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 مقاله پژوهشی

   ۱۹-ديکوو يپاندم دوران در يمجاز آموزش تيفيک يابيارز
  هياروم يعلوم پزشک دانشگاه انيدانشجو دگاهيد از

  
  ٤يده دالوري، سع*٣يسان فائز ي، آ٢يازخاني، زهرا ن١يليمحمد جبرائ

  
  27/09/1401تاریخ پذیرش  23/07/1401تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

علوم  يهادانشگاهدر  يز، باعث شد که استفاده از آموزش مجاياجتماع يگذارفاصلهت يدر سراسر جهان و لزوم رعا ۱۹-ديکوو يوع پاندميش :هدف و زمينهپيش
ن پژوهش با يان دارد، اينشجودا يريادگيند يدر فرآ ينقش مهم دورانن يارائه شده در ا يآموزش مجازت يفينکه کيدا کند. با توجه به ايرشد روزافزون پ يپزشک

  انجام شد. هياروم يان دانشگاه علوم پزشکيدانشجودگاه يداز  ١٩-ديکوو يدر دوران پاندم يت آموزش مجازيفيک يابيارزهدف 
 هياروم يعلوم پزشکنشگاه داان ينفر از دانشجو ۳۷۰پژوهش شامل انجام شد. جامعه  ۱۴۰۰سال در بود که  يمقطع-يفياز نوع توصمطالعه  نيا: کارمواد و روش

 هادادهآمد.  به دستآن  يياياو پ ييکه روا ساخته بودمحقق ياداده پرسشنامه يانتخاب شدند. ابزار گردآور ينسبت -ياطبقه يريگنمونهروش ق يبودند که از طر
 قرار گرفتند.ل يمورد تحل ۱۶نسخه  SPSSبا استفاده از نرم افزار 

ان يزان استفاده دانشجويم نيخود را در سطح متوسط گزارش کردند. همچن يوتريزان مهارت کامپيم در مطالعه کنندهشرکتان يدانشجودرصد  ٦٢ش از يب: هاافتهي
دگاه ياز د يوزش مجازت آميفيک يابيارزگانه ششاز کسب شده در ابعاد ين امتيانگيبود. م درصد)٢٩ن (يشتر از آموزش آناليدرصد) ب٤٢( نيآفالاز آموزش 

ن يآموزش آنال )،٤٧/٣ستاد (ن دانشجو و اي)، تعامل ب ٠٧/٤(يباني)، خدمات پشت١٤/٤(يابي)، ارزش٣٢/٤( يريادگيت يريب بود: سامانه مدين ترتيان بديدانشجو
  ) بود.٣٢/٣( يکيالکترون ي) و محتوا٦٣/٣(

 يدر آموزش مجازان يدانشجو د وياساتن ين و تعامل بي، آموزش آنالشدهارائه يکيالکترون يت محتوايفيک که دهديمق نشان ين تحقياج ينتا:  يريگجهيبحث و نت
 يازهايبه ن يکيالکترون يحتوه ميد دانشگاه در تهيکه اسات رسديمبه نظر  ين بودند. لذا ضرورييه در سطح متوسط و پاياروم يدر دانشگاه علوم پزشک شدهارائه

شتر برگزار يب نيالات آنجلس ،الزم يهارساختيزجاد ين الزم است با ايد گردند. همچنيتول ياچندرسانه صورتبهن محتوا يان توجه کرده و ايدانشجو يريادگي
 ش دهند.يزان  تعامل را افزاي، ميريادگيت يريسامانه مد يارتباط چهره به چهره و استفاده از تاالر گفتگو يشود و با برقرار

  يکيالکترون يريادگي، ي، آموزش مجاز١٩-ديکوو يپاندم: هادواژهيکل
  

 ۴۶۹-۴۷۸، ص ۱۴۰۱، شهريور ۱۵۵درپي بيستم، شماره ششم، پيمجله پرستاري و مامايي، دوره 

  
  ٤٤٣٣٦٥٨٠٠٤ تلفن: کميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي اروميه، ه، ياروم: آدرس مکاتبه

Email: faeziaysa77@yahoo.com 

 
  مقدمه

 در شهر ووهان ۲۰۱۹در دسامبر  ۱۹-ديکوو يروسيو يماريب

 يامسئلهو  )۱(افت يوع يدر کل جهان ش سرعتبهدار شد و ين پديچ
و سالمت افراد و جوامع محسوب شد  يبهداشت عموم يبرا يجد

