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مازندران :یک مطالعه پدیدارشناسانه
میمنت عابدینی بلترک

تاریخ دریافت1399/09/02 :

1
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چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه چالشهای آموزش مجازی در دوران کرونا از منظر تجربه زیسته بانوان هیأت علمی
دانشگاه مازندران بوده است .طرح پژوهش حاضر کیفی و روش مورد استفاده پدیدار شناسی بود .جامعه آماری شامل
بانوان هیأت علمی دانشگاه مازندران در سال تحصیلی  1399-1400که روی هم  71عضو بود .دادههای کیفی با
استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته از  20نفر جمعآوری و اعتبار و روایی پژوهش بر اساس اعتبار ،انتقال پذیری،
قابلیت اطمینان و قابلیت تأیید بررسی و تأیید گردید .روش تجزیه و تحلیل دادهها در پژوهش حاضر ،تحلیل
مضمون(فراگیر ،سازمان دهنده و فراگیر) بود .نتایج نشان داد بانوان با چالشهای مختلفی در آموزش مجازی مواجه
شدند که در قالب  1مضمون فراگیر 3 ،مضمون سازماندهنده و  9مضمون پایه دستهبندی شدند .تغییر در سبک
تدریس ،زیر ساختها و امکانات و عدم همکاری دانشجویان از مضامین سازماندهندهی بدست آمده میباشد .هر
مضمون سازماندهنده نیز از چند مضمون پایه تشکیل میشود که شامل تغییر در سبک آموزش و تدریس و زمان بر
بودن؛ چالشهای زیرساخت های دانشگاه ،امکانات استاد ،امکانات دانشجو و زیرساختهای بنیادی؛ جدی نگرفتن
آموزش های مجازی ،بی توجهی به کالس درس و انتظارات نامعقول دانشجویان از جمله مضامین پایه بوده که
مشارکت کنندگان به عنوان چالش آموزشهای مجازی در دوران کرونا بدان اشاره نمودند .در نهایت ،آموزش مجازی
و کالس الکترونیکی که تا حال در دانشگاههای ایران مورد توجه قرار نگرفته بود ،با ورود این ویروس مرکز توجه قرار
گرفت که به دلیل همین مسأله با چالشهای بسیاری مواجه شد .شناسایی چالشها ،اولین گام جهت برطرف نمودن
آن میباشد تا سازمانهای وابسته به آن در این راستا گام بردارند.
کلیدواژهها :کرونا ،تجربه زیسته ،بانوان ،هیأت علمی

abedini.gilan@gmail.com
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 .1استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه مازندران ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،بابلسر ،ایران.

پژوهشهای تربیتی شماره  ،42بهار و تابستان 161-141 ،1400
مقدمه

باا شایو بیمااری ویروسای کروناا در ساط اپیادمی و آنگااه پانادمی ،جهاان از جملاه ایاران در برابار آن غاافلگیر
شد .این بحران بزرگ قارن هار لحظاه و هار روز صادمهای بار پیکار اجتماا و نهادهاای آن و انساانها وارد مایکارد
و میکند و هنوز هم مشخص نیسات آخار داساتان چاه خواهاد باود؟ عرصاههاای تاو در تاوی ساالمت تان و روان،
ساالمت اجتمااعی ،حیاات ذهنای و فرهنگای ،سااختار سیاسای و مناسابات اقتصاادی روزباه روز خاود را آشاکارتر
میسازد و هناوز وجاوه و ابعااد ناشاناختهای از آن هسات و بایش از هماه بار عهادهی محققاان در حاوزهی آماوزش
عاالی اسات کاه پاساخگو باشاند (فراساتخواه .)1399،مطااب آمارهاای یونساکو کاه در پانجم آوریال  2020ارائاه
شاده اسات ،نظاام آموزشایِ بایش از  188کشاور جهاان گرفتاار شایو ویاروس کروناا و نااگزیر از تعطیلای
مؤسسات آموزشی در سطوح ابتدایی ،متوسطه و عالی شدهاند (یونسکو.)12 :2020،1
در سط آموزشعالی ،تغییراتی در ابعاد مختلف ایجاد شد بهعنوان نمونه؛ کمبود شدید منابع مالی ،رکود فعالیتهای
بینالمللی و پژوهشی ،قوت گرفتن آموزشهای الکترونیکی ،تعطیلی و رکود کامل در تحرک بینالمللی دانشجویان .از
طرفی کمبود منابع ،دانشگاهها را بهروز میکند .به صورت طبیعی آنها به سوی افزایش بهرهوری و استفادهی درست از
منابع روی خواهند آورد و سیاستهای مالی انقباضی را در پیش گرفتند (ذاکر صالحی .)83 :1399 ،مهمترین تغییر
ایجاد شده ،تغییر در نحوه و سبک آموزش بود .سبک سنتی و قدیمی که بهصورت حضوری و ارتباط چهره به چهره
بود ،جایی در این دوران نداشت و هم اکنون نیز ندارد .در این ایام ،کالسهای آموزشی به صورت آنالین و مجازی
برگزار شد و هماکنون نیز بههمان صورت برگزار میشود .سیستم آموزشمجازی ،یک سیستم اطالعات بر پایهی وب
گسترده جهانی است که امکان آموزش یادگیرنده بهگونهای منعطف را فراهم میسازد(عبداله2و وارد2016،3؛ دقان4و

اساسی در آموزش عالی شده است .بنابر اعتقاد کاظمپور و غفاری ( )13 :1390آموزشمجازی یک روش آموزشی
است که برای آموزشدهنده و آموزش گیرنده این فرصت را فراهم میکند که در عین حال که از نظر زمان و مکان از
1. Unesco
2. Abdullah
3. Ward
4. Dağhan
5. Akkoyunlu
6. Hassanzadeh
7. Kanaani
8. Elahi

