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 يعال نامه گواهيغيرحضوري  آموزش دوره نياول قوت و ضعف موارد
 نيا انيدانشجو دگاهيد از كرمان يپزشك علوم دانشگاه در كشور بهداشت

  يفيك مطالعه: دوره
  

  يديجمش دهيوح ،*يخانجان نرگس
  

  
  چكيده
 نياول يبرا شرق، جنوب يپزشك علوم يها هدانشگا سالمت كارشناسان يعلم توان شيافزا يبرا كرمان يپزشك علوم دانشگاه: مقدمه

 و شد شروع دانشجو 30 انتخاب با دوره نيا. كرد يعموم بهداشت يعال نامه گواهي در دوره دانشجو رشيپذ به اقدام 1386 سال  از بار
 درتر  موفق يها دوره نيتدو يبرا تا شود ثبت دوره نيا اتيتجرب كه بود يضرور. بود رانيا در دوره نيا يرحضوريغ آموزش دوره نياول
  .رودبه كار  ندهيآ

 در شدكه دعوت دوره نيا سوم ترم انيدانشجو تمام از اطالعاتآوري  جمع يبرا. شد انجام يفيتوص-يفيك به صورت مطالعه: ها روش
 متمركز گروه هر. بود افتهيساختارن و باز صورت به تسؤاال. بودند دانشجو 19در مجموع  كنندگان شركت. كنند شركت متمركز گروه دو

  .شد انجام يموضوع زيآنال روش با ها داده زيآنال .شد ادهيپ كلمه به كلمه و شد ضبط ها صحبت تمام. ديكش طول ساعت 5/1 حدود
 .شدبندي  طبقه طهيح ريز چند در آمده به دست طالعاتا و كردند اظهارنظر ضعف و قوت موارد عمده طهيح2 مورد در انيدانشجو: نتايج

 تعامل ،يريادگي در دانشجو نقش شدن تر فعال تردد، عدم ،ها نهيهز و وقت درجويي  صرفه جمله از يمباحث دوره، نيا قوت يبررس در
 نبودن آماده جمله از يمسائل به انيدانشجو ،ضعف نكات يبررس در. شد مطرح ليتحص و كار يهمزمان منافع و هم با انيدانشجو

 انباشتگي مطالب، نبودن مناسب ل،يتحص و كار يهمزمان ،يحضوردوره آموزش  از كمتر يريادگي استاد، به محدود يدسترس ،ها رساختيز
  .كردند اشاره يآموزش يفضا احساس عدم و دروس
 جمله از ياصالح شنهاداتيپ و گرفت قرار يبررس موردغيرحضوري  آموزش روش ضعف و قوت نكات مطالعه نيا در: گيري نتيجه
 از استفاده امكان يبرقرار دوره، همان در يحضور آموزش موفق تجربه به شرط غيرحضوري  آموزش يبرگزار :شد مطرح ريز موارد

 به صورت دروس يبعض ارائه س،يتدر تيفيك مداوم شيپا د،ياسات به آموزش مناسب، يافزار نرم رساختيز تأمين و پرسرعت نترنتيا
  .يكارگاه

  
  كرمان يپزشك علوم دانشگاه ،بهداشت يعال نامه گواهي دور، راه از آموزش ،يحضور ريغ آموزش: ي كليديها هواژ

  331 تا 318): 4(11 ؛1390آبان/ پزشكي علوم در آموزش ايراني مجله

  
  
   

                                                            
 دانشكده ،يولوژيدمياپ و آمار گروه ،)ارياستاد( يخانجان نرگس دكتر :نويسنده مسؤول *

  n_khanjani@kmu.ac.ir .ايران  كرمان، كرمان، يپزشك علوم دانشگاه بهداشت،
 يپزشك علوم دانشگاه بهداشت، دانشكده، MPH گروه كارشناس ،يديجمش دهيوح

  )mph@kmu.ac.ir. (ايران كرمان، كرمان،
اصالح شده و  10/8/89به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  13/4/89اين مقاله در تاريخ 

  مقدمه
 مختلف يكشورها در دور راه از آموزشها است كه  سال
 از آموزش بار نياول يبرا. باشد مي استفاده مورد جهان
 شروع 1775 در كايآمر پست اداره تأسيس با دور راه

                                                                                               
  .پذيرش گرديده است 20/9/89در تاريخ 
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 ارسال و يا مكاتبه آموزش امكان آن دنباله ب كه شد
 آمدن كار يرو با اكنون. آمد فراهم پست قيطر از مطالب

  .)1(است افتهي يديجد موج دور راه از آموزش نترنت،يا
 كي. دارد وجود دور راه از آموزش يبرا يمتفاوت فيتعار
 روش كي دور راه از آموزش« :است شكل نيا به فيتعر

 يآموزش منابع به را رندگانيادگي كه است اطالعات انتقال
 دور راه از آموزش در). 2(»كند مي مرتبط دسترس از دور

 و درس كالس در حضور بدون توانند مي انيدانشجو
). 3(بپردازند يخاص رشته در يريادگي به عالقه برحسب
 يبرا مسافت و زمان كه ييسدها دور راه از آموزش
 موانع و ،)1(برد مي نيب از را كند مي جاديا آموزش
 نيب چهره به چهره ارتباط به ازين ليقب از يسنت آموزش
  ).4(ندارد را يكيزيف يفضا وجود و دانشجو و استاد

 راه از آموزش دور، راه از آموزش يمبان كتاب در گانيك
 و يزمان ييجدا- 1 :داند مي تيخصوص 6 يدارا را دور
 و سازمان يمحور نقش - 2 ،شاگرد از معلم يمكان

 استفاده - 3 ،يريادگي- ياددهي نديفرا در يآموزش مؤسسه
 تدارك - 4 ،يآموزش ابزار عنوان به نينو يها يآور فن از

 از استفاده با اددهندهي و رندهيادگي انيم طرفه دو ارتباط
 بر تأكيد و يجمع يريادگي يها كالس نبود - 5 ،يآور فن

  ).5(يريادگي كردن يفرد - 6 ،يفرد يها شآموز
 سر پشت را مرحله چهار تاكنون دور راه از آموزش
در  بوده،اي  مكاتبه آموزش آن اول مرحله. است گذاشته
 مرحله شد، اضافه آن به ييويراد آموزش دوم مرحله
 از چهارم مرحله در و شد استفاده ونيزيتلو از سوم

 كيالكترون آموزش شكل به و) 4(است شده استفاده انهيرا
  .است درآمده يمجاز اي

 و بزرگ يها تيجمع به است قادر دور راه از آموزش
 يبرا فقطاي  مكاتبه آموزش گذشته در). 6(برسد ناهمگن
 يزندگ دور يمكان در ييايجغراف نظر از كه بود يكسان
 ).7(رديگ مي بر در را يتر عيوس فيط اكنون اما كردند، مي

يا  وقت، قيض ،يمال ليدال به كه يافراداين كه  ضمن
 نيا با اكنون نداشتند، ليتحص ادامه امكان يشغل يريدرگ

اي  مطالعه). 1(كنند مي دايپ ليتحص ادامه امكان روش
 ادامه يبرا كه داشتند ليتما رانيمد اكثر كه نشان داد

  ).8(كنند استفاده دور راه از آموزش از ليتحص
 فيتعر دور راه از آموزش يبرا ها شرو از يمختلف انواع 

 و همزمان به صورت يبند ميتقس كي. است شده
 ستميس كي شامل همزمان روش. باشد ميغيرهمزمان 

 با همزمان انيدانشجو آن در كه است يواقع پخش
 روش. دهند مي گوش او يها صحبت به استاد يسخنران

