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ABSTRACT
Introduction: COVID‑19 pandemic has influenced educational systems across
the world including Iranian higher education. To prevent educational disruption in
Iranian medical universities, virtual education has been spread, as an alternative
to conventional approaches to education. In the present study, the efficacy of the
virtual education system in North Khorasan University of Medical Sciences from
the viewpoints of faculty members and students has been evaluated.
Materials & Methods: In this descriptive-analytical study, 115 faculty members
and 354 students from different faculties were selected using a stratified random
sampling method. Data were collected using a questionnaire with 8 components
for evaluating virtual education systems including teaching-learning activities,
flexibility, educational content and organization, interaction and feedback, users’
support, workload, and virtual system. Descriptive and analytic statistics were
applied to analyze the data using the GraphPad Prism software.
Results: The findings showed that all components of virtual education be semidesirable (scores were above mean score) from viewpoints of students and faculty
members, except the component of interaction and feedback which were desirable
(score was lower than the mean score). In addition, a significant difference was
found between viewpoints of faculty members and students in all components of
virtual education except the virtual education system.
Conclusion: To increase the quality of virtual education, it is suggested to
promote interaction and feedback between faculty members and students through
making synchronous communication, enabling group learning activities,
promoting active learning, and providing immediate feedback throughout the
courses.
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 1استادیار ارتوپدی ،گروه جراحی و ارتوپدی ،بیمارستان امام علی (ع) ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران.
 2استادیار اطفال ،گروه اطفال ،بیمارستان بنت الهدی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران.
 3استادیار پروتزهای دندانی ،گروه پروتزهای دندانی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران.
 4مربی پرستاری ،گروه پرستاری ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران.
 5استادیار ایمنی شناسی پزشکی ،گروه پاتوبیولوژی و علوم آزمایشگاهی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران.

مشخصات مقاله

چكيده

نو ع مقاله

مقدمه :بیماری همه گیر  COVID 19سیستمهای آموزشی در سراسر جهان از جمله آموزش عالی ایران را

اصیل پژوهشی

تحت تأثیر قرار داده است .آموزش مجازی برای جلوگیری از اختالل در آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی
ایران به عنوان جایگزینی برای رویکردهای متعارف آموزش رواج یافته است .ما در مطالعه حاضر نظام آموزش

پيشينه پژوهش

مجازی را در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان مورد ارزیابی

تاریخ دریافت99/06/06 :

قرار دادیم.

تاریخ پذیرش99/07/05 :

كلمات كليدي
ارزیابی
آموزش مجازی
اعضاء هیئت علمی
دانشجویان

روش كار :در این مطالعه توصیفی تحلیلی 115 ،عضو هیئت علمی و  354دانشجو از دانشکده های مختلف با
استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند .جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ای که
شامل  8مؤلفه برای ارزیابی سیستم آموزش مجازی بود ،انجام شد .مؤلفه ها شامل فعالیت های یاددهی-یادگیری
 ،انعطاف پذیری  ،محتوای آموزشی و سازمانی  ،تعامل و بازخورد  ،پشتیبانی کاربران  ،حجم کار و سامانه
آموزش مجازی بودند .از آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار گراف پد
پریزم استفاده شد.
نتايج :یافته ها نشان داد از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی همه مولفه های آموزش مجازی در
وضعیت نیمه مطلوب (میانگین نمره باالتر از متوسط) می باشند ،تنها مولفه تعامل و بازخورد در وضعیت
نامطلوب (میانگین نمره پایین تر از متوسط) قرار داشت .عالوه بر این ،ما دریافتیم که تفاوت معناداری بین
دیدگاه اعضای علمی و دانشجویان در مولفه های مختلف مرتبط با آموزش مجازی بجز مولفه سامانه آموزش
مجازی وجود دارد.

10.22038/HMED.2020.51181.1080

نتيجه گيري :به منظور ارتقای کیفیت آموزش مجازی پیشنهاد می شود تعامل و بازخورد بین اعضای هیات
علمی و دانشجویان از طریق برقراری ارتباط همزمان ،فراهم نمودن امکان فعالیت یادگیری گروهی ،ارتقای
یادگیری فعال و ارائه بازخوردهای فوری در طول دوره فراهم گردد.
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مقدمه

