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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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 مقدمه

باا   نیاول ی( که برا19 دی)کوو 2019 روسیو کرونا     

گزا ش شاد  نیآن د  شهر ووهان کشو  چ یموا د ابتال

و اعاال   یجهاان وعیباه دناااش شا یبعد از مدت کوتااه

 یاز کشو  ها، ساازمان جهاان ید  بعض یحرانب  تیوضع

بعاد از  یپانادم نی ا بعناوان دوما یما یب نیبهداشت ا

 یفاصله گااا  تیکرد و  عا یمعرف ییایاسپان یآنفوالنزا

د  دستو العمل  یما ی اه کنترش ب نی ا موثرتر یاجتماع

و  سااجد) ساازمان باه شاما  آو د نیاا یبهداشات یها

 یهاا تیاو  ، هرگوناه فعالمنظا نی(. به ا2020آمگین 

بساته د   یبا فضاا ییوابسته به تجمع افراد د  مکان ها

واینار و ) دش وبه  و  ییها تیکشو  ها با محدود یتمام

مراکااز  یتمااام یحضااو  تیاا(. فعال2020همکااا ان 

 لیاباه دل زیااز جمله مادا س و دانشاگاه هاا ن یآموزش

 تاا مسااعد 19 دییاافاراد باه کو یاحتماش ابتال شیافزا

 کیا، باا آماوزش الکترونیماا یو کنترش ب طیشدن شرا

 (. 2020گوه و ساند اس شده است) نیگزیجا

 یباار  فناااو  ی وش  آمااوزش از  اه دو  و ماتناا نیااا

ا تااا  دو  یآو د تا امکان برقارا  ی ا فراهم م یطیشرا

وجاود داشاته باشاد و   رانیامد ساان و فراگ نیبا هیسو

بصاو ت صادا،  یآموزشا یانتقااش محتاوا هاا نیهمچن

 گریسون شده است ) نممک قیطر نیو متن از ا ریتصو

وجاود،  نیا(. باا ا 2004توانگریان و همکا ان و  2011

باا  زیا وش ن نیانشان داده اند که استفاده از ا مطالعات

. (2004پیتار و جیماز همراه است ) ییها یکم و کاست

از  یناا کاافی آگااه ،ینامناسب مخابرات یساخت ها ریز

افااراد اعاام از  یو ناااتوان یآمااوزش مجاااز یهااا طیمحاا

ابزا  مناسب آموزش  یرید  به کا گ رانیمد سان و فراگ

 نیااز جمله مشکالت ذکر شاده ا ،انهیمثل  ا کیالکترون

 د  نیهمچنا(.  1383منیعای هساتند ) ی وش آموزش

 نیبا یاجتمااع تعامال و مشا کت ناود مطالعات، یبرخ

 ناهیهز پار  و( 2006 سالم آبادی) انیدانشجو و دیاسات

 ، 2002ژانا  و همکاا ان ) نترناتیا به یدسترس بودن

 اساتفاده د  ییها چالش بعنوان( 2004ویلسون و مو ه 

 تیفیک توانند یم اندکه شده انیب کیالکترون آموزش از

 ی. د  مطالعاه دهناد قرا  ریتاث تحت  ا آموزش نوع نیا

عواماال  نیاایبااا هااد  تع کااهمجااد و همکااا ان  یباااقر

ازدا نده ی توسعه ی آموزش الکترونیکی از نظر اعضای ب

هیات علمی د  دانشگاه شهید چمران اهواز انجا  شد به 

ترتیاابم موانااع ماادیریتی و سااازمانی شااامل مشااکالت 

 یهاا زهیا، مواناع فاردی اعام از انگ یاانیمرتاط با پشت

 یهاا ناهیو موانع فناو انه که شاامل هز ریمد س و فراگ

ود ،  ا بعناوان عوامال شا یم ستمیس یوابسته به طراح

 نیهمچناا( .1393باقری مجااد ذکاار کردنااد)بازدا نااده 

  ییشناساا  جهاتو همکاا ان  یملاک محماود یکاظم

 دگاهیااز د یکایعوامل موثر بار توساعه آماوزش الکترون

و د  دانشاگاه علاو   ی ا طراحا یمطالعاه ا انیدانشاجو

کااظمی ملاک محماودی ) دادند نجا گلستان ا یپزشک

 یتمااام انیمطالعااه  از نظاار دانشااجو نیاا(. د  ا1394

سخت  یساخت ها ریمطالعه مانند ز یعوامل مو د بر س

 ی، محتاوایآموزشا یهاا  شاته ،یافازا  ر نا و یافزا 

 وهیجاب دانشاجو، شا ی وهی، شیو مفاد آموزش سیتد 

و فنااون  یو ا تااطااات اجتماااع رانیاافراگ یابیااا ز ی

کاه از  بودناد  گاا ریتاث یکید  آموزش الکترون یهمکا 

و  یفازا انر   یساخت ها ریبه ز ریتاث نیشتریب نیب نیا

جاب دانشاجو  ی وهیآن  به ش نیو کمتر یسخت افزا 

 عواماال بااه زیاان  همکااا ان و احیصاا. شااد داده نسااات

 دگاهیاااز د کیااالکترون آمااوزش از اسااتفاده بازدا نااده

. نادپرداخت هیاا وم ید  دانشگاه علو  پزشک انیدانشجو

طاقه بندی شدند   طهیح 10د  عوامل نیا یطو  کلبه 

  یو دانشاگاه یاناع ساازمانوم انیدانشجو  دگاهیکه از د

نقش  ا د  عد  توسعه  نیو عوامل فردی کمتر نیشتریب

سایاح و د خشاان فارد ) داشاتند ا  کیالکترونآموزش 

و همکا ان کاه   ییرزایم ی مطالعه د  نیهمچن(. 1398
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یان دانشگاه علو  پزشکی یازد نگرش دانشجو  یبه بر س

نسات باه بکاا گیری آماوزش الکترونیکای د  تاد یس 

 وش آموزش  تیاد  نه ،بودند هبیوشیمی بالینی پرداخت

مکمل د  کنا  آماوزش  ی ا بعنوان  وش آموزش یمجاز

 شانهادیکشاو  پ یعلو  پزشک ید  دانشگاه ها یحضو 

 (. 1391میرزایی و همکا ان کردند)

ا بااودن اسااتفاده گسااترده از آمااوزش بااا توجااه بااه نوپاا

  ،کشااو  یعلااو  پزشااک ید  دانشااگاه هااا کیااالکترون

آمااوزش د  قالااب آمااوزش  یو ضاارو ت ادامااه تیاااهم

کرونااا،  بعنااوان  یریااد  بحااران همااه گ کیااالکترون

 و ،یآماوزش حضاو  نیگزی وش جاا نیتار د دسترس

پسا  طیبه صو ت مکمل د  شرا کیادامه آموزش الکترون

 بهااود د  انیدانشاجو دگاهید تیاهم نیمچنه وبحران 

ساب شاد تاا بارآن  کیالکترونآموزش  تیو کم تیفیک

 انیدانشاجو دگاهیاد یبا هد  بر سای مطالعهشویم که 

 نفعاان یذ بعناوان کشاو  یپزشاک علاو  یها دانشگاه

 از اساتفاده انداز چشم ا ائه نیهمچن و یاصل و میمستق

و اجارا  یطراحا ،بحاران پساا دو ان د  آموزش نوع نیا

 نمائیم.

 ها روش و مواد

-یفیتوصا آن  وش و یکاا برد پاووهش نیا هد      

 هیااشااامل کل قیااتحق ی. جامعااه آمااا اساات یشاایمایپ

د   کشاو  آماوزش توسعه ییدانشجو تهیکم انیدانشجو

باشاد کاه  ینفر م 250به تعداد  ۹9-۹8 یلیساش تحص

مشاووش باه  کشو  یپزشک علو  یها دانشگاهد   یهمگ

جهت محاساه حجم نمونه با توجاه باه . هستند لیتحص

( و 1394و همکاا ان  ایاک یدیجمشا) مطاللعه مشاابه

 نانیبا اطم( p=0/30,q=0/57) مطابق فرموش کوکران

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

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

 تاااهیعضاااو کم ننشجویاداو ود   معیا قااارا  گرفااات.

