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 مقاله پژوهشی 

 

 کرونا یدر دوره پاندم یکیالکترونآموزی مهارت تأثیر

 کیکالن منطقه  یعلوم پزشک یهاهدانشگا انیدانشجو یآموزش تیفیکارتقای  بر

 

 ییدرون کال ینیزهرا حس دهی، س*یاصغر شجاع یسحر خانپور، عل

 

 

 چكيده

آموزی مهارت تأثیر یبررسلعه با هدف این مطاآموزش از راه دور شده است.  یهاهویبه استفاده از ش یناگهان رییکرونا سبب تغگیری همهمقدمه: 

 انجام شد. کیطقه کالن من یعلوم پزشک یهاهدانشگا انیدانشجو یآموزش تیفیکارتقای کرونا بر  یدر دوره پاندم یکیالکترون

 یعلوم پزشک یهاهدانشگا دیاسات ،یفیدر بخش ک یانجام شد. جامعه آمار یو کم یفیک کردیبا رو 1400پژوهش حاضر در سال ها: روش

 ،هاهواحدها، دانشکد نیو معاون رانیمد ،یو با در نظر گرفتن قانون اشباع و در بخش کم مندگیری هدفبا روش نمونه (نفر 20 )کیکالن منطقه 
با  یکه در بخش کم دادندیم لیتشک نفر 1851به تعداد  کیکالن منطقه  یعلوم پزشک یهاهدانشگا علمیهیأت دیو اسات هاهگرو رانیمد

از  هاهداد یآورخاب شدند. جهت جمعنفر به عنوان نمونه انت 320تعداد  یبراساس واحد دانشگاه یاطبقه یتصادف یریگاستفاده از روش نمونه
کاران استفاده شد. جهت و هم یصادق یآموزش تیفیکرونا و پرسشنامه ک یدر دوره پاندم یکیالکترونآموزی مهارت همه محقق ساختپرسشنا

 استفاده شد. یو معادالت ساختار یتأیید یعامل لیتحل یهااز آزمون هاهداد لیو تحل هیتجز

 بی)با ضر کیالن منطقه ک یعلوم پزشک یهاهدر دانشگا یآموزش تیفیو ک یکیالکترونآموزی نشان داد که رابطه مهارت جینتانتايج: 

تحت  یآموزش تیفیک راتییز تغدرصد ا 42است که  نینشان دهنده ا 5/222 برابر با ی( و آماره ت0/403برابر با  2Rو مقدار  0/421 ریمس
 .است یکیرونتکالآموزی مهارت تأثیر

امروز،  الیاذعان کرد که دانش س دیبا ،یآموزش تیفیآن بر ک تأثیرو  یکیالکترونآموزی مهارت نیبا توجه به رابطه مثبت بگيري: نتيجه

است که  ندهیآ یمهارت برا کارآمد و با یپرورش نسل ازمندیدر جهان ن یدر عرصه علم و فناور عیسر راتییو تغ یتکنولوژ ریتوسعه فراگ
 بود. یمنابع درس یو محتوا دیجد یآموزش یهاروش د،یاسات یبه دنبال به روزرسان دیمهم با نیبه ا یابیدست یبرا

 

 یدانشگاه علوم پزشک ،یآموزش تیفیکرونا، ک یپاندم ،یکیالکترونآموزی مهارتی کلیدی: هاهواژ
 109تا  98 (:14)22؛ 1401 خرداد پزشكي/آموزش در علوم مجله ايراني 

