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Abstract: The aim of this study was to investigate the effect of leading professors and 

internationalization on the development of virtual education in order to present a model in Babol 

University of Medical Sciences. The present study was applied in terms of purpose and 

quantitatively correlated in terms of implementation method. The research population was 348 

faculty members of Babol University of Medical Sciences in the academic year 2016-2017. The 

sample size was estimated based on Cochran's formula of 183 people who were selected by 

stratified sampling method with scientific rank. For data collection, a researcher-made 

questionnaire of leading professors (80 items), a researcher-made questionnaire of 

internationalization (65 items) and a virtual education development questionnaire of Karimian 

and Farrokhi (29 items) were used. The face validity of all three instruments, according to 

experts, the content validity ratio (CVR) index of all items was higher than 0.60 and the mean 

extracted variance (AVE) of all components was higher than 0.70, and the reliability of 

Cronbach's alpha and combined methods for each The three instruments and their components 

were calculated above 0.90. Data were analyzed by structural equation modeling in SPSS-23 

and PLS-2 software. The results of structural equation modeling showed that the model of the 

impact of leading professors and internationalization on the development of e-learning had a 

good fit. Also, leading professors (0.36) and internationalization (0.56) had a direct and 

significant effect on the development of virtual education (P <0.001). According to the results 

of this study, planning for the development of virtual education based on leading professors and 

internationalization is essential. Also, the presence of leading, capable professors with 

appropriate scientific and moral competencies is one of the effective fundamental factors in the 

quality of higher education systems. Therefore, being a leading and professional professor can 

play an important and effective role in the movement and development of the university. 

Keywords: Leading Professors, Internationalization, Virtual Education, University of Medical 

Sciences. 
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 مقدمه

رشد فناوری اطالعات و ارتباطات و گسترش ابزارهاای      

ارتباطی باعث تحول در آموزش شاد  و از طرقات توها   

آموزش مجازی تاثیر عمیقی بر تضامی  ییییاآ آماوزش 

ها و قک مزقاآ رااابتی بارای دااها ا  عالی گذاشت  اهآ

امروز  با توج  با   (.2021 چو و هواگ) شودمحسوب می

رشااد و گسااترش ابزارهااای ارتباااطی و میااداق  آمااوزش 

مجازی و الکتروایکی، تصورها و باورهای افاراد اسابآ با  

 (.2019و همکاران لوچ ) قافت  اهآآموزش مجازی تغییر 

آموزش مجازی قکی از روقکردهای جدقد آموزشای اهاآ 

ی  فناوری اطالعات و ارتباطات در آن مورد اهاتیاد  اارار 

شدن گراق  میدا گرفت  تا محیط آموزشی ب  هوی مجازی

آمااوزش  (.2020و همکاااران  بیرویوهااو-والااوردیینااد )

جدقاد در هاازویارهای عنوان مااراداقمی اسابتا مجازی ب 

هااای آمااوزش و قااادگیری مااارو اهااآ و توهاا   آموزش

گذاری اصایی در توها   آماوزش مجازی قکی از هیاهاآ

ها با روقکرد توها   گذاریعالی بود  اهآ ی  اق  هیاهآ

های جغرافیاااقی و عاادالآ آموزشاای، مااذد محاادودقآ

ال مر تنظاایش شااداد )یرقمیااان و فر اای قااادگیری مااادا 

وآماد و صارد ر آموزش مجازی ایازی با  رفآد (.1397

هاقی برای آن ایسآ و هر فردی بدون توج  ب  زمان هزقن 

 (.2017ییمنآ توااد تحآ آموزش ارار گیرد )و مکان می

طورییی منظور از آماوزش مجاازی اهاتیاد  از فنااوری ب 

های اطالعات و ارتباطاات شاامر راقااا ، اقنترااآ، اهارق 

ای و مااناد آن باا هادد های چندرهاا الکتروایکی، شبک 

جوقی در تار و صارف تر و اثربخ تر، هرقعقادگیری آهان

آمااوزش  (.2019 گااوازالز-فاارمی زمااان و هزقناا  اهااآ )

شاود یا  دااهاجوقان و اهااتید بتوااناد مجازی باعث می

شاد  همزمان قا ااهمزمان و ب  صورت مهاریتی قاا تقسیش

تباا  داشات  باشاند و از با همدق ر در محایط مجاازی ار

 (.2018هیون منابع مختیف جهآ آموزش اهتیاد  ینند )

قکی از عوامر ماوثر بار توها   آماوزش مجاازی، اهااتید 

تاارق  ریاا  آمااوزش در اظااا  اهاااتید مهشمیهاارو اهااآ. 

ها، افکاار، اعماال و آموزش عالی هستند و آاان باا اادقها 

ارتقاای ییییاآ توااند اق  ماوثری در رفتارهای  ود می

 (.2020میئر و شایومو آموزشی و مژوههی داشت  باشند )

ها در گرو ییییآ و توان عیمی اهااتید آن ییییآ دااه ا 

ای مجهاز ها با بر ورداری از اهاتید مرفا اهآ و دااه ا 

توااناد ای میب  عیش و داا ، ت هد، اا یز  و اابییآ مرفا 

ناد )هاینگ، مای، با ییییآ ارائا  اماقآموزش و مژوههی 

بارای بهباود ییییاآ  (.2013هینها، ییور، هوئی و بارقو 

آموزشی عالو  بر امکاااات فیزقکای با  اهااتید یارآماد و 

و اهاتید میهرو، اهتاداای هستند یا   میهرو ایز ایاز اهآ

آوراد ی  در آن دااهجو بصایرت میادا محیط را فراهش می

رشد دهاد و در یند، اهت دادهای بالقو   ود را بهناهد و 

ای و شخصی  ود ب  بهترق  شیو  های مرف جهآ تواااقی

در  (.1399کااااران بااااهو طااارودی و همعمااار اماقاااد )

