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 دهیکچ

امر  یانمدنظر متول 19-یدکوو یروسبه و یجامعه بشر یدر دوران ابتال بایستیو ارزشمند است که م یدیکل یشاخص یآموزش و فناور هدف:

الزم و  یبسترها یجادشناخت مشکالت موجود و ا یازمندن یو وقفه آموزش یفاصله علم یجادعدم ا یبرا یزیرو برنامه یر. امروزه تدبیردقرار گ
 .گرددیکشور م یعلم یهآموزش است که موجب دوام و قوام بن یفیتک یتقاار

 یپژوهش یزمان یثو از ح یکم تحقیقی ،هاداده یتو از نوع ماه یفیو از نظر روش توص یپژوهش حاضر از منظر هدف کاربرد: هاروش

 یبا حداقل ده سال سابقه حضور در دانشگاه علوم پزشک یآشنا با مبحث آموزش مجاز یدنفر از اسات 10 ،ی. نمونه آمارآیدیبه شمار م یمقطع
بر روش  یپرسشنامه مبتن از هاداده یبوده است. به منظور گردآور یصورت گلوله برف هدفمند و به ،یزخبرگان ن انتخاب شیوه. اندهرمزگان بوده

DANP افزار شده توسط نرم یآورجمع یهاشد. داده ییدأت هاآن یاییبوده و پا 03/0ها برابر با پرسشنامه یاستفاده شد. نرخ ناسازگارExcel  مورد
 قرار گرفت. یلو تحل یهتجر

و  105/0با وزن  یسازمان یبانیو پشت یت، حما12/0با وزن  یکیالکترون یهادانش و مهارت یآمده؛ کنشگرها دستبه یجنتا براساس نتایج:

 .باشندیهرمزگان م یدر دانشگاه علوم پزشک یآموزش مجاز یفیتعوامل مؤثر بر ارتقا ک ینیرگذارترتأث 103/0با وزن  یستمس یفیتو ک یرساختز

برخوردارند. لذا  ینسبت به عامل فرد یشتریب یتاز اهم یو آموزش و فناور یکه عوامل سازمان دهدیپژوهش نشان م هاییافته :گیرینتیجه

 .یدنما یفاتوجهی ا یانبه اهداف مدنظر نقش شا یلدر ن تواندیحوزه م یندر ا گیریمو تصم سازیمو مجموعه تصم یراناهتمام مد

 . 19-یدکوو ی،آموزش پزشک یکی،آموزش الکترون ی،آموزش، آموزش مجاز یفیتارتقا کها: کلیدواژه 

 پژوهشی نوع مقاله:
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مجله  .DANP یکبا استفاده از تکن 19-یددر بحران کوو یآموزش مجاز یفیتعوامل مؤثر بر ارتقا ک یبندو رتبه ییشناسا. ثابت عباسی، مهد ییصفا، یجبار یدام، اردالن یلیف ارجاع:

 . 28-19 :7(1) ؛1400 .نوین پزشکی یرساناطالع

 

  مقدمه:
 یماریب یکعنوان  را به 19-یدکوو یامروزه سازمان بهداشت جهان

آن سبب  یدایشکرده است که پ یمعرف یتبشر یبرا یدیو تهد یرگهمه

 هاییتاز جمله فعال هایتاز فعال یاریسبک بس ییرتغ یاو  یلیتعط

 یچیدهپ یایشده بر دن یلتحم ییرات. تغ[1] در جهان شده است یآموزش

به علت عدم  یآموزو باز یادگیریآموزش، نوع  ماهیت ییرامروز سبب تغ

 ینا شده، از یو سنت یزیکیف هایامکان حضور منظم و مداوم در کالس

 یهااز آموزش یو برخوردار یآموزش هایلزوم گسترش فرصت رو

شده  تبدیل هاکشورها و دولت یاصل هایاز دغدغه یکیبه  یرپذانعطاف

 بهاترینانگر ی،راه علم و ترق ویندگانعنوان پ ها بهدانشگاه. [2] است

. [3] دارد یارو توسعه در اخت یشرفتپ یهستند که هر جامعه برا یمنبع

نهاد متفکر، آگاه و نوآور  ینا یریپذانعطاف یتو قابل یاییپو یانم یندر ا

در  یمؤثر هایگام سازینهدر انجام امور مربوط به خود در همه دوران زم

در عصر حاضر . [4] شودیجامعه م هایو تحقّق آرمان یشرفتپ یرمس
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0140دوره هفتم، شماره اول، بهار ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع   

