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مقدمه
بیماری کرونا ویروس بر تمام ابعاد زندگی بشر اعم از فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی ،آموزشی و پژوهشی تأثیرگذار بوده
است .اگرچه وقوع همهگیری امر جدیدی در طول دوران زندگی بشر نیست ،اما همهگیری کووید 19-در عصر حاضر
ملموسترین و تأثیرگذارترین اتفاقی بود که رخ داد .آموزش پزشکی مانند دیگر زمینهها تحت تأثیر این پاندمی قرار گرفت
و علوم تشریحی که به عنوان پایهی علوم پزشکی تلقی میشود و بدون مطالعهی آن ،دانش ابتدایی برای ارائهی خدمت در
حوزهی سالمت و پزشکی شکل نمیگیرد(1و )2نیز دچار تغییرات اجتنابناپذیری شد.
این مطالعه با هدف بررسی نقاط قوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصتها در حوزهی آناتومی پس از دوران پاندمی کووید19-
از نظر اساتید علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،انجام شد.

روشها
دراین مطالعه ،توصیفی پیمایشی جامعهی آماری شامل تمام اساتید علوم تشریحی دانشکدهی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
ایران است (  16هیأتعلمی)؛ نمونهگیری به روش تمام شماری انجام شد .ابزار پژوهش به صورت پرسشنامه پژوهش ساخته
بود .پرسشنامهها توسط پژوهشگر به صورت حضوری و همچنین به علت عدم حضور بعضی اساتید ،پرسشنامهها به
صورت ایمیل در اختیار اساتید قرار گرفت و بعد از تکمیل ،جمعآوری شد .پرسشنامه در دو حوزه تدوین شد .حوزه اول،
پرسشنامه مطابق مطالعه النگ هورست ) (Longhurstو همکاران ( )3طراحی شد که شامل بررسی نقاط قوت ،ضعف،
فرصتها و تهدیدهای آموزش در دوران همهگیری کووید 19-بود و حوزهی دوم در خصوص دیدگاه اساتید نسبت به مزیت،
عدم مزیت و آینده آموزش آناتومی در دوران پسا کرونا طراحی شد .روایی پرسشنامه به وسیلهی اساتید علوم تشریحی
مجرب تأیید شد و پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرانباخ با ضریب  0/72مورد تأیید قرار گرفت .در این مطالعه
به صورت موافقت و مخالفت با گزارههای معین اعالم کردند .نتایج با استفاده از نرمافزار SPSS (version 16, Chicago,
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مقیاس نمرهدهی لیکرت شامل نمرات ( 1کم)( 2 ،متوسط)( 3 ،زیاد)( 4 ،خیلی زیاد) بود و در موارد دیگر اساتید نظرات خود را

کووید 19-و آموزش علوم تشریحی
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) IL, USAمورد تحلیل قرار گرفت.