ت ي، رعاآنو کنترل  يمارين بياز ابتال به ا يريشگي. تنها راه پ)٢(
و  يز از تجمعات انسانيو پره )٣(توسط عموم مردم  ياصول بهداشت

                                                             
 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایرانتحقیقات انفورماتیک سالمت و زیست پزشکی،  مرکزاطالعات سالمت،  دیریتمدانشیار  ١
 نفرولوژي و پیوند کلیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایراندانشیار، مرکز تحقیقات  ٢
  (نویسنده مسئول) کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران ٣
 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران ٤

در  ۱۹-ديکوو يبا شروع پاندم رونيازا. )۴( بود يخانگ نهيقرنط
 ياجتماع يگذارفاصلهت يبر رعا يبهداشت يهاپروتکلسراسر جهان، 

 .)٦, ٥(شد  يحضور يهاکالس يليکرده که منجر به تعط ديتأک
، تمام ۱۹-ديکوو  يبه وجود آمده در دوران پاندم يط ناگهانيشرا

 يهاچالشرا با  يعلوم پزشک يهادانشگاه خصوصبه هادانشگاه
کرد آموزش يدر رو يرات اساسييازمند تغيکه نمواجه کرد  يفراوان
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ن راستا، استفاده از آموزش يدر هم خودشان بودند يو حضور يسنت
و ارائه آموزش،  يتنها بستر مناسب جهت طراح عنوانبه يمجاز

 يلياز تعط يريو جلوگ يت آموزشيدر تداوم فعال ينقش مهم
  .)٧(فا کرد يا هادانشگاه

 يابين، ارائه و ارزشي، تدويطراح يبرا ياوهيش يمجازآموزش 
ارتباطات و  يو امکانات فناور هاتيقابلق يآموزش است که از طر

 يزمان تيمحدودان بدون يدانشجو يريادگيکمک به  ياطالعات  برا
از  يآموزش ين نوع آموزش، محتوايا در )۸( رديگيمبهره  يو مکان

به دانشجو  ياچندرسانه صورتبه يريادگيت يريستم مديق سيطر
ا ين يآنال صورتبهاستاد -ن دانشجويو امکان ارتباط ب شدهارائه
. مطالعات )٩(گردديمفعال برقرار  يريادگيجهت تعامل و   نيآفال

را  يوزش مجازب آميا و معاينه انجام شده و مزاين زميدر ا ياديز
که در پاکستان انجام  يامطالعه ازجمله، اندکردهمشخص  وضوحبه

ن يب يکيالکترون يريادگي يل برايداد که استفاده از موباشد، نشان 
 ۸۶اما  باشديم يتاليجيد يگر ابزارهايشتر از ديب يان پزشکيدانشجو

را به  يآموزش حضور يو دندانپزشک يان پزشکيدرصد دانشجو
که در  يامطالعهج ي. نتا)۱۰( دهنديمح يترج يکيآموزش الکترون

به زمان  يمانند عدم وابستگ يانجام شد، نشان داد که موارد ياندونز
از  يکينه کم و دانشجو محور بودن آموزش الکترونيو مکان، هز

 يو موارد باشنديمن نوع از آموزش يا يهاتيمزان يدگاه دانشجويد
، عدم درک درست دروس، يش موارد درسيمانند عدم تمرکز، افزا

ن نوع از آموزش يب ايمعا تواننديمنترنت و عدم تعامل ينه ايهز
کرونا در دانشگاه علوم  يکه قبل از پاندم يامطالعه. )۱۱(باشند 

 يدارا يه انجام شد نشان داد استفاده از آموزش مجازياروم يپزشک
که در نظر  باشديم ييدهايو تهد هافرصتنقاط قوت، نقاط ضعف، 

 يمناسب يياجرا يهاياستراتژ توانديمن موارد ياز ا هرکدامگرفتن 
  .)۱۲(داشته باشند  ين آموزشيوه نويش نياستفاده درست از ا يرا برا

برخوردار باشد تا بتواند  يت مطلوبيفيد از کيبا يآموزش مجاز
ن ين تضميبنابراان باشد يدانشجو يريادگي يازهاين يپاسخگو

است  يضرور ي، امرريگهمهن بحران يدر ا يت آموزش مجازيفيک
فعال و  يريادگيجهت  يستيبا يعلوم پزشک يهادانشگاهو  )١٣(

