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Abstract  
The purpose of this research is to present the experience of Semnan University 

students in the era of the virtual education. The covid-19 pandemic caused the 

widespread use of virtual space capacities and technological tools in 

education, but the unpreparedness of students and information technology 

users has brought challenges for them. This qualitative research, seeks to 

know the experience of Semnan University students at psychology faculty 

who had positive or negative experiences in encountering the new information 

space. A semi-structured interview was used to collect data. The gathered data 

were analyzed via the qualitative data analysis methods by suing the Grounded 

Theory method and by using Max QDA software (version 2020). More than 

72 interviews were conducted until data saturation (after 52 interviews). The 

findings showed that despite various challenges and disadvantages such as the 

weakness and slowness of the Internet, hardware and software problems, the 

students of Semnan University Psychology Faculty have welcomed this type 

of education due to the advantages of virtual education. Although there were 

different views about the future of virtual education among the students 

present in the present study, the interesting point in the findings of this study 

was that despite the desire for face-to-face education by individuals, the desire 

for integrated education was also widespread among the interviewers. The 

interviewers preferred virtual training with special conditions to face-to-face 

training. Conditions in which the problems and challenges associated with the 

use of virtual education are minimized. The current research is original in 

terms of the research community and research methodology. So far, no 

research has been conducted on the virtual education experience of Semnan 

University students, and this research is the first of its kind. 
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 آموزش مجازی عصر تجربه دانشجویان دانشگاه سمنان در

    رحمان معرفت 
 سمنان، سمنان، ایران.  استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه

 (HIILABو مسئول آزمایشگاه تعامل انسان و اطلاعات دانشگاه سمنان )

rmarefat@semnan.ac.ir 
  

  چکیده
 بیماری کووید است.آموزش مجازی  عصرارائه تجربه دانشجویان دانشگاه سمنان در  هدف پژوهش حاضر

و ابزارهای فناورانه در آموزش شد اما آماده زمینه ساز استفاده گسترده از ظرفیت های فضای مجازی  91
ش پژوه به همراه داشته است. برای آنان چالش هایی ،نبودن دانشجویان و کاربران فناوری های اطلاعاتی

 شناسیدانشکده روان پژوهش کیفی، به دنبال شناخت حداکثری تجربه دانشجویانیک حاضر به عنوان 
برای   .داشته اندی هایی مثبت یا منففضای اطلاعاتی جدید تجربهدانشگاه سمنان است که در مواجهه با 

ی در روش های کیفههای تحلیل دادروش . با کمکساختار یافته استفاده شدها از مصاحبه نیمهگردآوری داده
. های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتداده نرم افزار مکس کیودا و با بهره گیری ازگراند تئوری 

ا وجود ب ها نشان داد کهانجام شد. یافته )مصاحبه پنجاه دوم به بعد(ها مصاحبه تا زمان اشباع داده دوهفتادو 
ها و معایب گوناگون همچون ضعف و کندی اینترنت، مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری، چالش

سی دانشگاه سمنان با توجه به مزایای آموزش مجازی از این نوع آموزش استقبال شنادانشجویان دانشکده روان
های متفاوتی بین دانشجویان حاضر در پژوهش گرچه در خصوص آینده آموزش مجازی دیدگاهکرده اند. 

های پژوهش حاضر این بود که با وجود اعلام تمایل به حاضر وجود داشت اما نکته جالب توجه در یافته
ش حضوری توسط افراد، تمایل به آموزش تلفیقی نیز در بین مصاحبه کنندگان پُر رنگ بود. مصاحبه آموز

دادند. شرایطی که در کنندگان، آموزش مجازی با شرایط خاص را به آموزش حضوری صرف ترجیح می
  های مرتبط با استفاده از آموزش مجازی به حداقل برسد. آن مشکلات و چالش

تاکنون هیچ پژوهشی در دارای اصالت است.  شناسی پژوهشو روش جامعه پژوهشپژوهش حاضر، از نظر 
دانشجویان دانشگاه سمنان انجام نگرفته است و پژوهش حاضر، اولین پژوهش  آموزش مجازیمورد تجربه 

 از این نوع است. 

دانشکده  ویانآموزش مجازی، تجربه زیسته مجازی، تجربه زیسته دانشج :هاواژهکلید
  دانشگاه سمنان، فناوری اطلاعات. شناسیروان
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 لهئو بیان مس مقدمه
 به امری عادی و طبیعی بدلامروزه  ،ابزارهای الکترونیک و فناوری اطلاعاتاستفاده از 

آموزش استفاده از ابزارهای الکترونیک به  نه چندان دور، شده است. اگر در روزگاری
شد، امروزه حضور قدرتمند و اثرگذار دانشگاه محدود می درتحصیل دوران خاصی همچون 

ک علاوه بر تاثیرگذاری بر سب انسان، های مختلف زندگیابزارهای الکترونیک در بخش
پوشی ای، چشمگیر و غیرقابل چشم، نیاز به استفاده از آن را نیز به صورت لحظهاو زندگی

منابع از  با استفاده های الکترونیکیسامانهآگاهی از وضعیت آب و هوا با کمک کرده است. 
های مختلف همچون درخواست صدور های الکترونیکی متنوع در بخشنام، ثبت9مرجع آنی

ها، انتخاب کارت ملی، دریافت خلافی خودرو، تبادل مالی بین بانکی تا ثبت نام در دانشگاه
ل ها برای نسفاده از این سامانهواحد، کلاسهای مجازی و غیره، همگی از لزوم آشنایی و است

 et.al, Rowlands) 3یا گوگل جی، نسل 2نسل زدکه گاهی از آنها با دهند خبر می یجدید

 .برندو غیره نام می (2008
های ساز استفاده از فناوریزمینه 91ها همچون کووید حضور و ظهور برخی پدیده

اطلاعاتی در حوزه آموزش به صورت داوطلبانه یا  حتی از روی اجبار شده است. با همه گیر 
های مختلف ها و سازمانمدارس، موسسات آموزشی، دانشگاه،  91شدن بیماری کووید 

ترونیک های آموزش الکبرای جلوگیری از تعطیلی آموزش، تلاش کردند به استفاده از سامانه
در  91گرچه استفاده از ابزارهای الکترونیکی در دوران پیش از کووید روی آورند. 