142

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-19

آخویونلو2016،5؛ حسنزاده ،6کنانی7و الهی )2012، 8که بهواسطهی افزایش بکارگیری اینترنت ،باعث تغییرات
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هم دور هستند ،فاصلهی آموزشی موجود را با وسایل مناسب تکنولوژیک پر کنند .الزم به ذکر است که این امر را
میتوان از ویژگی ها و مزایای آموزش مجازی برشمرد .در واقع تعریفی که در درون خود ،مزیت را در بر میگیرد.
مزیتی که در کنار مزیت در این دوران ،به چالش نیز تبدیل شده است .چرا که نبودِ زیرساختهای تکنولوژیکی و
عدم ارتباط چهره به چهره در کالس درس ،کیفیت آموزش را تحت شجا قرار داده است.
از ویژگیهای آموزش های مجازی این است که بیش از آنکه استاد وظیفهی ارائه اطالعات به فراگیران را داشته باشد،
خودِ فراگیران هستند که جهت دستیابی به اطالعات به کاوش میپردازند .از دیگر ویژگیهای آن دسترسی آسان به
اطالعات ،ویژگیهای ارتباطی و تعاملی آن میباشد(عباسی پارسا .)1391 ،این ویژگی مثبت در برخی موارد میتواند
به چالش تبدیل شود به عنوان نمونه پرسش و پاسخ حول مفاهیم مختلف در کالس درس ،با تفکر و تأمل کمتری
همراه می شود چون بسیاری از دانشجویان در همان لحظه با جستجو در اینترنت ،به دنبال حل مسأله هستند تا تأمل
و تفکر .اما از سوی دیگر برای استادانی که بخواهند از این شرایط به نحو احسنت استفاده کنند ،بسیار مفید خواهد
بود چون این امکان فراهم است که در همان لحظه با جستجو در اینترنت و اشتراکگذاری صفحه کالس ،آخرین
اطالعات را در اختیار دانشجویان قرار دهند.
نکتهی قابل توجه آن است که برای یادگیری الکترونیکی؛ مدرس ،یادگیرنده و محیط یادگیری باید از آمادگی الزم
برخوردار باشند تا نتیجهی مورد انتظار بهدست آید(بازرگان و بازرگان .)295 :1399 ،آموزشمجازی برای
یادگیرندگان مزایای بسیاری را بهدنبال دارد؛ از آن جمله می توان به تعیین سرعت پیشرفت به خواست یادگیرنده،
قابلیت تعاملی بودن ،افزایش اعتماد به نفس اشاره نمود(احمدی .)21 :1397،همچنین سرعت در تعامل بین استاد و
دانشجو(بورا 1و احمد ،)2013،2پیگیری اتوماتیک عملکرد یادگیرنده(المهوتی ،3ارادی 4و ناص  2018 ،5؛
کرانس ،)2016،6کاهش زمان و هزینه سفر به محل تحصیل(رضایی )1399،از مزایای دیگر آموزشهای مجازی است.

مجازی است .کاهش ارتباط رو در رو با استاد باعث اضطراب در بعضی فراگیران میشود .برنامههای آموزش مجازی
ممکن است از کیفیت الزم برخوردار نباشد .عدم وجود زیر ساختهای الزم برای آموزش مجازی از قبیل محدودیت
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اما معایبی نیز دارد .نگرانیِ عمدهی استفاده از آموزش مجازی ،دور شدن از روابط انسانی و حرکت به سوی دنیای
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در پهنای باند که باعث کارایی کمتر در صدا ،ویدئو و تصاویر متحرک میباشد و مشکالتی از این قبیل که خود،
باعث اتالف وقت زیادی میشود(ولیتبار کراتی .)1395 ،علیرغم مزیتهای ذکر شده ،وجود چنین معایبی فلسفهی
آموزش را زیرسؤال میبرد چرا که دانشجویان این آموزش را جدی نمیگیرند و به صرف آنالین بودن در کالس درس
اکتفا میکنند(بهطور میانگین) .از سوی دیگر بسیاری از معلمان و استادان نیز در انجام وظیفهی خود کاهلی کرده و
آموزش و تدریس خود را بهصورت آفالین در سامانههای آموزشی قرار می دهند که هیچگونه تعامل و بحث و
گفتوگویی در آن وجود ندارد.
روی هاام رفتااه؛ کرونااا باعااث شااده ،وزارت عتااف و آمااوزشعااالی دچااار تغییاارات بساایاری شااود (خلیلاای:1399 ،
 .)96یکی از مهامتارین ایان تغییارات در بخاش نحاوهی آماوزش باوده کاه باا خاود مزایاا و معاایبی را باه هماراه
داشااته اساات .در ایاان بااین ،فشااار بساایاری باار اسااتادان دانشااگاه بااه واسااطه نبااودِ زیرساااختهااا و همراهاای بااا
دانشجو ،تهیه محتوای درسای و از ایان دسات ماوارد وارد شاده اسات کاه در ایاام کروناا و قرنطیناه باانوان هیاأت
علمای بااه واسااطه حضااور در مناازل و نبااود ماارزی بااین محاایط کااار و خااانواده ،باایش از پاایش تحاات فشااار قاارار
گرفتنااد و مسااألهی مصااالحه بااین کااار حرفااهای و زناادگی خصوصاای ،زناادگی حرفااهای آنهااا را بااه شاادت متااأ ر
ساخت .ایجاد چنین مصاالحه باهویاژه بارای باانوان دارای کودکاان نیازمناد مراقبات ،پیچیادهتار نیاز باوده اسات.
با تکیه بار نتاایج برخای پاژوهشهاا باهنظار مایرساد کاه تقسایم کاار ساخت گیراناهای وجاود دارد کاه هماهی
مسئولیتهای خانوادگی و نگهداری از کودکان را بر عهده زنان میگذارد(کشاورز.)192 :1399 ،
پژوهش های مختلفی در ارتباط با آموزش مجازی و چالشهای آن پیش از دوران کرونا انجام شده است](تاری،
شمس و رضایی زاده( ،)1396قربانخانی و صالحی( ،)1395کیان( ،)1393باقری مجد ،شاهی و مهر علیزاده(،)1392

( . [)2015از این دست پژوهش ها در حال حاضر با محوریت در دوران کرونا اندک میباشد](محمدی و

1. Al-Gamdi
2. Samarji
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7. Muumbo
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جهانیان و اعتبار( ،)1391الغمدی 1و سامرجی ،)2016(2کیسانگا 3و آیرسون ،)2015( 4تاروس ،5گیچویا 6و مامبو

