
 http://ijme.mui.ac.ir (18) 21: 1400/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / تیر  208

 مقاله پژوهشی 

 

آموزش  تیفیک نیو تضم یابیارزش تینقاط قوت و ضعف وضع نییتب

 یعلوم پزشک یهادر دانشگاه کیالکترون

، رضا ارجمند، یآرش سلحشور، یدهق یبهزاد فوالد، یجهان نیمیس، یریمنصور ظه، یبوستان حاتم، یکاوه اسالم

 *یدرآبادیح ییاکبر بابا

 

 

 چكيده

 ندیمند فرآمساختار نظا یبه طراح تواندیم كیآموزش الکترون ستمیس كی تیفیک نیو تضم یابینقاط قوت و ضعف ارزش ییشناسامقدمه: 

 یابینقاط قوت و ضعف ارزش نییپژوهش با هدف تب نیا. آموزش شود تیفیک شیکمك کند تا منجر به افزا یدر نظام آموزش عال یابیارزش
 . رفتیصورت پذ یعلوم پزشک یهادر دانشگاه كیآموزش الکترون تیفیک نیو تضم

مرکز مطالعات  ریمد، دیاسات جامعه پژوهش شامل. انجام شد 1399در سال  یقرارداد یمحتوا لیبا روش تحل، یفیپژوهش ک نیاها: روش

 یبرا. به مطالعه دعوت شدند مندگیری هدفبراساس نمونه کنندگاندانشکده/دانشگاه بودند و مشارکت یرؤساو  یآموزش نیو معاون
 . و الندمن استفاده شد میرانهاگ یمحتوا لیتحل کردیاز رو، لیجهت تحل و افتهیساختار  مهین كیالکترون سشنامهپر از هاداده آوریجمع

شامل نقاط قوت و  یصلا طهیدر دو ح ،یدانشگاه علوم پزشک 46پرسشنامه )باز پاسخ( از  153حاصل از  یفیک یهاداده لیتحلنتايج: 

نظارت و بازخورد ، كیرونآموزش الکت یابیابزار ارزش هینقاط قوت شامل؛ ته. انجام شد یطبقه فرع 65و  یطبقه اصل17و مشتمل برضعف 
فقدان  نقاط ضعف شاملاست.  یربخشاعتبا تهیکم لیتشکو  یابیپروتکل و سازوکار ارزش نیتدو، یابیزشار یاستفاده ازسامانه برا، اننفعذی

ابهام در وجود و  عداد محتواو توجه به ت ییگراتیکم، دیدر سامانه نو یابیساخت ارزش رینبود ز، تیفیک نیو تضم یابیپروتکل جامع ارزش
 است.ترم  انیسالمت امتحانات پا نیتضم

 كیآموزش الکترون یابیارزش ندیفرآ یخشو اثرب ییکارا شیتواند باعث افزامی ،یابیسازوکار ارزش یها و طراحداستاندار نیتأمگيري: نتيجه

 . کند لیتسه شیاز پ شیآن را ب یشود و سهولت اجرا

 

 علمیهیأت یاعضا، نقاط قوت و ضعف، تیفیک نیتضم، یابیارزش، یآموزش مجازی کلیدی: هاهواژ
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شاپور  یجند یدانشگاه علوم پزشک ،ییماماو  یدانشکده پرستار ،یجراح یداخل یپرستار
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 مقدمه