در کنار ابزار و امکانات  ینترنت،ا یلگسترده از قب یارتباط هایظهور شبکه

 شده و ضمن فراهم یآموزش هایسبب تحول در روش ی،آموزش یشرفتهپ

شبکه  یکعلم در نقاط مختلف جهان از  یندگانآوردن امکان استفاده جو

 هایکالس و شرکت در یزیکیبه حضور ف یازبدون ن یآموزش مجاز

 هایآموزش یادگیریامر  یلبالقوه خود در تسه ییتوانا یلبه دل ی،سنت

 یعاستفاده وس مسیر در هادانشگاه یشترتوجه ب سازینهزم یتخصص یعلم

 یازهایبه ن توجه و با یراخ یدر بروز پاندم. [5] است یدهگرد ینترنتاز ا

و  یانهبر را یمبتن یآموزش هایظامجامعه، ن ییرگسترده و در حال تغ

را در امر آموزش  یدر حال گسترش روزافزون بوده و نقش مهم ینترنتا

اطالعات و ارتباطات در امر  یتوسعه و کاربرد فناور. [6] کنندیم یفاا

و از  رودیعلوم به شمار م یشرفتپ هایشاخص ترینآموزش از مهم

 ازعصر حاضر است.  نگیو فره یپژوهش ی،علم هایعوامل مؤثر جهش

و  یکنون یطموجود، گذر از شرا یعلم هایمنظور کاهش شکاف به رو ینا

روز  هاییبر تکنولوژ یمبتن یجامعه اطالعات یسو جهت به ییرتغ

 یکیالکترون یا یمجاز هایآموزش. [7] است اجتناب یرقابلغ یریمس

، یکردرو ین. در اباشندیاطالعات و آموزش م یفصل مشترک فناور

بر بستر  یادگیریو  یو ارتباط یکیالکترون هاییاه فناورآموزش از ر

. [8] هوشمند استوار است یاددهیو  یاچندرسانه هاییستمس ینترنت،ا

 ی،اجتماع هاینظام یرز ترینیچیدهاز پ یکی توانیرا م ینظام آموزش

از عوامل مؤثر در  یکی یفیتتوجه به ک. [9] دانست یو فرهنگ یاقتصاد

و توسعه  باشدیم یهر سازمان از جمله نظام آموزش عال یو بقا فقیتمو

 یکدیگرموازات  به یفیو ک ینظام مستلزم رشد موزون ابعاد کم ینا یدارپا

است که  هاییآموزش و پژوهش از جمله دغدغه یفیتک. [10] است

 برای و اندبه آن تالش کرده یابیدست یبرا یدانشگاه هاینظام یشههم

 هایبه اهداف نظام یابیو دست یآموزش عال یفیتک تمربهبود مس

 یامر ی،در آموزش عال کیفیت. [11] اندبه عمل آورده یاقدامات یدانشگاه

 یدآن با یدائم یاست که ارتقا یرهاییابعاد متعدد و متغ یو دارا یاپو

 هاییتفعال یعگسترش وس یرد،قرار گ ریزانتوجه برنامه همواره مورد

 ارائه خدمات و کارکنان ها،برنامه ی،آموزش هاینسازما یابیارز ی،آموزش

داشته  یآموزش یفیتآوردن ک در فراهم ینقش مؤثر تواندمی آنها شده

گرفته در داخل و خارج از کشور  انجام یهاپژوهش یبررس  .[12] باشد

در  یاندک یقاتموجود تحق یطنوظهور بودن شرا یلدهد، به دلینشان م

در  یآموزش مجاز یبا بررس داستانی .ته استگرف انجام ینهزم ینا

آموزش  یاتتجرب یریکارگ بر ضرورت به یرانا یعلوم پزشک هایدانشگاه

 .[13] دارد یدتأک 19-یددوران کوو یمجاز

عملکرد آموزش از راه دور در  یو همکاران ضمن بررس نشمایران

 یانب 19-یدکوو یرفسنجان در دوران پاندم یدانشگاه علوم پزشک

 یجادا یدر روند آموزش پزشک یادیاختالل ز یماریب ینکه ا دارندیم

 .[14] کرده است

بر  19-یدبحران کوو یراتتأث پژوهییندهآ یبا بررس یصالحذاکر

 یکی،الکترون یادگیری یتنسبت به تقو یشتربر اهتمام ب ی،آموزش عال

 یدتأک یداریبه مقوله پا یشترو توجه ب ییدانشجو یدر سبک زندگ ییرتغ

 یهاها و فرصتچالش یبررس با Soykan وAdedoyin  .[15] کندیم

 ینا یلجهت تبد یقبر تحق 19-یدکوو یدر دوران پاندم ینآنال یادگیری

 آموزنده و درهم یدار،پا ین،آنال یادگیری یجادا یبرا یها به فرصتچالش

 .[1] دارند یدتأک یدهتن