 
مقدمه 

 ،یسـازندگ ـهیدر اثـر اسـتقبال از نظر ـر،یاخ یهادر سـال

 یهاآوریفنگیری و همه یـریادگی یهاتیموقع یدگـیچیپ

                                                 
 ،یآموزش تیری(، گروه مداری)استاد یاصغر شجاع یدکتر علنویسنده مسؤول:  *

 shojaee28@yahoo.com  ران،یواحد بابل، مازندران، ا یدانشگاه آزاد اسالم

 یدانشگاه آزاد اسالم  ،یآموزش تیریمد ،یتخصص یدکتر یخانپور، دانشجو سحر

زهرا  دهی(؛  دکتر سsaharkhanpoor@yahoo.com. )رانیواحد بابل، مازندران، ا

معنـا، روش  ـکیبـه مثابـه  یکـیآمـوزش الکترون تال،یجید

آمـوزش  یبـه سـو یـدیو قالـب نـو مطـرح و پنجـره جد

 یعـگشـوده اسـت. موضو یو آمـوزش دانشـگاه یعمومـ

واحد بابل،  یدانشگاه آزاد اسالم ،یآموزش تیری(، مداری)استاد ییدرون کال ینیحس

 (s.zahra.hoseini61@gmail.com. )رانیمازندران، ا

 21/1/401 ، تاریخ پذیرش:12/12/400، تاریخ اصالحیه: 4/11/400مقاله:  تاریخ دریافت
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 یکرونـا، سـردرگم ـروسیکـه بـا ظهـور و گسـترش و