نتایج
تمامی  16هیأتعلمی شرکت کننده در این مطالعه به پرسشنامهها پاسخ دادند (پاسخدهی  .)%100یافتهها نشان داد %50
اساتید نقاط قوت را زیاد و  %50دیگر نقاط قوت را متوسط گزارش کردند ،این در حالی است که  %81/25اساتید نسبت به
دو نقطهی قوت آموزش در دوران کرونا که عبارتند از تولید منابع ،محتویات جدید ،کاربردی و ارتقای مهارتهای استفاده
از منابع و فنآوریهای جدید توافق نظردارند.
از نظر  %31/25اساتید نقاط ضعف زیاد و از نظر  % 68/75اساتید نقاط ضعف متوسط بود .اساتید از چهار نقطه نظر
دربارهی نقاط ضعف آموزش در دورهی کرونا مورد سؤال قرار گرفتند :الف) دربارهی زمان اختصاص یافته برای آموزش
نحوهی استفاده از فنآوریهای آموزشی در دوران کرونا که  %50از اساتید اذعان داشتند که زمان زیادی صرف این کار
شد .ب) دربارهی این که زمان زیادی از اساتید صرف تولید محتوی شد %100 ،از اساتید در این مورد توافق داشتند .ج)
دربارهی عدم برگزاری کالسهای عملی و عدم مواجهه دانشجو با کاداور %87/5 ،اساتید اتفاقنظر داشتند .د) دربارهی
مشکل بودن ارزیابی و سنجش دانشجویان %81/25 ،اساتید توافق نظر داشتند.
درمورد فرصتهای پیشآمده در حوزهی آموزش در دوران کرونا %12 ،اساتید فرصتهای پیش آمده را خیلی زیاد%62/5 ،
زیاد و  %25/5متوسط دانستند .اساتید دربارهی دو فرصت پیشآمده در دوران کرونا مورد سؤال قرار گرفتند :الف) همکاری
بین اساتید ،آموزش و کار از راه دور و ب) به کار بستن روش آموزش ترکیبی؛  % 62/5اساتید نسبت به این دو مورد توافق نظر
داشتند.
نظر اساتید در باب تهدیدهای پیش آمده در حوزهی آموزش در دوران کرونا ،در  %62/5موارد متوسط ،در  %18/75موارد
زیاد و در  %18/75موارد هم خیلی زیاد گزارش شد .از جمله این تهدیدها کاهش میزان حضور و درگیر شدن دانشجو در
کالس درس ،و کاهش ارتباط بین دانشجو و استاد بود که در  % 37/5اساتید با مورد اول ،در  %18/75موارد با مورد دوم
و در  %43/75موارد هم با هر دو موضوع توافق داشتند.
دیدگاه اساتید نسبت به مزیت و عدم مزیت آموزش در دورهی کرونا از این قرار بود %56/25 ،اساتید مزیتها را نسبت به
عدم مزیتها به طور نسبی بیشتر ،اعالم کردند .نسبت به آیندهی آموزش آناتومی در دوران پسا کرونا %87/5 ،اساتید
اعتقاد داشتند که آموزش آناتومی به روش یادگیری ترکیبی تبدیل خواهد شد ،این در حالی است که تنها  %12/5اساتید
اعتقاد داشتند که آموزش آناتومی کامالً به روش قبل از دوران کرونا برخواهد گشت.

یافتههای این بررسی نشان داد اساتید نسبت به این دو نقطه قوت که عبارتند از :تولید منابع و محتویات جدید و کاربردی،
و ارتقای مهارتهای استفاده از منابع و فنآوریهای جدید توافق نظر دارند .تهیه و تولید ویدئوهای آموزشی در مطالعه
ایی دیگر هم به عنوان نقطهی قوت گزارش شده است( .)3مطالعات نشان داده است که دانشجویان ویدئوهای علوم
تشریحی را درک میکنند و در ارتقای نمره ایشان مؤثر بوده است(4و .)5مطالعات در این زمینه بر این نکته تأکید دارند
که دوران همهگیری کرونا منجر به جهشی در ارتقای مهارتهای استفاده از فنآوری در اساتید شد(3و.)6
اساتید دربارهی زمان بربودن آموزش نحوهی استفاده از فنآوریهای آموزشی و تولید محتوی توافقنظر داشتند .مطالعات
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بحث

 و آموزش علوم تشریحی19-کووید
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در زمینه زمان مورد نیاز برای آموزش و یادگیری نحوهی استفاده از فنآوریها و زمان اختصاص یافته برای تولید
 باید اختصاص داده19-محتوی جدید اذعان دارند که مدت زمان بیشتری نسبت به دوران قبل از همهگیری کووید
.)7و3(شود
 آموزش و کار از راه دور، شامل همکاری بین اساتید، اساتید دربارهی دو فرصت پیش آمده در دوران کرونا%62 حدود
 در واقع نگرش استفاده از تکنیکهای آموزش فعال به.و به کار بستن روش آموزش ترکیبی در آینده توافق نظر داشتند
.میزان بیشتری شکل گرفت
 کاهش میزان حضور و درگیر شدن دانشجو در کالس درس و کاهش ارتباط،از جمله تهدیدهای آموزش در این دوران
 در این زمینه برگزاری کالسهای آنالین طبق مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است تا حدود.بین دانشجو و استاد بود
.)9و8(زیادی تعامل بین اساتید و دانشجویان را برقرار میکند

قدردانی
مراتب قدردانی خود را از اساتید محترم گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی ایران که ما را در پیشبرد این مطالعه
. اعالم میداریم،یاری رساندند
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