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Abstract: The COVID-19 pandemic crisis has led to the shift from in-person 

education to e-learning in universities. In addition to its many benefits, e-learning also 

has its own disadvantages that can have detrimental effects on the effectiveness of 

education during the pandemic in addition to the problems caused by the COVID-19 

crisis itself. Therefore, understanding the experiences and challenges of the students of 

universities can help education authorities in providing appropriate solutions to 

alleviate some of these problems. To this aim, this qualitative research was conducted 

using content analysis method. Structured interviews were conducted with 24 students 

in various undergraduate and graduate programs. Finally, the text of the interviews 

was analyzed by content analysis using MaxQDA2 software. Four main categories 

emeraged after data analysus: "Individual barriers to the effectiveness of e-learning" 

(sub-categories: personality traits, effects of family environment and facilities and 

resources); "Inefficient education" (sub-categories: quantity, quality, and order of 

content presentation and evaluation); "Negative consequences"(subcategories: lost 

identity, psychological stress, conflict in the use of cyberspace; and "Gains" 

(subcategories: available content, reduced costs, eliminaton of the problems of class 

attendance, family attendance and spiritual empowerment). Based on the results, 

students face serious challenges in the family environment and educational centers, 

and it is necessary to provide effective solutions to solve problems in universities, 

specifically and in accordance with the structure of their environment. 
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 مقدمه

