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 مقدمه

جهان  در 19-کووید بحران ظهورناشی از  اجتماعی گذاریفاصله

 بیشتر پزشکی آموزش که چرا شد، پزشکی آموزش نظام در اخالل باعث

(. 1) است بالینی شرایط در گرفتن قرار حضوری و هایآموزش بر مبتنی

 به دور راه از آموزش اجتماعی، فاصله رعایت راستای در و اساس این بر

 عالی آموزش مؤسسات اغلب کار دستور در سرعت به مجازی صورت

 (. 2) گرفت قرار جهان سرتاسر پزشکی علوم هایدانشگاه و

 اجرای در که موفقی تجربه به توجه با یافتهتوسعه کشورهای در

 با مجازی آموزش به حضوری آموزش از تغییر داشتند، مجازی آموزش

 از تغییر ایران، پزشکی آموزش نظام در اما گرفت، انجام بیشتری سرعت

 (.3) افتاد اتفاق کمتری سرعت با مجازی آموزش به حضوری آموزش

 ایجاد مردم دل در جدید هایواکسن ورود با که امیدی بارقه رغمعلی

 کرونا، ویروس ژنی هایجهش و شیوع قدرت دلیل به ولی است، شده

 به مجازی آموزش شیوه به درسی هایکالس برگزاری شاهد هم هنوز

 پزشکی علوم هایدانشگاه و مؤسسات اغلب در حضوری آموزش جای

 یک به کرونا، پاندمی طی در مجازی آموزش کارگیریه ب بنابراین، هستیم؛

 (. 4) است شده تبدیل آموزشی هاینظام در اصلی ضرورت

 به شود،می شناخته نیز آنالین آموزش عنوان به که مجازی آموزش

 هوشمند هایگوشی و رایانه اینترنت، جمله از الکترونیکی منابع از استفاده

 دو در تواندمی آموزش این .(2) شودمی گفته دانش انتقال و کسب برای

 از آموزش: شود ارائه پزشکی علوم هایدانشگاه دانشجویان به اصلی قالب

 از آموزش و پادکست و شده ضبط ویدئوهای مانند غیرهمزمان، دور راه

 مجازی درسی هایکالس و ویدئویی هایکنفرانس مانند زمانهم دور راه

(5،6.) 

 مجازی آموزش که است این گربیان مجازی آموزش به مربوط ادبیات

 ایجاد یکدیگر و با فراگیران تعامالت بهبود جمله، از هازمینه از برخی در

 آموزش با مقایسه در فراگیران، در نوآوری و خالقیت رشد برای هاییزمینه

 به مقرون و مزایا وجود با اما ؛(7) کندمی ایفا مؤثرتری نقش حضوری

 آن از حاکی خارجی و داخلی هایپژوهش از برخی نتایج آن، بودن صرفه

 آموزش نظام در ویژه به مجازی آموزش صِرف کارگیریه ب که است

 اشاره هاآن از برخی به ادامه در که دارد همراه به نیز را هاییچالش پزشکی

 .(4،6) ایمکرده

 که رسیدند نتیجه این بهپژوهشی  در همکاران و صادقی

 امنیت و اخالق مجازی، ارزشیابی فرآیند مجازی، آموزش هایزیرساخت

 همین به(. 8) هستند مجازی آموزش هایچالش ترینمهم از اطالعات

 که رسیدند نتیجه این به خود پژوهش در همکاران و نژادمصلی ،ترتیب

 حجم فناوری، زیرساخت نبود مجازی شامل: آموزش چالش ترینمهم

 در نیز سپاهی و ساالری(. 9) است دانشجویان وقت کمبود و مطالب

 شامل: مجازی آموزش هایچالش که رسیدند نتیجه این به پژوهشی

 است مدرس با مرتبط چالش و دانشجو با مرتبط چالش ساختاری، چالش

 موانع که رسید نتیجه این به خود پژوهش در داستانی همچنین(. 10)