های ها وجااود اهاااتید میهاارو و دارای صااالمیآدااهاا ا 

عیماای و ا الااای از عواماار بنیااادی یارآمااد در ییییااآ 

های های آموزشی اهآ و اهاتید با اهتیاد  از دااسات اظا 

های تدرقس و اقجاد محایط  ود، بکارگیری متون، مهارت

شااواد یری دااهااجوقان میمناهااب باعااث بهبااود قااادگ

اهاتید میهرو اقا  مهمای  .(1395 و همکاران )بنکداری

در ارتقای یمیآ و ییییآ اظا  آموزشای دارااد و چنای  

توااند هبب ارتقای رتب  دااه ا  شواد و برای اهاتیدی می

 شواد )هاوقالزقآ راابتی محسوب میم دااه ا   ود قک

 (.2019 و همکاران

قکی دق ار از عوامار ماوثر بار توها   آماوزش مجاازی، 

هااازی ماهااخی باا  المیییبی اهااآ.  هااازیالمیییبی 

شاادن و فراقناادی ف ااال و هوشاامنداا  اهااآ یاا  جهاای

هاا اهاتیاد  از آن برای امترا  ب  تیاوتتوااند یهورها می

هاازی المیییبی  (.2015المیناا و مورهای  روگا، ینند )

هاای واا یآ و فراقندی اهآ ی  هما  یهاورها و فرهنگ

دایا با آن مواج  شداد و اق  فراقند با اهاتیاد  از فنااوری 

اطالعات و ارتباطات باعث اقجاد روقکردی جدقد با  هما  

اهادهای اجتمااعی از جمیا  اهااد آموزشای شاد  و بای  

رقت اراردادهای ااتصادی، اجتمااعی، جوامع گوااگون از ط

هیاهای، فرهن ای و آموزشاای میوااد برااارار یارد  اهااآ 
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هازی فراقند تیییت المیییبی  (.2019، همکاران و گولکر)

فرهن ی و جهاای و اجرای آماوزش المییی، میاناهداد بی 

های فرهن ی و هنتی ای اهآ ی  امترا  ب  تیاوتب  شیو 

هاازی اثارا  المیییبی  (.2020، را ارتقاء بخهاد )هسای 

ها و هااا، برااماا گسااترد  و عمیقاای باار هااا تارها، روش

ترق  آاها گساترش عمیکردهای آموزش عالی دارد ی  مهش

بازار آموزش عالی، امکان دهتیابی بیهتر ب  آموزش عالی، 

المییاای، عنوان قااک صاان آ بی مااذقرش دااهاا ا  باا 

دااهاجوقان  ها و افزاق المییی ب  دااه ا اعتباربخهی بی 

(. تماقار با  1396 ارجی هستند )هالجق  و همکااران 

ها باعث شاد  یا  ب اد هازی آموزش و دااه ا المیییبی 

زمان و مکان تا مدود زقاادی از هیساتش آموزشای ماذد 

شود و محیط آموزشی در مقاقس  با گذشات  با  محیاای 

(. 2020آماواتی و جاوردن، یامال موقا تبدقر گهت  اهآ )

المییای هازی آموزش ب  م نای دادن هوقآ بی المیییبی 

های آموزشی از طرقات تاروق  ها و رشت ب  محتوی، درس

المییاای باارای تربیااآ شااهرواداای های درهاای بی برااماا 

تااثیر مهمای بار هازی آموزش المیییبی جهاای اهآ ی  

ها گاا  آموزشای، مژوههای و  ادماتی دااها ا اهداد ه 

هاازی المیییها در بی دااه ا  (.2018 و لی  چنگدارد )

ها و فرهنگ جام    ود عمر باقد متناهب با باورها، ارزش

الیاوقرا اماقند تا باز ورد مناهبی از جام   درقافآ ینند )

 (.2021 و جوهااسون

هازی و توه   آماوزش مجاازی المیییبا اقنک  دربار  بی 

هاای ا  شاد ، اماا مژوه های اسبتا زقاادی ااجامژوه 

اتاق  اادیی ب  بررهی اهاتید میهرو مردا تند. برای مثال 

( اهااان داد یاا  2019می وئاار و همکاااران )مااژوه  

های شخصایتی و عیمای اهااتید اقا  ماوثری در وقژگی

بااهو طارودی و اثربخهی تدرقس در آموزش عالی داشآ. 

( ضم  مژوههی ب  اق  اتیجا  رهایداد 1399همکاران )

 در  اهااتید میهارو و آماوزش ماهاخ و اقا  ماوثری ی

در مژوههاای دق اار  توهاا   دااهاا ا  اساار هااو  داشااآ.

( گاازارش 1393صااناق ی )الهاای و یرقفشاهسااوای، فر 

هاای اهاتاد موفات از دقاد دااهاجوقان یرداد یا  وقژگی

مژوهی، ت هاد و ینند  آموزش مجازی شامر داا درقافآ

مهارت الکتروایکی و روش تدرقس بوداد و هر ها  مولیا  

ی در تبیی  موفقیآ اهاتید موثر وااع شداد. اممدی، غالم

های توها   آماوزش مجاازی را ( زمینا 1392و عزقزی )

شامر ه  مولی  زقرها آ، تسهیالت و امکاااات، مهاارت 

اهاتید و دااهجوقان و مداگوژی م رفی یردااد. همننای ، 

( ههاآ گاا  توها   آماوزش 1397یرقمیان و فر ای )

