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Abstract: Coronavirus 19, which has been reported in Wuhan, China since late 2019, has
imposed restrictions on many activities, including attending universities and classrooms. To
this end, e-learning has replaced face-to-face training in medical sciences in many countries,
including Iran. This type of education also needs to evaluate the quality and extent of its
application in the post-corona period, so we decided to conduct a study to determine the views
of students as direct beneficiaries of e-learning in this regard. This descriptive-correlational
study was performed on all the students of the Student Committee for Education Development
of Medical Universities in the academic year 1399-1399, of which a sample of 127 people
were included in the census. The data collection tool was a researcher-made questionnaire that
was used after validation and reliability. Descriptive statistical indicators were used to describe
and explain closed-ended questions and the content analysis method for open-ended questions
was used to analyze the data. The sum of opinions of e-learning learners shows that the main
problem of e-learning in the country's medical universities is structural problems and issues in
the field of bandwidth and low Internet speed, lack of e-learning culture and lack of essential
skills of professors and students in Applying this type of training. Therefore, providing
empowerment platforms for people along with providing software and hardware infrastructure
is important in using this method as a complementary training in medical sciences.
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ارزیابی آموزش الکترونیک در...

بودن دسترسی به اینترنات (ژانا

مقدمه
کرونا ویروس ( 2019کووید  )19که برای اولین باا

و همکاا ان ، 2002

ویلسون و مو ه  )2004بعنوان چالش هایی د اساتفاده

موا د ابتالی آن د شهر ووهان کشو چین گزا ش شاد

از آموزش الکترونیک بیان شده اندکه می توانند کیفیت

بعد از مدت کوتااهی باه دناااش شایوع جهاانی و اعاال

این نوع آموزش ا تحت تاثیر قرا دهناد .د مطالعاه ی

وضعیت بحرانی د بعضی از کشو ها ،ساازمان جهاانی

باااقری مجااد و همکااا ان کااه بااا هااد تعیااین عواماال

بهداشت این بیما ی ا بعناوان دوماین پانادمی بعاد از

بازدا نده ی توسعه ی آموزش الکترونیکی از نظر اعضای

آنفوالنزای اسپانیایی معرفی کرد و عایت فاصله گااا ی

هیات علمی د دانشگاه شهید چمران اهواز انجا شد به

اجتماعی ا موثرترین اه کنترش بیما ی د دستو العمل

ترتیاابم موانااع ماادیریتی و سااازمانی شااامل مشااکالت

های بهداشاتی ایان ساازمان باه شاما آو د (سااجد و

مرتاط با پشتیاانی  ،مواناع فاردی اعام از انگیازه هاای

آمگین  .)2020به این منظاو  ،هرگوناه فعالیات هاای

مد س و فراگیر و موانع فناو انه که شاامل هزیناه هاای

وابسته به تجمع افراد د مکان هایی با فضاای بساته د

وابسته به طراحی سیستم می شاود  ،ا بعناوان عوامال

تمامی کشو ها با محدودیت هایی وبه و شد (واینار و

بازدا نااده ذکاار کردنااد(باقری مجااد . )1393همچن این

همکااا ان  .)2020فعالیاات حضااو ی تمااامی مراکااز

کاظمی ملاک محماودی و همکاا ان جهات شناساایی

آموزشی از جمله مادا س و دانشاگاه هاا نیاز باه دلیال

عوامل موثر بار توساعه آماوزش الکترونیکای از دیادگاه

افزایش احتماش ابتالی افاراد باه کوییاد  19تاا مسااعد

دانشاجویان مطالعاه ای ا طراحای و د دانشاگاه علاو

شدن شرایط و کنترش بیماا ی ،باا آماوزش الکترونیاک

پزشکی گلستان انجا دادند (کااظمی ملاک محماودی

جایگزین شده است(گوه و ساند اس .)2020

 .)1394د ای ان مطالعااه از نظاار دانشااجویان تمااامی

ایاان وش آمااوزش از اه دو و ماتناای باار فناااو ی

عوامل مو د بر سی مطالعه مانند زیر ساخت های سخت

شرایطی ا فراهم می آو د تا امکان برقارا ی ا تااا دو

افزا ی و نار افازا ی ،شاته هاای آموزشای ،محتاوای

سویه باین مد ساان و فراگیاران وجاود داشاته باشاد و

تد یس و مفاد آموزشی ،شیوه ی جاب دانشاجو ،شایوه

همچنین انتقااش محتاوا هاای آموزشای بصاو ت صادا،

ی ا زیااابی فراگیااران و ا تااطااات اجتماااعی و فنااون

تصویر و متن از این طریق ممکن شده است (گریسون

همکا ی د آموزش الکترونیکی تاثیرگاا بودناد کاه از

 2011و توانگریان و همکا ان  .) 2004باا ایان وجاود،

این بین بیشترین تاثیر به زیر ساخت های نر افازا ی و

مطالعات نشان داده اند که استفاده از ایان وش نیاز باا

سخت افزا ی و کمترین آن به شیوه ی جاب دانشاجو

کم و کاستی هایی همراه است (پیتار و جیماز .)2004

نسااات داده شااد .ص ایاح و همکااا ان نی از بااه عواماال

زیر ساخت های نامناسب مخابراتی ،آگااهی ناا کاافی از

بازدا نااده اسااتفاده از آمااوزش الکترونیااک از دیاادگاه

مح ایط هااای آمااوزش مجااازی و ناااتوانی افااراد اعاام از

دانشجویان د دانشگاه علو پزشکی ا ومیاه پرداختناد.

مد سان و فراگیران د به کا گیری ابزا مناسب آموزش

به طو کلی این عوامل د  10حیطه طاقه بندی شدند

الکترونیک مثل ایانه ،از جمله مشکالت ذکر شاده ایان

که از دیدگاه دانشجویان مواناع ساازمانی و دانشاگاهی

وش آموزشی هساتند (منیعای  .) 1383همچناین د

بیشترین و عوامل فردی کمترین نقش ا د عد توسعه

برخی مطالعات ،ناود مشا کت و تعامال اجتمااعی باین

آموزش الکترونیک ا داشاتند (سایاح و د خشاان فارد

اساتید و دانشجویان (سالم آبادی  )2006و پار هزیناه

 .)1398همچنین د مطالعه ی میرزایی و همکا ان کاه
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به بر سی نگرش دانشجویان دانشگاه علو پزشکی یازد