 های اطلاعاتی نوینهای آموزشی پیشرو در استفاده از فناوریها به عنوان سازماندانشگاه
ها در برخی شواهد از گرایش به استفاده شتابناک مدارس و دانشگاهوجود داشت اما 

)معرفت، محمدنژاد و عابدینی دهند. خبر میی آموزش مجازبرگزاری کلاسهای مجازی و 
هایی را ، چالش91در عین حال، حضور غافلگیرانه بیماری ناشناخته کووید  .(9311نسب، 

 زیرساخت فناوری مرتبط با مشکلات به همراه داشت.آموزش مجازی برای کاربران حوزه 
اربران های مورد نیاز کمهارت ، آشنا نبودن با تدریس یا ناکافی بودن(افزارنرم)سخت افزار و 

، محتوای آموزشی مورد نیاز در آموزش و آموزش الکترونیکی هایسامانه در استفاده از
 ،از این دست یهای دیگرکیفیت آن، نحوه  تعامل و نهایتا ارزشیابی دانشجو و بسیاری چالش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Real-Time Reference  
2 . Z Generation 
3 . Google Generation 



 

 

یشماری نیز مثبت ب هایها، ویژگیگرچه در کنار این چالشنیازمند تأمل و تفکر بیشتر بود. 
پرداختن به این فناوری در آثار ساز زمینه در حوزه آموزش مجازی برشمرده شده است که

 شده است.  ( و دیگران9311حکیم زاده،  عباسی، حجازی،جمله )و مقالات گوناگونی از 

سردرگمی خاصی بین اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشکده آموزش مجازی با شروع 

سریع  از یک سو امید به از بین رفتنروان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان بوجود آمد. 

بیماری و تداوم کلاسهای حضوری در بین این دو گروه وجود داشت و از سوی دیگر 

برد. بر اساس قیقی را از بین میزمینه هر گونه پیش بینی د 91ناشناخته بودن کووید 

آموزش مجازی های فناورانه موجود در دانشگاه سمنان دو فاز برای ورود به زیرساخت

ه کمک ب تعریف یک کلاس مجازیاستفاده از در فاز اول، تلاش شد تا با تدارک دیده شد. 

برای هر درس از دروس اعضای هیئت علمی و مدرسان، زمینه  9نرم افزار ادوبی کانکت

در فاز دوم، همزمان . شودفراهم  9311اسفندماه سال  اوایلدر  یهای آموزشبرگزاری کلاس

لازم برای  ریزیدر بستر ادوبی کانکت، تلاش شد با برنامه های آموزشیبا برگزاری کلاس

ارزیابی و مدیریت یادگیری ا نام امید )طراحی و راه اندازی یک سامانه بومی داخلی ب

تلاش شد تا کاملا بومی و بر اساس بازخورد و  امیدسامانه  یدر طراحاقدام شود.  2(دروس

ز ا نظرخواهی مکرر صورت گرفته از اعضای هیئت علمی و دانشجویان اقدام شود. گرچه

بر اساس نیاز دانشگاه  بود اماگرفته شده  دهیا 5و فرم ساز گوگل 4کِنوس، 3امتحان ساز مودل

 رفت.دانشگاه صورت گحوزه مدیریت فناوری اطلاعات نویسان کّدنویسی لازم توسط برنامه

)معرفت، محمدنژاد  .بهره گرفته شد 6لاراول مورکیو از فر  phpاز زبان نیز ،یطراح یبرا

 ب(.9311و عابدینی نسب، 

یش پ اضطراری عالی کشور در شرایطها یا مراکز آموزش هر کدام از دانشگاه ،به هر صورت

 گرفتند و هر کدام به فراخور توانمندیآموزش مجازی تصمیم به ورود به فضای  بناچار آمده

آموزش های مطرح در حوزه از یکی از ابزارها و فناوری های در دسترس خود، زیرساختو 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Adobe Connect 
2 . https://lms.semnan.ac.ir 
3. https://moodle.org/ 
4. https://www.canvas.net/ 
5. https://www.google.com/forms/about/ 
6. Laravel Framework  



 

 

گارنده این سطور هایی که همواره در نیکی از پرسشبهره بردند . در این شرایط، مجازی 

آموزش مجازی مطرح بود و البته ممکن است در ذهن سایر ارائه دهندگان درس در فضای 

جربه زیسته و تآموزش مجازی به نسبت  نگاه دانشجویان این پرسش است که نیز مطرح باشد،

آموزش مجازی و اصولا دانشجویانی که در فضای  ؟چگونه استآموزش مجازی آنان در 

پژوهش  هایی را برای این نوع آموزش متصور هستند؟ها و چالشاند چه فرصتوارد شده

ی دانشگاه شناسدانشکده روانشناسی روانحاضر به دنبال شناخت تجربه زیسته دانشجویان 

 های اصلی پژوهش حاضر عبارتند از:. پرسشاستآموزش مجازی سمنان در حوزه 

ان، در استفاده از آموزش مجازی شناسی دانشگاه سمندانشجویان دانشکده روان .9

 چه احساسی داشتند و تجربه زیسته آنان در این آموزش چگونه بوده است؟

دانشکده  شناسیروان های آموزش مجازی از دیدگاه دانشجویانچالش .2

 شناسی دانشگاه سمنان چیست؟روان

نان سمشناسی دانشگاه ی آموزش مجازی از دیدگاه دانشجویان دانشکده روانمزایا .3

 چیست؟

شناسی دانشگاه سمنان معایب آموزش مجازی از دیدگاه دانشجویان دانشکده روان .4

 چیست؟

شناسی دانشگاه سمنان درباره آینده آموزش مجازی چگونه دانشجویان روان .5

 اندیشند و ترجیح آنها در آموزش مجازی است یا حضوری؟می

 

 پیشینه پژوهش
از راه دور،  شن آموزش الکترونیک، آموزآموزش مجازی با تعابیر مختلفی همچو 

