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ABSTRACT 
 
 The purpose of this study was to identify and explain the strengths, weaknesses, opportunities 

and threats of virtual education in Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University 

during the Corona pandemic. The data collection tool was in-depth and semi-structured interviews 

and qualitative content analysis technique With Maxqda softwarewas used to analyze the extracted 

information. The statistical population of the study was 15 faculty members of Sari Agricultural 

Sciences and Natural Resources University who were selected by purposive sampling. To 

determine the validity, the technique of triangulation includes the use of confirmatory sources, 

researchers and various methods during the process of data collection and analysis were used, and 

to ensure the accurate guidance of interviews, creating a structured process for conducting and 

interpreting interviews and forming a specialized committee were used. The research findings were 

presented in the form of four main themes (concept) strengths, weaknesses, opportunities and 

threats and 23 sub-themes (code). The results of qualitative content analysis revealed 6 strengths, 8 

weaknesses, 4 opportunities and 5 threats facing virtual education in Sari University by faculty 

members that can be the foundation of strategies and operational plans for the prosperity and 

development of e-learning. According to the research, improving the evaluation system of virtual 

education through improving and upgrading the Sama Live system or using local and foreign 

systems with regard to access to international experiences, improving the virtual education system 

and designing simulators and virtual reality spaces for practical lessons and workshops, using 

laboratories and Practical virtual tours and visits, benefiting from the implicit experience of 

successful professors in the field of practical education and student evaluation are among the most 

important ways to improve the virtual education system. 
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Extended Abstract 

Objectives 

Following the outbreak of the Covid-19 in March 2020 and the government's decision to close 

in-service education at universities, including the Sari Agricultural Sciences and Natural Resources 

University, many universities replaced virtual education instead of canceling their curriculum. And 

it happened quickly, and higher education was confronted with a new phenomenon that had not 

been taken very seriously before. Therefore, the main issue of the present study is what strengths, 

weaknesses, opportunities and threats does the University of Sari face in virtual education during 

the Corona Pandemic, what mechanism should it adopt in this regard and how should it act to 

improve e-learning? Therefore, the most important action is to analyze the challenges facing Sari 

Agricultural Sciences and Natural Resources University in the form of strengths and weaknesses 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_11148_11522.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_87468.html
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(as an internal gap) and opportunities and threats (in the form of an external gap) for virtual 

education. 
 

Methods 

Due to the descriptive and exploratory nature of the subject and the need to discover fine details 

and in-depth information on the subject and lack of comprehensive study background on the 

strengths, weaknesses, opportunities and threats of Sari Agricultural Sciences and Natural 

Resources University virtual education in the Corona era, in this study Relying on the method of 

case study and qualitative content analysis, the opinions of experts and those involved with the 

subject were used, and based on this, the method of the present study is qualitative. Sampling was 

done purposefully and semi-structured interviews were conducted with 15 faculty members of Sari 

University. The interviews were recorded in order to accurately record the information and while 

implementing the information of each interview, all the details were recorded. Four steps were 

taken to identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats facing the virtual education of 

Sari University.  

1. Research Project: The main research question was what are the strengths, weaknesses, 

opportunities and threats facing the virtual education of Sari University? 

 2. Data collection and adjustment: At this stage, data were collected through interviews and 

field notes.  

3. Open coding: At this stage, the key points of the data were extracted in the form of 175 

"concepts". Then, by comparing the concepts obtained from the previous step, several concepts that 

referred to a common aspect in the phenomenon under study, became a "subcategory 

(subcategory)". Finally, 23 subcategories were obtained.  

4. Axial coding: At this stage, the obtained subcategories were divided into strengths, 

weaknesses, opportunities and threats according to the conceptual commonality in the form of 

"main categories". 
 

Results 

The results of qualitative content analysis were included 4 main categories: strengths with 6 

sub-categories, weaknesses with 8 sub-categories, opportunities with 4 sub-categories and threats 

with 5 sub-categories. 

Strengths: Strengthen self-efficacy and skills training, ease of access and flexibility in virtual 

education, acceptable quality of Sama Live system, reduce running costs and save resources, 

provide security and peace with the family, eliminate severe administrative bureaucracy. 
Weaknesses: Weakness in providing practical and laboratory courses, lack of readiness of 

faculty members and students for virtual education, virtual education system infrastructure 

problems, weakness in standard evaluation and measuring the effectiveness of virtual classes, 

technical and hardware problems of Sama Live system, isolation of students and difficulty in 

attracting their participation, inadequate policy in the use of educational systems, difficulty of 

producing electronic content. 

Opportunities: Providing the potential for continuing virtual education in critical situations, 

access and use of up-to-date resources digitally, domestic and international investment in virtual 

education, provide interdisciplinary and interdisciplinary virtual communication opportunities for 

students and faculty members. 

Threats: Lack of IT services and infrastructure, lack of culture and community and family 

readiness for virtual education, financial problems and high initial costs of virtual education, lack 

of laws and regulations in the field of e-learning at the ministry level, excessive dependence of 

virtual education on modern technology. 
 

Discussion 

According to the obtained results, it is suggested that this analysis be used to extract strategies, 

plans and operational plans so that Sari University can increase the effectiveness and efficiency of 

virtual education by using its strengths and opportunities and by analyzing its weaknesses and 

threats and can reduce the ineffectiveness and efficiency of virtual education. 
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رونا ها و تهدیدهای آموزش مجازی در دوران پاندمی کتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت
: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری(موردمطالعه)  

 
 3و مهدیه السادات میرترابی 2، طاهر عزیزی خالخیلی*1فاطمه رزاقی بورخانی

ع طبيعی ، دانشگاه علوم کشاورزی و مناباستادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم زراعی، 1
 ساری، ساری، ایران

و منابع طبيعی استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی ، 2
 ساری، ساری، ایران

 یراندانش آموخته دکتری ترویج کشاورزی، دانشگاه اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران. کرج. ا، 3

 (8/3/1021تاریخ تصویب:  -22/12/1022)تاریخ دریافت: 

 چکیده

 تهدیدهای استقرار و هافرصت ضعف، قوت، نقاط تبيين و شناسایی پژوهش این هدف از

 آموزش مجازی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی ساری در دوران پاندمی کرونا بود.

 مستخرج، اطالعات تحليل و برای بود ساختارمندنيمه و عميق مصاحبه اطالعات، گردآوری ابزار

پژوهش،  آماری جامعه  افزار مکس کيودا استفاده شده است.با نرم  کيفی محتوای تحليل فن از
 روش که با بودند دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی ساری یعلمتياه نفر از اعضای 11

شامل  ی(مثلث سازی )ساز هیسه سو فن از ییروا تعيين برای شدند. انتخاب هدفمند گيرینمونه
ها مانند آوری دادههای متعدد برای جمعاستفاده از روش با محققان ،گر دیيتأ منابع کارگيریبه

 دقيق هدایت از پایایی و برای هاداده تحليل و آوریجمع فرآیند طی در مصاحبه و مشاهده

 کميته و تشکيل هامصاحبه تفسير و رااج برای ساختمند فرآیند ایجاد ها،مصاحبه جریان

اصلی )مفهوم( نقاط  مضمون چهار قالب در پژوهش هاییافته تخصصی استفاده شده است.
 محتوای تحليل نتایج شد. ارائه )کد( مضمون ریز 23 و تهدیدها و هافرصت ضعف، نقاط قوت،

ش مجازی در آموز روی پيش تهدید 1 و فرصت 0 ،ضعفنقطه 8 قوت، نقطه 6 کيفی مبين
 هایو طرح راهبردها گذارپایه تواندمی که بود یعلمئتيه اعضای دانشگاه ساری توسط

مطابق تحقيق بهبود سيستم  .گيرد قرار آموزش مجازی توسعه و رونق جهت در عملياتی
های دیگر ی سامانهريرگارزشيابی آموزش مجازی از طریق بهبود و ارتقا سامانه سماالیو یا بکا

المللی، بهبود سامانه آموزش مجازی و و خارجی با توجه به دسترسی به تجارب بينبومی 
گيری از و فضاهای واقعيت مجازی جهت دروس عملی و کارگاهی، بهره سازهاهيشبطراحی 

مندی از تجربه ضمنی اساتيد موفق در  ها و تورها و بازدید عملی مجازی، بهرهآزمایشگاه
راهکارهای بهبود سامانه آموزش  ترینمهمی دانشجویان از بخش آموزش عملی و ارزیاب

 .استمجازی 
 

آموزش مجازی، پاندمی کرونا، آموزش الکترونيکی، تحليل محتوای کيفی  :ی کلیدیهاواژه

 ، مکس کيودا

 

 مقدمه

عنوان يک به 11کوويد گيري جهانی شيوع و همه   

 ماهيتی پيچيده و چندگانه داشته وبيماري نوپديد، 

هاي مختلف داشته است. اين پيامدهايی فراگير در حوزه

هاي اجتماعی و توجهی از بنيانبخش قابل اپيدمی

 ه استهاي جدي مواجه کردسياسی را با پرسش
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(Kickbusch et al., 2020اين پديده علی .) رغم تمامی

هايی نيز همراه بوده و عليرغم تمامی تهديدها، با فرصت

فی، پيامدهاي مثبت و مطلوبی به پيامدهاي مخرب و من

با گذشت (. Eskandarian, 2020همراه داشته است )

از  يکیو نيم از شيوع اين پديده هنوز  سال کحدود ي

ماندن  بيماري اين از شيوع کنترل و جلوگيري هايراه

 روزانه و قرنطينه از تعامالت فيزيکی در خانه، دوري

بحران بر  ايناين، بنابر. (Hou et al., 2020) است خانگی

جهان از جمله  کشورهاي در تمامی آموزشی هايسيستم

 حضوري هايدوره گذاشته و منجر به تعطيلی تأثير ايران

 از بسياري بنابراين، .ها شده استو دانشگاه در مدارس

را  خود، اساتيد لغو برنامه آموزشیي جاها بهدانشگاه

از  ادگيريي و ارزيابی نسبت به ارائه مطالب آموزشی

 ,.Ahmady et al) اندکرده ترغيبمجازي آموزش  طريق

2020). 