7
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همکاران()1399؛ آددوین 1و سویکان)2020(2؛ دوان)2020(3؛ امیر4و همکاران()2020؛ آرمستنراگ منساه5و
همکاران( .[)2020بهطور کلی؛ بررسی پژوهشهای پیشین نشان داد که از چند سال گذشته ،آموزش مجازی و
چالشهای آن از مسائل قابل تأمل در جامعه آکادمیک بوده است که هر یک از جنبهای خاص به این نو آموزش
نگاه کردهاند .روی هم رفته چالشهای مختلفی را میتوان برای آموزشهای مجازی متصور شد ،مانند نبود
دستورالعمل و ضعف در تهیه قوانین و مقررات ،محتوای ناکافی ،چالشهای مربوط به دانشگاه ،مربوط به استاد،
مربوط به دانشجو ،مربوط به سامانه و مربوط به کالس(زیرساخت ضعیف) .عالوه بر آن در آموزشهای مجازی در
محیطِ مجازی ،به دلیل عدم ارتباط رو در رو و الگوگیری دانشجو از استاد و سایرین ،زمینه تربیت چندان فراهم
نیست و این خود ،مسألهی مهمی است که خود را در آموزش پس از کرونا نشان میدهد.
با توجه به مطالب عنوان شده و نبود یا اندک بودن پژوهشی در این راستا در ایران که تمرکز خود را بر آموزش
مجازی در آموزشعالی و مسائل مربوط به آن نهاده باشد؛ به همین دلیل ،پژوهش حاضر هدف خود را بر آموزشهای
مجازی و چالشهای تجربه شده از دیدگاه بانوان هیأت علمی نهاده است تا از این طری

چالشهای حداقلی،

شناسایی و جهت بهبود و اصالح آن گام برداشته شود.
هدف پژوهش
مطالعهی تجربه زیسته بانوان هیأت علمی دانشگاه مازندران از آموزش مجازی و چالشهای آن در دوران کرونا
سؤال پژوهش
تجربهی زیسته بانوان به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه ،از آموزش مجازی و چالشهای آن در دوران کرونا چگونه
است؟
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روش

طرح پژوهش حاضر کیفی و روش مورد استفاده پدیدار شناسی می باشد .پدیدارشناسی اساسأ مطالعه تجربه زیسته یا
جهان زند گی است .به طور کلی دو رویکرد در پدیدارشناسی حاکم است که در پژوهش حاضر با توجه به اینکه هدف
پژوهش ،تجربه زیسته بانوان هیأت علمی دانشگاه مازندران از چالشهای آموزش مجازی در دوران کرونا است ،از
رویکرد توصیفی(پدیدارشناسی هوسرل )1استفاده شد.
جامعه آماری شامل ب انوان هیأت علمی دانشگاه مازندران بدون در نظر گرفتنِ مرتبه ،پایه و وضعیت تأهل بوده که
روی هم  71عضو هیأت علمی بانو در دانشگاه مازندران مشغول به خدمت هستند .در بخش کیفی و با استفاده از
ابزار مصاحبه ،نمونه با  20نفر به اشبا رسید .روش نمونهگیری نیز به صورت هدفمند از نو موارد عادی 2بوده و
ت
مشخصات مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر در جدول شماره( )1آورده شده است .برای جمع آوری اطالعا ِ
مربوط به تجربه زیسته بانوان هیأت علمی از دوران کرونا ،از مصاحبهی نیمه ساختار یافته 3استفاده شد .نحوه جمع
آوری نیز بدین صورت بوده ک ه پژوهشگر با تعداد معدودی از مشارکت کنندگان در دفتر کار و به صورت رو در رو
مصاحبه نمود ،اما به دلیل شرایط مربوط به کرونا ،اکثر مصاحبهها بصورت مجازی و تماس تلفنی صورت پذیرفت.
الزم به ذکر است که از مشارکت کنندگانی که عالقهمند به مصاحبه بوده و زمان کافی برای شرکت در این پژوهش
داشتند ،مصاحبه گردید ،بنابراین رضایت کامل از انجام این مصاحبه داشتند .مصاحبههای انجام شده بین  20تا 25
دقیقه بوده است .پس از جمعآوری داده های حاصل از مصاحبه ،متن گفتگوهای ضبط شده پس از چندین بار گوش
دادن ،بهصورت دقی پیاده و بهصورت مکتوب در آمد .سپس دیدگاههای مصاحبه شوندگان در مورد سؤالها در کنار
یکدیگر قرار گرفت و مضامین استخراج گردید.

شد .گوبا 6و لینکن )1983(7چهار روش را برای تأیید صحت و درستی دادهها؛ پیشنهاد نمودهاند که از سوی بسیاری

1. Husserl
 .2منظور از نمونه گیری هدفمند ازنو موارد عادی ،این است که جامعهی مورد مطالعه ،همگی پدیده مورد نظر(کرونا) را تجربه کرده باشند.
3. Interview guide approach
4. Rigor
5. Trust
6. Guba
7. Lincoln
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روایی پژوهش حاضر نیز به دلیل کیفی بودن ،به جای روایی و پایایی ،از واژههای دقت 4و صحت 5دادهها استفاده شد.

میمنت عابدینی بلترک ،آموزش مجازی و چالشهای آن در دوران کرونا از منظر بانوان هیأت علمی...

از پژوهشگرانِ کیفی مورد استفاده قرار گرفته است .این چهار روش عبارت است از؛ اعتبار ،1انتقال پذیری ،2قابلیت
اطمینان 3و قابلیت تأیید 4که در این مطالعه به شرح زیر رعایت گردیده است .برای اعتبار مطالعه ،از راههای گوناگون
مانند درگیری طوالنی مدت ،مشاهده ،سه سوسازی استفاده شده است .به این ترتیب که عناصر به تأیید متخصصان
رسید .جهت انتقال پذیری ،در این مطالعه سعی شد که تمام جزئیات پژوهش از نمونهگیری تا فرایند جمعآوری و
تحلیل دادهها به طور کامل شرح داده شود تا در مورد انتقال پذیری نقطهی مبهمی باقی نماند.
قابلیت اطمینان در مطالعه کیفی به اعتبار پژوهش وابسته است که یکی از راهها ،استفاده از مسیر ممیزی 5میباشد.
در مطالعهی حاضر ،از یک ناظر خارجی با تجربه در پژوهش کیفی استفاده شد که زیربنای تئوریکِ فرایند جمع
آوری داده ها و فرایند تحلیل را بررسی و تأیید نمود و در نتیجه قابلیت اطمینانِ مطالعه حاصل گردید .آخرین مورد؛
مربوط به قابلیت تأیید مطالعه است که از یک ناظر خارجی مسلط به پژوهش کیفی استفاده شد که مواردی از قبیل
نوارهای مصاحبه ،متون پیاده شده ،یادداشتها ،دادههای تحلیل شده ،یافتههای مطالعه ،جزئیات فرایند مطالعه،
سؤالهای مصاحبه و در واقع به تمامی جزئیات مطالعه دسترسی داشت.
روش تجزیه و تحلیل دادهها نیز در پژوهش حاضر ،تحلیل مضمون 6بود .تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده از
مصاحبه های انجام شده ،با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام گرفت .بر این اساس ابتدا ،متن جلسات مصاحبه به
صورت مکتوب پیاده سازی شد و با استفاده از یادداشت های برداشته شده در طی جلسات مصاحبه تکمیل گردید.
سپس با مطالعه دقی متون ،در ابتدا برای هریک از مصاحبه های تهیه شده ،تمامی ایدههای مستقل در قالب
مضامین پایه مانند؛ تغییر در سبک آموزش و تدریس ،زیرساختهای دانشگاه و ...شناسایی شد .سپس به هر کدام،
یک مضمون اختصاص داده شد .این کار برای هر کدام از مصاحبهها ،انجام شد .پس از آن ،بر اساس تمام مضامین
پایه شناسایی شده ،دستهبندی کلی تری انجام که منجر به شناسایی مضامین سازماندهنده در قالب مضامینی مانند