 يزيربرنامهان به يدانشجو يريادگي يازهايبر ن يآموزش مبتن
ت يفيک يارتقا يالزم برا يهايفناورق پرداخته و از يدق يآموزش

 يبه عوامل يآموزش مجاز ين در اجرايآموزش استفاده کند همچن
ستم يت استفاده سيبازخورد و قابل الت،يتسه ،يطراح مانند تعامل،

رغم يعل رونيازا، )١٤(ژه داشته باشند يتوجه و يريادگيت يريمد
 آن در اهداف يو اثربخش يل بالقوه آموزش مجازيوجود پتانس

ت آن يدر موفق يت آموزش مجازيفيک يابي، ارزيريادگي و ياددهي
قات انجام شده نشان ي. تحقباشديمبرخوردار  ياژهيو يتياز اهم

مانند  يابعاد مختلف يدارا يآموزش مجازت يفيکه ک دهديم

 يت محتوايفيدانشجو، ک-، تعامل استاديريادگيت يريستم مديس
که در  باشديمره يو غ يابي، ارزشيباني، خدمات پشتيکيالکترون

. لذا هدف از انجام )١٧-١٥(رند يقرار گ يموردبررسد يآن با يابيارز
 يدر دوران پاندم يت آموزش مجازيفيک يابيارز ن پژوهش،يا

بود تا  هياروم يان دانشگاه علوم پزشکيدانشجودگاه يداز  ١٩-ديکوو
 يآموزش مجازت يفيت کيان از وضعيق درک دانشجويبا شناخت دق

ده يشيت آن انديفيک يارتقا يدات الزم برايدر ابعاد مختلف، تمه
  شود.

  
  کارروش مواد و 

انجام  ۱۴۰۰سال در بود که  يمقطع-يفياز نوع توصمطالعه  نيا
 يان دانشگاه علوم پزشکيشد. با توجه به مشخص بودن تعداد دانشجو

. از مجموع شدن ييق جدول مورگان تعياز طر ازيموردنه، نمونه ياروم
سال دوم  ماههششدر ه ياروم يدانشگاه علوم پزشک انيدانشجو

)، مطابق جدول مورگان، حجم =۲۶۶۹N، (۱۴۰۰-۱۴۰۱يليتحص
قات يدر تحق يريگنمونهد. با توجه به قواعد ين گردييتع ۳۳۶نمونه 

مورد) به حجم نمونه اضافه شد.  ۳۴درصد ( ۱۰زان يم يدانيم
مختلف  يهادانشکدهان ينفر از دانشجو ۳۷۰ درمجموعن يبنابرا

از ابعاد مختلف  يکه و درک کامله  ياروم يدانشگاه علوم پزشک
  ت آن داشتند، شرکت کردند. يفيک

 باشديم ينسبت -ياطبقه ق،ين تحقيدر ا يريگنمونهروش 
، يه (پزشکياروم يدانشگاه علوم پزشک يهادانشکده کهيطوربه

 هاطبقه )يو داروساز يدندانپزشکبهداشت، ، يراپزشکي، پيپرستار
متناسب با  هادانشکدهيك از  هر در نمونه تعداد دهنديمل يرا تشک

 صورتبه يريگنمونهشدند.  انتخاب هادانشکدهان آن يتعداد دانشجو
بودند که در  يانيار ورود ما دانشجويمعد. يانجام گرد يکامًال تصادف

استفاده کرده  ياز آموزش مجاز يليدوران کرونا، حداقل دو ترم تحص
ار خروج ما يمعل به شرکت در مطالعه را داشتند و يبودند و تما

 ياز آموزش مجاز يدالورود بودند که تجربه کافيان جديدانشجو
مطالعه از پرسشنامه استفاده شد  يهاداده يگردآور ينداشتند.  برا

ابعاد مختلف  ييو شناسا  )۲۵-۱۸(مرتبط  يکه با مطالعه متون علم
بخش اول  ن ساخته شد.ي، توسط محققيت آموزش مجازيفيک

ر ي، نظدهندگانپاسخ يکيپرسشنامه، شامل  اطالعات دموگراف
، يوتريزان مهارت کامپيالت، رشته، ميت، سن، سطح تحصيجنس

ن بود. در بخش يو آنال نيآفال يزان استفاده از بستر آموزش مجازيم
در ابعاد  يت آموزش مجازيفيک يابيز به ارزيدوم پرسشنامه ن