جهت ارائه خدمات  نیای نووهیش یکیالکترون یریادگی

 جادیاست که با ا رتریپذبه صورت انعطاف یآموزش

خود و  یمخاطبان اصل یتر برابیش یریادگی یهافرصت

 نیموجب تأم ،رانیفراگ شرفتیها و پتیفعال یریگیپ لیتسه

از  (.2و1شود)جذاب و اثربخش می یریادگی یهاطیمح

آموزش به عنوان موتور محرک  حوزهکه  ییآنجا

لذا ، دارد یبه روزآمد شدن دائم ازین، جوامع یتوانمندساز

حوزه در تعامل با  نیبه عنوان نخست یآموزش هایستمیس

 یهاراهبرد و هادر روش یبه بازنگر ازین، هایرشد فناور

 یهاچرا که در آموزش به سبک. (3)و آموزش دارد سیتدر

، از حد شیاد محور بودن باست نچو یبیمعا، گذشته

نامناسب  تیفیک، یحضور الزام، خدمات ادیز یهانهیهز

از . (4)خوردمی به چشم، مکان و زمان تیمحدود، آموزش

مجرب و بودجه  دیبه اسات یدر دسترس تیمحدود ییسو

باعث شده است  یبرای گسترش امکانات آموزش یکاف

با  زین گرید ییاز سو. (6و5)سطح پوشش آن محدود گردد

 یکیالکترون ابزارهای و اطالعات آوریرشد روزافزون فن

 کیباعث شده است که متخصصان از آموزش الکترون

آموزش نام  نهیمکمل در زم ایو  نیگزیجا روشی عنوانبه

 .(8و7)ببرند

و  یاچندرسانه یهاسامانه عیرشد سر، در حال حاضر

آموزش  رشباعث گست ،وابسته به شبکه یهایآورفن

 یکیالکترون یریادگی-یاددهی یهاو روش نترنتیبر ا یمبتن

را به سمت  یسنت یریادگی یندهایشده است و فرآ

 یهاشبکه نیبنابرا. کشانده است کیالکترون یهاطیمح

قدرتمند  یبه عنوان ابراز نترنتیانتقال اطالعات از جمله ا

 یهااستادان و گروه. (9)است یریادگیآموزش و  طهیدر ح

موفق آموزش  یاجرا یاز جمله عوامل اصل یآموزش

نوع آموزش را  نیعمق ا یخوببه دیکه با هستند کیالکترون

نقش  انیدانشجو تیو ترب میچرا که در تعل ندیدرک نما

رفتار و عملکرد استادان در  جهی( و درنت10)دارند یمهم

                                                 
 4/11/1399، تاریخ پذیرش: 20/10/99، تاریخ اصالحیه: 14/10/99مقاله:  تاریخ دریافت

 انیمورد قضاوت دانشجو، یدانشگاه یآموزش یهاطیمح

 .(11)دارد یریادگی ندیدر فرا یادیز تأثیرواقع شده و 

امروزه بسیاری  ؛یآموزش یهاندیدر فرآ کردیرو رییتغ با

 هاو مراکز آموزشی در جهان با ارائه برنامه هااز دانشگاه

اند تا شده جادیی یادگیری الکترونیکی اهاو دوره

روزافزون افراد برای آموزش باشند  یازمندیی نگوپاسخ

 نیاز ا یاز صاحب نظران برخ یاریاد بساما به اعتق

 یمطابق با استانداردها و معیارها، یی آموزشهادوره

را به خوبی  هاو اهداف برنامه ستیآموزش الکترونیکی ن

کیفیت عوامل  نیارزیابی و تضم نیسازند؛ بنابرانمی محقق

مدنظر قرار  دیهمواره با، کیالکترون یریادگیدر  مؤثر

بر  مؤثرعوامل  نیا میتوانمی یزمانما . (13و12)ردیگ

آن  تیفیک نیو از تضم میآموزش را بهبود و ارتقا بده

قرار  یابیو ارزش شیعوامل را مورد پا نیکه ا میمطمئن شو

همراه  کسانیجامع و  یابینظام ارزش یطراح. (2و1)میده

و  ارهایکه در آن عالوه بر مع ییاجرا قیبا سازوکار دق

 یهاگام یدارا، کیخدمات آموزش الکترون یاستانداردها

به  اننفعذی یشده برا نییتع فیو وظا نیمع یاتیعمل

از الزامات  است شونده یابیارز ایکننده  یابیعنوان ارز

 است.  تیفیک نیتضم یرساختیز

 یرگم کیستماتیس مطالعهدر  ؛یمطالعات خارج در

(Regmiو ) ( جونزJones)،  عوامل قادر کننده و موانع

مطالعات منتشر  985 نیدر ب یکیالکترون یریادگیمؤثر بر 

 قرار گرفت. یمورد بررس یالمللبین یهاگاهیشده در پا

 ،کیاز عوامل مهم در آموزش الکترون یکی، جیطبق نتا

. (14است) یابیارزش ندیو فرآ یآموزش یهادوره تیفیک

و همکاران تحت  (Wangوانگ )ی در مطالعه نیهمچن

، خچهی: تارنیدر چ یکیالکترون یریادگیبر  یمرور"عنوان 

 یکیالکترون یریادگی یهاچالش "هاو فرصت هاچالش

سطح نابرابر  ،یاز فرهنگ سنت یعبارت بودند از موانع ناش

 یکیالکترون یریادگی یهاطیکمبود مح ،یسواد اطالعات

از جمله . (15)یابیو ارز تیفیک نیتضم سمیمطلوب و مکان
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در کشور  یکیالکترون یریادگیمؤثر  یمانع اجرا یهاچالش

 یابیارز ندیفرآ، یاصل یهارساختیبر ز عالوه زیعراق ن

 کی، و همکاران یفیشر یداخلدر مطالعات . (16)بود

در  یکیآموزش الکترون یاثربخش نییبا هدف تع لیفراتحل

مقاله  45 یکه به بررس اندانجام داده رانیا ینظام آموزش

 1396تا سال  1389از سال  یداخل یاطالعات یهاگاهیدر پا

 یکینشان داد که آموزش الکترون جینتا. ه شده استپرداخت

 ینسبت به آموزش حضور یتربیش یاز اثربخش

از عوامل  یکی رندگانیادگی یابیبرخوردار است و ارزش

در  زین یو رضو فهیخل. (17)است مؤثر بر آموزش

، رانیدر اای مقاالت و منابع کتابخانه یبا بررسای مطالعه

 یکیالکترون یریادگیدر  تیفیک نیو تضم یابیبا هدف ارزش

دست ، انریزبرنامهکه  دندیرس جهینت نیبه ا ؛یآموزش عال

و  یمراکز آموزش عال رمربوطه د رانیاندرکاران و مد

 یآموزش یهااز بخش یابیعالوه بر ارزش دیبا هادانشگاه

 زین یکیالکترون یریادگیاز  یابیبه ارزش یو پژوهش

بخش از دانشگاه خود  نیو نقاط قوت و ضعف ا زندپرداب

 یبه اثربخش یگریدر مطالعات د نیهمچن. (1)را بشناسند

آزاد  یآموزش الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشک

در  یآموزش مجاز یاجرا ی( و موانع اصل5)اسالمی

 . (6)پرداخته شده است رانیدانشگاه پیام نور در ا

در  یکیالکترون یریادگی ستمینقش س تیتوجه به اهم با

 یتمام ،ینظام آموزش عال یو اثربخش ییکارا یارتقا

در  دیبا رانیطراحان و مد، انریزبرنامهاز جمله  اننفعذی

خدمات آموزش  یابیبه ارزش ،هاو دانشگاه یمراکز آموزش

توجه داشته باشند و نقاط قوت و ضعف آن را  یکیالکترون

متناسب  یرساختیو ز یکرده و اقدامات اصالح ییاشناس

نقاط قوت و ضعف  ییشناسا. (1)کنند ییو اجرا یرا طراح

 تیفیبه بهبود ک تواندیم کیآموزش الکترون ستمیس کی

امروزه شاهد  کهییاز آنجا .(18)دیآموزش کمک نما ندیفرآ

 یماریب وعیبه علت ش کیآموزش الکترون ریگسترش فراگ

است تا مشکالت  یضرور، هستیمدر سطح کشور  کرونا

 ستمیس تیفیک نیو تضم یابیارزش ندیفرآ یازهایو ن

لذا با . میینما ییشناسا یرا به خوب کالکترونیآموزش 

نقاط  نییپژوهش با هدف تب نیگفت اپیش به مطالب  تیعنا

آموزش  تیفیک نیو تضم یابیارزش تیقوت و ضعف وضع

 . دیانجام گرد یعلوم پزشک یهاانشگاهدر د کیالکترون

 

 هاروش

 لیکه با روش تحل است یفیکای مطالعه، پژوهش نیا

در دانشگاه  1399( در سال یی)استقرا یقرارداد یمحتوا

 لیالزم به ذکر است که تحل. اهواز انجام شد یعلوم پزشک

، (inductive یی)استقرا یقرارداد یهامحتوا به روش

( summative)ی( و تجمعdeductive یاسیشده )ق تیهدا

 یدر صورت عدم وجود دانش قبل. (19)شودبندی میدسته

دارد  تیاولو ییاستقرا کردیرو، مورد نظر دهیدر مورد پد

 حاصل هااز داده یو فرع یطبقات اصل، که در آن

 یفیک قاتیکه جهت شرکت در تحق یافراد. (2)شودمی

بر اساس تجارب دست اول شان در ، شوندمی انتخاب

 نشیگز ظرمورد ن دهیپد ایخصوص موضوع 

با توجه به هدف ، هش حاضرودر پژ نیبنابرا. (20)شوندمی

 ک؛یخدمات آموزش الکترون تیفیک نیو تضم یابیارزش

 نیمعاون، علمیهیأت یجامعه پژوهش شامل اعضا

 ایمرکز مطالعات  ریمدها، دانشکده یرؤساو  یآموزش

 یستاد ریمد ای یمعاون آموزش، یمرکز آموزش مجاز

 ،تابعه وزارت بهداشت یعلوم پزشک یهاآموزش دانشگاه

گیری که در دوره همه هستند یدرمان و آموزش پزشک

 کیدر آموزش الکترون، قبل از آن ایو  19 دیکوو یماریب

 نهیزم نیتجربه در ا ینقش فعال داشته و دارا انیدانشجو

گیری بر اساس نمونه کنندگانانتخاب مشارکت. ندهست

و اشباع  هاو تا زمان تکرار داده دیانجام گرد مندهدف

 . افتیادامه اطالعاتی 

ها، از آوری دادهپژوهش حاضر، به منظور جمع در

استفاده شد که  افتهیساختار مهین کیپرسشنامه الکترون

سؤال  9شامل  و دیگرد میمصاحبه تنظ یبر اساس راهنما

سؤال درخصوص نقاط  13در خصوص نقاط قوت، 
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و تجارب بود،  شنهاداتیسؤال در خصوص پ 3ضعف و 