درس، در  یهاکالس ـابیآمـوزش و در غ یسـاختار سـنت

(. 1)افـتی ـتیاز گذشـته اهم ـشیبعـد از کرونـا، ب یهاهما

 یفاصله اجتماع تیدر حوزه آموزش با توجه به لزوم رعا

 جاز گذشته روا شیب یانتقال، آموزش مجاز رهیو قطع زنج

(. توجه به کیفیت و گسترش 2)کرده است دایپ

ی مهارتی در کشورهای توسـعه یافتـه و در هـاشآمـوز

ی انسـانی هاهحـال توسـعه بـه منظـور تربیـت سـرمای

 ریاخ یهاهرا در دهگیری مـاهر، رشـد چشــمق و الخ

 (. 3)تجربه کرده اســت

یی است که فرد را هانــاظر بــه آموزش ،یآموز مهارت

برای احراز شغل، حرفه و کسـب و کار آماده کـرده، 

(. 4)دهدمیکـارایی وی را در انجـام وظـایف افزایش 

مقابلـه مهارت آموزی الکترونیکی، فرصت مناسبی بـرای 

عدم  ،یکیزیاز کمبود امکانات ف یبـا فشـارهای ناش

و  یو استاد و تلف شدن زمان و انرژ بعبه منا یدسترس

(. محــیط مهارت آموزی 5)( استیاسترس )در بعد روان

مـوزش سفارشی آ سـازدمی برخط، کارآموزان را قـادر

 شده را در هر زمـان و مکـان دریافـت کننـد. یادگیرندگان

 طور به کرده، شـرکت هاکالس در رایانه طریق از توانندمی

و منـابع آموزشـی اسـتفاده کنند، سؤال  سـتادا از زمانهم

 (.5)نمایند و کالس را بـرای مـرور دوبـاره ذخیـره نمایند

نظام  یو توانمند یتوسعه هر کشور به کارکرد، اثرگذار 

در  تیفیک یشود، و ارتقامی آن کشور وابسته یآموزش

دانشگاه، بخش  یآموزش تیفیک یابیو ارز یآموزش عال

( که 4)دهدیم لیرا تشک یهر دانشگاه برنامهاز  یاساس

و  یزریبرنامه ،یگذارهیتوجه، تحقیق، سرما

 یریادگیآن در بستر  یارتقا یدر راستا یگذاراستیس

مهم  ،یاساس امری هاملت و هاتمام دولت یبرا یکیالکترون

 (. 6)استناپذیر و اجتناب

 یکنون طی( با توجه به شرای)مجاز کیالکترون آموزش

قابل توجه در  یکارراهکرونا( به عنوان  وعیش) جامعه

سازی ادهیپ یدر سطوح مختلف آموزش یمراکز آموزش

 یهاهخصوص دانشگاب  هاهراستا دانشگا نی(. در هم7)شد

 یحضور لیاز تشک یرینسبت به جلوگ یعلوم پزشک

 یآموزش یهاکالس یقرارو بر یآموزش یهاکالس

به را  یفرصت 19 -دیکوو ی(. پاندم8)اقدام نمودند یمجاز

 به دست یهاهآموخت قیبا تلف هاهآورد تا دانشگا وجود

و برطرف کردن نقاط ضعف در  یپاندم نیآمده در ا

 ییارویمتفاوت را در جهت رو یآموزش و پژوهش، نگرش

 (. 9)تجربه کنند یحوادث نیبا چن

کردند که غالبا  انیب ییهاپژوهشو همکاران در  نژادیمصل

و حجم مطالب  یتکنولوژ رساختیاز نبود ز یمشکالت ناش

در بحث آموزش  یاصل مسأله انیکمبود وقت دانشجو ای

از  یمندرضایتزنگنه یاری(. 11و7و10)بود کیالکترون

 یآموزش در مقاطع مختلف را بررس تیفیک یهاهمؤلف

 ریارشد نسبت به سا یکارشناس انیدانشجو وکردند 

و  محلی ی(. صادق12اند)داشته یتربیش تیمقاطع رضا

و  دیکردند آموزش اسات انیب یهمکاران در پژوهش

 لیرا به فرصت تبد یکنون زیآم دیتهد تیوضع انیدانشجو

آموزش  یهاستمیدر راه توسعه س یکرده و گام بلند

و  پوریو عل مکاران(. بشردوست و ه13)برداشته شود

رابطه مثبت  یاجتماع تیکردند ابعاد مسئول انیهمکاران ب

و عملکرد  یکیآموزش الکترون تیفیبا ک یو معنادار

و همکاران در  یمیسل (.15و14دارد) یآموزش عال

ی هنیکرونا فراهم کردن زم وعیعنوان کردند که ش یپژوهش

به  توجهو  یراهبرد یزیرتوجه به داشتن برنامه ر،ییتغ

برابر  یوخلق فرصت آموزش یبرخط و مجاز یهاآموزش

 (. 16)را به دنبال داشته است دیجد یآموزش یو خلق نوآور

داشت که دانش و مهارت  انیب یقی( در تحقOgbu) اوقبو

هم معلمان و هم دانش آموزان را در  یکیالکترون یریادگی

 جهان خارج از کالس درس قرار تیمعرض واقع

در و همکاران ( Twinamasiko) کویناماسی(. تو17)دهدمی

 یهاشرکتبا  دیبا هاهعنوان کردند دانشگا یپژوهش

 یبراای ارانهی یهامتیکنند تا ق یرهمکا یمخابرات

اطالعات و ارتباطات  یفناور زاتیو تجه نترنتیا یهاهنیهز
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(. از نظر بازک 6)قرار دهند انیدانشجو اریرا در اخت