های فناااوری، ت یاایش مجااازی را شااامر تاایمی  زقرهااا آ

هاای آموزشای بارای گازاری دور ایروی ااساای )مااناد بر

ارتقااای جاق ااا  اعضااای هیاایت عیماای(، تولیااد محتااوی 

هاا الکتروایکی، تولید و اهر داا  )مااند برگزاری هماق 

المییی(، تهوقت و اا یزش، تنظیش و همینارهای میی و بی 

هااازی و تااازگی و ها، توهاا   مجازیااماا اااواای  و آقی 

الهای، هاالجق ، فر  .ردادم رفی یهای آتی اوآوری براام 

ضاااام  مژوههاااای  (1397مور )هاااارمدی و موهاااای

هازی آموزش باز و از دور را شامر هیزد  عامار المیییبی 

هاای های مژوههی، یارینان بخ  اداری، مژوه شا ص

دااهاجوقان، مادقرقآ دااها ا ،  دااه اهی، مناابع ماالی،

، جیاااب دااهاااجوقان، هاعضاااوقآ در مجاااامع و شااابک 

های آموزشای، رقزی، اعضای هییت عیمای، شاا ص براام

در مژوههای  المییی و مدرهان م رفای یردااد.شهرت بی 

( گاازارش یرداااد یاا  1395دق اار اظااری و صاامدی )

شدن اقا  ماوثری بار افازاق  توها   و ارتقاای جهاای

ترهیوقساای ، والا یوقساای  و آمااوزش مجااازی داشااآ. 

رهایداد ( ضم  مژوههی ب  اق  اتیج  2013دقویسی  )

توها   هاازی و المیییی  آموزش و تحرک مجازی باا بی 

المییای راباا  های ارتباطی و ارتقای ارتباطاات بی مهارت

 م نادار داشآ.

از قک هو آموزش مجازی در مقاقس  با گذشت  با هارعآ 

با توج  ب   بسیار زقادی در مال رشد اهآ و از هوی دق ر

تاالش بارای  اق  آماوزش مجاازی و 19-بیماری یووقد

. اماروز  میادا یارد  اهاآ یترتوه   آن اهمیآ مضاعف

ها باقاااد بااا  داباااال تربیاااآ دااهاااجوقان باااا دااهااا ا 

تارق  المییی باشند. چاون قکای از مهشهای بی شاقست ی
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یاریردهااای دااهاا ا  تولیااد عیااش اهااآ و اهمیااآ آن در 

 19-های عیو  مزشکی با توج  ب  بیمااری یووقاددااه ا 

شود. اکتا  مهاش دق ار اقنکا  از بیهتر از می  اماقان می

موثر در توها   آماوزش مجاازی یا  یمتار ماورد عوامر 

تااوان باا  اهاااتید میهاارو و بررهاای وااااع شااداد می

هااااازی اشااااار  یاااارد. اهاااااتید میهاااارو و المیییبی 

توااند زمینا  را بارای بهباود ییییاآ هازی میالمیییبی 

 دمات آموزشی و مژوههی و ارتقای رتبا  دااها اهی در 

. عااالو  باار آن، های جهااان فااراهش آورااادمیااان دااهاا ا 

دهاد، طور ی  بررهای میهاین  مژوههای اهاان میهمان

ای دربار  اثر اهاتید میهارو و های اادک و مرایند مژوه 

هازی بر توه   آموزش مجاازی ااجاا  شاداد و المیییبی 

قکی از  ألهای موجود عاد  وجاود مادلی بارای توها   

اهاآ یا  باا یماک  آاهاآموزش مجازی بر اهاس اهاتید 

تاوان ااادا  با  بهباود و توها   آماوزش نی  مدلی میچ

ماژوه  ماضار باا هادد بررهای  در اتیج ،مجازی یرد. 

هازی بار توها   آماوزش المیییتاثیر اهاتید میهرو و بی 

مجازی ب  منظور ارائ  مدل در دااه ا  عیو  مزشکی بابار 

 ااجا  شد.

 کاروش ر

اظار شایو  ماال   ماضر از اظر هادد یااربردی و از      

اجرا یمی از اوع همبست ی بود. جام ا  ماژوه  اعضاای 

هییت عیمی دااه ا  عیو  مزشکی بابر در هاال تحصاییی 

ایار بودااد. مجاش امواا  بار  348ب  ت داد  400-1399

ایاار باارآورد یاا  بااا روش  183اهاااس فرمااول یااویران 

 ای با رعاقآ مرتب  عیمی ااتخااب شاداد.گیری طبق اموا 

اعضای هیایت عیمای  اسبآگیری ابتدا اموا در اق  روش 

درصاد مربای،  46/5دااه ا  عیو  مزشکی بابر محاهاب  )

 93/10درصد دااهایار و  22/20درصد اهتادقار،  39/63

اهتاد( و هپس ب  همان اسبآ از جام   ب  روش تصادفی 

 اموا  ااتخاب شد.

هاای الز  جهاآ هماهن ی برای ااجا  اق  ماژوه  ابتادا

وه  با مسئوالن دااه ا  عیو  مزشکی بابار با  اجرای مژ

عمر آماد و هاپس لیساآ اعضاای هیایت عیمای آن با  

تیکیک مرتب  عیمی از مژوه  گرفت  شد و درصد اهااتید 

های عیمی مربی، اهتادقار، دااهیار و اهاتاد هر قک از رتب 

های عیمی محاهب  شد. مس از آن با توج  ب  درصد مرتب 

ها گیری شد و برای امواا ام   اموا ب  روش تصادفی از ج

اهداد، اهمیآ وضرورت مژوه  بیاان و با  آااان درباار  

رعاقاااآ اکاااات ا الاااای از جمیااا  اصاااول رازداری، 

و  هاماادن اطالعات شخصی، میظ مرقش آزمودایمحرماا 

ها  واهت   اطر داد  شد. در اهاقآ از اموا غیر  اطمینان

ب  صورت یامر و صادااا  های مژوه  شد تا ب  مرههنام 

ماهخ دهند. الز  ب  ذیر اهآ ی  با  آاهاا گیتا  شاد یا  

هیچ ماهخ صحیح قا غیای وجود اادارد و بهتارق  ماهاخ، 

ماس ماهخی اهآ ی  گوقای وض یآ واا ی موجود باشد. 