 و افزارسخت به دانشجویان دسترسی عدم آنالین شامل: آموزش

 با هاآن ناآشنایی و اساتید ناکافی دانش مناسب، ارتباطی افزارهاینرم

 دانشجویان و و اساتید تعامل عدم ارتباطات، و اطالعات فناوری ابزارهای

 (. 3) است بالینی آموزش برای مناسب بستر نبود همچنین

 که رسید نتیجه این به پژوهشی در نیز Gismalla خصوص این در

 آموزش سیستم با ناآشنایی اینترنت، به اتصال و باند پهنای محدودیت

 مجازی آموزش اصلی موانع عنوان به فنی، پشتیبانی محدودیت مجازی،

 رسید نتیجه این به خود پژوهش در Olum ترتیب همین به(. 1) هستند

 از اینترنت به ضعیف اتصال همچنین و اینترنت به اتصال هایهزینه که

 در Rajab نهایت در(. 2)هستند  مجازی آموزش موانع ترینمهم جمله

 ارتباطی، چالش شامل: را آنالین پزشکی آموزش هایچالش پژوهش خود

 تجربه چالش فناوری، ابزارهای از استفاده چالش دانشجو، ارزیابی چالش

 فناوری از ترس چالش و زمان مدیریت چالش اضطراب، چالش آنالین،

 (.11) برشمردند

 روند ادامه که دهدمی نشان شده انجام هایپژوهش مندنظام مرور

ه ب آن متعاقب و پزشکی علوم هایدانشگاه در حضوری آموزش تعطیلی

 است، تأثیرگذار پزشکی آموزش بر شدت به مجازی آموزش کارگیری

 دروس و بالینی معاینات پزشکی آموزش هایضرورت از یکی که چرا

 لذا شود، فراهم تواندنمی امکان این مجازی هایپلتفرم در که است عملی

 اصلی نفعانذی دیدگاه از مجازی آموزش با مرتبط هایچالش شناسایی
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 متعاقب و هاچالش این رفع یا و کردن کم در ما به تواندمی آموزش این

 با. کند شایانی کمک پزشکی آموزش نظام در آموزش یندآفر بهبود آن

 هایدانشگاه از یکی عنوان به دزفول پزشکی علوم دانشگاه که این به توجه

 کشور سطح در حتی و خوزستان استان در پزشکی آموزش عرصه در نوپا

 از پزشکی علوم هایدانشگاه سایر با مقایسه در که شودمی محسوب

 بنابراین است، برخوردار تریمحدودی فناوری هایزیرساخت و امکانات

 آموزش هایفرصت و هاچالش شناسایی حاضر پژوهش اصلی هدف

 این دانشجویان و علمی تأهی اعضای زیسته تجربه به توجه با مجازی

 .بود کرونا پاندمی بحران طی در دانشگاه

 هاروشمواد و 

 نحوه نظر از و کاربردی نوع از هدف لحاظ به حاضر پژوهش

 از نوع پدیدارشناسی توصیفی کیفی هایپژوهش جزو هاداده گردآوری

 و دانشجویان شامل پژوهش، این در کنندگانشرکت. شودمی محسوب

 تحصیلی سال در دزفول پزشکی علوم دانشگاه علمیتأهی اعضای

 نوع از هدفمند گیرینمونه روش از استفاده با که بودند 1400-1399

 تأهی عضو 15 و دانشجو 20 تعداد هایافته در مضمونی اشباع و مالکی

 (. 1 جدول)( 12) شدند انتخاب علمی

 

 پژوهش در کنندهشرکت افراد هایویژگی -1جدول 

 کنندهشماره شرکت

 علمی(أت )هی
 جنسیت مرتبه علمی حوزه تخصصی

 کنندهشماره شرکت

 )دانشجو(
 جنسیت رشته تحصیلی

 زن آزمایشگاهی علوم 1 مرد استادیار تشریح علوم 1

 زن آزمایشگاهی علوم 2 مرد دانشیار پزشکی شناسیایمنی 2

 زن آزمایشگاهی علوم 3 مرد استادیار گرمسیری و عفونی هایبیماری 3

 زن آزمایشگاهی علوم 4 زن استادیار کودکان ویژه هایمراقبت 4

 مرد آزمایشگاهی علوم 5 مرد استادیار داروسازی 5

 مرد پرستاری 6 مرد استادیار داخلی متخصص 6

 مرد پرستاری 7 زن استادیار پزشکی فیزیک 7

 مرد پرستاری 8 زن مربی تشریح علوم 8

 مرد پرستاری 9 زن استادیار  ریزدرون غدد 9

 مرد پرستاری 10 مرد استادیار فیزیولوژی 10

 مرد پرستاری 11 زن مربی عمل اتاق 11

 مرد پزشکی 12 زن مربی پرستاری 12

 مرد پزشکی 13 مرد استادیار اپیدمیولوژی 13

 مرد پزشکی 14 مرد استادیار فارماکولوژی 14

 مرد پزشکی 15 زن استاد تغذیه علوم 15

 مرد پزشکی 16 - - - -

 مرد پرستاری 17 - - - -

 مرد پرستاری 18 - - - -

 مرد پرستاری 19 - - - -

 مرد پرستاری 20 - - - -

 