 ،تقاضا حسب بر ويديو ،يمجاز كالس شاملغيرهمزمان 
). 3(باشد مي رهيغ و يد يس وب، تحت ينترنتيا يها كالس

 يريادگي طيمح مدل از توان مي دور راه از آموزش در
 مدل و كند مي جاديا WebCT افزار نرم كه يمجاز
 در 1996 سال در ).9(كرد استفاده زين يتعامل ونيزيتلو
 نترنتيا قيطر از ييويديو كنفرانس نياول اياسترال يدنيس

 و صدا از توانستند مي يمجاز كنندگان شركت. شد ارائه
 يها شرو اكنون هم. كنند استفاده يواقع سخنران ريتصو
 توسط پزشكي ينترنتيا يها كنفرانس انجام يبرا يمتنوع

  ).10(است شده جاديا Medscapeتيسا
 و ها نهيهز كاهش يبرا ها هدانشگا از ياريبس امروزه

 به دست يليتكم التيتحص گانآموخت دانش شيافزا
اين ). 9(اند زده دور راه از آموزش يها دوره يبرگزار
 كنند پرداخت هيشهر انيدانشجو كه يصورت در ها دوره
. باشد داشته دانشگاه يبرا يخوب درآمد تواند مي
 يها دهه در دور راه از آموزش كه شود مي ينيب شيپ
  ).1(كند فايا آموزش در يمهم نقش ندهيآ

 يعال آموزش يبرا افزون روز يتقاضا هم ما كشور در
 و سو كي از العمر مادام يريادگي ضرورت و

 موجب گر،يد يسو از دانشجو رشيپذ يها تيمحدود
 سمت به يحركت يعال آموزش نظام در كه است شده

 يها تيظرف از نهيبه استفاده و دور راه از آموزش
  ).11(شود جاديا اطالعاتآوري  فن

 به اي مستقل به صورت تواند مي دور راه از آموزش
 استفاده). 2(رود ميبه كار  يحضور آموزش مكمل عنوان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 14

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1160-en.html


  همكارنرگس خانجاني و   بهداشتيعال نامه گواهيدوره غيرحضوري آموزش
 

 http://journals.mui.ac.ir  )4(11؛ 1390آبان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      320

 از علوم از يمختلف يها رشته در دور راه از آموزش از
 و پروتز ،)14(يولوژيزيف ،)13و12(يپزشكمدا جمله
) 16(يجراح يحت و) 8(يتنفس يها مراقبت ،)15(كيارتوت
 در 2003 سال در. است گرفته قرار نقد و يبررس مورد

 كي حداقل كايآمر يعال آموزش اتمؤسس از درصد 81
 كيالكترون از يبيترك اي كيالكترون كامال صورت به درس
  ).14(شد مي ارائه

. ستين مناسب و جذاب موارد همه در دور راه از آموزش
 در. است مطلوب تيفيك با مطالب ارائه آن اتيضرور از

 كه كرد حاصل نانياطم ديبا دور راه از آموزش يطراح
 يطراح يعيوس فيط يازهاين تأمين يبرا ها برنامه نيا

 از تيحما و آموزش ديبا تيفيك بهبود يبرا .است شده
 واي  كتابخانه امكانات رد،يگ صورت ييابتدا مراحل همان

 مورد مرتب برنامه و كند دايپ توسعه ها هدانشگا يآموزش
 در آموزش نوع نيا عيسر شرفتيپ). 7(رديگ قرار يابيارز

 يسو از آن مستمر يابيارز به ازين و يپزشك علوم
 كهاي  جامعه تينها در و انيدانشجو د،ياسات
 يچالش ،)17( گمارد مي اشتغال به را النيالتحص فارغ

 نهيزم نيا در شتريب چه هر قاتيتحق لزوم و كرده جاديا
  .كند مي جابيا را رانيا در

 يعلم توان شيافزا يبرا كرمان يپزشك علوم دانشگاه
 شرق، جنوب يپزشك علوم يها هدانشگا سالمت كارشناسان

 و يكتب امتحان يبرگزار با 1386 ماه بهمن از بار نياول يبرا
 يعال نامه يگواه در دوره دانشجو رشيپذ به اقدام مصاحبه
) MPH, Master of Public Health( يعموم بهداشت

 دورهغيرحضوري  آموزش دوره نياول دوره، نيا .كرد
 آموزش تجربه نياول و رانيا در بهداشت يعال نامه گواهي

 وهيش. بود كرمان يپزشك علوم دانشگاهغيرحضوري 
 بود ينوشتار اي و يصوت يها ليفا به صورت مطلب ارائه
 رمز كلمه با انيدانشجو و شد مي گذاشته تيسا يرو كه
 حداقل ترم هر طول در. كردند مي ادهيپ شبكه از را آنها

رساني  اطالع و يقبل يهماهنگ با اشكال رفع جلسه كي
آن كه  ضمن. شد مي برگزار يتلفن اي و ينترنتيا

 اي تلفن قيطر از ترم طول در بودند مجاز انيدانشجو
 نيا در. باشند داشته ارتباط دياسات با كيالكترون پست
 وب مثل كيالكترون آموزش خاص يهاافزار نرم از روش

 در و شده نييتع زمان در امتحانات. نشد استفاده يت يس
  .شد مي برگزار بهداشت دانشكده محل
 بهيي پاسخگو بر عالوه ديبا كشور يعال آموزش نظام
 ت،يكم و يعال آموزش به ورود انيمتقاض تعداد شيافزا

 نقد و يبررس ).11(رديبگ نظر در زين را تيفيك مقوله
 يبرگزار اتيضرور ازغيرحضوري  آموزش يها دوره
 مورد در) 18(يمعدود مطالعات اما است، موفق يها دوره
 و است موجود رانيا درغيرحضوري  آموزش يابيارز

 انيدانشجو اتيتجربيي بازگو بهاي  مطالعه تاكنون
 كه يضرورت به بنا. است نپرداخته رانيا درغيرحضوري 

 شده يسع مطالعه نيا در شود، مي احساس نهيزم نيا در
 بهداشت يعال نامه گواهي آموزش دوره كه است

 دگاهيد از كرمان يپزشك علوم دانشگاهغيرحضوري 
اميد  .رديگ قرار يبررس و نقد مورد دوره آن انيدانشجو

 به دوره نيا قوت و ضعف نقاط يبررسرود  مي
 ندهيآ درتر  موفقغيرحضوري  يها دوره يريز برنامه
  .كند كمك

  
  ها شرو
 نيا. شد انجام يفيتوص-يفيك صورت به مطالعه نيا

به كار  ها دهيپد فيتوص يبرا يفيك مطالعه روش
 يريادگي مطالعه نيا در يبررس مورد دهيپد). 19(رود مي
 همه از مطالعه نيا در. بودغيرحضوري  روش به

 علوم دانشگاه بهداشت يعال نامه گواهي دوره انيدانشجو
 و شده رشيپذ يرحضوريغ صورت به كه كرمان يپزشك

 يها هگرو در تا شد دعوت بودند، سوم ترم اواخر در
 دانشكده كنفرانس سالن در و 1388 آبان در متمركز
  .كنند شركت بهداشت
 30تعداد ،86 سال در كرمان يپزشك علوم دانشگاه

 بهداشت يعال نامه گواهي دوره يدانشجونفر
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 نامه گواهي دوره انيدانشجو. كرد رشيپذ راغيرحضوري 
 مدرك يدارا كرمان يپزشك علوم دانشگاه بهداشت يعال