، مژوههاا ر ضاام  بررهاای هامرههاانام شاادن از تکمیر

 ها از اعضاای هیایت عیماییامر ب  هم  گوقا  ماهخدهی

ها جهآ ورود با  تهکر و ادرداای یرد و بدق  ترتیب داد 

 راقاا  آماد  شداد.

هااا عااالو  باار فاار  اطالعااات داد  آوریباارای جمااع

 های زقر اهتیاد  شد.شنا تی از مرههنام جم یآ

مرههنام  اهاتید میهرو: اق  مرههنام  توهط محققان با 

شامر مان  مولیا   گوق  35و ه  ب د آموزشی )گوق   80

مهارت تدرقس، فناوری آموزشی، مدقرقآ آموزش، مهارت 

 گوقا  15، مژوههای )(ارزشیابی و رعاقآ اواای  آموزشی

( و فاردی مژوهی و ا اال  مژوههایشامر دو مولی  داا 

هاای یااهری، ا اال  شامر من  مولیا  وقژگی گوق  30)

 د.طرامی ش( مداریبودن و ضابا ای، صدااآ،  ال مرف 

ای لیکرت از  ییای ها با اهتیاد  از مقیاس من  درج گوق 

گذاری و امار  ( امر 5یش )امر  قک( تا  ییی زقاد )امر  

در  دهند  بیهااتر داشاات  آن وقژگاای اهااآ.باااالتر اهااان

رواقی صوری ابزار با اظر متخصصان تاقیاد،  مژوه  ماضر

ها باالتر ( هم  گوق CVRشا ص اسبآ رواقی محتواقی )

( هما  AVE، میاا ی  وارقااس اهتخرا  شاد  )60/0از 

های آلیای یرواباخ و ماقاقی با روش 70/0ها باالتر از مولی 

بود  90/0های آن باالتر از و مولی  ییبی برای یر ابزارو تر
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ماقاقی میاا ی  وارقااس اهتخرا  شد  و  ها،ت داد گوق ی  

 .اابر مهاهد  اهآ 1در جدول  مرههنام  اهاتید میهرو

هازی: اق  مرههنام  توهط محققان المیییمرههنام  بی 

گوق  شاامر مان  مولیا   32گوق  و ه  ب د عیمی ) 65با 

تولیااد داااا ، برااماا  درهاای، تجهیاازات آموزشاای و 

الکتروایکی، همکااری عیمای و مناابع متناوع قاادگیری(، 

  ارتباطاات گوق  شامر چهار مولی 23فرهن ی و هیاهی )

های یاالن آماوزش عاالی، اعتباربخهای فرهن ی، هیاهآ

گوق  شاامر دو  10مدرک و اهتقالل دااه اهی( و منابع )

ها باا مولی  منابع مالی و منابع ااساای( طرامی شاد. گوقا 

ای لیکرت از  ییی یش )امر  اهتیاد  از مقیاس من  درج 

بااالتر  گاذاری و امار ( امر 5قک( تا  ییای زقااد )امار  

در ماژوه  اشات  آن وقژگای اهاآ. دهند  بیهتر داهان

رواقی صوری ابزار با اظر متخصصان تاقید، شاا ص ماضر 

ها باااالتر از ( هماا  گوقا CVRاسابآ رواقاای محتاواقی )

( هما  AVE، میاا ی  وارقاااس اهاتخرا  شاد  )60/0

های آلیای یرواباخ وشو ماقاقی با ر 70/0ها باالتر از مولی 

بود  90/0های آن باالتر از و مولی  ییبی برای یر ابزارو تر

ها، میاا ی  وارقااس اهتخرا  شد  و ماقاقی ی  ت داد گوق 

اباار مهاااهد  ا 1در جاادول  هااازیالمیییمرههاانام  بی 

 اهآ.

مرههنام  توه   آموزش مجازی: اق  مرههانام  توهاط 

و هیاآ مولیا  گوقا   29( باا 1397یرقمیان و فر ای )

های فناوری، ت ییش ایروی ااسااای، تولیاد تیمی  زقرها آ

محتوی الکتروایکی، تولید و اهر داا ، تهوقت و اا یزش، 

هازی طرامی ها و توه   مجازیاام تنظیش اواای  و آقی 

ای لیکارت از ها با اهتیاد  از مقیاس من  درجا شد. گوق 

گذاری و ( امر 5ر   ییی یش )امر  قک( تا  ییی زقاد )ام

در دهند  بیهتر داشت  آن وقژگی اهاآ. امر  باالتر اهان

رواقی صوری ابزار با اظر متخصصان تاقیاد، مژوه  ماضر 

ها باالتر ( هم  گوق CVRشا ص اسبآ رواقی محتواقی )

( هما  AVE، میاا ی  وارقااس اهتخرا  شاد  )60/0از 

های آلیای یرواباخ و ماقاقی با روش 70/0ها باالتر از مولی 

 90/0های آن بااالتر از و ترییبی برای یار ابازار و مولیا 

بارای  هاا،آوری داد مس از جمع الز  ب  ذیر اهآ ی  .بود

قابی م ااادالت هااا تاری در روش ماادلاز  آاهاااتحییاار 

 .اهااااتیاد  شااااد PLS2و  SPSS-23افزارهااااای ار 
 ارائ  و دق ران رفا  ب  توج  ، ارهاادن آهیب و هودمندی