علوم  دانشگاه تیوب سا یابیدر سامانه ارز سپس

و  ینامه رسم قیاهواز قرار داده شد و از طر یپزشک

 نکیل یو معرف یکشور یآموزش نیاعالن در گروه معاون

ها آغاز شد. الزم به نظرات دانشگاه افتیپرسشنامه، در

با  یذکر است که پرسشنامه در سه جلسه بحث گروه

ک، یآموزش الکترون، یحضور متخصصان آموزش پزشک

دانشگاه و  یمرکز مطالعات، معاون آموزش ری)مد رانیمد

آن با استفاده از پنل  ییشد و روا یها( طراحدانشکده

ت پرسشنامه به قرار گرفت. سؤاال دییخبرگان مورد تأ

دانشگاه خود  اتیعنوان نمونه شامل: نقاط قوت و تجرب

ذکر  کیآموزش الکترون تیفیک نیو تضم یابیرا در ارزش

دانشگاه خود را در  یها. نقاط ضعف و چالشدییبفرما

ذکر  کیآموزش الکترون تیفیک نیو تضم یابیارزش

 کیپرسشنامه الکترون قیتجارب از طر افتی. دردییبفرما

 لی. پس از تکمافتیها ادامه به اشباع داده دنیتا زمان رس

ورد شده  لیاکسل وارد فا لیها، اطالعات از فاپرسشنامه

 قرار گرفت.  لیلو تح هیجزو ت یو مورد بررس

 میگرانها کردیها از روداده لیو تحل هیتجز یبرا

(Granhaymو الندمن )(landman) (9 استفاده شد که )

ها و کردن کلمه به کلمه مصاحبه ادهیشامل مراحل پ

به دست آوردن  یبار مطالعه کردن کردن آنها برا نیچند

خالصه  ییمعنا یمتن به واحدها میتقس ی،احساس کل

خالصه شده و برچسب  ییمعنا یانتزاع واحدها ،شده

 سهیها با مقاکدها در ساب تم کیتفک ،زدن توسط کدها

ها به تم میو تنظ انشیهاها و تفاوتآنها براساس شباهت

 یارهایپنهان متن است. از مع یعنوان نشانگر محتوا

ها استفاده شد. استحکام داده یو الندمن برا میگرانها

کالن منطقه، وناگون، گ اتیکنندگان با تجربمشارکت

کننده مختلف انتخاب شدند. تالش  لیدانشگاه و سمت تکم

و انتزاع بندی جمع، ییمعنا یدر انتخاب واحدها یادیز

انجام شد. هر گاه  نیآنها و انتخاب موضوعات و مضام

در مورد آن  سندگانیاختالف نظر وجود داشته باشد، نو

 (. 9به توافق بحث و گفتگو کردند) یابیدست یبرا

 

 نتايج

دانشگاه از طریق ارسال اطالعات  37تا پایان زمان بررسی 

دانشگاه از طریق ارسال پرسشنامه  9از طریق سامانه و 

با نامه رسمی در این ارزیابی شرکت کردند که میزان 

دانشگاه  67ی کشور )هایی به نسبت کل دانشگاهگوپاسخ

پرسشنامه )باز  153در مجموع . درصد بود 68و دانشکده( 

منطقه آمایشی  10دانشگاه علوم پزشکی از  46( از پاسخ

، نفر( 30س/معاون آموزشی )ییان شامل رنفعذیتوسط 

 یآموزش معاون ای سییر، نفر( 24مدیر مرکز مطالعات )

 . نفر( تکمیل شد 71) علمیهیأتنفر( و اعضای  28) دانشکده

ی کیفی در دو حیطه اصلی شامل نقاط قوت/ هاتحلیل داده

و طبق انجام شد  هاچالشمثبت و نقاط ضعف/تجربیات 

طبقه:  10طبقه اصلی ) 17مجموع  جدول یک و دو؛ در

طبقه:  33طبقه فرعی ) 65( و هاطبقه: چالش 7تجربیات و 

بر اساس یافته . ( حاصل شدهاطبقه: چالش 32تجربیات و 

در حوزه  تیفیک نیو تضم یابیارزش یالگوهای حاصل، 

صورت نمودار یک ارائه  ی بهکیالکترون یریادگی

 (1)نمودارشد.
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 ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش الکترونیکموفق در خصوص نقاط قوت و تجربیات  :1جدول 

 (10طبقه اصلی ) (33طبقات فرعی )