، دبو لیتوسااعه آمااوزش د  حاااش تحصاا ییدانشااجو

دانشااجویان عضااو کمیتااه دانشااجویی توسااعه آمااوزش 

دانشگاه های علو  پزشکی کشو  دانشاجویان توانمناد و 

متخصص د  امار آماوزش هساتند کاه بعاد از پانادمی 

و تعطیلاای دانشااگاه هااا و تااادیل آمااوزش  19کوویااد 

ش حماایتی و ا زشایابی حضو ی به آموزش مجازی نقا

مهمی  ا د  این حیطه بر اسااس تخصاص و توانمنادی 

های خود ایفا نمودند و می توان گفت ایان دانشاجویان، 

دانشجویان صاحب نظر و آگاه د  حیطه ا زیابی کیفی و 

کمی آموزش مجازی بوده اند و به این دلیال باه عناوان 

 مهادا به تمایل  عد. گروه هاد  ماا انتخااب شاده اناد

 یا هااایاز جملااه مع پرسشنامه تکمیل  عدو   یهمکا

داده هااا،  یریاا. اباازا  اناادازه گدناادبوخااروا از مطالعااه 

مولفاه )آماوزش  هفتپرسش نامه محقق ساخته شامل 

ساامانه آمااوزش  ،یعملاا و ینیآمااوزش باال ک،یاالکترون

 ،و آزمااون فیتکااال ،یآموزشاا یمحتواهااا ک،یااالکترون

( د  دو یتیمااح – یاانیو تعامل و پشت یا تااط یها اه

 نیاا د باشاد.  یبخش سواالت بسته پاسخ و باز پاسخ م

 18 پاساخ، بساته کمی یاا سواالت بخش د  پرسشنامه

 ا ی)بسا کارتیل یپان  د جاه ا اسیمق کی ی و سواش

آماوزش بعاد   7د   کام( ا یبسمتوسط، کم،  اد،یز اد،یز

 ،سواش( 3ی )عمل و ینیآموزش بال ،سواش( 3) کیالکترون

 یمحتواهااا ،سااواش( 3) کیااسااامانه آمااوزش الکترون

تعامل و  ،سواش( 2) و آزمون فیتکال ،سواش( 4ی )آموزش

 2ی )تیحماا-یاانیپشاتو  ساواش( 1ی )ا تاااط ی اه ها

 ا از نظار  یکایالکترون آماوزش تیکه وضع است سواش(

د  بخش ساواالت بااز  نیسنجد و همچنیم انیدانشجو

آمااوزش  یلاایمتک یابیااجهاات ا ز سااواش 16پاسااخ 

اسات.  دهیامطارح گرد انیاز منظر دانشاجو کیالکترون

پرسش نامه ماکو  توسط اعضای هیئت علمی دانشاگاه 

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

ت علمای، ئاعضاو هی 10 اعال  نتاای  از ساوی پس از 

تمامی ساااالت پرسشانامه باه  CVIو  CVRمیانگین 
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 ییایاپا  نیو همچناه دست آمد ب 82/0و  65/0ترتیب 

برآو د  88/0  کرونااخ یآلفا بیضر اساس بر پرسشنامه

 شد.

 کیااداده هااا از پرسشاانامه الکترون یجمااع آو  یراباا

 ا یاد  اخت کیپرسشنامه الکترون نکیو ل دیاستفاده گرد

 یتوسعه آموزش دانشاگاه هاا ییدانشجو تهیکم رانیدب

 یها تهیکم یاعضا ریسا نیکشو  و همچن یعلو  پزشک

پرسشانامه هاا، اهادا   عیقرا  گرفت. قال از توز شانیا

داده شاد و  حیتوض هد  گروه انیدانشجو یپووهش برا

از  بعادد  مطالعه شرکت کردناد.  لید  صو ت تما افراد

  ونادمخادوش از  ییباا داده هاا ییپرسشنامه ها خروا

و  هیااپرسشاانامه کاماال د  تجز 120 هااا،داده یابیااا ز

 یها دادهقرا  گرفت.  یبر سداده ها مو د  یینها لیتحل

و باا  19نساخه  SPSSسواالت بسته پاسخ با نر  افزا  

 ،یفراواناا عیااشااامل جااداوش توز یفیتوصاا یآزمااون هااا

و انحارا   نیانگیا)م یو پراکنادگ یمرکز یشاخص ها

ویتنااای، -ماااان و همچناااین آزماااون هاااای ( ا یااامع

 هیاجزمو د تنمونه  تک t اسمیرنف، آزمون-کولموگرو 

 زیان پاساخ بااز سواالت یها دادهقرا  گرفتند.  لیو تحل

 انیب یدیو عاا ات مهم کل میمحتوا، مفاه لیپس از تحل

بار اسااس  یدیامهم و کل عاا ات شدند. یشده کدگاا 

 د مختلف  یگونه ها به انیو تکرا  دانشجو دیتاک زانیم

و د  هفت حیطه نتای  طاقاه  شدند مشخصپرسشنامه 

 ه گردید.بندی و ا ائ

 هاافتهی

 نیاا د  شاد، لیاتکم نامهپرساش 120 مجموع د 

کاالن  8دانشاگاه د   23به دست آمده از   یمطالعه نتا

پرسشها و پاساخ هاا د  هفات  تیمنطقه با توجه به ماه

آماوزش » ،«کیاآماوزش الکترون»شاامل  یاصال طهیح

 ،«کیااسااامانه آمااوزش الکترون» ،«یعملاا و ینیبااال

تعامل و  اه » ،«و آزمون فیتکال» ،«یآموزش یمحتواها»

 یبناادطاقه «یتیحمااا-یاانیپشاات»و  «یا تااااط یهااا

 اند.شده

 . تعداد شرکت کنندگان براساس کالن منطقه و دانشگاه 1جدول 

 (Table 1. Number of participants by by macro-regions and universities 

 تعداد شرکت کنندگان کالن مناطق و دانشگاه ها

 22 1الن منطقه ک

 18 سمنان

 2 شاهرود

 2 مازندران

 2 2کالن منطقه 

 1 اردبیل

 1 ارومیه

 48 3کالن منطقه 

 18 ایالم

 15 همدان

 15 کرمانشاه
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 15 4کالن منطقه 

 1 آبادان

 12 اهواز

 1 دزفول

 1 لرستان

 22 5کالن منطقه 

 14 بوشهر

 1 فسا

 5 هرمزگان

 2 یاسوج

 7 6کالن منطقه 

 1 اراک

 2 خمین

 4 قزوین

 2 8کالن منطقه 

 1 جیرفت

 1 سیرجان

 2 9کالن منطقه 

 1 خراسان شمالی

 1 گناباد

 120 جمع کلی

 

نتایج تجزیه و تحلیل پرسشنامه سواالت بسته پاسخ جهت ارزیابی کیفیت آموزش الکترونیک در دوران بحران و استفاده مکمل از آن در پسا  2جدول 

 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 

 عنوان سوال
 اریبس

 فیضع
 خوب متوسط فیضع

 اریبس

 خوب

 آموزش الکترونیک

رونیک را در دوران بحران در مقایسه  بها در کل اثربخشی آموزش الکت

 آموزش های حضوری معمول دانشگاه  را چگون  ارزیابی می کنید؟

24.17% 

(29) 

23.33% 

(28) 

27.50% 

(33) 

12.50% 

(15) 

12.50% 

(15) 

دوره های آموزش الکترونیک را در ایجاد انگیزه در افراد تا چه  حهد 

 مفید می دانید؟

30.00% 

(36) 