 يكارشناس هم نفر 2 و يداروساز اي يعموم يپزشك
 همه و بودند يپزشك علوم به وابسته يها رشته در ارشد

 كرده افتيدر يحضور آموزش با را خود يقبل دانشنامه
 .داشتند ذهن در سهيمقا يبرا يخوبي مبنا نيبنابرا بودند،

 رساندند انيپا به را سوم ترم نفر 20 فقط ،نفر 30 نيا از
 به جز همه .كردند رها را ليتحص مختلف ليدال به هيبق و
 يدانشجو 10( نفر 19 يعني نبود، مند عالقه كه نفر كي

 و طرح يمجر حاتيتوض از پس) آقا يدانشجو 9 و خانم
 به و يمتوال روز دو در ،يكتب نامه تيرضا يامضا

 شركت ،نفره 9 و 10 متمركز گروه دو در خود انتخاب
  .كردند
 و باز صورت به متمركز گروه گرداننده توسط تسؤاال

 دو رامونيپ انيدانشجو از. شد مطرح افتهين ساختار
 نكات آنها نظر از كه نيا اول. شد سؤال ياصل موضوع

 يعال نامه گواهي دورهغيرحضوري  آموزش قوت
 نكات آنها نظر ازاين كه  دوم بود؟ چه كرمان بهداشت
 يعال نامه گواهي دورهغيرحضوري  آموزش ضعف

  نشد؟ كه شد مي انجام ديبا چه و بود؟ چه كرمان بهداشت
 نقاط مورد در يگروه بحث در كننده شركت انيدانشجو

. كردند صحبتغيرحضوري  آموزش ضعف و قوت
 را انيدانشجو همه كرد يسع متمركز گروه گرداننده

 حيتوض و اظهارنظر فرصت همه به و نموده بحث ريدرگ
 حدود متمركز گروه هر. بدهد را اتشانيتجرب ريتفس و
 اشباع بر يمبن ،يمجر نظر با. ديكش طول ساعت 5/1

 شد ضبط ها صحبت تمام. افتي مي انيپا جلسه ياطالعات
 صورت به اطالعات. شد ادهيپ گروه كارشناس توسط و

 در. گرفت قرار ليتحل و هيتجز مورد يموضوع زيآنال
به  متن از شده استخراج موضوعات ،يموضوع زيآنال

 ،ييشناسا يفرع و ياصل موضوعات اي نيعناو صورت
 شيافزا يبرا). 20(شوند مي فيتوص و مرتب ،يبند طبقه
 جينتا كه شد خواسته انيدانشجو از تن دو از جينتا اعتبار

 آنها نظرات و حاتيتوض از. بدهند نظر و بخوانند را يينها
  .شد استفاده مقاله در هم
  

  نتايج
 و قوت نقاط ياصل طهيح دو در آمده به دست اطالعات

. شدبندي  طبقه و خالصه طهيح ريز چند و ضعف نقاط
  .گرفت يجا ريذ يها هگرو ريز در دوره منافع

  
  انيدانشجو بودنتر  فعال -1
 يهفتگ نيروت كالس كرمان يرحضوريغ ستميس در

 كالس ترم، در جلسه دو اي كي تعداد به فقط نشد، ليتشك
 به يدسترس تيمحدود و امر نيا. شد گذاشته اشكال رفع

 استقالل احساس انيدانشجو كه بود شده باعث استاد
 به تر فعال خودشان گفته به و ،باشند داشته يشتريب

 اي جزوات به و باشند منابع از استفاده و يريادگي دنبال
 بسنده گذاشتند، ارشانياخت در دياسات كه ييدهاياسال
 روش نيا گرچه كه كردند مي فكر يحت ها يبعض. نكنند
 دوش يرو بار تمام و دنديكش يسخت و بود مشكل

 ستميس در دوستانشان به نسبت اما بود، خودشان
  .گرفتند فرا تر فعال را مطلب يحضور

 شد يم باعث... است، كمتر مقدار كي استاد بر هيتك«
 عمالً يعني. ميكن عمل تر فعال يمقدار كي خودمان

 قيطر هر به شد يم باعث... كردم يم احساس رو يريادگي
 را مطلب مختلف، منابع از و ميبر دنبال خودمان شده
 و تر فعال و اتريپو مقدار كي كنم يم احساس من ميريبگ
  .»....شود يم ماندگارتر يريادگي
  
  ها نهيهز و وقت درجويي  صرفه و ،ترددنياز به  عدم -2

 ستميس و بودند شاغل اكثرا دوره نيا كنندگان شركت
 خدمت محل ترك بدون كه بود شده باعث يرحضوريغ
 اقامت محل شهر ترك بدون يحت ،يادار ساعات طول در
 بتوانند روز شبانه اوقات ريسا در گذاشتن وقت با و

 را موضوع نيا كنندگان شركت از يبعض. كنند ليتحص
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. دانستند مي يرحضوريغ آموزش تيمز نيتر مهم
 به صورت دوره نيا اگر كه كردند اعتراف ياريبس
 ستندنتوا نمي اصالً ديشا شد، نمي برگزار يرحضوريغ

 خصوصه ب انيدانشجو گريد از ياريبس. كنند شركت
 بودند معتقد هم ،بودند آمده دور يشهرها از كه ييآنها
 نهيهز و يزمان نظر از نبود، آمد و رفت به يازين چون
با توجه به  و است بوده نفعشان به اريبس آمد و رفت

 تيامن احساس ،تصادفات يباال زانيم واي  وضعيت جاده
  .داشتند هم يشتريب
 كار به مشغول يستميس كي در واقع در دوستان اكثر... «

 يتو خصوصاً است پر اكثراً وقتشان واقع در و هستند
 از دوستان و نبود يكالس چون واقع در... يادار ساعات
 افتيدر و مطالعه يبرا كردند يم استفاده فراغت وقت

 نيا در توانستند ينم ديشا نبود شكل نيا به اگر... مطالب
  .»كنند شركت دوره

 ما... ميهست كرمان از خارج طيمح تو كه ما يبرا«
 دست از هم كارمان. ميكن استفاده آنجا ميتوانست يم
 تيمأمور ديجد نيقوان كه نيا به توجه با ميداد ينم

 يليخ ما يبرا ديشا شده، محدود خدمت و يآموزش
  .»بود يخوب روش

 بهتر يحضور نديگو يم كه دوستان از يليخ برعكسِ«
 يا مكاتبه ميبكن يدولت كار ميخواه يم كه ما يبرا بود؛
 شركت خودم اصالً بود يحضور اگر من. بود بهتر
  .»كردم ينم
  
  انيدانشجو تعامل -3
 و تعامل، شيافزا يرحضوريغ روش گريد يايمزا از

 مباحثه ستميس. بود گريهمد با انيدانشجو فعال مشاركت
 رواج هيعلم حوزه در خصوصاً و رانيا يسنت آموزش در

 كه كرمان ساكن انيدانشجو دوره، نيا در. ه استداشت
 شده كار نيا انجام به موفق بود، هيبق ازتر  اديز تعدادشان

 و بودند دورتر يشهرها از كه انيدانشجو هيبق اما بودند،
 از انيدانشجو. بودند مانده بهره يب ،داشتند فاصله هيبق از

 يبرا بودند داده ليتشك خود كه يآموزش يها هسته
 يبعض. كردند استفاده مسائل حل و متون ترجمه بحث،
 يبرا كس هر بود، مي يحضور كالس اگر كه بودند معتقد

 ليتشك مباحثه جلسات نيا و خواند مي درس خودش
 با ديبا كه كردند اظهارنظر انيدانشجو نيهمچن. شد نمي