 ارزشیابی عملکرد تدریس مجازی اساتید  تهیه پرسشنامه

 طراحی فرم ارزشیابی کیفیت محتواهای الکترونیکی 

 تهیه ابزار ارزشیابی آموزش الکترونیک

 کالس با انجام نظرسنجی بازخورد دانشجویان و انعکاس دریافت

 از نمایندگان دانشجویی در هر رشته بازخورددریافت 

 شجویان استعداد درخشانارزیابی معکوس اساتید از طریق دان

 کمیته دانشجویی مرکز مطالعات از طریق  ارزشیابی استاد

ان )دانشجو، استاد، مدیر نفعذینظارت و بازخورد 

 گروه، معاون آموزشی، مرکز مطالعات(

  اساتیدخودگزارش دهی  خودارزشیابی و

 اخذ گزارش از مدیران گروه

 نظارت مستمر مدیران گروه

 معاون آموزشینظارت مستمر 

 ارائه بازخورد مداوم به اساتید

 مرکز توسعه و مطالعاتارزشیابی توسط 

 هاهبررسی محتوایی توسط دفاتر توسعه آموزش دانشکد

 مطابقت محتوای دروس ارائه شده به لحاظ کمی و کیفی با سرفصل درسی

 و انطباق آن با کوریکولوم ی مجازیهابررسی طرح درس

 طرح درس مجازی با کوریکولوم ارزیابی و تطابق

 دیسامانه نو از طریقانجام شده  یهاتیروزانه فعال شیپا وگیری گزارش

 ارزشیابی از طریق تعامالت سامانه نوید

 استفاده از سامانه برای ارزشیابی

 استفاده از سامانه سما برای ارزشیابی تدریس مجازی اساتید

 اختصاصی ارزشیابی با استفاده از سامانه

 سازوکار ارزشیابی وآیین نامه تدوین 

 الکترونیکتولید محتوای  و معیارهای تدوین ضوابط

 ارائه امتیازات دانش پژوهی

 سازوکار ارزشیابیتدوین پروتکل و 

 تشکیل کمیته اعتباربخشی از دانشجویان و اساتید برای بازخورد کیفیتای تشکیل شبکه

 آموزش مجازیتشکیل کمیته اعتباربخشی 

 )مرکز مطالعات( ی دانشجوییهاهایجاد شبک

 داشتن نیروی انسانی توانمند دانشجوی مجازی رشته آموزش پزشکیپذیرش 

 ارزشیابینیروی انسانی دانشگاه عالقمند برای داشتن 

 محتواتولید  جهت با اساتید همکاری کارشناسان

 محتوای الکترونیک استانداردی آموزشی در زمینه هاهکارگابرگزاری 

 های تولید محتوای الکترونیکیافزارنرمآموزش 

 ی الزم جهت ارتقا کیفیتهاپیگیری و راهنمایی، رسانیاطالع

در خصوص آموزش  یآموزشی هاهبرگزاری دور

 الکترونیک

 افزارهای گوناگوندسترسی به نرم ی مختلف جهت آموزش و برگزاری آزمونهاافزارنرمدر اختیار داشتن 

 و تطابق شیوه ارزشیابی آموزش مجازی بازبینی ی آموزشی جهت تغییر فرآیند ارزشیابیهابازبینی کوریکولوم
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 ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش الکترونیکی هاچالشنقاط ضعف و : 2جدول 

 (7طبقه ) (32زیر طبقه )

 محتوای آموزش الکترونیک دستورالعمل واضح جهت ارزشیانیو عدم وجود قوانین 

 سازوکار مدون جهت ارزشیابی اساتید و دانشجویان فرآیند وعدم وجود 

 کیآموزش الکترون تیفیک یابیارزش یاستاندارد و مناسب برا یهاوجود شاخص عدم

  بدون توجه به استانداردها هادر ارزشیابیای برخوردهای سلیقه

جامع ارزشیابی و پروتکل فقدان 

 کیفیتتضمین 

 اخذ نظرات دانشجویان  نحوهچالش 

 دیارائه بازخورد به اسات نحوه چالش

  عدم وجود ابزار مناسب جهت ارزشیابی آموزش الکترونیک

 دانشجو فراگیری درس توسطاطمینان از  وجود ابزار ارزیابی جهت عدم

 عدم وجود فرمت گزارش دهی یکسان در کشور

 به محتواهای آموزشی اساتید در سامانه نوید جهت ارزشیابی گروهعدم دسترسی مدیران 

 معاونین آموزشی بر محتوای بارگذاری شده در سامانه نوید و ارزشیابی عدم امکان نظارت

ی در ابیساخت ارزش رینبود ز

 سامانه نوید

 نوید سامانهمناسب در پیش بینی روش ارزشیابی عدم 

 پایش محتوای اساتید از سامانه نوید گیری مشکالت در گزارش

 توجه بیش از حد به ارزشیابی از طریق تکلیف

  عدم نظرسنجی از دانشجویان در سامانه

 توجه کم به کیفیت محتوا در مقایسه با کمیت

 دیشده توسط اسات هیته یمحتوا عدادت یاز حد رو شیب دیتاک

و توجه به تعداد  ییگرا تیکم

 محتوا

  یی دانشجویانگوپاسخی ارائه شده از جهت هابه صحت آزمون اطمینانعدم 

 نگرانی اساتید از تضمین سالمت امتحانات پایان ترم

 ی مختلف برای ارزشیابی پایانی دانشجوهاهعدم دسترسی به گزین

ابهام در تضمین سالمت  وجود

 امتحانات پایان ترم

 حجم وسیعدشواری ارزشیابی  آموزش مجازی جهت ارزشیابی متخصص کمبود نیروی انسانی

 زیاد تعداد محتواهای آموزشی عدم امکان ارزشیابی با وجود محتوای آموزشی

 سروبر بودن ارزیابی تمامی دزمان

 تولید تعداد محتوای زیاد در مدت زمان محدود )به دلیل کرونا(

 و ابزارهای غیر رسمی جهت تدریس توسط برخی اساتید هاهاستفاده از سامان

 در کوتاه مدت ی آموزشیهادروس بر حسب کوریکولوم محتوایرصد امکان عدم 

 دشواری سنجش کیفیت آموزش ی الکترونیکهاکالسبررسی کیفیت سهولت عدم 

 و منطبق با سر فصل دروس در طول مدت آموزش یفیک یابیارزدشواری 

 عملی وسدردشواری ارزشیابی 

 مقاومت برخی از اساتید به ارزیابی محتواهای تولیدی

 روی ارزشیابی اساتید دروس عملی و محاسباتیماهیت  تأثیر

 رهنگام برخی اساتید با آموزش مجازییعدم آشنایی و یا آشنایی د

منفی نتایج  تأثیرنگرانی اساتید از 

 ارزیابی
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 الگوی ارزشیابی و تضمین کیفیت در حوزه یادگیری الکترونیکی: 1نمودار 

 

  نقاط قوت و تجربیات

طبقه  33طبقه اصلی و  10 نقاط قوت و تجربیات شامل

 در ادامه به شرح هریک از این طبقات(. 1فرعی است)جدول

 . پردازیممی

اولین طبقه اصلی در : کیآموزش الکترون یابیابزار ارزش

آموزش  یابیابزار ارزش هیته»، حیطه نقاط قوت و تجارت

پرسشنامه  هیته»بود که از دو طبقه فرعی « کیالکترون

فرم  یطراح»و « دیاسات یمجاز سیعملکرد تدر یابیارزش

. تشکیل شده است «یکیالکترون یمحتواها تیفیک یابیارزش

به  هاانشگاهبا توجه به شیوع بیماری کرونا و الزام د

جای آموزش حضوری ه استفاده از آموزش الکترونیک ب

؛ در برخی 1399-1398در نیمسال دوم تحصیلی 

یی جهت ارزیابی هالیستپرسشنامه و چک هادانشگاه

کیفیت آموزش الکترونیک تدوین شده است و مورد 

 قبالً"یکی از معاونین آموزشی: . استفاده قرار گرفته است

به صورت حضوری بود و بنابراین ابزارهای  هاآموزش

ارزیابی نیز برای شرایط حضوری تدوین شده بود. با آغاز 

ی مجازی، به سرعت هارویکرد جدید و ارائه آموزش

شروع به طراحی ابزار برای این شرایط گرفتیم تا بتونیم 

  ."فرآیند ارزشیابی متناسب با شرایط رو داشته باشیم

ان نفعذی: پایش و ارزیابی اننفعذینظارت و بازخورد 

، مدیر گروه، استاد، اصلی آموزش مجازی شامل دانشجو

در ای معاون آموزشی و مرکز مطالعات؛ نقش تعیین کننده

ی هاتضمین کیفیت آموزش الکترونیک دارند که در دانشگاه

گذار جهت تأثیرمختلف در درجات متعدد از این گروه 

آموزش الکترونیک استفاده شده کیفیت ارتقای ارزشیابی و 

نقش دانشجو در تضمین "مدیر مرکز مطالعات: . است

ویژه در این شرایط کرونایی ه کیفیت آموزش الکترونیک ب

انکارناپذیر است دانشجو کسی است که ارتباط مستقیم با 

استاد و سیستم مدیریت آموزشی دارد. جلسات متعدد 

بسیار خوبی  مرکز مطالعات اطالعات ییکمیته دانشجو

برای ما فراهم کرد که طبق آن توانستیم بازخوردهایی به 

  ."و اساتید بدهیم هادانشکده

: در ارزیابی و تطابق طرح درس مجازی با کوریکولوم

نفعانذیپایشونظارت•
گروه،مدیراستاد،دانشجو،)

