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 آموزش مجازی  بسته

 

 یهادر دانشکده یآمادگ زانیم یابی: ارزیتوسعه آموزش مجاز یسنج ازین

 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک

 

 یمانیبهاره سل ،*یمانی کوین ،یمیآرش نج

 

 

 چكيده

 زانیم یابیهدف ارز اصفهان با یدر دانشگاه علوم پزشک یآموزش مجاز یسنج ازیاز برنامه ن یبخش مطالعه حاضر به عنوانمقدمه: 

فاتر توسعه آموزش د نیمسؤولو  نیمعاون دگاهیاز د یمجاز یهااصفهان در خصوص آموزش یدانشگاه علوم پزشک یهادانشکده یآمادگ
 انجام شد. هادانشکده

 هاساخت ریز یابیارز طهیو در چهار ح ؤالس 18 یدارا مطالعه نیا ساختهمحققبود. ابزار  یمقطعاز نوع  یفیپژوهش توص کیمطالعه  نیاها: روش

و  سؤال 6 علمیهیأت یاعضا یآمادگ یابی، ارزسؤال 5شامل  انیدانشجو یآمادگ یابی، ارزسؤال 2منابع دانشکده شامل  یابی، ارزسؤال 4شامل 
 گرفت. در هر دانشکده انجام نیاطالعات توسط رابط آوریجمعبود.  یدر خصوص نگرش آنها به آموزش مجاز سؤال کی

 یآمادگ طهیمورد مطالعه ح یهاطهیح انمی از. بود 99/4±20/1 یتوسعه آموزش مجاز نهیدر زم یآمادگ یابینمره ارز نیانگیمنتايج: 

 نیانگیکسب نمودند. م کنندگانکتنمره را از طرف مشار نیترکم 60/4±65/1نمره و منابع با  نیتربیش دارای 38/5±37/1با  انیدانشجو
 دهد.می نمره نگرش سطح متوسط نگرش افراد مورد مطالعه را نشان

 نی، اهادر دانشکده ینگرش مناسب و متوسط افراد مورد مطالعه به توسعه آموزش مجاز رغمعلیمطالعه حاضر نشان داد  جینتاگيري: نتيجه

 یدر حال نیا اند.نموده یابیرا نامناسب ارز علمیهیأت یاعضا یآمادگ نیمنابع و همچن تأمینو  یریزبرنامه نهیرا در زم هادانشکده یافراد آمادگ
 است برخوردارتری مناسب تیاز وضع گرید طهیبا دو ح سهیافراد در مقا نیا دگاهیدانشکده از د یهاساخت ریاست که ز

 

 دانشکده ،یازسنجین ،یآموزش مجازهای كلیدی: واژه
 

 76تا  70 (:6) 17؛ 1396 /يدر آموزش علوم پزشك يتحول و نوآور يهابسته نامهژهيو/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

 
مقدمه 

امروزه با پیدايش آموزش الکترونیک ديگر تصورات قبلی 

نسبت به تهیه جا و مکان برای تحصیل و آموزش مجازی 

                                                 
 قاتيحقتمركز ، یگروه آموزش پزشك)دانشيار(،  ینيكو يمان دكترنویسنده مسؤول:  *

كی دانشگاه علوم پزش ،یمركز مطالعات و توسعه آموزش پزشك ،یآموزش علوم پزشك

  yamani@edc.mui.ac.ir .اصفهان، اصفهان، ايران

آموزش علوم  قاتيمركز تحقی، گروه آموزش پزشك(، استاديار) یميدكتر آرش نج

علوم پزشكی اصفهان، اصفهان،  دانشگاه ،یمركز مطالعات و توسعه آموزش پزشك ،یپزشك

 نينو یهایاکنون با به صحنه آمدن فناوراز بین رفته است 

نیست و هر  اديديگر نیازی به ترک منزل و صرف هزينه ز

 هتواند از اين امکانات استفادمی فردی در هر زمان و مکانی

)كارشناس(، مركز مطالعات  یمانيسل بهاره (؛najimiarash@gmail.com) .ايران

. دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، اصفهان، ايران ،یو توسعه آموزش پزشك

(soleimani@edc.mui.ac.ir) 

 28/1/96 تاريخ پذيرش: ،21/12/95، تاريخ اصالحيه: 6/12/95 مقاله: تاریخ دریافت
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ثابت  هانمايد افزون بر آن، ساعات شروع و خاتمه کالس

