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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 semi-

desirable (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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در  یخراسان شمال یدر دانشگاه علوم پزشک ینظام آموزش مجاز یابیارز

 2019 روسیو کرونا یریدوران همه گ

 *5حسن نامدار احمدآباد 4مصطفی روشن روان ،3جعفریاحسان  ،2شیما شکری، 1 محمدرضا صفدری
 .رانیبجنورد، ا ،یخراسان شمال یلوم پزشک)ع(، دانشگاه ع یامام عل مارستانیب ،یو ارتوپد یگروه جراح ،یارتوپد اریاستاد 1
 .رانیبجنورد، ا ،یخراسان شمال یدانشگاه علوم پزشک ،یبنت الهد مارستانیاطفال، گروه اطفال، ب اریاستاد 2
 .رانیبجنورد، ا ،یخراسان شمال یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده دندانپزشک ،یدندان یگروه پروتزها ،یدندان یپروتزها اریاستاد 3
 .رانیبجنورد، ا ،یخراسان شمال یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پرستار ،یگروه پرستار ،یپرستار یمرب 4
 .رانیبجنورد، ا ،یخراسان شمال یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یشگاهیو علوم آزما یولوژیگروه پاتوب ،یپزشک یشناس یمنیا اریاستاد 5

 چكيده مشخصات مقاله
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را  رانیا یدر سراسر جهان از جمله آموزش عال یآموزش یستمهایس COVID 19 ریهمه گ یماریب مقدمه:

 یعلوم پزشک یاز اختالل در آموزش در دانشگاه ها یریجلوگ یبرا یقرار داده است. آموزش مجاز ریتحت تأث

وزش حاضر نظام آم عهاست.  ما در مطال افتهیمتعارف آموزش رواج  یکردهایرو یبرا ینیگزیبه عنوان جا رانیا

 یابیمورد ارز انیو دانشجو یعلم اتیه یاعضا دگاهیاز د یخراسان شمال یرا در دانشگاه علوم پزشک یمجاز

 .میقرار داد

مختلف با  یدانشجو از دانشکده ها 354و  یعلم ئتیعضو ه 115 ،یلیتحل یفیمطالعه توص نیدر ا روش كار:

که  یداده ها با استفاده از پرسشنامه ا ی. جمع آورانتخاب شدند یطبقه ا یتصادف یریاستفاده از روش نمونه گ

 یریادگی-یاددهی یها تیبود، انجام شد. مؤلفه ها شامل فعال یآموزش مجاز ستمیس یابیارز یمؤلفه برا 8شامل 

کاربران ، حجم کار و سامانه  یبانی، تعامل و بازخورد ، پشت یو سازمان یآموزش ی، محتوا یری، انعطاف پذ

داده ها با استفاده از نرم افزار گراف پد  لیو تحل هیتجز یبرا یو استنباط یفیبودند. از آمار توص یآموزش مجاز

 .استفاده شد زمیپر

در  یآموزش مجاز یهمه مولفه ها یعلم اتیه یو اعضا انیدانشجو دگاهیها نشان داد از د افتهی نتايج:

 تیند، تنها مولفه تعامل و بازخورد در وضعباش ینمره باالتر از متوسط( م نیانگیمطلوب )م مهین تیوضع

 نیب یکه تفاوت معنادار میافتیما در ن،یتر از متوسط( قرار داشت. عالوه بر ا نیینمره پا نیانگینامطلوب )م

بجز مولفه سامانه آموزش  یمختلف مرتبط با آموزش مجاز یدر مولفه ها انیو دانشجو یعلم یاعضا دگاهید

 .وجود دارد یمجاز

 اتیه یاعضا نیشود تعامل و بازخورد ب یم شنهادیپ یآموزش مجاز تیفیک یبه منظور ارتقا گيري:نتيجه 

 یارتقا ،یگروه یریادگی تیارتباط همزمان، فراهم نمودن امکان فعال یبرقرار قیاز طر انیو دانشجو یعلم

 .در طول دوره فراهم گردد یفور یفعال و ارائه بازخوردها یریادگی
 اين مقالهنحوه ارجاع به 

Safdari M, Shekari Sh, Jafari E, Roshanravan M, Namdar Ahmadabad H, Evaluation of Virtual Educations System from the 

Viewpoints of Faculty Members and Students in NKUMS during the Pandemic Coronavirus 2019. Horizon of Medical 

Education Development. 2021;12(2):81-96 
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 مقدمه

 یریادگی طیمح کیبه آموزش در  یآموزش مجاز       

 ندیمشارکت کنندگان فرا نیشود که ارتباط ب یاطالق م

و   یکه بصورت مجاز ینه بصورت حضور یآموزش

نوع  نیباشد. در ا یهر دو م ایمتفاوت از نظر زمان، مکان 

 یبرنامه ها قیدوره را از طر یآموزش مدرس محتوا

 دئوی، و نترنتی، ا یدوره، منابع چند رسانه ا تیریمد

(. آموزش 1دهد ) یقرار م ریفراگ اریکنفرانس و ... در اخت

را به خود گرفته و  یشتریسرعت رشد ب ریدر دهه اخ یمجاز

را به مفهوم آموزش در  یجلوه خاص ژهیو یها تیا قابلب

شود که  یم ینیب شی(. پ2داده است ) ایدن یتمام کشورها

 یگذراندن دوره ها مکاننه چندان دور، ا یا ندهیدر آ

 نترنتیا ایوب  یصرفاً با استفاده از شبکه جهان یآموزش

 نیگزیجا "یدرس مجاز یکالسها"گردد و  ریامکان پذ

 (. 3آموزش گردند ) ینتس یروش ها

 یریادگیآهنگ  میتظ نه،یمورد و پرهز یب یترددها حذف

به  یدسترس ش،یخو طیبا توجه به شرا رانیفراگ یاز سو

 یریگیدر پ عیدر هر مکان و هر زمان، تسر یآموزش یمحتوا

کاهش  ع،یو امکان بازخورد سر یآموزش شرفتیپ تیوضع

 یهمگام ییتوانااز عدم  یناش رانیفراگ یاضطراب و نگران

 یاز نظر زمان یریانعطاف پذ ان،یدانشجو ریبا سا یریادگی

 یشمرده م یآموزش مجاز یایمزا نیاز مهمتر ر،یفراگ یبرا

 یمتعدد یاینوع آموزش با مزا نی(.  هر چند ا5-4شود )