(مطالعاتمرکزآموزشی،معاون

تطابق طرح درس با کوریکولوم•

ولومبا کوریکمحتوای آموزشی تطابق •

ابزار ارزشیابی•

سامانه ارزشیابی•

پروتکل ارزشیابی•

نیروی انسانی•

کمیته اعتباربخشی•

رسارائه بازخورد تکوینی به مد•

ارائه بازخورد پایانی به آموزش•

بازخورد بستر

نتایجاجرا
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از اساتید خواسته شده بود تا طرح درس  هابرخی دانشگاه

خود را مطابق شرایط آموزش الکترونیک تدوین کنند و در 

دروس  یمطابقت محتواجهت . ارگذاری کنندسامانه نوید ب

ی از با سرفصل درس یفیو ک یارائه شده به لحاظ کم

مدیران گروه و اعضای گروه آموزشی کمک گرفته بودند 

و انطباق آن با  یمجاز یهاطرح درس یبررستا کار 

در جلسه "معاون آموزشی: . را انجام دهند کولومیکور

مجازی و شورای آموزشی در خصوص طرح درس 

بارگذاری آن سامانه نوید صحبت شد و مقرر گردید 

اساتید طرح دروس خود را بارگذاری کنند، البته 

یی نیز در نظر گرفته شد. انطباق دادن طرح درس هامشوق

تونست اطمینان ما را به با محتوای بارگذاری شده می

  ."کنه تربیشاجرای کوریکولوم 

ی ها: در دانشگاهبیاستفاده از سامانه برای ارزشیا

ی هاسما و برخی سامانه، ی نویدهامختلف از سامانه

اختصاصی برای ارزشیابی آموزش الکترونیک استفاده 

ارزشیابی اساتید رو در ": مدیر مرکز مطالعات. شده است

جای پرسشنامه قبلی که ه سامانه سما انجام دادیم منتها ب

جدید و  برای شرایط حضوری تدوین شده بود پرسشنامه

از " :علمیهیأتعضو . "متناسب با شرایط بارگذاری کردیم

تعداد محتوای بارگذاری شده و نیز تعداد تکالیفی که به 

و تعامالتی که در  هادانشجویان داده بودیم، تعداد بازخورد

پایش و مرتباً شد و میگیری سامانه نوید داشتیم گزارش

 . "شدیمارزیابی می

: برای ارزشیابی زوکار ارزشیابیساتدوین پروتکل و 

نامه آییننیاز به ، دقیق و جامع آموزش الکترونیک، صحیح

تا ارزیابان و مدیران بتوانند به  است مشخصسازوکار  و

یکسان کار ارزشیابی را گام به گام و طبق پروتکل ای شیوه

دیگر اساتید به عنوان افرادی که مورد  از طرف. انجام دهند

آموزش  و معیارهای ضوابطگیرند باید با می ارزیابی قرار

آشنایی داشته باشند و  تولید محتواالکترونیک و 

معاون آموزشی: . یی کافی نیز فراهم باشدهاانگیزه

پروتکل مشخصی برای ارزشیابی آموزش مجازی نبود "

در مدت زمانی کوتاه با استفاده از تجارب اندک گذشته، 

اون رو پیاده کردیم تا  اون رو تهیه کردیم و به خوبی

  ."آموزش دچار نقص نشود

جهت ارزیابی آموزش  :تشکیل کمیته اعتباربخشی

کمیته اعتباربخشی تشکیل  هادر برخی دانشگاه، الکترونیک

که در آموزش  علمیهیأتاین کمیته شامل اعضای . شد

، الکترونیک و آموزش پزشکی تخصص داشتند بود

نیز در این کمیته عضو همچنین نمایندگان دانشجویان 

 ی گرفتهیی دانشجوهابازخوردهای مستقیم از شبکه. بودند

. شدمی به کمیته اعتباربخشی گزارشمرتب بطورشد و می

 بازخوردها مورد بحث و بررسی قرار، در این کمیته

بازخوردهایی مناسب ، گرفت و پس از راستی آزماییمی

مدیر . شودشد تا به اساتید مورد نظر منعکس می تهیه

پس از تشکیل کمیته اختصاصی برای "مرکز مطالعات: 

اعتباربخشی آموزش الکترونیک، به صورت هفتگی 

جلساتی مجازی و حضوری )چند نفره( داشتیم. 

گرفتیم را بررسی بازخوردهایی که از مجاری مختلف می

 . "ردیمکو رسیدگی می

 : یکی از ملزومات اساسیداشتن نیروی انسانی توانمند

نیروی انسانی ، جهت ارزشیابی آموزش الکترونیک

یی که در هادانشگاهاست.  مجرب و توانمند، متخصص

کردند آمادگی می دانشجو تربیت ،رشته آموزش الکترونیک

ی برای شرایط آموزش مجازی داشتند و به طور تربیش

ی در اختیار تربیشغیر مستقیم کارشناسان و اساتید 

در دانشگاه ما، دانشجو در رشته " معاون آموزشی. داشتند

شود که این یک نقطه قوت آموزش الکترونیک تربیت می

 . "برای ما است

در خصوص آموزش  یآموزشی هابرگزاری دوره

ی علوم پزشکی هادر تمامی دانشگاه الکترونیک:

اصول و کلیات در زمینه آموزشی متعددی ی هاکارگاه

های افزارنرم، ضوابطاستانداردها و ، الکترونیک آموزش

ی آموزش مجازی؛ هاو سامانه تولید محتوای الکترونیکی

ی الزم جهت هایراهنمایجهت توانمندسازی اساتید و ارائه 
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مدیر مرکز مطالعات: . آموزش برگزار شد کیفیتارتقای 

خیلی از اساتید نیازمند آموزش درخصوص چگونگی "

داشتند که  اهتولید محتوای الکترونیک و کار با سامانه

  ."یی برگزار کردیمهاکارگاهمرتب 

جهت ارائه  های گوناگون:افزاردسترسی به نرم

و  هاسامانه، جز سامانه نویده ی مجازی بهاآموزش

ی رسمی و غیر رسمی دیگری نیز در دسترس هاشبکه

: علمیهیأتعضو . کردندمی اساتید بود که از آن استفاده

ی الکترونیکی هامرتبط با آموزش یمختلفی هاسامانه"