بنیادی ،جدی نگرفتن آموزشهای مجازی ،بی توجهی به کالس و درس و انتظارات نامعقول دانشجویان شد و در
نهایت مضامین فراگیر که آموزش مجازی و چالشهای آن میباشد.
1. Credibility
2. Transferebility
3. Dependability
4. Conformability
5. Audit trail
6 .Thematic analysis
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تغییر در سبک آموزش و تدریس ،زمانبر بودن ،زیرساخت ها و امکانات دانشگاه ،استاد و دانشجو و زیرساختهای
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جدول .1مشخصات بانوان هیأت علمی مشارکت کننده در پژوهش
دانشکده

مرتبه

وضعیت تأهل

دانشکده

مرتبه

وضعیت تأهل

علوم دریایی

استادیار

متأهل

1

علوم اقتصادی و اداری

دانشیار

متأهل

11

استادیار

متأهل

2

علوم اقتصادی و اداری

استادیار

متأهل

12

ریاضی

متأهل

3

علوم انسانی و اجتماعی

استادیار

متأهل

13

علوم انسانی و اجتماعی

استادیار

4

علوم انسانی و اجتماعی

دانشیار

مجرد

14

علوم انسانی و اجتماعی

استادیار

متأهل

5

علوم انسانی و اجتماعی

دانشیار

متأهل

15

تربیت بدنی

استادیار

متأهل

6

تربیت بدنی

استادیار

متأهل

16

علوم پایه

استادیار

متأهل

7

علوم انسانی و اجتماعی

دانشیار

متأهل

17

فنی و مهندسی

استادیار

متأهل

8

تربیت بدنی

استادیار

متأهل

18

علوم انسانی و اجتماعی

استادیار

مجرد

9

شیمی

استادیار

متأهل

19

ریاضی

دانشیار

متأهل

10

علوم پایه

استادیار

متأهل

20

علوم انسانی و اجتماعی

استاد

متأهل

یافتهها

بر اساس تحلیل دادههای کیفی؛  9مضمون پایه 3 ،مضمون سازمان دهنده و  1مضمون فراگیر شناسایی شد که در
اینجا بدانها پرداخته میشود.
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مضمون فراگیر

مضامین سازمان

دهنده

مضامین پایه

دهنده دهنده

میمنت عابدینی بلترک ،آموزش مجازی و چالشهای آن در دوران کرونا از منظر بانوان هیأت علمی...

تغییر در سبک آموزش و تدریس
تغییر در سبک
تدریس

زمانبر بودن

زیر ساختهای دانشگاه

چالشهای
آموزش
مجازی در

زیرساختها و

زیرساختها و امکانات استاد

امکانات

دوران کرونا

زیرساختها و امکانات دانشجو

زیرساختهای بنیادی

جدی نگرفتن آموزش مجازی
دانشجویان
بیتوجهی به کالس و درس

انتظارات نامعقول دانشجویی
شکل  .1مضامین فراگیر ،سازماندهنده و پایه استخراج شده از مصاحبه
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عدم همکاری
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جهت استخراج دادههای حاصل از مصاحبه ،تمامی ایدههای مستقل در قالب مضامین پایه استخراج گردید .سپس بر
اساس تمام مضامین پایه شناسایی شده ،دستهبندی کلیتری انجام که منجر به شناسایی مضامین سازماندهنده شد.
مضمون فراگیر که همان چالشهای آموزش مجازی میباشد ،شامل سه مضمون سازماندهنده" تغییر در سبک
آموزش و تدریس ،زیرساخت ها و عدم همکاری و همراهی دانشجویان" میباشد .مضامین پایه" تغییر در سبک
آموزش و تدریس" ،شامل؛ تغییر در نحوه تدریس و زمانبر بودن؛ مضامین پایه" زیرساختها و امکانات" شامل؛
زیرساختهای دانشگاه ،زیرساختها و امکانات استاد ،زیرساختها و امکانات دانشجو و زیرساختهای بنیادی اینترنت
است .در نهایت مضامین پایه "عدم همکاری و همراهی دانشجویان " شامل؛ جدی نگرفتن آموزشهای مجازی ،بی
توجهی به کالس و درس ،انتظارات نامعقول از سوی دانشجویان میباشد که در اینجا به این مضامین و نقلقولهایی
اشاره می شود؛ یکی از تجربیات مشترک بین بانوان هیأت علمی ،تغییر در نحوه تدریس آنها بود .از نظر استادیار
دانشکده تربیت بدنی" اوایل ب ه خاطر تغییر در نحوه تدریس نگران بودم ،که آن هم به دالیل مختلفی بود .نحوه
تدریس به دلیل مجازی شدن بسیار متفاوت از کالسهای حضوری بود .در تأیید این گفته استاد دانشکده
علومانسانی و اجتماعی اذعان داشت " :تدریس نو متفاوتی به خود گرفت و باعث شد در نحوهی تولید محتوا و
ارائه ی آن به صورت متفاوتی عمل کنیم که در نهایت همین باعث آپدیت شدن محتوا شد ،اگرچه جنبه مثبتی با
خود به همراه دارد اما اوایل به عنوان یک چالش اساسی در نظر گرفته میشد".
در ارتباط با زمانبر بودن ،از دیگر مضمونهای پایه بدست آمده استادیار دانشکده تربیت بدنی میگوید" در ابتدا
وقتی سامانه کارکرد خوبی نداشت ،مجبور شدم کالسها را در واتسآپ تشکیل بدم .حجم زیاد پیامهایی که از
سمت دانشجویان می آمد ،تقریباً زندگی خصوصی را مختل کرده بود .تکالیف که به پی وی ارسال میکردن ،گاهی ال
به الی پیامها گم میشد ،تا 3صب تکالیف را دانه دانه میخواندم و جواب می دادم و تمام تعطیالت عید را به گذراندن

