوم نیز  قرارگرفته موردنظردانشجویان بوده که در جدول 

 5تا 1در نهایت در قالب نمودارهای شماره  .اندداشته موردنظرمفهوم را  نیاز ابوده که هریک قسمتی 

  هریک از کدهای باز را مشاهده نمود.توان به تفکیک کدهای گزینشی و می

 

 

 

 

 

 



99    ها و مشکالت و دانشجویان از چالشبازنمایی تجارب... 

 

های مشاهده می شود عدم ارتباطات چهره به چهره، کاهش فعالیت 1در نمودار شماره همانطور که

تیمی و گروهی، انفعال دانشجویان در کالس، کاهش بازخورد و پرسش و پاسخ کالسی به عنوان مهم 

 با این سبک از تدریس نشان می دهند.  در کالس راعدم تعامالت  نشان از ترین موارد

 

 فرآیند تدریستعامالت کالسی در وجود عدم  (.1نمودار)

 

در در کالس درس و چالش هایی که معلمان  دارد مدیریت کالس درسبحث از . 2نمودار شماره 

 شرایط کالس های مجازی دارند. موارد مورد نظر شامل کمبود زمان کالسی، عدم تنوع فنون تدریس،

برنامگی کالسی، فشار روانی به دانشجویان، نظمی و بیبی ضعف در تولید محتوای الکترونیکی،

 است. گرانباری نقش دانشجویان

 

 در فرآیند تدریس (. چالش ها و مشکالت مدیریت کالس درس2نمودار)
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پزوهش را نشان خروجی داده های پژوهش در رابطه با ارزشیابی و شرایط آن در این . 7نمودار شماره 

، نامتناسب بودن سؤاالت درامتحاناتتقلب. همانطور که مشاهده می شود موارد بسیاری چون می دهد

بیش  دشواری در نظارت و کنترلو  هایابیارزش تیجامععدمعدالتی در نمره دهی، ، بیهاآزمونو 

ترین میزان استناد را در کدهای باز این پژوهش داشته و نشان دهنده ی وجود مشکالت جدی در 

 در این نوع از تدریس داشته اند.کنترل و ارزشیابی فرآیند 

 

 در فرآیند تدریس (. چالش های کنترل و ارزشیابی3نمودار)

 مشکالت زیرساختی. خروجی داده های پژوهش در این قسمت از پژوهش در رابطه با 7نمودار شماره

محدودیت در دسترسی به اینترنت، نامتناسب بودن ابزارهای و چالش های آن است. مواردی چون 

االی ی بنهیزهتجربگی اساتید و دانشجویان، مشکالت تهیه و تولید محتوای الکترونیکی، دیجیتالی، بی

از جمله ی مهم ترین موانع زیرساختی بوده  در دروس عملیها سامانهضعف و  اینترنت، دوری مسافت

 که در راستای بهره گیری از تدریس در فضای مجازی وجود داشته است.

 

 (. چالش های زیر ساختی در فرآیند تدریس3نمودار)



88    ها و مشکالت و دانشجویان از چالشبازنمایی تجارب... 

 

محیطی را نشان می دهد. بر این اساس . در نهایت چاش ها و مشکالت مربوط به محرک های 5نمودار 

ی شرایط مطلوب محیطی، سازفراهمدشواری مواردی چون  از خروجی تحلیل داده های پژوهش نشان

 تنش و تدریس ی مداوم محیطی، قطع و وصل شدنپرتحواسجدی گرفته نشدن آموزش و تدریس، 

 بین افراد را به عنوان مهم ترین این عوامل دارد. خانوادگی

                                                        

 

 محیطی در فرآیند تدریس(. چالش های 5نمودار)

  

   

 

 

به  هامصاحبهی هابخشنتایج و سایر  براساسنهایت و از خروجی مباحث مدل نهایی پژوهش در  

 دست آمد:نمودار زیر به براساسصورت زیر در الگوی کلی این نوع سیستم تئوری داده بنیاد 
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های آموزشیدر شاخص تدریس رویپیش یهاچالش ترینمهم (:1)نمودار   