 آموزش تجربه ترم دو حداقل داشتن افراد ورود مالک حاضر پژوهش در

 اشباع حاضر پژوهش در این، بر عالوه. بود مجازی فضای در تدریس یا

 انجام جدید هایمقوله یا کدها شناسایی اساس بر نیز هایافته در مضمونی

 با بیستم مصاحبه انجام از پس پژوهشگران که صورت بدین شد،

 انجام که رسیدند بندیجمع این به اساتید با پانزدهم مصاحبه و دانشجویان

 جدیدتری هایمقوله یا کدها ایجاد به منتج تواندنمی جدید هایمصاحبه

. شد استفاده ساختاریافتهنیمه مصاحبه ابزار از هاداده گردآوری برای شود.

 طریق از یا و تلفنی صورت به هامصاحبه تمامی کرونا پاندمی به توجه با

 مصاحبه، یندآفر انجام از پس. گردید آوریجمع ماه 5 مدت درآپ واتس

 هفت محتوای تحلیل روش از هامصاحبه متن تحلیل جهت پژوهشگران
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 این به روش این. نمودند استفاده دستی کامالً صورت به کالیزی ایمرحله

 توسط شده ارائه بیانات تمام پژوهشگران اول، گام در که شد اجرا صورت

 گوش مکرر طور به مصاحبه هر پایان در را پژوهش در کنندگانشرکت

 پیاده کاغذ روی بر مطالعه مورد پدیده پیرامون را هاآن توصیفات و داده

 مورد پدیده با مرتبط واژگان و عبارات پژوهشگران دوم، گام در کردند.

 واژگان و مفاهیم از هرکدام به سوم، گام در و کردند مشخص را مطالعه

 اساسی مفهوم و معنا گربیان که خاصی مفهوم قبل، گام از شده استخراج

 از بعد پژوهشگران چهارم، گام در. شد داده بود، کنندگانشرکت تفکر

 را مشترک مفاهیم پژوهش، در کنندگانشرکت بیانات دقیق مرور و مطالعه

 پنجم، گام در و دادند قرار موضوعی خاص طبقات و هادسته در

 توصیف برای را نتایج ترکلی طبقات تشکیل با تا کردند سعی پژوهشگران

 هایدیدگاه ششم، گام در. بزنند پیوند هم به مطالعه، مورد پدیده از تردقیق

 و شد تبدیل مطالعه مورد پدیده از کامل و جامع توصیفی به شده استنتاج

 از اطمینان منظور به ها،داده تحلیل از حاصل نهایی هاییافته هفتم، گام در

ه ب هاییافته پیرامون پرسش و کنندگانشرکت به مراجعه با هاآن اعتبار

 دو از پژوهشگران حاضر، پژوهش در. گرفت قرار تأیید مورد آمده، دست

 همکاران توسط بازبینی و پژوهش در کنندگانشرکت توسط بازبینی راهبرد

 تمامی اخالقی، مالحظات نظر از. کردند استفاده هایافته اعتبار بررسی برای

 و آگاهانه صورت به و کامل رضایت با کنندهشرکت اساتید و دانشجویان

 صورت به هاآن از مصاحبه یندآفر و کردند شرکت پژوهش در داوطلبانه

 .شد انجام محرمانه و نامبی

 

 هایافته

 شده، استخراج کد 261 مجموع از ها،مصاحبه تحلیل و تجزیه از پس

 منظر از مجازی آموزش هایفرصت و هاچالش به مربوط کد 163

 از مجازی آموزش هایفرصت و هاچالش به مربوط کد 98 و دانشجویان

  (.3 و 2 جداول) بود علمیتأهی اعضای منظر

شود از منظر دانشجویان ( مشاهده می2طور که در جدول ) همان

های فنی های آموزش مجازی در طی پاندمی کرونا شامل: چالشچالش

کیفیت پایین سامانه مجازی دانشگاه، قطع و وصل شدن سامانه آموزش )