توانند در سر کالس می نیست و دانشجويان در هر زمان

کنند يکی از نکات مهمی که در اين نوع آموزش حضور پیدا 

آزادی عمل در انتخاب موضوع و  ،مطرح است

به رشد  لي(. تما1ی مورد عالقه افراد است)هاسرفصل

 جاديا نیو همچن سيساختن روند تدر یلالملنیو ب یفیک

به  انيو دانشجو دیاسات نیوقفه بیارتباطات به صورت ب

زمان و مکان را از  که سبب شود بعدای صورت لحظه

فراهم  یآموزش طیکامل مح يیايحذف شده و پو ستمیس

است  یبه نام آموزش مجاز یگردد مستلزم وجود بستر

را به خود گرفته و با  یتربیشکه هر لحظه سرعت رشد 

خاص را به مفهوم آموزش در ای جلوه ژهيو یهاقابلیت

از  یاریدر حال حاضر بس داده است ایدن یهاتمام کشور

و  هاو توسعه دانشگاه جاديدر ا شرویپ یکشورها

خود  یو توسعه نظام آموزش یمجاز یهاکالس

 (. 4تا2هستند)

 یعدم آمادگ نهیزم نياز موارد مطرح شده در ا یکي

 یهاستمیخود با سسازی در منطبق دیاسات و انيدانشجو

 به نظر است حوزه نيدر ا سيتدر یهاو روش یافزارنرم

در  یآموزش مجاز سيتدر یعدم مشاهده الگورسد می

 یهایاز استفاده از فناور یدر کنار نگران لیدوران تحص

حوزه باشد که  نيدر ا دیمشکالت اسات نيترمهماز  یکي ديجد

جهت توانمند  یريزبرنامهرا در خصوص ای ژهيتوجه و

وجود  آن کهکند ضمن می حوزه طلب نيدر ا دینمودن اسات

آن  کارگیریبه يیو توانا هامناسب و مهارت یهارساختيز

 (. 4شود)می نوع آموزش محسوب نيا اتياز ضرور

تعیین  یآموزش ستمیی در هر سريزبرنامهقدم در  اولین

(. نیاز سنجی در حقیقت سنگ زيرين 5)است مرتبط ینیازها

شود و هر قدر اين سنگ می محسوبای ساختمان هر برنامه

و تر باشد، بنای روی آن محکمتر محکمو تر زيرين بنیانی

منظم در  دی(. نیاز سنجی، رون6خواهد بود)تر ناپذيرآسیب

و تحلیل اطالعاتی است که گروه هدف نیازمند  آوریجمع

 (.7آموختن آن هستند )

اطالعات درباره  دیتول ،یازسنجین یهدف اساس

 توانیم قيطر نيکنندگان و کاربران است. از امصرف

استقرار و  جاد،يا ،ینه کاربران را در طراحمسؤوالمشارکت 

جلب نمود به عبارت ديگر خريداری  هاستمیس اتیتداوم ح

های يادگیری الکترونیکی و الزام افزارنرم اندازیراهو 

ارائه دروس موردنظر و تدوين محتواهای زمان  همدرسان ب

ئه يک سیستم تواند منجر به ارانمی بر و هزينه بر، به تنهايی

موفق شود. در واقع قبل از تحلیل سیستم  یآموزش مجاز

سازی ادهیمورد نیاز، پ یو مشخص شدن نیازها و آمادگ

 یآموزش مجاز یهاستمیصحیح نیست و س یچارچوب کل

مشخص شده قبلی تهیه  یهایبايد با توجه به آمادگ

 یاساس مطالعه حاضر به عنوان بخش ني(. بر ا9و8شوند)

در دانشگاه علوم  یآموزش مجاز یسنج ازیاز برنامه ن

 یآمادگ زانیم یابياصفهان با هدف ارز یپزشک

اصفهان در خصوص  یدانشگاه علوم پزشک یهادانشکده

و  هادانشکده نیمعاون دگاهياز د یمجاز یهاتوسعه آموزش

 دفاتر توسعه آموزش انجام شد. نیمسؤول

 