19.17% 

(23) 

25.00% 

(30) 

16.67% 

(20) 
9.17% (11) 
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دوره های آموزش الکترونیک را در یادگیری موثر دانشجویان  تا چه  

 حد مفید می دانید؟

26.67% 

(32) 

17.50% 

(21) 

25.83% 

(31) 

20.83% 

(25) 
9.17% (11) 

 یعمل و ینیآموزش بال

 ورتبص را کیبا توج  ب  تجرب  دوره حاضر، استفاده از آموزش الکترون

 چ  تا را بحران پسا دوران در یتئور دروس ارائ  در مکمل عنوان ب  معمول

 د؟یدان یم دیمف اندازه

17.50% 

(21) 

16.67% 

(20) 

25.83% 

(31) 

24.17% 

(29) 

15.83% 

(19) 

 آمهوزش از معمهول استفاده نیبا توج  ب  تجرب  دوره بحران، پس از ا

 یمه دیهمف اندازه چ  تا را یکارآموز دروس در مکمل عنوان ب  کیالکترون

 د؟یدان

34.17% 

(41) 

23.33% 

(28) 

15.83% 

(19) 

16.67% 

(20) 

10.00% 

(12) 

 آمههوزش از اسهتفاده ن،یهبها توجه  به  تجربه  دوره بحههران، پهس از ا

 انهدازه چه  تا را یشگاهیآزما و یعمل دروس در مکمل عنوان ب  کیالکترون

 د؟یدان یم دیمف

40.83% 

(49) 

24.17% 

(29) 

19.17% 

(23) 

10.83% 

(13) 
5.00% (6) 

 کیسامانه آموزش الکترون

 کیهالکترون آمهوزش ارائه  در را دینو سامان  امکانات و تیفیدر کل ک

 د؟یکن یم یابیارز چگون 

16.67% 

(20) 

22.50% 

(27) 

33.33% 

(40) 

17.50% 

(21) 

10.00% 

(12) 

 ایه و نیهآنال استفاده و سامان  در موجود یمحتواها ب  یدسترس تیقابل

 د؟یکن یم یابیارز چگون  را سامان  از نیآفال

15.00% 

(18) 

15.83% 

(19) 

35.83% 

(43) 

22.50% 

(27) 

10.83% 

(13) 

 همراه تلفن با کیک  در استفاده از سامان  آموزش الکترون یتعداد دفعات

 است؟ بوده چگون  معمول طور ب  دیا برخورده مشکل ب  خود

11.67% 

(14) 

21.67% 

(26) 

24.17% 

(29) 

27.50% 

(33) 

15.00% 

(18) 

 یآموزش یمحتواها

 کهالس درس طرح مشاب  اندازه چ  تا دیاسات توسط محتوا ارائ  بیترت

 د؟یکن یم یابیارز یحضور یها

17.50% 

(21) 

15.83% 

(19) 

29.17% 

(35) 

25.83% 

(31) 

11.67% 

(14) 

 ازیهن بها مطهاب  و یکاربرد حد چ  تا دیارائ  شده توسط اسات یمحتوا

 است؟ بوده دیمف یدرس

12.50% 

(15) 

15.00% 

(18) 

34.17% 

(41) 

27.50% 

(33) 

10.83% 

(13) 

 سامان  در یدرس یمحتواها منظم یها یبارگذار در دیاسات بودن دیمق

 د؟یکن یم یابیارز چگون  را

22.50% 

(27) 

20.00% 

(24) 

25.83% 

(31) 

21.67% 

(26) 

10.00% 

(12) 

و  یدرسه یاسهتفاده از محتواهها ینظر گرفت  شده بهرا مدت زمان در

 د؟یکن یم یابیارز چگون  را فیانجام تکال

15.83% 

(19) 

16.67% 

(20) 

39.17% 

(47) 

23.33% 

(28) 
5.00% (6) 

 و آزمون فیتکال

 تها کیالکترون آموزش سامان  در را دیاسات توسط یابیارز نحوه و زانیم

 د؟یدان یم شده فیتعر یاردهااستاند اساس بر و یکاربرد حد چ 

22.50% 

(27) 

23.33% 

(28) 

39.17% 

(47) 

10.00% 

(12) 
5.00% (6) 

و  یدرسه یاسهتفاده از محتواهها یمدت زمان در نظر گرفت  شده بهرا

 د؟یکن یم یابیارز چگون  را فیانجام تکال

15.83% 

(19) 

16.67% 

(20) 

39.17% 

(47) 

23.33% 

(28) 
5.00% (6) 

 یارتباط یتعامل و راه ها

کیفیت ارتباط و تعامل با اسهاتید در حهین دوره بهرای مطهرح کهردن 

 مشکالت و پرسشهای موجود را چگون  ارزیابی می کنید؟

26.67% 

(32) 

24.17% 

(29) 

30.83% 

(37) 

10.83% 

(13) 
7.50% (9) 

 یتیحما-یبانیپشت

 آمهوزش ب  مربوط مشکالت رفع در مربوط  نیمسئول ییپاسخگو زانیم

 د؟یکن یم یابیارز چگون  خود دانشگاه در را کیترونالک

22.50% 

(27) 

15.83% 

(19) 

32.50% 

(39) 

22.50% 

(27) 
6.67% (8) 

 چگونه  را شهده ارائه  یمحتواها یکمک منابع یمعرف در دیتوج  اسات

 د؟یکن یم یابیارز

19.17% 

(23) 

15.00% 

(18) 

36.67% 

(44) 

22.50% 

(27) 
6.67% (8) 
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  کیترونالک آموزش .1

د  خصاو   یساواش کما 3با توجه به هد  مطالعاه 

 نید  دو ان بحاران و همچنا یآموزش مجااز تیوضع

 یهاالیشد. د  تحل دهی وش پرس نیاستفاده از ا ندهیآ

 یشایآما منااطق کاالننظار  از ییهاانجا  شده تفاوت

 .داشت وجود

 یریادگی در  کیآموزش الکترون یدوره ها یبخش اثر

 کالن مناطق کیفکبه ت انیدانشجو

از آن است کاه باا  یحاک انجا  شده یبر س یکل جهینت

 یکلاا یتینا ضااا ،یجامعااه آمااا  یریسااوگتوجااه بااه 

% 91کاه باالب بار  یشایآما 3کالن منطقاه  انیدانشجو

خصاو   د کام  ا  ا یمتوساط، کام و بسا یهاا نهیگز

 یریادگیااد   کیااآمااوزش الکترون یهااادو ه یاثربخشاا

باه  یاند باعث ساو  آماا  کلا انتخاب کرده انیدانشجو

د  سطح کشاو  شاده  انیدانشجو یکل یتیسمت نا ضا

و بیشترین  ضایت مندی مربو  به کالن منطقاه  است.

 %(  بوده است.5/44%( و یک )41های پن  )

  یعمل و ینیبال آموزش .2

در خصوص استفاده از آم وزش  نینظرات مخاطب یبررس

 یزش حضوربه عنوان آموزش مکمل در کنار آمو یمجاز

عنوان به یانداز استفاده از آموزش مجازبا توجه به چشم

 3موضاوع د   نیاا یحضو  یهامکمل د  کنا  آموزش

 یو کاا آموز یشاگاهیو آزما یعمل ،ید وس نظر طهیح

 یپاسااخ تمااام  یمااو د پرسااش قاارا  گرفاات کااه نتااا

  ینتاا به توجه باباشد.  یم ریکنندگان به شرح زشرکت

صاو ت به کننادگانشارکت %50 نظارو  ،هآمد دست به

د   یمثاتا نسااتانظار   سادیبه نظر م اد،یمتوسط و ز

صاو ت معماوش به کیامو د، استفاده از آموزش الکترون

د  دو ان پسااا  یعنوان مکماال د  ا ائااه د وس تئااو بااه

 یالا 60با توجه باه نظار  یبحران وجود داشته باشد ول

د   یر منفاکم نظ ا یصو ت کم و بسبه انیدانشجو 65%

عنوان آماوزش باه کیامو د استفاده از آماوزش الکترون

 یو کاا آموز یشگاهیو آزما یمکمل د  ا ائه د وس عمل

 د  دو ان پسا بحران، وجود داشته باشد.