ظهور کررد     COVID-19، پاندمی 2019در دسامبر      

تمرامی به سرعت در سراسر جهرا  سترشری فا.رتذ  ر ا  

کشورها اقدامات سخشگیرانه ای مانند قرنطینره   تططییری 

مراکز آموزشی از جمیه دانشردد  هرای پزشردی را اعمرا  

-از افر  ر  ترد اف .رافنرد فراددهی ذ( 2020کردند ) فیچا 

، نیازمنررد جررافگزف  سررازی کرررس هررای درس فررادسیری

ضوری با شیو  های غیر حضوری   آموزی ا دشر نیدری ح

وزی هرای مارازی شرد کره در آ  از .نرا ری فا هما  آم

شربده ماننررد افنشرنررت برره مناررور انارراف تمررامی مراحرر  

اسرشفاد  از   ذ(2007آموزشی اسشفاد  مری شرود )حمردی  

ف .وری، دانشراوفا ، فادسیری از را  د ر به عنوا  فک اقدا

شیبانی   مدفرا  آموزشی اعضای هیئت عیمی، کارکنا  پش

برسرزاری (ذ  2020ا ر   همدرارا   را تحت تأثیر قرار داد )س

بترشر   درکرس های آموزشی بره شرد  غیرر حضروری    

مزفت هرافی همچرو  .ضای ماازی، ضم  برخورداری از  

طه، در دسشرس بود  محشوا، عدف محد دفت زمانی در مطا 

انططاف پ فری   ح ف تردد هرای بری مرورد   پرهزفنره، 

ر    ماننرردح حرر ف ارتبررار ر  در    چررا ه هررافی مطافرر 

ا.زافه اضطراب در برخی .راسیرا ، تمرکز بر حفایرات   

تضطیف خرقیت دانشاوفا ، مشدرت مربور به افنشرنرت، 

زفرساخت ها   مهارت های اسرشفاد  از سیترشه هرا را بره 

کرره در کنررار مشرردرت ر انرری، جتررمی    ،همرررا  دارد

می تواند آثار زفا  باری  19-اقشصادی ناشی از بحرا  کوفد

)سودرز نرد   همدرارا   ربخشی آموزی برجای بگ اردبر اث

، کیرا  1390، شا  بیگی   همدرارا   2012، توک   1391

(ذ هرچند افر  بیمراری 2020، آد ی  2020، خانفر  1393

ا در آموزی پزشدی به  جود همه سیر چا ه های زفادی ر

آ رد  است )به عنوا  مثا  کاهه کیفیت دانه به دسرت 

وری، .قردا  تشردی  جیترات آمد ، تطییق آمروزی حضر

تشرفح کا بد شدا.ی   جیتات عمیری   آزمافشرگاهی(  ذذذ 

( اما .رصت های زفرادی را نیرز 2020، ا  وف  2020) اسمر

رفر  در .راهه کرد  اسرت، ماننرد سناانرد  فرادسیری آن

برنامه درسی   باال برد    اسشفاد  مادد از  .نا ری هرای 

دد  هرای پزشردی   جدفدح به نحوی که بتریاری از دانشر

پیراپزشدی با مو.قیت محیط آموزشی خود را به آموزی   

برا ارزفابی از را  د ر منشق  کرد  اندذ  ر ا مطا طره حاضرر، 

   عیروفدانشگاهدف تبیی  چا ه ها   تاارب دانشاوفا   

 19-از آموزی ماازی در د را  بحرا  کوفدپزشدی ا برز  

 ذ  انااف سر.ت

 روش کار
ر فدرد  پژ هه  ر ی        با  کیفی  مطا طه  فک  حاضر، 

با هدف    1399تحیی  محشوای قراردادی است که در سا   

تبیی  تاارب   چا ه های دانشاوفا  از آموزی ماازی 

کوفد بحرا   د را   کد    19-در  درفا.ت  اخرق  با 

IR.ABZUMS.REC.1399.057    پزشدی عیوف  دانشگا   از 

به صورت هد.مند     ها  نمونه  شدذ  انااف  ناا برز  در    ربا 

سر.ش  حداکثر تنوع از بی  دانشاوفا  کارشناسی پیوسشه 

مطیار  انشخاب شدذ  ا برز  پزشدی  عیوف  دانشگا   ناپیوسشه    

   ر د به مطا طه س راند  حداق  فک ترف به صورت آموزی 

بحرا  کوفد در    19-ماازی در د را   به شرکت  تماف     

ابشدا   ارائه    پژ هشگر، مطا طه بودذ در  اطرعات در  از طرفق 

کارشناسی  دانشاوفا   حضور  با  ماازی  آموزی  .ضای 

عم ،   اتاق  پرسشاری،  های  رششه  ناپیوسشه  پیوسشه   

  هوشبری، عیوف آزمافشگاهی، بهداشت حر.ه ای   مامافی، 

با توجه به ذ  کردهدف تشرفح    را برای سر    اهداف مطا طه

آموزشی های  محیط  در  دانشاوفا   حضور  جهت  ،  عدف 

فا.شه  از مصاحبهاد  ها  جمع آ ری د غیرحضوری   ساخشار 

پ اسشفاد  شدذ میانگی   آدر .ضای شبده اجشماعی  اتس  

  35تا    25زما  انااف هر مصاحبه آنرف  غیر حضوری بی   

مشخص   زما   در  بودذ  شرکت  دقیقه  با  شد   هماهنگ    

صوتی  کنندسا ، هر کداف از سؤاالت جداسانه   به صورت 

ا  همزما   شد    می  به  ارسا   را  خود  های  پاسخ  .راد 

کردندذ   می  ارسا   پژ هشگر  برای  صوتی  از  صورت  پس 

در   آنها،  بار   چند  بازخوانی  ها    مصاحبه  سازی  پیاد  

ا بیششر،  به  اکا ی  نیاز  فا  ابهاف    طرفق صورت  جود  ز 

تماس تیفنی با دانشاو اطرعات تدمییی درفا.ت می شدذ  

تأفید صحت داد  ها، در مرحیه کدس  از جهت  ا  یه،  اری 

مر ر   member checkر ی از  عر    به  شدذ  اسشفاد  

ناظرف  هه جهت تأفید صحت کدس اری اسشفاد  شدذ هه  

چنی  سطی شد از نمونه سیری با حداکثر تغییرپ فری در  

جنس ترف س ،  تحصییی    مقطع  تحصییی،  رششه   ،

مش    شودذ  اسشفاد   اطرعاتی  غنای  جهت  تحصییی 

ت ر ی  به  ها  ا.زار مصاحبه  نرف  طرفق  از  محشوا    حیی  

MaxQDA18  مناور بدف   سر.تذ  قرار  تحیی    از مورد 

 سازی، آماد  .از سه در  مرسوف محشوی تحیی  ر ی

 سازی د آما مرحیه اسشفاد  شدذ در   سزاری   سازماندهی
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مشغیرهای   از پس مطا طه،  هدف  تطیی   مشو     مطا طه 

د تا  شدند  شناسافی  مطا طه  نشافج  بر  سیری  موثر  نمونه  ر 

بر.اصیه   سازماندهی،  مرحیه  در  سیرندذ  قرار  توجه  مورد 

جزئیات   با  شد   ضبط  صدای  مصاحبه،  هر  اتماف  از  پس 

تحیی  داد  ها همزما  با نمونه سیری  پیاد  سازی شد  

ا.زاپی نرف  ها  ارد  مصاحبه  مش   ر.تذ  می  ر  ه 

MAXQDA      چندف  بار هر مصاحبه قرائت شد    شد

با از  سؤا   بطد  با  مرتبط  مطنافی  مدرر،  احدهای  زخوانی 

شدذ  نوششه  آنها  برای  ا  یه  باز  کدهای  انشخاب    پژ هه 

سپس کدهای باز مشابه به  حاظ مفهوف   مطنا در زفر فک  

داد  قرار  .رعی  مدا ف،    طبقه  مقافته  .رافند  طی  شد   

طبقات .رعی مشابه، زفر چشر فک طبقه اصیی قرار سر.تذ  

م تحیی   از  کنند   پس  مشارکت  با  شد   انااف  صاحبه 

دفگر  24شمار    ارتبار  طبقه  ،  در  جدفدی  موضوع  فا 

نشد   ا   ی افااد داد  اضا. بامفهوف مورد نار پدفدار نشدح   

ها  داد   اشباع  بد ی   سیری  در    نمونه  رسید    پافا   به 

 ار حاص  از تحیی  ها، سزاری شدذ  مرحیه  نهافی اسشنب

 هایافته

نفر از دانشاوفا  در سر     24حاضر،    در مطا طه کیفی

های مخشیف شرکت نمودند که  فژسی هرای دموسرا.یرک 

 به نمافه در آمد  استذ  1آنها در جد   

 

 

 

 . ویژگی های دموگرافیک دانشجویان1جدول  

Table 1: Demographic characteristics of students 

 جنس 
 10 مرد 

 14 زن

  28 کنندگان  میانگین سنی شرکت

 مقطع تحصیلی
 13 کارشناسی پیوسته

 11 کارشناسی ناپیوسته

 وضعیت تاهل
 13 مجرد 

 11 متاهل

 شاغل
 13 بلی

 11 خیر 

 دسترسی به موبایل هوشمند 
 24 بلی

 0 خیر 

 تاب یا رایانه دسترسی به لب 
 20 بلی

 4 خیر 

 خانگی  تدسترسی به اینترنت پر سرع
 9 بلی

 15 خیر 

 ت فاده از بسته اینترنتی پر سرعاست
 17 بلی

 7 خیر 

 

بره  تازفه   تحیی  داد  های حاص  از مصاحبه ها، منارر

در کارآمردی   موانع .رردی»  اسشخراج چهار طبقه ی اصیی

« پیامدها ی منفی»  «،آموزی ناکارآمدآموزی ماازی«، »

شد که بررای هرر فرک از افر  طبقرات نیرز     »آ رد  ها«

در اف  بخه بره   ذ(2ه پدفدار شد )جد    تطدادی زفر طبق

توصیف طبقات اصیی اسشخراج شد    زفر طبقات آنها می 

 پردازفهذ

 

 

 

 

 



 1014                                                                                                                                                             ساداتی و همکاران

 1400 زمستان، 4 شماره، دوازدهم شاپور، سال ی آموزش جندی  پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه 

 . طبقات، زیر طبقات و کدهای اولیه  استخراجی 2جدول  

Table 2: Categories, subccategories and primary codes extracted 

  

 کدهای اولیه  زیر طبقات  طبقه اصلی 

 

 

 

 

 موانع فردی در کارآمدی آموزش مجازی 

 بی برنامه گی  ویژگی های شخصیتی 

 بی انگیزه گی 

 

 تأثیرات محیط خانواده 

 آموزش همزمان چند نفر در خانواده

 تغییر در نقش ها و توقع خانواده

 م تمرکز در یادگیریعامل عد  سر و صدا

 

 نات و منابع امکا

 نداشتن اینترنت

 مشکالت مالی 

 فقدان یا کمبود تجهیزات ارتباطی 

 

 

 

 

 

 آموزش ناکارآمد 

 

 حجم باالی محتوا کمیت  محتوا

 متن غیر فارسی 

 

 کیفیت محتوا 

 قابلیت خوانش فایل ها در بستر های متفاوت 

 صدای ضعیف

 د های تصویری نامفهوم از اسالیاستفاده 

 ته کننده بودن محتواها خس

 