 يها)، کالسسؤال ٨(يکيالکترون يگانه شامل محتواشش
ن دانشجو و يتعامل ب)، سؤال٨(يابي)، ارزشسؤال٨ن(يآنال

) و خدمات سؤال٥(يريادگيت يري)، سامانه مدسؤال٦استاد(
 ۵کرت و از نوع يار ليق معي) پرداخته شد که از طرسؤال٨(يبانيپشت
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اد) يز يلي= خ٥اد و ي= ز٤= متوسط، ٣= کم ٢کم، يلي= خ١( يانتخاب
 ۷دگاه ياز د شدهساختهپرسشنامه  ييمورد ارزيابي قرار گرفت. . روا

ک ينفر انفورمات ۲ت اطالعات سالمت، يرينفر مد ۲نفر از خبرگان( 
ز از يپرسشنامه ن ييايپاشد.  دييتأ) ينفر آموزش پزشک ۳و  يپزشک

ن منظور پرسشنامه يشد. به ا يکرونباخ بررس يق محاسبه آلفايطر
، ينفر از جامعه پژوهش داده شد و پس از گردآور ١٥به  شدهيطراح

 هاپرسشنامه. آمد  به دست ٩١/٠آن  يکرونباخ برا يمقدار آلفا
ان ين دانشجويپژوهشگر، ب يو با مراجعه حضور يکاغذ صورتبه

ک ماه يدر مدت  يحضور يهاآزمونام يمختلف در ا يهاهدانشکد
با استفاده از  شدهيگردآور يهاد. دادهيع گرديتوز يع و گردآوريتوز
قرار گرفت و  ليوتحلهيتجزمورد  ١٦نسخه  SPSS يافزار آمارنرم
  در قالب جدول و نمودار ارائه شد. يفيآمار توص صورتبه

 
 هاافتهي

دانشگاه علوم  يهادانشکدهدر  شدهعيتوزپرسشنامه  ٣٧٠از 
زان يشد (م يل و گردآوريپرسشنامه تکم ٢٥٠ه ياروم يپزشک

 ازلحاظن مطالعه يکنندگان در ادرصد). مشارکت ٥/٦٧ ييپاسخگو
و   يدر کارشناس) درصد٤/٦٠(نفر  ١٥١ ب،يبه ترت يليمقطع تحص

در ) درصد١٤نفر( ٣٥ و ياحرفه يدکتردر ) درصد٦/٢٥(نفر  ٦٤
ن تعداد يشتريبل بودند. يمشغول به تحصارشد  يمقطع کارشناس

) و درصد٢/٦٣نفر( ١٥٨زن در مطالعه،  کنندهشرکتان يدانشجو
 ١٨٣سال  ٢٥-٢٠ يدر گروه سن و)  بودند درصد٦/٦١(١٥٤يربوميغ

زان مهارت ي، مانيدانشجودرصد  ٦٢ش از ي) بودند. بدرصد٢/٧٣نفر(
زان ين ميکردند همچن يابيخود را در سطح متوسط ارز يوتريکامپ

بود.  نيشتر از آموزش آناليب نيآفالان از آموزش ياستفاده دانشجو
 ١٤٣ تاپلپ ز،ين يآموزش مجاز يبرا مورداستفادهن ابزار يرشتيب

 جدول( باشديم) درصد٢/٣٩نفر(٩٨ تلفن همراه) و درصد٢/٥٧نفر (
۱(.  

   
 )N= ٢٥٠(  کنندگانشرکت يانهيزم يهايژگيو :)١(جدول 

  درصد تعداد رهايمتغ  ابعاد

  دانشکده

  ۳۶,۳۱  ۹۱  پزشکي
  ۶,۴۸  ١٧  دندانپزشکي

  ۶,۰۳  ١٥  داروسازي
  ۱۸,۵۵  ٤٦  پرستاري

  ۲۰,۴۵  ٥١  پيراپزشکي
  ۱۲,۱۸  ٣٠  بهداشت

  مقطع تحصيلي 
  ٤/٦٠  ١٥١  کارشناسي

  ١٤  ٣٥  کارشناسي ارشد
  ٦/٢٥  ٦٤  ياحرفهدکتري 

  جنسيت 
  ٨/٣٦  ٩٢  مرد
  ٢/٦٣  ١٥٨  زن

  سن 

  ٨/٢٠  ٥٢  ٢٠کمتر از
٢/٧٣  ١٨٣  ٢٥-٢٠  
٤/٤  ١١  ٣٠-٢٥  

  ٦/١  ٤  ٣٥باالي

  سکونت
  ٤/٣٨  ٩٦  بومي

  ٦/٦١  ١٥٤   يربوميغ

    مورداستفاده يابزارها
  ٢/٥٧  ١٤٣  تاپلپ

  ٢/٣٩  ٩٨  موبايل
  ٢/٣  ٨  کامپيوتر
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  ٤/٠  ١  تبلت

