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 نامه به سردبیر

 کیو نیآنال یریادگیکرونا  یماریب یریگهمه طیدر شرا     

 و درگواارد یسوابهه را پشوس سور مویو ب عیسر رییدوره تغ

 ،انیها و دانشجودانشگاه نیب یفاصله لی، بدلیآموزش مجاز

را بوی  از پوی   ییدانشجو سیحما ستمیس کی جادیالزوم 

ای نشوان مطالعه .(2020گوردون و همکاران ) دهدنشان می

 نایو از راه دور، دانشجو یمجاز یهادر آموزشداده اسس که 

مشوغو  بوه  یکه بصوورت حووور یانیبا دانشجو سهیدر مها

 بودندمواجه  یشتریب یو فن یبودند، با مشکالت ادار لیتحص

د توانویو از راه دور مو نیآموزش آنال ی(. از طرف2017میر )

کواه  دهود  یرا بوه طوور کلو انیدانشوجو یریادگیتجربه 

 (.2020، ازی هاک 2020ساهو )

 یرا بورا یادیوز یهواهوا، فرصوسدر دانشگاه یکیزیحوور ف

اسوس  یزیآن چ ن،یکند و ایتعامل دانشجو و استاد فراهم م

 به عنوان ضرورت مهم آموزش نسیا-ولندیو کل سونیکه گار

کوه عودم حووور  سوسا نیوا یکنند. نگرانویم فیتوص یعال

 یقابل تووجه تواند خألیها مدر دانشگاه انیدانشجو یکیزیف

 یگزیانگیباعث ب جهیکند، در نت جادیا انیدر ارتباط دانشجو

آمووزش  هوایبرنامهکه  یتا حد ،شودیاضطراب م  یو افزا

سورور و شوود )یزودهنگوام مواجوه مو یتیبوا نارضوا یمجاز

ن یهموه (. بو2020ریا  شونوو و همکواران 2020همکاران 

-ییجز جدا کیدانشجو را بعنوان  سیحما یهاستمیس خاطر

 انیوب سیوفیبوا ک کیوالکترون یهواارائه آمووزش یبرا ریناپا

 یبویترک ،ییدانشجو سیحما ستمیس .(2000ویسر اند )کرده

اسس کوه جهوس  کیآکادم ریو غ کیاز خدمات متنوع آکادم

 یو عاطف یاجتماع ،یشناخت ،یآموزش یهاازیبه ن ییپاسخگو

 یبووازده  یآن افووزا جووهیکووه نت شووود،یو اجوورا موو یطراحو

 .(2013سیابانو ) دانشجو اسس یلیتحص

در مطالعات انجام شده به بحث تأثیرگااری طرح منتورینگ 

-ی بسیاری شده اسس )هنریدر روند حمایس دانشجو اشاره

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

تعریوف سیسوتم حمایوس (. اما بوا تکیوه بور 2020همکاران 

دانشجویی، ابعاد دیگری از نیازهای دانشجو نیوز بایود موورد 

حمایس قرار بگیرند تا نتایج مثبس حاصل از آن افزای  یابود 

ی آمووزش مجوازی، بوا (. بخصوص در مسئله2014)سندرز 

توجه به ویژه بودن شرایط دانشجو و عدم دسترسی مسوتهیم 

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

توری طراحوی و سیستم حمایس دانشجویی باید بطور خواص

ی (. همانگونه که برنامه2020اجرا شود )گوردون و همکاران 

منتورینووگ در رونوود تحصوویلی دانشووجو در فوووای دانشووگاه 

میتواند تأثیر گاار باشد، میتووان از آن در سیسوتم آمووزش 

 ICTهوای سایر فنواوریمجازی نیز بهره گرفس. همچنین از 

مانند تیکتینگ، مدیریس محتوا و توانمند سوازی وارزشویابی 

تکوینی دانشوجو محوور، جهوس افوزای  کارآمودی آمووزش 

ای کوه مجازی میتوان اسوتفاده کورد. بودنبا  شورایط ویوژه

پاندمی کرونا در سیستم آموزش ایجاد نمود، فهدان سیسوتم 

ی وی را مرتفوع حمایس دانشجویی که بطوور آنالیون نیازهوا

سازد، بی  از پی  احساس شود )یزدانوی نوژاد و همکواران 

1399.) 

