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طراحی ،اجرا و ارزشیابی...

توجه به ویژه بودن شرایط دانشجو و عدم دسترسی مسوتهیم

نامه به سردبیر
در شرایط همهگیری بیماری کرونا یادگیری آنالین یوک

آنان به بسیاری از خدمات اعم از آکادمیک و غیر آکادمیوک،

دوره تغییر سریع و بیسوابهه را پشوس سور مویگواارد و در

سیستم حمایس دانشجویی باید بطور خواصتوری طراحوی و

آموزش مجازی ،بدلیل فاصلهی بین دانشگاهها و دانشجویان،
لزوم ایجاد یک سیستم حمایس دانشجویی را بوی

از پوی

اجرا شود (گوردون و همکاران  .)2020همانگونه که برنامهی
منتورینووگ در رونوود تحصوویلی دانشووجو در فوووای دانشووگاه

نشان میدهد (گوردون و همکاران  .)2020مطالعهای نشوان

میتواند تأثیر گاار باشد ،میتووان از آن در سیسوتم آمووزش

داده اسس که در آموزشهای مجازی و از راه دور ،دانشجویان

مجازی نیز بهره گرفس .همچنین از سایر فنواوریهوای ICT

در مهایسه با دانشجویانی که بصوورت حوووری مشوغو بوه

مانند تیکتینگ ،مدیریس محتوا و توانمند سوازی وارزشویابی

تحصیل بودند ،با مشکالت اداری و فنی بیشتری مواجه بودند

تکوینی دانشوجو محوور ،جهوس افوزای

کارآمودی آمووزش

(میر  .)2017از طرفی آموزش آنالین و از راه دور مویتوانود

مجازی میتوان اسوتفاده کورد .بودنبا شورایط ویوژهای کوه

دهود

پاندمی کرونا در سیستم آموزش ایجاد نمود ،فهدان سیسوتم

تجربه یادگیری دانشوجویان را بوه طوور کلوی کواه

حمایس دانشجویی که بطوور آنالیون نیازهوای وی را مرتفوع

(ساهو  ،2020ازی هاک .)2020
حوور فیزیکی در دانشگاههوا ،فرصوسهوای زیوادی را بورای
تعامل دانشجو و استاد فراهم میکند و این ،آن چیزی اسوس