نداشتن امکانات و  مشکل کندی و قطعی اینترنتمجازی دانشگاه، آموزش 

، عدم وجود ارتباط مستقیم با استادهای ارتباطی )چالش(، افزاریسخت

عدم ارتباط چهره به و  عدم تعامل مناسب با استاد و دانشجویان دیگر

 محتوای آموزشی نظم در بارگذارینبود های محتوایی )(، و چالشچهره

تسهیل ها نظر آن ( بودند. همچنین ازعدم کارایی محتوای دروس عملیو 

جویی صرفهو  جویی در زمانصرفه، دسترسی آسان به محتوا) در آموزش

های آموزش مجازی در طی پاندمی کرونا به عنوان فرصت ینه( بهدر هز

 روند. شمار می

 یعلمتأهیمنظر از  ،شودی( نیز مشاهده م3طور که در جدول ) همان

های چالشهای آموزش مجازی در طی پاندمی کرونا شامل: نیز چالش

به  عدم آموزش الزممجازی دانشگاه،  در سامانه عدم کنترل تقلبفنی )

عدم کنترل دانشجو مجازی، برای کار با سامانه آموزش  دانشجویان و اساتید

، عدم ارزیابی صحیح از دانشجو در سامانه، توسط استاد مجازی در کالس

عدم دسترسی دانشجویان به امکانات و  ضعیف بودن اینترنت

استاد با  عدم وجود ارتباط مستقیمهای ارتباطی )چالش(، افزاریسخت

عدم های محتوایی )چالش ( ودانشجویان عدم تعامل مناسب باو  دانشجو

نظر  های محتوایی( بودند. همچنین ازچالش کارایی محتوای دروس عملی

در وقت جویی صرفهو  دسترسی آسان به محتوا) تسهیل در آموزشها آن

های آموزش مجازی در طی پاندمی کرونا به عنوان فرصت و هزینه( به

ند.روشمار می
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 دانشجویان منظر از مجازی آموزش هایفرصت و هاچالش -2جدول 

پدیده 

 محوری
 کنندهمشارکت کد/ هاقولنمونه نقل های فرعیمقوله مقوله اصلی

 [8 ش ،73 کد] "شدمی وصل و قطع صدادر سامانه  "  سامانه شدن وصل و قطع

 [3 ش ،21 کد] "بود پایین یمجاز آموزش سامانه کیفیت "  سامانه پایین کیفیت

 [20 ش ،152 کد] "بود ضعیف یا و داشت قطعی اینترنت اوقات اغلب " اینترنت قطعی و کندی مشکل

 [9 ش ،80 کد] "داشتند مشکل مجازی آموزش برای الزم ابزارهای تهیه جهت دانشجویان برخی"  افزاریسخت امکانات نداشتن

 [19 ش ،142 کد] "شتندندا اساتید و دیگِر دانشجوهای با مستقیم ارتباط دانشجویان" استاد با مستقیم ارتباط وجود عدم

 [17 ش ،130 کد] "داتافنمی اتفاق دیگر دانشجویان و دانشجو و استاد بین مناسب تعامل" دیگر دانشجویان و استاد با مناسب تعامل عدم

 [10 ش ،103 کد] " بودن چهره به چهره مجازی آموزش " چهره به چهره ارتباط عدم

 آموزشی محتوای بارگذاری در نظم نبود
 سامانه تو فیلم کلی بعدش هفته ولی کرد،نمی بارگذاری چیزی استاد هفته یک "

 "کردمی بارگذاری
 [4 ش ،41 کد]

 [1 ش ،9 کد] "بود عملی کار انجام نیازمند وبود  بیمارستانی ما دروس از برخی " عملی دروس محتوای کارایی عدم

 [3 ش ،23 کد] "بود آسان آفالین محتوای به دسترسی" محتوا به آسان دسترسی

 [1 ش ،3 کد] " بشویم کالس وارد توانستیممی ساعتی هر " زمان در جوییصرفه

 [8 ش ،78 کد] " کنیم پرداخت ذهاب و ایاب هزینه کالس در شرکت خاطر به نبودیم مجبور" هزینه در جوییصرفه

 

