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 375تا  373 (:36)21؛ 1400 آبان در علوم پزشكی/ مجله ایرانی آموزش

مقدمه 

ه گذار بودأثیرت یو پژوهش یآموزش ،یاسیس ،یاقتصاد ،یبشر اعم از فرهنگ یبر تمام ابعاد زندگ روسیو کرونا یماریب

در عصر حاضر  19-دیکووگیری اما همه ،ستیبشر ن یدر طول دوران زندگ یدیامر جدگیری است. اگرچه وقوع همه

ر گرفت قرا یپاندم نیا أثیرتحت ت هانهیزم گریمانند د یبود که رخ داد. آموزش پزشک یاتفاق نیگذارترأثیرو ت نتریملموس

خدمت در ی ارائه یبرا ییآن، دانش ابتدای و بدون مطالعه شودمی یتلق یعلوم پزشکی هیکه به عنوان پا یحیو علوم تشر

 شد. یرناپذیاجتناب راتییدچار تغ زی( ن2و1)ردگینمی شکل یسالمت و پزشک یحوزه

 19-دیکوو یپس از دوران پاندم یآناتومی حوزه در هاو فرصت هادینقاط قوت، ضعف، تهد یمطالعه با هدف بررس نیا

 انجام شد. ران،یا یدانشگاه علوم پزشک یحیعلوم تشر دیاز نظر اسات

 

 هاروش

 یدانشگاه علوم پزشک یپزشکی دانشکده یحیعلوم تشر دیشامل تمام اسات یآماری جامعه یشیمایپ یفیمطالعه، توص نیادر 

 ساخته پژوهش پرسشنامهانجام شد. ابزار پژوهش به صورت  یبه روش تمام شمارگیری نمونه (؛علمیهیأت 16 )است  رانیا

 به هاپرسشنامه د،یاسات یبه علت عدم حضور بعض نیو همچن یپژوهشگر به صورت حضور سطتو هاپرسشنامه. بود

حوزه اول،  تدوین شد. حوزه دو در پرسشنامهشد.  آوریجمع ل،یقرار گرفت و بعد از تکم دیاسات اریدر اخت لیمای صورت

نقاط قوت، ضعف،  یشد که شامل بررس ی( طراح3)همکاران  و (Longhurst) هورست مطابق مطالعه النگ نامهپرسش

 ت،ینسبت به مز دیاسات دگاهید در خصوص دومی بود و حوزه 19-دیکووگیری آموزش در دوران همه یهادتهدی و هافرصت

 یحیعلوم تشر دیاساتی لهیوسه پرسشنامه ب ییشد. روا یطراح روناک در دوران پسا یآموزش آناتوم ندهیو آ تیعدم مز

مطالعه  نیقرار گرفت. در اتأیید مورد  72/0 بیکرانباخ با ضر یآزمون آلفا قطری از پرسشنامه ییایشد و پاتأیید مجرب 

نظرات خود را  دیاسات گریو در موارد د بود( ادیز یلی)خ 4(، ادی)ز 3)متوسط(،  2)کم(،  1شامل نمرات  کرتیل دهینمره اسیمق

 ,SPSS (version 16, Chicago افزاربا استفاده از نرم جیاعالم کردند. نتا نیمع یهابه صورت موافقت و مخالفت با گزاره
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. رانیتهران، ا ران،یا یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یحیگروه علوم تشر ،یحیعلوم تشر یتخصص یدکتر یقربانلو، دانشجو مهرداد
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 6/7/400، تاریخ پذیرش: 13/6/400، تاریخ اصالحيه: 24/5/400مقاله:  تاریخ دریافت
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 و همکاران مهرداد قربانلو یحیو آموزش علوم تشر 19-دیکوو
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IL, USA) قرار گرفت لیمورد تحل.  

 

 نتایج

 %50 ها نشان دادیافته. (%100دهی پاسخ)پاسخ دادند  هاپرسشنامهمطالعه به  نیشرکت کننده در ا علمیهیأت 16 یتمام

نسبت به  دیاسات %25/81است که  یدر حال نینقاط قوت را متوسط گزارش کردند، ا گرید %50و  ادزی را نقاط قوت دیاسات

استفاده  یهامهارت یو ارتقا یکاربرد ،دیجد اتیمحتو ،منابع دیعبارتند از تولقوت آموزش در دوران کرونا که ی دو نقطه

 توافق نظردارند. دیجد یهاآوریاز منابع و فن

از چهار نقطه نظر  دینقاط ضعف متوسط بود. اسات دیاسات%  75/68و از نظر  ادزی نقاط ضعف دیاسات %25/31نظر  از

آموزش  یبرا افتهیزمان اختصاص ی درباره (قرار گرفتند: الف سؤالکرونا مورد ی نقاط ضعف آموزش در دورهی درباره

کار  نیصرف ا یادیاذعان داشتند که زمان ز دیاز اسات %50در دوران کرونا که  یوزشآم یهاآوریفناستفاده از ی نحوه