هاي اساسی و کاربردي که ريشه در اکولوژي و رشته

سنتی به آموزش  طوربهتکامل دارند از جمله کشاورزي 

ميدانی تجربی متکی هستند تا نتايج اصلی يادگيري از 

هاي ميدانی و روند تحقيق طريق طراحی مطالعه، روش

 ;Tewksbury et al., 2014علمی حاصل شود )

Fleischner et al., 2017.)  در کشاورزي  مجازيآموزش

  وکارکسبا مانند مديريت و هرشته سايردر مقايسه با 

 Dahiya etرد )هنوز در مراحل تصويب و توسعه قرار دا

al., 2012.)  اجراي آموزش مجازي هميشه و به عبارتی

رسد به نظر می هرچند. ن نيستها آسابراي همه رشته

هاي ايران تاحدي داراي زيرساخت، تجربه و دانشگاه

هاي جهانی به سمت پذيرش کافی مطابق با ساير جنبش

با وجود اين، در دوران پاندمی  آموزش مجازي هستند.

هايی که کامالً عملياتی کرونا عدم امکان پشتيبانی دوره

نگرانی  از دارندهستند و به آموزش و تمرين حضوري ني

 (.Ahmady et al., 2020)شود اصلی محسوب می

 سال اسفند در 11 کوويد ويروس گيريهمه از پس

در  حضوري آموزش تعطيلی بر مبنی دولت اقدام و 1513

 هادانشگاه از ها از جمله دانشگاه ساري، بسياريدانشگاه

را  خود آموزش مجازي آموزشی برنامه لغو يجابه

 آموزش وضعيت به دند بنابراين، تغييرجايگزين کر

 آموزش داد و رخ سريع و رمنتظرهيغ صورتبه مجازي

 با ، چنداننيازاشيپ که شده روبرو جديدي پديده با عالی

 (.Paknasab, 2019شده بود ) نپرداخته آن به جديت

 و کمّی توسعه هايچالش عنوانبه حاضر حال در آنچه

 موارد قالب در شود،می آموزش مجازي شناسايی کيفی

 پيگيري و یبررسقابل دانشگاهی هر براي بيرونی و درونی

 بداند بايد و آنچه داندمی دانشگاه آنچه بين شکاف است.

 و قوت نقاط تحليل و نامندمی درونی دانش شکاف را

 به همچنين دهد.نشان می را درونی شکاف اين ضعف

 دانشگاه ايرقب آنچه و داندمی دانشگاه آنچه بين شکاف

 بررسی با که شودمی بيرونی اطالق شکاف دانند،می

 با اساس اين بر .است يیشناساقابل تهديدها و هافرصت

 بيرونی، و درونی هايشکاف هرچه بيشتر شناخت

 مؤثرتر و مديريت کرده را مربوط امور توانددانشگاه می

 هايشکاف اين تحليل (. مسلماً Zack, 2003کند ) عمل

 با و مختلف افراد از منظر تواندمی بيرونی و درونی

 تحقيقات نيازمند که گيرد صورت متنوعی هايروش

 هايمحدوديت به توجه با .است متعددي و همسو

دانشگاه  که است اين حاضر پژوهش اصلی مسئله موجود،

در  تهديدهايی ها وفرصت ضعف، قوت، نقاط چه با ساري

 چه است، رونا مواجهآموزش مجازي در دوران پاندمی ک

 براي و بگيرد پيش در بايد خصوص اين در را سازوکاري

 کند. بنابراين، عمل بايد چگونه بهبود آموزش مجازي

دانشگاه  روي پيش هايچالش تحليل اقدام، ترينمهم

 شکاف عنوانضعف )به و قوت نقاط قالب ساري در

 بيرونی( قالب شکاف تهديدها )در و هافرصت و درونی(

  آموزش مجازي است. رايب

 پژوهش پيشينه

 گسترش دهندهنشان پژوهش، موضوع پيشينه تحليل

 از تعدادي زير به در که است زمينه اين در مطالعات طيف

   است. شدهاشاره هاآن

Khalil et al. (2020 به بررسی درک دانشجويان )

مقطع کارشناسی پزشکی در مورد اثربخشی يادگيري 

ده علوم پزشکی قاسم در عربستان آنالين در دانشک

مطالعه کيفی با استفاده از گروه  .سعودي پرداختند

 سؤالمتمرکز مجازي صورت گرفت و بحث شامل هفت 

باز بود. نتايج تحليل محتواي کيفی چهار مضمون اصلی 

( 5( مديريت زمان، )2( تأثير آموزشی، )1را نشان داد: )

از  اي آينده.( ترجيحات بر0، و )آمدهشيپهاي چالش

ی استقبال شده خوببهروش آنالين ديدگاه پاسخگويان از 
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کنندگان موافق بودند که جلسات آنالين و همه شرکت

به دليل  هاآنجويی در وقت شده و عملکرد باعث صرفه

ها با همچنين آن .است افتهيبهبودافزايش کارايی زمان 

 شناختی، درک محتوا،هايی از جمله چالش روشچالش

هاي فنی و رفتاري در طول جلسات و امتحانات چالش

 آنالين مواجه بودند.

    Dhawan(2020 به بررسی آموزش آنالين در )

در هند پرداخت. نتايج  11زمان بحران پاندمی کوويد 

نشان داد انعطاف در زمان و مکان، پوشش گسترده 

مخاطبان، دسترسی به دروس و محتوا و بازخورد فوري 

نقاط قوت آموزش آنالين بود. مشکالت فنی، از جمله 

سطح توانايی فراگير، مديريت زمان، عدم توجه فيزيکی و 

از نقاط  پرتی، نااميدي، اضطراب، گيجیحواسفردي، 

ضعف آموزش آنالين بود. خلق نوآوري و توسعه 

هاي حل ديجيتال، طراحی برنامه منعطف، تقويت مهارت

ري رويکرد پداگوژي کارگيمسئله و تفکر انتقادي، به

هاي آموزش آنالين در هند بود. توزيع خالقانه از فرصت

، کيفيت آموزش،  ICTهاي نامناسب زيرساخت

هاي فناوري از سوادي ديجيتال، هزينه و محدوديتبی

 هاي آموزش آنالين در هند به دست آمد.جمله چالش

   Ali et al. (2020 به تحليل سوات آموزش )

و مجازي( در دانشگاه دولتی مونی در ترکيبی )سنتی 

اوگاندا پرداختند. نتايج نشان داد نقاط قوت عبارت بودند 

رسانی به تعداد زياد دانشجويان در مدت کوتاه، از خدمت

آمادگی دانشگاه، امکان دسترسی به آموزش در دانشگاه 

، و تعهد عالی ITهاي پايه و در خارج از آن، مهارت

اي باند کم و قطعی اينترنت، عدم مديريت. همچنين، پهن

دسترسی به ابزار تشخيص سرقت ادبی، تعداد ناکافی 

کامپيوتر و ابزار اتصال به اينترنت از نقاط ضعف دانشگاه 

هاي موجود عبارت بودند در آموزش ترکيبی بود. فرصت

هاي مبتنی بر شايستگی که امکان پيشرفت از نظام

کرد، گاه را فراهم میفردي متناسب با برنامه توسعه دانش

راه يادگيري آسان بدون در نظر گرفتن مکان و 

دسترسی به پشتيبان خارجی. تهديدهاي موجود عبارت 

، اتصال اينترنتی اعتمادرقابليغبودند از منبع تغذيه 

، مبادله نام کاربري و رمزهاي عبور توسط اعتمادرقابليغ

 دانشجويان و کوتاه نويسی در کارهاي دانشجويی.

Ardalani et al., (2020 به مطالعه آموزش مجازي )

در بحران کرونا در دانشگاه هنر پرداختند. نتايج نشان 

براي  LMSافزار واتس آپ و داد اساتيد اغلب از نرم

 داد نشان هاپرسشنامه کردند. تحليلآموزش استفاده می

 حد در LMS رضايتمندي دانشجويان از سامانه ميزان که

 موفقيت اپ واتس افزارنرم و بوده ترپايين يا و متوسط

 در دانشگاه آموزشی سامانه به نسبت را بيشتري

 کسب مجازي آموزش کيفيت از دانشجويان رضايتمندي

 براي کافی آموزش حاصله، نتايج بر اساس است. کرده

 الزم الکترونيک آموزش هايسامانه با کار جهت مدرسان

 الزم نيز دانشگاه و آموزش همچنين کارشناسان است.