 اعضای هیأت علمی منظر از مجازی آموزش هایفرصت و هاچالش -3جدول 

پدیده 

 محوری
 هاقولنمونه نقل های فرعیمقوله مقوله اصلی

کد/ 

 کنندهمشارکت

 [8 ش ،46 کد] "شتندا وجود دانشجویان تقلب کنترل برای امکانی سامانه در" سامانه در تقلب کنترل عدم

 [12 ش ،68 کد] "ببینند مجازی آموزش سامانه از استفاده برای را الزم آموزش باید دانشجو و استاد "  سامانه با کار برای الزم آموزش عدم

 [14 ش ،73 کد] "نداشت وجودسامانه  در دانشجو کنترل امکان "  استاد توسط کالس در دانشجو کنترل عدم

 سامانه در دانشجو از صحیح ارزیابی عدم
 خودش دانشجو آن واقعاً آیا که نبود مشخص چون بود، سازمشکل دانشجو ارزشیابی "

 "دهدمی انجام را فعالیت
 [7 ش ،38 کد]

 [1 ش ،5 کد] "بودساز ، مشکلهافایل بارگذاری هنگام به اینترنت پایینسرعت " اینترنت بودن ضعیف

 [5 ش ،31 کد] "نداشتندامکانات سخت افزاری   دانشجویان از برخی" افزاریسخت امکانات به دانشجویان دسترسی عدم

 [3 ش ،19 کد] "بود شده کمتر اثربخشی باعث دانشجو با استاد رودرروی ارتباط عدم " دانشجو با استاد مستقیم ارتباط وجود عدم

 [4 ش ،26 کد] "دکن دریافت دانشجویان از مناسبی بازخورد ستتواننمی استاد " دانشجویان با مناسب تعامل عدم

 [2 ش ،10 کد] "نبود فراهم مجازی امکان برگزاری دروس بالینی آموزش در " عملی دروس محتوای کارایی عدم

 محتوا به آسان دسترسی
 شده بارگذاری محتوای ،اردد تمایل که موقع هر شتدا فرصت دانشجو "

 "کند مطالعه را
 [15 ش ،81 کد]

 هزینه و وقت در جوییصرفه 
 هاکالس از بخشی باید قطعاً وقت و هزینه در جوییصرفه خاطر به "

 "بشوند برگزار مجازی
 [9 ش ،43 کد]

 

 گيریبحث و نتيجه

، پژوهش در کنندهشرکت علمی تأهی اعضای و دانشجویان منظر از

 به چالش این بود، فنی هایچالش مجازی آموزش هایچالش از یکی

 عدم مجازی، آموزش سامانه شدن وصل و قطع قبیل از مشکالتی و موانع

 عدم سامانه، در تقلب کنترل عدم سامانه، از استفاده برای الزم هایآموزش

 به دانشجویان همه دسترسی امکان عدم دانشجویان، از صحیح ارزیابی

 ضعیف همچنین و تاپلپ هوشمند و تلفن مثل افزاریسخت امکانات

 با پژوهش از بخش این هاییافته. دارد اشاره اینترنت سرعت بودن

 مجدباقری جمله از زمینه این در پیشین کیفی و کمی هایپژوهش هاییافته

 همکاران، و اصغری همکاران، و فرنادری صالحی، و قربانخانی همکاران، و

 ساالری همکاران، و نژادمصلی همکاران، و صادقی همکاران، و جعفری

 نبود قبیل از مواردی به که Gismalla، Olum، Rajab داستانی، سپاهی، و

 اتصال ضعف افزاری،سخت چالش ساختاری، چالش فناوری، زیرساخت

 سیستم با ناآشنایی و افزارینرم چالش مجازی، ارزشیابی چالش اینترنت، به

 . (13-17) بود سوهم بودند، کرده اشاره مجازی آموزش
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 مجازی، آموزش هایسامانه از استفاده برای الزم نیازهایپیش از یکی

 از استفاده در علمی تأهی اعضای و دانشجویان آمادگی میزان بررسی

 مسلماً است، آن از استفاده برای الزم آموزش آن متعاقب و مجازی سامانه

 آموزش به توجه عدم و علمی تأهی اعضای و دانشجویاناز  ارزیابی عدم

 سامانه این از استفاده در پایین وریبهره به منتج تواندمی زمینه این در الزم

 کنترل عدم درس، کالس در دانشجویان کنترل عدم ،اینبر  عالوه شود.