 کیالکترون آموزش سامانه .3

 د  یانداز اساتفاده از آماوزش مجاازبا توجه باه چشام

 مشاکالت خصاو  د  یکم سواش 3 بحران، پسا دو ان

 باا .شاد دهیپرسا کیاالکترون آموزش سامانه از ستفادها

% 60 یالا %50 نظار  و آماده دسات باه  ینتاتوجه به 

یما نظار باه اد،یز و متوسط صو ت به کنندگانشرکت

 سااامانه از اسااتفاده مااو د د  یمثاتاا نساااتا نظاار  سااد

 انیدانشاجو% 50 حادود یول باشد داشته وجود یمجاز

 هماراه تلفان با کیکترونال آموزش سامانه به و ود یبرا

 .اند برخو ده مشکل به خود

 یآموزش یمحتواها .4

محتوای بارگ ااری  در خصوص نینظرات مخاطب یبررس

 شده در سامانه آموزش الکترونیک 

د   یبا توجه به چشام اناداز اساتفاده از آماوزش مجااز

دو ان پسا بحران، د  خصو  محتوای با گااا ی شاده 

سواش کمای از شارکت  4 د  سامانه آموزش الکترونیک،

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

دانشجویان می توان گفت نظر مثاتای د باا ه محتاوای 

جاه وجود دا د ولی باا تو ا ائه شده و ترتیب ا ائه محتوا

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

فای زمان د  نظر گرفته شده میتوان گفت نظر نساتا من

 د  این با ه وجود دا د.

مقید بودن اساتید در بارگااری های م نظم محتواه ای 

 درسی در سامانه به تفکیک کالن مناطق

  کالن مناطق کیبه تفک یدرس یمحتوا یدر بارگذار دیبودن اسات دیمق 3جدول 

Table 3. the obligation of professors to load the course content divided by macro-regions  
 ادیز اریبس ادیز متوسط کم کم اریبس کالن منطقه

 (1) %4.55 (8) %36.36 (5) %22.73 (3) %13.64 (5) %22.73 1کالن منطقه 

 (1) %0.00 (0) %0.00 (1) %50.00 (0) %0.00 (1) %50.00 2کالن منطقه 
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 آمده دست به  ینتابا توجه به  4جدوش  ید  کل د  بر س

د   یکلا یتیدهنده نا ضاانشاان یشایآما منااطق کالن از

د   دیبودن اساات دید  خصو  مق یشیآما 4کالن منطقه 

 .استد  سامانه  ید س یمنظم محتواها یهایبا گاا 

  آزمون و فیتکال .5

 ،یمجااز آموزش د  انیدانشجو یابیا ز تیاهم به توجه با

 توساط یابیاا ز نحاوه د باا ه نیمخااطا از یکم سواش 2

 یالا %30 نظار باه توجاه با .شد دهیپرس فیتکال و دیاسات

 یمنفا نظار گفت توانیم انیدانشجو کم ا یبس و کم 50%

 یو زماان د  نظار گرفتاه شاده بارا یابیاد با ه نحاوه ا ز

 وجود دا د. فیتکال

  یارتباط یها راه و تعامل .6

 یارتباط یهادر خصوص راه نینظرات مخاطب یبررس

 کیسامانه آموزش الکترون قیاز طر دیاسات با تعامل و

دو ان  د  ینداز استفاده از آموزش مجاازابا توجه به چشم

 دیو تعامل با اساات یا تااط یهاپسا بحران، د  خصو   اه

از  یسااواش کماا 1 ک،یااسااامانه آمااوزش الکترون قیاااز طر

% 50توجااه بااه نظاار  بااا شااد. دهیکنندگان پرسااشاارکت

گرفت  جهینت توانیکم م ا یصو ت کم و بسبه انیدانشجو

 دیتعامل و ا تاا  با اسات تیفینسات به ک ینظر نساتا منف

 وجود دا د. کیآموزش الکترون یهاسامانه قیاز طر

 ها و تعاملی، تکالیف و آزمونآموزش یمحتواهانتایج تجزیه و تحلیل پرسشنامه سواالت کیفی در چهار حیطه سامانه آموزش الکترونیک، . 4جدول 

 ارتباطی های راه و

 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  

 

 آموزش سامانه( 1

 کیالکترون

 ی( ثبت و بارگذارالف
 کیانه آموزش الکترونبه طور همزمان در سام لیفا نیعدم امکان آپلود چند -

 در سامانه یحجم بارگذار تیمحدود -

 سامانه ی( طراحب

 نیآنال یکالس ها یعدم وجود امکانات الزم جهت برگزار -

 مختلف یمرورگرها قیبه سامانه از طر یدسترس تیمحدود -

 تلفن همراه  قیاستفاده از طر یسامانه برا ینامناسب بودن طراح -

شده در  یبارگذار یمحتواها درمورد انیبه دانشجو یعدم وجود اعالن جهت اطالع رسان -

 دیسامانه توسط اسات

 ها امیبه پ عیسر یجستجو جهت دسترس تیعدم قابل -

  دیشده توسط اسات یبارگذار شتریپ یحذف محتوا ها -

  نترنتیاز ا ییمصرف حجم باال -

 ( سرورج
  نییسرعت پا -

 به سامانه یبودن دسترس داریناپا -

 از سامانه حیصح یاستفاده   یبا چگونگ دیو اسات انیدانشجو ییآشنا عدم - ینبایو پشت تی( حماد

 (6) %12.50 (6) %12.50 (11) %22.92 (12) %25.00 (13) %27.08 3کالن منطقه 

 (0) %0.00 (3) %20.00 (5) %33.33 (4) %26.67 (3) %20.00 4کالن منطقه 

 (5) %22.73 (3) %13.64 (8) %36.36 (2) %9.09 (4) %18.18 5کالن منطقه 

 (0) %0.00 (4) %57.14 (0) %0.00 (2) %28.57 (1) %14.29 6کالن منطقه 

 (0) %0.00 (0) %0.00 (1) %50.00 (1) %50.00 (0) %0.00 8کالن منطقه 

 (0) %0.00 (2) %100.00 (0) %0.00 (0) %0.00 (0) %0.00 9کالن منطقه 

 (12) %10.00 (26) %21.67 (31) %25.83 (24) %20.00 (27) %22.50  کلی درصد
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 یآموزش یمحتواها (2

 

مشکالت مرتبط با الف( 

 اساتید

 کیفیت نامناسب تصاویر و صدای ضبط شده  -

 حجم باالی فایل های بارگذاری شده از طرف اساتید  -

بط کامل فیلم های آموزش ارائه فایل های بدون توضیحات و تدریس توسط اساتید، عدم ض -

 مجازی

های آموزش عدم رعایت فاصله زمانی در بارگذاری فایلهای آموزش مجازی در سامانه -

 الکترونیک و برگزاری کالس های آنالین

 عدم بارگذاری بعضی از محتواهای درسی -

 ارائه مطالب غیر کاربردی و خارج از طرح درس در برخی موارد -

 مشکالت سامانهب( 

 یبانی نرم افزاری سامانه از دستگاه های مورد استفاده توسط دانشجویانعدم پشت -

حذف محتواهای بارگذاری شده پیشتر از سایرین به دلیل نبود زیر ساختهای مناسب و  -

 حذف اجباری فایل ها توسط سیستم

از دسترس خارج شدن سامانه در صورت بارگذاری و استفاده همزمانی از آن در بعضی از  -

 موارد

 م پشتیبانی سامانه از بعضی از فرمتهای فایل محتواهای بارگذاری شده عد -

 عدم اطالع به موقع از زمان بارگذاری محتوای جدید -

 