Dhawan بر  19-یدکوو در بحران ینآنال یادگیری یضمن بررس

 ییکه توانا یتدارکات و نگهدار ینةحداقل هز یدارا هاییاستفاده از فناور

 .[16] نمایدیم یدتأک باشند،یرا دارا م یآموزش یندهایآمؤثر فر یلتسه

Chatziralli چشم ینقش آموزش مجاز یو همکاران با بررس 

ن در نقش مکمل آ یرشبر پذ 19-یدکوو یرگهمه یماریب یدر ط یپزشک

 .[17] دارند یدتأک یندگانآ یو مطمئن برا یفیتارائه آموزش با ک یراستا

 ییپژوهش حاضر با هدف شناسا ،شده یانبه موارد ب توجه با لذا

و عوامل مؤثر بر آن و  یآموزش مجاز یفیتعوامل مؤثر بر ارتقا ک

 DANP (DEMATEL-basedروش  براساسعوامل  ینا یبندرتبه

Analytic Network Processاستان  ی( در دانشگاه علوم پزشک

 هرمزگان انجام شد.

 

 : هامواد و روش

و روش به  یتو از بعد ماه یپژوهش حاضر از منظر هدف کاربرد

منظم آن و کسب  یفو صفات وضع موجود و توص یژگیو یبررس یلدل

 هاداده یتو از نظر ماه یفیتوص یرها،متغ یناطالع از وجود رابطه ب

ذهن خبرگان  یکه به دنبال الگوساز یلدل ینو به ا یکم تحقیقی

از نوع  یزمان یثچند شاخصه و از ح گیرییماز نوع تصم باشد،یم

عوامل مؤثر بر ارتقا  یی. جهت شناساآیدیبه شمار م یمقطع یقاتتحق

 آوریجمع منظور و به ایاز مطالعات کتابخانه یآموزش مجاز یفیتک

شده  یهمحقق ساخته ته یهانامهاز پرسش زیان مورد هایاطالعات و داده

 این در رفته کار به خصهچند شا گیرییمتصم هایبر روش یمبتن

 د. استفاده ش (DANP) پژوهش روش

 یننفر است که در ا 15تا  5خبرگان معموالً متشکل از  گروه

نفر از  10متشکل از  یقبه هدف تحق توجه خبرگان با یتهپژوهش کم
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با حداقل ده سال سابقه حضور در  یمبحث آموزش مجازآشنا با  یداسات

هدفمند  یزانتخاب خبرگان ن شیوه. اندهرمزگان بوده یدانشگاه علوم پزشک

 .بوده است یبرف هصورت گلول و به

چند شاخصه است  گیرییمتصم هایاز روش یکی DANP روش

را  ANP یس، سوپرماتر DEMATELارتباطات یسکه با استفاده از ماتر

ش . در واقع روکندیرا محاسبه م یارهامعیرو ز یارهاداده و وزن مع یلشکت

DANPاز روش یبی، ترک DEMATEL و ANP  است که برخالف

 یگر، دANP و DEMATEL بیحل مدل ترک یبرا یسنت هایروش

و با همان اعداد  شودیارتباطات کل مقدار آستانه گرفته نم یساز ماتر

شده و سپس موزون شده و  یلتشک یهاول سیکل، سوپر ماتر یرگذاریتأث

 محاسبه شود یارهامعیرو ز یارهامع ییتا وزن نها رسد،یم نهایتیبه توان ب

 هاییژگیکه از و گیریاندازه ارابز یاییپا یینتع یروش برا یندر ا .[18]

محاسبه شد.  DANP روش ینرخ ناسازگار شود،یابزار محسوب م یفن

منطق و  براساس یزاننظرات خبرگان تا چه مکه  دهدینرخ نشان م ینا

ی اعتماد، نرخ ناسازگار یتبه آزمون قابل توجه بوده است که با یکپارچگی

DANP  ی. در حالت کلباشدیدرصد م 03/0پژوهش حاضر مقدار برای 

قبول  قابل یناسازگار ،درصد باشد 5کمتر از  DANP یاگر نرخ ناسازگار

 .[19] است

 :باشدیم یرشرح ز روش به ینا مراحل

 (A: )یمروابط مستق یسماتر یجادا -اول گام

 (1) رابطه: 

 Dیهاول ماتریس: یمروابط مستق یسکردن ماتر یزهنرمال -دوم گام

 یربه روش ز A یانگینم یسماتر یسازنرمال یلهوس محور نرمال شده به

 .آیدیبه دست م

حاصل  یراز رابطه ز یزن  Sعدد و( 2رابطه )  

 .شودیم

 ( 3رابطه ):  

با  T یروابط کل ماتریس :(T) یروابط کل یسماتر یلتشک -سوم گام

 .شودیحاصل م یراستفاده از فرمول ز

  (4رابطه ):  