مهارت های ارتباطی ،کمرنگ شدن جنبه عاطفی و حمایتی

آموزش مجازی به آموزش در یک محیط یادگیری

بین مدرس و فراگیر ،محدودیت در زمینه عدم امکان

اطالق می شود که ارتباط بین مشارکت کنندگان فرایند

دسترسی یکسان همه فراگیران به تجهیزات و امکانات الزم

آموزشی نه بصورت حضوری که بصورت مجازی و

در این زمینه ،عدم رعایت استانداردهای الزم برای

متفاوت از نظر زمان ،مکان یا هر دو می باشد .در این نوع

محتواهای آموزشی تهیه شده ،عدم ایجاد درک عمیق

آموزش مدرس محتوای دوره را از طریق برنامه های

بواسطه عدم بحث پیرامون موضوعات مطرح شده ،الزام

مدیریت دوره ،منابع چند رسانه ای  ،اینترنت  ،ویدئو

آوری کمتری برای فراگیرانی که از انضباط کمتری

کنفرانس و  ...در اختیار فراگیر قرار می دهد ( .)1آموزش

برخودار می باشند بخشی از معایب آموزش مجازی

مجازی در دهه اخیر سرعت رشد بیشتری را به خود گرفته و

محسوب می شود (.)6-5

با قابلیت های ویژه جلوه خاصی را به مفهوم آموزش در

در ایران وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در

تمام کشورهای دنیا داده است ( .)2پیش بینی می شود که

راستای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

در آینده ای نه چندان دور ،امکان گذراندن دوره های

بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی را به عنوان

آموزشی صرفاً با استفاده از شبکه جهانی وب یا اینترنت

یکی از بسته های دوازده گانه این طرح در سال  1394به

امکان پذیر گردد و "کالسهای درس مجازی" جایگزین

دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابالغ نمود (.)7

روش های سنتی آموزش گردند (.)3

بدنبال این ابالغ ،دانشگاه های علوم پزشکی سعی نمودند با

حذف ترددهای بی مورد و پرهزینه ،تظیم آهنگ یادگیری

تعلیم نیروی انسانی ،تنظیم قوانین ،تشویق و انگیزش ،تولید

از سوی فراگیران با توجه به شرایط خویش ،دسترسی به

محتوای الکترونیکی ،تامین زیرساخت های الزم برای

محتوای آموزشی در هر مکان و هر زمان ،تسریع در پیگیری

توسعه آموزش مجازی را فراهم نمایند ( .)7با همه گیری

وضعیت پیشرفت آموزشی و امکان بازخورد سریع ،کاهش

ناشی از بیماری کوید 19-که سیستم های آموزشی سراسر

اضطراب و نگرانی فراگیران ناشی از عدم توانایی همگامی

جهان را تحت تأثیر قرار داده و منجر به بسته شدن تقریبا کل

یادگیری با سایر دانشجویان ،انعطاف پذیری از نظر زمانی

مدارس ،دانشگاه ها و دانشکده ها و محرومیت بیش از 1/7

برای فراگیر ،از مهمترین مزایای آموزش مجازی شمرده می

میلیارد فراگیر از آموزش گردید ( ،)8آموزش مجازی به

شود ( .)5-4هر چند این نوع آموزش با مزایای متعددی

عنوان راه¬کار اصلی ادامه تحصیل دانشجویان و جلوگیری

همراه می باشد ولی مانند هر روش آموزشی دیگر با چالش

از وقفه آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی ایران از

ها و معایبی نیز می تواند همراه باشد .دور شدن فراگیران از
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جمله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در نظر گرفته

 2200نفر بود با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران

شد.

حجم نمونه برای چنین جامعه ای با در نظر گرفتن سطح

اگرچه تقویت زیرساخت و افزایش کمیت فعالیتهای
آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

اطمینان  95درصد و خطای  0/05درصد برای اعضای هیات
علمی در حدود  115نفر و برای دانشجویان  327نفر در نظر
گرفته شد .آندسته از دانشجویانی که مهمان در دانشگاه

مشابه سایر دانشگاه های علوم پزشکی ایران بیش از هر زمان

های دیگر و یا به هر دلیلی در مرخصی تحصیلی بودند از

دیگری با شدت و قدرت ادامه دارد ،ولی ضروری است در

مطالعه حذف شدند .در مورد اعضای هیات علمی نیز

راستای افزایش کیفیت آموزش مجازی و مشخص شدن

فرصت مطالعاتی ،مرخصی زایمان یا استعالجی ،ماموریت

نقاط قوت و ضعف آن ،نظام آموزش مجازی در دانشگاه
علوم پزشکی خراسان شمالی مورد ارزیابی قرار گیرد.

آموزشی ،مامور به خدمت در دانشگاه های دیگر معیار
خروج از مطالعه در نظر گرفته شد .با توجه به اینکه این
دانشگاه دارای چهار دانشکده پزشکی ،دندانپزشکی،

ارزیابی نظام آموزشی یکی از مهمترین مراحل برنامه ریزی

پرستاری و بهداشت در شهرستان بجنورد ،یک مجتمع

آموزشی است که انجام صحیح آن اطالعات بسیار مفیدی

آموزش عالی سالمت در شهرستان شیروان و یک مرکز

را درباره چگونگی طراحی و اجرای برنامه های آموزشی

آموزش فوریت های پزشکی در شهرستان مانه و سملقان

دراختیار مدیران و برنامه ریزان آموزشی قرار می دهد و می
تواند مبنای مفیدی برای اصالح و بهبود فرایندهای آموزشی
و حرکت به سمت آموزش پاسخگو را فراهم نماید ( .)9بر

می باشد ،از روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی برای
دستیابی به حجم نمونه مورد نظر استفاده شد تا اعضای
هیات علمی و دانشجویان از همه دانشگاه وارد مطالعه
گردند.

این اساس ما در مطالعه حاضر برای اولین بار نظام آموزش

ابزار تحقیق ،پرسشنامه محقق سـاخته ای بود که

مجازی را در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از

متشکل از دو قسمت ویژگی های جمعیت شناختی شامل

دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان مورد ارزیابی قرار

سن ،جنس ،وضعیت تاهل و ...و  37گویه مرتبط با ارزیابی

دادیم.

نظام آموزش مجازی که در قالب  8مولفه فعالیت های
یاددهی-یادگیری ( 7گویه) ،انعطاف پذیری دوره آموزشی

روش كار

( 5گویه) ،محتوای آموزشی و سازماندهی آن ( 6گویه)،

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی می

تعامل و بازخورد ( ،)6پشتیبانی کاربران ( 5گویه ) ،میزان

باشد که در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و با هدف

حجم کاری ( 4گویه) ،و سامانه آموزش مجازی ( 4گویه)

ارزیابی نظام آموزش مجازی از دیدگاه اعضای هیات علمی

طبقه بندی گردید .مولفه های مطالعه و گویه های مرتبط با

و دانشجویان در سال 1399انجام شد .با توجه به اینکه تعداد

آن بر اساس مولفه های پیشنهادی گریک کیرسلی و

اعضای هیات علمی حائز شرایط برای این مطالعه در

مطالعات مشابه طراحی گردید ( .)12-10بواسطه شرایط

دانشگاه در حدود  165نفر و تعداد دانشجویان در حدود

خاص ناشی از همه گیری بیماری کروناویروس 2019
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پرسشنامه بصورت برخط طراحی و برای شرکت کنندگان

میانگین و انحراف معیار استفاده شد .اطالعات جمع آوری

ارسال گردید .سهولت دسترسی به دانشجویان از طریق این

شده با استفاده از آزمون ناپارامتریک مجذور کای جهت

پرسشنامه برخط سبب گردید تعداد بیشتر از  327دانشجو

متغیر های کیفی و نتایج به صورت میانگین  ±انحراف معیار

مورد انتظار ( 354نفر) در مطالعه شرکت نمایند .برای تعیین

نشان داده شدند .برای مقایسه میانگین گویه های مورد

میزان مطلوب بودن وضعیت آموزش مجازی با هر یک از

مطالعه از آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد .مقادیر P

گویه های مطرح شده از مقیاس لیکرت پنج تایی ( بسیار

کمتر از  ˃ 0/05از نظر آماری معنادار در نظر گرفته شد.