(Bączek ) ابزار  کی یکیآموزش مهارت الکترونو همکاران

 نیاست. با ا یپزشک انیآموزش دانشجو یقدرتمند برا

به  یدرسبرنامهدر  نیآنال یریادگیموفق سازی ادهیحال، پ

 کایپی(. د18)دارد ازیفعال تر ن کردیو رو قیدق یاستراتژ کی

(Deepika ) یریادگی یداشتند درها به رو انیبو همکاران 

 ی( باز شدند و زمان مناسبیکی)آموزش الکترون یکیالکترون

 قدم بر یکیاست که ما به سمت آموزش الکترون

 یقیدر تحق و همکاران (Alsoufi) ی(. السوف19)میدارمی

اختالل در  جادیبدون شک به ا ریگهمه یماریعنوان کردند ب

 طیشرا نیادامه خواهد داد. در ا یآموزش و آموزش پزشک

 یمعتبر برا یهاارائه راه حل یبرا اقیو اشت تیاز حما دیبا

 مهارت شیو افزا نیاختالل مانند آموزش آنال نیکاهش ا

 یمجاز ینیو تجربه بال انیدانشجو یکیالکترون یریادگی

 (. 20)استفاده کرد

 یهاهکالن دانشگا یهااستیاز س یکیاین که  رغمیعل

است و با  سیتدر نینو یهااستفاده از روش یعلوم پزشک

 یخصوص اعضاب یمطلب که منابع انسان نیاذعان به ا

موفق  یدر اجرا هاهمؤلف نیتراز مهم یکی علمیهیأت

 نیتر یاز جد یکیهستند،  یکیآموزش الکترونبرنامه

ما در طول سنوات گذشته  یآموزشنظام  یهاچالش

مهارت  هیشود که از منظر و زاومی عارضه نیمعطوف به ا

با توجه اند عمل کرده فیضع یمراکز آموزش عال ،یآموز

در دوره  یکیالکترونآموزی موضوع مهارت تیبه اهم

 یکرونا و نقش آن در بهبود نظام آموزش عال یپاندم

جا مطرح  نیکه در ا یارائه شده، سؤال حاتیسالمت و توض

آموزی ارائه دروس مهارت ایاست که آ نیا گرددیم

 تیفیکارتقای به منظور  یرسم به صورت یکیالکترون

آموزش مداوم، منجر به  یهاهدور به صورت ای یآموزش

و نقش  تیبا توجه به اهم نیبنابرا .شودیم یتوانمندساز

ارتقای کرونا بر  یدر دوره پاندم یکیالکترونآموزی مهارت

آموزش  تیریاست در حوزه مد یضرور آموزشی تیفیک

شود. لذا  جادیا نانهیبو نگاه واقع یمل یسالمت عزم یعال

آموزی مهارت تأثیر یررسپژوهش حاضر با هدف ب

 یآن بر ارتقا تأثیرکرونا و  یدر دوره پاندم یکیالکترون

 یعلوم پزشک یهاهدر دانشگا انیدانشجو یآموزش تیفیک

مازندران، سمنان و  یهاشامل استان کیکالن منطقه 

   گلستان انجام شد.

 

 هاروش

و  یدر قالب کم 1400حاضر در سال  یپژوهش کاربرد

مازندران انجام شد. در  یدر دانشگاه علوم پزشک یفیک

کالن منطقه  یعلوم پزشک یهاهدانشگا دیاسات یفیبخش ک

 15حداقل  یموضوع پژوهش خبره و دارا نهیکه در زم کی

به باال بودند به  اریمدرک دانش یو دارا سیسال سابقه تدر

در  مندهدفگیری نفر با استفاده از روش نمونه 20تعداد 

کردند که انتخاب مشارکت کنندگان در  دایمطالعه حضور پ

اطالعات در  نیتربیشبه  یابیبا هدف دست یفیپژوهش ک

با در نظر گرفتن  .شودیانجام م یمورد بررس دهیمورد پد

 یبه اشباع نظر دنیمصاحبه تا رس ندیخبرگان، فرآ دگاهید

نفر به عنوان نمونه  14تعداد  تیکرد و در نها دایپادامه 

جامعه  یمشدند. در بخش ک وارد یفیدر بخش ک یآمار

 رانی، مدهاهواحدها، دانشکد نیو معاون رانیمد هیکل یآمار

 یعلوم پزشک یهاهدانشگا علمیهیأت دیو اسات هاهگرو

بخش سالمت کشور  یآموزش عال شیآما کیکالن منطقه 

بابل، سمنان، شاهرود،  یعلوم پزشک یهاهشامل دانشگا

که بر  دنفر بودن 1851و مازندران به تعداد  النیگلستان، گ

و خطای  %95اساس فرمول کوکران در سطح اطمینان 

 یریگنفر با روش نمونه 320، تعداد α=%5گیری اندازه

به عنوان نمونه  یبراساس واحد دانشگاه یاطبقه یتصادف

 هاهداد یگردآور یبرا یفیانتخاب شدند. در بخش ک یآمار

 70 افتهیساختار  مهیو مصاحبه ن یبردار شیف از روش

و خبرگان و کارشناسان جهت  دینفر از اسات 14با  یاقهیدق

 یکیالکترونآموزی مهارت یهاهابعاد و مؤلف ییشناسا

شد و درصد  تأییدت مصاحبه سؤاال ییاستفاده شد. روا

شد. مالک ورود  86/34 شده برابر یگذاربازکد ییایپا
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داشتن اطالعات و تجربه  ،یفیافراد شرکت کننده در بخش ک

 یو تجربه عمل یکیالکترونآموزی مهارت خشدر ب

 یدیبخش ابتدا نکات کل نیبود. در ا نهیزم نیدر ا یآموزش

گوش دادن به  قیمربوط به هر مصاحبه، از طر

 یهایبرداراداشتیضبط شده و مطالعه  یهاهمصاحب

شد و با  یگذارمصاحبه به صورت مکتوب عالمت نیح

شده از  تخراجاس یهاشاخص یاز روش دلف یریگبهره

 نییپرسشنامه تب ییساختار نها یمصاحبه شوندگان برا

شرکت کننده  نیاز متخصص کیمرحله از هر  نیدر ا دیگرد

و نظر  دهیدرخواست شد تا شخصاً هر نوع ا در مطالعه

و فهرست موضوعات مورد نظر  ندینما انیخود را آزادانه ب

 نیا درخود را به طور مختصر و بدون نام بازگردانند. 