 از دیگری بخش عنوان به دانشجویان از صحیح ارزیابی عدم تقلب و

 به پژوهش در کنندهشرکت علمی تأهی اعضای که بودند فنی هایچالش

 آموزش مقابل نقطه عنوان به صِرف، مجازی آموزش. داشتند اشاره آن

 شده دانشجو قشر در غلط هایفرهنگ یکسری ایجاد باعث حضوری

 کاهش برای راهکارها از یکی است. تقلب به گرایش هاآن از یکی که است

 صرفاً را دانشجویان ارزیابی اساتید که است این مجازی فضای در تقلب

ه ب با بلکه ندهند، قرار مجازی سامانه در شده طراحی هایآزمون اساس بر

 هایبحث در دانشجو فعال مشارکت قبیل از دیگری هایروش کارگیری

 کالس، در شده تعریف قبل از فعالیت یک انجام یا و کالسی ارائه آنالین،

 ترم طول در دانشجو ارزیابی به درس با مرتبط هفتگی تکالیف انجام و

 دالیل به دانشجویان از برخی دیگر، سوی از(. 18) بپردازند تحصیلی

 افزاریسخت امکانات کردن فراهم برای الزم مالی توانایی از اقتصادی

 هاآن یادگیری برای مانعی عنوان به چالش، این لذا نیستند، برخوردار

 در که دادند نشان هاپژوهش از برخی دلیل همین به. شودمی محسوب

 در اساسی هایچالش از یکی توسعه حال در کشورهای دانشگاهی نظام

 همچنین و فناوری هایزیرساخت ضعف مجازی، آموزش کردن پیاده

 برای الزم افزارهایسخت به دانشجویان همه یکسان دسترسی عدم

نیز  Reddy و   Nareshخصوص، این در(. 3) است مجازی آموزش

 توسعه حال در کشورهای عمده در هایچالش از یکیکه  داشتند اذعان

 .(19،20) است فناوری هایزیرساخت کمبود

 مجازی آموزش هایچالش از دیگر یکی عنوان به ارتباطی، چالش

 با دانشجویان چهره به چهره تعامل و ارتباط عدم قبیل از موانعی به که بود

 هاییافته با پژوهش از بخش این هاییافته. دارد اشاره بالعکس و استاد

 همکاران، و اصغری جمله از زمینه این در پیشین کیفی و کمی هایپژوهش

 قبیل از مواردی به که داستانی سپاهی، و ساالری همکاران، و جعفری

اشاره کرده  دانشجویان و اساتید تعامل عدم چالش و اجتماعیش چال

 آموزش حوزه در مجازی آموزش معضالت از یکی. بود سوهم ،بودند

 هایپژوهش اساس بر است، چهره به چهره تعامل و ارتباط عدم پزشکی

 یادگیری افزایش باعث آموزش حین در تعامل داشتن گرفته، صورت

 چهره به چهره ارتباط و تعامل پایه بر پزشکی آموزش نظام لذا، شودمی

 در ارتباط و تعامل این که آن حال. است شده نهاده بنا دانشجویان و اساتید

 پیدا تقلیل میزان کمترین به حقیقی فضای با مقایسه در مجازی فضای

 در یادگیری هاینظریه که است باور این بر Mann زمینه، این در. کندمی

 یادگیری ایزمینه و های اجتماعیجنبه بر مبتنی باید بیشتر پزشکی آموزش

(. 18) افتدمی اتفاق فعال تعامل و مشارکت طریق از یادگیری که چرا باشند،

 پزشکی آموزش در چهره به چهره ارتباطات و تعامل ارزش دیگر، سوی از

 آن در ارتباطات و تعامالت این که دارد هاییزمینه و هانقش به بستگی

 به باید مجازی یادگیری محیط یک دلیل همین به(. 21) گیردمی شکل

 دانشجویان تعامل و همکاری فرصت امکان حد تا که شود طراحی ایگونه

 نظیر ابزارهایی طراحی خصوص این در. کند فراهم را اساتید و یکدیگر با

 مجازی آموزش هایپلتفرم در گروهی هایبحث و هابالگ ها،ویکی

 (.18) است شده پیشنهاد

 به پژوهشاین  در  که بود چالشی آخرین عنوان به محتوایی چالش

 نظم نبود قبیل از مشکالتی و موانع به چالش این. شده است اشاره آن

 دروس در محتوا کارایی عدم و آموزشی محتوای بارگذاری در مشخص

 هایپژوهش هاییافته با پژوهش از بخش این هاییافته. دارد اشاره عملی

 قربانخانی همکاران، و مجدباقری جمله از زمینه این در پیشین کیفی و کمی

 به که داستانی و همکاران و نژادمصلی همکاران، و فرنادری صالحی، و

 و شده بارگذاری مطالب زیاد حجم محتوا، بر نظارت عدم قبیل از مواردی

 آموزش. بود سوهم بودند، کرده اشاره بالینی آموزش برای مناسب بستر نبود

 گاهاً که شودمی باعث مکانی و زمانی بعد بردن بین از دلیل به مجازی

 عقب دلیل به یا و درس یک زمانی برنامه به توجه بدون اساتید از برخی

 در محتوا برابری چند بارگذاری به اقدام شده،مشخص سرفصل از بودن

 به مضاعف فشار باعث خود این که کنند جلسه یک یا هفته یک طول

 از. شودمی مجازی آموزش از هاآن نارضایتی آن متعاقب و دانشجویان

ه ب عملی دروس سازیپیاده در مجازی آموزش کارایی عدم ،دیگر سوی
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 شده دانشجویان و اساتید نارضایتی باعث پزشکی حوزه در خصوص