نظیر سامانه نماد، نوید، اسکایپ، گوگل تاک، ادوب کانکت، 

  ."غیره در اختیار بود اسکای روم و

: در و تطابق شیوه ارزشیابی آموزش مجازی بازبینی

ی آموزشی جهت هاکوریکولوم، هامعدودی از دانشگاه

متناسب با شرایط مجازی مورد  تغییر فرآیند ارزشیابی

 هایارزشیاب": علمیهیأتعضو . بازبینی قرار گرفته بود

به صورت تکوینی شد، به انجام درست و به موقع  تربیش

نمره  ،تکالیف در نوید یا شرکت فعال در تاالر گفتگو

 . "اختصاص دادیم

 

 هانقاط ضعف و چالش

طیقه  32طبقه اصلی و  7شامل هانقاط ضعف و چالش

 در ادامه به شرح هریک از این طبقات (.2فرعی است)جدول

 . پردازیممی

برخی  :فقدان پروتکل جامع ارزشیابی و تضمین کیفیت

اظهار داشتند که سازوکار دقیقی برای  کنندگانمشارکت

ارزشیابی کیفیت آموزش الکترونیک در دانشگاه خود 

. آنها را با چالش مواجهه کرده است مسألهندارند و همین 

نبود معیار دقیق جهت ارزیابی میزان اثر "شی: زمعاون آمو

ی عمده این هاالکترونیک یکی از چالش یادگیری بخشی

ی هاتمام ابزار"مدیر مرکز مطالعات:  "حوزه است.

)ها( بر مبنای آموزش حضوری ارزشیابی در دانشگاه

برای آموزش مجازی ابزار معتبری در  طراحی شده و عمالً

دسترس نیست )حداقل برای ما در دسترس نیست(. به 

سیستماتیک  همین دلیل گرفتن فیدبک از فراگیران به شکل

 "و انبوه مقدور نبوده است. 

اکثر  :دیدر سامانه نو یابیساخت ارزش رینبود ز

از سامانه نوید که مربوط به دانشگاه علوم  هادانشگاه

ی الکترونیک هاجهت ارائه آموزش است ی مجازیپزشک

 یهاکنند که به نظر اکثر مدیران؛ زیر ساختمی استفاده

. شودنمی در این سامانه ارائه، جهت ارزشیابی مناسب الزم

امکان ورود به کارتابل اساتید برای "مدیر مرکز مطالعات: 

ارزشیابی محتواها در سامانه نوید امکانپذیر نیست، لذا 

ارزشیابی فایل اساتیدی که پسورد دیفالت را تغییر داده اند 

 "وجود ندارد.

به نظر تعدادی از  :و توجه به تعداد محتوا ییگراتیکم

برخی مدیران به کمیت محتوا توجه دارند و  کنندگانمشارکت

فقط تعداد محتوای بارگذاری شده، تعداد تکالیف، تعداد آزمون 

به کیفیت آنها  ترکمکنند و و تعداد گفتگوها را رصد می

ین فقط به تعداد مسؤول": علمیهیأتپردازند. عضو می

به کنیم توجه دارند، محتوایی که در سامانه نوید بارگذاری می

ما با "زشی: معاون آمو "م کیفیت نباید فراموش شود.نظر

وارد ای دفعه به صورت ناگهانی و یک ،شیوع بیماری کرونا

آموزش مجازی همه جانبه شدیم و در این مدت فقط 

 " توانستیم کلیت و کمیت روندها رو پایش و هدایت کنیم.می

 :ترم انیسالمت امتحانات پا نیابهام در تضم وجود

تعدادی از اساتید ابراز داشتند صحت برگزاری آزمون در 

که دانشجو بدون نظارت و در منزل در  ،شرایط مجازی

عضو . کند مورد تردید قرار داردمی آزمون شرکت

ین موردی که تربیشدر آموزش مجازی ": علمیهیأت

ی ارائه هابرانگیز است اطمینان به صحت آزمون سؤال

دانشجویان است که در زمان  ییگوپاسخشده از جهت 

آزمون بدون مراجعه به جزوه آزمون را پاسخ دهند. 

توان اطمینان داشت که دانشجو فقط به مطالعات چگونه می

: علمیهیأتعضو " .خود در زمان آزمون اکتفا کند

دانم چگونه امتحانات اجرا خواهد شد در شرایط فعلی نمی"

این که اتوجه به ترین چالش است و ببه نظرم این بزرگ
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 آموزش ترکیبی )مجازی و)الکترونیک(؛  ال آموزشایده

کاربرد  یشیوه به تنهایاین کنم فکر نمیباشد( )می سنتی(

 "باشد. مناسب داشته

برخی  ی:آموزش یمحتوا عیحجم وس یابیارزش یدشوار

مدیران اظهار داشتند که در مدت زمان کوتاهی با حجم 

ه شدند و واجبسیار باالیی از محتواهای الکترونیک م

امکان ارزیابی تمامی آنها ، بنابراین در مدت زمان کوتاه

که در  از آنجایی"معاون آمورشی: . وجود نداشته است

اساتید محترم اقدام به تهیه محتوای آموزشی ، زمان کمی

زمانی  یی به نیاز دانشجویان نمودند؛ طبعاًگوپاسخهت ج

  ".جهت بررسی همه جانبه وجود نداشت

اعتقاد برخی از  به :آموزش تیفیسنجش ک یدشوار

 برخالف کمیت که قابل سنجش و عینی، کنندگانمشارکت

که سنجش و  است ذهنی ،کیفیت خدمات آموزشیاست، 

مدیر مرکز مطالعات: . دشوار و نسبی است، ارزیابی آنها

به راحتی قابل انجام نیست و نیاز  هابررسی کیفی آموزش"

عضو  ". ی واضح و باالدستی داردهابه دستورالعمل

کیفیت محتوای آموزشی بسته به عالیق و ": علمیهیأت

توان تواند متفاوت باشد و نمیسالیق استاد و دانشجو می

 "به صورت یکسان نگاه کرد. 