 ینباشد. بنابرای( میکه یس)ماتر یهمان یسذکر شده ماتر فرمول

 یسکم کرده و سپس ماتر یهمان یسماتر را از D نرمال شده یسماتر

بدست آوردن  یبرا یترا معکوس و در نها حاصل شده 

ضرب  را در معکوس   Dنرمال شده یسماتر  Tیسماتر

 .یمکنیم

 :یو معلول یعل ینمودارها یهو ته یجنتا یلتحل -چهارم گام

 :رابطه )5(

 (6) بطهرا: 

از  یکهر  در: روابط کل یسکردن ماتر یزهنرمال -پنجم گام

کردن عنصر هر سطر بر مجموع عناصر همان سطر  یمبا تقس هایسماتر

 یرتأث یسماتر ها،یسماتر ی. با نرمال شدن تمامگرددینرمال م یسماتر

 یسمجموع هر ستون در ماتر). گرددیحاصل م Tnه نرمال شد یکل

 .(گردد یکبرابر  یدمال کردن باروابط کل با نر

  : (w) ناموزون یسسوپر ماتر یجادا -ششم گام

ه نرمال شد یکل یرتأث یسسطر و ستون ماتر یجا کردن جاجابه با

 norT(ماتر یسترانهاده ماتر یسماتر )ناموزون به دست  یسروابط کل

 .آیدیم

 (7رابطه ):  

 یسماتر ابتدا :(WW) نموزو یسسوپر ماتر یجادا -هفتم گام

 هاییه. هرکدام از دراینمکیرا محاسبه م TD یکل یگروه یرگذاریتأث

در  یهمربوط به آن درا یسماتریرهمه عناصر ز یانگینبرابر با م یسماتر ینا

 .باشدیم یارهامع یکل یسماتر

  (8رابطه ):  

در  یتر نهارا نرمال و ترانهاده آن را محاسبه کرده و د TD سپس

 .کنیمیناموزون ضرب م یسسوپر ماتر

  :رابطه )9(

وزن و  یینموزون، تع یسکردن سوپر ماتر یتمحدود - هشتم گام

عناصر سوپر  یتمام یدنحد با به توان رس یسماتر سوپر: بندییتاولو

 یگرد عبارت به یاحاصل شود  ییگراکه هم یموزون تا زمان یسماتر

. در شوندیهمانند هم شوند، محاسبه م یساصر سوپر ماترعن یتمام

 .[18] گرددیاز آن حاصل م گیرییمتصم یارهایمع یوزن نسب یتنها

  : رابطه )10(  
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1400دوره هفتم، شماره اول، بهار ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله    

 

 مراحل پژوهش -1شکل 

 

 :هایافته

همان گونه که اشاره شد، در گام نخست مطالعه حاضر عوامل مؤثر بر 

 ییشناسا ایمطالعات کتابخانه براساس یزآموزش مجا یفیتارتقا ک

در دانشگاه  یآموزش مجاز یفیتعوامل موثر بر ارتقا ک 1شدند. جدول 

 ین. ادهدیهرمزگان، به همراه نماد و منابع آنها را نشان م یعلوم پزشک

 .شدند بندیطبقه یو آموزش و فناور یسازمان ی،در سه گروه فرد ملعوا

 

 یآموزش مجاز یفیترتقا کعوامل مؤثر بر ا -1جدول 

 فردی سازمانی آموزش و فناوری

 کنشگر اختصار کنشگر اختصار کنشگر اختصار

a1 پذیریتعهد و مسئولیت b1 حمایت و پشتیبانی سازمانی c1 پذیری و کاربرپسند بودن سامانهتعامل 

a2 های الکترونیکیدانش و مهارت b2 مهارت و تخصص کادر دانشگاهی c2 سهولت استفاده از سامانه دسترسی و 

a3 استفاده از محتوای آموزشی متناسب 

b3 مدیریت نوآور و حمایتگر c3 های مختلف آموزشتناسب سامانه با سبک 

b4 زیرساخت و کیفیت سیستم 
c4 پشتیبانی برخط 

c5 الگوی آموزشی مناسب 

 ]28-20[ مرجع

  