ختلف مپژوهشگران  توسطهای دوربرد، و یادگیری الکترونیک و چندین واژه دیگر آموزش
، پوطی و همکاران، 9311، سربلند، 9311قرار گرفته است )نوری و همکاران،  مورد استفاده

دارد و به نظر  91 رای کوویدوو قدمتی  مجازی پیشینه آموزش. (9311، خوش نشین، 9311
ها و مراکز آموزش مجازی در بسیاری از سازماننیز  91پیش از حضور کووید رسد که می

 هایبسیاری از دوره گرفت.ها مورد استفاده کاربران قرار میآموزشی از جمله دانشگاه



 

 

نین . همچشدهای ایرانی و خارجی با استفاده از این ابزار برگزار میآموزش مجازی دانشگاه
ا های مختلف داخلی و خارجی بها، وبینارها و جلسات دفاع گوناگونی در دانشگاهکنفرانس

به نظر  د.شابزارهای به کار رفته در آموزش الکترونیک برگزار می یهااستفاده از قابلیت
 . سرعت بخشید، سرعت استفاده از این آموزش را 91رسد کووید می

 مصاحبه نیمه 99تجربه زیسته استادان و مدرسان را با استفاده از  (9315صالحی و همکاران )
 های آموزشی مجازی دانشگاه تهرانتا کیفیت دوره قرار دادند دستمایه پژوهشیساختارمند 

شامل تعامل، بازخورد،  آنان مضامین شناسایی شده در پژوهش را بررسی کنند.
ای های آنان نشان داد که فضیافتهپذیری و ارزشیابی بود. پذیری، محتوا، دسترسانعطاف

تواند پیوندهای محکم انسانی را میان افراد برقرار مجازی به دلایل ویژگی های خاصش، نمی
سازد. نتایج دیگر این پژوهش همچنین نشان داد که اساتید حاضر در پژوهش اعتقاد داشتند 

ی آموزش مجازی، محتوای الکترونیکی، دسترس پذیرهای ارائه بازخورد، انعطافکه شیوه
های پذیری در حد نسبتا مطلوبی از نظر اثربخشی قرار دارد، اما کیفیت ارزشیابی دوره
 آموزش مجازی در دانشگاه تهران از دیدگاه اساتید در حد متوسط گزارش شده است.

ه ب هه بود.هایی مواجهای حضوری نیز گاهی با چالشکیفیت تدریس و آموزش در کلاس
تجربه زیسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت آموزشی و آموزش عالی از عنوان مثال، 

 با مصاحبه .قرار گرفت (9311) حاجیو  زادهتقی ،عبداللهیکیفیت تدریس اساتید، مبنای پژوهش 
امل برخی عومشخص شد که  توسط آنان دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی 34با  نیمه ساختاریافته

صرف  هآمد، به روز نبودن منابع درسی، استفادهای تدریس کارهمچون استفاده نکردن از روش
یز های روز تدریس و نعدم استفاده اساتید از روش ،های خود به عنوان منبعاساتید از کتاب

 ر آموزش دبیشترین نارضایتی دانشجویان ساز زمینه های پژوهشی اصیلبی توجهی به فعالیت
با شدت گرفتن آموزش مجازی، برخی پژوهشگران اقدام به بررسی اما در عین حال،  بود.

های مختلف جامعه کردند. به عنوان مثال عباسی، حجازی تجربه زیسته و تحلیل ادراک گروه
های شها وچالبا بررسی تجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی به فرصت (9311و حکیم زاده )

آموزان )شاد( در قالب یک مطالعه پدیدارشناسانه پرداختند. ر شبکه آموزشی دانشتدریس د
آموزان ها همچون هزینه اینترنت، کند بودن سرعت اینترنت، اعتیاد دانشآنها برخی چالش

به اینترنت و گوشی تلفن همراه و کاهش انگیزه دانش آموزان نسبت به تحصیل در فضای 
 مجازی را از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی مطرح کردند. 



 

 

در خصوص عدالت  دانشجوی مجازی 32با  (9411)الهدی ، همایونی بخشایش و علمجعفری
نتایج  دند.کد توصیفی بدست آور 953مصاحبه کردند و  و بی عدالتی در آموزش مجازی

پژوهش آنان نشان داد که دانشجویان مجازی باید هزینه بالایی برای تحصیل خود متقبل 
 شوند. 

تأثیر آموزش تریاژ از طریق تلفن همراه هوشمند بر میزان با بررسی  (9419متعارفی و همکاران )
به این نتیجه رسیدند که استفاده از تلفن همراه هوشمند  گیری پرستاران اورژانسدانش و تصمیم

انی جویی زمشود، در عین حال صرفههای تریاژ میباعث افزایش دانش پرستاران در بخش آموزش
آنها همچنین به ارتقاء دانش و مهارت پژوهش های آموزشی را نیز بهمراه دارد. و کاهش هزینه

 در تریاژ صحیح بیماران تاکید دارد. رستارانپرستاران اورژانس برای افزایش دقت پ
های لشهایی همچون کیفیت آموزش و چا( از چالش9419کلاته ساداتی و صبوحی گلکار )

ر آموزان دهای والدین دانشفرهنگی اجتماعی مرتبط با فضای مجازی به عنوان مهمترین دغدغه
های اجتماعی مضمون شامل چالشد. آنها به چهار اندوران آموزش مجازی سخن به میان آورده

 ای و مشکلات اقتصادی و محیطی در پژوهش خود دست یافتند.شدن، مسئله آموزش، هراس رسانه
نشان داد دانشجویان  9دانشجوی دانشگاه سلطان فهد عربستان 41بررسی تجربه زیسته 

مشارکت کننده در پژوهش، از تدریس پیوسته راضی نیستند. برخی دلایل عدم رضایت به 
بط های پیوسته مرتهای بیش از حد دانشجویان و نامناسب بودن ارائه مدرسان کلاسمشغله

پژوهش مذکور نشان داد که بهبود تجربیات دانشجویان در آموزش  بود. همچنین نتایج
های ه، با کمک افزایش آگاهی دانشجویان درباره آموزش پیوسته )وبینارها، سخنرانیپیوست