 فراهم را مجازي آموزش براي مناسب هايزيرساخت است

 افزارهاينرم از پشتيبانی براي الزم هايآموزش و نموده

 .نمايند ارائه مناسب آموزشی

 Chehkandi & Akbari Borang(2020 به بررسی )

نگرش دانشجويان دانشگاه بيرجند نسبت به آموزش 

 دو محوريت با هااختند. يافتهمجازي در دوران کرونا پرد

شدند.  بنديطبقه منفی نگرش و مثبت نگرش کلی مقوله

 هايکالس به نسبت شدهانيب مثبت هاينگرش جمله از

 سازيدر شخصی پذيريانعطاف به توانمی برخط

 با تطابق سرعت، و زمان مديريت آموزشی، ايبرنامه

 هايقابليت از استفاده يادگيري متفاوت، هايسبک

آرشيو  به دسترسی گرافيکی، و ياچندرسانه افزارهاينرم

 کرد. اشاره زمان و هزينه در جويیصرفه و هاکالس

 به عدم دسترسی شامل غالباً  نيز منفی هاينگرش

 عدم دانشجويان، همه براي الزم امکانات و ارزان اينترنت

 سطح الکترونيک، آموزش فضاي با براي کار الزم آشنايی

 هاي حضوري،کالس به نسبت تعامل و يادگيري ترپايين

 کافی اساتيد توانايی عدم روانی، امنيت فقدان و استرس

 يادگيري، عدم در فردي بازخورد عدم سامانه، با کار در

 و درسی تکاليف زياد معتبر، حجم و استاندارد ارزشيابی

دانشجو  توسط کالس نگرفتن جدي و جبرانی هايکالس

  .هستند

 پيشين موارد از ايخالصه عنوانبه آنچه در قتعم از

 اکثر کرد که اذعان توانمی آيدمی دست به پژوهشی

 ارائه از غير به و شدهانجام موردي مطالعات صورتبه هاآن

 در استفاده براي پذيري کمیتعميم قدرت کلی، تفسيري

 که طورهمان دارند. مطالعه( اين مشابه )نظير مطالعات
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 شامل هاچالش از ايطيف گسترده شود،می مالحظه

آموزش  روي پيش تهديدها و هافرصت قوت، ضعف، نقاط

 اين تمرکز و هدف به توجه با اما دارند؛ مجازي قرار

 مفهومی يا و نظري چارچوب رسدمی نظر به مطالعه،

 به استناد با تواننمی تحقيق اين انجام خاصی براي

نظري  ادبيات برهيتک جهيدرنت و داد ارائه پژوهشی پيشينه

 به مطالعه اين رويکرد رو،ازاين .ستين کافی يیتنهابه

 اکتشافی گرايش و کيفی هايروش از استفاده سمت

 عنوانضعف )به و قوت نقاط پاسخگوي تا يافت

 عنوان)به تهديدهاي و هافرصت و درونی( هايچالش

آموزش مجازي دانشگاه  روي پيش بيرونی( هايچالش

 باشد.  ساري

 

 پژوهش روش

 موضوع اکتشافی و توصيفی ماهيت به توجه با

اطالعات  و ظريف جزئيات کشف ضرورت و موردبررسی

 پيشينه فقدان و موردمطالعه موضوع زمينه در عميق

 هاضعف، فرصت قوت، نقاط با رابطه در جامعی مطالعاتی

تهديدهاي آموزش مجازي دانشگاه ساري در دوران  و

 تحليل و يمورد کاو روش برهيتکبا  مطالعه ناي در کرونا،

 موضوع با درگير و نظرصاحب افراد نظرات کيفی، محتواي

 کيفی حاضر پژوهش روش اساس اين بر و استفاده شد

 .است

گيري هاي تصميممدلی از سري مدل SWOT مدل

است که در جهت تعيين استراتژي و راهبرد بلندمدت يا 

ت بزرگ و کليدي در باب مدت و ايجاد تصميماکوتاه

شامل   است. شدهیطراحمسائل و موضوعات مختلف 

 ارزيابی محيط بيرونی و درونی است.

منشأ  که هستند متغيرها از دسته آن محيط درونی،

طور به را هاآن تواندمی دانشگاه بوده، دانشگاه خود هاآن

 هاآن تحقق و نموده( تضعيف يا تقويت) کنترل مستقيم

دارد و شامل نقاط  بستگی دانشگاه به مستقيمطور به

 .استقوت و ضعف 

دانشگاه علوم کشاورزي  ممتاز شايستگی: قوت نقطه

 روي تواندمی آن لهيوسبه که و منابع طبيعی ساري

 مثبت اهداف آموزش مجازي تأثير تحقق و عملکرد

 .کند کنترل را آن تواندمی سازمان و باشد داشته

 ها،مهارت منابع، در کمبود اي محدوديتضعف: نقطه

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع  هايتوانايی و امکانات

 اثربخش عملکرد مانع محسوسطور به که طبيعی ساري

 کنترل را آن تواندمی دانشگاه و شودمی آموزش مجازي

 .کند

 آن متغيرهاي که بيرونی، محيطی است محيط

 از دانشگاه اما نبوده دانشگاه کنترل تحت مستقيمطور به

 دانشگاه يا پذيردمی ريتأث آموزش مجازي در متغيرها آن

 برداريبهره هاآن آموزش مجازي از راستاي در تواندمی

 .استکند. و شامل نقاط فرصت و تهديد 

دانشگاه علوم  که خارجی حقيقت يک: فرصت

 آموزش مجازي براي کشاورزي و منابع طبيعی ساري

 گونهچيه دانشگاه اما بگيرد؛ مثبت هبهر هاآن از تواندمی

 .ندارد آن بر کنترلی

دانشگاه علوم  از بيرون در حقيقت يک: تهديد

 آموزش مجازي روي که کشاورزي و منابع طبيعی ساري

 کنترل در و باشد داشته تواندمی يا دارد منفی اثر

 بر آن يريتأث گونهچيه دانشگاه يعنی نيست؛ دانشگاه

 .باشد داشته ندتوانمی يا نداشته

استان مازندران قطب اقتصادي مهمی  کهيیآنجا از

 کشوردر مسير توسعه و ارتقاء کشاورزي و صنايع 

علوم کشاورزي و منابع  و دانشگاه شودمی محسوب

عنوان يک دانشگاه تخصصی در حوزه ساري به طبيعی

 پژوهش حائز اهميت است.کشاورزي در امر آموزش و 

 ساختارمندنيمه و عميق مصاحبه عاتاطال گردآوري ابزار

 هامصاحبه به دادن پايان منظوربهاشباع  اصل از و بود

 محتواي تحليل روش از همچنين است. شده استفاده

 هايمؤلفه براي استخراج مکس کيودا افزارنرمکيفی با 

 صورتبه گيرينمونه شد. استفاده هامصاحبه کليدي

ی علمتياه اعضاي زا نفر 13 با و شد انجام هدفمند

 علوم کشاورزي و منابع طبيعی مصاحبه دانشگاه

 ثبت منظوربهها مصاحبه گرفت. صورت ساختارمندنيمه

 هر اطالعات سازيپياده ضمن و شد ضبط اطالعات دقيق

 .ثبت گرديد جزييات کليه مصاحبه،

 از متنی هايداده تحليل براي کيفی محتواي تحليل

 و فراوانی دارد کاربرد شده،پياده  هايمصاحبه جمله

 نمود رسد،می هايیمحدوديت به کمّی تحليل که يیدرجا

 را کيفی تحليل محتواي بنابراين يابد؛می بيشتري



 311 ...ها و تهديدهاي آموزش مجازيتحليل نقاط قوت، ضعف، فرصتو همکاران:  رزاقی بورخانی 

 از متن هايداده محتوايی ذهنی تفسير براي توانمی

 و رمزبندي مند،بندي نظامطبقه فرآيندهاي طريق

 گرفت. ارک به شدهشناخته الگوهاي طراحی يا کدگذاري

 که دهدمی اجازه پژوهشگران به کيفی محتواي تحليل

 روش با ولی گونه ذهنی به را هاداده حقيقت و اصالت

 لهيوسبه نتايج اعتبار اساس اين بر و کنند تفسير علمی

شود) می تضمين مند،رمزبندي نظام فرآيند يک وجود

 پايايی )اعتماد( و (. روايی )اعتبار(1510عادل مهربان،

 Lincoln ارزيابی روش از استفاده مصاحبه با هايپرسش

& Guba در پايايی و روايی معادل که شد تأييد 

 ;Lincoln & Guba, 1985است ) کمی هايپژوهش

Golafshani, 2003) قابليت اعتبار، معيار چهار شامل و 

 است. پذيريانطباق و قابليت اطمينان پذيري،انتقال

 از گروهی توسط پژوهش مصاحبه هايپرسش اعتبار

 و گرفت قرار تأييد و موردبررسی متخصصان موضوعی

با  تحقيق، هاييافته پذيريانتقال قابليت از اطمينان براي

 نداشتند، مشارکت کار انجام در که موضوعی متخصص دو

 منظوربه عمل آمد. به مشاوره تحقيق هاييافته مورد در

 هاييادداشت و تجزئيا مطالعه اطمينان، قابليت ايجاد

 جهت و گرديد و ثبت ضبط دقيق صورتبه مصاحبه،

 سازگاري و پذيريانطباق ميزان از اطمينان کسب

 بازبينی مورد بار چندين شدهثبت جزئيات تمام ها،يافته

 روايی از اطمينان افزايش براي اين، بر عالوه گرفت. قرار

 از استفاده شامل ي(مثلث ساز) يسازهيسه سو فن از

مصاحبه   متعدد هايروش و پژوهشگران ،گر دييتأ منابع

 هاداده تحليل آوري وجمع فرآيند طی و مشاهده در

 و هافرصت ضعف، قوت، نقاط شناسايی براي .شد استفاده

آموزش مجازي دانشگاه علوم  روي پيش تهديدهاي

 سر پشت مرحله چهار کشاورزي و منابع طبيعی ساري،

 .گذاشته شد

 چه که بود اين پژوهش اصلی سؤال وهش:پژ . طرح1

 پيش روي تهديدهايی و هافرصت ضعف، قوت، نقاط

علوم کشاورزي و منابع طبيعی  دانشگاهآموزش مجازي 

 دارد؟ وجود ساري

 از هاداده مرحله، اين در ها:داده تنظيم و . گردآوري2

 .شد آوريميدانی، جمع بردارييادداشت و مصاحبه طريق

هاي حاصل از سازي از دادهمفهوم از:ب . کدگذاري5

 موردنظرمرحله کيفی پژوهش انجام شد که مضمون 

از مفاهيم در قالب کدها  ميرمستقيغمستقيم يا  طوربه

 در هاداده کليدي نکات مرحله، اين در استخراج شدند. 