همکاران ،بازخورد تکالیف دانشجو ...طوری شده بود که گاهی نهار یا شام هم نداشتیم که بخوریم" .در تأیید گفته
فوق استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری اشاره نمودند که " در کنار کارهای خانه که هرچه را که باید
میخریدیم ،شسته میشد مجبور بودم تا صب برای تهیه محتوای کالسها بیدار بمونم تا بتوانم امورات کاری را
بگذرانم" عضو دیگری از دانشکده علوم دریایی اذعان داشتند که" اوایل چون سامانه جوابگو نبود مجبور بودم صدا یا
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کالسهای جبرانی مشغول بودم .حجم زیاد کالسها ،تهیه محتوا برای کالسها ،پاسخگویی به دانشجویان و

میمنت عابدینی بلترک ،آموزش مجازی و چالشهای آن در دوران کرونا از منظر بانوان هیأت علمی...

فیلم ضبط کنم و در اختیار دانشجویان قرار بدم که بصورت آفالین در اختیارشون قرار بگیره و این زمان زیادی را
برای تهیه محتوا میطلبید" .از نظر عضو دانشکده علوم ریاضی نیز " آموزش آنالین بسیار بسیار وقت گیر بود".
یکی دیگر از مضامین سازمان دهنده در ارتباط با مضمون آموزشی ،زیرساختها و امکانات هست .در راستای
زیرساخت های دانشگاه ،اکثر مشارکت کنندگان در پژوهش بر این نکته اذعان داشتند .از نظر استادیار دانشکده علوم
انسانی و اجتماعی "،زیرساخت دانشگاه در ابتدا ضعیف بود و البته طبیعی هم بود .ابتدا قرار شد از یک سامانه
استفاده کنیم ،همان روز اول از دسترس خارج شد .ما هم مجبور شدیم آموزشهامون را از طری شبکههای مجازی
مثل تلگرام یا واتس آپ پیش ببریم .چند جلسه اینگونه گذشت ت ا طری حراست نامه دادستان کشوری برامون ارسال
شد که هر استادی اگر از شبکه های مجازی خارجی برای آموزش استفاده کنه ،مجرم حساب میشه" .استادیار
دانشکده تربیت بدنی نیز معتقدند که" نبود زیرساخت های دانشگاه و تأخیر در تدابیر الزم در این رابطه ،فشار زیادی
به استادان وارد کرد".دانشیار دیگری از این دانشکده افزودند" سامانه در اوایل کار ،کارکرد خوبی نداشت و موجب
عصبی شدن ما و دانشجویان میشد ،بخاطر اینکه به کرات دانشجو از سیستم به بیرون پرت میشد و نمیتوانستیم
کالس تشکیل بدیم".در ادامه این بحث ،دانشیار دانشکده علوم انسانی افزودند" بعد از نامه دادستانی ،از دانشجویان
خواستم تا شبکههای داخلی روی گوشیشون نصب کنن اما بسیاری از آنها گوشیهایی داشتند که این برنامهها
قابلیت باز شدن بر روی گوشیشان را نداشت ،به همین دلیل تا مدتی عمالً آموزشی داده نشد"
زیرساختها و امکانا ت استاد از دیگر مضامین پایه مربوط به مضمون سازماندهنده زیرساختها و امکانات میباشد.
در این رابطه استادیار دانشکده علوم انسانی میگوید "متأسفانه موبایلم قدیمی هست و ظرفیتش هم محدود ،چون
همه ی دانشجویان نمی نونستن وارد سامانه بشن ،مجبور بودم هم در سام انه ،فایل بذارم و هم از طری واتس آپ
درسم را پیش ببرم و چون کارهای کالسی و تکلیف زیاد مطرح میکردم ،گوشیام هنگ می کرد و مدام ،فایلها و

دانشکده افزودند" برای آماده کردن فایل ها باید ویدئو تهیه و صدا گذاری می کردم ،سیستمم به خوبی صدا ضبط
نمیکرد و خیلی ضعیف بود" .از دیگر مضمونهای استخراج شده زیر ساختها و امکانات دانشجویان بوده است .در
این راستا عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی و علوم دریایی میگوید" مشکالت بسیاری در زمینه آموزش
مجازی وجود داشت ،که به مرور برخی شناسایی و مشکل گشایی شد اما متأسفانه هنوز برخی از دانشجویان به دلیل
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تصاویر ارسالی دانشجویان را پاک میکردم تا برای هفته بعد گنجایش داشته باشه" استادیار دیگری از همین
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موقعیت جغرافیایی و محل سکونتشان قادر به استفاده مناسب از آموزش مجازی نیستند که خودِ همین امر میتواند
یک معضل مهم در پیشبر د صحی و عادالنه آموزش باشه" .از دیگر مضمونهای مد نظر مشارکت کنندگان،
زیرساخت های بنیادی مربوط به پهنای اینترنت بود .یکی از اعضای دانشکده علوم پایه میگوید" متأسفانه وقتی که
آموزشها مجازی شد ،سرعت اینترنتها هم پایین اومد و هیچ یک از امور مشترکین در این رابطه پاسخگو نبودن در
تأیید این گفته استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی افزودند" قبالً با استفاده از مودم فعالیتها رو پیش می
بردم اما بعد به حدی کند شد که سامانه را باال نمی آورد چندین بار هم تماس گرفتم اما کاری انجام ندادن ،منم
مجبور شدم رفتم س یم کارت ایرانسل و همراه اول خریدم و از طری خرید بسته ،تونستم آموزشها را پیش ببرم"
عدم همکاری و همراهی دانشجویان ،مضمون دیگری است که از مصاحبهها بدست آمد .جدی نگرفتن آموزش
مجازی یکی از مضمون های پایه است .بر مبنای نظر استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی" دانشجوها کالسها
را آنطور که باید جدی نمی گرفتن .دانشجو پیام داده ،میگه تکلیف انجام دادم اما ساعت کالس ،چون توی تاکسی
بودم آنتن ضعیف بود و نتونستم ،ارسال کنم" استاد دیگری از همین دانشکده نیز اذعان داشتند" دانشجویانی هم
بودن که اصالً در کالسهای مجازی شرکت نکردند چون در ترم گذشته ،دانشگاه اجباری برای شرکت در کالسها در
نظر نگرفته بود و اونها از این شرایط سوء استفاده میکردن" .بی توجهی به کالس و درس از مضمونهای دیگر
پژوهش است در این رابطه استادیار دانشکده علوم پایه اشاره داشتند که" متأسفانه بسیاری از دانشجویان از این
شرایط سوء استفاده می کردن و توجهی به درس نداشتن ،حتی گاهی به خودشون زحمت نمیدادن که آنالین حضور
داشته باشن و میگفتن که شما آفالین ،فایل بذارین ما بعداً دریافت و گوش میدیم" در تأیید این گفته استادیار
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی گفتند" کرونا و شرایط آموزش مجازی برای این بود که در منزل بشینن و
درس هاشون را پیش ببرن .دانشجو پیام داده که بیرون اومدم خرید ،نمیرسم به کالس .متأسفانه طوری شده که