مطلوب= ،5مطلوب =  ،4نیمه مطلوب= ،3نامطلوب=،2

نتايج

بسیار نامطلوب= ) 1استفاده گردید.

در این مطالعه  354دانشجو و  115عضو هیات علمی

برای تایید روایی محتوایی از نظرات ده نفر از

دانشگاه در تکمیل پرسشنامه آنالین شرکت کردند .اعضای

اعضای هیات علمی آگاه و با تجربه که سابقه تحصیل در

هیات علمی شرکت کننده در این مطالعه از نظر وضعیت

دوره آموزش پزشکی را داشتند ،استفاده شد .برای محاسبه

استخدامی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی  51نفر

پایایی پرسشنامه ،از روش آلفای کرونباخ استفاده شد.

(44/3درصد) نیروی تعهداتی 6 ،نفر ( 5/2درصد) قراردادی

ضریب آلفای پرسشنامه برای اعضای هیات علمی  0/87و

 43 ،نفر (37/4درصد) پیمانی 7 ،نفر (6/1درصد) رسمی-

برای دانشجویان  0/93برآورد گردید.

آزمایشی ،و  8نفر ( 7درصد) رسمی بودند .سایر اطالعات

از نرم افزار گراف پد پریزم نسخه  5برای آنالیز
آماری داده ها استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از

ویژگی های شخصیتی افراد شرکت کننده در جدول  1نشان
داده شده است.

روش های آماری توصیفی مثل توزیع فراوانی ،درصد،
جدول  .1ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری مطالعه
متغیر (طبقات متغیر)

رديف
1

دانشکده

2

جنسیت

3

وضعیت تاهل

4

دانشجو تعداد(درصد)

هیات علمی تعداد (درصد)

پزشکی

)45/2( 160

)58/3( 67

پرستاری

)14/1( 50

)8/7( 10

دندان پزشکی

)9/3(33

)21/7(25

بهداشت

)21/5( 76

)6/1( 7

مجتمع آموزش عالی سالمت شیروان

)7/6( 27

)4/3( 5

مرکز آموزش فوریت های پزشکی مانه و سملقان

)2/3( 8

)0/9( 1

زن

)58/9( 208

)41/7( 48

مرد

)41/1(145

)58/3( 67

مجرد

)88/4(313

)14/8( 17

متاهل

)11/6(41

)85/2(98

 20-18سال)33/6( 119 :

 29-20سال)1/7( 2 :

سن (سال)
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 23-21سال)52( 184 :

 39-30سال)53/9( 62 :

 26-24سال)6/8( 24 :

 49-40سال)33( 38 :

 ≤ 27سال)7/6( 27 :

 59-50سال)11/3( 13 :

مقطع کاردانی)5/6( 23 :

کارشناسی ارشد)18/9( 21 :

مقطع کارشناسی)50( 177 :

)20/7( 23 :PhD

مقطع کارشناسی ارشد)0/8( 3 :

دکتری تخصصی)47/7( 53 :

مقطع دکتری عمومی)42/7( 151 :

فوق تخصص)12/6( 14 :

وضعیت تحصیلی

5
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ارزیابی نظام آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی

تعامل و بازخورد آموزشی کمترین میانگین نمره را کسب

خراسان شمالی نشان داد از دیدگاه هر دو گروه دانشجویان

نمود (دانشجویان  ، 2/88 ± 1/25 :اعضای هیات علمی:

و اعضای هیات علمی مولفه های مختلف آموزش مجازی

 .)3/22 ± 1/01در مقایسه دیدگاه دانشجویان و اعضای

در وضعیت باالتر از متوسط قرار دارند .در این مطالعه تنها

هیات علمی دریافتیم در همه مولفه های مورد مطالعه بجز

مولفه تعامل و بازخورد از دیدگاه دانشجویان و اعضای

مولفه سامانه آموزش مجازی اختالف معناداری بین دیدگاه

هیات علمی پایین تر از متوسط و در وضعیت نامطلوب

این دو گروه وجود داشت ( .)P ˂0/05مولفه سامانه

ارزیابی گردید .در بین مولفه های مختلف مطالعه از نظر

آموزش مجازی تنها مولفه موجود در این مطالعه بود که

دانشجویان سامانه آموزش مجازی باالترین میانگین نمره را

توانست نمره میانگین باالتری از دانشجویان در مقایسه با

کسب نمود ( ،)3/52 ± 1/11این در حالی بود که از نظر

اعضای هیات علمی کسب نماید (جدول .)2

اعضای هیات علمی باالترین میانگین نمره مربوط به محتوای
آموزشی و سازماندهی آن بود ( .)3/64 ± 0/87در بررسی

.