دانشااجویان عضااو کمیتااه دانشااجویی توسااعه آمااوزش

نسات باه بکاا گیری آماوزش الکترونیکای د تاد یس

دانشگاه های علو پزشکی کشو دانشاجویان توانمناد و

بیوشیمی بالینی پرداخته بودند ،د نهایت وش آموزش

متخصص د امار آماوزش هساتند کاه بعاد از پانادمی

مجازی ا بعنوان وش آموزشی مکمل د کنا آماوزش

کوویااد  19و تعطیلاای دانشااگاه هااا و تااادیل آمااوزش

حضو ی د دانشگاه های علو پزشکی کشاو پیشانهاد

حضو ی به آموزش مجازی نقاش حماایتی و ا زشایابی

کردند(میرزایی و همکا ان .)1391

مهمی ا د این حیطه بر اسااس تخصاص و توانمنادی

بااا توجااه بااه نوپاا بااودن اسااتفاده گسااترده از آمااوزش

های خود ایفا نمودند و می توان گفت ایان دانشاجویان،

الکترونیااک د دانشااگاه هااای علااو پزشااکی کشااو ،

دانشجویان صاحب نظر و آگاه د حیطه ا زیابی کیفی و

اهمیات و ضاارو ت ادامااهی آمااوزش د قالااب آمااوزش

کمی آموزش مجازی بوده اند و به این دلیال باه عناوان

الکترونیااک د بحااران همااه گیااری کرونااا ،بعنااوان

گروه هاد ماا انتخااب شاده اناد .عد تمایل به ادامه

د دسترس تارین وش جاایگزین آماوزش حضاو ی ،و

همکا ی و عد تکمیل پرسشنامه از جملااه معیا هااای

ادامه آموزش الکترونیک به صو ت مکمل د شرایط پسا

خااروا از مطالعااه بودنااد .اباازا اناادازه گی اری داده هااا،

بحران و همچنین اهمیت دیدگاه دانشاجویان د بهااود

پرسش نامه محقق ساخته شامل هفت مولفاه (آماوزش

کیفیت و کمیت آموزش الکترونیک ساب شاد تاا بارآن

الکترونیاک ،آمااوزش باالینی و عملای ،ساامانه آمااوزش

شویم که مطالعهای با هد بر سی دیادگاه دانشاجویان

الکترونیااک ،محتواهااای آموزشاای ،تکااالیف و آزمااون،

دانشگاه های علاو پزشاکی کشاو بعناوان ذی نفعاان

اههای ا تااطی و تعامل و پشتیاانی – حماایتی) د دو

مستقیم و اصلی و همچنین ا ائه چشم انداز اساتفاده از

بخش سواالت بسته پاسخ و باز پاسخ می باشاد .د ایان

این نوع آموزش د دو ان پساا بحاران ،طراحای و اجارا

پرسشنامه د بخش سواالت کمی یاا بساته پاساخ18 ،

نمائیم.

سواش وی یک مقیاس پان د جاه ای لیکارت (بسایا

مواد و روش ها

زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،بسیا کام) د  7بعاد آماوزش

هد این پاووهش کاا بردی و وش آن توصایفی-

الکترونیک ( 3سواش) ،آموزش بالینی و عملی ( 3سواش)،

پیمایش ای اساات .جامعااه آمااا ی تحقی اق شااامل کلی اه

سااامانه آمااوزش الکترونیااک ( 3سااواش) ،محتواهااای

دانشجویان کمیته دانشجویی توسعه آماوزش کشاو د

آموزشی ( 4سواش) ،تکالیف و آزمون ( 2سواش) ،تعامل و

ساش تحصیلی  ۹9-۹8به تعداد  250نفر می باشاد کاه

اه های ا تاااطی ( 1ساواش) و پشاتیاانی-حماایتی (2

همگی د دانشگاه های علو پزشکی کشو مشاووش باه

سواش) است که وضعیت آماوزش الکترونیکای ا از نظار

تحصیل هستند .جهت محاساه حجم نمونه با توجاه باه

دانشجویان میسنجد و همچنین د بخش ساواالت بااز

مطاللعه مشاابه (جمشایدی کیاا و همکاا ان  )1394و

پاسااخ  16سااواش جهاات ا زیااابی تکمیلاای آمااوزش

مطابق فرموش کوکران ( )p=0/30,q=0/57با اطمینان

الکترونیک از منظر دانشاجویان مطارح گردیاده اسات.

 95%و توان  ،%90معادش  127نفر محاساه شد کاه باا

پرسش نامه ماکو توسط اعضای هیئت علمی دانشاگاه

توجه به یزش نمونه ها نهایتاً  120مو د ا زیابی نهاایی

از نظر وایی محتوا بر سی و ماو د تاییاد قارا گرفات.

قااارا گرفااات .معیا و ود دانشجویان عضاااو کمیتاااه

پس از اعال نتاای از ساوی  10عضاو هیئات علمای،

دانشااجویی توسااعه آمااوزش د حاااش تحصاایل بود،

میانگین  CVRو  CVIتمامی ساااالت پرسشانامه باه
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ترتیب  0/65و  0/82به دست آمد و همچناین پایاایی

کولموگرو -اسمیرنف ،آزمون  tتک نمونه مو د تجزیاه

پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونااخ  0/88برآو د

و تحلیل قرا گرفتند .داده های سواالت بااز پاساخ نیاز

شد.

پس از تحلیل محتوا ،مفاهیم و عاا ات مهم کلیدی بیان

باارای جمااع آو ی داده هااا از پرسشاانامه الکترونیااک

شده کدگاا ی شدند .عاا ات مهم و کلیادی بار اسااس

استفاده گردید و لینک پرسشنامه الکترونیک د اختیاا

میزان تاکید و تکرا دانشجویان به گونه های مختلف د

دبیران کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشاگاه هاای

پرسشنامه مشخص شدند و د هفت حیطه نتای طاقاه

علو پزشکی کشو و همچنین سایر اعضای کمیته های

بندی و ا ائه گردید.

ایشان قرا گرفت .قال از توزیع پرسشانامه هاا ،اهادا

یافتهها

پووهش برای دانشجویان گروه هد توضیح داده شاد و

د مجموع  120پرساشنامه تکمیال شاد ،د ایان

افراد د صو ت تمایل د مطالعه شرکت کردناد .بعاد از

مطالعه نتای به دست آمده از  23دانشاگاه د  8کاالن

خروا پرسشنامه هایی باا داده هاایی مخادوش از وناد

منطقه با توجه به ماهیت پرسشها و پاساخ هاا د هفات

ا زیااابی دادههااا 120 ،پرسشاانامه کاماال د تجزیااه و

حیطه اصالی شاامل «آماوزش الکترونیاک»« ،آماوزش

تحلیل نهایی داده ها مو د بر سی قرا گرفت .داده های

بااالینی و عملاای»« ،سااامانه آمااوزش الکترونیااک»،

سواالت بسته پاسخ با نر افزا  SPSSنساخه  19و باا

«محتواهای آموزشی»« ،تکالیف و آزمون»« ،تعامل و اه

آزمااون هااای توصایفی شااامل جااداوش توزیاع فراوانای،

هااای ا تااااطی» و «پشااتیاانی-حمااایتی» طاقهبناادی

شاخص های مرکزی و پراکنادگی (میاانگین و انحارا

شدهاند.

معیاااا ) و همچناااین آزماااون هاااای ماااان-ویتنااای،
جدول  . 1تعداد شرکت کنندگان براساس کالن منطقه و دانشگاه
(Table 1. Number of participants by by macro-regions and universities
کالن مناطق و دانشگاه ها

تعداد شرکت کنندگان

کالن منطقه 1

22

سمنان

18

شاهرود

2

مازندران

2

کالن منطقه 2

2

اردبیل

1

ارومیه

1

کالن منطقه 3

48

ایالم

18

همدان

15

کرمانشاه

15
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کالن منطقه 4

15

آبادان

1

اهواز

12

دزفول

1

لرستان

1

کالن منطقه 5

22

بوشهر

14

فسا

1

هرمزگان

5

یاسوج

2

کالن منطقه 6

7

اراک

1

خمین

2

قزوین

4

کالن منطقه 8

2

جیرفت

1

سیرجان

1

کالن منطقه 9

2

خراسان شمالی

1

گناباد

1

جمع کلی

120

جدول  2نتایج تجزیه و تحلیل پرسشنامه سواالت بسته پاسخ جهت ارزیابی کیفیت آموزش الکترونیک در دوران بحران و استفاده مکمل از آن در پسا
بحران
Table 2, The results of analysis of the quantitative questionnaire to assess the quality of e-learning during the crisis
and its complementary use in the post-crisis
بسیار