هوای نووینی در حا  حاضر در کشور سیستمی کوه فنواوری

ی مانند تیکتینگ جهس پاسخگویی سوریع و سوازمان یافتوه

سؤاالت و مشکالت دانشوجویان، منتورینوگ جهوس تسوهیل 

 رونود یوادگیری و ارتبواطی و بسووتری طراحوی شوده جهووس

دسترسی دانشوجویان بوه محتواهوای آموزشوی و ارزشویابی 

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

هوا جهوس افوزای  توجه به تغییر سیستم آموزشوی و توالش

سازگاری آن با شرایط ایجاد شده، باید بستری طراحی شوود 

که بعنوان یک سیسوتم حمایوس دانشوجویی بطوور کارآمود، 

اا لوهای ایجاد شده را تا حد امکان جبران کند. د شکافبتوان

زی و بواابیارزشو ،اجرا ،یطراحای با هدف برآن شدیم مطالعه

 نوگ،ی)منتور همتوا محووریی دانشوجو طراحی نظام حمایس

 سیریموودتوانمندسووازی و و  ینیتکووو یابیارزشوو نووگ،یکتیت

و اجورای آن در قالوس سوامانه آکادمیوک  در آموزش محتوا(

)سووامانه پشووتیبانی نتووورک  "سوودند"دانشووگاهی درون 

 را انجام دهیم. 19 دیدر بحران کوودانشجویی( 

پس از بحران به صورت اضطراری کارگروه طراحوی نظوام بوا 

حوور مدیر مرکز مطالعات و توسعه آمووزش علووم پزشوکی، 

سرپرسس کمیته دانشجویی توسعه آموزش، یک عوو هیئوس 

نفر از  4داشتی و درمانی و علمی از گروه مدیریس خدمات به

دانشجویان کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه تشکیل 
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، تجربیوات SWOTشد. پس از بررسی مطالعوات، مواتریس 

های انجام شده در زمینه های منتورینگ و ارزشویابی فعالیس

، کارگروه طراحی به این نتیجه رسید که در طراحوی  تکوین

ارزشیابی تکووینی، تیکتینوگ، نظام، چهار محور: منتورینگ، 

 توانمندسووازی و تولیوود محتوووا را در نظوور گیوورد. پرسشوونامه

 رضووایتمندی میووزان سوونج  جهووس ایسوواخته پژوهشووگر

 چهوار در شده ارائه حمایتی خدمات خصوص در دانشجویان

 روایووی از آن، روایووی سوونج  جهووس. شوود طراحووی محووور

 هبو و شد استفاده CVI و CVR محاسبه روش به محتویی

 در خبرگوان و اساتید از نفر 10 اختیار در فرم منظور همین

 یتموام CVIو  CVR نیانگیوم و گرفوس قورار حیطوه این

بوه دسوس آمود.  82/0و  65/0 سیسؤاالت پرسشنامه به ترت

کرونبوا    یآلفا یپرس  نامه، از محاسبه ییایپا نییتع یبرا

 955/0پرس  ناموه  یبرا یکل یآلفا سیاستفاده شد که ضر

شوورکس  یابیارزشوو نیوودانشووجو در ا 4002بوه دسووس آموود. 

 مطالعوه وارد سرشوماری صوورت به دانشجویان همه .نمودند

 اختیوار در الکترونیوک صوورت بوه شده طراحی فرم و شدند

 جلسوات تعوداد هوا،منتوی منتورها، گرفس. تعداد قرار ایشان

 آموزش تکوینی ارزشیابی گزارشات شده، برگزار منتی-منتور

 شوده، داده پاسخ های پیام میزان آموزش، سیستم و مجازی

 سازی، توانمند های کارگاه تعداد شده، انجام مکالمات میزان

 کیوسوامانه آکادمسدس  .شد ارزیابی شده، تولید محتواهای

نتووورک  یبانیپشووت سووتمی)س "سوودند" یدرون دانشووگاه

طراحووی شوود. نتووایج اولیووه حوواکی از رضووایس  (ییدانشووجو

ن سیستم حمایوس دانشوجویی بوود. سوامانه دانشجویان از ای

پس از تأیید شوورای آموزشوی مجوازی در دسوترس تموامی 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شواپور اهوواز  قورار 

 گرفس.
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