 با مقايسه سپس، شد. استخراج "مفهوم" 183قالب 

 اشاره که مفهوم چند قبل، مرحله از آمدهدستبه مفاهيم

 داشتند، پديده موردبررسی در مشترک جنبه يک به

 خود به را "فرعی( )مقوله مقوله ريز"يک  عنوان

 دست به  فرعی مقوله 25 ،تينها در دادند. اختصاص

 .آمد

 يهامقوله ريز مرحله، اين در محوري: . کدگذاري0

قالب  در مفهومی، اشتراک به توجه با آمدهدستبه

 و هافرصت ضعف، قوت، نقاط  "اصلی هايمقوله"

 .شدند تفکيک تهديدها
 

 بحث و هایافته

 محتواي تحليل از استفاده با ،0 تا 1 هايجدول در

 مقوله اصلی چهار قالب در شدهاستخراج مفاهيم کيفی،

 روي پيش تهديدهاي و هافرصت ضعف، قوت، نقاط

ی علوم کشاورزي و منابع طبيع دانشگاهآموزش مجازي 

 قوت، نقطه 8 اين راستا، در و است شدهداده ساري نشان

 .شد ارائه و شناسايی تهديد 3 و فرصت 0 ،ضعفنقطه 3
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 شدهاستخراجها و مفاهيم علوم کشاورزي و منابع طبيعی ساري، مقوله دانشگاهنقاط قوت آموزش مجازي   -1جدول 
 مفاهيم هاي فرعیمقوله مقوله اصلی

ت
ط قو

نقا
 

 
 يآموزمهارت و خودکارآمدي تقويت

 هاي اساتيد در طراحی محتواي الکترونيک، ارتقاي مهارت
 هاي آموزش و يادگيري از راه دور، افزايش مهارت

 آشنايی بيشتر استادان و دانشجويان با چگونگی برگزاري آموزش مجازي، 
 ارتقاي مهارت يادگيري معکوس، 

 هاي اجتماعی، از شبکه ارتقا و افزايش مهارت اساتيد در استفاده

 هاي خودگردان در دانشجويان و اساتيد، کسب مهارت
 ،روش تدريس تعاملی در آموزش مجازي

 علمی،پايه خوب آموزش مجازي براي يادگيري و تدريس اعضاي هيئت

پذيري در سهولت دسترسی و انعطاف
 آموزش مجازي

شده توسط  يذاربارگ يهادروس در پست يهايلبه فا ياندانشجو دسترسی
 يد،اسات

 کالس،  يقبل از برگزار يکالکترون يمحتوا يبارگذار امکان
 يان،آموزش توسط دانشجو يمرور چندباره محتوا امکان
  ي،به کالس در سامانه آموزش مجاز یدر هر مکان ياندانشجو ورود

 ي،ااز هر نقطه يباًتقر ينبه دروس آنال یدسترس

 کالس، برگزارين مربوط به مکا يهايتمحدود حذف
 زمان، هر در آسان دسترسی

 اساتيد، کالسینوشته دست داشتن اختيار در امکان
 مختلف، هايموقعيت و هازمان در دانشجويانسؤاالت  به یدهپاسخ امکان
 آينده، هايسال براي منبعی عنوانبهشده ضبط فيلم ذخيره

 سامانه سما اليو قبولقابلکيفيت 

  سمااليو، سامانه با کارآسان فراگيري
 يو،کار کردن با پلت فرم سامانه سماال سهولت
  صفحه، اشتراک و تصوير نمايش مناسب کيفيت
 در سامانه،  ياندانشجو يهابه تمام پرسش يیگوپاسخ قابليت

  سمااليو، در نيصورت آنالبه تکاليف تحويل درقبول قابل نظم
  فيزيکی ضورح به نياز بدون دانشجو و استاد بين تعامل

جويی در هاي جاري و صرفهکاهش هزينه
 منابع

 جويی در زمان استاد و دانشجو، صرفه
 ها، هاي مرتبط با برگزاري کالسکاهش هزينه
 و اياب و ذهاب، ونقلحملهاي کاهش هزينه

 عدم صرف وقت در جاده و ترافيک،
 ، هاي يادگيريکاهش هزينه

 فی،حذف کامل کاغذ و ساير وسايل مصر
 کاهش هزينه سکونت در خوابگاه براي دانشجويان غيربومی،

 جويی در مصرف منابع، صرفه
 ي درمان به دليل عدم انتقال بيماري کرونا،هانهيهزکاهش 

 و آرامش در کنار خانوادهامنيت  نيتأم
 احساس امنيت روانی بيشتر در زمينه کرونا به علت عدم حضور،

 جويان،يادگيري در خانه و محل زندگی دانش راحساس راحتی و آرامش بيشت
 ی ناشی از دور بودن از خانواده براي دانشجويان خوابگاهیتنگدلرفع مشکل 

 حذف روند بوروکراسی شديد اداري 
 

پروپوزال، سمينار و ... از  ارائهرو آوردن دانشجويان و اساتيد به برگزاري جلسات 
 هاي تحت وب، طريق برنامه
 اي مجازي،تر فراگيران براي برگزاري کالسهی راحترساناطالعهماهنگی و 

 افزايش امکان پيگيري کار فراگير،
 هاي معمول در برگزاري جلسات آموزشی و اداريکاهش بوروکراسی
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  شدهاستخراجها و مفاهيم علوم کشاورزي و منابع طبيعی ساري، مقوله دانشگاهنقاط ضعف آموزش مجازي  -2جدول 

 مفاهيم هاي فرعیمقوله اصلی مقوله
ف

ط ضع
نقا

 

 ضعف در ارائه دروسی عملی و آزمايشگاهی، 
 

عدم کارايی آموزش از راه دور براي دروس داراي واحد آزمايشگاهی و 
 کارگاهی،

 هاي عملی در بستر مجازي،عدم تشکيل مناسب کالس
 هاي عملی،از بين رفتن مزيت کالس

 قعی آموزش عملی،دور کردن دانشجويان از شرايط وا
 ي شدن دروس عملی،رکاربرديغ

دروس مرتبط با  جزبهمناسب نبودن آموزش مجازي براي دروس عملی 
 کامپيوتر،

 ی در دروس عملی،آموزشکاهش کيفيت 
 عدم امکان برگزاري بازديدهاي الزم براي دروس،

 هاي عملی،عدم آموزش مهارت
دانشجويی و آموزشی براي جويی شده از امور عدم استفاده از بودجه صرفه
 هاي عملی بهبود شرايط برگزاري کالس

علمی و عدم آمادگی اعضاي هيئت
 دانشجويان براي آموزش مجازي

 

 هاي آموزش مجازي،عدم آشنايی دانشجويان و اساتيد با سامانه
 علمی در مورد آموزش مجازي،دانش ناکافی اعضا هيئت

احی و اجراي تدريس در فضاي علمی براي طردانش ناکافی اعضا هيئت
 ديجيتال،

 دانش ناکافی کارشناسان و دانشجويان در مورد آموزش مجازي،
هاي يادگيري الکترونيکی در آشنايی ناکافی اغلب دانشجويان با سيستم

 ها،موقع ورود به اين سيستم
 عدم تجربه مدرسان در زمينه آموزش الکترونيکی،

 يس غيرحضوري،عدم توانمندي برخی مدرسان در تدر
علمی به استفاده از فضاي مجازي و عدم اعتقاد بسياري از اعضا هيئت

 توليد محتوا

 مشکالت زيرساختی سامانه آموزش مجازي

 رسانی،مشکالت مربوط به تأسيسات برق
 نداشتن برق اضطراري در صورت قطع برق براي سرورها، 

 ظرفيت کم سرورها، 
 قطعی سرور سامانه سما اليو،

 بود فرايند پشتيبانی آموزشی،کم
 هاي فناوري مناسب،کمبود زيرساخت

ضعف در ارزشيابی استاندارد و سنجش 
 هاي مجازياثرپذيري کالس

 

 مجازي،   صورتبهکيفيت پايين برگزاري آزمون 
 ها،عدم امکان نظارت و تقلب دانشجويان در زمان برگزاري آزمون

 دشواري در ارزشيابی دانشجويان،
 دانشجويان در آزمون، براي تقلب و تخلف نامکا

عدم تعيين دقيق و عدم برقراري عدالت در تمايز دانشجويان قوي و 
 ضعيف، 

 مبادله نام کاربري و رمزهاي عبور توسط دانشجويان

ي سامانه سما افزارسختمشکالت فنی و 
 اليو

 

 اساليدهاي و هاکالسشده ضبط هايفايل شدن خارج دسترس از
 شده، اريبارگذ

 ها، وجود مشکالت فنی در برگزاري کالس
 عدم اجازه ورود به کالس در حين برگزاري کالس به برخی دانشجويان، 

صرف زمان زيادي از کالس جهت هماهنگی حضور تمام دانشجويان در 
 کالس، 

 کنترل سخت دانشجويان در برگزاري کالس،
 ر کل دوره آموزش،دانشجويان د ابيحضوروغي از ريگگزارشعدم امکان 

 عدم نظارت بر حضور مستمر دانشجو در کل زمان برگزاري کالس،  
عدم امکان دسترسی صوتی و تصويري براي تمام دانشجويان )ظرفيت سه 