عنوان سوال

ضعیف

ضعیف

متوسط

خوب

بسیار
خوب

آموزش الکترونیک
در کل اثربخشی آموزش الکترونیک را در دوران بحران در مقایسه بها
آموزش های حضوری معمول دانشگاه را چگون ارزیابی می کنید؟
دوره های آموزش الکترونیک را در ایجاد انگیزه در افراد تا چه حهد
مفید می دانید؟

24.17%

23.33%

27.50%

12.50%

12.50%

()29

()28

()33

()15

()15

30.00%

19.17%

25.00%

16.67%

()36

()23

()30

()20
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دوره های آموزش الکترونیک را در یادگیری موثر دانشجویان تا چه
حد مفید می دانید؟

26.67%

17.50%

25.83%

20.83%

()32

()21

()31

()25

)11( 9.17%

آموزش بالینی و عملی
با توج ب تجرب دوره حاضر ،استفاده از آموزش الکترونیک را بصورت
معمول ب عنوان مکمل در ارائ دروس تئوری در دوران پسا بحران را تا چ
اندازه مفید می دانید؟
با توج ب تجرب دوره بحران ،پس از این استفاده معمهول از آمهوزش
الکترونیک ب عنوان مکمل در دروس کارآموزی را تا چ اندازه مفیهد مهی
دانید؟
بها توجه به تجربه دوره بحههران ،پهس از ایهن ،اسهتفاده از آمههوزش
الکترونیک ب عنوان مکمل در دروس عملی و آزمایشگاهی را تا چه انهدازه
مفید می دانید؟

17.50%

16.67%

25.83%

24.17%

15.83%

()21

()20

()31

()29

()19

34.17%

23.33%

15.83%

16.67%

10.00%

()41

()28

()19

()20

()12

40.83%

24.17%

19.17%

10.83%

()49

()29

()23

()13

)6( 5.00%

سامانه آموزش الکترونیک
در کل کیفیت و امکانات سامان نوید را در ارائه آمهوزش الکترونیهک
چگون ارزیابی می کنید؟
قابلیت دسترسی ب محتواهای موجود در سامان و استفاده آنالیهن و یها
آفالین از سامان را چگون ارزیابی می کنید؟
تعداد دفعاتی ک در استفاده از سامان آموزش الکترونیک با تلفن همراه
خود ب مشکل برخورده اید ب طور معمول چگون بوده است؟

16.67%

22.50%

33.33%

17.50%

10.00%

()20

()27

()40

()21

()12

15.00%

15.83%

35.83%

22.50%

10.83%

()18

()19

()43

()27

()13

11.67%

21.67%

24.17%

27.50%

15.00%

()14

()26

()29

()33

()18

محتواهای آموزشی
ترتیب ارائ محتوا توسط اساتید تا چ اندازه مشاب طرح درس کهالس
های حضوری ارزیابی می کنید؟
محتوای ارائ شده توسط اساتید تا چ حد کاربردی و مطهاب

بها نیهاز

درسی مفید بوده است؟
مقید بودن اساتید در بارگذاری های منظم محتواهای درسی در سامان
را چگون ارزیابی می کنید؟
مدت زمان در نظر گرفت شده بهرای اسهتفاده از محتواههای درسهی و
انجام تکالیف را چگون ارزیابی می کنید؟

17.50%

15.83%

29.17%

25.83%

11.67%

()21

()19

()35

()31

()14

12.50%

15.00%

34.17%

27.50%

10.83%

()15

()18

()41

()33

()13

22.50%

20.00%

25.83%

21.67%

10.00%

()27

()24

()31

()26

()12

15.83%

16.67%

39.17%

23.33%

()19

()20

()47

()28

)6( 5.00%

تکالیف و آزمون
میزان و نحوه ارزیابی توسط اساتید را در سامان آموزش الکترونیک تها
چ حد کاربردی و بر اساس استانداردهای تعریف شده می دانید؟
مدت زمان در نظر گرفت شده بهرای اسهتفاده از محتواههای درسهی و
انجام تکالیف را چگون ارزیابی می کنید؟

22.50%

23.33%

39.17%

10.00%

()27

()28

()47

()12

15.83%

16.67%

39.17%

23.33%

()19

()20

()47

()28

)6( 5.00%
)6( 5.00%

تعامل و راه های ارتباطی
کیفیت ارتباط و تعامل با اسهاتید در حهین دوره بهرای مطهرح کهردن
مشکالت و پرسشهای موجود را چگون ارزیابی می کنید؟

26.67%

24.17%

30.83%

10.83%

()32

()29

()37

()13

)9( 7.50%

پشتیبانی-حمایتی
میزان پاسخگویی مسئولین مربوط در رفع مشکالت مربوط ب آمهوزش
الکترونیک را در دانشگاه خود چگون ارزیابی می کنید؟
توج اساتید در معرفی منابع کمکی محتواهای ارائه شهده را چگونه
ارزیابی می کنید؟

22.50%

15.83%

32.50%

22.50%

()27

()19

()39

()27

19.17%

15.00%

36.67%

22.50%

()23

()18

()44

()27
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بحران وجود داشته باشد ولی با توجه باه نظار  60الای

 .1آموزش الکترونیک
با توجه به هد مطالعاه  3ساواش کمای د خصاو

 65%دانشجویان بهصو ت کم و بسیا کم نظر منفای د

وضعیت آموزش مجاازی د دو ان بحاران و همچناین

مو د استفاده از آماوزش الکترونیاک باهعنوان آماوزش

آینده استفاده از این وش پرسیده شد .د تحلیلهاای

مکمل د ا ائه د وس عملی و آزمایشگاهی و کاا آموزی

انجا شده تفاوتهایی از نظار کاالن منااطق آمایشای

د دو ان پسا بحران ،وجود داشته باشد.
 .3سامانه آموزش الکترونیک

وجود داشت.
اثر بخشی دوره های آموزش الکترونیک در ی ادگیری

با توجه باه چشامانداز اساتفاده از آماوزش مجاازی د

دانشجویان به تفکیک کالن مناطق

دو ان پسا بحران 3 ،سواش کمی د خصاو

نتیجه کلی بر سی انجا شده حاکی از آن است کاه باا

استفاده از سامانه آموزش الکترونیاک پرسایده شاد .باا

توجااه بااه سااوگیری جامعااه آمااا ی ،نا ضااایتی کلاای

توجه به نتای باه دسات آماده و نظار  %50الای %60

دانشجویان کالن منطقاه  3آمایشای کاه باالب بار %91

شرکتکنندگان به صو ت متوسط و زیاد ،باه نظار مای

گزینه هاای متوساط ،کام و بسایا کام ا د خصاو

مشاکالت

سااد نظاار نساااتا مثاتای د مااو د اسااتفاده از سااامانه

اثربخش ای دو ههااای آمااوزش الکترونی اک د ی اادگیری

مجازی وجود داشته باشد ولی حادود  %50دانشاجویان

دانشجویان انتخاب کرده اند باعث ساو آماا کلای باه

برای و ود به سامانه آموزش الکترونیک با تلفان هماراه

سمت نا ضایتی کلی دانشجویان د سطح کشاو شاده

خود به مشکل برخو ده اند.

است .و بیشترین ضایت مندی مربو به کالن منطقاه
های پن ( )%41و یک ( )%44/5بوده است.