نظرات هر دو گروه دانشجویان و اعضای هیات علمی مولفه
جدول  .2ارزیابی مولفه های مختلف نظام آموزش مجازی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی
رديف

مولفه

ديدگاه دانشجويان

ديدگاه اعضای هیات علمی

سطح معناداری

1

فعالیت های یاددهی-یادگیری

3/10 ± 1/31

3/33 ± 1/02

˂ 0/0001

2

انعطاف پذیری

3/37 ± 1/29

3/63 ± 0/96

˂ 0/0001

3

محتوای آموزشی و سازماندهی آن

3/29 ± 1/16

3/64 ± 0/87

˂ 0/0001

4

تعامل و بازخورد

2/88 ± 1/25

3/22 ± 1/01

˂ 0/0001

5

پشتیبانی کاربران

3/06 ± 1/20

3/33 ± 1/03

˂ 0/0001

6

میزان حجم کاری

3/33 ± 1/21

3/63 ± 0/80

˂ 0/0001

7

سامانه آموزش مجازی

3/52 ± 1/11

3/35 ± 0/98

0/914
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در بین گویه های مختلف مربوط به مولفه فعالیت های

و از دیدگاه اعضای هیات علمی مربوط به گویه انگیزه

یاددهی و یادگیری ،از دیدگاه اعضای هیات علمی و

یادگیری دانشجویان بود ( .)2/82 ± 1/00بر اساس یافته

دانشجویان گویه یادگیری خودراهبر باالترین میانگین را

های این مطالعه دو گویه یادگیری خالق و انگیزه یادگیری

داشت (دانشجویان ،3/65 ± 1/23 :اعضای هیات علمی:

از دیدگاه هر دو گروه پایین تر از متوسط و در وضعیت

 .)3/95 ± 0/80کمترین میانگین در این مولفه از دیدگاه

نامطلوب قرار دارند (جدول .)3

دانشجویان مربوط به گویه یادگیری خالق ()2/74 ± 1/22
جدول  .3ارزیابی فعالیت های یاددهی-یادگیری در نظام آموزش مجازی
رديف

گويه ها

دانشجويان

اعضای هیات علمی

سطح معناداری

1

انگیزه یادگیری

2/79 ± 1/29

2/82 ± 1/00

0/822

2

یادگیری خالق

2/74 ± 1/22

2/93 ± 0/94

0/140

4

یادگیری خودراهبر

3/65 ± 1/23

3/95 ± 0/80

0/015

5

دانشجو محور بودن

3/31 ± 1/26

3/53 ± 0/95

0/084

6

میزان ماندگاری اطالعات

±87/2 1/35

3/06 ± 0/99

0/184

7

دستیابی به سطوح باالتر یادگیری

2/86 ± 1/31

3/13 ± 0/97

0/039

8

تنوع در شیوه های یاددهی

3/45 ± 1/19

3/92 ± 0/82

0/001

در مولفه انعطاف پذیری دوره آموزشی گویه توجه اعضای

دانشجویان گویه امکان جبران عقب افتادگی دروس (1/17

هیات علمی به استعدادها ،عالیق و نیازهای دانشجویان

 )3/90 ±و از دیدگاه اعضای هیات علمی تکرار پذیر بودن

کمترین میانگین را از دیدگاه هر دو گروه دانشجویان و

فرایند آموزش به دلیل حذف محدودیت های زمانی و

اعضای هیات علمی کسب نمود (دانشجویان،2/65± 1/25 :

مکانی ( )4/20 ± 0/64بیشترین میانگین را کسب نمودند

اعضای هیات علمی )2/86 ± 0/94 :و این گویه در وضعیت

(جدول .)4

نامطلوب ارزیابی شد .این درحالی بود که از دیدگاه
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جدول  .4ارزیابی انعطاف پذیری دوره آموزشی در نظام آموزش مجازی
سطح

رديف

گويه

دانشجويان

اعضای هیات علمی

1

انطباق نحوه یادگیری دانشجو با عالیق و توانایی اش

3/31 ± 1/21

3/36 ± 0/88

0/691

2

تنوع در روش های ارزیابی دانشجو

3/12 ± 1/21

3/58 ± 0/92

0/0003

3

تکرار پذیر بودن فرایند آموزش بدون محدودیت زمانی و مکانی

3/87 ± 1/17

4/13 ± 0/71

0/025

4

امکان جبران عقب افتادگی دروس

3/90 ± 1/17

4/20 ± 0/64

0/007

5

توجه اعضای هیات علمی به استعدادها ،عالیق و نیازهای

±65/2 1/25

2/86 ± 0/94

0/112

معناداری

دانشجویان

در ارزیابی مولفه محتوای آموزشی و سازماندهی آن بررسی

مقایسه با سایر گویه ها کمترین میانگین نمره را از هر دو

ها نشان داد گویه تناسب محتوای آموزشی ارائه شده با

گروه دانشجویان ( )3/04 ± 1/19و اعضای هیات علمی

اهداف مورد انتظار هر درس از دیدگاه اعضای هیات علمی

( )3/47 ± 0/95کسب نمود .در همه گویه ها اختالف

( )3/92 ± 0/69و دانشجویان ( )3/54 ± 1/07بیشترین

معنادار بین دیدگاه دانشجویان و اساتید وجود داشت

میانگین نمره را کسب نمود .در این مولفه گویه جذاب و

(( )P ˂0/05جدول .)5

لذت بخش بودن محتوای الکترونیک مبتنی بر وب در
جدول  .5ارزیابی محتوای آموزشی و سازماندهی آن در نظام آموزش مجازی
اعضای هیات

سطح

رديف

گويه

دانشجويان

علمی

معناداری
0/0004

18

جذاب و موثر بودن محتوای الکترونیک مبتنی بر وب

3/04 ± 1/19

3/47 ± 0/95

19

تناسب محتوای آموزشی ارائه شده با اهداف مورد انتظار هر درس

3/54 ± 1/07

3/92 ± 0/69

0/0004

20

تناسب محتوای آموزشی ارائه شده با تعداد واحد هر درس

3/19 ± 1/14

3/67 ± 0/88

0/0001

21

تناسب محتوای آموزشی ارائه شده با معلومات و توانایی های

3/46 ± 1/08

3/73 ± 0/75

0/011

دانشجویان
22

ارائه منطقی محتوا از لحاظ زمانی

±26/3 1/22

3/51 ± 0/99

0/047

23

کیفیت قابل قبول محتوای آموزشی از نظر فنی

3/27 ± 1/18

3/51 ± 0/87

0/046

در ارزیابی مولفه تعامل و بازخورد گویه تقویت مهارت

( )2/43 ± 1/18کسب نمود .در حالی که بیشترین میانگین

ارتباط با دیگران میانگین نمره پایین تر از متوسط را از

نمره در این مولفه از دیدگاه اعضای هیات علمی مربوط به

دیدگاه اعضای هیات علمی ( )2/66 ± 1/07و دانشجویان

گویه ارائه بازخورد مناسب به دانشجویان پس از بررسی

مجلة افق توسعه آموزش علوم پزشکی ،دوره  ،12شماره  ،2تابستان 1400

http://hmed.mums.ac.ir

89

ارزیابی نظام آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در دوران همه گیری کرونا ویروس 2019