های دانش آموختگان( و نیز با تلفیق تدریجی مختلف، ویدئو یوتیوب، تسهیم تجربه
 های پیوسته، ایجادهای سنتی )برگزاری برخی سخنرانیهای پیوسته و کلاسکلاس
های بحث الکترونیک ، ایجاد گروه2های پیوستههای پیوسته، برپایی آزمایشگاهآزمون

 . (Al-Mohair, & Alwahaishi, 2020)پیوسته( باید همراه باشد 

المللی بودن دانشجو نیز ممکن است در استفاده از آموزش ، بین91علاوه بر کووید 
طالعه مهایی را برای دانشجو به همراه آورد. به عنوان مثال بر اساس یک الکترونیک چالش

نگاری صورت گرفته در بنگلادش بر روی دانشجویان رشته مهندسی نرم افزار مشخص قوم
ا ب شد که مدرسان چینی و دانشجویان بنگلادشی در تعاملات آنلاین با مشکلاتی مواجهند.

امکان  ،توجه به زیرساخت ضعیف شبکه در بنگلادش و فاصله زمانی بین چین و بنگلادش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 . King Fahad 
2. Online labs 



 

 

نده بودن خسته کن بر مشارکت دانشجویان بنگلادشی میسر نبود. کنترل مدرسان چینی
ن پژوهش بود های اییادگیری آنلاین به دلیل عدم دسترسی به یادگیری موضوعی نیز از یافته

(Dong, 2020). 
در سال  91دانشجویان موزامبیک در دوره کووید نفر از  6511بیش از  بررسی تجربه زیسته 

ل، های استفاده شده توسط دانشجویان شامل واتساپ، ایمیبیشترین پلتفرمنشان داد که  2121
درصد مشارکت کنندگان در پژوهش،  64 . در عین حال،بود 9لگگودرس کلاس و 

ات همچنین مشکلنارضایتی خود در استفاده از این ابزارها در آموزش را ابراز کرده بودند. 
از  سط مدرس و نیز کیفیت پایین اینترنتموضوعات و مسائل مطرح شده تومرتبط با درک 

 .(Martins et al., 2021) موانع اصلی مطرح شده توسط دانشجویان در این پژوهش بود
 2یارسبین یادگیری سنتی و یادگیری  موجود هایبرخی پژوهشگران با بررسی شکاف

بالای آنها  ، ظرفیت3معتقدند که یکی از دلایل اصلی برای توسعه یادگیری مبتنی بر فناوری
ن ممک ه دلیل شرایط خاص حاکم در این نوع یادگیری،بگرچه  در تدریس و یادگیری است.
 تنبلی" ها همچونبرخی چالش دانشجویان دچار ،ها و تحرکاست به دلیل کاهش تلاش

های پلتفرم دانشجویان را به استفاده از باید تلاش کردعین حال،  شوند اما در 4"اجتماعی
ی در مقایسه با های بیشمارقابلیت ،یادیگری سیار تشویق کرد زیرا یادگیری سیار مبتنی بر

 .(Teo & Divakar, 2021) دهدیادگیری سنتی در اختیار دانشجویان قرار می
مکزیک بیانیه اضطراری سلامت عمومی به دولت  2121در مارس مانند بسیاری از کشورها، 

 خواست تا برای مراقبتای که از شهروندان میبیانیهرا منتشر کرد.  91کووید دلیل حضور 
، تلاش کنند بیشتر در خانه بمانند و از ابزارهای 91از سلامت خود در مقابل کووید 

الکترونیکی برای انجام امور روزمره خود استفاده کنند. با وجود بازگشت به وضعیت آموزش 
 تا مدتها درشرایط ژاپن و غیره،  معمول در بسیاری از کشورها همچون آمریکا، اروگوئه،

مکزیک به حالت عادی بازنگشته بود. بر همین اساس، پژوهشی مبتنی بر شناخت تجربه زیسته 
دانشجویان مشارکت کننده در پژوهش طراحی شد.  91در دوران پاندمی کووید  دانشجویان

 آموزشاز رضایت نداشتن از با وجود اعلام حس خوب از تجربه جدید در فضای آموزشی، 
نین همچهای حضوری را اعلام کرده بودند. سخن گفته و تمایل به حضور در کلاسمجازی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Google Classroom 
2 . Mobil learning  
3 . Technology-based Learning 
4 . Social Loafing 



 

 

درصد دانشجویان از دسترسی سریع به اینترنت در این کلاسها ابراز رضایت کرده بودند.  15
  "2کنندهگیج"و   "کننده نگران"، "9غافلگیرکننده"، "مشکل"، "سخت"هایی همچون واژه

 های ارائه شده از سوی پاسخ دهندگان حضور داشتدر بین کلیدواژه  "3پیچیده"و 
& Victori, 2021) (Heffington . 

برخی پژوهشگران نیز از تعامل محدود بین مدرسان و کاربران در فرآیند آموزش الکترونیک 
لایی ازاهمیت با خبر می دهند و معتقدند که موضوع تعاملی بودن آموزش های الکترونیک

 . 2021Refaat; (Thach et al., 2021 ,(برخوردار است

از لزوم  91های فیزیکی ایجاد شده تحت تاثیر کووید برخی پژوهشگران با طرح محدودیت
حاصل  های کمی و کیفیبا تجزیه و تحلیل دادههای الکترونیکی سخن گفته و بازطراحی آموزش

های فراوان پیش روی یادگیرندگان، افزایش با وجود چالشاز مشاهدات مدرسان دریافتند که 
، پایداری یادگیری 4چت گیری از ویتعاملات و ارتباطات از طریق مجاری غیررسمی همچون بهره

 . (Busteed, 2022)شود توسط یادگیرینده تقویت می

مجازی  شهای صورت گرفته د رحوزه تجربه زیسته افراد در استفاده از آموزبا مرور پژوهش
های مختلف دانشجویی و افراد موجود شود که هنگامی که تجربه زیسته گروهمشاهده می

شویم که شناسایی تجربه های گوناگون رصد می کنیم متوجه میدر جامعه را در پژوهش
تواند در شناخت حداکثری و عمیق جامعه استفاده کننده از آموزش مجازی زیسته افراد می
این شناخت در نهایت منجر به فهم درست از شرایط آموزش، افراد یادگیرنده و نیز مفید واقع شود. 