 انيدانشجو نيب يشتريب تعاملافراز  نرم از استفاده
 يهاافزار نرم از ياريبس در و شود برقرارغيرحضوري 

 بحث امكان ايدن معتبر يدانشگاها در دور راه از آموزش
  .دارد وجود هم با انيدانشجو اطالعات تبادل و
 همه دانشجوها تمام كه شود فراهم ديبا ساخت ريز نيا«

. بشه برقرار يطور ارتباط... بكنند رو كار نيا بتوانند جا
 كي در بتوانند م،يكرد كيكوچ مجموعه آن در ما كه يكار

  .»داد انجام بشه هم تر بزرگ مجموعه
  
  درس و كار يهمزمان امكان -4

 نقطه انيدانشجو از يبعض يبرا درس و كار يهمزمان
 آموزش مشكل به عنوان برعكس گريد يبرخ يبرا و قوت

 داده حيتوض ها يكاست در و شد مي محسوب يرحضوريغ
 نيا از دانستند مي قوت نقطه را آن كه يافراد. است شده
 شغلشان دادن دست از اي يمرخص بدون كهبود  نظر
  .بخوانند درس همزمان توانستند مي

 اصالً بنده خود شد، يم برگزار يحضور دوره نيا اگر«
 من است نقص دييگو يم شما... پس كردم ينم شركت

 به ستميس در ما باشد قرار اگر. است منافع جزء ميگو يم
 هم درس همزمان م،يكن كار كارشناس اي مسؤول عنوان
 هم است، ديتهد هم بله است منافع جزء نيا ميبخوان

  .»...فرصت
  

  :شد ليتحل وبندي  طبقه ريز شرح به دوره يها يكاست
  ساختار ريز نبودن آماده -1

 طهيح در انيدانشجو توسط شده ذكر مشكالت نيتر عمده
 به انيدانشجو نجايا در. استبندي  طبقه قابل ساختار ريز

 يبرا اريبس وقت اتالف نترنت،يا يكند ليقب از يمشكالت
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 نبودن استفاده قابل اي نبودن آماده مطلب، كردن ادهيپ
ديجيتال  يمل كتابخانه به آسان يدسترس عدم و تيسا

  .كردند اشاره
 مانيبرا ميكرد يم يزندگ كوچك شهر در كه ما يبرا«
 سرعت و بود قطع نترنتيا ها وقت يليخ بود سخت يليخ
 تا ميبخواب كنارش ستيبا يم شب يعني ن،ييپا اريبس هم
 ميتوانست ينم بود كيتراف يليخ چون... ميكن دانلود يليفا

 ها مدت ستيبا يم ميشد يم كه هم وصل ميشو وصل
 حجم. برد يم زمان يليخ... بشه، دانلود نيا تا يماند يم

  .»بود نييپا سرعت و باال
 يريگ اشكال اكثراً جمعه يروزها... دانشگاه تيسا«
 جمعه شب، پنجشنبه اي جمعه يروزها يعني شود يم

 با ميكن يم مراجعه دانشگاه تيسا به كه اكثراً بعدازظهر
  .»....است مواجه يفن اشكال

 از يبعض تيسا از مطلب كردن ادهيپ مشكل رفع يبرا
 كتاب، به صورت مطلب اگر كه كردند شنهاديپ انيدانشجو
  .بود بهتر شد مي پست آنها يبرا يد يس اي جزوه

 از استفاده با همراه ايدن نقاط اكثر در دور راه از آموزش
 ها افزار نرم نيا سفانهأمت باشد، مي مربوطه يهاافزار نرم
 و نترنتيا سرعت پايين علت به. نبود دانشگاه ارياخت در

 كنفرانس ويديو صورت به كالس يبرگزار ،گريد مشكالت
  .نبود سريم هم

 كه رنديبگ ميتصم بعد كنند فراهم ديبا ييزايچ كي اول... «
  .»...باشد يرحضوريغ آموزش

  
  استاد به محدود يدسترس -2
 علوم دانشگاه در شده اجرا يرحضوريغ ستميس در

 در اشكال رفع جلسه دو حداكثر جز به كرمان يپزشك
 ارتباط كارگاه، مورد چند و درس هر يبرا ترم طول
 يانيدانشجو البته. نداشت وجود استاد با يگريد ميمستق
 شتريب راه، يكينزد ليدل به داشتند سكونت كرمان در كه
 شتريب دياسات از و كردند مي مراجعه اشكال رفع يبرا

 پست با كه بودند مجبور هيبق اما كردند، استفاده

 هر كه كنند برقرار ارتباط دياسات با تلفن اي كيالكترون
  .داشت يمشكالت كدام
 با نترنتيا به يدسترس كيالكترون پست با تماس يبرا

 آن به انيدانشجو يگاه كه بود الزم يمتعارف سرعت
 كردند گله هم انيدانشجو از ياريبس. نداشتند يدسترس

 اي اشكال رفع يبرا كيالكترون پست ارسال از پس كه
 اي دادند نمي پاسخ دياسات ،يابيارزش يها نيتمر به پاسخ

  .بود استفاده رقابليغ اي و كوتاه ها پاسخاين كه 
 نيبهتر ندانستن ليقب از يمشكالت زين يتلفن تماس در

 يتلفن يها ازتماس يبعض. كردند مطرح را تماس زمان
اين كه  اي نبود اطاق در استاد كه كردند صحبت مكرر
 اي كالس سر استاد گفت مي و داد مي جواب گروه يمنش
 ساعات اختصاص ديرس مي نظر به لذا. است يگريد يجا

 طول در استاد وقت ازاي  شده نييتع شيپ از و خاص
 نيهمچن. باشد الزم يتلفنيي گو پاسخ به صرفاً هفته
 حاضر ساعت آن در كه باشند بند يپا ديبا زين دياسات

 عدم يبرا گريداي  بهانه هم انيدانشجو از يبعض. باشند
  :داشتند استاد با ارتباط

 نه گهيد قتيحق ميخواند يم درس امتحان دم چون... «
 ميكن اشكال رفع كه ميديرس يم آن به نه شد، يم رومون
 درس امتحان به مانده روز 3 ،2 هم خودمان چون

  .».ميخواند يم
  
  يحضوردوره آموزش  از كمتر يريادگي -3

 ابعاد از يبعض كه بودند معتقد انيدانشجو از ياريبس
 آموزش از بهتر و شتريب يحضور آموزش در يريادگي
 موضوع يحضور دراين كه  جمله از. است يرحضوريغ

آن  گريد و شود مي بحث آن مورد در و شود مي باز بهتر
 استاد از و كند ت خود را مطرحسؤاال تواند مي دانشجوكه 

 آموزش در كه بودند معتقد آنها. بخواهد يشتريب حيتوض
 دانشجو خود دوش بر يريادگي كار ينيسنگغيرحضوري 

 يپزشك علوم دانشگاه در نقص نيا رفع يبرا البته. است
 كه شد گذاشته اشكال رفع كالس يمعدود تعداد كرمان
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  .كردند تيرضا ابراز ها كالس آن از انيدانشجو
 شود يم را مطالب درصد 60 تا 50 بود يحضور اگر«

 يليخ) اشكال رفع جلسه در... (ميريبگ ادي كالس سر
 و ميآمد ينم ما اگر. ميگرفت ادي كالس سر ما را مطالب
 ادي ما دادند يم ما به نتيپاورپو صورت به فقط را مطالب