 .4محتواهای آموزشی
بررسی نظرات مخاطبین در خصوص محتوای بارگ ااری

 .2آموزش بالینی و عملی

شده در سامانه آموزش الکترونیک

بررسی نظرات مخاطبین در خصوص استفاده از آم وزش

با توجه به چشام اناداز اساتفاده از آماوزش مجاازی د
محتوای با گااا ی شاده

مجازی به عنوان آموزش مکمل در کنار آموزش حضوری

دو ان پسا بحران ،د خصو

با توجه به چشمانداز استفاده از آموزش مجازی بهعنوان

د سامانه آموزش الکترونیک 4 ،سواش کمای از شارکت

مکمل د کنا آموزشهای حضو ی ایان موضاوع د 3

کنندگان پرسیده شد .با توجه باه نظار  %55الای %65

حیطه د وس نظری ،عملی و آزمایشاگاهی و کاا آموزی

دانشجویان می توان گفت نظر مثاتای د باا ه محتاوای

مااو د پرسااش قاارا گرفاات کااه نتااای پاسااخ تمااامی

ا ائه شده و ترتیب ا ائه محتوا وجود دا د ولی باا توجاه

شرکتکنندگان به شرح زیر می باشد .با توجه به نتاای

به نظر  %30کم و بسیا کم دانشجویان نسات به مادت

به دست آمده ،و نظار  %50شارکتکننادگان بهصاو ت

زمان د نظر گرفته شده میتوان گفت نظر نساتا منفای

متوسط و زیاد ،به نظر می ساد نظار نسااتا مثاتای د

د این با ه وجود دا د.

مو د ،استفاده از آموزش الکترونیاک بهصاو ت معماوش

مقید بودن اساتید در بارگااری های م نظم محتواه ای

بااهعنوان مکماال د ا ائااه د وس تئااو ی د دو ان پسااا

درسی در سامانه به تفکیک کالن مناطق

جدول  3مقید بودن اساتید در بارگذاری محتوای درسی به تفکیک کالن مناطق
Table 3. the obligation of professors to load the course content divided by macro-regions
کالن منطقه

بسیار کم

کم

متوسط

زیاد

بسیار زیاد

کالن منطقه 1

)5( 22.73%

)3( 13.64%

)5( 22.73%

)8( 36.36%

)1( 4.55%

کالن منطقه 2

)1( 50.00%

)0( 0.00%

)1( 50.00%

)0( 0.00%

)1( 0.00%
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کالن منطقه 3

)13( 27.08%

)12( 25.00%

)11( 22.92%

)6( 12.50%

)6( 12.50%

کالن منطقه 4

)3( 20.00%

)4( 26.67%

)5( 33.33%

)3( 20.00%

)0( 0.00%

کالن منطقه 5

)4( 18.18%

)2( 9.09%

)8( 36.36%

)3( 13.64%

)5( 22.73%

کالن منطقه 6

)1( 14.29%

)2( 28.57%

)0( 0.00%

)4( 57.14%

)0( 0.00%

کالن منطقه 8

)0( 0.00%

)1( 50.00%

)1( 50.00%

)0( 0.00%

)0( 0.00%

کالن منطقه 9

)0( 0.00%

)0( 0.00%

)0( 0.00%

)2( 100.00%

)0( 0.00%

درصد کلی

)27( 22.50%

)24( 20.00%

)31( 25.83%

)26( 21.67%

)12( 10.00%

 .6تعامل و راه های ارتباطی
د کل د بر سی جدوش  4با توجه به نتای به دست آمده
از کالن منااطق آمایشای نشااندهنده نا ضاایتی کلای د
کالن منطقه  4آمایشی د خصو

مقید بودن اسااتید د

با گاا یهای منظم محتواهای د سی د سامانه است.

 .5تکالیف و آزمون

بررسی نظرات مخاطبین در خصوص راههای ارتباطی
و تعامل با اساتید از طریق سامانه آموزش الکترونیک

با توجه به چشمانداز استفاده از آموزش مجاازی د دو ان
پسا بحران ،د خصو

اههای ا تااطی و تعامل با اسااتید

از طریاق سااامانه آمااوزش الکترونیاک 1 ،سااواش کمای از

با توجه به اهمیت ا زیابی دانشجویان د آموزش مجاازی،

شاارکتکنندگان پرسایده شااد .بااا توجااه بااه نظاار %50

 2سواش کمی از مخااطاین د باا ه نحاوه ا زیاابی توساط

دانشجویان بهصو ت کم و بسیا کم میتوان نتیجه گرفت

اساتید و تکالیف پرسیده شد .با توجاه باه نظار  %30الای

نظر نساتا منفی نسات به کیفیت تعامل و ا تاا با اساتید

 50%کم و بسیا کم دانشجویان میتوان گفت نظار منفای

از طریق سامانههای آموزش الکترونیک وجود دا د.

د با ه نحاوه ا زیاابی و زماان د نظار گرفتاه شاده بارای
تکالیف وجود دا د.
جدول  .4نتایج تجزیه و تحلیل پرسشنامه سواالت کیفی در چهار حیطه سامانه آموزش الکترونیک ،محتواهای آموزشی ،تکالیف و آزمونها و تعامل
و راه های ارتباطی
Table 4. The results of the analysis of qualitative questionnaires in four areas of the e-learning system, educational
content, assignments and tests, and interaction and communication channels

الف) ثبت و بارگذاری

 عدم امکان آپلود چندین فایل به طور همزمان در سامانه آموزش الکترونیک محدودیت حجم بارگذاری در سامانه عدم وجود امکانات الزم جهت برگزاری کالس های آنالین محدودیت دسترسی به سامانه از طریق مرورگرهای مختلف -نامناسب بودن طراحی سامانه برای استفاده از طریق تلفن همراه

 )1سامانه آموزش

ب) طراحی سامانه

 عدم وجود اعالن جهت اطالع رسانی به دانشجویان درمورد محتواهای بارگذاری شده درسامانه توسط اساتید
 -عدم قابلیت جستجو جهت دسترسی سریع به پیام ها

الکترونیک

 حذف محتوا های پیشتر بارگذاری شده توسط اساتید مصرف حجم باالیی از اینترنتج) سرور
د) حمایت و پشتیبانی

 سرعت پایین ناپایدار بودن دسترسی به سامانه -عدم آشنایی دانشجویان و اساتید با چگونگی استفاده ی صحیح از سامانه
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 کیفیت نامناسب تصاویر و صدای ضبط شده حجم باالی فایل های بارگذاری شده از طرف اساتید ارائه فایل های بدون توضیحات و تدریس توسط اساتید ،عدم ضبط کامل فیلم های آموزشالف) مشکالت مرتبط با
اساتید

مجازی
 عدم رعایت فاصله زمانی در بارگذاری فایلهای آموزش مجازی در سامانههای آموزشالکترونیک و برگزاری کالس های آنالین
 -عدم بارگذاری بعضی از محتواهای درسی

 )2محتواهای آموزشی

 ارائه مطالب غیر کاربردی و خارج از طرح درس در برخی موارد عدم پشتیبانی نرم افزاری سامانه از دستگاه های مورد استفاده توسط دانشجویان حذف محتواهای بارگذاری شده پیشتر از سایرین به دلیل نبود زیر ساختهای مناسب وحذف اجباری فایل ها توسط سیستم
ب) مشکالت سامانه