 در است. بالینی کار نیازمند یادگیری برای دروس از برخی که چرا است،

 بر مبتنی که اییادگیری معتقدند نظرانصاحب از برخی خصوص این

 اقدام واقعی دنیای هایموقعیت در بتواند دانشجو که طوری به باشد، تجربه

 هایادگیری سایر با مقایسه در کند، خود هایمهارت و دانش از استفاده به

 معتقدند Crebert دلیل، همین به. داشت خواهد همراه به بیشتری اثربخشی

 در برخوردارند تجربه بر مبتنی یادگیری فرصت از که دانشجویانی که

 از هستند، محروم فرصت این از که دانشجویان سایر با مقایسه

 بود خواهند برخوردار خود آینده شغلی محیط در باالیی استانداردهای

(18 .)Gomez بالینی آموزش پزشکی، آموزش در که باورند این بر نیز 

 ایجاد و اطالعات آوریجمع توانایی افزایش در مؤثری نقش تواندمی

 (.22) کند ایجاد پزشکی دانشجویان در قوی درمانیِ ارتباط

 که هاییفرصتبه  پژوهش،این  در شدهمطرح هایچالش کنار در

-مشارکت نظر از. شده است اشاره نیز کند ایجاد تواندمی مجازی آموزش

 است، کرده ایجاد هاآن برای مجازی آموزش که فرصتی ترینمهم کنندگان

 به آسان دسترسی به آموزش در تسهیل. است آموزش یندآفر در تسهیل

 این هاییافته. دارد اشاره هزینه و وقت در جوییصرفه همچنین محتوا،

 این در پیشین کیفی و کمی هایپژوهش هاییافته با پژوهش از بخش

 Syed، Sebbani همکاران، و نژادمصلی نظری، و بیگیشاه جمله از زمینه

 اشاره کرده بودند، هزینه و زمان کاهش مطالب و به آسان دسترسیبه  که

 آموزش مزایای از یکی حضوری هایکالس با مقایسه در. بود سوهم

 توسط شده بارگذاری محتوای به دانشجویان ترآسان دسترسی مجازی

 زمان در جوییصرفه این، بر عالوه. است زمانی هر و مکان هر در اساتید

 در. رودمی شمار به مجازی آموزش مزایای از دیگر یکی نیز هزینه و

 به نسبت کنندهشرکت افراد تعداد محدودیت آنالین هایکالس

 به هادانشگاه برای تنها نه این و است یافته کاهش حضوری هایکالس

 درس یک کالس شدن پر استرس بلکه است، ترصرفهبه اقتصادی لحاظ

 ایاب هایهزینه ،دیگر سوی از. است داده کاهش نیز را دانشجویان برای

 دانشجو وقت در آن نتیجه در که یابدمی کاهش استاد و دانشجو ذهاب و

 از برخی خصوص این در. است کرده ایجاد جوییصرفه نیز استاد و

 حال در کشورهای در مجازی آموزش که است داده نشان نیز هاپژوهش

 طیف برای یادگیری و آموزش هایفرصت تنها نه ایران جمله از توسعه

 - یاددهی یندآفر ارتقاء باعث بلکه است، کرده فراهم را جامعه از وسیعی

 (.19) است شده نیز یادگیری

 عملی به توجه با که گفت توانمی پژوهش این از کلی بندیجمع در

 آموزش بهتر اجرای پزشکی، علوم هایدانشگاه در دروس اغلب بودن

 و مدیران نظردقت نیازمند دزفول، پزشکی علوم دانشگاه در مجازی

 رفع برای تالش و شده احصاء هایچالش به دانشگاه این متصدیان

 برای فناوری هایزیرساخت ایجاد به توجه با ،دیگر سوی از. هاستآن

 پزشکی علوم دانشگاه در سال دو این طی در مجازی آموزش برگزاری

 دست به کلی به آموزش این کرونا، موج کردن فروکش با نباید دزفول،

 دارد، آموزش این که هاییمزیت به توجه با بلکه شود، سپرده فراموشی

 را خود دروس از برخی آینده در تواندمی دزفول پزشکی علوم دانشگاه

 . کند اجرا نیز ترکیبی یادگیری قالب در

 تفسیر برای بایستمی که بود هاییمحدودیت دارای حاضر پژوهش

 پژوهش این هایمحدودیت از جمله. گیرند قرار توجه مورد هایافته بهتر

 تعداد همچنین و پژوهش در شده گرفته کاره ب کیفی صرفاً رویکرد

 اجرای نیازمند نتایج پذیریتعمیم برای لذا بود، پژوهش در کنندگانشرکت