 نفر( در جلسات، 
 هايی چون اسکاي روم، در مقايسه با پلت فرم مورداستفادهضعف پلت فرم 

و ويديوهاي کوتاه در حين  ضعف پلت فرم سمااليو در نمايش دادن فيلم
 تدريس،
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 مفاهيم هاي فرعیمقوله اصلی مقوله
 چندين کالس،  زمانهمسنگينی بار و عدم کشش امکانات براي اجراي 

 ها، مشکالت مربوط به بارگذاري سنگين و پرحجم در زمان ضبط کالس
افزار سمااليو براي برگزاري کالس با تلفن عدم تنظيمات مناسب نرم

 همراه، 
 ، عدم امکان ضبط کالس با تلفن همراه

عدم امکان استفاده از دو وسيله )لب تاپ و گوشی( در زمان برگزاري 
 کالس، 

 درس از بخش ارتباط با دانشجويان،  ارائهعدم امکان تفکيک بخش 
ی در حين برگزاري گوشپشتعدم امکان استفاده از دوربين باکيفيت 

 کالس عملی، 
قيق از نزديک با افزار براي نشان دادن نکات دکيفيت پايين دوربين در نرم

 دوربين،
هاي افزارهاي مرتبط روي سيستم کامپيوتر و گوشیعدم نصب صحيح نرم

 هوشمند،
ي براي تدريس اچندرسانهناکافی بودن ابزار طراحی توسعه مواد درسی 

 مجازي

ايزوله شدن دانشجويان و دشواري در جلب 
 هامشارکت آن

 ها و کاهش فضاي مباحثه،شدن کالس طرفهکي
 دم برقراري ارتباط چهره به چهره،ع

 تر شدن پرورش خالقيت در دانشجويان،سخت
 دانشجو،  و استاد بين مؤثر عدم ارتباط

 کالس نسبت به غيرتعاملی( و مجازي )آنالين عدم بازدهی الزم آموزش
 حضوري،

 کاهش ارتباط بين دانشجويان،
توسط  هاي گروهیها و تکاليف در قالب فعاليتعدم انجام فعاليت

 دانشجويان،
 عدم توجه کافی دانشجويان جهت حضور منظم در جلسات،

 از بين رفتن فرهنگ اجتماعی برگزاري کالس،
 نگري در يادگيري به علت کاهش روابط دانشجويان و استاد،سطحی

 بين دانشجويان و اساتيد، مؤثرعدم مشارکت 
 جدي نگرفتن کالس توسط دانشجويان،

کارگيري در به نامناسب گذاريسياست
 هاي آموزشیسامانه

 ها، تعريف يک يا دو برنامه )سامانه( و اجبار افراد به استفاده از اين برنامه
 استفاده از يک سامانه واحد براي همه مقاطع، 

 هاي اجتماعی قوي و جهانی، عدم اجازه استفاده از شبکه
ان کرونا علمی براي تصميمات در جرينظرخواهی نکردن از اعضاي هيئت

 ها، برخالف رويه رايج در دانشگاه
ها و ساير دانشگاه مورداستفادهعدم امکان استفاده از دو يا چند سامانه 

 ها و انتخاب بهترين گزينه، مقايسه آن
 هاي عملی، عدم انعطاف براي برگزاري کالس

هاي سالم، امن هاي خالقانه برگزاري کالس در محيطعدم استقبال از ايده
 ....، و 

 سختی توليد محتواي الکترونيکی  

  جذاب از طرف همه اساتيد،  محتواهاي عدم تهيه و توليد
 مجازي توسط برخی اساتيد،  آموزش در سنتی تدريس استفاده از روش

 ضعيف،  آموزشی محتواهاي توليد
 اختصاص زمان و انرژي بيشتر براي تهيه محتواي الکترونيک،

 يفيت کار و کالس نسبت به کالس حضوري، تالش مضاعف براي حفظ ک
 ي آنالينهادورهزمان محدود براي تهيه 

 عدم دانش کافی مدرسان در توليد محتواي الکترونيک
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  شدهاستخراجها و مفاهيم علوم کشاورزي و منابع طبيعی ساري، مقوله دانشگاههاي آموزش مجازي فرصت  -5جدول 

مقوله 
 اصلی

 هيممفا هاي فرعیمقوله

ت
فرص

ها
 

فراهم شدن پتانسيل تداوم آموزش مجازي در شرايط 
 بحرانی 

 

 فرصت ادامه تحصيل براي دانشجويان شاغل، 
 دائم در شرايط کرونا،  طوربهها امکان برگزاري کالس

 مجازي، آموزش يافتن رونق و شدن فراگير
ها، و ابزار مرتبط با آموزش ها، مهارتارتقاي نسبی سامانه

 مجازي.
 تر آموزش و دسترسی برابر،توزيع عادالنه

 ها،هاي نوين و استفاده از آنفناوري روزافزونتوسعه 
 در حوزه خدمات آموزشی، ژهيوبهگسترش فناوري 

 هاي سنتی،کاهش تقاضا براي آموزش
 ايجاد فرصت يادگيري برابر،

 مبارزه با انحصار علم

 ديجيتالی رتصوبه  روزبهگيري از منابع دسترسی و بهره

هاي اطالعاتی دسترسی به کتابخانه ديجيتالی، منابع و پايگاه
 آن توسط دانشگاه، 
 و ديجيتال و تورهاي مجازي،  نيآنالدسترسی به منابع 

 امکان برگزاري وبينارهاي مختلف،
گيري از استفاده از افراد بومی موفق استان در کالس و بهره

 ها، نظريات و تجارب آن

 هاي اطالعاتی،يابی همزمان به پايگاهسهولت دست
 بهره گيري از افراد متخصصی بدون توجه به بعد مکان

 يمجاز آموزش در المللیبين و داخلی يگذارهيسرما

 استفاده مناسب از امکانات مجازي موجود، 
هاي مرتبط استفاده بهينه از ظرفيت کارکنان بخصوص بخش

 با آموزش و دانشجويی،
 ی،المللنيبدانشجوي تر جذب راحت

اي و رشتهفراهم شدن فرصت ارتباطات مجازي ميان
 علمیاي براي دانشجويان و اعضا هيئترشتهبين

 ،هارشتهارتباط و همکاري با دانشجويان ساير 
و  هارشتهعلمی ساير همکاري و مشارکت با اعضاي هيئت

 ها،دانشکده
ي هارشتهو  هادانشکدههاي مشترک با ساير انجام پژوهش

 مشابه
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 شدهاستخراجها و مفاهيم هاي آموزش مجازي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعی ساري، مقولهتهديد -0جدول 

 مفاهيم هاي فرعیمقوله مقوله اصلی

تهديدها
 

کمبود خدمات 
زيربنايی و 

زيرساختی 
 فناوري اطالعات

 

 شگاه،اينترنت خانگی يا دان سرعت بهمشکالت مربوط 
ضعف ارتباطات اينترنتی منطقه به دليل واقع شدن در منطقه روستايی با تأسيسات نامناسب و فاقد 

 کيفيت الزم،
 عنوان زيرساخت نامناسب، هاي مکرر برق بهقطعی

 عدم وجود شبکه اينترنت پرسرعت،
جويان با توان در نقاط مختلف و توسط دانش مورداستفادهکيفيت متفاوت اينترنت و گوشی يا رايانه 

 متفاوت مهارتی و مالی
 پايين بودن ضريب نفوذ اينترنت،

 اعتمادرقابليغاتصال اينترنتی 

عدم  
ي و سازفرهنگ

آمادگی جامعه و 
براي  هاخانواده

 آموزش مجازي

 کرونا،بيماري  نفعان دانشگاه ازتهديد سالمت ذهنی و روانی همه ذي
 فراگيران از بين رفتن عالقه به يادگيري در بين

 عدم نظم و انضباط شخصی دانشجويان براي يادگيري
 عدم تمايل به استفاده از خدمات آموزش الکترونيکی،

 اثرات روحی و روانی تداوم آموزش مجازي بر کيفيت زندگی فردي و تحصيلی دانشجو و استاد،
 عدم تمايل دانشجويان به يادگيري از راه دور،

 سرگرم شدن در دنياي مجازي،
 هاي هوشمند،عدم فرهنگ استفاده از گوشی

مشکالت مالی و 
ي اوليه هانهيهز

باال آموزش 
 مجازي

 هاي اوليه خدمات آموزش يادگيري الکترونيکیباال بودن هزينه
 ی آموزشی روزرسانبههاي آموزشی براي هزينه

 مشکالت مالی و نبود رديف بودجه براي آموزش مجازي
 ، تب لت و تلفن همراه هوشمند،تاپلپبرخوردار به  عدم دسترسی دانشجويان کم

 مالی کافی از طرف مرکز حمايت از پژوهشگران يا معاونت علمی تيحماعدم
 عدم دسترسی به اينترنت ارزان و امکانات الزم براي همه دانشجويان

 ها،اي دانشگاه و خانوادهافزايش بار هزينه

کمبود قانون و 
مقررات در حوزه 

آموزش 
لکترونيکی در ا

 سطح وزارتخانه

 ی به آموزش مجازي پيش از شرايط کرونا، توجهکم
علمی توسط وزارت اي مدون پيش از اين براي آشنا کردن مدرسان و اعضاي هيئتعدم تدوين برنامه

 عتف،
هاي آموزش مجازي فرماي مشخص و کافی براي صرف بيشتر در حوزه پلتعدم اختصاص بودجه

 ف،توسط وزارت عت
 مبهم بودن سهم دانشگاه و وزارت علوم، وزارت ارتباطات در تحقق آموزش مجازي

 هاي کشوري آموزش مجازيي زيرساختاندازراهبر بودن زمان
 هاي آموزش الکترونيک توسط وزارت عتف،فقدان استانداردهاي کنترل کيفيت محتوا و برنامه