  مهارت کامپيوتري

  ٢/١٧  ۴۳  کم
  ٤/٦٢  ١٥٦  متوسط

  ٤/٢٠  ۵۱  زياد

    نيآفالميزان استفاده از آموزش مجازي 
  ٤/٢٢  ٥٦  کم

  ٤٢  ١٠٥ متوسط
  ٦/٣٥  ٨٩  زياد

  ميزان استفاده از آموزش مجازي آنالين
  ٦/٤٥  ١١٤  کم

  ٦/٢٩  ٧٤  متوسط
 ٨/٢٤  ٦٢  زياد

  
  

از ين امتيشتريب يکيالکترون يدر بعد محتوا ٢مطابق جدول 
از ين امتي) و کمتر۶۳/۳ان (ياز دانشجويمربوط به متناسب بودن  با ن

. در باشديم) ٨٥/٢( ياچندرسانه صورتبه يمربوط به ارائه محتو
ط ساده و قابل ياز مربوط به محين امتيشتريز بين نيبعد کالس آنال

از مربوط به در نظر گرفتن ين امتي) و کمتر٩١/٣( يسازيشخص
 يابي. در بعد ارزشباشديم) ٢٠/٢استراحت  ( يبرا يزمانمدت

 صورتبهامتحان  يت از برگزارياز مربوط به رضاين امتيشتريب
اختصاص  زمانمدتاز مربوط به ين امتي) و کمتر٦٩/٤( يمجاز
. در بعد تعامل باشديم) ٢٧/٢(  سؤاالتبه  ييپاسخگو يبرا شدهداده

سامانه  ياز مربوط به برخوردارين امتيشترين دانشجو و استاد بيب
از مربوط به ين امتي) و کمتر٧٥/٣( يکاف يهاتيروم از قابل ياسکا

ت يريدر بعد سامانه مد .باشديم) ٣٩/٢د از وب کم (ياستفاده اسات
بدون  يبه مطالب درس ياز مربوط به دسترسين امتيشتريب يريادگي

ش  ياز مربوط به افزاين امتي) و کمتر۵۹/۴( يو مکان يت زمانيمحدود
د يق تاالر گفتگو در نويان از طرين دانشجويو مشارکت در ب يهمفکر

از ين امتيشتريب زين  يباني. در بعد  خدمات پشتباشديم) ٦٠/٢(
) و ۳۹/۳ستم (يبه س يبانيکارکنان پشت يمربوط به تسلط کاف

نترنت و شبکه يت ايفياز مربوط به مناسب بودن کين امتيکمتر
  . باشديم) ٥١/٢(

  
 )١ - ٥رات يي(دامنه تغ يت آموزش مجازيفيمربوط به ابعاد ک يهاتميآاز ين امتيانگيم ):٢جدول (

  اريانحراف مع نيانگيم موارد مرتبط  يت آموزش مجازيفيکابعاد 

  محتوي الکترونيکي

  ٢٧/١ ۶۳/۳  متناسب بودن  با نياز دانشجويان
  ٠٧/١  ۸۶/۲  به روز و بر اساس جديدترين منابع علمي

  ٦٦/١  ۹۰/۲  برخورداري از کيفيت مناسب 
  ٩٢/٠  ۰۴/۳  هاي کاربردي و نکات کليدي و مهمحاوي مثال

  ٨٩/٠  ۱۱/۳  هايها، اشکال و گرافاستفاده از رنگ 
  ٩٩/٠  ۹۷/۲  داراي انسجام ساختاري 

  ٠١/١  ۸۵/۲  ) و... ييانمايپواي (متن،صدا،چندرسانه صورتبهارائه محتوي 
  ٠٣/١  ۹۳/۲  با تعداد واحد   شدهارائهحجم محتواي  يخوانهم

  کالس آنالين

  ٠٠/١  ٩٢/٢  کيفيت صدا و تصوير اساتيد 
  ٩٥/٠  ١١/٣  هاي آنالين از سوي اساتيدتوانايي هدايت و مديريت کالس