با چالش  گرید یمانند هر روش آموزش یباشد ول یهمراه م

از  رانی. دور شدن فراگتواند همراه باشد یم زین یبیها و معا

کمرنگ شدن جنبه عاطفی و حمایتی  ،یارتباط یها مهارت

عدم امکان  نهیدر زم تیمحدود ر،یمدرس و فراگ نیب

و امکانات الزم  زاتیبه تجه رانیهمه فراگ کسانی یدسترس

 یالزم برا یاستانداردها تیعدم رعا نه،یزم نیدر ا

 قیعمدرک  جادیشده، عدم ا هیته یآموزش یمحتواها

رامون موضوعات مطرح شده، الزام یبواسطه عدم بحث پ

 یکه از انضباط کمتر یرانیفراگ یبرا یکمتر یآور

 یآموزش مجاز بیاز معا یباشند بخش یبرخودار م

 (.   6-5شود ) یمحسوب م

در  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک رانیا در

 یدر آموزش علوم پزشک یطرح تحول و نوآور یراستا

را به عنوان  یدر علوم پزشک یته توسعه آموزش مجازبس

به  1394طرح در سال  نیدوازده گانه ا یاز بسته ها یکی

(. 7سراسر کشور ابالغ نمود ) یعلوم پزشک یدانشگاه ها

نمودند با  یسع یعلوم پزشک یدانشگاه ها غ،ابال نیبدنبال ا

 دیتول زش،یو انگ قیتشو ن،یقوان میتنظ ،یانسان یروین میتعل

 یالزم برا یها رساختیز نیتام ،یکیالکترون یمحتوا

 یری(. با همه گ7) ندیرا فراهم نما یتوسعه آموزش مجاز

سراسر  یآموزش یها ستمیکه س 19-دیکو یماریاز ب یناش

کل  بایقرار داده و منجر به بسته شدن تقر ریأثجهان را تحت ت

 7/1از  شیب تیمدارس، دانشگاه ها و دانشکده ها و محروم

به  ی(، آموزش مجاز8) دیاز آموزش گرد ریفراگ اردیلیم

 یریو جلوگ انیدانشجو لیادامه تحص اصلی کار¬عنوان راه

از  رانیا یعلوم پزشک یدر دانشگاه ها یاز وقفه آموزش
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در نظر گرفته  یخراسان شمال یعلوم پزشک گاهجمله دانش

 شد. 

 یهاتیفعال تیکم شیو افزا رساختیز تیتقو اگرچه

 یخراسان شمال یدر دانشگاه علوم پزشک یوزش مجازآم

از هر زمان  شیب رانیا یعلوم پزشک یدانشگاه ها ریمشابه سا

است در  یضرور یبا شدت و قدرت ادامه دارد، ول یگرید

و مشخص شدن  یآموزش مجاز تیفیک شیافزا یراستا

در دانشگاه  ینظام آموزش مجاز ،نقاط قوت و ضعف آن

. ردیقرار گ یابیمورد ارز یشمال خراسان یعلوم پزشک

 یزیمراحل برنامه ر نیاز مهمتر یکی ینظام آموزش یابیارز

 یدیمف اریآن اطالعات بس حیاست که انجام صح یآموزش

 یآموزش یبرنامه ها یو اجرا یطراح یرا درباره چگونگ

 یدهد و م یقرار م یآموزش زانیو برنامه ر رانیمد اریدراخت

 یآموزش یندهایاصالح و بهبود فرا یابر یدیمف یتواند مبنا

(. بر 9) دیو حرکت به سمت آموزش پاسخگو را فراهم نما

بار نظام آموزش  نیاول یاساس ما در مطالعه حاضر برا نیا

از  یخراسان شمال یرا در دانشگاه علوم پزشک یمجاز

قرار  یابیمورد ارز انیدانشجوو  یعلم اتیه یاعضا دگاهید

 .میداد

 روش كار

 یم یلیتحل-یفیمطالعه توص کیش حاضر پژوه

و با هدف  یخراسان شمال یباشد که در دانشگاه علوم پزشک

 یعلم اتیه یاعضا دگاهیاز د ینظام آموزش مجاز یابیارز

تعداد  نکهیانجام شد. با توجه به ا1399در سال  انیو دانشجو

مطالعه در  نیا یبرا طیحائز شرا یعلم اتیه یاعضا

در حدود  انینفر و تعداد دانشجو 165 وددانشگاه در حد

کوکران  ریینفر بود با استفاده از فرمول نمونه گ 2200

جامعه ای با در نظر گرفتن سطح  نیحجم نمونه برای چن

 اتیه یاعضا یدرصد برا 05/0 یدرصد و خطا 95 نانیاطم

نفر در نظر  327 انیدانشجو ینفر و برا 115در حدود  یعلم

که مهمان در دانشگاه  یانیانشجود ازگرفته شد. آندسته 

بودند از  یلیتحص یدر مرخص یلیبه هر دل ایو  گرید یها

 زین یعلم اتیه یمطالعه حذف شدند. در مورد اعضا

 تیمامور ،یاستعالج ای مانیزا یمرخص ،یفرصت مطالعات

 اریمع گرید یمامور به خدمت در دانشگاه ها ،یآموزش

 نیا نکهیا توجه به ا. بدخروج از مطالعه در نظر گرفته ش

 ،یدندانپزشک ،یچهار دانشکده پزشک یدانشگاه دارا

مجتمع  کیو بهداشت در شهرستان بجنورد،  یپرستار

مرکز  کیو   روانیسالمت در شهرستان ش یآموزش عال

در شهرستان مانه و سملقان  یپزشک یها تیآموزش فور

 یبرا یطبقات یتصادف یریباشد، از روش نمونه گ یم

 یبه حجم نمونه مورد نظر استفاده شد تا اعضا یابیتدس

از همه دانشگاه وارد مطالعه  انیو دانشجو یعلم اتیه

 گردند. 

بود که  یپرسشنامه محقق سـاخته ا ق،یتحق ابزار

شامل  یشناخت تیجمع یها یژگیمتشکل از دو قسمت و

 یابیمرتبط با ارز هیگو 37تاهل و... و  تیسن، جنس، وضع

 یها تیمولفه فعال 8که در قالب  یزنظام آموزش مجا

 یدوره آموزش یری(، انعطاف پذهیگو 7) یریادگی-یاددهی

(، هیگو 6آن ) یو سازمانده یموزشآ ی(، محتواهیگو 5)

 زانی(، م هیگو 5کاربران ) یبانی(، پشت6تعامل و بازخورد )

( هیگو 4) ی(، و سامانه آموزش مجازهیگو 4) یحجم کار

مرتبط با  یها هیمطالعه و گو یفه ها. مولدیگرد یطبقه بند

و  یرسلیک کیگر یشنهادیپ یآن بر اساس مولفه ها

 طی(. بواسطه شرا12-10) دیگرد یمطالعات مشابه طراح

 2019 روسیکروناو یماریب یریاز همه گ یخاص ناش
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شرکت کنندگان  یو برا یپرسشنامه بصورت برخط طراح

 نیا قیز طرا انیبه دانشجو ی. سهولت دسترسدیارسال گرد

دانشجو  327از  شتریتعداد ب دیپرسشنامه برخط سبب گرد

 نییتع ی. براندینفر( در مطالعه شرکت نما 354مورد انتظار )