 نظم ارائه محتوا 

 بارگزاری چند جلسه در یک زمان 

 محدود کردن زمان دسترسی به فایل  

 بارگزاری بدون اطالع به فراگیر  

 

 ارزشیابی 

 حجم باالی تکالیف  

 تکالیف بدون بازخورد 

 ارزشیابی غیرواقعی  

 دون پاسخ های ب پرسش 

 

 

 

 پیامدها ی منفی 

 نداشتن حس دانشجویی  ویت گم شدهه

 سردرگمی در نقشها  

 

 تنش روانی 

 غافلگیری 

 ترس ناشی از ابتال به بیماری 

 اضطراب ناشی از دست دادن اعضای خانواده 

 نگرانی های مالی 

 کم رنگ شدن تعامالت  

 

 تعارض در استفاده از  فضای مجازی 

 اعتیاد به فضای مجازی 

 از فضای مجازی خسته شدن 

 اجبار استفاده از فضای مجازی 

 

 

 

 

 آورده ها 

 در دسترس بودن محتواها  محتوای در دسترس 

 امکان گوش کردن مکرر به فایل ها 

 حذف هزینه رفت و آمد   کاهش هزینه ها

 کم شدن هزینه خرید کتاب و لباس و تغذیه 

 هم  خستگی کالس های پشت سر س حضور در کال حذف معضالت 

 غیر مفید بودن کالس های حضوری عمومی 

 

 حضور در خانواده 

 

 دیدن بیشتر اعضای خانواده  

 کمک به اعضای خانواده 

 قدر با هم بودن را بیشتر فهمیدن 

 

 تقویت معنوی 

 شکرگزاری 

 همدلی 

 کاهش توقعات و بخشش 
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 رآمدی آموزش مجازیکاموانع فردی در  ( 1

سه زفر طبقه » فژسی های شخصیشی«،  اف  طبقه اصیی از

»تأثیرات محیط خرانواد «   »امدانرات   منرابع« تشردی  

 شد  است:

 الف( ویژگی های شخصیتی

اف  زفر طبقه بر اسراس پوشره دهری کردهای ا  یره ای 

شرد    همچو  می  به »بی برنامه سی«   »بی انگیز  سی«

 ا نداشرش  برنامرهنشراوفا  در ارتبرار برداسر.تذ فدی از  

 قشری آدف مید نره هرر "رفزی افنگونه بیا  نمرود  اسرت:  

)سامانه مناورمره( دفگره هری   سموقع میشونه بر  سر کر

ذ "میخوابیذ کاری هه کره نردار ذ همره چری بهره میرفرز 

چندف  نفر از دانشاوفا  نیز به موضوع بی انگیزسی اشار  

تو دانشدد  افه با بچه هافیه، فره ی  مید نید،  قش  "کردند:  

دفگه دار ذ توی خونه حا    حوصیه درس خوند  فه  حس

 قشی مطیوف نیترت افر    "ذ  "مد  از اف  سامانه ر  ندارفه

بیماری کی میخواد درست بشه، اصر ما هتشیه، نیتشیه؟ 

 "اف  همه زحمت برای چیه؟ 

 ب( تأثیرات محیط خانواده 

ه دهری کردهای ا  یره وشرافر  زفرر طبقره برر اسراس پ 

د نفر در خانواد «، »تغییرر در نقره همزما  چن  »آموزی

ها   توقع خانواد «   »سر   صردا عامر  عردف تمرکرز در 

شرد  سر.رتذ از آنارافی کره در د را  بحررا   فادسیری«

، آموزی در کییه سطوح به شد  ماازی جرفا  19-کوفد

کت ارپیدا کرد  ر ا در خرانواد  هرا، بارز دانشراوفا  مشر

واد  نیرز ممدر  برود، کنند  در مطا طه، اعضای دفگر خران

دانشاو فا دانه آموز باشندذ   افنده حضور در خانه منار 

به اف  امر شد  بود کره خرانواد  مترئو یت هرافی غیرر از 

درس خواند  از دانشاو مشوقع باشرندذ همچنری  تامرع 

اعضای خانواد  در اف  بحرا  منار به سر   صدا   شیوغی 

او برد ی  محیط خانه هافی مری شرد کره ساهرا دانشر  در

نداشش  اتاق مازا فا کامپیوتر مازا مابور بود در بی  اف  

صدا ها درس سوی دهد   فا تدییف ضبط کررد    ارسرا  

بود  در محیط خانه مشدرتی را به همرا  داشت   "نمافدذ  

 "ذ  "  شرافط مثبرت حضرور در کررس درس را نداشرشیه

ا برخی از کرس هافه را نداشرشه زفررا برر  امدا  شرکت د

کرس هرای مارازی کرودکه همزمرا  مری شرد   فرا در 

 "بیمارسشا  شیفت بودف

 ج(  امکانات و منابع

افر  زفرر طبقره برر اسراس پوشره دهری کردهای ا  یره 

»نداشررش  افنشرنررت« ، »مشرردرت مررا ی«    ».قرردا  فررا 

 ی کمبود تاهیزات ارتباطی« شد  سر.تذ با توجه به تحی

از دانشراوفا  در  داد  های حاص  از مصاحبه ها، سر هری

ر سشاها   شهرهای حاشیه ای به افنشرنت با سرعت کرا.ی 

دسشرسرری نداشررشند، برخرری هرره بررد ی  مشرردرت مررا ی 

تشردفد فا.شره برود،   19-خانواد  که در د ر  بحرا  کوفرد

امدا  تهیه بتشه های افنشرنشی نداششند   در مواردی نیرز 

ی از .اقرد امدانرات ارتبراطی   تاهیرزات کرا.   دانشاوفا

جمیه سوشری هوشرمند،  ر  تراب   فرا کرامپیوتر بودنردذ 

سر هرری از دانشرراوفا  بیررا  نمودنررد کرره فررک کررامپیوتر 

داششند که سه نفر در فک خانره بافرد از آ  اسرشفاد  مری 

دخشر کوچده نیاز به    تاب داشت   بافد مرت    "کردندذ  

م  نمی توانتشه پیگیر کار خرودف    آنرف  می بود بنابراف

به خاطر درس های خودف   "ذ  "  به درس هافه برسه  باشه

  مدرسه بچه هافه مابرور برودفه دائمرا بترشه افنشرنشری 

 "بخرفهذ توی اف  ا ضاع بد اقشصادی هه مشد  بودذ

 (آموزش ناکارآمد2

اف  طبقه اصیی از چهار زفر طبقه ی »کمیرت  محشروا« ، 

»نارره ارائرره محشرروا«   »ارزشرریابی« ، »کیفیررت محشرروا« 

 ی  شد  است:تشد

 الف(کمیت محتوا

کدهای ا  یه ای نایر »حاه باالی محشوا«   »مشو  غیرر 

.ارسی« از مواردی بودند که افر  زفرر طبقره را در طبقره 

 اصیی .رافند آموزی ناکارآمد قرار دادندذ

دانشاوفا  از بارسزاری حاه باالفی از محشواهرای درسری 

از طر.ری   فته با تطداد  احد درسری شراکی بودنردذقادر م

برخی از اساتید اسررفد هرای خرود را بره زبرا  انگییتری 

بارسزاری نمود  بودند که برای سرر   هرافی از دانشراوفا  

 ناپیوسشه   ترف های پافی  نامفهوف   اذفت کنند  بودذ
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 ب(کیفیت محتوا