 

     

های ها نشان داد که علتشود، نتایج تحلیلی مصاحبهطور که در مدل مورد نظر مشاهده میهمان   

اند که هر یک از بودههای مورد نظر تاثیر گذار های به وجودآورنده در چالشبسیاری در کنار زمینه

ها به صورت موردی بیان شده است. برای نمونه نبود بستر مناسب برای آموزش مجازی و همچنین آن

آشنایی کامل دانشجویان و اساتید به ویژه در ابتدا باعث مشکالت بسیاری بوده است. موارد مورد عدم



82    ها و مشکالت و دانشجویان از چالشبازنمایی تجارب... 

 

-دی و مالی دانشجویان در فراهمای تاثیرگذاری چون مشکالت اقتصابحث خود معمول شرایط زمینه

آوری امکانات مورد نیاز و همچنین قوانین و مقررات ساختاری و مواردی از این دست بوده است. در 

های اصلی ی پژوهشی و همچنین تحلیل چالشدل هر یک از گفت وگوها در کنار مبانی و پیشینه

ی تدریس، هاروشاب و استفاده از تنوع در انتختدریس و  در این فضا نشان داد که مواردی چون 

ی هاآزمونی ها در امر آموزش و تدریس، تنوع در ارزشیابی و کاهش سهم اچندرسانهاستفاده از 

ه صورت اینترنت مورد نیاز ب نیتأمی تربیتی منظم و همکاری در تهیه و هاتیفعالبا تکالیف و  ترمانیپا

این نوع از تدریس بکاهند. در نهایت مشخص بود که توانند از مشکالت راهبردهایی تاثیر گذار می

ها و مشکالت مورد نظر خود می تواند پیامدهایی چون افت کمیت و کیفیت آموزش و تدریس، چالش

زاری از آموزش و همچنین باعث عدم پرسشگری و رفت منابع و انرژی، استرس، نگرانی و بیهدر

 مواردی از این دست را شامل شود. کاهش رشدخالقیت در آموزش دانشجویان بوده و 

 

 یریگجهینتبحث و 

آموزش مجازی در یک سال اخیر  یهاچالشمربوط به  یمسئلهکه نتایج پژوهش نشان داد  طورهمان

ررسی به تحلیل و ب توانیمبر فرآیند آموزش و یادگیری بوده است که  رگذاریتأثای برجسته و مساله

 بندیدستهاصلی  یدستهدر پنج  هاچالشنتایج نشان داد که این  حاضرآن پرداخت. در پژوهش 

است.  هشدلیتشکمختلفی  یهایژگیواین موارد خود از مفاهیم با  از. طبیعی است که هر یک شوندمی

بود،  موردنظرو در پژوهش محرز  کنندگانمشارکتنفر از  78 یهاصحبت بربالغچالش اول که در 

عدم ارتباطات مواردی چون  عدم یا کاهش تعامل در آموزش و تدریس فضای مجازی است. یمسئله

 مهمی برای تدریس در این فضا است.  ةمسئل تیمی و گروهی هایفعالیتچهره به چهره و کاهش 

 Dursun (2006) Gürsul (2010) و محققان این حوزه همچون پردازانهینظردیدگاه تمامی 

ÇalÕúkan (2002) AydÕn (2001)  ی مجازی را مرهون تعامالت و مشارکت هاآموزشموفقیت

 بندی کالسیدانشجویان از طریق گروه ساختن ریدرگها با . مدرسان در این دورهدندانیمدانشجویان 

ی هاپروژهدر کالس، تعریف کردن  داریمعنی تربیتی و هاپاسخپرسش و  هاآنی تکالیف به ارائهو 

توانند انتظار تعامالت دانشجویان باهم و با مدرسان دست مینشجویان و مواردی ازاینگروهی برای دا