از  کیبا هر  یآموزش مجاز تیمطلوب بودن وضع زانیم

 اری) بس ییپنج تا کرتیل اسیمطرح شده از مق یها هیگو

، 2، نامطلوب=3مطلوب= مهی، ن4، مطلوب = 5مطلوب=

 .دی( استفاده گرد 1نامطلوب= اریبس

ز از نظرات ده نفر ا ییمحتوا ییروا دییتا یبرا

 در لیآگاه و با تجربه که سابقه تحص یعلم اتیه یاعضا

 بهمحاس یرا داشتند، استفاده شد. برا یدوره آموزش پزشک

. کرونباخ استفاده شد یپرسشنامه، از روش آلفا ییایپا

و  87/0 یعلم اتیه یاعضا یپرسشنامه برا یآلفا بیضر

 . دیبرآورد گرد 93/0ان یدانشجو یبرا

 زیآنال یبرا 5نسخه  زمیاز نرم افزار گراف پد پر 

داده ها از  لیو تحل هیتجز یداده ها استفاده شد. برا یآمار

درصد،  ،یفراوان عیمثل توز یفیتوص یآمار یروش ها

 یوراستفاده شد. اطالعات جمع آ اریو انحراف مع نیانگیم

جهت  یمجذور کا کیشده با استفاده از آزمون ناپارامتر

 ارمعی انحراف ± نیانگیبه صورت م جیو نتا یفیک یها ریمتغ

مورد  یها هیگو نیانگیم سهیمقا ینشان داده شدند. برا

 P ریاستفاده شد. مقاد کطرفهی انسیوار زیمطالعه از آنال

 .فته شدمعنادار در نظر گر آماری نظر از ˃ 05/0کمتر از 

 نتايج

 یعلم اتیعضو ه 115دانشجو و  354مطالعه  نیدر ا       

 یشرکت کردند.  اعضا نیپرسشنامه آنال لیدانشگاه در تکم

 تیمطالعه از نظر وضع نیشرکت کننده در ا یعلم اتیه

نفر  51 یخراسان شمال یدر دانشگاه علوم پزشک یاستخدام

 یصد( قرارداددر 2/5نفر ) 6 ،یتعهدات یرویدرصد( ن3/44)

-یدرصد( رسم1/6نفر ) 7 ،یمانیدرصد( پ4/37نفر ) 43، 

اطالعات  ریبودند. سا یدرصد( رسم 7نفر ) 8و  ،یشیآزما

نشان  1افراد شرکت کننده در جدول  یتیشخص یها یژگیو

 . داده شده است

 مطالعه ینمونه آمار یشناخت تیجمع یها یژگیو .1جدول 
 رديف متغیر )طبقات متغیر( و تعداد)درصد(دانشج هیات علمی تعداد )درصد(

 1 دانشکده پزشکی (2/45) 160 (3/58) 67

 پرستاری (1/14) 50 (7/8) 10

 دندان پزشکی (3/9)33 (7/21)25

 بهداشت (5/21) 76 (1/6) 7

 مجتمع آموزش عالی سالمت شیروان (6/7) 27 (3/4) 5

 زشکی مانه و سملقانمرکز آموزش فوریت های پ (3/2) 8 (9/0) 1

 2 جنسیت زن (9/58) 208 (7/41) 48

 مرد (1/41)145 (3/58) 67

 3 وضعیت تاهل مجرد (4/88)313 (8/14) 17

 متاهل (6/11)41 (2/85)98

 4 سن )سال( (6/33) 119سال:  18-20 (7/1) 2سال:  29-20
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 (52) 184سال:  21-23 (9/53) 62سال:  39-30

 (8/6) 24سال:  24-26 (33) 38سال:  49-40

 (6/7) 27سال:   ≥ 27 (3/11) 13سال:   59-50

 5 وضعیت تحصیلی (6/5) 23مقطع کاردانی:  (9/18) 21کارشناسی ارشد: 

PhD :23 (7/20)  :(50) 177مقطع کارشناسی 

 (8/0) 3مقطع کارشناسی ارشد:  (7/47) 53دکتری تخصصی: 

 (7/42) 151مقطع دکتری عمومی:  (6/12) 14فوق تخصص: 

 

 یدر دانشگاه علوم پزشک ینظام آموزش مجاز یابیارز

 انیهر دو گروه دانشجو دگاهینشان داد از د یخراسان شمال

 یمختلف آموزش مجاز یمولفه ها یعلم اتیه یو اعضا

مطالعه تنها  نیباالتر از متوسط قرار دارند. در ا تیدر وضع

 یو اعضا انیدانشجو دگاهید از دمولفه تعامل و بازخور

نامطلوب  تیتر از متوسط و در وضع نییپا یعلم اتیه

مختلف مطالعه از نظر  یمولفه ها نی. در بدیگرد یابیارز

نمره را  نیانگیم نیباالتر یسامانه آموزش مجاز انیدانشجو

بود که از نظر  یدر حال نای ،(52/3 ± 11/1کسب نمود )

 ینمره مربوط به محتوا نیانگیم نیباالتر یعلم اتیه یاعضا

 بررسی در(. 64/3 ± 87/0آن بود ) یو سازمانده یزشآمو

مولفه  یعلم اتیه یو اعضا انینظرات هر دو گروه دانشجو

نمره را کسب  نیانگیم نیکمتر یتعامل و بازخورد آموزش

: یعلم اتیه اعضای ، 88/2 ± 25/1:  انینمود )دانشجو

 یو اعضا انیدانشجو دگاهید سهمقای در(. 22/3 ± 01/1

مورد مطالعه بجز  یدر همه مولفه ها میافتیدر یعلم اتیه

 دگاهید نیب یاختالف معنادار یمولفه سامانه آموزش مجاز

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

مطالعه بود که  نیتنها مولفه موجود در ا یآموزش مجاز

با  سهیدر مقا انیدانشجواز  یباالتر نیانگیتوانست نمره م

  (.2)جدول  دیکسب نما یعلم اتیه یاعضا

 

. 