ر هه ناکیفیت محشواهای تو ید شد  توسط اساتید نیز از ک

قابییت خروانه .افر  س اشش  کدهای ا  یه ای همچو  »

ها در بتشرهای مشفا ت«، »صدای ضرطیف«، »اسرشفاد  از 

اسرفدهای تصروفری نرامفهوف«   »خترشه کننرد  برود  

محشوا« شد  سر.تذ از جمیه اشداالتی که دانشراوفا  در 

اف  د ر  بحرا  از کیفیرت محشواهرای برارسزاری شرد  ی 

 ی کردند، عدف امدا  پخره محشروا هرا درم  اساتید مطرح

برخی از سیتشه ها بودذ   ا آنها درخواست داششند ترا بره 

اف  موضروع توجره شرودذ از طر.ری ا رزاف بره صرداس اری 

پا رپوفنت های بارسزاری شد ، مدرسا  را مابور به ضبط 

بود   ید  بد ی  .نی   فا نبود امدانراتی چرو    صدا نمود

منز    نداشرش   سراف  ضبط صدا در ف  ، فا اناا میدر .و

ی   ماهز، باعث شد  بود تا برخی از اصوات برارسزاری کا.

 شد  بر ر ی محشواها از کیفیت خوبی برخوردار نباشندذ

 ج(نظم ارائه محتوا

اف  زفر طبقه مششم  بر کردهای ا  یره »برارسزاری چنرد 

جیته در فک زما «، »محد د کرد  زمرا  دسشرسری بره 

  برودذسزاری محشوا برد   اطررع بره .راسیرر« ار.اف «   »ب

سر هی از دانشراوفا  بری نامری برخری از اسراتید را در 

بارسزاری در س   تدا یف مش کر شدندذ بره افر  نحرو کره 

باای بارسزاری هفشگی، چند هفشه فدبار، چنردف  محشروا 

بارسزاری می نمافند   ساهرا برارسزاری در س اطررع نیرز 

وع از نار آنها باعث .شار ر انری   وضداد  نمی شودذ اف  م

ز طر.ی بی نامی برنامه های دانشاوفا  نیز مری سررددذ ا

سر هری از دانشراوفا  نیرز مطشقرد بودنرد .رصرت زمرانی 

محد د برای مطا طه محشوا ها    انااف تدرا یف منارر بره 

 تهدفد دانشاوفا  می سرددذ

 د( ارزشیابی

، »تدرا یف ف«کدهای ا  یه ای همچو  »حاه باالی تدا ی

غیر اقطری«   »پرسره هرای   بد   بازخورد« ،»ارزشیابی

بد   پاسخ«  افر  زفرر طبقره را تشردی  دادذ سر هری از 

دانشاوفا  از حاه باالی تدا یف ارائه شد  که ساها هری  

باز خوردی از طرف اساتید به آنها داد  نمری شرد، شراکی 

بره ه بودندذ از نار برخی از دانشاوفا ،  قشری برد   افندر

ارزشریابی نهرافی ثبرت تدا یف بازخوردی داد  شود، نمر   

می شود، فطنی افنده ارزشیابی غیر  اقطی اسرتذ   برخری 

دفگر مطشقد بودند در اف  د ر  آموزشی تطامیشا  با برخی 

از اساتید از دست ر.ت   بتیاری از پرسه هافشا  برد   

 پاسخ ماند ذ

 (پیامدها ی  منفی3

 « ، زفرر طبقره »هوفرت سره شرده  اف  طبقه اصیی از سر

ی«   »تطارض در اسشفاد  از  .ضرای مارازی« »تنه ر ان

 تشدی  شد  استذ

 الف( هویت گم شده

اف  زفر طبقه مششم  برر کردهای ا  یره »نداشرش  حرس 

دانشرراوفی«   »سررردرسمی در نقرره هررا«  مرری باشرردذ 

دانشاوفا  بیا  می نمودند کره حرس دانشراوفی  قشری 

دانشراو در کررس درس   صرند ی  کهمطنا پیدا می کند  

  نشتشه باشد   کار آموزی بر دذ از طر.ری آنهرا در دانشگا

خانه ماند  بودند   اعضای خانواد  برا توقطرات مخشیرف در 

ساعشهای غیر رسرمی، باعرث شرد  بودنرد ترا آنهرا حرس 

سردرسمی در نقه های خود داششه باشندذ افنده دانشراو 

درها هتشند، کمک مرادر راهتشند، دسشیار مطیه خواهر   ب

 هتشند  ذذذ

زمانی که نیاز به مراقبت از پدربزرسه را داششه ساهی برا   "

 "تافه کرس هافه با هه تداخ  داشت   بتیار سخت برودذ

از چا ه های آموزی ماازی مری تروا  بره افر  مرورد   "

اشار  کرد که خانواد  از افنده مداف از طرفق تیف  همرا    

غیر  کرس ارائه شرود ناراضری برود       به صورت آنرف   

نتبت بره افر  موضروع اعشرراض داشرشند بنرابراف  نمری 

توانتشیه به خوبی  ظافف خود را به عنوا  دانشاو اناراف 

 "دههذ

 ب( تنش روانی

اف  زفر طبقه مشرشم  برر کردهای ا  یره » غرا.یگیری«، 

»ترس ناشی از ابشر به بیماری «، »اضطراب ناشی از دست 

»کره رنرگ ضای خانواد «، »نگرانی های مرا ی«   اع داد   

بحررا  ر انری  19-شد  تطامرت« می باشدذ بیماری کوفد
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در جامطرره افارراد کرررد  اسررت کرره از دفرردسا  مشررارکت 