 از دسترس خارج شدن سامانه در صورت بارگذاری و استفاده همزمانی از آن در بعضی ازموارد
 عدم پشتیبانی سامانه از بعضی از فرمتهای فایل محتواهای بارگذاری شده عدم اطالع به موقع از زمان بارگذاری محتوای جدید ناهماهنگی بین اساتید در زمینه تکلیف گذاری و مشخص کردن تاریخ آزمون تکالیف مرتبط با دروس عملی -ارائه برخی واحد های درسی به علت عدم وجود طرح درس ،فایل های آموزشی و تکالیف

 )3تکالیف و آزمون

الف)تکالیف و آزمون

در مدت زمانی کوتاه و با حجم باال
 عدم امکان دسترسی همزمان تمام دانشجویان به آزمون اشکال اساسی در سیستم تصحیح خودکار آزمون سامانه مشخص نبودن معیار های نمره دهی عدم امکان طرح بحث ها و چالش های پیشبرنده کالس های حضوری در آموزشالکترونیک

الف) سامان

 ناکارآمد بودن کالس های عملی در بستر مجازیی -عدم وجود سیستم اعالن در خصوص بارگذاری مطالب جدید اعم از طرح پرسش جدید در

 )4تعامل و راه های

تاالر گفتوگو و یا بخش پیامها در سامانه

ارتباطی

 عدم آش نایی کافی اساتید درمورد چگونگی استفاده از بسترهای تعامل با دانشجو درب) اساتید

سامانه
 برگزاری کالس های آنالین در زمان نامناسب ،خارج از برنامه ،بصورت فشرده و منتهی بههفته های آخر
 -عدم دسترسی به دستگاه مناسب جهت حضور در کالس های آنالین و شرکت در بحث

ج) دانشجویان

 -عدم دسترسی به اینترنت پایدار و پرسرعت برای شرکت در کالس های آنالین

 .7پشتیبانی-حمایتی

د صدی کم و بسیا کم دانشاجویان نساات باه میازان
پاسخگویی اساتید

بررس ی نظ رات مخ اطبین در خص وص پش تیبانی
دانشجویان از طریق سامانه آموزش الکترونیک

منابع کمکی و میزان پاسخگویی مسائولین

بااا توجااه بااه چشاامانداز اسااتفاده از سااامانه آمااوزش

د خصو

الکترونیک د دو ان پسا بحران 2 ،ساواش کمای د باا ه

د فع مشکالت مربو به سامانه ،میتاوان گفات دیاد

پشتیاانی و حمایت دانشجویان از طریق سامانه آماوزش

منفی نسات به حمایت و پشاتیاانی از ساامانه آماوزش

الکترونیک پرسیده شد .با توجاه باه نظار  35الای 40

الکترونیک وجود دا د.
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نقاااش تشاااکیالت دانشاااجویی (بهخصاااو

مجازی با ا ائه اهکا ها د جهات بهااود وضاعیت

کمیتاااه

دانشااجویی توسااعه آمااوزش) د بااه کااا گیری سااامانه
آموزش الکترونیک توسط دانشجویان و د بعضی ماوا د

تد یس
-

اساتید بسیا قابلتوجه بوده است .به هماین منظاو د
پرسشنامه طراحی شده د خصاو

کمک به اساتید د جهت تولید محتوا (تهیه فیلم،
ضاط صدا ،برگاا ی کالس آنالین) و ایجاد اه حل
هایی برای تعامل هرچه بهتر با دانشاجویان کاه د

نقاش حماایتی و

نتیجه ضایت دوطر

پشتیاانی این تشکلهای دانشجویی سواالتی باز ،مطارح

ا به دنااش داشته است

شد که نتاای آن د دو طاقاه پشاتیاانی  -حماایتی و

-

ا ائه اهکا هایی د جهت بهاود وضعیت تد یس

تولید محتوای آموزشی ذکر شدهاند.

-

تاایم سااازی برخاای کمیتااههای دانشااجویی و بااه
کا گیری دانشاجویان متخصاص د حاوزه تادوین

الف) پشتیبانی-حمایتی
-

جمع آو ی و انتقاش نظرات ،پیشنهادات و انتقاادات
دانشجویان به مسئولین دانشگاه و دانشاکده هاا،

جهاات پیشاارفت آمااوزش مجااازی (پااروژه توسااط

معاااونین آموزشاای و اساااتید از طریااق طاارح

اساتید هدایت شده است)

پرسشنامه و ا ائه گزا ش های دو ه ای
-

پیگیری با گااا ی د وس ا ائاه نشاده باه صاو ت
الکترونیک

-

پاسخگویی به سواالت دانشجویان از طریق اه های
ا تااطی با کمیته دانشجویی توسعه آموزش

-

پیگیری برگزا ی منظم کالس ها

-

پیگیری فع مشکالت نر افزا ی و و ود به سامانه

-

آگاه سازی دانشاجویان ،شافا ساازی اساتفاده از
آموزش مجازی و مزایای آن

-

اهنماای دانشااجویان جهاات بهااره گیااری از وش
آموزش مجازی و دادن بازخو د به مرکاز توساعه
آمااوزش علااو پزشااکی دانشااگاه جهاات فااع
مشکالت و تقویت نقا قوت آموزش الکترونیک

-

همکا ی د جهت برگزا ی وبینا های آموزشی

-

تالش د جهت هماهنگی بیشتر میان اساتید بارای
با گاا ی متناسب محتواهاای آماوزش و بهااود
شرایط برگزا ی آزمون های مجازی
ب) تولید محتوای آموزشی

-

گااری فاایلم ،طراحاای گرافیااک ،و برنامهنویسای د

ا ائه مشاو ه باه تعادادی از اسااتید جهات نحاوه

-

تالش د جهت بهاود کیفیت کالس های آنالیان
و آفالین مجازی با پایش بارد و تولیاد فایلم هاای
آموزش

بحث و نتیجه گیری
محیط های آموزش الکترونیکی با توجه باه مزایاای
فراوانی که د امر آموزش دا ناد ،مایتوانناد منجار باه
بهاود و ا تقای کیفیت آموزش د حاوزه علاو پزشاکی
گردناد و باا توجااه باه نوپاا بااودن اساتفاده گسااترده از
آموزش الکترونیک د دانشگاه های علو پزشکی کشو ،
اهمیات و ضاارو ت ادامااهی آمااوزش د قالااب آمااوزش
الکترونیااک د بحااران همااه گیااری کرونااا ،بعنااوان
د دسااترس تاارین وش جااایگزین آمااوزش حضااو ی و
ادامه آموزش الکترونیک به صو ت مکمل د شرایط پسا
بحران و همچنین اهمیت دیدگاه دانشاجویان د بهااود
کیفیت و کمیت آموزش الکترونیک ،مطالعه ی حاضر باا
هد بر سی دیادگاه دانشاجویان دانشاگاه هاای علاو
پزشاکی کشاو بعناوان ذی نفعاان مساتقیم و اصاالی و
همچنین ا ائه چشم انداز استفاده از این نوع آماوزش د
دو ان پسا بحران ،طراحی و اجرا شده است.

تولیااد محتااوا و کمااک بااه ا تقااا کیفیاات آمااوزش
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براساس نتای به دست آمده از نظرات دانشاجویان ،ایان
شیوه آموزشی به صو ت کلی به خصو

د بحران همه

و استفاده مکمل از آموزش الکترونیک میتوان ایان آثاا
ا به حداقل ساند.