  »...ميگرفت ينم
 از شما شود يم برگزار يحضور صورت به كالس يوقت«

 از تر مهم يليخ مطلب كدام ديدون يم استاد يها صحبت
 كه ديدون ينم است يا مكاتبه صورت به يوقت. است هيبق

  »...روش ديبگذار وقت شتريب ديبا و است مهم مطلب كدام
  
  درس و كار يهمزمان -4

 كار و درس بودن همزمان از انيدانشجو از يبعض گرچه
غيرحضوري  آموزش منافع در كه كردند مي تيرضا ابراز
 مشكل كي راآن گريد يبرخ اما شد، اشاره آن به
 يحضور ستميس در كه بودند معتقد افراد نيا. دانستند مي

 و رنديبگ يمرخص اي يآموزش تيمأمور كه بودند مجبور
  .شد مي گذاشته ليتحص يبرا صرفاً وقتشان جهينت در

 كنده كار از ديبا... بود يحضور صورت به اگر... «
 كي خواندن درس و دادن انجام كار همزمان. ميشد يم

 آدم ديايب در يحضور صورت به اگر. است سخت مقدار
 هر به اي حقوق بدون تيمأمور سال 2 سال، 1 بتواند
  .»...است بهتر رديبگ يشكل

  
  مطالب نبودن مناسب -5
 آموزش يبرا مناسب شده ارائه مطالباين كه  مورد در

 از انيدانشجو. شد ياديز اظهارنظر نبود،غيرحضوري 
 از يبعض شد، داده آنها به ياديز يسيانگل مطالب كه نيا

 نبود، آن همراه يمناسب نامه واژه و بود نامفهوم ها واژه
 رقابليغ و گنگ مطالب از يبرخ نبود، يكاربرد مطالب

 واحد تعداد با متناسب و بود اديز مطلب حجم بود، فهم
 از يبعض دادند حيتوض نيهمچن. كردند صحبت نبود؛
 فرستادند، مي دانشجو يبرا ناًيع را كتاب فصول دياسات

 كردند مي استفاده را يحضور آموزش يدهاياسال همان
 شانيبرا را ياريدست مثل گريد يها دوره يدرس مطالب اي

 متناسب ستيبا مي مطلب كه يصورت در فرستادند، مي
 بهداشت يعال نامه گواهي دوره آموزش يبرا

 اعتقاد هم يبرخ علت نيهم به. شد مي آمادهغيرحضوري 
 شد، كم استاد يكار بارغيرحضوري  روش با كه داشتند

 نظر به اساس نيا بر. شد اديز انيدانشجو بار اما
 ديبا كه يمطالب مورد در قبل از دياسات هيتوج كه ديرس مي
  .است يضرور كنند، هيته يرحضوريغ آموزش يبرا

 كالس سر كه نتيپاورپو همان دكتر يآقا فالن مثالً«
 دهند، يم حيتوض قهيدق 10 صفحه هر يرو گذاشتند، يم

 آقا گفتند ها بچه ترم آخر تا. تيسا يرو گذاشتند ما يبرا
  .»ميفهم ينم ما
 و بود شده داده ما دست به يروان يفارس جزوات اگر... «
 نيا تا بود تر مناسب يليخ... ميكرد يم مطالعه را نهايا ما
 ديبگو شود، گذاشته شما يجلو يسيانگل مقاله تا 16 كه

  .»بده امتحان خودت بفهم، خودت د،يكن ترجمه
 بهداشت يعال نامه گواهي دوره كه بود نيا گريد مشكل

 نياول ضمناً. شد مي برگزار كرمان در بار نياول يبرا
 و بود دانشگاه نيا يبراغيرحضوري  آموزش تجربه

 نيا در بهداشت يعال نامه گواهي دوره ابتدا ستيبا مي
 تجربه دياسات ،شد مي برگزار يحضور به طور دانشگاه

 به يشتريب مطالعه با بعد و كردند مي كسب را الزم
  .افتي مي رييتغغيرحضوري 

 به ما را بودن كرمان يپزشك علوم دانشگاه اول تجربه«
  »...ميكرد لمس نهيع

 از ديبا كه داشتند اعتقاد كنندگان مشاركت از يبعض
 از انيدانشجو نيهمچن. شد مي استفاده يتر مجرب دياسات
 سؤال كردن اضافه مثل يابتكارات با كه بردند نام يدياسات

 آنها مطالعه وتر  جذاب متون كه بودند شده باعث طنز اي
 به هم يدنيفهم دروس از يبعض تيماه. باشدتر  راحت
 ديباحتماً  كردند مي احساس انيدانشجو كه بوداي  گونه

 اعتقاد انيدانشجو نيهمچن. شد مي برگزار يحضور
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 ،شود گرفته نظر در ديبا هم نيمخاطب يازهاين كه داشتند
 گرفت قرار آموزش مورد كرمان در كه يگروهمثالً 
 يعمل يها مهارت كسب به ازين كه بودند رانيمد از يجمع

  .داشتند خود كار يبرا شتريب
 دروس مثل باشد يحضور است الزم دروس يبعض... «

 و داشت حضور لديف در عمالً ديبا كه يدروس اي يدنيفهم
 يكارگاه صورت به ستيبا يم دروس نيا. كرد كار

  .»شد يم برگزار
  
  دروس انباشتگي -6
 ليتشك عدم و يكار فشار ،يوقت يب ،انيدانشجو گفته به

 دروس انيدانشجو از ياريبس كه بود شده باعث كالس
 به كينزد زمان يبرا دروس و نكنند مطالعه موقع به را

 به هم دياسات از يبعض يطرف از. شود انباشته امتحان
 و كردند نمي آماده را مطلب شده نييتع زمان در و موقع

 گذاشته تيسا يرو مطالب هم با جلسه چند اي تأخير با
 و بود شده انيدانشجو يبرا يمشكالت موجب كه شد مي
 اي يافسردگ احساس و يمنف يروان تأثير از يبرخ يحت

  .كردند صحبت اضطراب
 احساس نيا شهيهم م،ينداد انجام كه ميدار كار عالمه كي«

  .»ميداشت رو
 به ديشا ينظم يب نيا كه بودند معتقد انيدانشجو اكثر
 سيتدر انيدانشجو و دياسات كه بود نيا علت
 نيا و گرفتند نمي يجد يحضور ازهاند  به را يرحضوريغ

 سيتدر هفته هر استاد كه يحضور ستميس در ها تأخير
  .افتد مي اتفاق كمتر كند مي

 يال 70 م،يكرد ينم مطالعه بعد هم اگر كالس سر واقع در«
... االن يول ميبود گرفته كالس سر را... مطالب درصد 80
 هفته اون هم من. شود يم گذاشته هم با درس تا سه

 هم به ينجوريهم كنم ينم نگاش دارم، يكار مشغله
 عقب امتحان خيتار ينجوريهم ما... شود، يم اضافه

  .»شود يم دهيكش ريتأخ به ترم يه جهينت در و ميندازيم
  

  يآموزش يفضا احساس عدم - 7
 يقبل دانشنامه يهمگ كرمان يرحضوريغ انيدانشجو

 ستميس و بودند گرفته يحضور ستميس باخود را 
. بود ناشناخته آنها يبرا ياديز حد تاغيرحضوري 

غيرحضوري  ستميس با كه كردند اعتراف انيدانشجو
  .نبودند يآموزش يفضا در كردند مي احساس

 در چه يحضور ستميس به ميبود كرده عادت ظاهراً ما«
 كالس در حضور دايم ما دانشگاه... چه و مدرسه دوران
 در مقدار كي. ميبود كرده عادت ستميس اون با. ميداشت
 مچ ميخواست يم را خودمان تا بود گانهيب ما يبرا لياوا
  .»بود سخت يليخ ميكن
 ميكن يم فراموش يگاه... مينبود يآموزش يفضا در ما«