 یعلم اتیه یو اعضا انیدانشجو دگاهیاز د یمختلف نظام آموزش مجاز یمولفه ها یابیارز .2جدول 
 سطح معناداری ديدگاه اعضای هیات علمی ديدگاه دانشجويان مولفه رديف

 ˂ 0001/0 33/3 ± 02/1 10/3 ± 31/1 یادگیری-فعالیت های یاددهی 1

 ˂ 0001/0 63/3 ± 96/0 37/3 ± 29/1 انعطاف پذیری 2

 ˂ 0001/0 64/3 ± 87/0 29/3 ± 16/1 آن سازماندهی محتوای آموزشی و  3

 ˂ 0001/0 22/3 ± 01/1 88/2 ± 25/1 تعامل و بازخورد 4

 ˂ 0001/0 33/3 ± 03/1 06/3 ± 20/1 پشتیبانی کاربران 5

 ˂ 0001/0 63/3 ± 80/0 33/3 ± 21/1 میزان حجم کاری 6

 914/0 35/3 ± 98/0 52/3 ± 11/1 سامانه آموزش مجازی 7

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy2ZTQt5jqAhVB_KQKHUtKDFUQFjACegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fghorbanian44.blogfa.com%2Fpost%2F34&usg=AOvVaw15KPcLCW3LmDyxnPFR1CVI
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 یها تیمختلف مربوط به مولفه فعال یها هیگو نیدر ب

و  یعلم اتیه یاعضا دگاهیاز د ،یریادگیو  یاددهی

را  نیانگیم نیخودراهبر باالتر یریادگی هیگو انیدانشجو

: یعلم اتیه اعضای ،65/3 ± 23/1: انیداشت )دانشجو

 دگاهیمولفه از د نیدر ا نیانگیم نکمتری(. 95/3 ± 80/0

( 74/2 ± 22/1خالق ) یریادگی هیبه گو ربوطم انیدانشجو

 زهیانگ هیمربوط به گو یعلم اتیه یاعضا دگاهدی از و

 افتهی اساس بر(.  82/2 ± 00/1بود ) انیدانشجو یریادگی

 یریادگی زهیخالق و انگ یریادگی هیمطالعه دو گو نیا یها

 تیتر از متوسط و در وضع نییهر دو گروه پا دگاهیاز د

  (.3نامطلوب قرار دارند )جدول 

 یدر نظام آموزش مجاز یریادگی-یاددهی یها تیفعال یابیارز .3جدول 

 سطح معناداری اعضای هیات علمی دانشجويان گويه ها رديف

 822/0 82/2 ± 00/1 79/2 ± 29/1 انگیزه یادگیری 1

 140/0 93/2 ± 94/0 74/2 ± 22/1 خالق یادگیری 2

 015/0 95/3 ± 80/0 65/3 ± 23/1 یادگیری خودراهبر 4

 084/0 53/3 ± 95/0 31/3 ± 26/1 دانشجو محور بودن 5

 184/0 06/3 ± 99/0 87/2± 35/1 میزان ماندگاری اطالعات 6

 039/0 13/3 ± 97/0 86/2 ± 31/1 دستیابی به سطوح باالتر یادگیری 7

 001/0 92/3 ± 82/0 45/3 ± 19/1 تنوع در شیوه های یاددهی 8

 

 یتوجه اعضا هیگو یدوره آموزش یریدر مولفه انعطاف پذ

 انیدانشجو یازهایو ن قیبه استعدادها، عال یعلم اتیه

و  انیهر دو گروه دانشجو دگاهیرا از د نیانگیم نیکمتر

 ،65/2± 25/1: انیکسب نمود )دانشجو یعلم اتیه یاعضا

 تیدر وضع هیگو نای و( 86/2 ± 94/0: یعلم اتیه اعضای

 دگاهیبود که از د یدرحال نیشد. ا یابیارز بنامطلو

 17/1دروس ) یامکان جبران عقب افتادگ هیگو انیدانشجو

بودن  ریتکرار پذ یعلم اتیه یاعضا دگاهدی از و( 90/3 ±

و  یزمان یها تیحذف محدود لیآموزش به دل ندیفرا

را کسب نمودند  نیانگیم نیشتربی( 20/4 ± 64/0) یمکان

   (.4)جدول 
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 یدر نظام آموزش مجاز یدوره آموزش یریانعطاف پذ یابیارز .4جدول 

سطح  اعضای هیات علمی دانشجويان گويه رديف

 معناداری

 691/0 36/3 ± 88/0 31/3 ± 21/1 انطباق نحوه یادگیری دانشجو با عالیق و توانایی اش 1

 0003/0 58/3 ± 92/0 12/3 ± 21/1 وع در روش های ارزیابی دانشجوتن 2

 025/0 13/4 ± 71/0 87/3 ± 17/1 تکرار پذیر بودن فرایند آموزش بدون محدودیت زمانی و مکانی 3

 007/0 20/4 ± 64/0 90/3 ± 17/1 امکان جبران عقب افتادگی دروس 4

نیازهای  توجه اعضای هیات علمی به استعدادها، عالیق و 5

 دانشجویان

25/1 ±65/2 94/0 ± 86/2 112/0 

 

 یآن بررس یو سازمانده یآموزش یمولفه محتوا یابیدر ارز

ارائه شده با  یآموزش یتناسب محتوا هیها نشان داد گو

 یعلم اتیه یاعضا دگاهیاهداف مورد انتظار هر درس از د

 نیشتربی( 54/3 ± 07/1) اندانشجوی و( 92/3 ± 69/0)

جذاب و  هیمولفه گو نینمره را کسب نمود. در ا نیگانیم

بر وب در  یمبتن کیالکترون یبودن محتوا بخشلذت 

نمره را از هر دو  نیانگیم نیها کمتر هیگو ریبا سا سهیمقا

 یعلم اتیه اعضای و( 04/3 ± 19/1) انیگروه دانشجو

ها اختالف  هی( کسب نمود.  در همه گو47/3 ± 95/0)

وجود داشت  دیو اسات انیدانشجو گاهدید نیمعنادار ب

(05/0˂ P 5( )جدول.)   

 

 یآن در نظام آموزش مجاز یو سازمانده یآموزش یمحتوا یابیارز .5جدول 

اعضای هیات  دانشجويان گويه رديف

 علمی

سطح 

 معناداری

 0004/0 47/3 ± 95/0 04/3 ± 19/1 جذاب و موثر بودن محتوای الکترونیک مبتنی بر وب 18

 0004/0 92/3 ± 69/0 54/3 ± 07/1 تناسب محتوای آموزشی ارائه شده با اهداف مورد انتظار هر درس 19

 0001/0 67/3 ± 88/0 19/3 ± 14/1 تناسب محتوای آموزشی ارائه شده با تعداد واحد هر درس 20

تناسب محتوای آموزشی ارائه شده با معلومات و توانایی های  21

 دانشجویان

08/1 ± 46/3 75/0 ± 73/3 011/0 

 047/0 51/3 ± 99/0 26/3± 22/1 ارائه منطقی محتوا از لحاظ زمانی 22

 046/0 51/3 ± 87/0 27/3 ± 18/1 کیفیت قابل قبول محتوای آموزشی از نظر فنی 23

 

مهارت  تیتقو هیمولفه تعامل و بازخورد گو یابیدر ارز

سط را از تر از متو نیینمره پا نیانگیم گرانیارتباط با د

 اندانشجوی و( 66/2 ± 07/1) یعلم اتیه یاعضا دگاهید

 نیانگیم نیشتریکه ب حالی در. نمود کسب( 43/2 ± 18/1)