 کترونيکی در وزارت علومي مرتبط با آموزش الهانامهوهيشکمبود مقررات و 
 دشدهيتولعدم حفظ حقوق مالکيت معنوي محتواهاي آموزشی 

هاي صادره از وزارت هاي مجازي با توجه به دستورالعملي و داشتن انعطاف در آموزشريسهل گ
 علوم

 بدون احتساب سنوات از سوي وزارت علوم ترمحذفاعالم امکان 
وابستگی 

آموزش  ازحدشيب
وري مجازي به فنا

 روز
 

 هاي منفی آن بزرگنمايی نقش مثبت فناوري با ناديده گرفتن جنبه
 جايگزينی اساتيد با کامپيوتر

 هايی تحصيلی با عمده دروس عملی، آزمايشگاهی و مهارتی، تهديد رشته
 با افزايش مصرف اينترنت و برق، ستيزطيمحفشار بر منابع طبيعی و 

 ديجيتالی صورتبهز دروس دشواري انتقال معلومات براي بعضی ا
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 افزار مکس کيودابراي آموزش مجازي در دوران پاندمی کرونا با نرم SWOTتحليل   -1مدل

 

هاي اصلی در مورد نقاط قوت، يکی از مضمون

علمی به دست دانشگاه که از مصاحبه با اعضاي هيئت

آموزي مهارت و خودکارآمدي تقويتآمد مربوط به 

است. در مورد اين مضمون يکی از يان اساتيد و دانشجو

آموزش مجازي باعث  "شوندگان اظهار داشت: مصاحبه

دور  راه از الکترونيکی و آموزش هايمهارت شده اساتيد

همين مضمون يکی  دييتأ. در "خودشان را افزايش دهند

دانشجويان و "علمی اظهار داشت ديگر از اعضاي هيئت

خودگردان رفتن و  هاياساتيد به دنبال کسب مهارت

سعی کردن که خودشان را براي استفاده از منابع 

هاي ترين ويژگی. يکی از مهم"الکترونيکی به روز کنند

 Ali( و 2020) Dhawanآموزش مجازي خالقيت است، 

et al. (2019 نيز به اين )داشتند. يکی ديگر از  مورداشاره

سهولت در اين تحليل  آمدهدستبههاي مضمون

بود. در اين  پذيري در آموزش مجازيسی و انعطافدستر

آموزش "شوندگان اظهار داشت مورد يکی از مصاحبه

مجاري اين امکان را فراهم کرده تا دانشجويان در هر 

مکانی بتوانند وارد کالس شده و از سامانه آموزش 

مجازي استفاده کنند. حتی اگر دانشجويی بنا به داليلی 

تواند فيلم شرکت کند مینتوانسته در يک جلسه 

از کالس را ببيند و مشکلی در زمينه يادگيري  شدهضبط

از اهداف عمده آموزش  درواقع. "آن جلسه نداشته باشد

آموزش مجازي کاهش هزينه و افزايش دسترسی است. 

کند و عبور می الکترونيکی از مرز ديوارهاي کالس

 است ريپذامکان جاهمه دسترسی به اطالعات و افراد در

(Rabiee & Faryadi, 2016 اين مضمون با يافته .)

Khalil et al. (2020 ،)Dhawan (2020 ،)مطالعات 

Chehkandi & Akbari Borang (2020 همخوانی )

کيفيت اصلی ديگري که به دست آمد  داشت. مضمون

. در اين مورد يکی از استسامانه سمااليو  قبولقابل

 سال کبعد از گذشت ي" شوندگان اظهار داشتمصاحبه

. يکی "و اندي شرايط محيط سمااليو بهتر شده است

اين مضمون اظهار کرد:  دييتأکنندگان در ديگر از شرکت

.  نقطه قوت "کار کردن با سامانه سما اليو آسان است"
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هاي کاهش هزينهها به دست آمد ديگري که از مصاحبه

د يکی از بود. در اين مورجويی در منابع جاري و صرفه

آموزش مجازي باعث "شوندگان اظهار داشت مصاحبه

 ژهيوبهحضور در کالس  منظوربهجويی زمان تردد صرفه

کنندگان در . يکی ديگر از شرکت"براي دانشجويان شده

از نقاط قوت آموزش "اين مضمون اظهار کرد:  دييتأ

مجازي حذف کامل کاغذ و ساير وسايل مصرفی، کاهش 

هاي اي حضور در کالس و ساير هزينهزمان مصرفی بر

هاي . در آموزش"ها استمرتبط با برگزاري کالس

ها در ها و آزمونالکترونيکی امکان برگزاري کالس

روزهاي تعطيل و حتی ساعاتی از شب وجود دارد، 

و حضور را  وآمدرفتهاي زمانی و مالی همچنين هزينه

شود تا براي دانشجو و استاد کاهش داده و باعث می

دانشجويانی که مشغله کاري زيادي دارند در ساعات 

مند شوند ها بهرهفراغت خود از آموزش

(Kafashipouryazdi, 2020 اين مضمون با يافته .)

(  همخوانی داشت. يکی 2020) .Khalil et alمطالعات 

 نيتأمدر اين تحليل  آمدهدستبههاي ديگر از مضمون

بود. در اين مورد يکی از واده امنيت و آرامش در کنار خان

عدم حضور در دانشگاه "شوندگان اظهار داشت مصاحبه

در دوران کرونا باعث افزايش احساس امنيت روانی 

. به "دانشجويان در مورد ابتال به اين بيماري شده است

 و راضی بسيار موجود وضعيت از هاخانواده عبارتی برخی

 دور از به و هاآن ارکن در زيرا فرزندانشان هستند خشنود

پردازند. می تحصيل به اجتماعی خطرناک هايحاشيه

در اين تحليل  آمدهدستبههاي يکی ديگر از مضمون

بود. در اين مورد يکی حذف روند بروکراسی شديد اداري 

آموزش مجازي باعث "شوندگان اظهار داشت از مصاحبه

حذف بروکراسی شديد اداري شده و در مورد زمان 

 . "ها محدوديتی نيستگزاري کالسبر

 آمدهدستبهدر مورد نقاط ضعف، اولين مضمون 

است.  ضعف در ارائه دروسی عملی و آزمايشگاهی

به "بيان داشت: شوندگان يکی از مصاحبه کهيطوربه

رسد دور کردن دانشجويان از شرايط واقعی نظر می

از  آموزش عملی و غيرکاربردي شدن دروس عملی

اين  دييتأ. در "ن معضالت آموزش مجازي استتريمهم

عمده نقاط "شونده ديگري اظهار داشته مضمون مصاحبه

ضعف براي ارائه دروسی است که نياز به کار عملی و 

 به درس هر از زيادي . بخش"آزمايشگاهی دارند

 به شدن منحصر است، وابسته کارگاهی و عملی هايجنبه

زده  يادگيري هب بيشتري صدمات نظري، هايآموزش

 نظري آموزش هيبر پا بيشتر آموزش نظام ايران در است.

موفق بوده.  مجازي آموزش رسدبنابراين به نظر می است،

 Ardalani( و 2020) .Khalil et alاين مضمون با يافته 

et al., (2020همخوانی داشت. مضمون )  ديگري که از

 عدمبه دست آمد  ضعفنقطهعنوان اين تحليل به

علمی و دانشجويان براي آموزش آمادگی اعضاي هيئت

شوندگان اظهار بود. در اين مورد يکی از مصاحبه مجازي

 در سنتی تدريس روش از بعضی از اساتيد"داشت 

کنند و انتقال معلومات مجازي استفاده می آموزش

ي صورت کندبهحاصل از تدريس به دانشجويان بسيار 

 یطورکلبه دادن درس مزمانه و خانه در . کار"گيردمی

 چنين براي که است استادانی براي دشواري کار

اند. اين مضمون با يافته  نشده توانمند و هاي آمادهبحران

Chehkandi & Akbari Borang (2020 ،)Ali et al. 

هاي ( همخوانی داشت. يکی ديگر از مضمون2019)

نه در اين تحليل مشکالت زيرساختی ساما آمدهدستبه

آموزش مجازي بود. در اين مورد يکی از 

قطعی سرور سامانه "شوندگان اظهار داشت مصاحبه

سمااليو و اينکه زيرساختارهاي اين سامانه بعد از گذشت 

. يکی ديگر از "سه ترم هنوز با مشکل مواجه است

اين مضمون اظهار کرد:  دييتأکنندگان در شرکت

مورد استفاده در توان گفت ضعف پلتفرم ی میطورکلبه"

هاي برق هايی چون اسکاي روم، قطعیمقايسه با پلتفرم

مکرر و در پی آن ايجاد مشکل براي سرور از مشکالت 

Ardalani et al., (2020 ). "آموزش مجازي دانشگاه است

ديگري که از  مضمون نيز به اين مضمون اشاره داشتند.

در به دست آمد ضعف  ضعفنقطهعنوان اين تحليل به

هاي ارزشيابی استاندارد و سنجش اثرپذيري کالس

شوندگان اظهار مجازي بود. در اين مورد يکی از مصاحبه

سامانه در نحوه ارزيابی دانشجويان مثل عدم بر "داشت 

. در اين "ضعيف است تصادفی صورتبه سؤاالتزدن 

دشواري در "شوندگان اظهار داشت مورد يکی از مصاحبه

يان و امکان تقلب در برگزاري امتحانات ارزشيابی دانشجو

 مختلف تدابير وجود . با"از معضالت آموزش مجازي است

در  تقلب و تخلف از جلوگيري جهت شدهینيبشيپ
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 و هاگزينه و سؤاالت تفاوت ،سؤاالت تعدد نظير(ها آزمون

 روبرو جدي مشکل يک با مجازي همچنان ارزيابی )غيره

 هاآزمون دانشجويان در از برخی نمونه، عنوانبه است.