تعدادی از  ی:ابیارز جینتا یمنف تأثیراز  دیاسات ینگران

بیان کردند که ممکن است اکثر اساتیدی  کنندگانمشارکت

هستند در آموزش مجازی که در آموزش حضوری موفق 

موفق نباشند و  ،به علت شروع ناگهانی و عدم تجربه کافی

عضو . داشته باشد ییسو تأثیردر نتیجه ارزشیابی آنها 

ارائه  و دروس عملی و محاسباتی آموزش": علمیهیأت

آنها بسیار سخت است و این سختی ممکن است حمل بر 

عدم "مدیر مرکز مطالعات:  ".ضعف استاد تلقی گردد

رهنگام برخی اساتید با آموزش یآشنایی و یا آشنایی د

مجازی که نتیجه ارزیابی کلی از اساتید )میانگین فعالیت( 

 "کرد.را مخدوش می

 

 بحث

و مراکز آموزشی در جهان  هاسیاری از دانشگاهامروزه ب

 جادیی یادگیری الکترونیکی اهاو دوره هابا ارائه برنامه

روزافزون افراد برای  یازمندیی نگوپاسخاند تا شده

 ،نظراناز صاحب یاریآموزش باشند اما به اعتقاد بس

مطابق با استانداردها و ، یی آموزشهادوره نیاز ا یبرخ

را  هاو اهداف برنامه ستیآموزش الکترونیکی ن ییارهامع

 نیارزیابی و تضم نیسازند؛ بنابرانمی به خوبی محقق

 وعیبا ش رانیدر ا. (12)ردیمدنظر قرار گ دیهمواره با، کیفیت

به اجبار از  یعلوم پزشک یهادانشگاه، کرونا یماریب

 کیبه سمت آموزش الکترون انیدانشجو یآموزش حضور

)وابسته به  دیشدند و از بستر سامانه نو ادهسوق د

و ارائه  تیری( جهت مدیمجاز یدانشگاه علوم پزشک

 تیفیک نیتضم ط؛یشرا نیدر ا. آموزش استفاده کردند

 نیمبرخوردار است و در ه یدوچندان تیآموزش از اهم

نقاط قوت و تجارب  ییمطالعه با هدف شناسا نیراستا ا

 تیفیدر خصوص ک یعلوم پزشک یهاموفق دانشگاه

 ،هانقاط ضعف و چالش زیو ن کیخدمات آموزش الکترون

 یفیک یهاداده لیطبق تحل. کرونا انجام شد وعیدوران ش در

از  یدانشگاه/دانشکده علوم پزشک 46حاصل از مشارکت 

 اتینقاط قوت/ تجرب طهیکشور در ح یشیده منطقه آما

حاصل شد که  یطبقه فرع 33و  یطبقه اصل 10مثبت 

آموزش  یابیابزار ارزش هیته :شامل یاصل طبقات

، استاد، )دانشجو اننفعذینظارت و بازخورد ، کیالکترون

و  یابیارز، مرکز مطالعات(، یمعاون آموزش، گروه ریمد

استفاده از سامانه ، کولومیبا کور یتطابق طرح درس مجاز

، یابیپروتکل و سازوکار ارزش نیتدو، یابیارزش یبرا

، توانمند یانسان یرویداشتن ن، یاعتباربخش تهیکم لیتشک

در خصوص آموزش  یآموزش یهادوره یبرگزار

 ینیو بازب، گوناگون یهاافزاربه نرم یدسترس، کیالکترون

. بود یآموزش مجاز یابیارزش وهیو تطابق ش

نقاط مثبت را داشتند و از  نیکه ا ییهادانشگاه

در  یقبرخوردار بودند تجارب موف ینسب یهارساختیز

از نظر . آورده بودند به دست کیآموزش الکترون نهیزم
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کار تضمین کیفیت و ین راهترمهم، و همکاران یمومن

 یابیکارگیری ارزشهب ،کیکارآیی آموزش الکترون شیافزا

 آموزش الکترونیکی در مراحل گوناگون این نوع آموزش

باعث جلب  ،استانداردها و عمل بر اساس آن نییتعاست. 

استفاده مجدد از ، رانیرضایت فراگ، اننفعذیاعتماد 

 رهیاشتراک منابع و مطالب و غ، محتوای تولیدی

فواید بالقوه استانداردهای کیفیت  نیبنابرا. (21)شودمی

شامل تجارب یادگیری بهتر ، کیخدمات آموزش الکترون

و پیشرفت  یمندرضایت شیافزا جهیو در نت رانیفراگ یبرا

 . (1)داشت واهدخ یتحصیلی آنها در پ

نقاط ضعف ، یآموزش ستمینقاط قوت هر س گرید یسو آن

 تیفیک نیعنصر در تضم نیترمهمقرار گرفته است و 

سطح موجود  یابیو ارز یشناس بیآس ،یخدمات آموزش

راهبرد مناسب جهت ارتقا به سطح  نیبا هدف تدو، تیفیک

 هابینقاط ضعف و آس ییشناسا نیبنابرااست.  مطلوب

، بهتر منابع صیبه منظور تخص، نهاآبندی تیجهت اولو

بر  ،در پژوهش حاضر. (1رسد)می به نظر یضرور اریبس

 7در  هاچالشنقاط ضعف/، صورت گرفته لیاساس تحل

شده است که طبقات  انیب یطبقه فرع 32 و یطبقه اصل

 نیو تضم یابیفقدان پروتکل جامع ارزش :شامل یاصل

، دیدر سامانه نو یابیساخت ارزش رینبود ز، تیفیک

 نیوجود ابهام در تضم، و توجه به تعداد محتوا ییگراتیکم

حجم  یابیارزش یدشوار، ترم انیسالمت امتحانات پا

آموزش  تیفیسنجش ک یدشوار، یآموزش یمحتوا عیوس

 است.  یابیارز جینتا یمنف تأثیراز  دیاسات یو نگران

ی آموزش هاو اهمیت کیفیت آموزشی دوره ضرورت

بستر مناسب  کیالکترونیکی از زمانی که اینترنت به عنوان 

مطرح شد مورد توجه قرار گرفته است تا کیفیت آموزش 

 فهیدر مطالعه خل. (22)کند نیرا تضم رهمزمانیهمزمان و غ

در  تیفیک نیو تضم یابیکه با هدف ارزش یو رضو

ضمن  ،انجام شد یآموزش عال یکیالکترون یریادگی

 جهینت نیا به رانیدر اای مقاالت و منابع کتابخانه یبررس

 رانیدست اندرکاران و مد، انریزبرنامهکه  دندیرس

عالوه بر  دیبا هاو دانشگاه یمربوطه در مراکز آموزش عال

 یابیبه ارزش یو پژوهش یآموزش یهااز بخش یابیارزش

راستا در  نیدر هم. (1)بپردازند زین یکیالکترون یریادگیاز 

 یابیو ضرورت ارزش تیبه اهم یمطالعات متعدد

آن پرداخته  تیفیک نیو تضم یآموزش مجاز یهادوره

ی مطالعه، (14)جونز و یرگمی مطالعه مانند:شده است 

( و Al-Azawei) یمطالعه االزاو، (15)وانگ و همکاران

 . (17)و همکاران یفیشری مطالعه( و 16)همکاران

 یهاچالش، ( و همکارانAldowahدر مطالعه الدواه )