  ٠٢/١  ١٠/٣  اساتيد موقعبهحضور 
  ١,٧٨  ٩١/٣  سازيمحيط ساده و قابل شخصي

  ١٨/١  ٨٨/٢  دسترسي به ميکروفن و دوربين جهت ارتباط چهره به چهره  
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  ٠٩/١  ٨٠/٢  و با عالقه  يپرانرژارائه مطالب 
  ٠٢/١  ٨٣/٢  و دانلود محتوي  يگذاراشتراکامکان به 

  ٠١/١  ٢٠/٢  براي استراحت  يزمانمدتدر نظر گرفتن 

  ارزشيابي 

  ٧٨/١  ٦١/٤  مجازي  صورتبهرضايت از برگزاري امتحان 
  ٢٦/١  ٠١/٣  باال بودن نمرات درسي در امتحانات مجازي نسبت به حضوري

  ٢٧/١  ٩٦/٢  تشريحي و ....)  –(تستي  سؤاالتتنوع الزم 
  ١٥/١  ٩٣/٢  شدهارائهمطابقت ارزشيابي مجازي با محتواي 

  ٢٣/١  ٦٠/٢  بازخورد مناسب اساتيد به تکاليف بارگذاري شده در نويد 
  ١٣/١  ٢٧/٢  سؤاالتبراي پاسخگويي به  شدهدادهاختصاص  زمانمدت

مان ارائه اطالعات کافي در رابطه با شرايط آزمون مجازي و ز
   سؤاالتبرگزاري امتحان و نوع 

٠٧/١  ٩٢/٢  

  ٣٧/١  ٣٦/٣  تدابير الزم جهت جلوگيري از تخلف دانشجويان 

  تعامل بين دانشجو و استاد 

  ٢٤/١  ٦٩/٢  ز تعامل با استاد در بستر آموزش مجازي رضايت ا
  ١٩/١  ٩٢/٢  کافيهاي برخورداري سامانه نويد از قابليت

  ٧٩/١  ٧٥/٣  هاي کافيبرخورداري سامانه اسکاي روم از قابليت
اير سامکان دسترسي به استاد براي حل مشکالت از طريق نويد و 

  هاي اجتماعي شبکه
٢١/١  ٩٢/٢  

  ٠٨/١  ٣٩/٢  استفاده اساتيد از وب کم  
  ٣٦/١  ٦٦/٢  بهبود تعامل با استفاده از تاالر گفتگو در نويد 

  سامانه مديريت يادگيري

  ١١/١  ٥٩/٤  دسترسي به مطالب درسي بدون محدوديت زماني و مکاني 
  ٠٩/١  ٢١/٣  هاي الزم جهت استفاده از بستر مجازي ارائه آموزش 

  ١٩/١  ٥١/٣  هاي سامانه نويدتوانايي استفاده آسان از قابليت
  ٢١/١  ٣٩/٣  در سيستم  شدهگرفتههاي به کار و ويژگي هاکونيآشفافيت 

الر افزايش  همفکري و مشارکت در بين دانشجويان از طريق تا 
  گفتگو در نويد

١٨/١  ٦٠/٢  

  خدمات پشتيباني

  ٠٦/١  ۵۵/۲  پشتيباني فني الزم در صورت بروز مشکل 
  ٠٢/١  ٥١/٢  مناسب بودن کيفيت اينترنت و شبکه 

  ٦٦/١  ٣,٣٩  هاي الزم برخورداري کارکنان پشتيباني از مهارت
زمان  خصوصًاارائه راهکارهاي مرتبط با حل مشکالت شبکه 

  هاي آنالين برگزاري آزمون
٠٩/١  ٨٩/٢  

  ٠٦/١  ٧١/٢  ) FAQپاسخگويي پشتيباني الکترونيکي (تلفني و ايميل و 
  ١٢/١  ٩٢/٢  ارائه نحوه کار با سيستم از طريق فايل آموزشي 

  ٤٥/١  ٥٨/٣  تسلط کافي کارکنان پشتيباني به سيستم 

  ٠٦/١  ٤٩/٣  فراموشي  در صورتبه ايميل،  رمز عبورارسال 

  
گانه نشان داد که ششدر ابعاد  يت آموزش مجازيفيک يابيارز
) ١٤/٤( يابي)  و ارزش٣٢/٤(يريادگيت يريان از سامانه مديدانشجو