 و ندارد همخوانی هاآن باسابقه که کنندمی کسب نمراتی

 که کندمی تقويت را آزمون در ديگري فرد گمان شرکت

شود. اين مضمون با يافته  اي انديشيدهچاره آن براي بايد

Chehkandi & Akbari Borang (2020 ،)Ali et al. 

 مخوانی داشت.( ه2020) .Khalil et al( و 2019)

ي سامانه سما اليو مضمون افزارسختمشکالت فنی و 

ديگري است که به دست آمد. در اين مورد يکی از 

افزار سمااليو براي نرم"کنندگان بيان کرد مصاحبه

برگزاري کالس عملی با استفاده از گوشی تلفن همراه 

اين مضامين  دييتأ. در "تنظيمات مناسب را ندارد

صرف زمان زيادي "ديگري اظهار داشت  شوندهمصاحبه

از کالس جهت هماهنگی حضور تمام دانشجويان در 

کالس و عدم نظارت بر حضور مستمر دانشجويان در 

حاضر  حال . در"کالس از مشکالت اين سامانه است

 ندارد. وجود بومی جامع و کامل يادگيري مديريت سامانه

 ذخيره ايفض ميزان يا داده مراکز فاقد مراکز آموزشی

 هايکالس سازي محتوايذخيره براي نياز مورد داده

 و امنيت حوزه با مرتبط موضوعات هستند. آنالين

 امنيت و سطح کاربران، اطالعات حفظ نگهداري و

 فنی هايچالش ديگر از هاسامانه و هاسيستم اطمينان

بررسی مرور  .(Dehghan & Zahedi, 2020است )

 Ardalani et al., (2020 ،)Ali etدهد ادبيات نشان می

al. (2019نيز در مطالعات خود به زيرساخت ) هاي

ديگري که از اين  اند. مضموننامناسب اشاره کرده

به دست آمد ايزوله شدن  ضعفنقطهعنوان تحليل به

ها بود. در دانشجويان و دشواري در جلب مشارکت آن

بين "شوندگان اظهار داشت اين مورد يکی از مصاحبه

. در "تر شدهکمرنگ مؤثردانشجويان و اساتيد مشارکت 

شوندگان اظهار داشت اين مضمون يکی از مصاحبه دييتأ

هاي آموزش مجازي را جدي دانشجويان کالس"

 براي فقط مجازي آموزش رسد. به نظر می"گيرندنمی

 هايکالس حضور در فرصت که است مناسب کسانی

 اميدوار و جوان دانشجويان ايبر ولی ندارند، را دانشگاهی

 هاآن ارتباط قطع به معنی فقط مجازي آموزش آينده، به

 و هاهمکالسی با ارتباط کاهش و بيرون زندة دنياي با

 هايمحيط در دانشجويان بودن هم با .است دوستان

 و درس مورد که در هايیتجمع امکان و خوابگاهی

 کترونيکال آموزش در بزرگ خأل يک داشتند دانشگاه

اين  .گيرد قرار موردبررسی بايد که شودمی محسوب

 Chehkandi & Akbari Borangمضمون با يافته 

ديگري که از اين  ( همخوانی داشت. مضمون2020)

گذاري ضعف به دست آمد سياستعنوان نقطهتحليل به

هاي آموزشی بود. در اين کارگيري سامانهنامناسب در به

عدم اجازه "شوندگان اظهار داشت مورد يکی از مصاحبه

هاي اجتماعی قوي و جهانی توسط استفاده از شبکه

علمی براي اساتيد و نظرخواهی نکردن از اعضاي هيئت

تصميمات در جريان کرونا برخالف رويه رايج در دانشگاه 

. "از نقاط ضعف موجود در آموزش مجازي دانشگاه است

 شرايط کردن آماده و از اينترنت استفاده در امر مسئوالن

 و دهند آموزش فضاي به بيشتري ظرفيت بايد تحصيلی

 در که هايیمحدوديت هم برداشته شود، هامحدوديت

 هم و دارد وجود سياسی هاينگاه و گذاريسياست

است.  توجه درخور ايهزينه به لحاظ که هايیمحدوديت

سختی توليد محتواي الکترونيکی مضمون ديگري است 

ضعف پيشروي دانشگاه ساري در آموزش مجازي  از نقاط

شوندگان اظهار داشت است. در اين مورد يکی از مصاحبه

علمی اعتقادي به استفاده از بسياري از همکاران هيئت"

اي )قبل از شروع فضاي مجازي نداشتند و حتی عده

توانستند يا مشکالت و حواشی کرونا( يا نمی

هاي ا و تهيه فايلخواستند به سمت توليد محتونمی

 ."درس مثل پاورپوينت بروند ارائهساده 

آمده از تحليل محتواي کيفی، دستهاي بهدر فرصت

 آموزش تداوم پتانسيل شدن ها، فراهميکی از مضمون

تر اين بحرانی بود. در توضيح دقيق شرايط در مجازي

شوندگان بيان کرده است: مضمون يکی از مصاحبه

ها به طور دائم در شده کالس آموزش مجازي باعث"

ديگري که از اين  . مضمون"برگزار شوند شرايط کرونا

عنوان فرصت به دست آمد دسترسی و تحليل به

صورت ديجيتالی بود. در اين گيري از منابع به روز بهبهره

آموزش "شوندگان اظهار داشت مورد يکی از مصاحبه

در کالس  مجازي باعث شده از افراد بومی موفق استان

ها بهره درس استفاده و از نظريات و تجارب ارزنده آن

کننده اين مضمون مصاحبه دييتأ. در "گرفته شود
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هاي مختلف بدون صرف از مهمان"ديگري اظهار داشت 

اي از کشور يا حتی دنيا در کالس هزينه از هر نقطه

 تجربۀ کردن فراهم ضمن. بنابراين، "درس استفاده کرد

 را الزم مقدمات دانشجويان، براي کالس از جديد نوعی

 از خارج در همکار استادان از هادانشگاه منديبهره براي

 .دشومی تقويت بالعکس و آنالين آموزش شيوة به ايران

آمده در اين تحليل دستهاي بهيکی ديگر از مضمون

المللی در آموزش مجازي گذاري داخلی و بينسرمايه

شوندگان اظهار داشت ی از مصاحبهبود. در اين مورد يک

کند که دانشگاه آموزش مجازي اين فرصت را ايجاد می"

بتواند دانشجوي خارجی بگيرد و يا حتی از اساتيد 

. در طبقه "خارجی و منابع به روز دنيا استفاده کند

فرصت ارتباطات  شدن ها فراهمها يکی از مضمونفرصت

راي دانشجويان و اي برشتهاي و بينرشتهمجازي ميان

تر آمده بود. در توضيح دقيقدستعلمی بهاعضا هيئت

شوندگان بيان هاي يکی از مصاحبهاين مضمون گفته

آموزش مجازي باعث شده دانشجويان براي "شده است: 

ها دسترسی تکميل دروس خود به اساتيد ساير رشته

 صورتبهها هاي آنداشته باشند و حتی در کالس

 . "کنند مجازي شرکت

هاي اصلی که به در مورد تهديدها، يکی از مضمون

دست آمد مربوط به کمبود خدمات زيربنايی و 

زيرساختی فناوري اطالعات بود. در مورد اين مضمون 

عدم "شوندگان اظهار نمود: يکی از مصاحبه

هاي مناسب اينترنت در سطح کشور و قطعی زيرساخت

که هنوز در  دهدمکرر برق در سطح شهر نشان می

هاي آموزش مجازي معضالتی وجود زمينه زيرساخت

. در تأييد همين مضمون يکی ديگر از "دارد

عدم دسترسی برخی "کنندگان اظهار داشت: شرکت

دانشجويان به اينترنت پرسرعت جهت حضور در کالس 

صورت مجازي ها بهمانع از برگزاري موفق کالس

 پوشش مناسب عدم يا(شبکه  پايين . سرعت"شودمی

 برگزاري کالس امکان محروم هاياستان در )اينترنت

 یمناطق است. داده کاهش ممکن حداقل به را برخط

مناسب هستند  هاي شبکهو زيرساخت هنوز فاقد برق

(Zahedbabelan et al., 2020.)  اين مضمون با يافته

Dhawan (2020 ،)Ali et al. (2019 و )Ardalani et 

al., (2020ه )هاي مخوانی داشت. يکی ديگر از مضمون

سازي و آمادگی آمده در اين تحليل عدم فرهنگدستبه

ها براي آموزش مجازي بود. در اين مورد جامعه و خانواده

آموزش مجازي "اظهار داشت  شوندگانمصاحبهيکی از 

باعث از بين رفتن عالقه  واردتازهبراي دانشجويان  ژهيوبه

شده و دانشجويان حضور در دانشگاه را ها به يادگيري آن

کننده آن شرکت دييتأ. همچنين در "دهندترجيح می

هاي هنوز فرهنگ استفاده از گوشی"ديگري بيان کرد 

و افراد زمان زيادي را در  نداردهوشمند در جامعه وجود 

 ها. به عبارتی خانواده"کنندفضاي مجازي سپري می

در  فرزندان ماندن زياد زمان حجم ظرفيت و آمادگی

 اجازه هاآن به هاخانواده سنتی رويکرد و ندارند را منزل

رسميت  به را منزل در فرزندان تحصيل دهدنمی

به دليل وجود نظام ارزشی و بنيادين همچنين  بشناسند.

حضور آموزش  قطعاً  متفاوت در فرهنگ اقوام مختلف،

 دالکترونيکی با برخوردهاي متفاوتی روبرو خواهد بو

 بسيار تأکيد سازيبحث بومی امروزه در آموزش،.