 آزمون و فیتکال (3

 

 آزمون و فیتکالالف(

 ی و مشخص کردن تاریخ آزمونگذار فیتکل نهیدر زم دیاسات نیب یاهماهنگن -

 تکالیف مرتبط با دروس عملی -

احد های درسی به علت عدم وجود طرح درس، فایل های آموزشی و تکالیف ارائه برخی و -

 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 -

 یها راه و تعامل (4

 یارتباط

 

 

 سامانالف( 

های پیشبرنده کالس های حضوری در آموزش  چالش و ها عدم امکان طرح بحث -

 الکترونیک

 ناکارآمد بودن کالس های عملی در بستر مجازیی -

عدم وجود سیستم اعالن در خصوص بارگذاری مطالب جدید اعم از طرح پرسش جدید در  -

 در سامانه هاامیپبخش  ایو  وگوگفتتاالر 

 دیاساتب( 

نایی کافی اساتید درمورد چگونگی استفاده از بسترهای تعامل با دانشجو در عدم آش -

 سامانه 

برگزاری کالس های آنالین در زمان نامناسب، خارج از برنامه، بصورت فشرده و منتهی به  -

 هفته های آخر

 انیدانشجوج( 
 عدم دسترسی به دستگاه مناسب جهت حضور در کالس های آنالین و شرکت در بحث  -

 دم دسترسی به اینترنت پایدار و پرسرعت برای شرکت در کالس های آنالینع -

 

  یتیحما-یبانیپشت .7

 یبانیپش  تدر خص  وص  نینظ  رات مخ  اطب یبررس  

 کیالکترون آموزش سامانه قیطر از انیدانشجو

انداز اسااتفاده از سااامانه آمااوزش توجااه بااه چشاام بااا

 د باا ه یساواش کما 2د  دو ان پسا بحران،  کیالکترون

سامانه آماوزش  قیاز طر انیدانشجو تیو حما یاانیپشت

 40الای  35با توجاه باه نظار  شد. دهیپرس کیالکترون

ی کم و بسیا  کم دانشاجویان نساات باه میازان د صد

 پاسخگویی اساتید 

 

 

 نیمسائول ییپاسخگو زانیو م یمنابع کمک د  خصو 

 دیاگفات د تاوانید   فع مشکالت مربو  به سامانه، م

از ساامانه آماوزش  یاانیو پشات تیات به حمانس یمنف

 وجود دا د. کیالکترون
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 تاااهیخصاااو  کم)به ییدانشاااجو التیتشاااک نقاااش

سااامانه  یریتوسااعه آمااوزش( د  بااه کااا گ ییدانشااجو

ماوا د  یو د  بعض انیتوسط دانشجو کیآموزش الکترون

منظاو  د   نیتوجه بوده است. به هماقابل ا یبس دیاسات

و  یتید  خصاو  نقاش حمااشده  ینامه طراحپرسش

 مطارح ،باز یسواالت ییدانشجو یهاتشکل نیا یاانیپشت

و  یتیمااح - یاانیپشات طاقاه دو د  آن  ینتاا که شد

 اند.ذکر شده یآموزش یمحتوا دیتول

 یتیحما-یبانیپشتالف( 

جمع آو ی و انتقاش نظرات، پیشنهادات و انتقاادات  -

ا، دانشجویان به مسئولین دانشگاه و دانشاکده ها

معاااونین آموزشاای و اساااتید از طریااق طاارح 

 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 -

 افزا ی و و ود به سامانه پیگیری  فع مشکالت نر  -

از  اساتفاده ساازی شافا  دانشاجویان، سازی آگاه -

 آن مزایای آموزش مجازی و

 از  وش گیااری بهااره جهاات  اهنماای دانشااجویان -

توساعه  مرکاز به بازخو د آموزش مجازی و دادن

  فااع جهاات آمااوزش علااو  پزشااکی دانشااگاه

 آموزش الکترونیک قوت نقا  تقویت و مشکالت

 ت برگزا ی وبینا  های آموزشیهمکا ی د  جه -

 بارای اساتید بیشتر میان جهت هماهنگی د  تالش -

 بهااود و آماوزش محتواهاای متناسب با گاا ی

 مجازی آزمون های برگزا ی شرایط

 یآموزش یمحتوا دیتولب( 

 نحاوه جهات اسااتید از تعادادی باه ا ائه مشاو ه -

 آمااوزش کیفیاات محتااوا و کمااک بااه ا تقااا تولیااد

 وضاعیت بهااود جهات  اهکا ها د  ئهمجازی با ا ا

   تد یس

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  

 نتیجه  ضایت دوطر   ا به دنااش داشته است

 تد یس وضعیت بهاود  اهکا هایی د  جهت ا ائه -

ی دانشااجویی و بااه هاتااهیکمبرخاای  سااازی تاایم -

کا گیری دانشاجویان متخصاص د  حاوزه تادوین 

ی د  سااینوبرنامهگااری فاایلم، طراحاای گرافیااک، و 

جهاات پیشاارفت آمااوزش مجااازی )پااروژه توسااط 

 اساتید هدایت شده است( 

تالش د  جهت بهاود کیفیت کالس های آنالیان  -

 ایها فایلم تولیاد و بارد پایش و آفالین مجازی با

 آموزش

 یریگ جهینتو  بحث

محیط های آموزش الکترونیکی با توجه باه مزایاای      

توانناد منجار باه فراوانی که د  امر آموزش دا ناد، مای

بهاود و ا تقای کیفیت آموزش د  حاوزه علاو  پزشاکی 

 اساتفاده گسااترده از باا توجااه باه نوپاا بااودنگردناد و 

  کشو ، یکعلو  پزش ید  دانشگاه ها کیآموزش الکترون

آمااوزش د  قالااب آمااوزش  یو ضاارو ت ادامااه تیاااهم

کرونااا، بعنااوان  یریااد  بحااران همااه گ کیااالکترون

ی و آمااوزش حضااو  نیگزیجاااد دسااترس تاارین  وش 

ادامه آموزش الکترونیک به صو ت مکمل د  شرایط پسا 

بحران و همچنین اهمیت دیدگاه دانشاجویان د  بهااود 

، مطالعه ی حاضر باا کیفیت و کمیت آموزش الکترونیک

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.
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ایان  براساس نتای  به دست آمده از نظرات دانشاجویان،

به صو ت کلی به خصو  د  بحران همه  شیوه آموزشی

توانسااته جااایگزین مناسااای باارای  19گیااری کوویااد 

آموزش حضو ی معموش باشد و همچناین د  یاادگیری 

موثر و ایجاد انگیزه د  دانشجویان موفق بوده است و باا 

مطالعااات انجااا  شااده د   زمینااه اسااتفاده از آمااوزش 

باشاد  همسو مایسالمت و بهداشت  لدیفالکترونیک د  

 ی و همکاا انصاناع فیظر، 1389 یا ان، 2020هو  )