 آزماودای تمامی ب  مژوه  چ وا ی دربار  یافی اطالعات

 منظاور با  یتبای اام  رضاقآ یسب ینند ، شریآ های

 ا اال  رعاقاآ جهاآ. شاداد رعاقاآ مژوه  در شریآ

 در ۲۲۸۲۱۲۱۲۹۷۱852 مرومااوزال ثبااآ یااد مژوههاای،

 شد. ثبآ دااه ا  ا ال  ی یمیت 

 هايافته

اتاااق  میاااا ی  و ااحااراد م یااار متغیرهااای اهاااتید      

هاااقز و توهاا   آمااوزش مجااازی و المیییمیهاارو، بی 

 ارائ  شد. 1های آاها در جدول مولی 

 

 های آنهامولفهابعاد و سازی و توسعه آموزش مجازی و المللی. نتایج میانگین و انحراف معیار متغیرهای اساتید پیشرو، بین1جدول 

Table 1. Average and standard deviation of the variables of leading professors, internationalization and 

development of virtual education and their dimensions and components 

 انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه کد متغیر متغیرها

 AA 1 5 56/3 69/0 مولفه مهارت تدریس

 AB 1 5 61/3 80/0 مولفه فناوری آموزشی

 AC 1 5 62/3 86/0 مولفه مدیریت آموزش

 AD 71/1 5 62/3 59/0 مولفه مهارت ارزشیابی

 AE 1 5 45/3 65/0 مولفه رعایت قوانین آموزشی

 SA 29/1 31/4 57/3 52/0 بعد آموزشی

 BA 1 5 41/3 70/0 پژوهیمولفه دانش
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 BB 1 5 52/3 79/0 مولفه اخالق پژوهشی

 SB 1 75/4 47/3 60/0 بعد پژوهشی

 CA 2 5 97/3 82/0 های ظاهریمولفه ویژگی

 CB 1 5 74/3 89/0 ایمولفه اخالق حرفه

 CC 1 5 61/3 74/0 مولفه صداقت

 CD 1 5 50/3 67/0 مولفه خالق بودن

 CE 1 5 46/3 63/0 مداریمولفه ضابطه

 SC 40/1 60/4 66/3 56/0 بعد فردی

 SS1 23/1 37/4 56/3 50/0 کل اساتید پیشرو

 DA 1 5 86/3 92/0 مولفه تولید دانش

 DB 1 5 50/3 76/0 مولفه برنامه درسی

 DC 1 86/4 47/3 83/0 مولفه تجهیزات آموزشی و الکترونیکی

 DD 1 5 66/3 71/0 مولفه همکاری علمی

 DE 1 5 70/3 81/0 مولفه منابع متنوع یادگیری

 SD 62/1 85/4 64/3 58/0 بعد علمی

 EA 1 5 92/3 02/1 مولفه ارتباطات فرهنگی

 EB 1 5 63/3 79/0 های کالن آموزش عالیمولفه سیاست

 EC 1 5 87/3 76/0 مولفه اعتباربخشی مدرک

 ED 1 5 75/3 99/0 مولفه استقالل دانشگاهی

 SE 33/1 73/4 79/3 63/0 سیاسی و بعد فرهنگی

 FA 1 5 80/3 93/0 مولفه منابع مالی

 FB 1 5 76/3 89/0 مولفه منابع انسانی

 SF 20/1 5 78/3 71/0 بعد منابع

 SS2 55/1 71/4 74/3 56/0 سازیالمللیکل بین

 GA 1 5 00/4 78/0 های فناوریمولفه تأمین زیرساخت

 GB 1 5 67/3 74/0 مولفه تعلیم نیروی انسانی

 GC 1 75/4 45/3 73/0 مولفه تولید محتوی الکترونیکی

 GD 1 5 38/3 82/0 مولفه تولید و نشر دانش

 GE 1 5 72/3 84/0 مولفه تشویق و انگیزش

 GF 1 5 78/3 80/0 هانامهمولفه تنظیم قوانین و آیین

 GG 1 5 78/3 80/0 سازیمولفه توسعه مجازی

 SS3 29/1 65/4 68/3 52/0 کل توسعه آموزش مجازی

 

میااااا ی  اهااااتید میهااارو،  1طبااات اتااااق  جااادول 

ترتیب بااا هااازی و توهاا   آمااوزش مجااازی باا المیییبی 

بساایار بیهااتر از میاااا ی   65/4و  71/4، 37/4مقااادقر 

بود. فرض ارمال بودن برای هم  متغیرهاای  50/2فرضی 

هازی و توه   آموزش مجاازی و المیییاهاتید میهرو، بی 

 -آزمون یولماوگرودهای آاها بر اهاس اتاق  اب اد و مولی 

  تاقید شد. 05/0تر از اهمیراود ب  دلیر م ناداری بزرگ

 

برازش مدل تاثیر اهاتید برای ت یی   GOFشا ص اتاق  

ماایی  هازی بر توه   آموزش مجازیالمیییمیهرو و بی 

شاا ص  اقا  از برازش مناهب و مایوب مدل بود. مقادار

 2R( و 860/0) AVEضاارب مقااادقر یاا  از جااذر ماصر

اتااق  مادل  .بود 764/0آقد، برابر با ( بدهآ می679/0)

هازی بار توها   آماوزش المیییتاثیر اهاتید میهرو و بی 

و  1اهتاادارد مسایرها در شاکر مجازی در مالآ ضراقب 
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و اتاااق  اثرهااای اهاااتید  2در شااکر  tدر مالااآ آزمااون 