مربوط به  یعلم اتیه یاعضا دگاهیمولفه از د نینمره در ا

 یپس از بررس انیارائه بازخورد مناسب به دانشجو هیگو
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ربوط به م انیدانشجو دگاهید از و( 57/3 ± 91/0) فیتکال

 یابیبازخورد مناسب و به موقع پس از ارزش هیگو

 هیگو 6مولفه از  نای در. بود( 13/3 ± 21/1) انیدانشجو

 دگاهیو از د هیگو 4 انیدانشجو دگاهیاز د یمورد بررس

نامطلوب قرار  تیدر وضع هیگو 1 یعلم اتیه یاعضا

  (.6داشتند )جدول 

 یم آموزش مجازتعامل و بازخورد در نظا یابیارز .6جدول 

اعضای  دانشجويان گويه رديف

 هیات علمی

سطح 

 معناداری

 0006/0 66/2 ± 07/1 43/2 ± 18/1 تقویت مهارت ارتباط با دیگران 3

  071/0 13/3 ± 05/1 88/2 ± 33/1 فرصت تعامل بیشتر دانشجویان با یکدیگر 24

ر گفتگو تعامل موثر استاد و دانشجو از طریق بازخورد تکالیف، تاال 25
 و ...

23/1 ± 90/2 97/0 ± 20/3 017/0 

 0013/0 52/3 ± 79/0 13/3 ± 21/1 بازخورد مناسب و به موقع پس از ارزشیابی دانشجویان 26

بررسی به موقع تکالیف توسط اعضای هیات علمی و بازخورد  27

 مناسب

26/1 ±80/2 96/0 ± 27/3 0003/0 

 0002/0 57/3 ± 91/0 11/3 ± 19/1 پس از بررسی تکالیف  ارائه بازخورد مناسب به دانشجویان 29

 

مختلف مرتبط با مولفه  یها هینمره گو نیانگیم یدر بررس

به امکانات  یدسترس هیکه گو میافتیکاربران در یبانیپشت

 نیکمتر نترنتیباند ا یو پهنا ینرم افزار ،یسخت افزار

 ± 30/1) انیهر دو گروه دانشجو دگاهینمره را از د نیانگیم

. نمود کسب( 75/2 ± 15/1) یعلم اتیه اعضای و( 71/2

 ییو راهنما ییپاسخگو هیگو یعلم اتیه یاعضا دگاهدی از

نمره باالتر از متوسط  نیانگیم یکارشناسان آموزش مجاز

 هیگو انیدانشجو دگاهینمود. از د کسب را( 70/3 ± 85/0)

استفاده از کار با سامانه و  رامونیالزم پ یارائه آموزش ها

 نیانگیم نیشتریب ازیمورد ن ینرم افزارها و سخت افزارها

 نمود کسب( 46/3 ± 09/1) انیدانشجو دگاهینمره را از د

  (.7ول جد)

 یکاربران در نظام آموزش مجاز یبانیپشت یابیارز .7جدول 

اعضای هیات  دانشجويان گويه رديف

 علمی

سطح 

 معناداری

 0002/0 43/3 ± 95/0 96/2 ± 22/1 ت علمی و پاسخگویی به مشکالت درسیدر دسترس بودن اعضای هیا 28

 759/0 75/2 ± 15/1 71/2 ± 30/1 دسترسی به امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و پهنای باند اینترنت 30

 0001/0 70/3 ± 85/0 15/3 ± 37/1 پاسخگویی و راهنمایی کارشناسان آموزش مجازی 31

الزم پیرامون کار با سامانه و استفاده از نرم افزارها و  ارائه آموزش های 36

 سخت افزارهای مورد نیاز

09/1 ± 46/3 00/1 ± 55/3 418/0 

پاسخگویی اعضای هیات علمی پیرامون مشکالت مرتبط با محتوای ارائه  37

 شده

13/1 ±03/3 94/0 ± 20/3 149/0 
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 دگاهیدها از  هیهمه گو ،یحجم کار زانیمولفه م یدر بررس

نمره  نیانگیم یعلم اتیه یو اعضا انیهر دو گروه دانشجو

 هیباالتر از متوسط را کسب نمودند. هر دو گروه مطالعه گو

  یارائه شده با سطح دوره آموزش فیتناسب سطح تکال

مناسب بودن سرعت ارائه مطالب در  هیو گو نیبهتر

نمودند  یابیارز هیگو نیتر فیرا ضع یآموزش یهامحتوا

  (.8دول )ج

 یدر نظام آموزش مجاز یحجم کار زانیم یابیارز .8جدول 

اعضای هیات  دانشجويان گويه رديف

 علمی

سطح 

 معناداری

ه مناسب بودن بازه زمانی در نظر گرفته شده برای مطالع 14

 محتواهای آموزشی

29/1 ± 25/3 77/0 ± 68/3 0007/0 

 060/0 40/3 ± 95/0 16/3 ± 25/1 آموزشیمناسب بودن سرعت ارائه مطالب در محتواهای  15

 027/0 67/3 ± 73/0 41/3 ± 17/1 فمناسب بودن زمان در نظر گرفته شده برای انجام تکالی 16

 015/0 79/3 ± 70/0 52/3 ± 09/1 تناسب سطح تکالیف ارائه شده با سطح دوره آموزشی 17

 

 اتیه یاعضا دگاهیاز د یدر مولفه سامانه آموزش مجاز

 نیها در سامانه کمتر لیفا یسرعت بارگذار هیگو یمعل

 نیبود که هم یدر حال نینمره را کسب نمود، ا نیانگیم

 نینمره را کسب نمود. ا نیباالتر انیدانشجو دگاهیاز د هیگو

مناسب بودن ظاهر سامانه از  هیمعکوس در مورد گو دگاهید

وجود  زین کیو گراف نیرنگ ها، خوانا بودن عناو یهارمون

و  نیباالتر یعلم اتیه یکه اعضا یداشت بطور

دادند  هیگو نینمره را به ا نیانگیم نیکمتر انیدانشجو

   (.9)جدول 

 یدر نظام آموزش مجاز یسامانه آموزش مجاز یابیارز .9جدول 

اعضای هیات  دانشجويان گويه رديف

 علمی

سطح 

 معناداری

 923/0 50/3 ± 03/1 25/3 ± 29/1 انهدسته بندی منطقی و منسجم عناوین در سام 32

 وین ظاهر مناسب سامانه از نظر رنگ ها، خوانا بودن عناو 33

 گرافیک

25/1 ± 16/3 00/1 ± 73/3 318/0 

 392/0 29/3 ± 25/1 41/3 ± 17/1 در دسترس بودن سامانه آموزش مجازی 34

 0001/0 10/3 ± 11/1 55/3 ± 09/1 انهمناسب بودن سرعت بارگذاری و دریافت فایل ها در سام 35

 

بدون در نظر  یآموزش وهیش نیمطرح شده، استفاده از ا یآموزش مجاز رامونیکه پ یمختلف یایرغم همه مزا یعل