 هاروش

بود. جامعه  یاز نوع مقطع یفیپژوهش توص کيمطالعه  نيا

دفاتر توسعه  نیمسؤولو  نیمعاون هیمطالعه کل نيا یآمار

اصفهان  یدانشگاه علوم پزشک یهاآموزش دانشکده

ورود افراد جهت شرکت در مطالعه شامل  یهااری. معندبود

دفتر توسعه  مسؤول اياشتغال در پست معاونت دانشکده 

ساله و  کيحداقل  تیمسؤولمدت زمان  کده،آموزش دانش

به شرکت در مطالعه بود. افراد مورد مطالعه  ليداشتتن تما

قرار  یانتخاب و مورد بررس یبه روش سرشمار

 . نفر( 38)در مجموع گرفتند

برنامه  یدانشکده در اجرا یآمادگ زانیم یابيمنظور ارز به

 دفاتر توسعه نیمسؤولو  نیمعاون دگاهياز د یآموزش مجاز

ابزار  نيا استفاده شد. ساختهمحققای از پرسشنامه آموزش

 یهاساخت ريز یابيارز طهیدر چهار ح سؤال 18 یدارا

 2منابع دانشکده شامل  یابي، ارزسؤال 4دانشکده شامل 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               2 / 7

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-4409-en.html


 آرش نجیمی و همکاران یتوسعه آموزش مجاز یسنج ازین
 

 .mui.ac.irhttp://ijme (6)17: 1396ي / در آموزش علوم پزشك یتحول و نوآور یهابسته نامهژهيمجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/ و / 72

 یابي، ارزسؤال 5شامل  انيدانشجو یآمادگ یابيارز ،سؤال

در خصوص  سؤال کيو  سؤال 6 علمیهیأت یاعضا یآمادگ

پرسشنامه بر  یگذارنمرهبود.  ینگرش آنها به آموزش مجاز

اساس که  نيانجام شد بر ا نهيده گز کرتیل فیاساس ط

کامالً نامناسب تا کامالً از  یفیبر اساس ط دهندگانپاسخ

کردند. با توجه به می را انتخاب 10تا  1 نیب یمناسب عدد

و  طهینمره هر ح نیانگیم طه،یت در هر حسؤاالتعداد متفاوت 

ضمن  نمره کل محاسبه و گزارش شده است. نیانگیم نیهمچن

دسته  6در  یبر اساس هنجار آمار هانیانگیم هیکل آن که

 نیانگی)م امناسب(، ن5/2تا  1نمرات  نیانگینامناسب )مکامالً 

تا  4نمرات  نیانگینامناسب )م ی(، تا حدود4تا  5/2نمرات 

مناسب  (،7تا  5/5نمرات  نیانگیمناسب )م ی(، تا حدود5/5

 5/8نمرات  نیانگیمناسب )مکامالً ( و 5/8تا  7نمرات  نیانگی)م

 شدند.  ی( دسته بند10تا 

 یفیک وهیابزار مورد مطالعه به ش یو محتوا یصور يیروا

اساس  نيانجام شد. بر ا نیو با استفاده از پانل متخصص

مرتبط قرار  نیچهار نفر از متخصص اریپرسشنامه در اخت

در خصوص استفاده از کلمات مناسب  هاداده شد و نظر آن

با اهداف  هاو تناسب بخش یدهپاسخ لیتسه ،و قابل فهم

 از زیابزار ن يیاي. پاديو در ابزار اعمال گرد یبررس مطالعه

کرونباح مورد  یو با استفاده از آلفا یدرون یهمسان قيطر

قرار  تأيیدمورد  73/0 یقرار گرفت و با مقدار آلفا یبررس

با نمره کل  طهیارتباط هر ح یبررس آن کهضمن  ،گرفت

 را نشان داد. يیباال یابزار همبستگ

در هر دانشکده انجام  نیاطالعات توسط رابط آوریجمع

با مراجعه به افراد منتخب  نیکه رابط بیترت نيگرفت بد

قرار داده  هاآن اریاهداف مطالعه ابزار را در اخت انیضمن ب

به  کردند.می پرسشنامه افتيروز اقدام به در کيو پس از 

با  فتهاز دست ر یهادقت و کاهش داده شيمنظور افزا

به  يیگوپاسخپرسشنامه از نظر  هیتوجه به حجم نمونه، کل

گرفت و در صورت می قرار یسئواالت مورد بررس

ه از موارد ابزار جهت اصالح به شرکت کنند یمشاهده برخ

ماه و در  کيشد. اطالعات در مدت زمان می بازگردانده

شد. اطالعات با استفاده از با  آوریجمع 95زمستان سال 

 یفیتوص یهاو شاخص SPSS-20 افزارنرم از تفادهاس

و  هيمورد تجز یفراوان عيو توز اریو انحراف مع نیانگیم

 قرار گرفت. لیتحل

 