سازد ،بی

از پی

احساس شود (یزدانوی نوژاد و همکواران

.)1399

که گاریسون و کلیولند-اینس به عنوان ضرورت مهم آموزش

در حا حاضر در کشور سیستمی کوه فنواوریهوای نووینی

عالی توصیف میکنند .نگرانوی ایون اسوس کوه عودم حووور

مانند تیکتینگ جهس پاسخگویی سوریع و سوازمان یافتوهی

فیزیکی دانشجویان در دانشگاهها میتواند خأل قابل تووجهی

سؤاالت و مشکالت دانشوجویان ،منتورینوگ جهوس تسوهیل

در ارتباط دانشجویان ایجاد کند ،در نتیجه باعث بیانگیزگی

رونود یوادگیری و ارتبواطی و بسووتری طراحوی شوده جهووس

اضطراب میشود ،تا حدی که برنامههوای آمووزش

دسترسی دانشوجویان بوه محتواهوای آموزشوی و ارزشویابی

مجازی بوا نارضوایتی زودهنگوام مواجوه مویشوود (سورور و

تکوینی را شامل باشد؛ طراحی و اجرا نشده اسس .بنابراین بوا

همکاران 2020ریا شونوو و همکواران  .)2020بوه هموین

توجه به تغییر سیستم آموزشوی و توالشهوا جهوس افوزای

خاطر سیستمهای حمایس دانشجو را بعنوان یک جز جدایی-

سازگاری آن با شرایط ایجاد شده ،باید بستری طراحی شوود

ناپایر برای ارائه آمووزشهوای الکترونیوک بوا کیفیوس بیوان

که بعنوان یک سیسوتم حمایوس دانشوجویی بطوور کارآمود،

کردهاند (ویسر  .)2000سیستم حمایس دانشجویی ،ترکیبوی

بتواند شکافهای ایجاد شده را تا حد امکان جبران کند .لواا

از خدمات متنوع آکادمیک و غیر آکادمیک اسس کوه جهوس

برآن شدیم مطالعهای با هدف طراحی ،اجرا ،ارزشویابی و بواز

پاسخگویی به نیازهای آموزشی ،شناختی ،اجتماعی و عاطفی

طراحی نظام حمایس دانشوجویی همتوا محوور (منتورینوگ،

بووازدهی

تیکتینووگ ،ارزشوویابی تکوووینی و توانمندسووازی و موودیریس

و افزای

طراحوی و اجوورا مویشووود ،کووه نتیجووه آن افووزای

محتوا) در آموزش و اجورای آن در قالوس سوامانه آکادمیوک

تحصیلی دانشجو اسس (سیابانو .)2013
در مطالعات انجام شده به بحث تأثیرگااری طرح منتورینگ

درون دانشووگاهی "سوودند" (سووامانه پشووتیبانی نتووورک

در روند حمایس دانشجو اشارهی بسیاری شده اسس (هنری-

دانشجویی) در بحران کووید  19را انجام دهیم.

نوئوول و همکوواران  ،2019هووور و همکوواران  ،2018التووام و

پس از بحران به صورت اضطراری کارگروه طراحوی نظوام بوا

همکاران  .)2020اما بوا تکیوه بور تعریوف سیسوتم حمایوس

حوور مدیر مرکز مطالعات و توسعه آمووزش علووم پزشوکی،

دانشجویی ،ابعاد دیگری از نیازهای دانشجو نیوز بایود موورد

سرپرسس کمیته دانشجویی توسعه آموزش ،یک عوو هیئوس

حمایس قرار بگیرند تا نتایج مثبس حاصل از آن افزای

یابود

(سندرز  .)2014بخصوص در مسئلهی آمووزش مجوازی ،بوا

علمی از گروه مدیریس خدمات بهداشتی و درمانی و  4نفر از
دانشجویان کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه تشکیل
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 تجربیوات،SWOT  مواتریس، پس از بررسی مطالعوات.شد
فعالیسهای انجام شده در زمینه های منتورینگ و ارزشویابی
 کارگروه طراحی به این نتیجه رسید که در طراحوی، تکوین
، تیکتینوگ، ارزشیابی تکووینی، منتورینگ: چهار محور،نظام
 پرسشوونامه.توانمندسووازی و تولیوود محتوووا را در نظوور گیوورد
میووزان رضووایتمندی

پژوهشووگر سوواختهای جهووس سوونج

دانشجویان در خصوص خدمات حمایتی ارائه شده در چهوار
 از روایووی،روایووی آن

 جهووس سوونج.محووور طراحووی شوود

 استفاده شد و بوهCVI  وCVR محتویی به روش محاسبه
 نفر از اساتید و خبرگوان در10 همین منظور فرم در اختیار
 تموامیCVI  وCVR این حیطوه قورار گرفوس و میوانگین
. بوه دسوس آمود0/82  و0/65 سؤاالت پرسشنامه به ترتیس
 از محاسبهی آلفای کرونبوا،نامه
0/955 ناموه

برای تعیین پایایی پرس

استفاده شد که ضریس آلفای کلی برای پرس

 دانشووجو در ایون ارزشویابی شوورکس4002 .بوه دسووس آموود
 همه دانشجویان به صوورت سرشوماری وارد مطالعوه.نمودند
شدند و فرم طراحی شده بوه صوورت الکترونیوک در اختیوار
 تعوداد جلسوات، منتویهوا، تعداد منتورها.ایشان قرار گرفس
 گزارشات ارزشیابی تکوینی آموزش،منتی برگزار شده-منتور
، میزان پیام های پاسخ داده شوده،مجازی و سیستم آموزش
، تعداد کارگاه های توانمند سازی،میزان مکالمات انجام شده
 سدس سوامانه آکادمیوک. ارزیابی شد،محتواهای تولید شده
درون دانشووگاهی "سوودند" (سیسووتم پشووتیبانی نتووورک
 نتووایج اولیووه حوواکی از رضووایس.دانشووجویی) طراحووی شوود
 سوامانه.دانشجویان از این سیستم حمایوس دانشوجویی بوود
پس از تأیید شوورای آموزشوی مجوازی در دسوترس تموامی
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شواپور اهوواز قورار
.گرفس
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