با بررسی تصویر  (9411) حسن زادهو  محمودیفضای آموزش مجازی می شود. همانطور که 
به این  و به بررسی تجربه زیسته آنها پرداختندهای عمومی ذهنی کاربران نسبت به کتابخانه

قیق و اثربخش تواند به سیاستگذاری دفهم درست تجربه زیسته افراد می نتیجه دست یافتند که
است و در پی درک و فهم تجربه زیسته  این پژوهش نیز به دنبال شناختکمک کند. 

 شناسی دانشگاه سمنان از آموزش مجازی است.دانشجویان دانشکده روان

 روش 
ویان های مشترک دانشجتجربهفهم برای پژوهش حاضر، به صورت کیفی انجام گرفته و 

جامعه پژوهشی شامل  .ه استاز روش پدیدار شناسی استفاده شد ،حاضر در جامعه پژوهش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 . Overwhelming  
2 . Confusing  
3 . Complicated 
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شناسی دانشگاه سمنان بود که در طی دوران حضور دانشکده روان شناسیروان دانشجویان
 و با کمتر شدن خطر بیماری های مجازی دانشگاه استفاده کرده بودند.از کلاس 91کووید

ها، فرصت انجام مصاحبه با افراد فراهم شد. با حرکت به سمت حضوری شدن دانشگاه
های های نیمه ساختاریافته، محقق تلاش کرد تا از افراد جامعه پژوهش دادهاستفاده از مصاحبه

بر اساس گزارش  تعداد دانشجویان در زمان انجام پژوهش،مورد نیاز را گردآوری کند. 
مک نفر بودند و محقق تلاش کرد تا با که طور تقربی نزدیک به ششصد آموزش دانشکده ب

های مورد نیاز خود از طریق جامعه پژوهش دست گیری گلوله برفی به مرور به دادهنمونه
دلیل انتخاب نمونه گیری گلوله برفی نیز عدم تمایل به انجام مصاحبه توسط جامعه  یابد.

له برفی تلاش شد تا به مرور از دانشجویان علاقمند پژوهش بود و با کمک نمونه گیری گلو
برای شناخت حداکثری، جامعه  به حضور در مصاحبه دعوت به حضور در پژهش شود.

به همین دلیل نمونه گیری انجام  دانشکده بود شناسیروان پژوهش شامل تمام دانشجویان
تر در دفمصاحبه  هفتادو دوها ادامه یافت. ها تا اشباع دادهیند گرآوری دادهآفر .نگرفت

، به بعد پنجاه و دوهای ها نشان داد که از دادهتحلیل همزمان داده پژوهشگر انجام گرفت.
های گردآوری شده در نهایت با کمک نرم افزار مکس دادهجدیدی به دست نیامد. های داده

نده مصاحبه شودر ابتدای مصاحبه درباره حقوق و تحلیل شد.  کدگذاری 2121کیودا نسخه 
ها به مصاحبه شوندگان توضیحات لازم داده شد و و مسائل اخلاقی پیرامون استفاده از داده

ی هابا استفاده از گوشی تلفن همراه، مصاحبهموافقت آنها برای انجام مصاحبه اخذ گردید. 
در نرم د رو در قالب متن وُسازی های ضبط شده بلافاصله پیادهمصاحبه .ضبط شد مورد نیاز

 انجاما هها به صورت همزمان با گردآوری دادهفرایند تحلیل داده .افزار مکس کیودا وارد شد
کنترل و  9ها، یادداشت برداری حین پیاده سازیاز تکنیک مقایسه مداوم بین دادهگرفت. 

 . صورت گرفت 2اعضا جامعه پژوهشای استخراج شده با ارائه مجدد آنها به کده

 ها یافته
توجه به اینکه روش گراندد تئوری ضمن آنکه به یک اعتبار، یک روش تحقیق محسوب با 

می شوود، به اعتباری نیز ابزاری برای تحلیل داده ها محسوب می شود، پژوهشگر به صورت 
مود. ها نتحلیل داده همزمان با گردآوری داده اقدام به اسوتفاده از روش گراندد تئوری برای

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Memorizing  
2. Member Checking  



 

 

های بوه فراخور داده کود آزاد بوه دسوووت آمود. 911 مجموع تعوداد درهوا، درتحلیول داده
های اصووولی و فرعی مرتبط با هر پرسوووش نیز بندی شوووده مرتبط با هر پرسوووش، مقولهطبقه

شناسی اسوتخراج شد. از آنجاکه این پژوهش به دنبال شناخت تجربه کاربران دانشکده روان
ها در زیسووته آنان در قالب مقوله دانشووگاه سوومنان در آموزش مجازی اسووت، روایت تجربه

شناختی مصاحبه شوندگان حاضر های جمعیت، ویژگی9در جدول ادامه آورده شوده است. 
 در پژوهش آورده شده است. 

 
 . ویژگی های جمعیت شناختی جامعه پژوهش9جدول 

رشته  ردیف
 تحصیلی

 جنسیت مقطع تحصیلی دانشجو
 زن مرد دکترا ارشد کارشناسی

 55 91 3 94 55 شناسیروان 9
 

 55دانشوووجوی مرد و  91دانشوووجوی حاضووور درجامعه پژوهش، در مجموع،  12از مجموع 
 دانشجوی زن مورد مصاحبه قرار گرفتند.