 یشناخت تیو جمع یطیدر دو دسته مح کیآموزش الکترون

آموزش  یهاچالش نیترمهم نیهمچن. (23)شده است انیب

شامل  و همکاران (Osodeاساده ) در مطالعه کیالکترون

و  یکیمناسب تکنولوژ یهارساختیعدم وجود ز

و  انیمفتی مطالعه بقط. (24)بود یسازمان یهاتیحما

در خصوص  دیاسات یهاچالش نیترمهماز  همکاران

، باند یو پهنا نترنتیشامل سرعت ا کیآموزش الکترون

عدم التزام ، افزارو نرم افزارسخت زاتیو تجه رساختیز

 یهایبه استفاده از تکنولوژ یو مقررات آموزش نیقوان

 یکیرونالکت یمحتوا نیبودن تدو گیروقتو  یآموزش نینو

یکی از ، و همکاران یتیدر مطالعه هدا نیهمچن. (25)بود

امل موفقیت یا شکست در یادگیری وین عترمهم

آمادگی و نگرش منابع انسانی برای ورود به ، الکترونیکی

 . (26)است عرصه یادگیری الکترونیکی

هر نظام  تیرسالت و مامور، اندازچشم، یطور کل به

 یبه اهداف سازمان لیو جهت ن است مشخص یآموزش

که ممکن  یو رفع موانع احتمال ییشناسا. کندمی خود تالش

قرار  تأثیررا تحت  یآموزش یندهایمطلوب فرا یاست اجرا

سبب  نیبداست.  اهداف نیبه ا یابیدهد از الزامات دست

 یالزم را برا نهیزم ،یابیارزش یاز سازوکارها ادهاستف

نظام  ییگوپاسخسطح ارتقای ، عملکرد تیشفاف شیافزا

تحقق اهداف را  زانیاطالعات از م نمودن و فراهم یآموزش

کرونا و  یپاندم طیبا توجه شرا. (27و1)کندمی سریم

 یهادر دانشگاه یکیالکترون یریادگینظام  بارهکیگسترش 
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 نیدر ا یاتیح اریاز ابعاد بس یکی، یعلوم پزشک

که نظام  یتا زمان. است تیفیک یابیارزش، یکردآموزشیرو

نقاط قوت ، ردیمورد قضاوت قرار نگ یکیالکترون یریادگی

توان نمی نیآشکار نخواهد شد و بنابرا زیو ضعف آن ن

 .(1)کرد نیآن را تضم تیفیک

 یسطحتوان به مشارکت می مطالعه نیا یهاتیاز محدود

ت باز پرسشنامه سؤاالدر پاسخ به  کنندگانمشارکت یبرخ

، با توجه به گستره سطح مطالعهاین که  زیاشاره کرد و ن

 شنهادیپنیست.  دانشگاه خاص کیبه  میتعم لبقا جینتا

با  کسانیجامع با چارچوب  یهاگردد دستورالعملمی

 اریوزارت بهداشت در اخت یمعاون آموزش تیریمد

بتوان  تا بر اساس آن ردیقرار گ یعلوم پزشک یهادانشگاه

 هارا در دانشگاه کیآموزش الکترون یابیارزش ندیفرآ

 . نمودفراهم  سهیملموس و قابل مقا جیکرد و نتا تیریمد

 

 گيرينتيجه

کرونا  وعیدر دوران ش کیآموزش الکترون تیفیک یابیارزش

فراز و  یدارا یمختلف علوم پزشک یهادر دانشگاه

که در  ییهانقاط قوت و ضعف یبرخ. بوده است ییفرودها

وجود داشته  کیآموزش الکترون تیفیک نیتضم یراستا

آنها متفاوت  طیمختلف بسته به شرا یهااست در دانشگاه

 یدر برخ زین یو تجارب مثبت هاچالشاما  ؛بوده است

توجه . کرده است داینمود پ کسانیبه صورت  هادانشگاه

در خصوص  هانقاط قوت و تجارب ارزشمند دانشگاهبه 

 یاحتمال یهاتواند از چالشمی تیفیک نیو تضم یابیارزش

خدمات آموزش  تیفیوجود دارد بکاهد و ک نهیزم نیکه در ا

 نمودن فراهم نیبنابرا. هدد شیرا افزا کیالکترون

 یبرا یابیسازوکار ارزش یمشخص و طراح یاستاندارها

 شیتواند باعث افزامی ،کیابعاد آموزش الکترون یتمام

علوم  یهادر دانشگاه یابیارزش ندیفرآ یو اثربخش ییکارا

 لیتسه شیاز پ شیآن را ب یشود و سهولت اجرا یپزشک

 . کند

 

 قدرداني

شناسایی »با عنوان  یقاتیمقاله مستخرج از طرح تحق نیا

نقاط قوت و ضعف وضعیت آموزش الکترونیک در 

« علمیهیأتی علوم پزشکی از دیدگاه اعضای هادانشگاه

شاپور  یجند یدانشگاه علوم پزشک EDC قاتیمرکز تحق

 IR. AJUMS. REC. 1399. 542اهواز و با کد اخالق 

در  کنندگانمشارکت کلیه از یرپژوهشگران از همکااست. 

)سامانه  یمجاز یدانشگاه علوم پزشک زیپژوهش و ن نیا

 . کنندمی یقدردان، (دینو
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Elaborating on the strengths and weaknesses of the evaluation status 

and quality assurance of e-learning in universities of medical sciences 
 

Kaveh Eslami1, Hatam Boostani2, Mansour Zahiri3, Simin Jahani4, Behzad Fouladi Dehaghi5, 

Arash Salahshori6, Reza Arjmand7, Akbar Babaei Heydarabadi8 

 

Abstract 

 
Introduction: Identifying the strengths and weaknesses of evaluation and quality assurance of an e-learning 

system can help design the systematic structure of the evaluation process in the higher education to elevate 

the quality of education. In view of this, this study endeavored to elaborate on the strengths and weaknesses 

of evaluation and quality assurance of e-learning in medical universities.  

Methods: This qualitative study was conducted by conventional (inductive) content analysis method in the 

academic year 2020 in Ahvaz University of Medical Sciences. The population consisted of professors, director 

of the EDC, educational vice-chancellor/president of university. The sample size was selected using purposive 

sampling. Semi-structured electronic questionnaire was used to collect data and Granheim and Landman 

content analysis approach was used to analyze the data.  

Results: The analysis of qualitative data obtained from 153 questionnaires from 46 universities of medical 

sciences was done in two main areas: strength and weakness including 17 main categories and 65 sub-

categories. Strength includes providing e-learning evaluation tools, Stakeholders monitoring and feedback, 

assessment and adaptation of virtual lesson plans with curriculum, using the system for evaluation, 

developing protocols and evaluation mechanisms, forming an accreditation committee, so on. 

Weakness includes lack of comprehensive evaluation and quality assurance protocol, lack of 

evaluation infrastructure in Navid system, quantification and attention to the number of contents, 

ambiguity in ensuring the safety of final exams, so on. 
Conclusion: Providing standards and developing an evaluation mechanism can increase the quality of the e-

learning evaluation process and make it easier to implement.  

 

Keywords: Virtual Training, Evaluation, Quality Assurance, Strengths And Weaknesses, Faculty Members 
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