استخراج عوامل  موضوع و یاتادب یدر پژوهش حاضر پس از بررس

 یآورجمع منظور به ی،آموزش مجاز یفیتموثر بر ارتقا ک یدیکل

آگاه و خبره خواسته شد،  یدنفر از اسات 10از  یاز،ن مورد یهاداده

است، را منطبق  12×12 ینظرسنج یسماتر یککه شامل  یانامهپرسش

پس از  یند،نما یلنظر خود تکم یه)از صفر تا چهار( و بر پا یکرتل یفبر ط

 روابطبا استفاده از  DANP ادغام نظرات خبرگان و انجام محاسبات روش

پژوهش  یو کنشگرها یعوامل اصل یتعل یزانو م یتموجود درجه اهم

حاصله و محاسبه حد آستانه،  نتایج براساس گاه. آنآیدیبه دست م

هر دسته و نوع  یعوامل و کنشگرها یو معلول یروابط عل ینمودارها

دهنده ( نشان3و  2. در ادامه جدول )شودیم یمآنها ترس یانم یوابستگ

 .باشندیمربوط به عوامل و کنشگرها م هایداده یلتحل یجنتا

با  یکه عامل سازمان شودی، مشاهده م2جدول  یجبه نتا توجه با

 یآموزش مجاز یفیتمؤلفه مؤثر بر ارتقا ک ینترمهم 19/2 یتدرجه اهم

  .قرار دارند یو فرد یمؤلفه آموزش و فناور یببه ترتو پس از آن  باشدیم
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 1400دوره هفتم، شماره اول، بهار ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع 

 یآموزش مجاز یفیتعوامل مؤثر بر ارتقا ک هایداده یلتحل یجنتا -2جدول 

 نوع متغیر اثر شبکه میزان اهمیت در کل شبکه میزان اثرپذیری میزان اثرگذاری عوامل

 علت 0/ 002 1/ 684 0/ 841 0/ 843 فردی

 معلول -0/ 006 2/ 19 1/ 098 1/ 092 سازمانی

 علت 0/ 004 1/ 758 0/ 877 0/ 881 آموزش و فناوری

 

هر کنشگر  یاثرگذار یزانم شودیمشاهده م 3همان گونه که در جدول 

آموزش  یفیتمؤثر بر ارتقا ک یکنشگرها یموجود در شبکه روابط عل

 شده اعمال یرمستقیمو غ مستقیم اثرات مجموع دهندهنشان یمجاز

کنشگر  ،اساس ینا . برباشدیکنشگرها م سایر رب کنشگر آن توسط

 یشترینب 756/1 یاثرگذار یزانبا م نشگاهیمهارت و تخصص کادر دا

 دهندهنشان یری،اثرپذ رو ینا کنشگرها دارد. از یررا بر سا یاثرگذار

 از کنشگر نوع هر بر شده اعمال یرمستقیمو غ یممستق تأثیرات مجموع

 یتآمده حما دست به یجبه نتا توجه لذا با ؛باشدیکنشگرها م سایر جانب

کنشگر شبکه  یرتریناثرپذ 761/1 یرین اثرپذیزابا م یسازمان یبانیو پشت

 از و بوده شبکه در کنشگر نوع دهندهاثر شبکه نشان یت. در نهاباشدیم

 این . بهآیدیهر کنشگر به دست م یریو اثرپذ یاثرگذار میزان تفاضل

شبکه است  یه مثبت باشد، کنشگر مربوطه، فاکتور علاگر اثر شبک ترتیب

در  اییجهنت یا یمربوطه، کنشگر معلول شگرکن ی،و اگر اثر شبکه منف

 1نتایج ترسیم شبکه روابط علی عوامل و کنشگرها در نمودار  .شبکه است

 .مشاهده است قابل

 

 یزش مجازآمو یفیتمؤثر بر ارتقا ک یکنشگرها هایداده یلتحل یجنتا -3جدول 
 نوع متغیر اثر شبکه میزان اهمیت در کل شبکه میزان اثرپذیری میزان اثرگذاری کنشگرها

 معلول -0/ 036 1/ 214 0/ 625 0/ 589 پذیریتعهد و مسئولیت

 معلول -0/ 091 1/ 642 0/ 867 0/ 776 های الکترونیکیدانش و مهارت

 علت 0/ 127 1/ 711 0/ 792 0/ 919 استفاده از محتوای آموزشی متناسب

 معلول -0/ 209 3/ 312 1/ 761 1/ 551 حمایت و پشتیبانی سازمانی

 علت 0/ 238 3/ 274 1/ 518 1/ 756 مهارت و تخصص کادر دانشگاهی

 معلول -0/ 036 3/ 249 1/ 643 1/ 606 مدیریت نوآور و حمایتگر

 علت 0/ 008 3/ 463 1/ 728 1/ 735 زیرساخت و کیفیت سیستم

 معلول -0/ 008 2/ 706 1/ 357 1/ 349 سامانهپذیری و کاربرپسند بودن تعامل

 علت 0/ 183 2/ 867 1/ 342 1/ 525 دسترسی و سهولت استفاده از سامانه

 معلول -0/ 221 2/ 608 1/ 414 1/ 193 های مختلف آموزشتناسب سامانه با سبک

 علت 0/ 222 3/ 18 1/ 479 1/ 701 پشتیبانی برخط

 لولمع -0/ 175 2/ 24 1/ 208 1/ 033 الگوی آموزشی مناسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ینمودار روابط علت و معلول -1نمودار 
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0140دوره هفتم، شماره اول، بهار ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع   