 هیبه صورت بدون ساختار و بازپاسخ ته یتسؤاالمرحله 

عمل نموده و به  هاهدیا شیزا یتا به عنوان استراتژ دیگرد

موضوعات مرتبط با عنوان تحت مطالعه  هیکل یآشکارساز

موضوعات مرتبط با  ییبپردازد. نقش دور اول شناسا

 هااتمام مصاحبهعنوان تحت مطالعه است. پس از 

 بیو نظرات مشابه ترک یداده شده، سازمان ده یهاپاسخ

و  گرفت سؤاالت انجام نیببندی گردد و سپس گروهمی

 ید. به عبارتیگرد حذفای هیو حاش یموضوعات تکرار

ت بازپاسخ و ضبط سؤاالدر قالب  هیبعد از مصاحبه اول

شده از جانب خبرگان  مطرح نیها و استخراج مضامجواب

 اریشد که مجدد در اخت هیپرسشنامه اول نیمبادرت به تدو

 " رینظ یاصالح قرار گرفت سؤاالت ایو  تأیید یخبرگان برا

کارآموزان  یازهایبا ن یتناسب محتوا و منابع آموزش

در  یریادگی یمختلف و در دسترس بودن محتوا

 " ای "به چه صورت باشد ؟ دیبا یکیترونکالآموزی مهارت

و فراهم بودن  یریادگیارتباط منابع و محتوا با موضوع 

به چه  یکیالکترونآموزی مهارت یبرا هارساختیز

 انیدر دانشجو زهیانگ جادیا وهیش" ای "باشد ؟ دیصورت با

منابع  یریپذانعطاف ،یکیمهارت الکترون شیدر جهت افزا

 یندهو ساما یسنجش، هماهنگ وهیحجم کار، ش ،دوره

به  دیبا یکیاستفاده از منابع آموزش الکترون تیمنابع و قابل

در خصوص  یسؤاالت زیو ن "چه صورت باشد؟

آموزی و عوامل مرتبط با مهارت هاتیها، اولودستورالعمل

و تمام  دیکرونا مطرح گرد یدر دوران پاندم یکیالکترون

ها شد، پاسخ یآورمرتبط تا حد امکان جمع یهاپاسخ

و  یبندگروه ب،ینظرات مشابه ترک ،یدهمانساز

 نیها و عناوحذف شد. تم یاهیو حاش یموضوعات تکرار

 لیساختار تبد یدارا هیشد و به پرسشنامه اول ییشناسا

 شد. سپس از خبرگان 

 رامونیخواسته شد تا نظر خود را پ قیشرکت کننده در تحق

 ییشناسا زیپرسشنامه در قالب توافق و عدم توافق و ن

پرسشنامه  یهاهیحذف گو ر،یتفس ح،یتصح د،یجد یهاهدیا

قدرت و ضعف آنها ارائه دهند. پس از اعمال  حیتوض زیو ن

 جادیدرا هاهیضعف و قدرت گو رامونیپ نظر خبرگان

پرسشنامه و  یموضوع اصل رامونیخورد مناسب پزبا

در  هاهیگو لیو تحل زیو آنال یموارد مورد بررس حیتصح

 ن،یانگیبر اساس تکرار، م هاهیو سنجش گو یبندقالب رتبه

پرسشنامه اصالح شد و  ،یپراکندگ یهاو شاخص انهیم

بخش  یقرار گرفت. نظرات جامعه آمار یینها تأییدمورد 

به دست  ریدو پرسشنامه به شرح ز قیاز طر قیتحق یکم

 آمد: 

 نی: ایکیالکترونآموزی محقق ساخته مهارت پرسشنامه -

و  یفرد ،یآموزش»بعد  3و  سؤال 45 یدارا پرسشنامه

 یمحتوا ،یبه فناور یدسترس»ه مؤلف 7و  «یساختار

کارآموزان،  یآمادگ ،یآموزش یهارساختیز ،یآموزش

منابع و ساختار  یبانیو ارتباطات برخط، پشت هامهارت

کم،  یلی)خ کرتیلای نهیگز 5 فیدر ط که است «سازمان

شده و به  میو تنظ ی( طراحادیز یلیو خ ادیکم، متوسط، ز

 شد.  یگذارنمره 5تا  1از  بیترت

 نی(: ا16)و همکاران یصادق یآموزش تیفیک پرسشنامه -

 ،یدرسبرنامه یطراح»بعد  6و  سؤال 53 یدارا پرسشنامه

پژوهش و اشاعه آن،  ،یدرسبرنامه یابیاجرا و ارزش

 شرفتیاز پ تیحما ،یریادگیو منابع  هارساختیز

اهداف، »ه مؤلف 12و  «تیریو سازمان و مد رندهیادگی
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 ،یابیسنجش و ارزش ،یاتیعمل یاجرا ند،یمحتوا و فرا