 آمیخته پژوهشی هایروش کارگیریه ب و دیگر هایدانشگاه در پژوهش

 .است( کمی و کیفی)

 

 تشکر و قدردانی

وسیله از تمامی دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی بدین

کردند، کمال تشکر و قدردانی را دزفول که در این پژوهش مشارکت 

 داریم.

 

 تأیيدیه اخالقی

 فلسفه و تاریخ رشته ارشدکارشناسی نامهپایان از برگرفته مقاله این

 20/11/1399 مورخ پژوهشی شورای جلسه مصوب پرورش و آموزش

 کارآزمایی ثبت مرکز در ثبت و شماره مالیر دانشگاه اخالق کمیته جلسه و

 .است IR.MALYERU.REC1399.019 کد با ایران بالینی
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 تضاد منافع

 تعارض منافعی بین نویسندگان مقاله وجود نداشت.

 

 سهم نویسندگان

 ؛درصد 30ها آوری و تحلیل دادهفرشته معمری )نویسنده اول( جمع

عباس خاکپور )نویسنده دوم( بیان مسئله، پیشینه نظری و تجربی پژوهش 

( طراحی و مسئول )نویسنده سومزارع محسن نظرزاده ؛درصد 35

 درصد. 35گیری شناسی و بحث و نتیجهروش ؛پژوهش

 

 حمایت مالی

 نشده مالی حمایت ایسسهؤم یا نهاد گونههیچ طرف از مقاله این

 .است شده تأمین نویسندگان طرف از آن مالی منابع تمام و
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Abstract 
Introduction: Nowadays applying virtual education has become a main necessity during the 

Corona pandemic. For this reason, a large part of the medical community, especially medical 

universities, is using virtual education to continue their educational process during this crisis. 

Thus, the main purpose of this study is to identify the challenges and opportunities of virtual 

education based on the lived experience of faculty members and students of Dezful University 

of Medical Sciences during the Corona pandemic.  

Methods: The study was conducted using a qualitative approach by descriptive 

phenomenology. So, using the purposive sampling method by criterion method, 20 students and 

15 faculty members of Dezful University of Medical Sciences were selected by considering the 

saturation of the findings. The tool used for data collection was a semi-structured interview. To 

analyze the interviews, the Colaizzi seven-step content analysis method was used, and to 

evaluate the credibility of the findings, two methods by member checking and peer checking 

were used.  

Results: The analysis of the interviews showed that from the perspective of students and faculty 

members participating in the study, virtual education challenges were classified into three main 

categories; technical challenges, communication challenges, and content challenges. As well, 

from the perspective of two groups, the virtual education opportunities were classified into one 

main category including facilitation in education.  

Conclusion: Holding to better virtual education requires the serious attention of managers and 

directors of the Dezful University of Medical Sciences to address the challenges of virtual 

education and provide the needed technology infrastructure 
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