، .رصرت  بد ی  شر ع ناسهانی   غا.یگیر کنند  "کنندسا   

آمادسی   مدفرفت اضرطراب را در ر زهرای ا   از همگرا  

ری، نگرانی از دسرت داد  اعضرای ماترس از بی"ذ    "سر.تذ

د ، محد د شد  کت    کارها   نگرانی های مرا ی   خانوا

.اصیه سر.ش  همه از فددفگر حشی در بی  اعضای خانواد ، 

تطامرت بی  خانواد  ها، همدارا    همدرسی ها را تحرت 

ذ "تأثیر منفی قرار داد    موج  .شارهای ر انی شد  است

ماعی با احشیار   با دقت تر صرورت جشتطامرت   ر ابط ا"

سر.ت   اف  موضوع مشدرت ر حی   ر انی به  جرود   می

 "آ رد  بود   اضطراب دائمی در خانواد  افااد کرد  بودذ

 ج( تعارض در استفاده از  فضای مجازی

ای همچرو  اف  زفر طبقه از پوشه دهری کردهای ا  یره

ی »اعشیرراد برره .ضررای ماررازی«، »ختررشه شررد  از .ضررا

مارازی« شررد  مارازی«، »اجبررار در اسرشفاد  از .ضررای 

سر.تذ برخی از دانشاوفا  از اجبار در اسرشفاد  از .ضرای 

آموزی ماازی ختشه شرد  بودنرد ، هرر چنرد اجبرار در 

جهررت  19-اسررشفاد  از افرر  .ضررا در د را  بحرررا  کوفررد

    19-برقراری تطامرت خانوادسی   پیگیرری اخبرار کوفرد

ششر منار به فرک اعشیراد در سرطح بیداشش  .رصت آزاد  

شد  استذ دانشاوفا  در صحبت های خود برد ی    جامطه

از دست داد  تطام  های کررس درس حضروری، .ضرای 

آموزی ماازی را د ست نداششندذ در عری  حرا   راحرت 

طیبی   داشش  خواب صبحگاهی   حس عادت به اسشفاد  

فاد  از افر  سرشاز محشواهای آماد  در سامانه ، آنها را بره ا

 ذسیتشه  ابتشه نمود  بود

 (آورده ها4

اف  طبقه اصیی از پنج زفر طبقه »محشوای در دسشرس« ، 

»کاهه هزفنه ها« ، »ح ف مطضرت حضور در کررس«، 

 »حضور در خانواد «   »تقوفت مطنوی« تشدی  شدذ

 الف(محتوای در دسترس

ه ائراز جمیه مواردی که به عنوا  پیامد مثبت حاصر  از ار

ا توسرط دانشراوفا  آموزی به شیو  ماازی بارها   بارهر

مطرح شد، محشوای در دسشرس بود کره از کردهای ا  یره 

»در دسشرس بود   .اف  ها«   »امدا  سوی داد  مدررر 

مطا   همیشه در دسشرس بود   "به .اف  ها« تشدی  شدذ  

  می توانتشیه بارها به .اف  های صوتی سوی کنریه کره 

 "عث فادسیری بهشر ما می شدذبااف  موضوع 

 هزینه هاب(کاهش  

اف  زفر طبقه از کنار هه قرارسر.ش  کدهای ا  یه »حر ف 

هزفنه ر.ت   آمد«، »کره شرد  هزفنره ی خرفرد کشراب، 

 باس   تغ فه« شد  سر.تذ هرچند در مواردی تطدادی از 

دانشاوفا  از هزفنه خرفرد بترشه هرای افنشرنشری شراکی 

از دانشرراوفا  برره خصررو   مرریبودنررد،   رری بخرره اعا

پیوسرشه   شهرسرشانی هرا  از افندره مابرور دانشاوفا  نا

نبودند مرت  بی  شهر خود   دانشگا  ر.ت   آمرد کننرد، 

راضی بودندذ برخی از دانشاوفا  بیرا  مری نمودنرد فرک 

بخه از هزفنه های مربور به خرفد  باس که شد  چرو  

ر اسراتید شرشدر خانه هتشند   فا در خصو  کشاب هرا، بی

محشواهای برارسزرای   مطا ر    منابع امشحانی را بتند  به

افنشرنشی   فا کشاب های دارای پی دی اف نمرود  انرد کره 

ا زاف خرفد کشاب را ح ف نمود    برار مرا ی تحمییری بره 

دانشاو که شد  استذ هزفنه خرفد تغ فه نیز بخشی دفگر 

افر  ر  از هزفنه های دانشاوفی را تشدی  می دهرد کره د

ماازی بررای مر    آموزی های  "د را  ح ف شد  استذ  

که شهرسشانی بودف   مشد  ر.ت   آمدف حر  شرد  برود 

بتیار عا ی بود زفرا اف  موضوع باعث کاهه هزفنره هرای 

 "ر.ت   آمد   تغ فه   خوابگا   ذذذذ برای م  شد  بود

 ج( حذف معضالت حضور در کالس

مفیرد برود     یر»ختشگی کرس های پشت سر هه«   »غ 

« کردهای ا  یره تشردی  یبرخی از کررس هرای حضرور

در آموزی ماازی مطا   در "دهند  اف  زفر طبقه بودندذ  

فک زما  جمع میشدند برای مثا  هنگاف حضور در کرس 

های حضوری فدبار مطا ر  در کررس تردرفس میشرد   

صدای اساتید ضبط می شد   د بار  بره همرا  میرزا  در 

اریذ د  میشد برای جز   نوفتی   ندشره برردبرخانه زما   

عر   بر اف  ختشگی چندف  کرس پشت سر هه با زمرا  

طوالنی باعث میشد کیفیت فادسیری به شدت کاهه پیدا 



 1018                                                                                                                                                             ساداتی و همکاران

 1400 زمستان، 4 شماره، دوازدهم شاپور، سال ی آموزش جندی  پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه 