ی و عالمااا و 1389 ی و همکاااا انذولفقاااا ، 1389

کااه نشااان دهنااده عااد   ی. مطالعااات(1389 محماادی

باشاند احتمااال تنهاا باا هاد  اساتفاده از  یم تیموفق

لطیاف اناد ) دهیگرد نیآموزش تدو انید  جر یتکنولوژ

دو ه  کیاا تیاافق(. د  واقااع مو1389نااواد و همکااا ان 

اصوش  تیکه برگزا  گردد به  عا یا وهیبه هر ش یآموزش

و  2020واال دا د ) یآن بساتگ یکا ا د  طراحا آموزش

 دهاد یها نشان م ی( بر س1389 ی و همکا انذولفقا 

 ،یهمچاون دانشاجو محاو  ییهاا یاستراتو یریبکا گ

 یاا ترکیاای افتهیبر مسئله بودن و آموزش ادغا   یماتن

ساوپان و گاا  است ) ریآموزش تاثاین تر نمودن د  کا ا

(. کماااود 1387و یزداناای و حسااینی  2020همکاا ان 

د  آماوزش  یگروه یها تی و د   و و فعال یبرخو دها

نگاه داشاتن  یو  اضا ید  اثر بخشا ینفم ریتاث یمجاز

ماو فی از دو ه ها داشته است ) یبعض یمخاطب تا انتها

 یاز  وش هاا یکای (.2017و چائو و همکاا ان  2020

 کیاتعامل و دانشجو محو  نمودن آموزش الکترون جادیا

( اسات کاه د  Blended learning) یایآموزش ترک

 ا د  کالس  یاز دو ه آموزش یآن دانشجو مدت محدود

و هاام زمااان از آمااوزش  اباادییحضااو  ماا لاادیف ایااو 

( از 2014پاو تر و همکاا ان بارد ) یبهره م کیالکترون

جویان عد  تعامل  و د   و به خصو  د  دانشنظر اکثر 

بحااران فعلاای توانسااته اثاارات سااوئی نیااز باار آمااوزش 

دانشجویان بگاا د که با استفاده از  وش های ذکر شده 

و استفاده مکمل از آموزش الکترونیک میتوان ایان آثاا  

  ا به حداقل  ساند.

 یعلما أتیه یاعضا شتریدهد که ب یها نشان م یبر س

آماوزش دهناد، آماوزش  دیاکاه چگوناه با نید  مو د ا

 یاز آنااان بااا  وش هااا یا یانااد، و بساا دهیااند ی ساام

آماوزش  وهیبه و یآموزش یابیو ا ز یزیبرنامه   س،یتد 

اساتینرت و همکاا ان ندا ناد ) یکاف ییآشنا کیالکترون

 گاارید ی(. از سااو2016، اسااتینرت و همکااا ان 2012

 - یددهایا نادیمشاا کت د  فرا یرابا یتوانمناد زانیم

 یشاتریب یهاا یبه توانمند یازین ک،یالکترون یریادگی

باشد. مها ت کا  باا صافحه  یم ینسات به آموزش سنت

باا  ییآشانا نترنت،یبا ا ییآشنا ندوز،یبا و ییآشنا د،یکل

هاا اسات.  یتوانمناد نیاز جمله ا یا تااط ینر  افزا ها

 یمحتاوا دیاتول یبارا یحاداقل یهاا یتوانمناد زانیم

اسات  زانیام نیااز ا شاتریب ا یبس ک،یلکترونا یآموزش

 یهاا یوگیو نیتر یاز اصل یکی(، 2011 اجاسینگها  )

باشاد. د  مطالعاه یبودن ما یتعامل کیالکترون یمحتوا

آماوزش الکترونیاک  ا د  ا ائاه  حاضر شرکت کنندگان،

ی مناسب دانسته اند. د  حاالی کاه ا ائاه تئو ید وس 

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

و نیااز بیشاتر باه وجاود  به دلیل سختی تولیاد محتاوا

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

مشخص گردیده است که یکی از دالیل استفاده از  وش 

سخنرانی توسط اساتید، عد  آشنایی آنها باا  وش هاا و 

خاااتونی و الگوهااای مشااا کتی د  تااد یس ماای باشااد )

، مظلاومی 1386، فرهادیان و همکا ان 1390همکا ان 

و الشاااوی و الوابیاال  1389محمااود آباااد و همکااا ان 

(. ایااان موضاااوع باعاااث مقاومااات اسااااتید د   2013

بکا گیری از شیوه آموزش الکترونیک که نیازمند ساطح 

یاادگیری  -باالیی از مشا کت فراگیر د  فرایند یااددهی

اه اصافهان است، خواهد شاد. نتاای  مطالعاه د  دانشاگ

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

اطااالع  سااانی و مجموعااه مجااالت الکترونیکاای اساات. 

اینترنت، تکنولوژی جدیدی است و اساتید با سابقه، قاال 

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

نجااا  فعالیتهااای آموزشاای و پووهشاای و بااه  وز باارای ا

نمودن اطالعات و آگاهی خود، نیازمند داشاتن مهاا ت 

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

د  هماان  ۱۳۸۸سااش بعاد د  سااش  2مطالعه ای کاه 

دانشگاه صو ت گرفته است، اساتید فراگیاری مها تهاای 

مرتاط باا تکنولاوژی ا تااطاات و اطالعاات پاو پوینات، 

اینترناات و ویناادوز(  ا بااه عنااوان سااه اولویاات آخاار از 

اولویت د  حیطه توسعه فردی خود دانساته  ۲۳مجموع 

ا ت هاای اند. این موضوع می تواند باه دلیال  شاد مها

اعضای هیات علمی د  این فاصله زمانی د  این دانشگاه 

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

د  یکی از کشو های توسعه یافته، اساتید نیاز آموزشای 

کمتااری  ا د  حیطااه اسااتفاده از منااابع یااادگیری و 

النکاساتر و تکنولوژی های اطالع  سانی اعال  نمودناد )

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

سایقه استفاده از اینترنت د  این کشو ها باشد کاه آنهاا 

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

  ا داشتند. مها ت کافی

و  ازیمو د ن یساختا ها هیتهدانشجویان، به نظر با توجه 

 و یضار د  دانشاگاهها کیآموزش الکترون یبرا مناسب

 ریاآش، نقاص ز دهیاا یبرگازا  یبارا یاست و مانع اصل

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

 یعلاو  پزشاک یباناد د  دانشاگاهها یو پهنا یمخابرات

مشاکالت ساخت افازا ی و نار   انباشد. از نظار آنایم

افزا ی مانند عد  وجاود امکاناات الز  جهات برگازا ی 

دیت دسترسای باه ساامانه از های آنالین، محادوکالس

طریق مرو گرهای مختلاف، عاد  وجاود اعاالن جهات 

اطالع  سانی به دانشجویان د مو د محتواهای با گاا ی 

شده د  سامانه توسط اساتید، نامناساب باودن طراحای 

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

 یحاقطع متعدد آن باعث شده است طرا نترنت،یا نیپائ

 یتعااامل ریاابااه شااکل غ یمجاااز یاز دو ه هااا یا یبساا

و دسترسی به این نوع آموزش با ساختی و  ردیصو ت گ

دو ه  کیاشارکت د   یبارا نهاا. تدشوا ی همراه باشاد

 یا هیااول یساخت ها ریو ز زاتیتحت وب تجه یآموزش

 نصاو تیا ریاباشد، د  غ ایمه دیو مد س با ریفراگ یبرا

آموزش وجود نخواهاد  نیح یعتعامل واق یامکان برقرا 

 یفضاا کیبه  شتریب کیداشت و سامانه آموزش الکترون

خواهد شاد  لیمطالعه تاد یبرا ازیاشتراک منابع مو د ن

باا  نترنتیهمچون ا ی(. شروط1389عالمی و محمدی )