با شرايط بومی و الزم است اين آموزش شود و می

 باشد فرهنگی انطباق و سازگاري داشته

(Zahedbabelan et al., 2020.)  مضمون بعدي

هاي اوليه باال آمده مشکالت مالی و هزينهدستبه

يکی تر اين مضمون آموزش مجازي بود. در توضيح دقيق

در اين شرايط "شوندگان بيان کرده است: از مصاحبه

اقتصادي عدم دسترسی به اينترنت ارزان و امکانات الزم 

اي به دانشگاه و افزايش بار هزينهبراي همه دانشجويان 

ممکن  درآمدکمدانشجويان . "تحميل کرده هاخانواده

است براي گذراندن واحدهاي مجازي به ابزار و يا 

رسرعت دسترسی نداشته باشند. همچنين اينترنت پ

هاي احتمال دارد که اين دسته از دانشجويان براي هزينه

زندگی نيازمند مشاغل مختلفی در محوطه دانشگاهی 

 ها را تهديد خواهد شد.باشند. بنابراين، موفقيت آن

 امکانات از و هستند دوردست نقاط در که دانشجويانی

 در که گيرند قرار ردتوجهمو بايد برخوردار هستند کمتري

به دليل ی طورکلبه نشوند. متضرر تحصيل از شرايط اين

آموزش  نظامهاي فناوري و آموزشی در گران بودن هزينه

 کهچنانآن یايـن نظـام آموزش الکترونيکی و فقر مردم،

. (Zahedbabelan et al., 2020) است افتهينبايد توسعه

 Chehkandi & Akbariاين يافته با نتايج مطالعه 

Borang (2020 ،)Dhawan (2020 همسو بود. يکی )
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آمده در اين تحليل، کمبود دستهاي بهديگر از مضمون

قانون و مقررات در حوزه آموزش الکترونيکی در سطح 

شوندگان وزارتخانه بود. در اين مورد يکی از مصاحبه

عدم تدوين برنامه مدون پيش از اين براي "اظهار داشت: 

علمی با آموزش آشنا کردن مدرسان و اعضاي هيئت

. يکی "صورت نگرفته است مجازي توسط وزارت عتف

کنندگان در تأييد اين مضمون اظهار کرد: ديگر از شرکت

هاي آموزش استانداردهاي کنترل کيفيت محتوا برنامه"

 علوم . وزارت"الکترونيک توسط وزارت عتف وجود ندارد

 تدوين به نسبت الکترونيکی گيريياد کارگروه تشکيل با

 تأسيس چگونگی نامهنييآقبيل  از يیهانامهنييآ

 غيرانتفاعی -غيردولتی عالی آموزش هايموسسه

 درباره اما است گماشته آن همت امثال و الکترونيکی

 بايد الکترونيکی يادگيري يهاستميس مدرسان اينکه

 يهادستورالعمل تاکنون هايی باشندويژگی چه داراي

 يکی ازبه عبارتی است.  نشده تهيه ايويژه

مبحث  توسعه،هاي مهم در کشورهاي درحالمحدوديت

روکراسی و وبه داليل تمرکز ب قوانين و مقررات است که

ساختارگرايی ماهيت آزاد و منعطف آموزش مجازي با 

و حمايت قانونی روبرو شده ي گذارهايی در قانونچالش

مضمون ديگري که  (.Zahedbabelan et al., 2020) است

عنوان تهديدهاي پيشروي دانشگاه ساري در آموزش به

مجازي استخراج شد وابستگی بيش از حد آموزش 

مجازي به فناوري روز بود. در اين مورد يکی از 

انتقال معلومات براي "دهد شوندگان توضيح میمصاحبه

 بسيار دشوار است و صورت ديجيتالیبعضی از دروس به

هاي تحصيلی که همين طور آموزش مجازي براي رشته

ها عملی، آزمايشگاهی و مهارتی است عمده دروس آن

 ."تهديدي جدي است

 گيرينتيجه

 تحليل فن از استفاده با هاداده تحليل و تجزيه

 استقرايی، کارگيري رويکردبه با و کيفی محتواي

 25 در که داشت دنبال به را اوليه کد 183 استخراج

 و هافرصت ضعف، قوت، اصلی نقاط مقوله چهار و مفهوم

 آمده،دستبه نتايج به توجه گرفتند. با قرار تهديدها

 راهبردها، استخراج براي تحليل، اين از شودپيشنهاد می

 دانشگاه تا شود استفاده عملياتی هايطرح و هابرنامه

 و اثربخشی ها،فرصت و قوت نقاط از استفاده ساري با

 نقاط تحليل با و کرده را بيشتر آموزش مجازي دهباز

 آموزش مجازي کارايی و اثربخشی عدم تهديدها، و ضعف

 پژوهش هر مشابه مطالعه اين شک،بی .دهد کاهش را

 از برخی است. برخوردار هايیمحدوديت از ديگري

 اطمينان عدم و تحقيق کيفی رويکرد ها خاصمحدوديت

 هايمبناي پژوهش و پايه اندتومی نتايج پذيريتعميم از

 اساس، اين بر گيرد. قرار کمّی رويکرد با خصوصاً  آتی

 با ديگر، و پژوهشگران مندانعالقه شودمی پيشنهاد

 اين توسعه به آميخته يا و کمّی رويکردهاي از استفاده

 مورد مختلف دانشگاههاي را در آن و بپردازند مدل

 يک هر در تعمق با توانمی همچنين، دهند. مقايسه قرار

 ها وفرصت ضعف، قوت، نقاط چهارگانه هايمقوله از

 مختلف زواياي از را متعددي هايپژوهش تهديدها،

 هر دقيق جزئيات بررسی با و نمود اجرا و طراحی علمی،

 داد. ارائه عملياتی هايیطرح سپس و راهبردها کدام،

 کيفی، محتواي از تحليل استفاده در که ديگر محدوديت

 از برخی نزديک همپوشانی است، ناپذيراجتناب و طبيعی

 مرتبط هايمقوله در هاآن دادن و جاي يکديگر با مفاهيم

 مطالعه نتيجه خوانندگان ديد از است ممکن که است

 و دقت با شد سعی پژوهش اين در هرچند متفاوت باشد؛

 اين مورد پژوهش، تيم توافق از گيريبهره و زياد وسواس

 آمده،دستبه هاييافته توجه به با .برسد قلحدا به

 شده رونق آموزش مجازي ارائه براي زير راهبردهاي

 :برشمرد زير صورتبه توانمی را راهبردها اين اهم است.

افزارهاي کاربرپسند توليد محتواي کارگيري نرمبه -

تر براي تداوم آموزش آموزشی براي استفاده راحت

 مجازي

و اصالح تقويم آموزشی با توجه به  انعطاف بيشتر -

 حذف بوروکراسی اداري

مندي از تجربه ضمنی اساتيد موفق دانشگاه بهره -

 در آموزش مجازي 

بهبود سيستم ارزشيابی آموزش مجازي از طريق  -

هاي کارگيري سامانهبهبود و ارتقا سامانه سما اليو يا به

ب بين ديگر بومی و خارجی با توجه به دسترسی به تجار

 المللی و به روز آموزش مجازي

گيري از اصالح نحوه ارائه آموزش عملی و بهره -

 هاي مجازي آزمايشگاه
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گذاري دانشگاه در زمينه اصالح و بازنگري سياست -

ي آموزشی داخلی و هاسامانهکارگيري و استفاده از به

خارجی در کنار هم به منظور جبران کمبود خدمات 

 اختی فناوري اطالعاتزيربنايی و زيرس

هاي تخصصی بازبينی قوانين و تشکيل کميته -

هاي مقررات آموزشی دانشگاه در برخورد با موقعيت

 بحرانی

هاي هاي دانش بنيان و قطبتعامل با شرکت -

علمی و صنعتی جهت بهبود سامانه آموزش مجازي و 

طراحی شبيه سازها و فضاهاي واقعيت مجازي جهت 

 رگاهیدروس عملی و کا

تجهيزات و ارتقاي زيرساخت آموزش  نيتأم -

 مجازي و برطرف کردن مشکالت سامانه سمااليو 

هاي هاي آموزش مجازي شيوهبرگزاري دوره -

تدريس، توليد محتوا، ارزيابی دروس براي اعضا 

 علمی هيئت

انعقاد تفاهمنامه در جهت افزايش تعامالت  -

پژوهشی و حتی  ي آموزشیهاحوزهالمللی در تمام بين

 بهداشتی

تشويق ابتکار عمل و خالقيت اساتيد موفق حوزه  -

 آموزش مجازي و حذف بوروکراسی اضافی 

اعتبار دانشجويی براي ارتقا دسترسی  نيتأم -

دانشجويان به زيرساختهاي اوليه آموزش مجازي با توجه 

ي جاري دانشگاه در نظام آموزش هانهيهزبه کاهش 

 مجازي

تباط مستمر و کارآمد با دانشجويان و افزايش ار -

ها براي افزايش آمادگی و مشارکت خانواده آن

دانشجويان و بهبود فرهنگ استفاده از فضاي مجازي در 

 جامعه و خانواده

   

 تشکر و قدردانی

 آموزش مجازي در «اين مقاله مستخرج از طرح 

در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع  دوران پاندمی کرونا

ـه کارفرمـايی ب  "SWOTی ساري: کاربرد تحليل طبيع

و حمايت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزي و 

 41-1044-41منابع طبيعی ساري با شماره قرارداد 

همکاران طرح  که بدين وسيله از تمامی است انجام شده

 د.آيعمل میقدردانی بهدانشگاه انـدرکاران دستو 
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