کند  اما در کررس مارازی همزمرا  برا فرادسیری جرز   

 "نوفتی انااف میشد   اف  بتیار خوب بودذ

 د( حضور در خانواده

  کدهای ا  یه »دفد  نار هه قرار سر.ش ک  اف  زفر طبقه از

بیششر اعضای خانواد «، »کمرک بره  اعضرای خرانواد «   

در ر زهرای "»قدر با هه بود  را .همید « تشردی  شردذ  

بطدازظهر خانره نیترشه   مرادر     7صبح تا  8عادی م  از  

ش  به خانه می آفند پس همگری   9     دپدرف هه سر کارن

  ری در افراف قرنطینره در ه  خییی که همردفگر را میبینری

ساعت فک ر ز را با هه بودفه   م  از اف    24.ر ردف  هر

قططا تططیرتی که به خاطر کر نا پیه "  "مورد   ت بردفذ

آمد باعث شد ارتبار   تطام  بی  اعضای خرانواد  بیشرشر 

شود   ا قرات زفرادی را در کنرار خرانواد  تاربره کنریه   

 "را بیششر بدانیهذ  ا نتبت به قب  قدر داششه هافم

 ه(تقویت معنوی  

کرردهای ا  یرره »شرردر سررزاری« ، »همررد ی«   »کرراهه  

توقطات   بخشه«  اف  زفر طبقه را شد  دادندذ بار هرا   

بارها توسط دانشاوفا  افر  مروارد فرادآ ری شرد کره در 

   برسزاری د ر  های آموزشی بره   19-د را  بحرا  کوفد

ه شدر سزار ر زهای با هه ک  شد  ماازی، آنها  فاد سر.شند

را بیششر بدانندذ   اطرا.یرا     ، قدر سرمت شابود  باشند

 را از آنها که کنندذ      د سشا  خود را بخشید    توقع شا

 و نتیجه گیری  بحث

ر ی  بره کیفی محشوای نشافج حاص  از تحیی مطا طه 

قراردادی در ارتبار با چا ه هرا   تارارب دانشراوفا  از 

طبقه   ، در چهار19-زی در د را  بحرا  کوفدااآموزی م

اصیی موانع .ردی در کارآمدی آمروزی مارازی، آمروزی 

ناکارآمد، پیامدهای منفری   آ رد  هرا دسرشه بنردی شردذ 

موانع .ردی در کارآمدی آموزی ماازی از سه زفر طبقرهح 

 فژسی های شخصیشی، تأثیرات محیط خانواد    امدانات   

براساس  فژسی هرای شخصریشی   تذمنابع تشدی  شد  اس

دانشاوفا  دچار بری انگیزسری   بری برنرامگی   بتیاری از

شد  اند که اف  موضوع می تواند به د یر  ر شر  نبرود  

آفند    حس ناامیدی افاراد شرد  بره د یر  شریوع افر  

بیماری باشد از طر.ی آشنا نبود  با اف  سبک آموزشری   

موجر  افاراد  سرتنبود برنامه های ارزفرابی   نارارت در

برود  در دانشراوفا  شرد    حس سردرسمی   بی برنامره

  همدارا  نیز مطشقدند انشقرا  ناسهرانی از  Gishen  استذ

کرس به فادسیری در منز  برر عمیدررد دانره آمروزا    

سازساری برا فرادسیری در خانره  اسشادا  تأثیر س ار است  

(ذ سرانی نیرز بره موضروع 2020کار سخشی است )سیشر   

ر بر سرمت ر ا  ار ر انی حاص  از اف  بیماری همه سی.ش

دانشاوفا  اشار  می کند   مطشقد است با کتر  مشرا ر  

در مورد راهدارهافی برای مدفرفت بهشر اضطراب تحصرییی 

  حمافرت بیشرشر از .راسیررا  بافرد  ظر.یرت فررادسیری   

عمیدرد تحصرییی آنهرا را ا.رزافه داد )سرانی   همدرارا  

ر .رافند فط   محیط خانواد  نیز مشدرتی را درا(ذ ش2020

ارراد کرررد  بررود از جمیرره آمرروزی فررادسیری اف -فرراددهی

همزما  چند نفر در خانواد  که ساها باعث کاهه تمرکز   

عدف دسشرسی مناس  برخری از دانشراوفا  بره امدانرات 

موجود می شد، حضور در خانواد  نیز سراهی باعرث تغییرر 

نشرراو   عرردف تمرکررز  ی برررای نقرره .رررد برره عنرروا  دا

ه تروردا   مطا طر  جفنشرارسیدسی بره امرور تحصرییی برودذ  

 آمروزی  انشقرا دهد کره    ینشا  م  زین  (2020)  همدارا 

انز ا،   به  منار  خانه  طیمح  بهی  دانشگاهآموزی      طیمح  از

 از یناشر یآشرفشگ     همتراال   برا  تطام   کاهه  ،اضطراب

ذ که با نشرافج مطا طره حاضرر همترو شود  یم  خانواد   امور

( مطشقدند آمروزی مارازی 2020  همدارا  )  Dost  ذتس

عی  داشش  مزافرافی چرو  انططراف پر فری در زمرا    در

آموزی، می تواند مطافبی از جمیه حواس پرتی   درسیری 

اعضای خانواد  در طو  آموزی .راسیررا  داشرشه باشرد(ذ 

برهه خورد  ناره در  نبود منابع   امدانات کا.ی نیز باعث

( 2019فادسیری شد  بودذ در مطا طه شفیطی   همدرارا  )

نری از جمیره سررعت کره افنشرنرت، کمبرود چا ه های .

.ضررای .یزفدرری در آمرروزی ا دشر نیدرری   چررا ه هررای 

حمافشی مانند کمبرود امدانرات، از مشردرت دانشراوفا  

عیوف پزشدی بود که باعث ضرطف در آمروزی ا دشر نیدری 



 رب دانشجویان دانشگاه ... تجا                                                                                                                                         1019

 1400، زمستان 4شماره ، دوازدهم شاپور، سال ی آموزش جندی  پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه 

بنابراف  بره نارر میرسرد کره آمروزی مارازی   ذود  شد  ب

ت هررا   نیازمنررد .ررراهه سرراخش  فررک سررری از  زفرسرراخ

فرادسیری مری  -امدانات جهت ارتقا کیفیت .رافند فاددهی

( نیز در مطا طه خود 2020  همدارا  )  Longhurstباشدذ  

به نشافج مشابهی از جمیه کمبرود پرسرن  خبرر  .نرا ری 

.نی، حمرت سافبری به سیترشه   اطرعات برای پششیبانی

عام  های آنرف ، محرد دفت زمرانی، مهرارت هرای .نری 

دانشدد    دانشراوفا ، اطرعرات ناکرا.ی   منرابع ضطیف  

ما ی، به عنوا  چا ه های آموزی ماازی در کشرورهای 

که درآمد   درحا  توسطه اشار  نمود  اند که همراسشا برا 

 نشافج مطا طه حاضر استذ

دفگرر آمروزی ناکارآمرد برا زفرر طبقرات طبقه اصیی  

شریابی کمیت محشوا، کیفیت محشوا، ناه ارائه محشوا   ارز

دانشاوفا  از بار سر اری حاره براالفی از محشواهرای . بود

درسرری در مقافترره بررا تطررداد  احررد درسرری، اسرررفدهای 

انگییتی، عدف امدا  پخه محشوا ها در برخی از سیترشه 

اسرفد های تصوفری نامفهوف ها، صدای ضطیف، اسشفاد  از 

 ذذذذ شاکی بودندذ با توجه به تاربه کره برخری اسراتید در 

آموزی ماازی، نیاز به آموزی   کمرک هرای بیشرشر بره 

اساتید در جهت تو ید محشوا   آموزی .نا ری های جدفد 

( نیرز در مطا طره 2017می باشدذ کبرفشچری   همدرارا  )