 2019 روسیکرونا و یریدر دوران همه گ یخراسان شمال یدر دانشگاه علوم پزشک ینظام آموزش مجاز یابیارز     91
  

                                                                                                                                                                    
 

 http://hmed.mums.ac.ir                                                                     1400تابستان  ،2، شماره 12توسعه آموزش علوم پزشکی، دوره مجلة افق 

 یآن م یابیالزم و عدم اهتمام بر ارز یگرفتن استانداردها

 تیمدنظر و در نها یبه اهداف آموزش یابیتواند مانع دست

(. با توجه به 13گردد ) یآموزش مجاز ندیشکست فرا

و  2019کرونا  یماریب یریاز همه گ یآمده ناش شیپ طیشرا

 ،یضرورت حرکت دانشگاه ها به سمت آموزش مجاز

دوم  مسالیدر ن زین یخراسان شمال یدانشگاه علوم پزشک

را  شیآموزش خو یبرنامه ها هیکل 98-99 یلیسال تحص

وزش برنامه آم یبرگزار نمود. برگزار یبصورت مجاز

دانشگاه که در همه  نیدر ا تنهاحجم باال نه  نیبا ا یمجاز

بود. ما در مطالعه  ینیسابقه و تجربه نو یب رانیا یدانشگاه ها

 یمولفه ها صیچالش ها و نقا یحاضر به منظور بررس

 دگاهیرا از د ینظام آموزش نیا ،یمختلف آموزش مجاز

 . میر دادقرا یابیمورد ارز انیو دانشجو یعلم اتیه یاعضا

در  یمختلف نظام آموزش مجاز یمولفه ها یابیارز در

ها نشان داد  یبررس یخراسان شمال یدانشگاه علوم پزشک

از مولفه تعامل و  ریبه غ یمورد بررس یهمه مولفه ها

 اتیه یو اعضا انیهر دو گروه دانشجو دگاهیبازخورد از د

باالتر از متوسط قرار دارد. از نظر  تیدر وضع یعلم

نمره را  نیانگیم نیباالتر یآموزش مجاز سامانه انیدانشجو

 اتیه یبود که از نظر اعضا یدر حال نیکسب نمود، ا

و  یآموزش ینمره مربوط به محتوا نیانگیم نیباالتر یعلم

نظرات هر دو گروه  یآن بود. در بررس یسازمانده

مولفه تعامل و بازخورد  یعلم اتیه یو اعضا انیدانشجو

 نمره را کسب نمود.   نیانگیم نیکمتر

در مطالعه حاضر مولفه تعامل و  دیکه عنوان گرد هماهنطور

و  یعلم اتیه یهر دو گروه اعضا دگاهیبازخورد از د

نمره را کسب نمود. کاهش  نیانگیم نیکمتر انیدانشجو

 نیب یارتباط چهره به چهره و عدم وجود فرصت تعامل کاف

 یمجاز یآموزش هادر  انیو دانشجو یعلم اتیه یاعضا

 زیبوده است که چند دهه قبل ن ییها یاناز نگر یکی

شده  یادآوریو همکارانش  لسونیتوسط و یبصورت جد

از برنامه به صورت ارتباط همزمان در  ی(. ارائه بخش14بود )

 یو بارگذار ن،یآنال ینارهایگفتگو، سم یقالب تاالرها

مشخص از  یدر بازه زمان فیپاسخ به تکال یو بررس فیتکال

 شیتوانند تعامل و بازخورد را افزا یم کهباشند  یم یموارد

که در مولفه تعامل و  ییها هیاز گو یکی(.  15دهند )

هر دو  دگاهینمره را از د نیانگیم نیکمتر یبازخورد آموزش

 تیکسب نمود تقو انیو دانشجو یعلم اتیه یگروه اعضا

 یگیشاه ب دگاهید نیا دییبود. در تا گرانیمهارت ارتباط با د

دور شدن از روابط  یمقاله مرور کیدر  زیو همکاران ن

و  یارتباط یقرار گرفتن مهارت ها ریتحت تاث ،یانسان

 یجد یها یاز نگران یکیرا  یمجاز یایدن یحرکت به سو

 ی(. در آموزش مجاز6کند ) یاعالم م یآموزش مجاز

ن داد بیترت قیتواند از طر یمهارت ها م نیاز ا یبخش

و  یعلم اتیه یان با اعضایدانشجو یحضور یمالقات ها

به  یگروه فیو تکال یقاتیتحق یسپردن پروژه ها

در  نکهی(. اما با توجه به ا16کسب گردد ) انیدانشجو

 2019 روسیکروناو یماریب یریهمچون همه گ یطیشرا

 یبر جنبه ها دیوجود ندارد، با یامکان مالقات حضور

 شود.  دیتاک گرید

 وهیش نیموثرتر حیدر توض 2004و دوپراس در سال  کوک

استفاده از  تیبر اهم یآموزش از راه دور در آموزش پزشک

مناسب،  یبصر یها یژگیکه در کنار و یسامانه ا کی

(.  8نمودند ) دیتاک ند،یکاربران به سهولت از آن استفاده نما

 دیبا نکهیسامانه ضمن ا نیآنها عنوان کردند ا نیهمچن

 طیبا فراهم نمودن شرا دیدر دسترس باشد، با شهیهم

آنها در  شتریب یریدرگ یرا برا نهیزم رانیفراگ یابیخودارز

 (. 8) دیفراهم نما یآموزش یندهایفرا

 یاستانداردها دیبا نکهیعالوه بر ا یآموزش مجاز  سامانه

 یباشد، امکان بارگذار دهیوب در آن لحاظ گرد یطراح



 92و همکاران       ضا صفدریمحمدر
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مختلف، امکان  یفرمت ها با یآموزش یانواع محتواها

 یلیتحص تیوضع یابیارز ،یانجام انواع تعامالت آموزش

در آن فراهم باشد  یلیتحص شرفتیپ یریگیو پ رانیفراگ

در  یحاضر مولفه سامانه آموزش مجاز طالعه(. در م17)