 

 ش: تجربه و احساس کاربر در استفاده از آموزش مجازیپرسش اول پژوه
 

کد آزاد مرتبط با پرسوووش اول پژوهش  65 تعدادهای انجام گرفته، در مجموع از مصووواحبه
که  مقوله اصوولی بدسووت آمد 99در نهایت  ،بندی کدهای آزاددسووته پس از. بدسووت آمد

 احساس رضایت، ،با سامانه ییاحسواس آرامش بعد از آشنا ، ابهام در آموزش حسشوامل )
  ،ندیحس خوشا، و متفاوت دیحس جد، ترس، اسوترس، یاحسواس ناراحت، یاحسواس شواد

 . (9)شکل  ( بودندینگران احساسو  هاکلاس یکسل کنندگ

  های اصلی مرتبط با پرسش اول پژوهش: اولین احساس در آموزش مجازیمقوله. 1شکل 



 

 

 

 
هایی همچون حس جدید و متفاوت داشتن، احساس رضایت، حس خوشایند در کنار مقوله

 گذراندن در احساس نگرانیها از دانشجویان شرکت کننده در مصاحبهو احسواس شوادی، 
آنها از آموزش مجازی ابهام داشووتند به عنوان سووخن گفتند. یا نگذراندن واحدهای درسووی 

رونا وقتی که ک"کند که ، دانشوجوی شرکت کننده در مصاحبه بیان می911نمونه در مصواحبه 

در  برای  سوال بود که چطوری .باعث شد  ما به سدمی یادریری موسوو و مجازی ش ن کساو ها پیش بری 
خانه میخوای  درو ها رو یاد بگیری  یا اصسا چه پسی فرم هایی برای کساو های ویرچوال در نظر ررفتن ،برای 
اولین بار که با سدامانه مجازی رو به رو ش م کامسا رن  و مهم  بود برام تا رفته رفته کار با سامانه برای  راتی 

 ". ش 

ت و اسووترس ناشووی از ناآشوونایی با سووامانه آموزش مجازی نیز از زیر اسووترس ناشووی از غیب
های مطرح شووده در مقوله اصوولی اسووترس بود. ترس ناشووی از بی اعتمادی اسوواتید به مقوله

یان گرچه برای برخی از دانشووجودانشووجو تنها مقوله فرعی مرتبط با مقوله اصوولی ترس بود. 
آشووونا شووودن با نرم افزار (، 941، 945، 911، 913، 912کننده در مصووواحبه )مانند شووورکت

تر شوودن ترس اولیه های مجازی، به مرور باعث کمرنگمجازی اسووتفاده شووده برای کلاس
آرامش پس از (، 2)شووکل  911به عنوان نمونه، مصوواحبه کننده کد اسووت. دانشووجو شووده 

 ند.کآشنایی با سامانه را اینگونه بیان می
 



 

 

  ، آرامش پس از آشنایی با سامانه مجازی901های تحلیل شده، مصاحبه پاسخ نمونه. 2شکل 

 
 

 

  های آموزش مجازی : چالشپرسش دوم پژوهش

کد آزاد بدست آمد. پس از  41تعداد ها، مرتبط با پرسش دوم پژوهش در تحلیل داده
 یهاچالشی، ریادگی یبازده"شامل مقوله اصلی  91بندی کدهای آزاد، در نهایت دسته

چالش ورود و ، کروفونیمرتبط با صدا و م یهاچالش، نترنتیا یهاچالشی، آزمون مجاز
مشکلات سخت ، قطع شدن برق، طیناآرام مح یفضای، کلاس بتیغ، هاخروج از کلاس

های اصلی مدنظر دانشجویان حاضر در به عنوان چالش  "بود ارتباط چهره به چهرهی، نافزار
 مصاحبه مطرح شد.

   استفاده از آموزش مجازی هایهای اصلی مرتبط با پرسش دوم پژوهش: چالشمقوله. 3شکل 



 

 

 

اهمیت دارد. آنان از نبود ارتباط  ارتباط با استاداز دیدگاه دانشجویان حاضر در پژوهش، 
ها برخی چالش اند.چهره در فضای مجازی به عنوان چالش جدی این فضا نام بردهچهره به 
، امانهسهای باگ ،همزمان ستمیاز دو س استفاده نیاز بهیا گاهی  ستمینداشتن سهمچون 

 یفیت آن(ها و ک)از حیث قابلیت تلفن همراه کاربرمشکلات مرتبط با ، تمام مهین یهابحث
ننده سل ککِ در آموزش مجازی برای کاربران به عنوان یک چالش ملموس مطرح بوده است.

های چالش و کلاس لمیف دوباره یدر تماشا یکلافگ، وقفهیب یهاکلاسی، کلاس مجاز بودن
ی نیز برای شرکت کنندگان در مصاحبه چالش مهمی عمل یهادرس یریادگیمرتبط با 

( در 992شناسی )مصاحبه کد رواندانشکده به عنوان نمونه، دانشجوی قلمداد شده است. 
زمان کمی که به امتحانات اختصاص داشی باعث میش  که "که  گویدمیاینگونه هایش مورد چالش

توان  جواب ده  و ارر باعث شود به ان ازه ای که درو خوان ه بودم استرو اینسه آیا تمام سوالات را می
 ."بازدهی ن اشته باش  .. پراسترو ترین امتحان را برای اولین امتحان میانترم داشت  که مجازی بررزار ش 

 : مزایای آموزش مجازی از نگاه کاربرانپژوهش پرسش سوم

ه ک بدست آمدها در تحلیل همزمان دادهکد آزاد مرتبط با پرسش سوم پژوهش  33تعداد 
 قابل مشاهده است.  4در شکل 



 

 

 

 مجازیمزایای آموزش  پژوهش:  سوممقوله های اصلی مرتبط با پرسش . 4شکل 

 

برخی نکات  ،هاو دسترسی به انواع آموزش آموزش بودن ارزاندر کنار برخی مزایا همچون 
 برازا بنفس، امکان اعتماد ، افزایشدر آموزش و یادگیری هایاچندرسانه از استفاده همچون

 در لتحصی صوتی، چت امکان چت تصویری،  کانآسانتر از طریق امکان چت متن، ام نظر
یکی، الکترون محتوای تولید همزمان، کار و غیرحضوری، تحصیلو به صورت  خانواده کنار

 و تقویت حضوری هایاسترس یادگیری، کاهش در بالا منابع، سرعت بودن دسترس در
توسط مصاحبه شوندگان به عنوان مزایای آموزش مجازی مطرح شد.  شنیدن راه از یادگیری