 یسو محاسبه ماتر DANPروش  هایگام یپس از ط یتنها در

ارتباطات کل نرمال شده و به کمک محاسبه ترانهاده هر بلوک آن، سوپر 

به دست  4( در قالب جدول 7مطابق با رابطه ) یرناموزون ز یسماتر

 . آیدیم
 

 همگرا سیماتر -4جدول 
c5 c4 c3 c2 c1 b4 b3 b2 b1 a3 a2 a1 کنشگر 

08 /0 08 /0 08 /0 08 /0 08 /0 08 /0 08 /0 08 /0 08 /0 08 /0 08 /0 08 /0 a1 

12 /0 12 /0 12 /0 12 /0 12 /0 12 /0 12 /0 12 /0 12 /0 12 /0 12 /0 12 /0 a2 

099 /0 099 /0 099 /0 099 /0 099 /0 099 /0 099 /0 099 /0 099 /0 099 /0 099 /0 099 /0 a3 

105 /0 105 /0 105 /0 105 /0 105 /0 105 /0 105 /0 105 /0 105 /0 105 /0 105 /0 105 /0 b1 

087 /0 087 /0 087 /0 087 /0 087 /0 087 /0 087 /0 087 /0 087 /0 087 /0 087 /0 087 /0 b2 

096 /0 096 /0 096 /0 096 /0 096 /0 096 /0 096 /0 096 /0 096 /0 096 /0 096 /0 096 /0 b3 

103 /0 103 /0 103 /0 103 /0 103 /0 103 /0 103 /0 103 /0 103 /0 103 /0 103 /0 103 /0 b4 

058 /0 058 /0 058 /0 058 /0 058 /0 058 /0 058 /0 058 /0 058 /0 058 /0 058 /0 058 /0 c1 

06 /0 06 /0 06 /0 06 /0 06 /0 06 /0 06 /0 06 /0 06 /0 06 /0 06 /0 06 /0 c2 

063 /0 063 /0 063 /0 063 /0 063 /0 063 /0 063 /0 063 /0 063 /0 063 /0 063 /0 063 /0 c3 

071 /0 071 /0 071 /0 071 /0 071 /0 071 /0 071 /0 071 /0 071 /0 071 /0 071 /0 071 /0 c4 

059 /0 059 /0 059 /0 059 /0 059 /0 059 /0 059 /0 059 /0 059 /0 059 /0 059 /0 059 /0 c5 

 

هر کنشگر  ییبه دست آمده، وزن نها یهمگرا یسماتر براساس

هر  یدست آمده کنشگرهابه  های. با محاسبه مجموع وزنشودیم یاننما

 براساس. آیدیبه دست م یزن یارآن مع ییوزن نها ی،از عوامل اصل یک

(، 5هر عامل در جدول ) یبه دست آمده برا یینها هایوزن یرمقاد

اول، عامل  یتاولو 391/0 ییبا وزن نها یشود که عامل سازمانیمشاهده م

عامل  یتنها دردوم و  یتاولو 311/0 ییبا وزن نها یآموزش و فناور

 اند.سوم را به خود اختصاص داده یتاولو 299/0 ییبا وزن نها یفرد

 وزن نهایی عوامل و کنشگرها -5جدول 

 وزن نهایی عامل وزن نهایی کنشگر

 0/ 08 پذیریتعهد و مسئولیت

 0/ 12 های الکترونیکیدانش و مهارت 0/ 299 فردی

 0/ 099 استفاده از محتوای آموزشی متناسب

 0/ 105 حمایت و پشتیبانی سازمانی

 0/ 391 سازمانی

 0/ 087 مهارت و تخصص کادر دانشگاهی

 0/ 096 مدیریت نوآور و حمایتگر

 0/ 103 زیرساخت و کیفیت سیستم

 0/ 058 پذیری و کاربرپسند بودن سامانهتعامل

 0/ 06 دسترسی و سهولت استفاده از سامانه

 0/ 063 مختلف آموزش هایتناسب سامانه با سبک

 0/ 071 پشتیبانی برخط 0/ 311 آموزش و فناوری

 0/ 059 الگوی آموزشی مناسب

 
 گیری:نتیجهحث و ب

 یفیتعوامل مؤثر بر ارتقا ک یبندو رتبه ییپژوهش به شناسا یندر ا

 یدر دانشگاه علوم پزشک 19-یدبحران کوو یطدر شرا یآموزش مجاز

 .پرداخته شد DANP هرمزگان با استفاده از روش

 یکیالکترون یهاآمده کنشگر دانش و مهارت دست به یجنتا براساس

به خود اختصاص داده است.  12/0را با وزن  بندییترتبه نخست اولو

 هایاز دانش و مهارت یبرخوردار یازمندن یاز آموزش مجاز ینهاستفاده به

 یاز محتوا گیریبرخط و بهره ادگیرییتوسعه  یالزم در راستا

 یکشمس و همکاران در  یقاتتحق یجامر با نتا ین. اباشدیم یکیالکترون

و  یتمتعلق به حما بندییتاولو ینرتبه دوم در ا .[20،21] باشدیراستا م

ضعف خدمات و  یا. فقدان و باشدیم 105/0با وزن  یسازمان یبانیپشت

موانع موجود بر  ینتراز بزرگ یکیعنوان  هب یبانیو پشت ییاجرا یالتتسه
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 1400دوره هفتم، شماره اول، بهار ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع 