 نیانگیم نیباالتر یآموزش مجاز یمولفه ها ریبا سا سهیمقا

بر خالف همه مولفه کسب کرد.  انیدانشجو دگاهیرا از د

 انیم یکه اختالف معنادار یمختلف آموزش مجاز یها

وجود داشت، در  یعلم اتیه یو اعضا انیدانشجو دگاهید

اختالف معنادار مشاهده  نیا یمولفه سامانه آموزش مجاز

تنها  یتر مولفه سامانه آموزش مجاز قیدق ینشد. در بررس

ها در  لیفا افتیو در یمناسب بودن سرعت بارگذار" هیگو

 یو اعضا انیدانشجو نیاختالف معنادار ب یدارا "سامانه

 یعلم اتیه یتر اعضا نیینمره پا نیانگیبود. م یعلم اتیه

تواند به علت  یم هیگو نیبه ا انیشجوبا دان سهیدر مقا

 یدر دانشگاه و استفاده از پهنا یعلم اتیه یاستقرار اعضا

ها  لیفا افتیدر و یمشخص باشد که بارگذار نترنتیباند ا

با  انیبا دانشجو سهیرا در مقا یعلم اتیه یاعضا یبرا

 یها رساختیمواجه ساخته است. عدم وجود ز شتریمشکل ب

مثل  نترنتیبا استفاده از ا یمجازآموزش  یالزم برا

کمتر و اتالف  ییباند که باعث کارا یدر پهنا تیمحدود

 یها به عنوان چالش شهیشود هم یکاربران م ادیوقت ز

( و بهبود آن 6مطرح بوده است ) یرو آموزش مجاز شیپ

سازمان  یها تیبرنامه ها و حما ازمندیعالوه بر دانشگاه، ن

 باشد.  یم ربطیذ  یها

 یها تیفعال یابیمختلف مربوط به ارز یها هیگو نیب در

و  یعلم اتیه یاعضا دگاهیاز د ،یریادگیو  یاددهی

را  نیانگیم نیباالتر خودراهبر یریادگی هیگو انیدانشجو

 انیدانشجو دگاهیمولفه از د نیدر ا نیانگیم نیداشت. کمتر

 اتیه یاعضا دگاهیخالق و از د یریادگی هیمربوط به گو

بود. بر  انیدانشجو یریادگی زهیانگ هیمربوط به گو یعلم

 یمطالعه حاضر، دالور و همکاران در مطالعه ا جهیخالف نت

 انیخالق دانشجو یریادگیدر  ینشان دادند آموزش مجاز

نشان  2012و همکاران در سال  نی(.  برگام6موثر است )

از راه دور در  یآموزش یدوره ها یریدادند انعطاف پذ

 نیواسطه با مدرس یزمان، مکان و ارتباط ب همچون یابعاد

خودراهبر  یریادگی یها یاستفاده از استراتژ تیسبب تقو

 (. 18گردد ) یم رانیفراگ نیدر ب

 دیموضوع تاک نیو همکارن بر ا یچند در مطالعه دالور هر

بر وب به  یکنند آموزش مبتن یآنها اذعان م یشود ول یم

در  میمطالعه ما با آن مواجه شد نیکه در ا یآن گونه ا

 ریاز تاث وتریبر کامپ یآموزش مبتن یبا روش ها سهیمقا

 دیتاک ی(.  مطالعات قبل6خالق دارد ) یریادگیبر  یکمتر

 ریبصورت غ یآموزش مجاز یکه برگزار ندینما یم

و  یبیترک یریادگی-یاددهی یهمزمان، استفاده از روش ها

 یرسانه ها یریدر بکارگ یعلم اتیه یتسلط اعضا

توانند  یباشد که م یم یکارآمد و به روز از موارد یآموزش

(. 21-19گردند ) انیدانشجو یریادگی زهیانگ شیسبب افزا

برنامه آموزش  یها کمتر در اجرا هیگو نینکه ایبا توجه به ا

مورد  یخراسان شمال یدر دانشگاه علوم پزشک یمجاز

نمره  نیانگیکننده م هیتواند توج یتوجه قرار گرفته است، م

 یاعضا دگاهیاز د انیدانشجو یریادگی زهیانگ هیگو نییپا

 باشد. یعلم اتیه

قه از عناصر طب یکیآن  یو سازمانده یآموزش یمحتوا

مطالعه  نی(. در ا22باشد ) یم نیفرانسس کال یالگو یبند

 یاعضا دگاهیبود که از د ییاز مولفه ها یکیمولفه  نیا

 ریبا سا سهینمره را در مقا نیانگیم نیباالتر یعلم اتیه

ما،  جیکسب کرد. مشابه نتا یآموزش مجاز یمولفه ها

 یهادوره  یاثربخش یدر مطالعه بررس زیو همکاران ن ینیاسی

و  یعلم اتیه یاعضا دگاهیاز د یآموزش مجاز

آن  یو سازمان ده یآموزش ینشان دادند محتوا انیدانشجو
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 نیا شتریب ی(. در بررس23قرار دارد ) یمطلوب تیدر وضع

 هیگو انیو دانشجو یعلم اتیه یاعضا دگاهیمولفه از د

بر وب  یمبتن کیالکترون یمحتواجذاب و موثر بودن 

ارائه شده با اهداف  یناسب محتواهات هیو گو نیکمتر

را کسب  نیانگیم نیشتریمورد انتظار در هر درس ب یآموزش

 یو همکاران در بررس نگیما، س یها افتهینمود. برخالف 

دانش  یبر وب برا یآموزش مبتن یدوره ها تیجذاب

دانش آموزان  صددر 70که در حدود  افتندیآموزان در

بر وب را  یمبتن یآموزش یشرکت کننده در مطالعه دوره ها

و  یسنت یبا روش ها سهیآنها در مقا یداده و برا حیترج

ممکن است  جهینت نی(. ا24چهره به چهره جذاب تر بود )

باشند که در دو مطالعه شرکت  یمتفاوت یاز گروه سن یناش

و موثر  تیجذاب ذشتهگ یبر اساس مطالعه ها راینموده اند. ز

آن  رامونیمشکالت پ و چالش و یبودن آموزش مجاز

 یافراد م یسن، جنس، سطح دانش و مهارت ها ریتحت تاث

 (.   25باشد )

 ،یآموزش یمختلف شامل زمان، مکان، محتوا یها مولفه

و  نیواسطه با مدرس یارتباط ب ،یسازمانده ،یریادگی وهیش

دوره  کی یریاز عناصر انعطاف پذ یالزامات دوره آموزش

 یتوجه اعضا هیمولفه گو نیر ا(. د18باشند ) یم یآموزش

 انیدانشجو یازهایو ن قیبه استعدادها، عال یعلم اتیه

و  انیهر دو گروه دانشجو دگاهیرا از د نیانگیم نیکمتر

 تیدر وضع هیگو نیکسب نمود و ا یعلم اتیه یاعضا

با  ندینما یم دیو همکاران تاک یشد. زمان یابینامطلوب ارز

 یانشجو محور بوده ضرورد یآموزش مجاز نکهیتوجه به ا

 وهیش نیدر ا دیاسات یاثربخش شیاست به منظور افزا

 یریادگیاستعدادها و سبک  ق،یعال ازها،یبه ن یآموزش

رسد تعامل و  ی(. به نظر م19توجه شود ) انیدانشجو

سبب  انیو دانشجو یعلم اتیه یاعضا انیم نییبازخورد پا

 یریادگی یبدون شناختن سبک ها یعلم اتیه یشده اعضا

و  فیارائه تکال س،یتدر یدر انتخاب روش ها ان،یدانشجو

 یازهایو ن قیو ... به استعداد ها، عال ،یگروه یبحث ها

 . دیکمتر توجه نما انیدانشجو

 یامکان جبران عقب افتادگ هیمطالعه ما دو گو نیدر ا نکهیا

حذف  لیآموزش به دل ندیبودن فرا ریدروس و تکرار پذ

نمره را به  نیانگیم نیشتریب یو مکان یانزم یها تیمحدود

کسب  یعلم اتیه یو اعضا انیدانشجو یاز سو بیترت

باشد  یم یقبل یها افتهیو منطبق بر  ینیب شینمودند قابل پ

به  یو زمان یمکان یها تیحذف محدود نی(. هم26, 6)