از دیگر مضمون های پایه ،انتظارات نامعقول دانشجویی بود .استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی میگوید"،
بخاطر پیام دانشگاه مبنی بر اجباری نبودن شرکت در کالسها در ترم گذشته  ،دانشجو پیام تهدید آمیز فرستاده که
شما بر خالف آیین نامه عمل میکنید و ما دوست نداریم در کالس شرکت کنیم .در کالسهای حضوری هم هیچگاه
دانشجو را مجبور نکردم در کالس شرکت کنه ،چون مشارکت و کارهای کالسی زیاد هست کسی که شرکت نکنه
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دانشجو برای شرکت در کالس ،منت میذاره یک بخش بخاطر عدم اجبار در کالسها از سوی دانشگاه است".
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عمالً نمیتونه در پایان ترم موف بشه" عضو دیگری از این دانشکده افزودند" دانشجو در کالس شرکت نمیکنه،
فعالیت نداره ،کارها را به موقع تحویل نمیده ،در میان ترم ها شرکت نمیکنه بعد انتظار داره که پایان ترم هم نمره
خوبی بگیره"  .استادیار انشکده علوم انسانی و اجتماعی افزود" دانشجو شب و نصف شب پیام میفرستاد ،اگر جواب
نمیدادی خیلی راحت مجدد پیام میداد که چرا وقتی پیام را خواندی ،جواب نمیدی.
بحث و نتیجهگیری

نتایج به دست آمده از مصاحبه با بانوان در قالب مضامین سازمان دهنده تغییر در سبک تدریس ،زیرساختها و
امکانات و عدم همکاری دانشجویان استخراج گردید .کرونا ،شیوههای آموزش قبلی را از بین برده و شیوه جدیدی
برای آموزش را طلبید که به دالیل مختلف از جمله نبود زیرساخت ،مقاومت در برابر یادگیری به سبک جدید ،کمبود
بودجه جهت تأمین زیر ساخت ها و نامشخص بودن آینده پیش رو ،سیستم آموزشی اعم از آموزش و پرورش و
آموزشعالی را با چالشهای فراوانی رو به رو کرد .در کنار این چالشها ،مزایایی را هم میتوان لحاظ نمود؛ آموزش
مجازی امکان نوآوری را برای استادانی فراهم نمود که همواره به دنبال بروز خالقیت و ابتکار در کالس درس بودند.
برای دانشجویان ساکن در شهرها و استانهای دیگر و حتی دانشجویان شاغل(به خصوص در دوره تحصیالت
تکمیلی) نیز دارای مزیتهایی میباشد .با نگاه به سط کالنتر ،فراهمسازی زیر ساختهای آموزش مجازی در
کمترین زمان ممکن که در شرایط عادی امکان فراهم شدن آن تا سالهای سال ،دور از انتظار بود.

باار مبنااای نتااایج بااهدساات آمااده؛ یکاای از تجربیااات زیسااته بااانوان هیااأت علماای در بعااد آموزشاای ،تغییررر در
سبک تدریس باود .کروناا ،مرزهاای آماوزش قبلای را در هام نوردیاد و سابک جدیادی از آماوزش و تادریس را
ایجاد نمود که این فضا باا فضاای گذشاته و آماوزش حضاوری متفااوت باود .از ایان منظار همساو باا پاژوهش کاه

است(بازرگان و بازرگان1399،؛ خورسندی طاسکوه .)1399،
زمانبر بودن ،مضمون دیگری است که بانوان بدان اشاره داشتند .به واسطهی تغییر در سبک آموزش و تدریس،
تهیه و تولید محتوا زمان زیادی را میطلبد .چرا که مناسبات قبلی در هم نوردیده شد و سبک متفاوتی را هم استاد
و هم دانشجو تجربه نمودند .تهیه ی محتوای الکترونیکی ،به روز کردن آن و بررسی تکالیف در محیط مجازی ،بعد
زمانیِ خاصی را می طلبد .این مسأله در ترم گذشته به واسطهی مواجهه ی ناگهانی با این بیماری و انطباق با شرایط
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پیش آمده بیش از ترم حاضر بوده است .زمانبر بودن در کنار سایر آیین نامهها بیش از پیش به چالش تبدیل
میشود چرا که برای اعالم نمرات و تصحی برگه ها ،بعد زمانی خاصی وجود دارد که در حال حاضر ،تمام این اعمال
از طری سامانه های آموزشی و از طری سیستم انجام میشود که به دلیل مشکالتی که استفاده مداوم از سیستم
ایجاد میکنند ،زمان بیشتری را میطلبد(این مسأله در امتحانهای تشریحی و در دورههای تحصیالت تکمیلی حس
میشود).
عالوه بر این زیرساختهای دانشگاه در زمینه وجود سامانه برای آموزشهای مجازی ،پهنای باند اینترنت و از این
دست مسائل یکی دیگر از چالشهای مطرح شده بود .از این منظر همسو با پژوهشهای صدقی بوکانی ،مهاجران و
باقری مجد( ،)1394قربانخانی و صالحی( )1395و تاروس ،گیچویا و مامبو ( )2015بود .زیرساختهای آموزش
مجازی در بسیاری از دانشگاههای ایران به واسطهی وجود برخی رشتهها تا حدی فراهم بوده است اما شمار زیادی از
دانشگاهها فاقد هر گونه امکانات برای برگزاری کالسها به صورت مجازی بودند .به همین دلیل فراهم ساختن حداقل
امکانات و انطباق با شرایط نیاز به زمان و بودجه بوده که در ترم گذشته ،شرایط دشوار ا رگذار این علت ،به وضوح
قابل مشاهده بود .حتی پس از گذشت یک سال و اندی از وجود این بیماری ،همچنان آنطور که باید و شاید
دانشگاهها به درستی نتوانستند این زیرساخت ها را فراهم کنند که یکی از دالیل عمده آن ،کمبود درآمد و بودجه
دانشگاهها جهت خرید سرورهای جدید و گسترش آن میباشد .این در حالی است که با گذشت زمان ،در هر ترم ،از
ورودیهای جدید در دانشگاه بت نام به عمل میآید اما به همان نسبت زیرساخت اینترنتی فراهم نمیشود و
اینگونه شاهد اختالل در تمام کالس ها خواهیم بود و این مسأله در کنار مضمون بعدی حیاتی به نظر میرسد .عالوه
بر بحث اینترنت و سامانه دانشگاه ،وجود کارشناسان ،تکنولوژیستها و متخصصان  ITجهت راهنمایی استاد و
دانشجو نیز از زیرساختهای مربوط به دانشگاه در نظر گرفته میشود که همسو با پژوهش الغمدی و سامرجی