آموزش  یفیتارتقا ک .[22]باشدیآموزش برخط م یفیتک ارتقاسر راه 

 یمنعطف در نظام آموزش عال یساختارها کارگیری به یازمندن یمجاز

 یو اعضا ینمسئول یشترب یریپذبوده که سبب وفق یحوزه پزشک

امر همسو  ینکه ا .[23] دشویم یشرویگوناگون پ یطبا شرا علمییئته

 یفیتو ک یرساخت. زباشدیو همکاران م یآراست یقاتتحق یجبا نتا

در رتبه سوم  103/0است که با وزن  یرگذاریاز دسته عوامل تأث یستمس

مطلوب ارائه  یستمس یپژوهش حاضر قرار گرفته است. برقرار های¬یافته

 هاییرساختز مانند یدر ابعاد فن یتوانمند یازمندن یآموزش مجاز

 یجکه نتا باشدیمناسب م رهایافزاافزار و نرماطالعات، سخت یفناور

 باشدیو همکاران همسو م یمظلوم اردکان یقاتآمده با تحق دستبه

پژوهش متعلق به استفاده از  هاییافته براساسرتبه چهارم  .[20،23،24]

داف در تحقق اه ی. در آموزش مجازباشدیمتناسب م یآموزش یمحتوا

 یجادبه هنگام ا باشد؛یمناسب و مطلوب م یگرو استفاده از محتوا

نسبت به  ین،مخاطب یازهایدر کنار توجه به ن یدبا یآموزش یمحتوا

 یران،فراگ یقبا عال یتطابق محتو یکی،الکترون یمحتوا سازی¬یبوم

 یددقت در تول یشاستانداردها و افزا یتبا امکانات موجود، رعا یهمخوان

نوآور و  یریتانجام شده مد بندییتاولو براساس .[25] ییمحتوا اقدام نمام

و نوآور  یتگرحما یشمند،اند یران. مدگیردیدر رتبه پنجم قرار م یتگرحما

در آموزش و ارائه  یکیتکنولوژ ییراتدر گذر به سمت تغ ینقش مهم

 یبا نگاه یرانمد ینا .[23] کنند یفاو برخط، ا یمجاز های¬دوره

بلندمدت،  یجبه نتا یابیدرتالشند ضمن کمک به دست یکتراتژاس

نو و  هایمواجهه با چالش ییباشند که توانا یسازمان یجادا سازینهزم

مهارت و  .[20،26] گوناگون را داشته باشد یطخود در شرا یبازساز

رتبه ششم و هفتم  پذیرییتو تعهد و مسئول یتخصص کادر دانشگاه

باورند که  ینبر ا یاند. برخبه خود اختصاص دادهرا  بندییتاولو ینا

 یانسان یرویاطالعات بدون وجود ن یفناور یکاربردها ازاستفاده 

با  علمییئته یاعضا ین. ارتباط بباشدینم یرپذمتخصص و ماهر امکان

 هایدوره یو اجرا یاندازراه سازینهاطالعات زم یفناور ینمتخصص

و انتقال تجارب ارزشمند  یوزش پزشکبرخط در آم یادگیری یکاربرد

در  یلافراد دخ یتمام پذیرییتتعهد و مسئول .[20،23] گرددیم یشانا

منظور کاهش به اییژهاهتمام و تالش و یریگامر آموزش سبب شکل

برخط  یبانی. در ادامه رتبه هشتم به پشتگرددیم یشرویمشکالت پ

برخط در آموزش  یبانیشتاز آن است که پ یحاک یج. نتایابدیاختصاص م

برخوردار  یچندان مناسب یتابعاد، از وضع یرنسبت به سا یرانا یعال

از  یتمناسب و احساس امن یبانیپشت یافتدر یازمندو کاربران ن باشدینم

در  یجهنت ینکه ا باشندیم آمدهیشها تا رفع مشکالت پبا آن یهمراه

تناسب  .[27،28] دو همکاران قرار دار ینیحسپژوهش شاه یراستا

استفاده از  سهولتو  یمختلف آموزش و دسترس هایسامانه با سبک

 ترکیب. اندنهم و دهم قرار گرفته یگاهدر جا یببه ترت یزسامانه ن

 یناناطم یاعطا یازمندن یننو هاییستمبا س یسنت یآموزش هاییستمس

و  رانیبه فراگ یآموزش یمحتوا یحنسبت به انتقال صح یدخاطر به اسات

 یپژوهش الگو مهدر ادا .[26] باشدمی هاسامانه با انواع آموزش یسازگار

 یریپذتعامل یترا کسب کرده است. در نها یازدهممناسب رتبه  یآموزش

 .قرار گرفته است یگاهجا ینو کاربرپسند بودن سامانه در آخر

 هاییتمستلزم توجه و حما یآموزش مجاز یفیتک ارتقای

و توسعه  یآموزش یهامنظم دوره یان، برگزارجانبه سازمهمه

و  سازیمو مجموعه تصم یرانالزم بوده و اهتمام مد هاییرساختز

 یانبه اهداف مدنظر نقش شا یلدر ن تواندیحوزه م یندر ا گیریمتصم

 .یدنما یفاتوجه ا

 هایییتها با محدودحوزه یگرفته در تمام انجام هایپژوهش

. از باشدیقاعده مستثنا نم ینش حاضر از امواجهه هستند که پژوه

منتشر شده همراه با  یمطالعات محدود علم یق،تحق ینا هاییتمحدود

با  یقدق یسهمرتبط است که خود موجب عدم امکان مقا یاتجزئ

 .شودیم یگرد یهاپژوهش

 

 تشکر و قدردانی:

معاونت  یو همکار یاریاز هم دانندیبر خود الزم م یسندگاننو

مشارکت  ینهرمزگان و همچن یدانشگاه علوم پزشک یم آموزشمحتر

که در انجام  یخرم یددکتر فر یدانشگاه و جناب آقا ینارجمند ا یداسات

 .را داشته باشند ینمودند، کمال تشکر و قدردان یاریپژوهش ما را  ینا

 

 ییدیه اخالقی:تأ

به شماره  یاخالق ییدیهتا یمطالعه دارا ینا

IR.HUMS.RES.1400.106  است علوم پزشکی هرمزگان از دانشگاه. 

 

 تعارض منافع:

انجام  یاندر جر یتعارض منافع گونهیچمطالعه حاضر ه یسندگاننو

 .اندآن نداشته یجپژوهش و گزارش نتا
 

 سهم نویسندگان:

25 

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jm

is
.7

.1
.1

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

is
.h

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 10

http://dx.doi.org/10.52547/jmis.7.1.19
http://jmis.hums.ac.ir/article-1-278-fa.html


 و همکاران فیلی                                                                                                                                                       یآموزش مجاز یفیتر بر ارتقا کعوامل مؤث 

 

0140دوره هفتم، شماره اول، بهار ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع   

 مقاله نویسیشپ یرایشاول( ارائه موضوع و و یسنده)نو یلیاردالن ف

 و ارسال ها،داده یدوم( گردآور دهیسن)نو یجبار یددرصد(؛ ام 26)

سوم( نگارش  یسنده)نو ییصفا یدرصد(؛ مهد 27مقاله ) پیگیری

 یسنده)نو درصد(؛ عباس ثابت 23) دادها یلمقاله، تحل یهاول نویسیشپ

 درصد(. 24) ییو اصالح مقاله نها یشایرچهارم و مسئول( و

 حمایت مالی:

نشده و  یمال یتحما یا موسسه یاگونه نهاد  یچمقاله از طرف ه ینا

 . شده است ینتام یسندگانآن از طرف نو یتمام منابع مال
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Abstract 
 

Aim: Education and technology are the key indicators that should be taken into account during the 

infectious pandemic of human society with Covid-19. Preventing scientific and educational gaps requires 

recognition of the present problems, modifying necessary conditions and improving the quality of 

education, which lead to the durability and consistency of the country's scientific strength. 

Methods: The present study was a cross-sectional quantitative research in terms of applied purpose, 

descriptive method and the nature of the data.  The statistical sample consisted of 10 professors familiar 

with virtual education with at least ten years of experience in Hormozgan University of Medical 

Sciences. They were selected through purposeful sampling in the form of snowballs. A DANP-based 

questionnaire was used to collect the data. The incompatibility rate of the questionnaires was 0.03 and 

their reliability was confirmed. The collected data were analyzed by Excel software. 

Results: The results revealed that the most effective factors of improving the quality of virtual education 

in Hormozgan University of Medical Sciences are activists of electronic knowledge and skills with a 

weight of 0.12, organizational support with a weight of 0.105, and infrastructure and system quality with 

a weight of 0.103. 

 

Conclusion: Organizational factors, education and technology are more important than individual 

factors. Therefore, managers’ and decision-makers’ efforts in this area can play a significant role to 

achieve the desired goals. 

Keywords: Education Quality Improvement, Virtual Education, E-Learning, Medical Education, 

Covid-19. 
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