  و کارآمزیاد مزایای آن که بنظرم خیسی "کند که بیان می 943به عنوان نمونه مصاحبه شونده کد 

این بود که زمان هایی وجود دارد که ما توانایی و شرایط شرکی در کساسمای تضوری را به  مثسا یسی اسی،
دلیل کارهای مم  دیگر زن ریمان ن اری ، ولی شرکی در کساسمای مجازی که یسی از امسانات و ویژریمای 

 مزایای آموزش مجازی، دانشجویدر بیان  . "عالی آن ضهط ش نش اسی، این مسئسه را راتتتر میسرد
میگیرد و به  صورت   صرفه جویی در وقی و انرژی" کند که( اشاره می912مصاحبه کددیگری )



 

 

راتتی میتوان در کساو تاضر ش  ب ون اتساف برره امتحان داد نظرات خود را با باز کردن مایک به راتتی 
 "صوتی و ه  تصویریبیان نمود در کساو ه  به صورت چی اظمار نظر کرد و ه  

 : معایب آموزش مجازیپرسش چهارم پژوهش

با پرسش چهارم پژوهش کد آزاد مرتبط  43تعداد در مرحله کدگذاری آزاد، در مجموع، 
مقوله محوری از بین کدهای آزاد استخراج شد.  95بندی، تعداد پس از دستهبدست آمد. 

 صدا، شدن قطع ،مجازی کلاس شدن قطع ،عملی دروس چالشدانشجو،  استرس"
، کلاس به ورود مشکل، چشم سلامت مجازی، چالش امتحان استرساینترنت،  هایچالش

 ودنب کننده کسل ، چهره به چهره ارتباط نداشتن آموزشی، هایچالش استراحت،  کم زمان
، "لمیع سطح افتکاهش ارتباط حضوری و  دانشجو،  و استاد جانبه دو تعامل افت ،کلاس
 به تصویر کشیده شده است.  5که در شکل  ها بودبندی دادههای بدست آمده از دستهمقوله

 مجازیمعایب آموزش  پژوهش:  چهارمهای اصلی مرتبط با پرسش مقوله. 5شکل

 

ها مطرح شده توسط دانشجویان شرکت کننده در مصاحبه فرعیهای مقولههمچنین برخی 
 ی، کاهشیادگیر در خیالییادگیری، بی در تنبلیاستاد،  از استاد، نپرسیدن ندیدن شامل

 ، نداشتنکافی انرژِی ارتباطی، نداشتن مجازی، مشکلات آزمون نبودن استانداردیادگیری، 



 

 

 امکان عدم مجازی،  کلاس در بیشتر تحرک، حضور کلاس، کاهش فضای از ذهنی تصویر
ر توسط دانشجو تگسترده تقلب تمرکز، امکان برنده بین از محیطی مناسب، عوامل اشکال رفع

، در بیان معایب آموزش مجازی 922به عنوان نمونه، مصاحبه شونده کد  مطرح شده بود.
ولی آموزش مجازی توامل دانشجویان با دانشگاه اساتی  و دانشجویان را کمرن  تر کرد و " کند اشاره می

ضوری ز لاک خود بیرون می آم ن  و با توامسات تبسیاری از دانشجویان را که به واسطه تضور در دانشگاه بای  ا

همچنین ".  ترین موایب آموزش مجازی بودکردن  را عقب ان اخی و شای  این از بزرگرش  پی ا می
اینسه  " :گوید( از کم تحرکی در فضای آموزش مجازی می911دانشجوی دیگر )مصاحبه 

خساصه  ن اشته و ارتهاطش با افراد تنما به یک لپتاپ و موبایلباعث میشود دانشجو یا دانش آموز مثل قهل تحرک 
 ". شود که این موضوع سهب افی ارتهاط انسان میشود

تمایل به تداوم یا عدم تداوم آموزش مجازی و آینده : پژوهش پنجمپرسش 
 آموزش مجازی

 آموزش مجازی، دانشجویان هایدر پاسخ به این پرسش که با توجه به مزایا، معایب و چالش
و  ر،هستند یا خیبه تداوم یا عدم تداوم آموزش مجازی متمایل ها، شرکت کننده در مصاحبه

ه ها بهای زیر در تحلیل دادهاینکه از نظر آنان آینده آموزش مجازی چگونه است، پاسخ
  . (6)شکل  دست آمد

و  مجازیتمایل به تداوم یا عدم تداوم آموزش  پژوهش:  پنجمهای اصلی مرتبط با پرسش مقوله. 6شکل 
  مجازیآینده آموزش 

  



 

 

 

شناسی در خصوص آینده آموزش مجازی )مصاحبه به عنوان مثال، دانشجوی دانشکده روان
ی کرونا و آن م تی که تر از قهل میهین  زیرا تجربهرا روشن آموزش مجازی" (، باور دارد که911کد 

آموزش مجازی برپا ش  توانسی خیسی بر این رون  تاثیر بگذارد و ب ون شک تجربه های زیادی را به همراه 
داشی که عامسان آموزش السترونیک می توانن  از آن بمره بهرن  و از طرفی چون امروزه همه ی مسائل در 

ر از  ون شک بای  اوضاع آموزش السترونیک ه  بمتش ن اسی، بتال ترکی به سمی السترونیک و دیجیتال

 ". همیشه باش 

در خصوص آینده آموزش مجازی، دانشجوی  (،992ای دیگر )کد مصاحبه همچنین در

رنگ گوید و درباره نقش پرشناسی از مزایای این نوع آموزش سخن میدانشکده روان

  که ه مجازیدر رابطه با آین ه آموزش " کند کهآموزش مجازی در دنیای آینده اینگونه بیان می

قطوا ما در ابت ای راه هستی  وقتی الان در کشور های توسوه یافته بیشتر شرکی ها کارهای خود به صورت دور 

تر دهن  و برای پایین آوردن هزینه ها و بالا بردن ران مان نیروهای خود را از کشور های ارزانکاری انجام می