 مينيب يم م،يكن يم چك ها مدت از بعد ميهست دانشجو كه
 استرس هم... تيسا يتو آمده مطالب از يميعظ حجم

 كي ميبخون ميديرس ينم كه نيا هم مانيبرا كرد يم جاديا
 خودت واحد تيريمد كار سرگرم ميخواند يم تكه
 طيمح يتو م،يستين يآموزش طيمح يتو. يشد يم

  .»....ميكار
 انيدانشجو با سهيمقا در انيدانشجو از ياريبس نيهمچن

 اشاره يموارد به و كردند مي ضيتبع احساس يحضور
 يحضور دوره ازهاند به دياساتاين كه  جمله از كردند

 از بعد تا كه اشكال رفع يروزها نگذاشتند، وقت شانيبرا
 سيسرو سلف از توانستند نمي بودند دانشكده در ظهر

 به گانيرا نتيپر و يكپ كتاب، بن كنند، استفادهيي دانشجو
 شد نمي داده آنها به يآموزش تيمأمور نگرفت، تعلق آنها
  .نداشتندديجيتال  يمل كتابخانه به يدسترس يبعض و

 يبرا را گروه كارشناس حضور انيدانشجو همه
 شنهاداتيپ ازاي  خالصه. دانستند الزم امور يهماهنگ
 آمده 1 جدول در انيدانشجو نظرات از منتج ياصالح
  .است
 باز حاضرند ايآ كه شد دهيپرس انيدانشجو از انيپا در
 درس) يحضور ريغ( شد انجام كه يبه صورت هم

 يمعن نيا به. حاضرند بله، كه دادند جواب اكثراً بخوانند،
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 به شد، ذكر كه يمشكالت تمام وجود با رسد مي نظر به كه
 حيترج هم باز رهيغ و وقت قيض جمله از خاص ليدال

  .بخوانند درسغيرحضوري  كه دادند مي

  تر موفقغيرحضوري  خالصه پيشنهادات براي ارائه دوره هاي :1جدول 
 افزاري مناسببرقراري امكان استفاده از اينترنت پر سرعت و زير ساختار نرم.1

 :قبل از شروع دورهغيرحضوري  توجيه دانشجويان در مورد آموزش. 2
 مطالعه به موقع و همزمان با تدريس استاد ،نظم ،تاكيد بر مسئوليت پذيري -     

  :قبل از شروع دورهغيرحضوري  توجيه اساتيد در مورد وظايفشان در آموزش. 3
 ناسب طبق استانداردهاي تعيين شدهآموزش به اساتيد براي تهيه كردن مطلب م

 أخيرپيگيري اساتيد براي تهيه مطلب در زمان تعيين شده و بدون ت -     

 راي رفع اشكال تلفني يا اينترنتيموظف كردن اساتيد براي اختصاص ساعات خاص ب -     

 اي برگزاري تعدادي جلسه رفع اشكال در طول ترمموظف كردن اساتيد بر -     

 بر كيفيت آموزش غير حضوري تعيين گروهي ناظر. 4

 كيفيت تدريس اساتيد در طول ترم ارزشيابي مكرر -     

 ارزشيابي مكرر كيفيت يادگيري دانشجويان در طول ترم -     

 استخدام شودغيرحضوري  كارشناس مخصوص جهت هماهنگي امورآموزش. 5

 بودن آموزش كننده استفاده از ابتكار و نوآوري و تكنولوژي روز براي جلوگيري از كسل .6

 ها استفاده از تجربيات ساير دانشگاه ثبت تجربيات مثبت و منفي و. 7

 برگزار شود) حضوري و فشرده، نه غير حضوري(صورت كارگاهي ه ب ،دروسي كه الزم است. 8

 هاي آموزشي موريتأو حضوري براي استفاده از امكانات دانشكده و مغيرحضوري  عدم تبعيض بين دانشجويان. 9

 صورت حضوري و يا در آموزشه نظر ب مجوز دوره به دانشگاهي داده شود كه سابقه موفقي در برگزاري دوره مورد. 10
 .داشته باشدغيرحضوري 

 
  

  بحث
غيرحضوري  آموزش يبررس و نقد مطالعه نيا هدف
 عنوان به كرمان يپزشك علوم دانشگاه در شده اجرا
 رانيا درغيرحضوري  اي دور راه از آموزش ازاي  نمونه
 يمتعدد منافع به توجه با دور راه از آموزش. است بوده
 خود به يآموزش يندهايفرآ در را يمهم نقش دارد، كه

 يتكنولوژ از استفاده با اكنون). 1(است داده اختصاص
 زين يتكنولوژ يها موج نترنت،يا آمدن كار يرو و ديجد

 از فراتر يسطح به را آموزش و گذاشته را خود تأثير
 اطالعات، يفناور شرفتيپ با). 1(است برده يسنت طيشرا

 آموزش يها شرو از يكي عنوان به دور راه از آموزش
 ييايمزا آموزش نيا .است شده مطرح ايدن در مدرن

 ارائه خاص، مكان و زمان به نبودن محدود همچون
 با گر آموزش تعامل و مختلف يها صورت به اطالعات

  ).21(كند مي فراهم را دور راه از ريفراگ
 بهداشت يعال نامه گواهي دورهغيرحضوري  آموزش

 دانشگاه بهداشت دانشكده در رانيا در بار نياول يبرا
 تواند مي دوره نيا يبررس. شد انجام كرمان يپزشك علوم

 يآموزش ستميس نيا يها يكاست مورد در يمهم اطالعات
 ما ارياخت در ندهيآ در دوره يارتقا و رفع يبرا ديجد

 در مطالعه نيا جينتا از يبرخاين كه  ضمن. بگذارد
 دييتا و آمده به دست هم كشور از خارج مشابه مطالعات

  .است شده
 آموزش يايمزا از يبرخ به كنندگان شركت ما مطالعه در
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 ها نهيهز ،وقت درجويي  صرفه. كردند اشارهغيرحضوري 
 گريد متعدد مطالعات در كه است ييايمزا از تردد عدم و
 در مثال عنوان به). 21و1(است شده اشاره آن به هم

 از آموزش از كتيارتو و پروتز آموزش يبرااي  مطالعه
 انيدانشجو كه شد باعث امر نيا. شد استفاده دور راه

 كي در ماندند، خود كشور درآن كه  ضمن يكامبوج
 ها نهيهز و وقت در و كردند ليتحص يياياسترال دانشگاه

  ).15(شد ييجو صرفه هم
 راه از آموزش كه دنديرس جهينت نيا به نيمحقق وانيتا در

 نيب منابع و اطالعات شدن بدل و رد و تعامل باعث دور
 كنندگان شركت زين ما مطالعه در). 3(شود مي انيدانشجو

 دانشجو تر فعال نقش و انيدانشجو نيب تعامل شيافزا به
 در مطالعات از يبعض نيهمچن. كردند اشاره يريادگي در

 ليتشك و دور راه از آموزش در يگروه كار مورد
 كهاند  كرده صحبت ينفر 6 اي 5 خواندن درس يها هگرو

 موفق و كند برقرار گروه در يخوب ارتباطات بود توانسته
 زين كرمان انيدانشجو نيب در ها هگرو نيا). 3(است بوده
  .گرفت شكل
 به گريد متون در كهغيرحضوري  آموزش گريد يايمزا
 از استفاده :است بوده شرح نيا به شده، اشاره آن