ها اشارات مهمی به بحث پوشش دادن تعامالت و ارزش کار ها داشت. بسیاری از پژوهشرا در دوره

های مجازی و همچنین افزایش کنندگان در دورهعالقگی مشارکتانگیزگی و بیتیمی در راستای بی

 اند.ها داشتهیت این دورهکیف

مسائل  ترینمهمیکی از  هادورهمجازی و همچنین مدیریت مفید این  هایکالساداره کردن     

و همچنین به تهیه و تدوین محتوای  هاکالساست، اختصاص زمان مناسب به  توجهقابلو  موردنظر

دیگر  هایدورهبسیار با  هادورهاین  موردنظراست. محتوای  تأثیرگذاربسیار  هادورهمناسب با این 

و محتوای  هابه طرح درس تریبیشمعمول وابستگی  صورتبهمجازی  هایسامانهمتفاوت است. 
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ضعیف باشد، کیفیت پذیری این دوره بسیار تحت  موردنظرالکترونیکی مطلوب دارند، چنانچه محتوای 

و وسایل  هاروشتنوعی که در این  ترمهمروش تدریس مدرسان و از همه  قرار خواهد گرفت. تأثیر

کمی و کیفی بسیاری دارد. بسیاری  تأثیرگذاریدر فرآیند آموزش  مربوطه وجود دارد آموزشیکمک

مجازی را  هایکالسحضوری، قابلیت استفاده در  هایکالسدر  مورداستفادهتدریس  هایروشاز 

دانشجویان  موردنظر هاچالش ترینمهمیکی از  وانعنبه از موارد فوق استفادهعدم  پژوهشندارند،. در 

پذیری فراوان در این فضا از نتایج نامطلوب ناشی شده از انعطاف هاکالسدر برگزاری  نظمیبیبود. 

زی هدف بر دانشجویان در راستای  بعضاًفشار مضاعفی که ناشی از تکالیف فراوان و  ذکر شده است و 

ت مشکالتوانسته تکوینی است  یهایابیارزجبران ضعف تعامالت و کمیت محتواهای درسی و گاها 

 داشته باشد. ،آوردمیروحی روانی بسیاری را برای دانشجویان با گرانباری نقشی که به وجود 

ته فراوانی نیز داش تأثیرگذاریدانشجویان بوده و  موردنظرچالش  عنوانبهاز بین تمامی مواردی که     

 ارزشیابی مدرسان هابود. در بین اکثر دیدگاه دارای ارزش و اهمیت فراوانی ،ارزشیابی یهمسئلاست، 

 بوده است موردنظرمواردی که  ترینمهمدر پایان دوره با مشکالت بسیاری همراه بوده است. یکی از 

پایان دوره بوده است. نیاز مبرمی  هایآزمون ویژهبهو  هاآزموناز دانشجویان در  ایعدهبحث تقلب 

تقلب در بین  یهنیزموجود آمده که یا فرآیندی به  شدهکنترلاحساس شده است تا این موارد 

مواردی که در پژوهش حاضر و سایر تحقیقات مربوط  ترینمهم ازجملهدانشجویان را به حداقل برساند. 

 مدتاهکوت یهاپروژهو استفاده از تکالیف و  ترمپایانسهم نمرات اشاراتی به آن شده است، بحث کاهش 

 صورتبهو تکالیفی را تعریف و ساماندهی کرده و همچنین  ها. اینکه مدرس پروژهباشدیمو تربیتی 

 آوریرویو همچنین کاهش  تربیشنماید خود باعث انگیزش می واگذار فردی و گروهی به دانشجویان 

 ندیفرآ کیاز  نیآنال انیمرباعتقاد داشت که  (et al Martin,. 2019) به مواردی چون تقلب خواهد بود.