در اجررای برنامره خود، فدی از مهمشرف  عوام  مو.قیرت  

های آموزشی آنرف  را مرتبط به اساتید   توانمنردی آنهرا 

ی .نا ری، اسشفاد  از ر ی های تدرفس مروثر، در بدارسیر

مدفرفت زما ، داشش  انگیز    عرقره   اسرشفاد  از شریو  

  همدرارا   Comanهای تطامیی مناس  مطر.ی می کنندذ 

که دارای ذهنی باز، ( نیز بر اف  با رند که مطیمانی  2020)

انططاف پ فر   عرقه منرد بره توسرطه .رردی هترشند، بره 

در صردد فرادسیری مهرارت هرای نروف    شد  خود محور

هرچنرد ،  .تدرفس در بترشر آمروزی مارازی مری شروند

تطرردادی از مطیمررا  نیررز هنرروز در برابررر فررادسیری نحررو  

اسشفاد  از ابزارهای جدفد مقا مت نشرا  داد    از قابییرت 

 ای محد د بتشر آموزی ا دشر نیدی اسشفاد  می کنندذه

ح بار س اری چنرد بی نامی های برخی اساتید از جمیه

جیته در فک زما ، محد د کرد  زما  دسشرسی به .اف  

  بارسزاری محشوا   تدا یف بد   اطرع به .راسیر، از دفگر 

چا ه های دانشاوفا  بود که بنا به سفشه خودشا  باعرث 

.شارهای ر انی، بی نامی در فرادسیری   کراهه ا.زافه  

قیرق برر کرار کیفیت فادسیری شد  بود بنابراف  نارارت د

اساتید   تد ف  برنامه های مناس    زما  بنردی شرد  از 

اهمیت  فژ  ای برخوردار است   با توجه بره افر  موضروع 

که در آموزی ماازیح آموزی ها هه بره شریو  آنرفر    

می تواند باشد، به نار می رسد که برا   هه به شیو  آ.رف 

بیشرشر آموزی های آنرف  در ساعت مقرر بشوا  بره ناره 

اساتید   تطام  بهشر   بیششر دانشاوفا  با اسراتید کمرک 

کرد هما  طور که در مطا طه ای سیترشماتیک، فرادسیری 

آنرف  را در مقافته با فادسیری آ.رف  برای ا.زافه دانه 

  کارشناسی مناس  تر دانترشند )پری   مهارت دانشاوفا

یرز ( ن2020  همدرارا  )Al-Balas (ذ نشافج مطا طه 2019

درصرد از دانشراوفا  از ارائره   69 1نشا  مری دهرد کره  

نامناه   آ.رف  جیتات   پوشه دهی نامناس  محشوای 

 درس شاکی بودندذ

در ارتبررار بررا نحررو  ارزشرریابی اسرراتیدح حارره برراالی 

  برازخورد، ارزشریابی غیرر  اقطری،   تدا یف، تدا یف بد 

پرسه های بد   پاسخ موجر  نارضرافشی دانشراوفا    

ساتید شد  بودذ در برخی مطا طات بره تمافر  اسراتید بره ا

صحبت با دانشاوفا  پیرامو  مشدرتشا    ارافه بازخورد 

متشمر به دانشراوفا  مارازی در حرد رضرافت بخره   

ی شود )رحیمری   همتا  با دانشاوفا  حضوری تأکید م

(ذ  همچنی  فا.شه های مطا طره زفشرونیی   1392همدارا   

ا  مری دهرد کره دانشراوفا  در سرامانه همدارا  نیز نش

فادسیری ا دشر نیدی از تمرف    تدا یف مطیوب بهر  منرد 

(ذ نشافج با مطا طه حاضر 1395نبودند )زفشونیی   همدارا   

نحرو  ارزشریابی   همخوانی دارد بنابراف  توجه به تدا یف  

در آمرروزی ماررازی ضررر ری مرری باشرردذ طبقرره اصرریی 

طبقه ی هوفت سه شد ، ترنه پیامدهای منفی از سه زفر  

ر انی   تطارض در اسشفاد  از  .ضای ماازی تشدی  شرد  
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استذ دانشاوفا  از نداشش  حس دانشاوفی   سرردرسمی 

در نقه ها  سیه مند بودندذ از دفدسا  مشرارکت کننردسا  

باعث بحرا  های ر انی از جمیه ترس از   19-ی کوفدبیمار

خرانواد  ،محرد د بیماری، نگرانری از دسرت داد  اعضرای 

نمود  کت    کارها   نگرانی های ما ی   .اصریه سرر.ش  

همه از فددفگر حشی در بی  اعضای خانواد  شرد  برودذ در 

دانشاوفا  به تأثیر منفی اضرطراب   %48مطا طه افی دفگر  

ربور به همه سیری در .رافند فرادسیری خرود   اضطراب م

اجبار بره  همچنی   ذ(2020اشار  کردند )رج    همدارا   

اسشفاد    ختشه شد  از .ضای ماازی، از دفگر مشردرت 

 بی  مشارکت کنندسا  بودذ

طبقه اصیی آ رد  هرا مزافرای اسرشفاد  از آمروزی بره 

 شیو  ماازی را بیا  می کند مانند محشوای در دسرشرس،

کاهه هزفنه   ، ح ف مطضرت حضور در کرس، حضرور 

( بره 2020) Wilcha  بیششر در خانواد    تقوفت مطنرویذ

دسشرسی به منابع مخشیف در  ب به عنوا  فدی از مزافای 

( نیرز 2020)  Dhawan  ذآموزی ماازی اشرار  مری کنرد(

مطشقد اسرت آمروزی مارازی بره د یر  انططراف پر فری 

ر زما    مدا ، در مواقرع بحررا  فاددهی   فادسیری در ه

 بتیار مفید است(ذ اف  موضوع  19-مانند همه سیری کوفد

عر   بر کاهه خطرات، باعث کاهه هزفنره هرا   حر ف 

مشدرت مربور به ر.ت   آمد دانشاوفا  شهرسشانی نیرز 

می شودذ احمدی   همدارا  نیز در مطا طه خود به کاهه 

ازی اشار  کرد  انرد هزفنه های ر.ت   آمد در آموزی ما

که از دغدغه های اصریی دانشراوفا  بخصرو  در سرر   

 ذ(1397احمدی   همدارا  بزرستاال  است )