گیااری کوویااد  19توانسااته جااایگزین مناسااای باارای

بر سی ها نشان می دهد که بیشتر اعضای هیأت علمای

آموزش حضو ی معموش باشد و همچناین د یاادگیری

د مو د این کاه چگوناه بایاد آماوزش دهناد ،آماوزش

موثر و ایجاد انگیزه د دانشجویان موفق بوده است و باا

ساامی ندی اده انااد ،و بس ایا ی از آنااان بااا وش هااای

مطالعااات انجااا شااده د زمینااه اسااتفاده از آمااوزش

تد یس ،برنامه یزی و ا زیابی آموزشی به ویوه آماوزش

الکترونیک د فیلد سالمت و بهداشت همسو مای باشاد

الکترونیک آشنایی کافی ندا ناد (اساتینرت و همکاا ان

(هو  ،2020ا انی  ،1389ظریف صاناعی و همکاا ان

 ،2012اسااتینرت و همکااا ان  .)2016از سااوی دیگاار

 ،1389ذولفقاااا ی و همکاااا ان  1389و عالمااای و

میزان توانمنادی بارای مشاا کت د فرایناد یااددهی -

محماادی  .)1389مطالعاااتی کااه نشااان دهنااده عااد

یادگیری الکترونیک ،نیازی به توانمندی هاای بیشاتری

موفقیت می باشاند احتمااال تنهاا باا هاد اساتفاده از

نسات به آموزش سنتی می باشد .مها ت کا باا صافحه

تکنولوژی د جریان آموزش تدوین گردیده اناد (لطیاف

کلید ،آشنایی با ویندوز ،آشنایی با اینترنت ،آشانایی باا

نااواد و همکااا ان  .)1389د واقااع موفقی ات ی اک دو ه

نر افزا های ا تااطی از جمله این توانمنادی هاا اسات.

آموزشی به هر شیوه ای که برگزا گردد به عایت اصوش

میزان توانمنادی هاای حاداقلی بارای تولیاد محتاوای

آموزش کا ا د طراحای آن بساتگی دا د (واال  2020و

آموزشی الکترونیک ،بسیا بیشاتر از ایان میازان اسات

ذولفقا ی و همکا ان  )1389بر سی ها نشان می دهاد

( اجاسینگها  ،)2011یکی از اصلی ترین ویوگی هاای

بکا گیری استراتوی هاایی همچاون دانشاجو محاو ی،

محتوای الکترونیک تعاملی بودن مایباشاد .د مطالعاه

ماتنی بر مسئله بودن و آموزش ادغا یافته یاا ترکیاای

حاضر شرکت کنندگان ،آماوزش الکترونیاک ا د ا ائاه

د کا اتر نمودن این آموزش تاثیر گاا است (ساوپان و

د وس تئو ی مناسب دانسته اند .د حاالی کاه ا ائاهی

همکاا ان  2020و یزداناای و حسااینی  .)1387کماااود

د وس عملی و کا آموزی و برخای از د وس اختصاصای

برخو دهای و د و و فعالیت های گروهی د آماوزش

به دلیل سختی تولیاد محتاوا و نیااز بیشاتر باه وجاود

مجازی تاثیر منفی د اثر بخشای و اضای نگاه داشاتن

تعامل ماو د توجاه قارا نگرفتاه اسات .د بر سای هاا

مخاطب تا انتهای بعضی از دو ه ها داشته است (ماو فی

مشخص گردیده است که یکی از دالیل استفاده از وش

 2020و چائو و همکاا ان  .)2017یکای از وش هاای

سخنرانی توسط اساتید ،عد آشنایی آنها باا وش هاا و

ایجاد تعامل و دانشجو محو نمودن آموزش الکترونیاک

الگوهااای مشااا کتی د تااد یس ماای باشااد (خاااتونی و

آموزش ترکیای ( )Blended learningاسات کاه د

همکا ان  ،1390فرهادیان و همکا ان  ،1386مظلاومی

آن دانشجو مدت محدودی از دو ه آموزشی ا د کالس

محمااود آباااد و همکااا ان  1389و الشاااوی و الوابیاال

و یااا فیلااد حضااو مااییابااد و هاام زمااان از آمااوزش

 .) 2013ایااان موضاااوع باعاااث مقاومااات اسااااتید د

الکترونیک بهره می بارد (پاو تر و همکاا ان  )2014از

بکا گیری از شیوه آموزش الکترونیک که نیازمند ساطح

نظر اکثر دانشجویان عد تعامل و د و به خصو

د

باالیی از مشا کت فراگیر د فرایند یااددهی -یاادگیری

بحااران فعلاای توانسااته اثاارات سااوئی نیااز باار آمااوزش

است ،خواهد شاد .نتاای مطالعاه د دانشاگاه اصافهان

دانشجویان بگاا د که با استفاده از وش های ذکر شده

صو ت گرفته نشان داد کاه مهام تارین نیااز آموزشای
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اساتید د وس کا آموزی و کاا و زی ،آشانایی باا مناابع

شده د سامانه توسط اساتید ،نامناساب باودن طراحای

اطااالع سااانی و مجموعااه مجااالت الکترونیکاای اساات.

سامانه برای استفاده از طریق تلفن هماراه و  ،...سارعت

اینترنت ،تکنولوژی جدیدی است و اساتید با سابقه ،قاال

پائین اینترنت ،قطع متعدد آن باعث شده است طراحای

دو ه هایی د این زمینه نگا انده اند .به عاالوه اسااتید

بسایا ی از دو ه هااای مجااازی بااه شااکل غیار تعاااملی

باارای انجااا فعالیتهااای آموزشاای و پووهشاای و بااه وز

صو ت گیرد و دسترسی به این نوع آموزش با ساختی و

نمودن اطالعات و آگاهی خود ،نیازمند داشاتن مهاا ت

دشوا ی همراه باشاد .تنهاا بارای شارکت د یاک دو ه

این تکنولوژی هستند (فرهادیان و همکا ان  .)1386د

آموزشی تحت وب تجهیزات و زیر ساخت های اولیاه ای

مطالعه ای کاه  2سااش بعاد د سااش  ۱۳۸۸د هماان

برای فراگیر و مد س باید مهیا باشد ،د غیار اینصاو ت

دانشگاه صو ت گرفته است ،اساتید فراگیاری مها تهاای

امکان برقرا ی تعامل واقعی حین آموزش وجود نخواهاد

مرتاط باا تکنولاوژی ا تااطاات و اطالعاات پاو پوینات،

داشت و سامانه آموزش الکترونیک بیشتر به یک فضاای

اینترناات و ویناادوز) ا بااه عنااوان سااه اولویاات آخاار از

اشتراک منابع مو د نیاز برای مطالعه تادیل خواهد شاد

مجموع  ۲۳اولویت د حیطه توسعه فردی خود دانساته

(عالمی و محمدی  .)1389شروطی همچون اینترنت باا

اند .این موضوع می تواند باه دلیال شاد مهاا ت هاای

سرعت باال بارای بسایا ی از نقاا کشاو امکاان پاایر

اعضای هیات علمی د این فاصله زمانی د این دانشگاه

نیست و د شهرهای متوسط تا بز گ نیاز هزیناه قابال

باشد (آویجگان و همکا ان  .)1388د پووهشای دیگار

توجهی ا بر داوطلب تحمیل می نماید .از ساوی دیگار

د یکی از کشو های توسعه یافته ،اساتید نیاز آموزشای

تعااداد شاارکتهای ا ائااه دهنااده خاادمات الکترونیکاای

کمتااری ا د حیطااه اسااتفاده از منااابع یااادگیری و

آموزشااای کاااافی نیسااات و واحااادهای انفو ماتیاااک

تکنولوژی های اطالع سانی اعال نمودناد (النکاساتر و

دانشگاههای علو پزشکی نیز هناوز د اه انادازی زیار

همکا ان  .)2014این تفاوت نتای مای تواناد باه علات

ساخت های آموزش الکترونیک توانمندی الز ا ندا ند.