نظارت و . کنندمیاستفاده  رندهیادگیو تعامل  رندهیادگی یازهاین براساسطراحی منظم،  یطراح

د گاها تمام فرآین کهطوریبهبوده است  تأثیرگذاریکنترل کالسی همواره برای مدرسان بحث مهم و 

استفاده از نمره یا سایر تنبیهات در فضای مجازی نیز قرار داده است.  تأثیرتدریس و آموزش را تحت 

ن ان نیز همیدانشجوی برای زیبرانگچالشبوده است، بر این اساس است که یکی از موارد  موردبحث

حضوری و چه در  هایکالسبحث مربوط به نمره دهی هم همواره چه در  .بحث کنترل کالسی است

 ترملموس یتا حدودحضوری  هایکالسبوده است. در  تأثیرگذارمهم و  یامسئلهمجازی  هایکالس

اری برقراری عدالت را احساس کرد اما در فضای مجازی به دالیل بسی هاتوجیهات تفاوت توانمی

یان دانشجو به را هاکالساز یک سمت و مقدور بودن شرکت در  هاآزمونمشکل است. سیستم برگزاری 

آنچه اکثریت  براساسخاص خود را دارد. مدرسان  هایتأثیرگذاریو موارد بسیار دیگری هر یک 

خاصی در نمره دهی و سایر شرایطی  هایحساسیتمعمول  صورتبهباید  کردندمیدانشجویان بیان 

 یهردوی اساسی دانشجویان در این هاچالش ازجمله که امکان دارد باعث نابرابری باشد داشته باشند.

 صورتبه هادورهمدرسان در نمره دهی است.  عدالتیبی ویژهبهو  اهعدالتیبیمجازی بحث مربوط به 
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سیستم نمره دهی خودشون داشته باشند. برای  تریمنظمو  ترمشخصویژه نیاز است که فرآیند 

 عیین شوند.ت توانندمیو با دیدگاه تربیتی  ترمنظم صورتبهنیز مطرح شد  قبالًکه  طورهمانتکالیف 

ود دانشگاه کردستان مشترک ب فقطنهمشکل اساسی که شاید در بین تمامی دانشجویان کشور و     

، محدودیت در دسترسی به اینترنت الزم برای آموزش مجازی است. هایزیرساختبحث مربوط به 

اساتید و دانشجویان همه و همه مشکالت ثابتی هستند  تجربگیبینامناسب بودن ابزارهای دیجیتالی و 

 .خوردمیمجازی به چشم  هایآموزشمربوط به  هاینوشتهمختلف در اکثر مقاالت و  هایشکلکه به 

 شرایط متوسطی از لحاظ اصالًآشنا نبوده و در کنار عدم آشنایی  هابا سیستمدانشجویان و اساتید 

 یارهاافزسختزیرساختی در ابتدا وجود نداشت. دانشجویان به اینترنت الزم دسترسی نداشتند یا 

د سبب خلل در سیستم آموزشی نبود. تمامی این موارد خو هاآناز  توجهقابلمطلوب در اختیار جمعی 

که وضعیت در فرآیندی چندماهه رو به  شدیمدانشجویان دیده  هایدیدگاهدر  روزروزبهاست.  بوده

 یافزارهاسختفراهم گردید. اما بحث مربوط به دسترسی به  یترمطلوبشرایط  عمالًبهبود بود و 

 Raes)است.  زیبرانگچالشدور از دسترس هنوز هم برای بسیاری از دانشجویان  یهامسافتمطلوب و 

et al (2020  با دانشجویان،  یکالمهم یهتجرب. دانستیمچالش دسترسی را بسیار مهم و حیاتی

 که نیاز است برای دانشجویانی دهدیماساتید موفق و همچنین تحقیقات و موارد دیگر نشان  یهتجرب

یا اینکه محتواهای الکترونیکی  شدهفیتعردیگر  یهاپروژهکه دسترسی مطلوب ندارند تکالیف و 

 در شرایط قرار بگیرد. هاآنمتفاوت با ساعات رسمی کالس در اختیار  یزمان درو  شدهنیتدومطلوب 