شناخته شده اند که سبب  یهیتوج لیدال نیعنوان مهمتر

و  2019 روسیکروناو یماریب یریشده در دوران همه گ

آموزش  یها وهیحرکت به سمت ش ینینچیا یبحران ها

 (.  27جلب گردد ) یمجاز

نشان داد هر دو  جیکاربران نتا یبانیمولفه پشت یبررس در

را در  یبانیپشت زانیم انیو دانشجو یعلم اتیه یگروه اعضا

 هیمولفه گو نیکردند. در ا یابیمطلوب ارز مهیحد ن

باند  یو پهنا ینرم افزار ،یه امکانات سخت افزارب یدسترس

 اتیه یو اعضا انیهر دو گروه دانشجو دگاهیاز د نترنتیا

قرار داشت. بر خالف مطالعه ما،  ینامطوب تیدر وضع یعلم

و  وزلندیمطالعه که توسط پرت در دانشگاه اوتاگو ن کیدر 

 زانیارشد انجام شد م یکارشناس انیدانشجو یبر رو

صورت گرفته در طول  یها یبانیاز پشت انیانشجود تیرضا

 یم یبرگزار یکه بصورت مجاز یدوره آموزش کی

تواند به  یآن م لی(. دل28شد ) یابیارز وبمطل د،یگرد

دوره  یآموزش یهمراه با راهنما یآموزش یارسال بسته ها

 یزشیانگ یبانیمدل پشت کیاستفاده از  ان،یدانشجو یبرا

با  دیارتباط اسات یبه منظور برقرار یسامانه ا یفعال، طراح

دانشگاه و  یمرکز یبانیپشت یها سیسرو ان،یدانشجو

مربوط  وزلندیاپراتورها در ن نترنتیا خدماتارائه  تیوضع

 یخراسان شمال ی( که در دانشگاه علوم پزشک29-28باشد )
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گردد، در ضمن بر  یمنسجم ارائه نم نگونهیها ا یبانیپشت نیا

 تیوضع  Speedtest.net تیسااساس گزارش وب 

در  ایدن یاز کشورها یلیبا خ سهیدر مقا رانیدر ا نترنتیا

 ندارد.  رارق یمناسب تیوضع

 دگاهیها از د هیهمه گو ،یحجم کار زانیمولفه م یبررس در

نمره  نیانگیم یعلم اتیه یو اعضا انیهر دو گروه دانشجو

 هیلعه گوباالتر از متوسط را کسب نمودند. هر دو گروه مطا

 یارائه شده با سطح دوره آموزش فیتناسب سطح تکال

مناسب بودن سرعت ارائه مطالب در  هیو گو نیبهتر

نمودند  یابیارز هیگو نیتر فیرا ضع یآموزش یامحتواه

 (.7)جدول 

 

 

 و نتيجه گيري بحث

دهد هر دو گروه  یمطالعه نشان م نیا یها افتهی        

مختلف  یمولفه ها یمعل اتیه یو اعضا انیدانشجو

خراسان  یرا در دانشگاه علوم پزشک یمجاز یآموزش

کنند. آنها نبود  یم یابیمتوسط به باال ارز تیدر وضع یشمال

در طول  انیو دانشجو دیاسات نیتعامل و بازخورد موثر ب

 یاصل یاز چالش ها یکیرا به عنوان  یدوره آموزش مجاز

 یمطالعه ا نیاول مطالعه نیکردند. ا یمعرف یآموزش مجاز

 یرا در دانشگاه علوم پزشک یبود که نظام آموزش مجاز

 قرار داد یمورد بررس یخراسان شمال

را در  یبود که نظام آموزش مجاز یمطالعه ا نیاول نیا

قرار  یابیمورد ارز یخراسان شمال یدانشگاه علوم پزشک

 تینقاط قوت و محدود یمطالعه دارا نیشک ا یداد. ب

در  یآموزش یهمه برنامه ها نکهیود. با توجه به اب زین ییها

خراسان  یمطالعه در دانشگاه علوم پزشک نیزمان انجام ا

 فیامکان تعر د،یگرد یبرگزار م یبصورت مجاز یالشم

را  یکه بتوان نظام آموزش مجاز یلیتحل-یمقطع یمطالعه ا

کرد وجود نداشت. در ضمن با  سهیمقا یبا نظام آموزش سنت

با توجه به  انیامکان در دسترس بودن دانشجو نکهیاتوجه به 

فراهم  2019کرونا  یماریب یریاز همه گ یخاص ناش طیشرا

بر اساس  ینظام آموزش مجاز یاثربخش یابیامکان ارز بود،ن

در چهار سطح بجز سطح اول فراهم  کیمدل کرک پاتر

مطالعه استفاده از پرسشنامه  نی. از نقاط قوت ادینگرد

ما به جامعه هدف  یدسترس لید که سبب تسهبو نیآنال

در ضمن  د،یگرد ییایجغراف یمورد انتظار با وجود پراکندگ

 نیتوسط ا یورود داده ها به نرم افزار آمار یاخط زانیم

 کرد.  دایکاهش پ یادیپرسشنامه را تاحد ز

و  2019 روسیکروناو یماریب یریتوجه به تداوم همه گ با

 شیپ یآموزش حضور یه هابرنام یعدم امکان برگزار

در دانشگاه تدوام  یآموزش مجاز یگردد برنامه ها یم ینیب

گردد تعامل  یم شنهادیمطالعه پ نیا یها افتهی. بر اساس ابدی

 یاربرقر قیاز طر انیو دانشجو دیاسات نیو بازخورد موثر ب

 یریادگی تیارتباط همزمان، فراهم نمودن امکان فعال

 یفور یفعال و ارائه بازخوردها یریادگی یارتقا ،یگروه

 یبانیاست پشت یضرور نیدر طول دوره فراهم گردد. همچن

 یآموزش مجاز یدر فراهم نمودن امکانات الزم برا یکاف

 .شود سریم

 

 تقدير و تشكر:

 یمقاله مراتب سپاس و قدردان نیا سندگانینو

را از همکاران مرکز مطالعات و توسعه آموزش  شیخو

اعالم  یخراسان شمال یگاه علوم پزشکدانش یعلوم پزشک

 .ندینما یم
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