سایقه استفاده از اینترنت د این کشو ها باشد کاه آنهاا

د زمینه نر افزا ی د سطح کشاو گامهاای مختلفای

دو ه های آموزشای ا د ایان زمیناه گا اناده بودناد و

برداشته شاده کاه نتاای آن باه صاو ت نار افزا هاای

مها ت کافی ا داشتند.

آموزشی و برنامه های تحت وب د اختیا کا بران قارا

با توجه به نظر دانشجویان ،تهیه ساختا های مو د نیاز و

گرفتاه اساات .بعضای از دانشاجویان معتقااد بودنااد کااه

مناسب برای آموزش الکترونیک د دانشاگاهها ضارو ی

مشکل اصلی خریدا ان برنامه های نر افازا ی سیساتم

است و مانع اصلی بارای برگازا ی ایاده آش ،نقاص زیار

های مدیریت یادگیری ( )LMSو سیستم هاای جاامع

ساختهای سخت افزا و و نر افزا ی ،زیار سااخت هاای

مدیریت محتاوا ( )LCMSکاه د داخال کشاو تهیاه

مخابراتی و پهنای باناد د دانشاگاههای علاو پزشاکی

شده اند ،پشتیاانی و خدمات پس از فروش ضعیف ایان

میباشد .از نظار آناان مشاکالت ساخت افازا ی و نار

برنامه های نر افزا ی است .بیشتر این برنامه ها مرحله

افزا ی مانند عد وجاود امکاناات الز جهات برگازا ی

دموی ناکافی داشته و اشکاالت برنامه نویسی متعادد د

کالسهای آنالین ،محادودیت دسترسای باه ساامانه از

ساختا این برناماه هاا باعاث مایگاردد مراکاز توساعه

طریق مرو گرهای مختلاف ،عاد وجاود اعاالن جهات

آموزش د دانشگاه های علو پزشکی کشو باا احتیاا

اطالع سانی به دانشجویان د مو د محتواهای با گاا ی

بیشتری به خریدا ی آن ها اقدا کنند (کامکا حقیقای
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و همکا ان  .)1391د این زمینه دانشگاه علو پزشاکی

فرهنگ ای و همکااا ان نشااان دهنااده اهمیاات ماادیریت

مجازی با تدابیر اندیشیده شده و همچناین جماع آو ی

د وس ،ساختا و زمان بندی بود کاه اشاا ه باه برناماه

نظرات و پیشنهادات دانشگاه های علو پزشکی استفاده

یزی محتواها و دو ه های آماوزش الکترونیاک دا د .به

کننده از سامانه مدیریت آموزش مجازی نوید ،گامهاایی

گفته تقی یا ه و سیادتی یکی از اساسی ترین دغدغهها

ا برای اصالح مشکالت زیر ساختی سخت افزا ی و نر

د امر آموزش الکترونیکی ،تولید و مدیریت محتوای

افزا ی برداشته است.

آموزشی متناسب باخصوصیات اجتماعی ،وان شناختیو

بااا توجااه بااه نظاارات دانشااجویان ،محتااوای آموزش ای

تربیتی فراگیران ،د نظر گرفتن عالیق ،شیوه مطالعه و

الکترونیک با گاا ی شاده کیفیات مناساای ا نداشاته

سطح دانش آنان و از نظر ساکرااوقلو چگونگی ا ایه

است و ضرو ی است افرادی متاحار د تولیاد محتاوای

مطالب آموزشی باکیفیت باال ،به وز و قابلیت تجدید

آموزشی و مسلط به تکنولوژی های نوین د این زمیناه

است .مشکلترین گا د اه آموزش از وش سنتی به

به اعضای هیات علمی کمک نمایناد و یاا بارای ایشاان

سوی وش الکترونیکااااااااااای ،تهیه و تولید محتوای

کا گاه های آشناساازی و توانمندساازی د ایان زمیناه

الکترونیکی است .به گونهای که نیازمند صر زمان زیاد

برگزا شود .د مو د فراگیران نیز مشکل مشابهی وجود

و کا گروهی د مراحل برنامه

یزی ،طراحی ،تولید و

دا د .نتای تحقیقی که د ساش  ۱۳۸۵د دانشگاه علو

ا زیابی می باشد (تقی یا ه و سیادتی .)1388

پزشکی اصفهان د زمینه میزان توانمنادی دانشاجویان

فتحی واجا گاه و آزادمنش به نقل از باقریان ،عوامل

د کا با نر افزا های ساده ای همچاون  Wordو کاا

وانی -اجتماعی ا به عنوان یکی از دالیل عد استقااش

با اینترنت انجا شده است ،موید این مطلاب مای باشاد

از فناو یهای نوین د آموزش دانسته اند و د این

که د زمینه فراگیران نیز مشکالت قابل تاوجهی وجاود

ابطه به موا دی از قایل نداشتن وقت کافی ،انگیزه و

دا د (ذولفقا ی و همکا ان  .)1386دانشگاه های علاو

عالقه اشا ه کرده اند (فتحااای واجا گاه و آزادمااانش

پزشکی د صو ت ادامه بحران و همچنین برای استفاده

 .)1386د واقع استفادهماثر از ا تااطات ایانهای د
بیشتر به زمینههای

از آموزش الکترونیک باه صاو ت مکمال د دو ان پساا

ا ائه آموزش

بحران موظفند د جهات آشناساازی و توانمناد ساازی

سازمانی استفاده کنندگان بستگی دا د تا به امکاناتی

دانشجویان نیز کا گاه هایی د این زمینه برگزا نمایند.

که خود فناو ی ا ائه می دهد .حیمی دوست د مقاله

همچنین دانشاگاه هاای علاو پزشاکی بایاد یاک تایم

خود که به نقد و بر سی تجا ب و چالشهای پیش و

تخصصی پشتیاانی متشکل از افراد متخصص د آموزش

د پروژههای یادگیری الکترونیکی پرداخته است ،بیان

الکترونیااک و همچنااین انفو ماتیااک د جهاات فااع

نموده که جامع ترین تحقیق پیرامون عوامل شکست

مشکالت و پاسخگویی به آن ها ایجاد نمایاد تاا قاال از

پروژههای یادگیری الکترونیکی ،توسط فلیپس صو ت

شروع آموزش الکترونیک و همچنین د امتاداد آن ،باه

معتقد است عوامل شکست پروژهها

پایرفته است .وی

وانی-اجتماعی و

سه سطح واقع اندم سطح فرآو ده (طراحی

اساتید هیئت علمی و دانشجویان کمک نمایند.

همیشه د

د مطالعااه حاضاار نشااان داده شااد کااه از دیاادگاه

ضعیف دو ه ،زیر بنای فناو ی ناکافی) ،سطح یادگیرنده

دانشجویان ،نظر منفی د ابطه باا مادیریت محتواهاای

(آمادگی اندک یادگیرندگان ،عد انگیزش و ناود وقت)

آموزشی ،تکالیف و آزمونها وجود دا د .نتجاه پاووهش

و سطح سازمان (ناکافی بودن پشتیاانی مدیریتی،
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ناودن ساختا پاداش دهی) ( حیماای دوساات .)1386

کشو باید نسات به کیفیت و کمیت آموزش الکترونیک

لاا بر سی و تصحیح نگرش یادگیرندگان و مد سان ،به

خود توجه الز ا داشته و زمینه های ماو د نیااز بارای

همراه طراحی مناسب و زیربنایی فناو ی میتواند مانع

پیاده سازی هرچه بهتر از نظر کیفیات ،زیرسااخت و ...