و  یکالبد یهارساختیپژوهش، اشاعه پژوهش، ز

 یهاتیفعال ستم،یس ییکارا ،یمنابع انسان ،یآموزش

و  یدرون یهماهنگ ،یو مشاوره ا یفرهنگ ،یاجتماع

ای نهیگز 5 فیکه در ط است «تیریمد تیفیو ک تیریمد

و  ی( طراحادیز اد،یز یلیکم، کم، متوسط، خ یلی)خ کرتیل

 شود. می یگذارنمره 5تا  1از  بیشده و به ترت میتنظ

پژوهش و به  یفیبخش ک ییاز روا نانیحصول اطم برای

از  هاهافتی نانیبودن و اطم قیخاطر از دق نانیمنظور اطم

 ینیاز بازب زیو ن یفیخبرگان به کار گرفته شده در بخش ک

 دیهمکار، تجربه و سوابق اسات یتوسط اعضا، بررس

بودن پژوهش استفاده شد. از  یراهنما و مشاور و مشارکت

ابزار  ییمحتوا ییو روا یصور ییروا تأییدجهت  رو نیا

 دینفر از خبرگان که از اسات 20 اریدر اخت پرسشنامه

بودند قرار  کیکالن منطقه  یعلوم پزشک یهاهدانشگا

راهنما و مشاور،  دیتحت نظر اسات ،ییگرفت و در مرحله نها

از  تربیش یسازه با بار عامل ییقرار گرفت. روا تأییدمورد 

محاسبه شد که  7/0 یباال زیکرونباخ آنها ن یآلفا و 5/0

ابزار مورد استفاده در  ییایبود. درخصوص پا تأییدمورد 

 دیگرد عیپرسشنامه توز 25متشکل از  یانمونه زین قیتحق

 کینشان داده شده است. جدول  کیآن در جدول  جیکه نتا

ابزار مورد استفاده در پژوهش  ییایو پا ییمربوط به روا

 .تاس

 

 هاهداد یگردآور یابزارها ییو روا ییایپا :1جدول 

 متغیرهای پنهان
آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی

 872/0 797/0 کارآموزان یآمادگ

 944/0 928/0 یاتیعمل یاجرا

 844/0 714/0 پژوهش اشاعه

 906/0 794/0 اهداف

 855/0 827/0 پژوهش

 946/0 931/0 یبه فناور یدسترس

 905/0 875/0 یآموزش یهارساختیز

 890/0 814/0 یو آموزش یکالبد یهارساختیز

 932/0 912/0 سازمان ساختار

 933/0 913/0 یابیو ارزش سنجش

 871/0 813/0 یو مشاوره ا یفرهنگ ،یاجتماع یهاتیفعال

 948/0 935/0 ندیو فرآ محتوا

 922/0 905/0 یآموزش یمحتوا

 883/0 822/0 یانسان منابع

 894/0 845/0 و ارتباطات برخط هامهارت

 892/0 838/0 تیریو مد یدرون یهماهنگ

 908/0 864/0 منابع یبانیپشت

 