مهم  یهاچالشمنبع درآمدی نیستند، یکی از اقتصادی فعلی و اینکه اکثر دانشجویان دارای 

مجازی بوده است.  هایکالسبه منابع مالی در راستای شرکت کردند در  هاآندانشجویان دسترسی 

بوده  اهکالسباالی اینترنت پرسرعت که گاها مورد نیاز شرکت در  یهنیهزبسیاری از دانشجویان از 

ند. همچنین بحث مربوط بردمینام  هاکالسمشکلی جهت شرکت در  عنوانبهو از آن  کردندمیبحث 

 توجهقابلی فنی نیز چالشی هادانشکدهدر  ویژهبهمجازی برای دروس عملی  یهوردبه ناهمخوانی 

برگزاری تا حدود  یهقیطرمجازی با این شکل و  هایدوره. دیدگاه دانشجویان این بود که باشدیم

اساتید از سهم چالش آن کم شده  یقگیسلخوشزیادی مخصوص دروس تئوری بوده که در مواردی با 

با اما  کندیممیل  دروس تئوری شرایط آموزش مجازی تا حدود زیادی بر سمت ناخواهخواهاست. 

و تدوین محتوای الکترونیکی مطلوب دروس عملی و همچنین ارائه و توضیح دیداری  هادورهتعریف 

شنیداری از طریق ویدئو و سایر موارد مربوط تا حدود زیادی نتایج نشان داده است که این موارد 

 هایکالسمحیط مطلوب آمورش و یادگیری در جهت حضور در  یسازفراهمتهیه و  است. حلبلقا

درس  هایکالسدانشجویان بوده است. امکان حضور مفید در  موردنظری هاچالشدرس یکی دیگر از 

ه . اینکباشدیممشارکت مطلوب  به را هاآناصلی  یهادغدغهبرای دانشجویان در این شرایط یکی از 

 را جدی هادورهمجازی والدین و سایر اعضای خانواده شاید تا حدود زیادی این  هایدورهبه خاطر ذات 

نگرفته و همچنین انتظار مشارکت در سایر ابعاد زندگی و وظایف فرد در خانواده را در زمان شروع 
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است. حضور گاه و بی گاه افراد  ادشدهیچالش دانشجویان  عنوانبهه باشند داشتمیرس هایکالس

اجبار مشکالت بسیاری را به  برحسبمحیط در نزد فرد و قطع و وصل کردن گاه و بی گاه سامانه 

 که این اندبودهمجبور به مشاجره و بحث  کردندمیوجود آورده است. در موارد زیادی دانشجویان بیان 

روانی بسیاری را به همراه دارد. توجیه خانواده موارد جدا از کاهش کیفیت آموزش، برای فرد فشارهای 

بروشورها در این زمینه در راستای مهیای  یهیتهو وبینارهای مجازی یا  تااز طریق برگزاری کارگاه  تا

ر حاض یهاپژوهشاز  هایینمونه. پژوهش حاضر کندیمکمک شایانی  انیدانشجومحیط مناسب برای 

آنچه در سایر تحقیقات  براساسبوده و  در کشورآموزش مجازی  یهافرصتو  هاچالشدر رابطه با 

ی حاضر در اکثر موارد در کنار موارد مشابه دیگر با هاچالشاست،  قرارگرفته موردبررسیمشابه نیز 

است که  ذکرانیشا. خوردیمی در سایر مراکز آموزش عالی همواره مطرح بوده و به چشم هایتفاوت

مطلوب بسیاری را نیز فراهم ساخته است که خود دانشگاه  یهافرصتو  تااین نوع آموزش قابلیت 

فراوانی که در یک سال اخیر داشته است، نمود موفقی از آموزش  زیآمتیموفق یهاتالشکردستان با 

 را به انجام برسانند. یامشابهن زمینه تحقیقات در ای توانندمیدر این حوزه بوده که سایر محققان 
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