شکست پروژه گردد .براساااس نتااای حاصاال از دیاادگاه

این ناوع آماوزش ا فاراهم نمایناد .د ایان اساتا نیاز

دانشجویان میتوان گفت دید منفی نسات باه سیساتم

اسااتفاده از تجربیاات موفااق آمااوزش الکترونیاک سااایر

حمایت و پشتیاانی از آموزش الکترونیک وجود دا د که

سیستم هاای آموزشای داخلای و خاا جی و همچناین

همین امر می تواند دانشجویان ا سرخو ده و بی انگیزه

پیشاانهادات متخصصاین د اماار آمااوزش الکترونیاک و

نمایااااد .بسترسازی مناسب فرهنگی ،اجرای کا گاههای

دانشجویان کمیته دانشجویی توساعه آماوزش دانشاگاه

آموزشی د ا تاا

با نحوه تدوین محتوا ،ایجاد زیر

های علو پزشکی کشو استفاده نمایند.

ساختهای الز  ،برطر کردن موانع ادا ی و ساختا ی،

از نقا قوت این مطالعه میتوان بدین موا د اشا ه نمودم

و ایجاد انگیزه د استادان و دانشجویان د زمینه

 -1اولین ا زشیابی آموزش مجازی د سطح کشاو -2 ،

استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی ماای توانااد تااا

ا ائه نتای کمی و کیفی از ا زشایابی آماوزش مجاازی،

حدودی دید منفی دانشاجویان نساات باه سیساتم هاا

 -3همکا ی دانشجویان صاحب نظر و متخصص د امار

حمایت و پشتیاانی ا بهاود بخشد.

آموزش د ساطح کشاو  -4 ،همکاا ی اسااتید مطارح

از بر سی مجموع نظرات فراگیاران آماوزش الکترونیاک

آمااوزش پزشااکی کشااو د تهیااه و وایاای پرسشاانامه

می توان نتیجه گیری نماود کاه تنهاا مشاکل آماوزش

ساخته شده و استفاده از تجربیات ایشان -5 ،استفاده از

الکترونیااک د دانشااگاه هااای علااو پزشااکی کشااو

ا زشیابی الکترونیک و  -6گستردگی و پوشش شااخص

مشااکالت و مسااائل ساااختا ی د زمینااه پهنااای بانااد،

های مهم آموزش مجاازی د ا زشایابی انجاا شاده .و

آموزش الکترونیک

همچنین از نقا ضعف این مطالعه میتوان بدین ماوا د

نیست و ضرو ی است همزمان با فراهم نماودن آن هاا،

اشا ه نماودم  -1عاد همکاا ی حاداکثری دانشاجویان

د زمینه تایین ضرو ت این شیوه آموزشی بین مدیران

کمیته های دانشاجویی توساعه آماوزش دانشاگاه هاای

و اساتید ،ایجاد حداقل توانمندی های الز بارای تولیاد

علو پزشکی کشو  ،تعداد کم نمونهها .لاا پیشنهاد می-

محتوای آموزشی متناسب با آموزش الکترونیک ،حمایت

شااود باارای مطالعااات بعاادی جامعااه گسااترده تااری از

از موسسات و مسائولین ا ائاه دهناده خادمات ساخت

دانشجویان به دلیل آشنایی ایشان با آموزش مجاازی د

افزا ی و نر افزا ی (به منظو کااهش قیمات طراحای

شرایط پاندمی بیما ی کووید  19استفاده شود.

دو ه های آموزش الکترونیک و بهاود کیفای آن) ،ا ائاه
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ارزیابی آموزش الکترونیک در بحران همه گیری کووید  19و چشم انداز استفاده مکمل از آن در دوران پسا
بحران از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی کشور

حمید یزدانی نژاد :دانشجو ،گروه هوشاری ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علو پزشکی جندی شاپو اهواز ،اهواز ،ایران.
کاوه اسالمی :عضو هیأت علمی ،گروه دا وسازی بالینی ،دانشکده دا وسازی ،دانشگاه علو پزشکی جندی شاپو اهاواز ،اهاواز،
ایران.
رضا ارجمند* :عضو هیأت علمی ،گروه انگل شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علو پزشکی جندی شاپو اهواز ،اهواز ،ایران.
نرگس شاکریان :دانشجو ،گروه فیزیوتراپی ،دانشکده تواناخشی ،دانشگاه علو پزشکی جندی شاپو اهواز ،اهواز ،ایران.
نسترن ترک شیرازی :دانشجو ،گروه مامایی ،دانشکده پرستا ی مامایی ،دانشگاه علو پزشکی جندی شاپو اهواز ،اهواز ،ایران.
رضا ابوعلی :دانشجو ،گروه علو آزمایشگاهی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علو پزشکی جندی شاپو اهواز ،اهواز ،ایران.
محسن برگ بیدوندی :دانشجو ،گروه تکنولوژی پرتوشناسی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علو پزشکی جندی شااپو اهاواز،
اهواز ،ایران.
چکیده :بیما ی کرونا ویروس  19که موا د ابتالی آن از اواخر ساش  2019د شهر ووهان کشو چین گزا ش شد
باعث اعماش محدودیت د بسیا ی از فعالیتها از جمله حضو د دانشگاهها شده است .به همین منظو آموزش
الکترونیک د بسیا ی از کشو ها از جمله ایران جایگزین آموزشهای حضو ی د علو پزشکی شده است .این نوع از
آموزش نیز نیازمند ا زیابی کیفیت و میزان کا برد آن د دو ان پسا کرونا است لاا برآن شدیم مطالعه ای با هد
تعیین دیدگاه دانشجویان بعنوان ذی نفعان مستقیم آموزش الکترونیک د این خصو

انجا دهیم .د این مطالعه

توصیفی _ پیمایشی جامعه آما ی آن کلیه دانشجویان کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاههای علو پزشکی
کشو د ساش تحصیلی  1399-1398بودند که از بین آنها نمونه ای به تعداد  127نفر به سرشما ی وا د مطالعه
شدند .ابزا جمعآو ی دادهها پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از تأیید وایی و پایایی مو د استفاده قرا گرفت .از
شاخصهای آما ی توصیفی جهت توصیف و تایین سواالت بسته پاسخ و از وش تحلیل محتوایی برای سواالت باز
پاسخ جهت تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد .مجموع نظرات فراگیران آموزش الکترونیک نشان میدهد که عمده
مشکل آموزش الکترونیک د دانشگاههای علو پزشکی کشو مشکالت و مسائل ساختا ی د زمینه پهنای باند و
سرعت پایین اینترنت ،ناود فرهن

آموزش الکترونیک و عد وجود مها تهای ضرو ی اساتید و دانشجویان د به

کا گیری این نوع آموزش است .بنابراین فراهم نمودن بسترهای توانمند سازی افراد د کنا تامین زیرساختهای نر
افزا ی و سختافزا ی د به کا گیری این وش بعنوان آموزش مکمل د علو پزشکی اهمیت دا د.

واژگان کلیدی :آموزش الکترونیک ،کووید  ،19کیفیت ،پسا بحران ،آموزش مکمل.

*نویسنده مسؤول :عضو هیأت علمی ،گروه انگل شناسی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علو پزشکی جندی شاپو اهواز ،اهواز،
ایران.
Email: arjmand.reza@yahoo.com
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