 نتايج

 38 لیو تحل هيمورد تجز نیهمچنتعداد افراد مورد مطالعه و 

بهداشت،  ،یدانشکده پزشک 8از  کنندگاننفر بود. مشارکت

 ن،ينو یفناور ت،يريمد ،یتوانبخش ،یپزشکندندا ،یپرستار

سابقه کار افراد مورد  نیانگیبودند. م یو داروساز هيتغذ

 9/18) یربرتبه م ینفر دارا 7سال بود.  20/13±32/8مطالعه 

 6/21) ارینفر دانش 8درصد،  6/48 ارينفر استاد 19درصد(، 

 درصد( بودند.  8/10نفر استاد ) 4درصد( و 

توسعه آموزش  نهیدر زم یآمادگ یابينمره ارز نیانگیم

 نمره 99/4±20/1 کنندگانمشارکت دگاهيبر اساس د یمجاز

 یآمادگ طهیمورد مطالعه ح یهاطهیح انمی از. بود

نمره و منابع با  نيتربیش 38/5±37/1با  انيدانشجو

کسب  کنندگاننمره را ا طرف مشارکت نيترکم 65/1±60/4

 دهنده نشان که بود /66±32/2نمره نگرش  نیانگینمودند. م

 خصوص در مطالعه مورد افراد نگرش متوسط سطح

 (. 1 جدولدر دانشکده بود ) مجازی آموزش گسترش

 

 یتوسعه آموزش مجاز نهیدر زمآمادگی ونگرش  یابيارز نمره اریو انحراف مع نیانگیم :1 جدول
 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین متغیر

 41/7 94/1 25/1 99/4 آمادگی ارزيابی کل نمره 
 50/7 00/1 75/1 91/4 هاآمادگی در زمینه زير ساخت 

 00/9 00/1 65/1 60/4 آمادگی در زمینه منابع مالی
 20/8 80/2 37/1 38/5 آمادگی دانشجويان
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 33/8 67/1 59/1 71/4 علمیهیأتآمادگی اعضای 
 00/5 00/5 32/2 66/5 نگرش

 

بر  هادر دانشکده یتوسعه آموزش مجاز یآمادگ یابيارز

درصد  3/55اساس شش سطح نشان داد که در مجموع 

 یاجرا یدانشکده برا یاز آمادگ ینامناسب یابيافراد ارز

 یاز آمادگ یابيدر خصوص ارز اند.داشته یآموزش مجاز

نامناسب را  یدرصد آمادگ 5/67 یدر خصوص منابع مال

درصد افراد مورد  50است که  ین در حاليااند ذکرنموده

اند نموده یابيرا مناسب ارز انيدانشجو یمطالعه آمادگ

 (. 2 جدول)

 دگاهياز د یآمادگ یابيارتباط نمره ارز یبررس

ارتباط  هابا سابقه کار آن هاو نگرش آن کنندگانمشارکت

 یآمادگ یابيارز ج،يبر اساس نتا ،را نشان نداد یمعنادار

 یهارتبه نیدر ب هاو نگرش آن کنندگانمشارکت دگاهياز د

 معنادار بود.  جيو فاقد نتا کسانيمختلف  یعلم

 

 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک یهادر دانشکده یتوسعه آموزش مجاز نهیدر زم یآمادگ تیوضع یفراوان عيتوز :2 جدول

 ارزيابی آمادگی توسعه آموزش مجازی

تاحدودی  نامناسب نامناسبکامالً 

 نامناسب

 مناسبکامالً  مناسب حدودی مناسبتا

 تعداد)درصد( تعداد)درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد)درصد( )درصد(تعداد 

 -- (%6/2)1 (%1/42)16 (%6/21)12 (%1/21)8 (%6/2)1 آمادگی ارزيابی کل نمره 

 -- (%0/20)7 (%1/17)4 (%3/34)12 (%1/17)6 (%4/11)4 هاآمادگی در زمینه زير ساخت

 (%7/2)1 (%4/5)2 (%3/24)9 (%5/40)15 (%6/21)8 (%4/5)2 آمادگی در زمینه منابع مالی

 -- (%6/17)6 (%4/32)11 (%4/29)10 (%6/20)7 -- آمادگی دانشجويان

 -- (%6/8)3 (%6/28)10 (4/31)11 (9/22)8 (%6/8)3 علمیهیأتآمادگی اعضای 

 