 تنوع س،يتدر يارتقا ،)21, 1(سيتدر يبرا روز يتكنولوژ
 يبرا برنامه يريپذ انعطاف شده، ارائه يها برنامه در

 ،)1(شتريب آزاد وقت ،يشغل تيرضا ان،يدانشجو
 فشار تحت كه يافراد يبرا ليتحص به يدسترس
 ليتحص محل از دور اي دارند قرار يشغل تيمسؤول
 دانش و ها مهارت يارتقا و كسب فرصت كنند، مي يزندگ
 ان،يدانشجو تعداد بودن نامحدود از،ين محض بهاي  حرفه
 تيفيك رفتن باال جامعه، يفرهنگ و يعلم سطح رفتن باال

 با ارتباط سهولت و رفتن باال شده، ارائه دروس
 قيتشو كشورها، ريسا مدرسان و انيدانشجو
 مطالعه سرعت ميتنظ همكاران، با تعامل يبرا انيدانشجو

 و يريگيپ بودن آسان ر،يفراگ فهم و درك به توجه با
 و يزمان تيمحدود عدم قبل، يها لفص سر به مراجعه

 موضوع، اي فصل سر كي خواندن يبرا يمكان
 به يدسترس سرعت شيافزا و يروزآمدساز

 آموزش در كه است شده گزارش نيهمچن). 21(اطالعات
 يارتباط و ياجتماع يها مهارت انيدانشجو دور راه از

 يشخص ارتباط هم يروان نظر از واند  كرده كسب يبهتر
  ).7(اند كرده دايپ استاد با يشتريب

 هم دور راه از آموزش يها شچال به متعدد مطالعات در
 ريز نبودن آماده ها شچال نيا جمله از. است شده اشاره

 اشاره آن به زين ما كنندگان شركت كه است ساختار
 قطع و زاتيتجه و ليوسا بودن يكاف نا ليقب از كردند؛
 كه شد دهيد گريد مطالعات در. )21و1،3(نترنتيا شدن
 دنيشن عدم همزمان، آموزش در ها اميپ انتقال در تأخير
 ريسا دنيشن و دنيد عدم ،استاد سخنان واضح

 بر يمنف تأثير آنها تسؤاال دنيشن عدم و انيدانشجو
 انيدانشجو يدلسرد باعث ها فاكتور نيا و داشت آموزش

 يكيتكن رساختاريز فقداناي  مطالعه در). 3(بود شده
 دور راه از آموزش در بازدارنده عامل نيتر مهم درست

 زين ما مطالعه در ).1(است بوده كنندگان شركت دگاهيد از
 اي نييپا سرعت از يناش مشكالت به كرات به انيدانشجو

 شنهاديپ يبعض كه ييجا تا كردند اشاره نترنتيا قطع
 استفاده نترنتيا از و شود پست يد يس اي كتاب دادند
  .نشود

 مسافت نظر از كه يانيدانشجو وانيتا دراي  مطالعه در
 معلم از يدور از يناش مسائل به بودند، استاد از دور

 نسبت كه كردند مي احساس انيدانشجو نيا. كردند اشاره
 نيمعلم يتوجه يب مورد شتريب ك،ينزد انيدانشجو به

 انيدانشجو از درصد 54 حدود وانيتا در. اند گرفته قرار
 يكم ارتباط چون بودند، يناراض دور راه از آموزش از
 در كه انيدانشجو خصوصه ب و. داشتند استاد با

 با يكاف ارتباط عدم كه كردند مي فكر بودند دور يها مكان
 مطالعه در). 3(گذارد مي يمنف تأثير آنها آموختن بر استاد

 دياسات از استفاده در كرمان ساكن انيدانشجو زين ما
 و يافتادگ دور احساس و بودند هيبق ازتر  موفق اريبس
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 از كه يانيدانشجو نيب در دياسات از يكاف استفاده عدم
  .داشت وجود آمدند، مي دور راه
 كه كردند اقرار انيدانشجو نصف حدود تارنگ مطالعه در
 سؤال دنيپرس به يكمتر ليتما دور راه از آموزش در

 هم ما مطالعه در). 3(يحضور يها كالس در تا دارند
غيرحضوري  تيماه ليدل به كه گفتند انيدانشجو يبعض

 در. نداشتند كردن سؤال به يليتما دروس انباشتگي و
 تعامل زانيم انيدانشجو درصد 30 از شيب زين اي مطالعه

اي ديگر  مطالعه در). 3(دانستند نمي يكاف را خود معلم با
 الزم تيموفق يبرا تعامل كه كردند اظهارنظر انيدانشجو

 باعث تعامل كه بودند معتقد آنها. شود تيتقو ديبا و است
 احساس ،انيدانشجو تحرك ،ييتنها حس رفتن نيب از

 گريهمد از شود مي موجب ،شود مي افكار تبادل و تيحما
 با سهيمقا در بدانند كه كند مي كمك و اموزنديب

  ).9(دارند قرار يتيوضع چه در خود يها يهمكالس
 در دياسات دور، راه از آموزش در شتريب نظم جاديا يبرا
 يحضور در آنچه به هيشب كه بودند معتقد مطالعه كي

 داشته يمنضبط يبند زمان ديبا آموزش دهد مي يرو
 ما مطالعه در). 9(كنند سيتدر آن اساس بر آنها تا باشند

 اديز حجم و تيسا يرو مطالب دادن قرار در ينظم يب زين
 جاديا با ديبا و بود شده انيدانشجو ينگران باعث دروس
 از يكي. شد مي مرتفع مشكل نيا يبند زمان برنامه

 مش مطالعه در دور راه از آموزش انيدانشجو مشكالت
. بود) اديز( نگر آل دهيا حجم و سيتدر در اديز سرعت هم

  ). 9(شد داده كاهش مطالب حجم بعد يها ترم در نيبنابرا
 انيدانشجو هم ،زين گريد مطالعات در ما مطالعه به هيشب
 اطالعات ارائه نحوه كه كردند مي فكر دو هر دياسات هم و

 فكر آنها. رديگ قرار توجه مورد ديبا دياسات توسط
 تا كردند مي دايپ يشتريب يآمادگ ديبا دياسات كه كردند مي

 دايپ يمجاز آموزش يبرا يشتريب نفس به اعتماد
 ييآشنا ضرورت به هم گريد اي در مطالعه ).9(كنند

 و شده تأكيد يمجاز آموزش يمبان و اصول با نيمدرس
 تيفيك به يجد توجه را يمجاز آموزش تيموفق ديكل

 و دانسته استاندارد بر يمبتن يطراح و آموزش يمحتوا
 و يعلم ديد با ديبا يعال آموزش نظام كه است معتقد

  .)17(كند برخورد موضوع نيا با يتخصص
 نيا به گريد مطالعات در دور راه از آموزش بيمعا ريسا

 مورد در ينگران ،يكار ياضاف بار است؛ بوده شرح
 دور، راه از آموزش مورد در يمنف افكار س،يتدر تيفيك

 كمبود و ركاراناند دست به عادالنه دستمزد پرداخت عدم
 مورد در ينگران زين ما يها مصاحبه در). 1(يمال پشتوانه

 كه يافراد با مداوم سهيمقا و شده ارائه آموزش تيفيك
 به انيدانشجو نيب در بودند گرفته فرا را مطلب يحضور
  .خورد مي چشم
 راه از آموزش يها تيمحدود بنگالدش دراي  مطالعه در

 امكان كه شد مطرح صورت نيا به شده اعمال دور
 مطالب و نداشت وجود) نترنتيا( زنده دور راه از آموزش