 (توافق داشتند. جمورد  نیدر ا دیاز اسات  %100 ،شد یمحتو دیصرف تول دیاز اسات یادیزمان زاین که ی درباره (ب .شد

ی درباره (نظر داشتند. داتفاق دیاسات %5/87ه دانشجو با کاداور، هو عدم مواج یعمل یهاکالس یعدم برگزاری درباره

  .توافق نظر داشتند دیاسات %25/81 ان،یو سنجش دانشجو یابیمشکل بودن ارز

 %5/62 اد،یز یلیرا خ آمده شیپ یهافرصت دیاسات %12آموزش در دوران کرونا، ی در حوزه آمدهشپی یهافرصت مورددر

 یهمکار (قرار گرفتند: الف سؤالآمده در دوران کرونا مورد شیدو فرصت پی درباره دیمتوسط دانستند. اسات %5/25و  ادیز

دو مورد توافق نظر  نینسبت به ا دیاسات%  5/62 ؛یبیبه کار بستن روش آموزش ترک (و کار از راه دور و ب شآموز د،یاسات نیب

 داشتند.

موارد  %75/18موارد متوسط، در  %5/62آموزش در دوران کرونا، در ی در حوزه آمده شیپ یهادیدر باب تهد دینظر اسات 

شدن دانشجو در  ریحضور و درگ زانیکاهش م دهایتهد نیگزارش شد. از جمله ا ادیز یلیموارد هم خ %75/18و در  ادیز

موارد با مورد دوم  %75/18با مورد اول، در  دی% اسات 5/37دانشجو و استاد بود که در  نیب باطکالس درس، و کاهش ارت

 موارد هم با هر دو موضوع توافق داشتند.  %75/43و در 

را نسبت به  هاتیمز دیاسات %25/56قرار بود،  نیکرونا از ای آموزش در دوره تیو عدم مز تینسبت به مز دیاسات دگاهید

 دیاسات %5/87 کرونا، در دوران پسا یآموزش آناتومی ندهی، اعالم کردند. نسبت به آترشیب یبه طور نسب هاتیعدم مز

 دیاسات %5/12است که تنها  یدر حال نیخواهد شد، ا لیتبد یبیترک یریادگیبه روش  یاعتقاد داشتند که آموزش آناتوم

 روش قبل از دوران کرونا برخواهد گشت.به  کامالً یاعتقاد داشتند که آموزش آناتوم

 

 بحث

 ،یو کاربرد دیجد اتیمنابع و محتو دیدو نقطه قوت که عبارتند از: تول نینسبت به ا دیاساتهای این بررسی نشان داد یافته

 در مطالعه یآموزش یهادئویو دیو تول هیتوافق نظر دارند. ته دیجد یهاآوریفناستفاده از منابع و  یهامهارتارتقای و 

علوم  یهادئویو اندانشجوی که است داده شان(. مطالعات ن3قوت گزارش شده است)ی هم به عنوان نقطه گرید ایی

دارند  تأکیدنکته  نیبر ا نهیزم نی(. مطالعات در ا5و4)بوده است مؤثر شانینمره ا یو در ارتقا کنندمی را درک یحیتشر

 (.6و3شد) دیدر اسات آوریفناستفاده از  یهامهارت یدر ارتقا یکرونا منجر به جهشگیری که دوران همه

نظر داشتند. مطالعات توافق یمحتو دیو تول یآموزش یهاآوریفناستفاده از ی نحوه آموزش بربودن زمانی هدربار دیاسات
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  یحیو آموزش علوم تشر 19-دیکوو و همکاران مهرداد قربانلو
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 دیتول یبرا افتهیو زمان اختصاص  هاآوریفناستفاده از ی نحوه یریادگیآموزش و  یبرا ازیزمان مورد ن نهیدر زم

اختصاص داده  دیبا 19-دیکووگیری نسبت به دوران قبل از همه تریشیاذعان دارند که مدت زمان ب دیجد یمحتو

 (. 7و3شود)

آموزش و کار از راه دور  د،یاسات نیب یآمده در دوران کرونا، شامل همکار شیدو فرصت پی درباره دیاسات %62 حدود

آموزش فعال به  یهاکیتوافق نظر داشتند. در واقع نگرش استفاده از تکن ندهیدر آ  یبیو به کار بستن روش آموزش ترک

 شکل گرفت.  تریشیب زانیم

شدن دانشجو در کالس درس و کاهش ارتباط  ریحضور و درگ زانیدوران، کاهش م نیآموزش در ا یدهایجمله تهد از

انجام شده است تا حدود  نهیزم نیکه در ا یطبق مطالعات نیآنال یهاکالس یبرگزار نهیزم نیدانشجو و استاد بود. در ا نیب

 (.9و8)دنکمی را برقرار انیو دانشجو دیاسات نیتعامل ب یادیز

 

 قدردانی

برد این مطالعه گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی ایران که ما را در پیشمراتب قدردانی خود را از اساتید محترم 

  داریم.یاری رساندند، اعالم می
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