زیرساختها و امکانات استاد و دانشجو از مضامین دیگری است که از مصاحبههای مشارکت کنندگان استخراج
شد .بررسی تکالیف در محیط واتس آپ یا تلگرام ،حجم زیاد فایلهای ارسالی ،قدیمی بودن گوشی استادان ،لپتاپ
های قدیمی که بر کیفیت صدا در تولید محتوا تأ یرگذار بودند ،از چالشهای مطرح در این راستا است .از طرفی
دانشجویان با چالش نداشتن گوشی مناسب برای شرکت در آموزشهای مجازی ،باالبودن هزینه اینترنت و مصرف
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( )2016است.
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داده زیاد مواجه بودند و هستند .اگر چه در ترم جاری ،دانشگاه با درنظر گرفتن مبلغ گرنت استادان ،امکان تهیه
لپتاپ را فراهم نمود و برای دانشجویان نیز اینترنت رایگان جهت ورود به سایتهای دانشگاهی در نظر گرفته شد اما
الزم به ذکر است که با گذشت سه ماه از ترم جاری ،هنوز این اقدام از سوی وزارت مربوطه ،عملی نشده است .از
سوی دیگر ،زیرساختهای بنیادی( اینترنت) مضمون دیگری است که بانوان بدان اشاره داشتند ،در واقع میتوان
عنوان نمود اگر زیر ساختهای الزم برای دانشگاه ،استاد و دانشجو فراهم باشد اما زیرساختهای اینترنت فراهم
نباشد ،عمالً نمی توان از آموزش بهره برد .متأسفانه با گذشت یک سال و چند ماه از پاندمی کرونا ،همچنان این
زیرساختها متناسب با شرایط نمیباشد .این امر با قطعی برق مناط و بارش باران تشدید میشود .در شرایط عادی
بهدلیل نبود همین زیرساخت ،دانشجویان امکان فعال کردن میکروفون و مشارکت در کالس را ندارد چرا که به دلیل
ضعف در اینترنت ،با فعال کردن میکروفون از کالس به بیرون پرت میشوند و گاهاً امکان مراجعه مجدد به سامانه
کالس را ندارد .همه ی این عوامل دست به دست هم می دهند تا بیش از پیش عدالت آموزشی تحت شجا قرار
بگیرد و در اینجا وظیفه ی یک استاد دشوارتر میشود چون باید بین وظیفه و اخالق دست به انتخاب بزند و این
انتخاب دشواری است .از سوی دیگر ،در حال حاضر نهتنها اینترنت برای سایتهای دانشگاهها رایگان نشده ،بلکه
تعرفههای اینترنت نیز افزایش یافته است که در نهایت همهی این مسائل ،ا ر منفی بر آموزشهای مجازی خواهد
داشت.
از دیگر مضامین استخراج شده ،همکاری یا در واقع عدم همکاری دانشجویان در جریان آموزش و تدریس
میباشد .جدی نگرفتن آموزش مجازی از سوی دانشجویان ،بهعنوان یکی دیگر از مضامین پایه میباشد که
استخراج گردیده است .بسیاری از دانشجویان به خصوص در ترم گذشته ،آموزش های مجازی را جدی نگرفته و در
تایم کالس ،در فضاهایی نامناسب جهت آموزش و یا در وسایل نقلیه در رفت و آمد بودند .در حال حاضر نیز به

مشغول به کار هستند که اکثر این شغلها ،بهصورت تمام وقت تعریف شده است که در نهایت با خود بی توجهی به
کالس را بههمراه دارد.
بی توجهی به کالس و درس مضمون پایه دیگری است که بانوان بدان اشاره داشتند .علی رغم حضور بسیاری از
دانشجویان در کالس ،توجهی به کالس و درس ندارند ،در واقع آنالین هستند و در صورت درخواست بازخورد،
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واکنشی از سوی آنها دریافت نمیشود .این در حالی است که کالسهای درس ،محل مناسبی برای انتقال تجربیات
استادان به دانشجویان و درک بهتر مطالب درسی دانشگاهها میباشد .عالوه بر این باعث میشود ،دانشجو درک
بهتری از نگرشهای استاد و حل مسائل داشته باشد(وکیلی ،تیموری و قربانی )1392 ،که همسو با پژوهش کیان
( )1393میباشد که عنوان نمود در محیطِ مجازی ،به دلیل عدم ارتباط رو در رو و الگوگیری دانشجو از استاد و
سایرین ،زمینه تربیت چندان فراهم نیس ت .اگر چه ممکن است یکی از دالیل بی توجهی به کالس ،به روش تدریس
استاد باز گردد اما بهطور کلی به دلیل عدم وجود تعامالت چهره به چهره ،این مسأله تشدید میشود .دانشجویان در
حالتهای مختلف اقدام به حضور در کالس درس میکنند ،در کالسهای صب همچنان در حالت خواب آلودگی و
در حالت استراحت ،وارد کالس میشوند و در کالسهایی که ساعت برگزاری آن ،بعد از ظهر میباشد ،نیز مشغول
صرف نهار یا استراحت هستند .در اینجاست که تفاوت بین دانشجوی عالقهمند به یادگیری و غیر آن مشخص
میشود .در واقع می توان عنوان نمود دانشجویی که به فلسفه و اهمیت یادگیری و کالس درس پی برده ،در هر
شرایطی تالش میکند تا جویای دانش باشد.
انتظارات نامعقول دانشجویان ،به عنوان مضمون دیگری است که مشارکت کنندگان بدان اشاره داشتهاند.
تماس های گاه و بیگاه در ساعات شبانه روز ،پاسخگویی سریع و دقی در محیط هایی مانند واتس آپ و تلگرام،
تهدید با تکیه به مصوبات دانشگاه و از این قبیل موارد از چالشهای دیگر آموزش مجازی است .علیرغم تالش جهت
هماهنگی کالس ها و پاسخگویی ،بسیاری از دانشجویان با انتظارات نا به جا ،شرایط را برای استادان سخت تر می
کنند .از طرفی به دالیلی ،ساختار دانشگاه خواهان همکاری استادان با دانشجویان در زمینههای مذکور بود که بر این
انتظارات ،از نظر دانشجوی ان معقول در نظر گرفته میشد ،البته الزم به ذکر است که این انتظارات نامعقول بیشتر در
دانشجویان ورودی دیده شده و در ترم جاری ،این انتظارات کمتر شده است .یکی از دالیل این انتظارات نامعقول،