 ریاز نقاا  کشاو  امکاان پاا یا یبسا یسرعت باال بارا

بال قا ناهیهز زیامتوسط تا بز گ ن یو د  شهرها ستین

 گارید ی. از ساودینما یم لی ا بر داوطلب تحم یتوجه

 یکاایا ائااه دهنااده خاادمات الکترون یتعااداد شاارکتها

 کیاااانفو مات یو واحااادها ساااتین یکااااف یآموزشااا

 ریاز یهناوز د   اه اناداز زین یعلو  پزشک یدانشگاهها

الز   ا ندا ند.  یتوانمند کیآموزش الکترون یساخت ها

 یمختلفا یکشاو  گامهاا د  سطح ینر  افزا  نهید  زم

 یآن باه صاو ت نار  افزا هاا  یبرداشته شاده کاه نتاا

کا بران قارا   ا یتحت وب د  اخت یو برنامه ها یآموزش

معتقااد بودنااد کااه  دانشاجویاناز  یگرفتاه اساات. بعضاا

 ساتمیس ینر  افازا  یبرنامه ها دا انیخر یمشکل اصل

جاامع  یهاا ستمی( و سLMS) یریادگی تیریمد یها

 هیا( کاه د  داخال کشاو  تهLCMSحتاوا )م تیریمد

 نیاو خدمات پس از فروش ضعیف ا یاانیشده اند، پشت

برنامه ها مرحله  نیا شتریاست. ب ینر  افزا  یبرنامه ها

 متعادد د  یسیداشته و اشکاالت برنامه نو یناکاف یدمو

گاردد مراکاز توساعه ساختا  این برناماه هاا باعاث مای

شکی کشو  باا احتیاا  آموزش د  دانشگاه های علو  پز

کامکا  حقیقای )بیشتری به خریدا ی آن ها اقدا  کنند 
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دانشگاه علو  پزشاکی  نهیزم نید  ا. (1391و همکا ان 

تدابیر اندیشیده شده و همچناین جماع آو ی با  مجازی

نظرات و پیشنهادات دانشگاه های علو  پزشکی استفاده 

یی مهااگا کننده از سامانه مدیریت آموزش مجازی نوید،

ت زیر ساختی سخت افزا ی و نر  اصالح مشکال ی ا برا

 برداشته است.  افزا ی

 یآموزشاا یمحتااوا ،نظاارات دانشااجویانبااا توجااه بااه 

با گاا ی شاده کیفیات مناساای  ا نداشاته  کیالکترون

 یمحتاوا دیامتاحار د  تول یاست افراد یو ضرو است 

 ناهیزم نید  ا نینو یها یو مسلط به تکنولوژ یآموزش

و یاا بارای ایشاان  نادیکمک نما یعلم اتیه یبه اعضا

کا گاه های آشناساازی و توانمندساازی د  ایان زمیناه 

وجود  یمشکل مشابه زین رانید  مو د فراگبرگزا  شود. 

د  دانشگاه علو   ۱۳۸۵که د  ساش  یقیتحق  یدا د. نتا

 انیدانشاجو یتوانمناد زانیم نهیاصفهان د  زم یپزشک

و کاا   Wordهمچاون  یساده ا یزا هاد  کا  با نر  اف

باشاد  یمطلاب ما نیا دیوانجا  شده است، م نترنتیبا ا

وجاود  یمشکالت قابل تاوجه زین رانیفراگ نهیکه د  زم

ی علاو  ها (. دانشگاه1386ذولفقا ی و همکا ان دا د )

پزشکی د  صو ت ادامه بحران و همچنین برای استفاده 

د  دو ان پساا  از آموزش الکترونیک باه صاو ت مکمال

موظفند د  جهات آشناساازی و توانمناد ساازی  بحران

دانشجویان نیز کا گاه هایی د  این زمینه برگزا  نمایند. 

همچنین دانشاگاه هاای علاو  پزشاکی بایاد یاک تایم 

تخصصی پشتیاانی متشکل از افراد متخصص د  آموزش 

الکترونیااک و همچنااین انفو ماتیااک د  جهاات  فااع 

قاال از ی به آن ها ایجاد نمایاد تاا مشکالت و پاسخگوی

شروع آموزش الکترونیک و همچنین د  امتاداد آن، باه 

 اساتید هیئت علمی و دانشجویان کمک نمایند.

د  مطالعااه حاضاار نشااان داده شااد کااه از دیاادگاه 

دانشجویان، نظر منفی د   ابطه باا مادیریت محتواهاای 

ش پاووه نتجاهوجود دا د.  هاآموزشی، تکالیف و آزمون

همکااا ان نشااان دهنااده اهمیاات ماادیریت و  یفرهنگاا

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

 بهها و دو ه های آماوزش الکترونیاک دا د.  یزی محتوا

غدغهها د ترین ساسیاز ا یکی تیدسیا و  هیا تقی گفته

 ایمحتو مدیریتو  تولید ،نیکیولکترا زشموآ مرا د 

و شناختی وان ،جتماعیا تصیاباخصو متناسب شیزموآ

و  مطالعه هشیو، عالیق گرفتن نظرد   ،انگیرافر تربیتی

 یها ا چگونگی قلوااوساکر نظرو از  نناآ نشدا سطح

 تجدید قابلیت وز و  به ،باال باکیفیت شیزموآ مطالب

 به سنتیاز  وش  زشمود   اه آ  گا مشکلترین. ستا

 ایمحتو تولیدو  تهیه نیکااااااااااای،ولکتر وش ا یسو

 دیاز نماز  صر مندزنیا کهای گونه بهاست.  نیکیولکترا

و  تولید، حیاطر، ییز    برنامه حلامرد   هیوگر  کاو 

 .(1388 ه و سیادتیا ی یتق) باشد می یابیا ز

 ملاعو ن،باقریااز  نقل به منشو آزاد هگا جاوا فتحی

 شستقااا  عد الیلاز د یکی انعنو به ا  جتماعیا -نی وا

 ینو د  ا ندا نستهدا زشمود  آ نوین یاهو یفنااز 

و  هنگیزا ،کافی قتو شتناند قایلاز  ا دیمو به بطه ا

و آزادمااانش  هگا جاوا )فتحااای ندا دهکر  هشاا عالقه

ای د  یانه ا تتااطااز ا  ماثردهستفاا قعد  وا (.1386

و  جتماعیا-نی وا یمینههاز به بیشترزش موآ ئها ا

 مکاناتیا به تادا د  گیبست نکنندگا دهستفاا مانیزسا

 مقالهد   ستدو حیمی . هدد می ئها ا و یفنا دخو که

 و  پیش یهاچالشو   بتجا  سی برو  نقد به که دخو

 نبیا ،ستا ختهداپر نیکیولکترا  یگیردیا یهاوژهپرد  

 شکست ملاعو نمواپیر  تحقیق ترین جامع که دهنمو

  توص فلیپس توسط ،نیکیولکترا یگیردیا یهاوژهپر

 هاوژهپر شکست ملاست عوا معتقدوی . ستاپایرفته 

 حیا)طر آو دهفر سطحم ندا قعوا سطح سهد   همیشه

 هگیرنددسطح یا، ناکافی( و یفنا یبنا یردو ه، ز ضعیف

قت( و دناوو  شنگیزا  عد ن،گیرندگادیا کندا گیدماآ)

 ،مدیریتی پشتیاانی دنبو )ناکافی نمازسا سطحو 
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(. 1386 حیماای دوساات )هی( د داشپا  ساختا دنناو

 به ن،سا مدو  نگیرندگادیا شنگر تصحیحو  سی بر الا

 مانع ندامیتو و یفنا یربناییو ز مناسب حیاطر اههمر

نتااای  حاصاال از دیاادگاه  براساااس. ددگر وژهپر شکست

سیساتم نسات باه  یمنف دیگفت د توانیمدانشجویان 

که  وجود دا د کیاز آموزش الکترون یاانیو پشت تیحما

همین امر می تواند دانشجویان  ا سرخو ده و بی انگیزه 

 یهاهگا کا ایجرا ،فرهنگی مناسب زیبسترسانمایااااد. 

 یرز دیجاا ا،محتو ینوتد هنحو با  تااد  ا  شیزموآ

  ی،ساختاادا ی و  نعامو دنکر  برطر ز ،ال یساختها

 مینهد  ز ننشجویاو دا دانستاد  ا هنگیزا دیجاو ا

ماای توانااد تااا  نیکیولکترا زشموآ ستمسیاز  دهستفاا

حدودی دید منفی دانشاجویان نساات باه سیساتم هاا 

 حمایت و پشتیاانی  ا بهاود بخشد.