هاازی بار توها   آماوزش مجاازی در المیییمیهرو و بی 

 ارائ  شد. 2جدول 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازی بر توسعه آموزش مجازی در حالت ضرایب استانداردالمللی. مدل تاثیر اساتید پیشرو و بین1شکل 

Figure 1. Model of the impact of leading professors and internationalization on the development of virtual 

education in the form of standard coefficients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 t سازی بر توسعه آموزش مجازی در حالت آزمونالمللی. مدل تاثیر اساتید پیشرو و بین2شکل 

Figure 2. Model of the impact of leading professors and internationalization on the development of 

virtual education in t-test mode 
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 سازی بر توسعه آموزش مجازیالمللی. نتایج اثرهای اساتید پیشرو و بین2جدول 

Table 2. Results of the effects of leading professors and internationalization on the development of e-

learning 

 نتیجه معناداری tآماره  ضرایب استاندارد اثرها

 تایید شد 001/0 45/6 36/0 آموزش مجازی اثر اساتید پیشرو بر توسعه

 تایید شد 001/0 36/10 56/0 سازی پیشرو بر توسعه آموزش مجازیالمللیاثر بین

 

اهااتید میهارو  4و جادول  2و 1های طبت اتااق  شاکر

( باار توهاا   آمااوزش 56/0هااازی )المییی( و بی 36/0)

 .(>001/0Pمجازی اثر مستقیش و م نادار داشتند )

 و نتیجه گیری  بحث

تر با توج  ب  رشد روزافزون آموزش مجاازی و مررااگ     

مژوه  ماضر با هدد بررهای شدن اق  روقکرد آموزشی، 

هازی بار توها   آماوزش المیییتاثیر اهاتید میهرو و بی 

مجازی ب  منظور ارائ  مدل در دااه ا  عیو  مزشکی بابار 

 ااجا  شد.

میهارو بار توها    اتاق  اق  مژوه  اهان داد ی  اهاتید

آموزش مجازی اثر مساتقیش و م ناادار داشاتند یا  اقا  

هاای می وئار  همکااران اتیج  از جهاتی با اتاق  مژوه 

یرقمیاان و (، 1399(، باهو طارودی و همکااران )2019)

شاهساوای (، 1397هالجق  و همکاران )(، 1397فر ی )

( همسو 1392( و اممدی و همکاران )1393و همکاران )

بر مبنای مژوه  باهو طارودی و  بود. در تبیی  اق  اتاق 

اهااتید ایبای اظاا  توان گیآ یا  می (1399همکاران )

آموزش عالی هستند و اق  اهاتید اق  مهمی در عمیکرد 

دااه ا  داراد. وجاود اهااتید میهارو، تواامناد و صاامب 

های عیمی و ا الای مناهاب از عوامار بنیاادی صالمیآ

های آموزش عالی اهآ. اهااتید باا ییآ اظا یارآمد در یی

های های  ود، بکارگیری متون و مهارتاهتیاد  از دااست 

تدرقس و اقجاد محیط مناهاب با  قاادگیری دااهاجوقان 

یننااد  فضاااقی هسااتند یاا  یننااد و آاهااا  یتیمااک می

یناد، اهات دادهای باالقو  دااهجو در آن بصیرت میدا می

هاای دهد و در جهاآ تواااقیشناهد و رشد می ود را می

دارد. برمای ای  ود ب  بهترق  شایو  گاا شخصی و مرف 

 توااد اق  مهش می ای بودن اهاتیدو مرف  بنابراق ، میهرو

 

 .و توهاا   دااهاا ا  داشاات  باشااددر مریااآ  و مااوثری

( 1393همننی ، بر مبنای مژوه  شهنوازی و همکاران )

موفات از دقادگا   هاای اهااتیداز وقژگیتوان گیآ ی  می

تااوان باا  یننااد  آمااوزش مجااازی میدااهااجوقان درقافآ

مژوهی، ت هد و مهاارت الکتروایکای و روش تادرقس داا 

تاوان گیاآ یا  مژوهای میدر  صاو  داا  .اشار  یرد

هاقی مااند بر ورداری از دااا  اهتادان باقد دارای وقژگی

ش و روز در موز  تخصصی و تواااقی تجزق  و تحییر میااهی

موضااوعات عیماای را داشاات  باشااند، لااذا داشاات  داااا  

تخصصی و تسیط عیمای باقاد اولوقاآ اول یمیتا  جاذب 

دااه ا  برای جذب اعضای هییت عیمی باشد و عد  توج  

بااا  آن موجاااب افاااآ ییییاااآ آموزشااای و ییییاااآ 

دربار  ت هد و مهاارت الکتروایکای  شود.رهاای می دمات

ها ا توج  ب  اقنک  یالسدر آموزش مجازی بباقد گیآ ی  

هاا شاود و آموزشب  صاورت ت امار رودررو تهاکیر امی

مبتنی بر اقنتراآ هستند، لذا ضروری اهآ یا  مدرهاان 

های آموزشی رابدااند و بتوااند در عی  احو  یار با فناوری

دهناد، ها ماالب را ارائا  میمال ی  از طرقت اق  فناوری

و مهااااکالت و  هااااای دااهااااجوقان را بررهاااایف الیآ

 های آاها را برطرد و آموزش با ییییآ ارائ  دهند.اارهاقی

توان گیآ آان  ی  در فراقند در  صو  روش تدرقس می

قاددهی و قادگیری اق  موثری دارد ییییاآ قاادگیری و 

چ وا ی ارائ  محتوی درهی اهآ و هر چ  میاهیش درهی 

همیاآ تر باشاند اقا  و اشاد دهیتر و هازماناابر فهش

از  بیهتری در بهباود فراقناد قااددهی و قاادگیری دارااد.