 بحث

نگرش مناسب و  رغمعلیمطالعه حاضر نشان داد  جينتا

در  یمتوسط افراد مورد مطالعه به توسعه آموزش مجاز

 نهیرا در زم هادانشکده یافراد آمادگ ني، اهادانشکده

 یاعضا یآمادگ نینمنابع و همچ تأمینو  یريزبرنامه

 نيا اند.نموده یابيدانشکده خود نامناسب ارز علمیهیأت

 نيا دگاهيدانشکده از د یهاساخت رياست که ز یدر حال

تری مناسب تیاز وضع گريد طهیبا دو ح سهيافراد در مقا

باالتر  یاز آمادگ انيدانشجو آن کهضمن  است برخوردار

 . هستند خورداربر یموارد مورد بررس رينسبت به سا

 ریآن است که حدس، گمان، تعب یازسنجیهر برنامه ن دهيفا

 کندیدور م ازهاینی هرا از اطالعات موجود دربار ریو تفس

. توجه به سازدیرا شفاف م ازیمورد ن راتییو تغ

از  یاریمهم در بس یهااز مؤلفه یکيبه عنوان  یازسنجین

و  یزيرکه با برنامه یها از جمله آموزش مجازحوزه

 یلیبه اهداف و مقاصد تح یابیدست یبرا شیشاپیپتدارک 

 (. 10)است یکار دارند ضرور و سر

 یافراد در مطالعه حاضر نسبت به آموزش مجاز نگرش

رسد می متوسط قرار داشت. به نظر زانیمناسب و در م

و  یفیکنند رشد کمی انیمطالعات ب ريکه سا گونههمان

ارتباطات  جاديا نیو همچن سيساختن روند تدر المللیبین

به صورت  انيو دانشجو دیاسات نیوقفه بیبه صورت ب

حذف  ستمیشود بعد زمان و مکان را از سکه سبب ای لحظه

فراهم گردد از  یآموزش طیکامل مح يیايشده و پو

کننده نگرش  نییتواند تبمی است که یعوامل نيترمهم

در  یمناسب افراد مورد مطالعه به توسعه آموزش مجاز

 (. 4و2باشد) هادانشکده

يک سیستم مستقل جهت ارائه خدمات  یمجاز یهاآموزش
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ی نوين اطالعاتی و هااز فناوریگیری الکترونیک و با بهره

و  هااز قابلیتگیری (. اين سیستم با بهره11ارتباطی است)