تکالیف ( )3/57 ± 0/91و از دیدگاه دانشجویان مربوط به

مورد بررسی از دیدگاه دانشجویان  4گویه و از دیدگاه

گویه بازخورد مناسب و به موقع پس از ارزشیابی

اعضای هیات علمی  1گویه در وضعیت نامطلوب قرار

دانشجویان ( )3/13 ± 1/21بود .در این مولفه از  6گویه

داشتند (جدول .)6

جدول  .6ارزیابی تعامل و بازخورد در نظام آموزش مجازی
رديف

گويه

دانشجويان

3

تقویت مهارت ارتباط با دیگران

2/43 ± 1/18

2/66 ± 1/07

24

فرصت تعامل بیشتر دانشجویان با یکدیگر

2/88 ± 1/33

3/13 ± 1/05

0/071

25

تعامل موثر استاد و دانشجو از طریق بازخورد تکالیف ،تاالر گفتگو
و ...
بازخورد مناسب و به موقع پس از ارزشیابی دانشجویان

2/90 ± 1/23

3/20 ± 0/97

0/017

3/13 ± 1/21

3/52 ± 0/79

0/0013

27

بررسی به موقع تکالیف توسط اعضای هیات علمی و بازخورد

±80/2 1/26

3/27 ± 0/96

0/0003

26

اعضای

سطح

هیات علمی

معناداری
0/0006

مناسب
29

3/11 ± 1/19

ارائه بازخورد مناسب به دانشجویان پس از بررسی تکالیف

3/57 ± 0/91

0/0002

در بررسی میانگین نمره گویه های مختلف مرتبط با مولفه

کارشناسان آموزش مجازی میانگین نمره باالتر از متوسط

پشتیبانی کاربران دریافتیم که گویه دسترسی به امکانات

( )3/70 ± 0/85را کسب نمود .از دیدگاه دانشجویان گویه

سخت افزاری ،نرم افزاری و پهنای باند اینترنت کمترین

ارائه آموزش های الزم پیرامون کار با سامانه و استفاده از

میانگین نمره را از دیدگاه هر دو گروه دانشجویان (± 1/30

نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نیاز بیشترین میانگین

 )2/71و اعضای هیات علمی ( )2/75 ± 1/15کسب نمود.

نمره را از دیدگاه دانشجویان ( )3/46 ± 1/09کسب نمود

از دیدگاه اعضای هیات علمی گویه پاسخگویی و راهنمایی

(جدول .)7

جدول  .7ارزیابی پشتیبانی کاربران در نظام آموزش مجازی
اعضای هیات

سطح

رديف

گويه

دانشجويان

علمی

معناداری
0/0002

28

در دسترس بودن اعضای هیات علمی و پاسخگویی به مشکالت درسی

2/96 ± 1/22

3/43 ± 0/95

30

دسترسی به امکانات سخت افزاری ،نرم افزاری و پهنای باند اینترنت

2/71 ± 1/30

2/75 ± 1/15

0/759

31

پاسخگویی و راهنمایی کارشناسان آموزش مجازی

3/15 ± 1/37

3/70 ± 0/85

0/0001

36

ارائه آموزش های الزم پیرامون کار با سامانه و استفاده از نرم افزارها و

3/46 ± 1/09

3/55 ± 1/00

0/418

سخت افزارهای مورد نیاز
37

پاسخگویی اعضای هیات علمی پیرامون مشکالت مرتبط با محتوای ارائه

±03/3 1/13

3/20 ± 0/94

0/149

شده
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در بررسی مولفه میزان حجم کاری ،همه گویه ها از دیدگاه

بهترین و گویه مناسب بودن سرعت ارائه مطالب در

هر دو گروه دانشجویان و اعضای هیات علمی میانگین نمره

محتواهای آموزشی را ضعیف ترین گویه ارزیابی نمودند

باالتر از متوسط را کسب نمودند .هر دو گروه مطالعه گویه

(جدول .)8

تناسب سطح تکالیف ارائه شده با سطح دوره آموزشی
جدول  .8ارزیابی میزان حجم کاری در نظام آموزش مجازی
رديف

گويه

دانشجويان

14

مناسب بودن بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مطالعه

3/25 ± 1/29

اعضای هیات

سطح

علمی

معناداری

3/68 ± 0/77

0/0007

محتواهای آموزشی
15

مناسب بودن سرعت ارائه مطالب در محتواهای آموزشی

3/16 ± 1/25

3/40 ± 0/95

0/060

16

مناسب بودن زمان در نظر گرفته شده برای انجام تکالیف

3/41 ± 1/17

3/67 ± 0/73

0/027

17

تناسب سطح تکالیف ارائه شده با سطح دوره آموزشی

3/52 ± 1/09

3/79 ± 0/70

0/015

در مولفه سامانه آموزش مجازی از دیدگاه اعضای هیات

هارمونی رنگ ها ،خوانا بودن عناوین و گرافیک نیز وجود

علمی گویه سرعت بارگذاری فایل ها در سامانه کمترین

داشت بطوری که اعضای هیات علمی باالترین و

میانگین نمره را کسب نمود ،این در حالی بود که همین

دانشجویان کمترین میانگین نمره را به این گویه دادند

گویه از دیدگاه دانشجویان باالترین نمره را کسب نمود .این

(جدول .)9

دیدگاه معکوس در مورد گویه مناسب بودن ظاهر سامانه از
جدول  .9ارزیابی سامانه آموزش مجازی در نظام آموزش مجازی
اعضای هیات