) و آموزش ٣٢/٣(شدهارائه يکيالکترون يت و از محتواين رضايشتريب
  .)١ت را داشتند (نمودار ين رضاي) کمتر٦٣/٣ن (يآنال
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 )١ - ٥رات يي(دامنه تغ يمجاز ت آموزشيفيگانه کششاز در ابعاد ين امتيانگيم :)١(نمودار 
  

 يريگجهينتبحث و 
است و  سابقهيب يدر آموزش پزشک ۱۹-ديکوو يپاندم ريتأث
-٢٦(جاد کرديا يعلوم پزشک يهادانشگاه يرا برا يفراوان يهاچالش

 تيفيک يابي، موضوع ارزيمجاز آموزش يو اجرا يسازادهيپبا  .)٢٨
ت ي، اهمآنت يزان موفقيو سنجش م يکيالکترون يريادگي
ق، با استفاده از پرسشنامه ين تحقي. در ادا کرده استيپ شيازپشيب

 يدميط اپيدر شرا يآموزش مجاز تيفيک يابيساخته به ارز محقق
پرداخته  هياروم يپزشک ان در دانشگاه علوميدگاه دانشجويکرونا از د

ان يدانشجو که دهديمن مطالعه نشان يا يهاافتهيشده است. 
 يريادگيت يريابعاد مانند سامانه مد يبرخدر  يآموزش مجاز تيفيک

کردند  يابيارزدر سطح مطلوب  يبانيخدمات پشت و يابيد)، ارزشي(نو
و   )٢٩(ج مطالعه انجام شده در دانشگاه فردوس مشهديکه با نتا

 نينصرالدمطالعه انجام شده در دانشگاه خواجه  جينتان با يهمچن
 يابيان را در سطح مطلوب ارزيت دانشجويزان رضايکه م يطوس

  . )٣٠(دارد يخوانهمکرده است 
 يت آموزش مجازيفين مطالعه کيدر ا آمدهدستبهج يطبق نتا

، آموزش شدهارائه يکيالکترون يت محتوايفيابعاد مانند ک يدر برخ
ن ييدر سطح متوسط و پاان يد و دانشجوياساتن ين و تعامل بيآنال

که اشاره به تمرکز و همکاران  يج مطالعه صفدريبودند که با نتا
 يفور يفعال و ارائه بازخوردها يريادگي يتعامل ، ارتقابر  ترشيب

در  يکاف يبانيپشت دارد مطابقت داشته و بر ضرورتدر طول دوره 

 .)٣١(کنديم ديتأکن يآنالآموزش  يبرا الزمفراهم نمودن امکانات 
 تهران يهادانشگاهدر  يان از آموزش مجازيدانشجو ينظرسنج جينتا

 مندبهرهمناسب  يآموزش ياز محتوا هاآننشان داد که  زين
ق حاضر يمشابه تحق )٣٣(و همکاران ين نوراللهيهمچن )٣٢(اندنبوده

 يمحتوا يان، طراحيد دانشجويدند که از دان کريدر پژوهش خود ب
ق يج تحقين نتايبرآورد شده است. همچنمتوسط در سطح  يآموزش

در  هاآزمون تيفيکان يدانشجواد که د و همکاران هم نشان يفتح
در  )٣٤( دانستنديمرا نامطلوب  شدهارائه يدوره آموزش مجاز

 يهاوهيشان يدانشجو ازنظرنشان داده شد که  زين يگريات دقيتحق
, ٣٥(، اثربخش نبوده است يدوره آموزش مجازان يدر پا يابيارزش
در سطح مطلوب  يابيبعد ارزش ازلحاظق حاضر يج تحقينتا اما  )٣٦
 يهادانشگاهج در يل تفاوت نتايدل احتماًال. که شده است يابيارز

  .باشديم يابيمختلف ارزش يهاوهيشمختلف 
 يکيالکترون يت محتوايفيک که دهديمق نشان ين تحقياج ينتا

در آموزش ان يد و دانشجوياساتن يتعامل بن و ي، آموزش آنالشدهارائه
ه در سطح متوسط ياروم يدر دانشگاه علوم پزشک شدهارائه يمجاز
ه يد دانشگاه در تهيکه اسات رسديمبه نظر  ين بودند. لذا ضرورييو پا

ان توجه کرده و يدانشجو يريادگي يازهايبه ن يکيالکترون يمحتو
د ينه باين زميگردند. در اد يتول ياچندرسانه صورتبهن محتوا يا