 کیاآماوزش الکترون رانیامجموع نظرات فراگ یبر س از

 آماوزشنماود کاه تنهاا مشاکل  یریگ جهیتوان نت یم

 کشااو  یعلااو  پزشااک ید  دانشااگاه هااا کیااالکترون

 بانااد، یپهنااا نااهیزم د  یا ساااخت مسااائل و مشااکالت

 کیو ناود فرهن  آموزش الکترون نترنتیا نییپا سرعت

آن هاا،  نماودناست همزمان با فراهم  یو ضرو  ستین

 رانیمد نیب یآموزش وهیش نیضرو ت ا نییتا نهید  زم

 دیاتول یالز  بارا یها یحداقل توانمند جادیا د،یو اسات

 تیحما ک،یمتناسب با آموزش الکترون یآموزش یمحتوا

ا ائاه دهناده خادمات ساخت  نیاز موسسات و مسائول

 یطراحا ماتی)به منظو  کااهش ق یو نر  افزا  یافزا 

آن(، ا ائاه   یفایو بهاود ک کیآموزش الکترون یدو ه ها

ا ائاه  نیو همچنا رانیاو فراگ دیباه اساات وهیو ازاتیامت

به عنوان  رانیفراگ یالز  جهت توانمندساز یآموزش ها

 کیاافراد استفاده کنناده از آماوزش الکترون نیتر یاصل

آماده و  شیپا بحارانانجا  شود. با توجاه باه  یاقدامات

بر اداماه آماوزش  یگرفته شده مان ماتیتصم نیهمچن

 یعلو  پزشاک یبه صو ت مکمل، دانشگاه ها کیالکترون

 کیآموزش الکترون تیو کم تیفیبه ک نسات دیباکشو  

 یبارا ازیان ماو د یها نهیزمو  داشته  ا الز  توجهخود 

...  و رسااختیز ت،یافیک نظر از بهتر هرچه یساز ادهیپ

 زیا اساتا ن نیا. د  انادینما فاراهم  ا آماوزش ناوع نیا

 ریسااا کیااالکترون آمااوزشموفااق  اتیااتجرباز  اسااتفاده

 نیهمچنا و یخاا ج و یداخلا یآموزشا یهاا ستمیس

 و کیااالکترون آمااوزش اماار د  نیمتخصصاا شاانهاداتیپ

 دانشاگاه آماوزش توساعه ییدانشجو تهیمک انیدانشجو

 .ندینما استفاده کشو  یپزشک علو  یها

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

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

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

امار  همکا ی دانشجویان صاحب نظر و متخصص د  -3

همکاا ی اسااتید مطارح  -4آموزش د  ساطح کشاو ، 

آمااوزش پزشااکی کشااو  د  تهیااه و  وایاای پرسشاانامه 

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

گستردگی و پوشش شااخص  -6ا زشیابی الکترونیک و 

های مهم آموزش مجاازی د  ا زشایابی انجاا  شاده. و 

لعه میتوان بدین ماوا د همچنین از نقا  ضعف  این مطا

عاد  همکاا ی حاداکثری دانشاجویان  -1اشا ه نماودم 

کمیته های دانشاجویی توساعه آماوزش دانشاگاه هاای 

-ها. لاا پیشنهاد میعلو  پزشکی کشو ، تعداد کم نمونه

شااود باارای مطالعااات بعاادی جامعااه گسااترده تااری از 

دانشجویان به دلیل آشنایی ایشان با آموزش مجاازی د  

 استفاده شود. 19پاندمی بیما ی کووید  شرایط
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 شاپو  ی آموزش جندیعهی توسمجله                    

 ی آموزش علو  پزشکی توسعهی مرکز مطالعات و فصلنامه                                                                                                                                          

   99 پاییز، 3، شما ه یلزدهمساش                                                                                                                                                          

و چشم انداز استفاده مکمل از آن  در دوران پسا  19 دیکوو یریدر بحران همه گ کیآموزش الکترون یابیارز

 کشور یعلوم پزشک انینشجودا  دگاهیاز دبحران 

 .دانشجو، گروه هوشاری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علو  پزشکی جندی شاپو  اهواز، اهواز، ایران حمید یزدانی نژاد:

عضو هیأت علمی، گروه دا وسازی بالینی، دانشکده دا وسازی، دانشگاه علو  پزشکی جندی شاپو  اهاواز، اهاواز،  کاوه اسالمی:

 .ایران

 .جندی شاپو  اهواز، اهواز، ایران عضو هیأت علمی، گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علو  پزشکی :*ارجمندرضا 

 .دانشجو، گروه فیزیوتراپی، دانشکده تواناخشی، دانشگاه علو  پزشکی جندی شاپو  اهواز، اهواز، ایران شاکریان: نرگس

 .نشکده پرستا ی مامایی، دانشگاه علو  پزشکی جندی شاپو  اهواز، اهواز، ایراندانشجو، گروه مامایی، دا نسترن ترک شیرازی:

 .دانشجو، گروه علو  آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علو  پزشکی جندی شاپو  اهواز، اهواز، ایران رضا ابوعلی:

انشگاه علو  پزشکی جندی شااپو  اهاواز، دانشجو، گروه تکنولوژی پرتوشناسی، دانشکده پیراپزشکی، د محسن برگ بیدوندی:

 .اهواز، ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جندی شاپو  اهواز، اهواز،  عضو هیأت علمی، گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علو  پزشکی مسؤول: سندهینو*

 ایران.

 

د  شهر ووهان کشو  چین گزا ش شد  2019که موا د ابتالی آن از اواخر ساش  19بیما ی کرونا ویروس  :چکیده

ها شده است. به همین منظو  آموزش از جمله حضو  د  دانشگاه هاباعث اعماش محدودیت د  بسیا ی از فعالیت

های حضو ی د  علو  پزشکی شده است. این نوع از ایگزین آموزشها از جمله ایران جالکترونیک د  بسیا ی از کشو 

آموزش نیز نیازمند ا زیابی کیفیت و میزان کا برد آن د  دو ان پسا کرونا است لاا برآن شدیم مطالعه ای با هد  

العه تعیین دیدگاه دانشجویان بعنوان ذی نفعان مستقیم آموزش الکترونیک د  این خصو  انجا  دهیم. د  این مط

 پزشکی علو  هایدانشگاه دانشجویان کمیته دانشجویی توسعه آموزش کلیه آن آما ی جامعه پیمایشی _ توصیفی

 وا د مطالعه سرشما ی به نفر 127 تعداد به ای نمونه هاآن بین از که بودند 1399-1398تحصیلی  ساش د  کشو 

 از گرفت. قرا  استفاده مو د پایایی و  وایی تأیید از پس هک ساخته بود محقق پرسشنامه هاداده آو یجمع ابزا  شدند.

تایین سواالت بسته پاسخ و از  وش تحلیل محتوایی برای سواالت باز  و توصیف جهت توصیفی آما ی هایشاخص

دهد که عمده نشان می الکترونیک آموزش فراگیران نظرات مجموع .شد استفاده هاداده تحلیل و تجزیه پاسخ جهت

 باند و پهنای زمینه د  ساختا ی مسائل و مشکالت کشو  پزشکی علو  هایدانشگاه د  الکترونیک آموزش مشکل

های ضرو ی اساتید و دانشجویان د  به و عد  وجود مها ت الکترونیک آموزش فرهن  ناود اینترنت، پایین سرعت

های نر سازی افراد د  کنا  تامین زیرساخت های توانمندکا گیری این نوع آموزش است. بنابراین فراهم نمودن بستر

 این  وش بعنوان آموزش مکمل د  علو  پزشکی اهمیت دا د.  افزا ی د  به کا گیریافزا ی و سخت

 .، کیفیت، پسا بحران، آموزش مکمل19آموزش الکترونیک، کووید  واژگان کلیدی:
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