امکانات ارائه شده توسط شبکه اينترنت و ابزارها و 

ی چند رسانه ای و با هدف باال بردن سطح هافناوری

سطح علمی جامعه و امکان توزيع  جامعه، ارتقای نگفره

ی هااز تخصص و توانايیگیری گسترده دانش، بهره

 نهیشود. جهت استفاده بهمی ايجاد هاموجود در دانشگاه

مستمر منابع از  تأمینو  یريزبرنامهنوع آموزش  نياز ا

تواند می شود کهمی محسوب اتيضرور نيترمهم

 جاديا هاآموزش نيابا  روبرو افراددر  یاساس یهاینگران

 (.12)دينما

در دانشگاه سازی یمجاز یهاتیبا توجه به آغاز فعال 

فاقد  هارسد دانشکدهمی اصفهان به نظر یعلوم پزشک

نوع  نيبه ا افتهيمدون و منابع اختصاص  يیابرنامه

نشان داد که افراد  یبررس نيا جينتا .آموزش باشند

را در خصوص منابع  هادانشکده یمشارکت کننده آمادگ

در دانشکده خود نامناسب  یآموزش مجاز یانحصار

 کنند. می یابيارز

 یمطالعه عدم آمادگ نياز موارد مطرح شده در ا یکي

 یهاستمیخود با سسازی در منطبقعلمی هیأت یاعضا

 حوزه بود. به نظر نيدر ا سيتدر یهاو روش یافزارنرم

در  یآموزش مجاز سيتدر یرسد عدم مشاهده الگومی

 یهایاز استفاده از فناور یدر کنار نگران لیدوران تحص

حوزه باشد  نيدر ا دیمشکالت اسات نيترمهماز  یکي ديجد

جهت توانمند  یريزبرنامهرا در خصوص ای ژهيکه توجه و

(. در برداشتن 4کند)می حوزه طلب نيدر ا دینمودن اسات

ادغام انواع  ،الزمی هاو توانمندی هااز مهارت یفیط

 نیو همچن یدارا بودن کاربرد عمل ،یآموزش یهاوهیش

و اجرای از جمله  یدر طراح یعلم أتیمشارکت اعضای ه

 علمیهیأت یاعضا یموارد در خصوص آمادگ نيترمهم

 محسوب یآموزش مجاز یهاجهت مشارکت در برنامه

مؤثر از  سيکند تدرمی تأکید (Baral) (. بارال13شوند)می

به  یابیاست که جهت دست یات آموزشمؤسساهداف همه 

 يیهاقابلیت جاديو ا یريزبرنامه ازمندین یستمیآن هر س

 ،ینیبال دیو اسات انیمرب انیم ني(. در ا14)است در مدرسان

از جهت انتقال هنر و علم  یقیو عم زیچالش برانگ تیمسؤول

متخصصان بهداشت و  سازیآمادهدارند و  یحرفه پزشک

 شيبرای افزا یدرمان برای آموزش به عنوان ضرورت

 تهدر نظر گرف سيو تدر یی علمهادوره یاثربخش

جهت توسعه  یپزشک علوم یها(. دانشگاه18تا15شود)می

کنند که  یريزبرنامه یبه صورت ديبا یآموزش مجاز

را فراتر از  شيخو یهاقابلیتبه کمک آن بتوانند  دیاسات

خود گسترش دهند و قادر باشند آموزش  یتخصص طهیح

(. 19و13)سازند یحد ممکن عمل نيرا در باالتر انيدانشجو

از  یبرخ یمانند عدم همکار يیهاتيبا محدود العهمط نيا

ت ابزار با توجه به سؤاالتعداد  تيو محدود کنندگانشرکت

 گروه هدف همراه بود.

 

 گيرينتيجه

 نیمسؤولو  نیدهد معاونمی نمطالعه حاضر نشا تيدر نها

آموزش هر دانشکده نسبت به توسعه توسعه  دفاتر 

 آن کهضمن  ؛هستند ینگرش مناسب یدارا یآموزش مجاز

 یريزبرنامهدر هر دانشکده  یجهت توسعه آموزش مجاز

هر دانشکده  یهاتیکوتاه مدت و بلند مدت بر اساس ظرف

 نیو همچن ازین ورددر کنار اختصاص منابع م

 یآموزش مجاز نهیدر زم علمیهیأت یاعضاسازی توانمند

در  یبیو ترک یمجاز یهانمودن آموزش ریاز فراگ شیپ

 .است یضرور هادانشکده

 

 قدرداني
دفاتر  نیمسؤولو  نیمعاون بدين وسیله ازهمکاری کلیه

های دانشگاه علوم پزشکی آموزش دانشکدهتوسعه 

اصفهان که ما را در انجام اين مطالعه ياری رساندند، تشکر 

اين پروژه با حمايت مالی مرکز ملی تحقیقات  یم.يی نمام

راهبردی آموزش پزشکی، تهران، ايران با شماره طرح 

 انجام شده است. 960383
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Needs Assessment of Virtual Training Development: Assessment of 

the Level of Readiness at Faculties of Isfahan University of Medical 

Sciences 
 

Arash Najimi1, Nikoo Yamani2, Bahareh Soleimani3 

 

Abstract 

 
Introduction: The present study was carried out as part of the needs assessment program of virtual training 

at Isfahan University of Medical Sciences with the aim of evaluating the readiness level of faculties with regard 

to virtual training from the perspective of the deputies and authorities of education development offices at the 

faculties. 

Methods: This study was a descriptive cross-sectional research. An 18-item researcher-made instrument was 

used for assessing the following four domains: infrastructures (4 items), faculty’s resources (2 items), students’ 

readiness (5 items), faculty members’ readiness (6 items) and their attitudes towards virtual training (1 item).  

Data were collected through the officials in each faculty and analyzed by means of descriptive statistics. 

Results: The mean score of readiness in the field of virtual training development was 4.99±1.20. Among the 

four domains, students’ readiness (5.38±1.37) and resources (4.60±1.65) had the highest and lowest scores 

respectively. The mean score of attitudes revealed a moderate level of the subjects’ attitudes. 

Conclusion: The results showed that despite their moderate attitude to virtual training development in the 

faculties, the participants assessed the faculty members and faculties’ readiness for planning and resource 

supply as inadequate. Nevertheless, the faculty infrastructures had a more favorable status compared to the 

other two domains from the respondents’ viewpoints. 

 

Keywords: Virtual training, needs assessment, faculty, university of medical sciences 
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