ه دلیل مطرح نهودن بو  مسافی دسترسی به نیروهای کارکشته تر دارن  قطوا ک  ک  بو  کنن  و بانتخاب می

 "شود و آموزش مجازی پررن  ترمسافی برای آموزش ه  رفته رفته ک  رن  تر می

 گیری ث و نتیجهبح
 تحصیلی هایدر قالب دوره 91آموزش مجازی پیش از شیوع کوید استفاده از گرچه 
و برخی از  رواج داشت کم و بیش های کشوروبینارهای مجازی در دانشگاهیا مجازی و 

گیری از ابزارهای فناورانه اقدام به برگزاری جلسات دفاع ها با کمک بهرهدانشگاه
آور ، سرعتی شگفت91گیری کوید کردند اما همههای کارشناسی ارشد و دکترا مینامهپایان

 داد. های کشوردر دانشگاه وزشبه استفاده از این ابزارها در آم
گیری کووید، موجی از احساسات با شروع گسترده آموزش مجازی در دوران همه 

گوناگون در برخورد با این پدیده برای کاربرانی که تا پیش از آن دلیلی برای استفاده از این 
حساسات از اتنوعی  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ابزارها نداشتند به تدریج بوجود آمد.

حس ، و متفاوت دیحس جد، ترس، استرس، یاحساس ناراحت، یاحساس شادهمچون 
ها با برخی پژوهش هااین یافته غیره در کاربران ایجاد شد، نگرانی و ندیخوشا

که در آن  Heffington & Victori, 2021و  1Martins et al., 202همچون
رضایت حاصل از استفاده از ابزارهای الکترونیکی در آموزش مجازی توسط افراد حاضر در 



 

 

رح شده و غیره مط "نگران کننده، گیج کننده، غافلگیرکننده"هایی همچون پژوهش با واژه
 بود، همسویی دارد.  

مختلفی در های با وجود مزایای متعدد دیدگاه ،آموزش مجازیرسد در حوزه به نظر می
 در حوزه آموزش مجازی مطرحهای خصوص استفاده از آن وجود دارد. برخی چالش

 افزاری و ارتباطات چهره به چهرهافزاری، نرمهای اینترنت، مشکلات سختهمچون چالش
، در ( مورد اشاره قرار گرفت3)شکل که در این پژوهش نیز توسط مصاحبه شوندگان 

عباسی، حجازی و حکیم ؛ 9315و همکاران،  صالحیهای همسو همچون )پژوهش
 ( مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.1al., 202 Martins et ؛9311زاده،

بل قا مصاحبه شوندگان حاضر در پژوهش نیز طتوسمطرح شده مزایای آموزش مجازی 
های پژوهش حاضر همچون یادگیری از راه شنیدن، تحصیل در یافته(. 4توجه است )شکل 

متعارفی و همکاران  با نتایج  پژوهشکنار خانواده، آموزش در هر مکان و هر زمان و غیره 
که به ظرفیت بالای یادگیری  نیز  Teo & Divakar, 2021 (، همچنین با پژوهش9419)

 همخوان است. مبتنی بر فناوری اطلاعات اشاره دارد،

برخی معایب نیز در این پژوهش  مطرح شده توسط مصاحبه شوندگان، مزایایدر کنار 
معایب آموزش مجازی که برخی از  مورد اشاره افراد حاضر در پژوهش قرار گرفته است.

تعامل پایین در آموزش مجازی  هدهد کنشان میمورد توجه قرار گرفته است،   ،5 در شکل
 ,.Thach et alهای دیگر همچونشاست که در پژوههای این نوع آموزش از آسیب

Refaat, 20212021;  ، 2022, Busteed  نیز مورد توجه قرار گرفته است. به نظر
رسد توانمند کردن اعضای هیئت علمی در استفاده از آموزش مجازی و مجهز کردن آنان می

کلات تعامل د بخشی از مشند میزان تعامل با دانشجویان را بیشتر کننهایی که بتوانبه مهارت
استفاده از برخی ابزارهای تعاملی در ارائه بین استاد و دانشجو را کاهش دهد. به عنوان مثال 

منجر به کاهش فاصله در تعامل بین استاد  Mentimeter, ahaslides, kahootهمچون 
باطی زارهای ارت. درکنار استفاده از ابزارهای تعاملی فوق، استفاده از ابو دانشجو خواهد شد

ین استاد ب تواند بخشی از مشکلات تعامل و ارتباط های فوری نیز میدیگر همچون پیام رسان
تواند به کاهش چالش مرتبط با آموزش یکی از پیشنهادهایی که میرا کاهش دهد. و دانشجو 

ست. با اساز آزمایشگاهی و کارگاهی استفاده از نرم افزارهای شبیهدروس عملی منجر شود، 



 

 

را تقویت کرد و ی و کارگاهی ملآموزش در حوزه دروس ع توانکمک این ابزارها می
  این نوع آموزش را کاهش داد. مرتبط با هایچالش

های متفاوتی بین دانشجویان حاضر در گرچه در خصوص آینده آموزش مجازی دیدگاه
ود حاضر این بود که با وج های پژوهشها وجود داشت اما نکته جالب توجه در یافتهمصاحبه

اعلام تمایل به آموزش حضوری توسط افراد، تمایل به آموزش تلفیقی نیز در بین مصاحبه 
کنندگان پر رنگ بود. مصاحبه کنندگان، آموزش مجازی با شرایط خاص را به آموزش 

فاده های مرتبط با استدادند. شرایطی که در آن مشکلات و چالشحضوری صرف ترجیح می
 با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر، شناخت حداکثری. آموزش مجازی به حداقل برسد از

در استفاده از آموزش  91-شناسی دانشگاه سمنان دردوران کوویدتجربه دانشجویان روان
ژوهش های حاصل از پتوان مبتنی بر یافتههای دیگری میرسد پژوهشمجازی بود، به نظر می

ترین عوامل اثرگذار در آموزش مجازی و چرایی آنها را از دیدگاه حاضر انجام داد تا مهم
  دانشجویان مذکور مورد بررسی قرار داد. 
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