سطح

رديف

گويه

دانشجويان

علمی

معناداری
0/923

32

دسته بندی منطقی و منسجم عناوین در سامانه

3/25 ± 1/29

3/50 ± 1/03

0/318

33

ظاهر مناسب سامانه از نظر رنگ ها ،خوانا بودن عناوین و

3/16 ± 1/25

3/73 ± 1/00

گرافیک
34

در دسترس بودن سامانه آموزش مجازی

3/41 ± 1/17

3/29 ± 1/25

0/392

35

مناسب بودن سرعت بارگذاری و دریافت فایل ها در سامانه

3/55 ± 1/09

3/10 ± 1/11

0/0001

علی رغم همه مزایای مختلفی که پیرامون آموزش مجازی
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گرفتن استانداردهای الزم و عدم اهتمام بر ارزیابی آن می

بصورت جدی توسط ویلسون و همکارانش یادآوری شده

تواند مانع دستیابی به اهداف آموزشی مدنظر و در نهایت

بود ( .)14ارائه بخشی از برنامه به صورت ارتباط همزمان در

شکست فرایند آموزش مجازی گردد ( .)13با توجه به

قالب تاالرهای گفتگو ،سمینارهای آنالین ،و بارگذاری

شرایط پیش آمده ناشی از همه گیری بیماری کرونا  2019و

تکالیف و بررسی پاسخ به تکالیف در بازه زمانی مشخص از

ضرورت حرکت دانشگاه ها به سمت آموزش مجازی،

مواردی می باشند که می توانند تعامل و بازخورد را افزایش

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی نیز در نیمسال دوم

دهند ( .)15یکی از گویه هایی که در مولفه تعامل و

سال تحصیلی  98-99کلیه برنامه های آموزش خویش را

بازخورد آموزشی کمترین میانگین نمره را از دیدگاه هر دو

بصورت مجازی برگزار نمود .برگزاری برنامه آموزش

گروه اعضای هیات علمی و دانشجویان کسب نمود تقویت

مجازی با این حجم باال نه تنها در این دانشگاه که در همه

مهارت ارتباط با دیگران بود .در تایید این دیدگاه شاه بیگی

دانشگاه های ایران بی سابقه و تجربه نوینی بود .ما در مطالعه

و همکاران نیز در یک مقاله مروری دور شدن از روابط

حاضر به منظور بررسی چالش ها و نقایص مولفه های

انسانی ،تحت تاثیر قرار گرفتن مهارت های ارتباطی و

مختلف آموزش مجازی ،این نظام آموزشی را از دیدگاه

حرکت به سوی دنیای مجازی را یکی از نگرانی های جدی

اعضای هیات علمی و دانشجویان مورد ارزیابی قرار دادیم.

آموزش مجازی اعالم می کند ( .)6در آموزش مجازی

در ارزیابی مولفه های مختلف نظام آموزش مجازی در

بخشی از این مهارت ها می تواند از طریق ترتیب دادن

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بررسی ها نشان داد

مالقات های حضوری دانشجویان با اعضای هیات علمی و

همه مولفه های مورد بررسی به غیر از مولفه تعامل و

سپردن پروژه های تحقیقاتی و تکالیف گروهی به

بازخورد از دیدگاه هر دو گروه دانشجویان و اعضای هیات

دانشجویان کسب گردد ( .)16اما با توجه به اینکه در

علمی در وضعیت باالتر از متوسط قرار دارد .از نظر

شرایطی همچون همه گیری بیماری کروناویروس 2019

دانشجویان سامانه آموزش مجازی باالترین میانگین نمره را

امکان مالقات حضوری وجود ندارد ،باید بر جنبه های

کسب نمود ،این در حالی بود که از نظر اعضای هیات

دیگر تاکید شود.

علمی باالترین میانگین نمره مربوط به محتوای آموزشی و

کوک و دوپراس در سال  2004در توضیح موثرترین شیوه

سازماندهی آن بود .در بررسی نظرات هر دو گروه

آموزش از راه دور در آموزش پزشکی بر اهمیت استفاده از

دانشجویان و اعضای هیات علمی مولفه تعامل و بازخورد

یک سامانه ای که در کنار ویژگی های بصری مناسب،

کمترین میانگین نمره را کسب نمود.

کاربران به سهولت از آن استفاده نمایند ،تاکید نمودند (.)8

هماهنطور که عنوان گردید در مطالعه حاضر مولفه تعامل و

همچنین آنها عنوان کردند این سامانه ضمن اینکه باید

بازخورد از دیدگاه هر دو گروه اعضای هیات علمی و

همیشه در دسترس باشد ،باید با فراهم نمودن شرایط

دانشجویان کمترین میانگین نمره را کسب نمود .کاهش

خودارزیابی فراگیران زمینه را برای درگیری بیشتر آنها در

ارتباط چهره به چهره و عدم وجود فرصت تعامل کافی بین

فرایندهای آموزشی فراهم نماید (.)8

اعضای هیات علمی و دانشجویان در آموزش های مجازی

سامانه آموزش مجازی عالوه بر اینکه باید استانداردهای

یکی از نگرانی هایی بوده است که چند دهه قبل نیز

طراحی وب در آن لحاظ گردیده باشد ،امکان بارگذاری
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انواع محتواهای آموزشی با فرمت های مختلف ،امکان