 دانشجو و استاد نيب يتعامل چيه بود، شده ضبط قبل از
 از سيتدر طول در يبازخورد چيه نداشت، وجود

 دانشجو شرفتيپ ترم طول در شود، نمي گرفته دانشجو
 انجام سيتدر تيفيك از يابيارز چيه و شد نمي يابيارز
 كالس زين كرمان يرحضوريغ آموزش در). 2(شد نمي

 شيپ از مطالب نشد، برگزار زنده دور راه از آموزش
 ترم طول در و شد گذاشته تيسا يرواي  شده نييتع
 به صورت دياسات سيتدر تيفيك و انيدانشجو شرفتيپ

 آموزش نيا صينقا از يكي كه شد، يابيارز محدود
  .شود مي محسوب

 دور راه از آموزش يدانشجو منابع، يبعض دهيعق به
 سهيمقا در يشتريب يذهن بلوغ و شتريب انضباط ازمندين
 كه شده اشاره نيهمچن. باشد مي يحضور انيدانشجو با
 از دور راه از آموزش يها برنامه در انصراف زانيم

 انيدانشجو زين ما مطالعه در). 2(است شتريب يحضور
 طيمح دراين كه  جمله از يليدال به كه كردند اقرار خود

 نظم و شد مي انباشته دروسشان نبودند، يآموزش
 ازاين كه  ضمن. نداشتند را يحضور آموزش يريادگي

 بهداشت يعال نامه گواهي دوره آزمون شدگان قبول
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 دنيرس از قبل آزمون ينفرقبول 30 از نفر 10 زين كرمان
 نييپا نمرات ليدل به اي دادند انصراف سوم ترم انيپا به
  .شدند اخراج امتحانات در مكرر بتيغ و
 موافق جمله از دور راه از آموزش بيمعا اي مطالعه در

 آشنا فقدان، دوره، اعتبار به نانياطم عدم روسا، نبودن
يي اجرا مسؤول نبود و مدرسان نبودن مجرب اي نبودن
 به كنندگان شركت زين ما مطالعه در). 21(است شده عنوان
 طرح البته. كردند اشاره تر مجرب دياسات از استفاده لزوم

 در سيتدر يبرا خانه وزارت كارشناسان از استفاده
 در و نشد يياجرا سفانهأمت اما بود، شده شنهاديپ كرمان

 يداخل دياسات از عمدتاً كرمان يپزشك علوم دانشگاه
 كارشناس موثر نقش به نيهمچن انيدانشجو. شد استفاده
 و اطالعات انتقال جمله از امور يهماهنگ در گروه
 رهيغ و اشكال رفع يها كالس يبرگزار يبرا يريز برنامه
  .شماردند الزم را او حضور و كردند اشاره

 انجام يخوب تيفيك با دور راه از آموزشاين كه  يبرا
 يمناسب بيترك ديبا كه است شده شنهاديپ منابع در شود

 ياعضا ياستعدادها ند،يفرا محتوا، ،يتكنولوژ از
 داشته وجود رندهيادگي در تحرك و تقاضا و يعلم أتيه

 دانشجو به يمناسب نحو به مطالب ديبا نيهمچن. باشد
 برقرار استاد و دانشجو نيب منظم ارتباط شود، منتقل
 نيب تعامل و شود يابيارز مداوم طور فرآيندها به باشد،

 نيبهتر زنده تعامل. باشد داشته وجود استاد و دانشجو
 اي ينوشتن چت صورت به تواند مي كه است آن شكل
 امكيپ اي كنفرانس تلفن و كنفرانس ويديو ،يدنيشن

 نشده يطراح درست اگر دور راه از آموزش). 2(باشد
 لذا،. باشد كننده خسته رندگانيادگي يبرا تواند مي باشد
 استفاده مثل يابتكارات از توان مي دور راه از آموزش در
 و يينما ايپو ،يريتصو تقشه و،يديو ،يمورد مطالعه از
 و گيب يعل). 14(كرد استفاده يمجاز كروسكوپيم

 يها دوره يازاند راه يبرا كه كنند مي شنهاديپ همكاران
 يكشورها اتيتجرب به ديبا موفق دور راه از آموزش

 آموزش نوع نيا يبرا يياجرا مسؤول كرد، توجه گريد
 ريز آورد، به وجود يكيالكترون يمحتوا بانك كرد، نييتع

 رفع يبرا يريتداب و كرد جاديا يمناسب يفرهنگ ساخت
 اتخاذ نترنتيا خطوط سرعت بودن نييپا از يناش صينقا
 يحضور صورت به هم يكارگاه و يعمل دروس. كرد
  ). 21(شود ارائه
 راتييتغ برابر در مقاومت كه است ذكر به الزم انيپا در
 و است داشته وجود شهيهم علوم مختلف يها رشته در

 با اما. ستين يمستثن قاعده نيا از هم دور راه از آموزش
 رسد مي نظر به شده عنوان مشكالت يتمام وجود

 در برتر آموزش وهيش به عنوانغيرحضوري  آموزش
  .گردد مطرح كينزداي  ندهيآ در جهان يكشورها اكثر

  
  گيري نتيجه

 شيافزا يبرا ما كشور ديجد يها استيس وجود با
 مطالعه نيا جينتا كه رود مي ديام ،يحضور ريغ آموزش
 جهت در ارجمند دياسات و محترم نيمسؤول به بتواند
غيرحضوري  آموزش بهتر يريز برنامه و تيفيك بهبود

  .كند ياري
  

  قدرداني
 بهداشت يعال نامه گواهي دوره انيدانشجو از سندگانينو

 تشكر مطالعه نيا متمركز يها هگرو در كننده شركت
 يپزشك آموزش توسعه دفتر سيير از نيهمچن. كنند مي

 يبرا صابر ميمر خانم سركار بهداشت، دانشكده
 تشكر مطالعه نيا ياجرا در شان تيحما و ييراهنما

  .ميكن مي
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The Strengths and Shortcomings of the First Distance Learning MPH 
Course at Kerman Medical University From the Students' 

Viewpoint:A Qualitative Study 
 

Narges Khanjani1, Vahideh Jamshidi 2. 
 
Abstract 
 
Introduction:  In order to equip health system administrators with further education, for the first time in 
Iran, Kerman Medical University enrolled 30 of them as MPH (Master of Public Health) distance learning 
students in 2008. It seemed necessary to document the experiences of this course to design better programs 
in the future. 
Methods: This study was a qualitative descriptive study. All third semester distance MPH students were 
invited to participate in two focus groups. The total participants were 19 students. Open-unstructured 
questions were asked. Each focus group lasted for about 1.5 hours. The discussions were recorded and 
transcribed verbatim. The data analysis was done by thematic analysis. 
Results: Students commented on two main themes: benefits and shortcomings. The data was categorized in 
several subthemes. Among the benefits, they mentioned saving time and money, not commuting, active 
participation in learning, students’ interaction, and the benefits of cuncurrent study and work. In the 
shortcomings they spoke about the weak infrastructure, limited access to teachers, learning less, the 
difficulties of scuncurrent study and work, inappropriateness of the learning material, pile up of undone 
assignment and absence from educational environment. 
Conclusion: In this study the benefits and shortcomings of the distance learning program were discussed. 
Comments such as embarkment on distance learning only after a successful experience of running the same 
degree program in attended format, providing high speed internet and proper software infra-structure, 
familiarizing teachers about distance teaching, constant quality surveillance and conducting workshops for 
some topics were made for the improvementof the course.  
 
Keywords: Distance learning, Master of Public Health, Kerman University of Medical Sciences, Program 
Evaluation 
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