های  ود بارای بهباود آاجاقی ی  اهاتید میهرو از دااست 

 یننادتدرقس و اقجاد محیط قادگیری مناهب اهتیاد  می

و با توج  با  شاراقط ف یای آماوزش از فضاای مجاازی و 
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براد و با توجا  با  ارتقای اق  فضا ب  احو مایوبی بهر  می

مژوهای، ت هاد و عمادتا دارای تواامنادی داا اقنک  آاان 

، لذا مهارت الکتروایکی باال و روش تدرقس مناهب هستند

ر توان ااتظار ی  اهاتید میهرو اثر مثبآ و م نااداری بامی

 توه   آموزش مجازی داشت  باشند.

هاازی بار المیییدق ر اتاق  اق  مژوه  اهان داد ی  بی 

توه   آموزش مجازی اثر مستقیش و م نادار داشاتند یا  

یرقمیاان و هاای اق  اتیجا  از جهااتی باا اتااق  مژوه 

(، اظاری و 1397هاالجق  و همکااران )(، 1397فر ی )

( 2013اران )( و ترهیوقسااای  و همکااا1395صااامدی )

بر مبناای ماژوه  فتحای  همسو بود. در تبیی  اق  اتاق 

 (1390فر )الیهای و  هانودیزاد ، فر واجارگا ، اباراهیش

هاای آماوزش اا یز اظا رشاد شا یآتوان گیاآ یا  می

شااادن و های جهاایمجاااازی از قاااک هاااو و مدقاااد 

های درهی از هوی دق ار هازی آموزش و براام المیییبی 

غییر جدی هنارقوهای آموزش عاالی شاد. مدقاد  موجب ت

هااازی آمااوزش از تقاضااای روزافاازون درقافااآ المیییبی 

آموزش مناهب جهآ دهاتیابی با  هااوو بااالی تیکار، 

بینای و های غیراابر می تحییر و ماهخ وقی ب  موا یآ

تر شدن هر چا  بیهاتر راگشدن و یشمتغیر، رواد جهاای

المییای ها و اقجاد جوامع بی آمرزها در بی  یهورها و می

های مناهااب باارای موفقیااآ و لاازو  یسااب صااالمیآ

ای جهااااای و اجتمااااعی، شاااغیی و عااااطیی در جام ااا 

فرهن ی ااشی شد  اهآ. بناابراق ، اهادهاای آماوزش بی 

عالی برای ماهخ وقی ب  ایازهای آموزش جدقاد از جمیا  

آماااوزش مجاااازی و تاااالش بااارای داو  و میهااارفآ در 

ااچار با  ماذقرش روقکردهاای متیااوت های جهاای راابآ

هستند ی  بارای مهااریآ  آموزشی مااند آموزش مجازی

المییای ایااز اهاآ و ق  دااهاجوقان بی ت داد رو ب  افازا

همننای ، بار  .شاودعنوان قاک ضارورت محساوب میب 

توان گیآ ( می1397و همکاران ) هالجق مبنای مژوه  

اهآ ی  در یاااون گیتماان  هازی موضوعیالمیییبی ی  

ای در گذاران، محققان، متخصصان و شاغالن مرف هیاهآ

عرص  جهاای ارار گرفت  و اق  مدقد  با اهتیاد  از فناوری 

اطالعات و ارتباطات بوجود آمد  و موجاب میوااد جواماع 

گوااگون شد  اهآ.  بنابراق ، آموزش عالی ب  همآ قاک 

یند یا  هازی مریآ مییالمییتغییر اهاهی ااشی از بی 

قکی از اق  تغییرهای اهاهی در میا  آموزش، اهتیاد  از 

از آاجااقی یا  ها و روقکردهای جدقد آموزشی اهآ. شیو 

یاااه   تر شاادن مرزهااا،راااگیش هااازی باعااثالمیییبی 

ها و ، ضرورت یساب صاالمیآهای فرهن یاهمیآ تیاوت

هااا و شاز رو بیهااتر و اهااتیاد  های مختیاافشاقساات ی

هاازی المیییشود. ماس، بی آموزشی می اوق  روقکردهای

توااد اثر م ناداری بر افزاق  توها   آماوزش مجاازی می

 ب ذارد.

های اق  مژوه  شاامر محدودشادن ترق  محدودقآمهش

جام   ماژوه  با  اعضاای هیایت عیمای دااها ا  عیاو  

مزشااکی باباار، عااد  وجااود ابزارهاااقی اهااتاادارد باارای 

هاازی و اهاتیاد  از المیییگیری اهاتید میهرو و بی ااداز 

هاا آوری داد دهی بارای جماعهای  ودگزارشمرههنام 

ها دهی ممک  اهآ ی  امواا در ابزارهای  ودگزارش بود.

ها ا ری یافی اداشت  باشند و مسئوالا  با  گوقا  وقهت 

ماهخ ادهند ی  اق  امر تا مدودی دااآ اتااق  را یااه  

توجهی، توان ب  یشعنوان آ رق  محدودقآ می. ب دهدمی

ها باارای شااریآ در رغباآ و تماقاار مااقی  بر اای امواا 

مژوه  اشار  یرد ی  در اق  مژوه  تالش شد تا با بیاان 

اهداد، اهمیآ و ضرورت مژوه  میازان توجا ، رغباآ و 

ها ااجاا  . با توج  ب  محدودقآتماقر آاها را ارتقاء بخهید

ی هابر روی اعضای هییت عیمی هاقر دااه ا اق  مژوه  

و مقاقسا  اتااق  آن باا  عیو  مزشکی و متای غیرمزشاکی

شاد  در اتاق  مژوه  ماضر، اهاتیاد  از ابزارهاای ها ت 

های روااساانجی آاهااا، اقاا  مااژوه  و محاهااب  شااا ص

ها آ ابزارهااقی دق ار بارای هانج  اهااتید میهارو و 

صااامب  هااا تارقافت  قااا هااازی و اهااتیاد  از مالمیییبی 

 شود.ها میهنهاد میآوری داد ها تارقافت  برای جمعایم 

شاود یا  با توج  ب  اتااق  ماژوه  ماضار میهانهاد می

گذاری رقزان هاااح عااالی در هیاهااآمساائوالن و برااماا 

یالن عیمی و آموزشی برای توه   آموزش مجازی ب  اب اد 
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هازی توج  داشات  یالمییهای اهاتید میهرو و بی و مولی 