خالف نتیجه مطالعه حاضر ،دالور و همکاران در مطالعه ای

انجام انواع تعامالت آموزشی ،ارزیابی وضعیت تحصیلی

نشان دادند آموزش مجازی در یادگیری خالق دانشجویان

فراگیران و پیگیری پیشرفت تحصیلی در آن فراهم باشد

موثر است ( .)6برگامین و همکاران در سال  2012نشان

( .)17در مطالعه حاضر مولفه سامانه آموزش مجازی در

دادند انعطاف پذیری دوره های آموزشی از راه دور در

مقایسه با سایر مولفه های آموزش مجازی باالترین میانگین

ابعادی همچون زمان ،مکان و ارتباط بی واسطه با مدرسین

را از دیدگاه دانشجویان کسب کرد .بر خالف همه مولفه

سبب تقویت استفاده از استراتژی های یادگیری خودراهبر

های مختلف آموزش مجازی که اختالف معناداری میان

در بین فراگیران می گردد (.)18

دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی وجود داشت ،در

هر چند در مطالعه دالوری و همکارن بر این موضوع تاکید

مولفه سامانه آموزش مجازی این اختالف معنادار مشاهده

می شود ولی آنها اذعان می کنند آموزش مبتنی بر وب به

نشد .در بررسی دقیق تر مولفه سامانه آموزش مجازی تنها

آن گونه ای که در این مطالعه ما با آن مواجه شدیم در

گویه "مناسب بودن سرعت بارگذاری و دریافت فایل ها در

مقایسه با روش های آموزش مبتنی بر کامپیوتر از تاثیر

سامانه" دارای اختالف معنادار بین دانشجویان و اعضای

کمتری بر یادگیری خالق دارد ( .)6مطالعات قبلی تاکید

هیات علمی بود .میانگین نمره پایین تر اعضای هیات علمی

می نمایند که برگزاری آموزش مجازی بصورت غیر

در مقایسه با دانشجویان به این گویه می تواند به علت

همزمان ،استفاده از روش های یاددهی-یادگیری ترکیبی و

استقرار اعضای هیات علمی در دانشگاه و استفاده از پهنای

تسلط اعضای هیات علمی در بکارگیری رسانه های

باند اینترنت مشخص باشد که بارگذاری و دریافت فایل ها

آموزشی کارآمد و به روز از مواردی می باشد که می توانند

برای اعضای هیات علمی را در مقایسه با دانشجویان با

سبب افزایش انگیزه یادگیری دانشجویان گردند (.)21-19

مشکل بیشتر مواجه ساخته است .عدم وجود زیرساخت های

با توجه به اینکه این گویه ها کمتر در اجرای برنامه آموزش

الزم برای آموزش مجازی با استفاده از اینترنت مثل

مجازی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی مورد

محدودیت در پهنای باند که باعث کارایی کمتر و اتالف

توجه قرار گرفته است ،می تواند توجیه کننده میانگین نمره

وقت زیاد کاربران می شود همیشه به عنوان چالش های

پایین گویه انگیزه یادگیری دانشجویان از دیدگاه اعضای

پیش رو آموزش مجازی مطرح بوده است ( )6و بهبود آن

هیات علمی باشد.

عالوه بر دانشگاه ،نیازمند برنامه ها و حمایت های سازمان

محتوای آموزشی و سازماندهی آن یکی از عناصر طبقه

های ذیربط می باشد.

بندی الگوی فرانسس کالین می باشد ( .)22در این مطالعه

در بین گویه های مختلف مربوط به ارزیابی فعالیت های

این مولفه یکی از مولفه هایی بود که از دیدگاه اعضای

یاددهی و یادگیری ،از دیدگاه اعضای هیات علمی و

هیات علمی باالترین میانگین نمره را در مقایسه با سایر

دانشجویان گویه یادگیری خودراهبر باالترین میانگین را

مولفه های آموزش مجازی کسب کرد .مشابه نتایج ما،

داشت .کمترین میانگین در این مولفه از دیدگاه دانشجویان

یاسینی و همکاران نیز در مطالعه بررسی اثربخشی دوره های

مربوط به گویه یادگیری خالق و از دیدگاه اعضای هیات

آموزش مجازی از دیدگاه اعضای هیات علمی و

علمی مربوط به گویه انگیزه یادگیری دانشجویان بود .بر

دانشجویان نشان دادند محتوای آموزشی و سازمان دهی آن
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در وضعیت مطلوبی قرار دارد ( .)23در بررسی بیشتر این

دانشجویان ،در انتخاب روش های تدریس ،ارائه تکالیف و

مولفه از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان گویه

بحث های گروهی ،و  ...به استعداد ها ،عالیق و نیازهای

جذاب و موثر بودن محتوای الکترونیک مبتنی بر وب

دانشجویان کمتر توجه نماید.