خاصی از محیط دانشگاه و عناصر موجود در آن دارند و قادر به تفکیک محیط آموزشی و خانوادگی نیستند.
رویهم رفته پژوهشهای مختلفی به بررسی چالشهای آموزش مجازی پرداختهاند اما پژوهشهای مذکور در
شرایطی عادی و به دور از هرگونه تصمیم گیری و انطباق سریع بوده است .با این حال برخی چالشهای ذکر شده در
پژوهشها ،چالش هایی است که در حال حاضر و با گذشت نزدیک به یک سال ،همچنان وجود دارد ،به عنوان نمونه
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سبکهای فرزندپروری والدین است که اکثراً سهل گیر بوده و با ورود به م حیط دانشگاه و شرایط کرونایی ،انتظارات

میمنت عابدینی بلترک ،آموزش مجازی و چالشهای آن در دوران کرونا از منظر بانوان هیأت علمی...

موانع اجرایی آموزش مجازی که همچنان وجود دارد و از این منظر همسو با پژوهش احمدی( )1397است که نشان
داد ،مهمترین چالش میباشد .از منظر صنوبری مهر( )1391نیز یکی از موانع و چالشهای فنی  -تکنولوژیکی در
آموزش مجازی ،فراهم نمودن بستر اینترنتی بهتر بوده که از این منظر همسو با پژوهش حاضر است که بانوان اشاره
داشتند ،یکی از چالشهای جدی در بحث آموزش مجازی ،زیرساختهای بنیادی(اینترنت) است .چرا که دارا بودن
امکانات مناسب از سوی استاد و دانشجو ،به معنای موفقیت در آموزش مجازی نیست .فراتر از این مسائل،
زیرساختهای مربوط به اینترنت است که در ترمهای گذشته این مسأله بسیار احساس میشود .همچنین علیرغم
گذشت یک ترم و کسب تجربه ،در ترم حاضر نیز مشکالت مربوط به زیرساختهای اینترنت بیش از پیش وجود دارد
که از این منظر همسو با پژوهش رضایی( )1399میباشد و این مسأله ابعاد مختلف در آموزش را تحت شعا قرار
میدهد ،از عدم حضور در کالس ،قطع و وصلیِ مداوم تا عدم فعال شدن میکروفون توسط دانشجو در کالس درس
جهت فعالیتهای کالسی است.
بر مبنای نتایج بهدست آمده پیشنهاد میشود وزارت علوم ،وامهایی را برای دانشجویان تعبیه کند تا بتوانند از آن
طری  ،مشکالت مالی خرید اینترنت را برطرف ،همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،سایتهای دانشگاهی را
رایگان نماید .دانشگاهها ،دورههای آموزشی در قالب نشست یا کارگاه در زمینهی نحوه تعامل با استاد و دیگر
دانشجویان ،آداب دانشجویی و از این قبیل موارد که بهواسطه ی عدم حضور فیزیکی در محیط دانشگاه تحت تأ یر
قرار گرفته است ،برگزار نمایند .همچنین پیشنهاد میشود دانشگاه ،کارگاه با هدف آموزش انوا مختلف روش
تدریس فعال برگزار نماید تا از این طری آندسته از دانشجویان که به این دلیل به کالس درس بی توجه بودند،
جذب کالس درس شوند .در راستای انتظارات نامعقول دانشجویان ،وزارت علوم میتواند آییننامه و شرایطی که در
زمان قبل از کرونا بوده را مبنا قرار دهد تا دانشگاهها نیز  ،غیر از امور آموزشی در سایر ابعاد یاری رسان دانشجویان
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Virtual Teaching and Its Challenges in Corona Era from the Perspective of
Mazandaran University Female Faculty Members: A Phenomenological Study
Meimanat Abedini Baltork1
Abstract

The purpose of this study was to study the challenges of virtual education in the
Corona era from the perspective of lived experience of female faculty members of
Mazandaran University. The design of the present study was qualitative and the
method used, was phenomenological. The statistical population included women
faculty members of University of Mazandaran in the academic year 2020-2021, which
was a total of 71 members. Qualitative data were collected using semi-structured
interviews of 20 members. The validity and reliability of the study were verified on
the basis of validity, transferability, reliability, and verifiability the method of data
analysis in this study was thematic analysis (comprehensive, organizing, and
inclusive). The results showed that women faced various challenges in e-learning
which were classified into 1 comprehensive theme, 3 organizing themes and 9
inclusive themes Changes in teaching style, infrastructure and facilities and students'
lack of cooperation are the themes of the organizer. Each organizing theme also
consists of several inclusive themes that include changes in teaching style and
teaching and being time consuming; Challenges of university infrastructures, faculty
facilities, student facilities and basic infrastructures; Failure of taking e-learning
seriously, neglect of the classroom, and unreasonable expectations of students are
among the basic themes that participants cited as a challenge to e-learning during the
Corona era. Finally, virtual education and e-classroom which had not been considered
in Iranian universities, since the arrival of this virus became the center of attention,
which faced many challenges due to this issue. Identifying challenges is the first step
is to resolve it so that affiliated organizations can take steps in this direction.
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