باشند و در تدوق  و طرامی محتوی ب  تغییرات و تحوالت 

المییی توج  اماقند. میهنهاد دق ار اقنکا  ای و بی مناق 

اهاتید از اظر اب اد آموزشی، مژوههی و فاردی بار اهااس 

آاها و اظا  آموزشای  شد  برای هر قکهای شناهاقیمولی 

اب ااد عیمای، فرهن ای و  هازی از اظرالمیییدر زمین  بی 

شد  برای هر های شناهاقیهیاهی و منابع بر اهاس مولی 

شاود یا  همننی ، میهانهاد می تقوقآ شواد. قک از آاها

ها شااراقط را باارای اهاااتید جهااآ عضااوقآ در دااهاا ا 

های اطالعاتی م تبر دایا و شراقط را برای همکااری ماق ا 

عنوان آ ارق  با  .اادهای برتر جهان فاراهش آوربا دااه ا 

هاای آموزشای بارای توان ب  برگازاری یارگا میهنهاد می

بهبود شراقط اهاتید و تالش برای داشت  اهاتید میهارو و 

هازی اشاار  المیییهای بی ها و ینیرااسبرگزاری هماق 

محدودشادن  تاوان مای مژوه  ض ف اقا  جمی  از یرد.

دااها ا  عیاو  جام   ماژوه  با  اعضاای هیایت عیمای 

مزشااکی باباار، عااد  وجااود ابزارهاااقی اهااتاادارد باارای 

هاازی و اهاتیاد  از المیییگیری اهاتید میهرو و بی ااداز 

هاا آوری داد دهی بارای جماعهای  ودگزارشمرههنام 

ب   عیمی هییت بود و هننی  محدودقآ در ااتخاب اعضای

 أل هاای با توج  ب  . یرد اشار  واها  شراقط جغرافیاقی

یااربردی  و جامع مژوههی در رابا  با موضوع و همننی 

تاوان ااتخااب مناهاب موضاوع  می مژوه  بودن موضوع

 بار هاازیالمیییبی  و میهارو اهااتید مژوه  ق نی تاثیر

 دااها ا  در مادل ارائا  منظاور ب  مجازی آموزش توه  

 ماژوه  ماضار  ااوت جمی  اقاا  را از بابر مزشکی عیو 

 .دااسآ
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هازی بر توه   آموزش مجازی المیییمژوه  ماضر با هدد بررهی تاثیر اهاتید میهرو و بی  چکیده:

ماال   ماضر از اظر هدد یاربردی و از اظر  ب  منظور ارائ  مدل در دااه ا  عیو  مزشکی بابر ااجا  شد.

مژوه  اعضای هییت عیمی دااه ا  عیو  مزشکی بابر در شیو  اجرا یمی از اوع همبست ی بود. جام   

ایر  183ایر بوداد. مجش اموا  بر اهاس فرمول یویران  348ب  ت داد  1399-400هال تحصییی 

ها از آوری داد ای با رعاقآ مرتب  عیمی ااتخاب شداد. برای جمعگیری طبق برآورد ی  با روش اموا 

 65هازی )المیییها ت  بی ای(، مرههنام  محقتگوق  80رو )ها ت  اهاتید میهمرههنام  محقت

ای( اهتیاد  شد. رواقی صوری گوق  29ای( و مرههنام  توه   آموزش مجازی یرقمیان و فر ی )گوق 

و  60/0ها باالتر از ( هم  گوق CVRهر ه  ابزار با اظر متخصصان تاقید، شا ص اسبآ رواقی محتواقی )

های آلیای بود و ماقاقی با روش 70/0ها باالتر از ( هم  مولی AVEهتخرا  شد  )میاا ی  وارقااس ا

قابی ها با روش مدلمحاهب  شد. داد  90/0های آن باالتر از یرواباخ و ترییبی برای هر ه  ابزار و مولی 

ها تاری  قابی م ادالتاتاق  مدل تحییر شداد. PLS-2و  SPSS-23افزارهای م ادالت ها تاری در ار 

هازی بر توه   آموزش مجازی دارای برازش مناهب و المیییاهان داد ی  مدل تاثیر اهاتید میهرو و بی 

( بر توه   آموزش مجازی اثر 56/0هازی )المییی( و بی 36/0مایوبی بود. همننی ، اهاتید میهرو )

رقزی جهآ توه   آموزش براام  با توج  ب  اتاق  اق  مژوه ، (.>001/0Pمستقیش و م نادار داشتند )

وجود اهاتید میهرو، تواامند و  همننی  هازی ضروری اهآ. المیییمجازی بر اهاس اهاتید میهرو و بی 

های آموزش عالی های عیمی و ا الای مناهب از عوامر بنیادی یارآمد در ییییآ اظا صامب صالمیآ

توااد اق  مهش و موثری در مریآ و توه   دااه ا  میای بودن اهاتید . بنابراق ، میهرو و مرف اهآ

 .داشت  باشد

 .هازی، آموزش مجازی، دااه ا  عیو  مزشکیالمیییاهاتید میهرو، بی  واژگان کلیدی:
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