کمترین و گویه تناسب محتواهای ارائه شده با اهداف

اینکه در این مطالعه ما دو گویه امکان جبران عقب افتادگی

آموزشی مورد انتظار در هر درس بیشترین میانگین را کسب

دروس و تکرار پذیر بودن فرایند آموزش به دلیل حذف

نمود .برخالف یافته های ما ،سینگ و همکاران در بررسی

محدودیت های زمانی و مکانی بیشترین میانگین نمره را به

جذابیت دوره های آموزش مبتنی بر وب برای دانش

ترتیب از سوی دانشجویان و اعضای هیات علمی کسب

آموزان دریافتند که در حدود  70درصد دانش آموزان

نمودند قابل پیش بینی و منطبق بر یافته های قبلی می باشد

شرکت کننده در مطالعه دوره های آموزشی مبتنی بر وب را

( .)26 ,6همین حذف محدودیت های مکانی و زمانی به

ترجیح داده و برای آنها در مقایسه با روش های سنتی و

عنوان مهمترین دالیل توجیهی شناخته شده اند که سبب

چهره به چهره جذاب تر بود ( .)24این نتیجه ممکن است

شده در دوران همه گیری بیماری کروناویروس  2019و

ناشی از گروه سنی متفاوتی باشند که در دو مطالعه شرکت

بحران های اینچینی حرکت به سمت شیوه های آموزش

نموده اند .زیرا بر اساس مطالعه های گذشته جذابیت و موثر

مجازی جلب گردد (.)27

بودن آموزش مجازی و چالش و مشکالت پیرامون آن

در بررسی مولفه پشتیبانی کاربران نتایج نشان داد هر دو

تحت تاثیر سن ،جنس ،سطح دانش و مهارت های افراد می

گروه اعضای هیات علمی و دانشجویان میزان پشتیبانی را در

باشد (.)25

حد نیمه مطلوب ارزیابی کردند .در این مولفه گویه

مولفه های مختلف شامل زمان ،مکان ،محتوای آموزشی،

دسترسی به امکانات سخت افزاری ،نرم افزاری و پهنای باند

شیوه یادگیری ،سازماندهی ،ارتباط بی واسطه با مدرسین و

اینترنت از دیدگاه هر دو گروه دانشجویان و اعضای هیات

الزامات دوره آموزشی از عناصر انعطاف پذیری یک دوره

علمی در وضعیت نامطوبی قرار داشت .بر خالف مطالعه ما،

آموزشی می باشند ( .)18در این مولفه گویه توجه اعضای

در یک مطالعه که توسط پرت در دانشگاه اوتاگو نیوزلند و

هیات علمی به استعدادها ،عالیق و نیازهای دانشجویان

بر روی دانشجویان کارشناسی ارشد انجام شد میزان

کمترین میانگین را از دیدگاه هر دو گروه دانشجویان و

رضایت دانشجویان از پشتیبانی های صورت گرفته در طول

اعضای هیات علمی کسب نمود و این گویه در وضعیت

یک دوره آموزشی که بصورت مجازی برگزاری می

نامطلوب ارزیابی شد .زمانی و همکاران تاکید می نمایند با

گردید ،مطلوب ارزیابی شد ( .)28دلیل آن می تواند به

توجه به اینکه آموزش مجازی دانشجو محور بوده ضروری

ارسال بسته های آموزشی همراه با راهنمای آموزشی دوره

است به منظور افزایش اثربخشی اساتید در این شیوه

برای دانشجویان ،استفاده از یک مدل پشتیبانی انگیزشی

آموزشی به نیازها ،عالیق ،استعدادها و سبک یادگیری

فعال ،طراحی سامانه ای به منظور برقراری ارتباط اساتید با

دانشجویان توجه شود ( .)19به نظر می رسد تعامل و

دانشجویان ،سرویس های پشتیبانی مرکزی دانشگاه و

بازخورد پایین میان اعضای هیات علمی و دانشجویان سبب

وضعیت ارائه خدمات اینترنت اپراتورها در نیوزلند مربوط

شده اعضای هیات علمی بدون شناختن سبک های یادگیری

باشد ( )29-28که در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
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این پشتیبانی ها اینگونه منسجم ارائه نمی گردد ،در ضمن بر

باالتر از متوسط را کسب نمودند .هر دو گروه مطالعه گویه

اساس گزارش وب سایت  Speedtest.netوضعیت

تناسب سطح تکالیف ارائه شده با سطح دوره آموزشی

اینترنت در ایران در مقایسه با خیلی از کشورهای دنیا در

بهترین و گویه مناسب بودن سرعت ارائه مطالب در

وضعیت مناسبی قرار ندارد.

محتواهای آموزشی را ضعیف ترین گویه ارزیابی نمودند

در بررسی مولفه میزان حجم کاری ،همه گویه ها از دیدگاه

(جدول .)7

هر دو گروه دانشجویان و اعضای هیات علمی میانگین نمره
آنالین بود که سبب تسهیل دسترسی ما به جامعه هدف
بحث و نتيجه گيري
یافته های این مطالعه نشان می دهد هر دو گروه

مورد انتظار با وجود پراکندگی جغرافیایی گردید ،در ضمن
میزان خطای ورود داده ها به نرم افزار آماری توسط این

دانشجویان و اعضای هیات علمی مولفه های مختلف

پرسشنامه را تاحد زیادی کاهش پیدا کرد.

آموزشی مجازی را در دانشگاه علوم پزشکی خراسان

با توجه به تداوم همه گیری بیماری کروناویروس  2019و

شمالی در وضعیت متوسط به باال ارزیابی می کنند .آنها نبود

عدم امکان برگزاری برنامه های آموزش حضوری پیش

تعامل و بازخورد موثر بین اساتید و دانشجویان در طول

بینی می گردد برنامه های آموزش مجازی در دانشگاه تدوام

دوره آموزش مجازی را به عنوان یکی از چالش های اصلی

یابد .بر اساس یافته های این مطالعه پیشنهاد می گردد تعامل

آموزش مجازی معرفی کردند .این مطالعه اولین مطالعه ای

و بازخورد موثر بین اساتید و دانشجویان از طریق برقراری

بود که نظام آموزش مجازی را در دانشگاه علوم پزشکی

ارتباط همزمان ،فراهم نمودن امکان فعالیت یادگیری

خراسان شمالی مورد بررسی قرار داد

گروهی ،ارتقای یادگیری فعال و ارائه بازخوردهای فوری

این اولین مطالعه ای بود که نظام آموزش مجازی را در

در طول دوره فراهم گردد .همچنین ضروری است پشتیبانی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی مورد ارزیابی قرار

کافی در فراهم نمودن امکانات الزم برای آموزش مجازی

داد .بی شک این مطالعه دارای نقاط قوت و محدودیت

میسر شود.

هایی نیز بود .با توجه به اینکه همه برنامه های آموزشی در
زمان انجام این مطالعه در دانشگاه علوم پزشکی خراسان

تقدير و تشكر:

شمالی بصورت مجازی برگزار می گردید ،امکان تعریف

نویسندگان این مقاله مراتب سپاس و قدردانی

مطالعه ای مقطعی-تحلیلی که بتوان نظام آموزش مجازی را

خویش را از همکاران مرکز مطالعات و توسعه آموزش

با نظام آموزش سنتی مقایسه کرد وجود نداشت .در ضمن با

علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اعالم

توجه به اینکه امکان در دسترس بودن دانشجویان با توجه به

می نمایند.

شرایط خاص ناشی از همه گیری بیماری کرونا  2019فراهم
نبود ،امکان ارزیابی اثربخشی نظام آموزش مجازی بر اساس

تضاد منافع:

مدل کرک پاتریک در چهار سطح بجز سطح اول فراهم

در این مطالعه هیچ گونه تعارض منافع وجود ندارد.

نگردید .از نقاط قوت این مطالعه استفاده از پرسشنامه
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