هررا   تاررارب نشررافج مطا طرره حاضررر بیررانگر چررا ه

دانشاوفا  دانشگا  عیروف پزشردی ا بررز در چهرار طبقره 

موانررع .ررردی در کارآمرردی آمرروزی ماررازی، آمرروزی 

  آ رد  هرا اسرتذ بره نارر مری ناکارآمد، پیامدهای منفی 

رسد با شناسافی اف  چا ه ها   پی برد  به نقار ضطف   

ت، .رصرت هرا   تهدفردهای حراکه برر بترشر آمروزی قو

ماازی موجود، می توا  بتیاری از تهدفدات را به .رصرت 

تبدف  کرد    به پششوانه ارتقرای بترشر آمروزی مارازی، 

متریر ارتقرا  آموزی اساتید   حمافرت از دانشراوفا  در  

فادسیری در د را  کر نرا -کیفیت   کمیت .رافند فاددهی

 رداشتذ   پتا کر نا ساف ب

 تقدیر و تشکر 

پژ هشی   محشرف  مطا نت  از  طرح  مارفا   بدفنوسییه 

دانشاوفا    از  طرح    ما ی  حمافت  موج   به  دانشگا  

امدا    خود  مشارکت  با  که  ا برز  پزشدی  عیوف  دانشگا  

 نمودند، تقدفر   تشدر می نمافندذ انااف طرح را مهیا 
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 1400 زمستان، 4 شماره، دوازدهم شاپور، سال ی آموزش جندی  پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه 

 شاپوری آموزی جندی ی توسطهمایه        

 ی آموزی عیوف پزشدی توسطهی مرکز مطا طات   .صینامه                                                                                                                                                             

   1400 ، زمتشا 4  شمار ، د ازدههسا                                                                                                                                                             

 
 

تجارب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز از فرصت ها و چالش های یادگیری الکترونیک در پاندمی  

 : یک مطالعه کیفی 19-کوید 

 .افرا پیراپزشدی، دانشگا  عیوف پزشدی ا برز، کرج،   دانشدد   ،سر   اتاق عم عضو هیئت عیمی،   :لیال ساداتی

 عیمی، سر   اتاق عم ، دانشدد  پیراپزشدی، دانشگا  عیوف پزشدی ا برز، کرج، افرا ذعضو هیئت : رعنا آب جار

 عضو سر   هوشبری، دانشدد  پیراپزشدی، دانشگا  عیوف پزشدی ا برز، کرج، افرا ذ: صدیقه نصرتی ابرقویی

ا بررز،   یراپزشردینشردد  پ دا،  ژ فر   یمراقبت هرا  یارشد پرسشار  یکارشناس  یاتاق عم    دانشاو  یکارشناس:  مه عدالتفاط 

 ذرا فا برز، کرج، ا یدانشگا  عیوف پزشد

 ،یدانشردد  پزشرد ،یسرر   آمروزی پزشرد ،یآمروزی پزشرد قراتیمرکز تحق ،یدکشرا آموزی پزشد  یدانشاو  :*زهرا نوری

 ذرا فتهرا ، ا را ،فا یدانشگا  عیوف پزشد

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

دانشردد    ،یسرر   آمروزی پزشرد  ،یآمروزی پزشرد  قراتیمرکز تحق  ،یدکشرا آموزی پزشد  یدانشاو  مسؤول:  سندهی نو*

 ذرا فتهرا ، ا را ،فا یدانشگا  عیوف پزشد  ،یپزشد

Email: noriizahra303@gmail.com 

    ماازی  ا، منار به تغییر آموزی های حضوری دانشگاهها به شیو  ی غیر حضوریپاندمی کر ن  :چکیده

  19-دارد که در کنار مشدرت ناشی از بحرا  کوفد نیزمطافبی ، ضم  برخورداری از مزافای مشطدد که شد 

   دانشرراوفا هایشرر درک تاارب   چا  بنابراف  گ اردمی تواند آثار زفا  باری بر اثربخشی آموزی برجای ب

کمررک  بخشی از مشدرت برای ح  ارائه راهدارهای مناس    درهر دانشگا  می تواند به متئو ی  آموزشی  

  24 از طرفررق مصرراحبه سرراخشارمند از  حبرره ر ی تحییرر  محشررواکیفی  پژ هه  در همی  راسشا اف     ذنمافد

حبه ها برره ر ی  نهافت مش  مصادر  انااف شدذپیوسشه   ناپیوسشه  کارشناسی   رششه های مخشیفدر دانشاو 

ح  در چهار طبقه اصییداد  ها  شدذ نشافج حاص  از    تحیی    MaxQDA2 نرف ا.زار    با کمکتحیی  محشوا  

تأثیرات محیط خانواد      ،شیزفر طبقات:  فژسی های شخصی با در کارآمدی آموزی ماازی« موانع .ردی»

،  ارزشرریابی     ناه ارائه محشوا   کیفیت ،طبقات: کمیت با زفر «آموزی ناکارآمد»طبقه ی  ،امدانات   منابع

اسشفاد  از .ضای ماازی   زفر طبقات: هوفت سه شد ، تنه ر انی، تطارض در  با «پیامدهای منفی»طبقه ی  

  تمطضرررحرر ف  ،  زفر طبقات: محشوای در دسشرس، کرراهه هزفنرره هررا با »آ رد  ها«  در نهافت طبقه ی 

دانشرراوفا  بررا    حذ بررر اسرراس نشررافجدسررشه بنرردی شررد  وی    تقوفت مطن، حضور در خانوادحضور در کرس

چا شهای جدی در محیط خانواد    مراکز آموزشی مواجه هتشند که ضر ری است در هر دانشگا  به طررور  

 کندذ  ارائه  مشدرتشار آ  محیط، راهدارهای موثری در جهت تطدف    ح   خاس فژ    مشناس  با  

 

-ر فدرد کیفی، تحیی  محشوا، فادسیری ا دشر نیک، کوفد ازی، نا، آموزی ما فر س کر  گان کلیدی:واژ
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