د ياسات ياستاندارد برا يد محتوايتول يالزم برا يآموزش يهاکارگاه
ان و بهبود يدانشجو يريادگيت يفيش کيافزابرگزار شود. جهت 

٣٫٣٢
٣٫۶٣

۴٫١۴

٣٫۴٧

۴٫٣٢
۴٫٠٧

٠

٠٫۵

١

١٫۵

٢

٢٫۵

٣

٣٫۵

۴

۴٫۵

۵

محتوی الکترونیکی کالس آنالین ارزشیابی تعامل سامانھ مدیریت 
یادگیری

خدمات پشتیبانی
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 يو بارگذار نيآفالدر کنار جلسات بهتر است  يط آموزشيشرا
 نيالجلسات آنالزم  يهارساختيزجاد يبا ا، يآموزش يمحتواها

با طرح  يستيد باياسات زين نيآنال يهاکالسشتر برگزار شود و در يب
زان  يارتباط چهره به چهره (استفاده از وب کم)، م يو برقرار يسؤاالت

گر با استفاده از يد يش دهند؛ و از سويان را افزايمشارکت دانشجو
د يو بازخورد مناسب اسات  يريادگيت يريسامانه مد يتاالر گفتگو

   ان را ارتقا دهند.يد و دانشجوياساتن يتعامل ب
در دوران  يآموزش مجازت يفيک يابيبه ارز فقط مطالعه حاضر

دگاه يه از دياروم يدر دانشگاه علوم پزشک ١٩-د يکوو يپاندم
 شنهاديپ لذا. است آن يهاتيمحدود از يکي ان پرداخت کهيدانشجو

 در ضمنًا. شود يابيز ارزيد نيدگاه اساتيد يبعد مطالعه در شوديم

شنهاد يلذا پ. شد استفاده يکم يهاروشپرسشنامه و  از مطالعه نيا
 يابيز در ارزين يفيک يهاروشاز  ،يآت مطالعات در تا گردديم

  استفاده گردد. يآموزش مجاز
  

  يتشکر و قدردان
مصوب در دانشگاه علوم  يقاتين مقاله مستخرج از طرح تحقيا
کد اخالق    ي. که داراباشديم ۲۹۷۳ه به شماره ثبت ياروم يپزشک

IR.UMSU.REC.1400.420 ان محققان الزم ي. در پاباشديم
ن پژوهش تشکر و يدر ا کنندهمشارکتان ياز همه دانشجو داننديم

  ند.ينما يقدردان
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EVALUATION OF THE QUALITY OF VIRTUAL EDUCATION 
DURING THE COVID-19 PANDEMIC FROM STUDENTS' 

VIEWPOINT IN URMIA UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES 
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Abstract 
Background & Aims: With quickly spread of the Covid-19 pandemic across the world and the necessity 
of social distancing, the use of virtual education in universities of medical sciences has grown more and 
more. Considering that the quality of virtual education provided in this era plays an important role in 
the learning process of the students, this research was conducted with the aim of evaluating the quality 
of virtual education during the Covid-19 pandemic from the students' viewpoint in Urmia University of 
Medical Sciences. 
Materials & Methods: This study was a descriptive-cross-sectional one that was conducted in 2021. 
The research population included 370 students of Urmia University of Medical Sciences, who were 
selected by stratified-proportional sampling method. The data collection tool was a researcher-made 
questionnaire, that its validity and reliability were obtained. The data were analyzed using SPSS version 
16 software. 
Results: More than 62% of the students participating in the study reported their computer skills at an 
average level; the amount of students using offline training (42%) was more than online training (29%). 
The average points obtained in the 6 dimensions of evaluating the quality of virtual education from the 
students' viewpoint were: learning management system (4.32), evaluation (4.14), support services 
(4.07), interaction between students and teachers (3.47), provided electronic content (3.32), and online 
training (3.63). 
Conclusion: The results of this research show that the quality of electronic content provided, online 
education, and interaction between professors and students in virtual education provided at Urmia 
University of Medical Sciences were at medium and low levels. Therefore, it seems necessary that 
university professors pay attention to students' learning needs in preparing electronic content and 
produce this content in multimedia form. It is also necessary for professors to hold more online meetings 
by creating the necessary executive infrastructures and increase the level of their interaction with 
students by establishing face-to-face communication and using the discussion forum of the learning 
management system. 
Keywords: Covid-19 Pandemic, Virtual Education, E-Learning 
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