شرکت کنندگان قرار  اریدر اخت هاهپرسشنام یدر بخش کم

به  یدسترس ،ییکرونا یهاتیمحدود لیگرفت. به دل

نبود، لذا  ریپذامکان یکیزیف قیشرکت کنندگان از طر

با  یشرکت کنندگان با هماهنگ تربیش یبرا هاهپرسشنام

الزم و  حاتیبه همراه توض لیمیا قیاز طر هاهگرو دیاسات

محرمانه بودن اطالعات ارسال شد. در  از نانیاطم

دسته از شرکت کنندگان که در دسترس  خصوص آن

در  یبه صورت انفراد هاهپژوهشگر بودند، پرسشنام

 یریگنفر با روش نمونه 320آنها قرار گرفت. تعداد  اریاخت

به عنوان نمونه  یبراساس واحد دانشگاه یاطبقه یتصادف

افراد شرکت کننده در  دانتخاب شدند. مالک ورو یآمار

 رانیمد ،هاهواحدها، دانشکد نیو معاون رانیمطالعه مد

 یعلوم پزشک یهاهدانشگا علمیهیأت دیو اسات هاهگرو

بخش سالمت کشور  یآموزش عال شیآما کیکالن منطقه 

سال بود.  35سال و سن باالتر از  5 یبا حداقل سابقه کار

به شرکت کنندگان  نانیاطم نیا زین قیتحق ندیفرآ یدر ابتدا

آنها به صورت  یو آمار یتیهوداده شد که اطالعات 

 قیانجام تحق یخواهد ماند و موافقت آنها برا یمحرمانه باق

و کد اخالق، حقوق  یاخالق هیتأیید. دیاخذ گرد طیشرا نیبا ا

محققان  یفکر تیمالک یدهایو نبا دهایو با یو معنو یماد

وبا ذکر منابع محفوظ مانده  تیار یبر اساس قانون کپ
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آنها  لیبدون نام بود و در تکم هاهپرسشنام نیاست. ا

نبوده است. الزم به ذکر است که مقاله  انیدر م یاجبار

 IR.IAU.Babol.REC.1400.120حاضر با کد اخالق 

در بخش آمار  هاهداد لیو تحل هیشده است. جهت تجز تأیید

انحراف  ن،یانگیم ،یندرصد فراوا ،یاز فراوان یفیتوص

 یجهت بررس ینمودار و در بخش آمار استنباط ار،یمع

 -از آزمون کولموگروف هاهداد عینرمال بودن توز

پژوهش  یهاسؤال یبررس یاستفاده شد و برا رنوفیاسم

استفاده شده  یو معادالت ساختار یتأیید یعامل لیاز تحل

 یافزارهابا استفاده از نرم هاهداد لیو تحل هیاست. تجز

SPSS-21 (IBM,NY,USA)  وPLS3.2 .انجام گرفت 

 

 نتايج

 45 ای باپرسشنامهبخش پرسشنامه، حاصل نتایج تدوین 

ه مؤلف 7و  «یو ساختار یفرد ،یآموزش»بعد  3و  سؤال

 یهارساختیز ،یآموزش یمحتوا ،یبه فناور یدسترس»

و ارتباطات برخط،  هامهارتکارآموزان،  یآمادگ ،یآموزش

 یفیدر بخش کبود. « منابع و ساختار سازمان یبانیپشت

درصد از خبرگان را  64/2 :افراد مشارکت کننده قیتحق

درصد از  21/4دادند.  لیدرصد را زنان تشک 35/8مردان و

درصد  21/4 سال، 45از  ترکم یدر گروه سن ینمونه آمار

 یدرصد در گروه سن 57/2 سال و 50تا  45 یدر گروه سن

 یدرصد از نمونه آمار 35/75سال قرار دارند.  50 یباال

، PHD یتخصص یدکتر یلیرشته و مدرک تحص یدارا

درصد  35/75 و یپژوهش یتخصص یدرصد دکتر 28/5

ی نیبال یتخصص یدکتر یلیرشته و مدرک تحص یدارا

ای که در اختیار پرسشنامه 320در بخش کمی از  .بودند

مورد  314شرکت کنندگان قرار گرفت در مجموع تعداد 

درصد( بازگردانده شد و مورد تحلیل قرار گرفت.  12/98)

درصد از  41/8ی بخش کمی نشان داد که ی توصیفهاهیافت

 .دهندیم لیرا مردان تشک مابقیرا زنان و  ینمونه آمار

سال،  40از  ترکم یدر گروه سن یدرصد از نمونه آمار ده

درصد  24/4سال و  50تا  40 یدر گروه سن درصد 65/6

درصد  چهارده .داشتندسال قرار  50 یباال یدر گروه سن

 23/4درصد استادیار،  1/53از نمونه آماری را مربی، 

درصد استاد تمام بودند. جهت  9/5درصد دانشیار و 

-از آزمون کولموگروف هاهبررسی نرمال بودن توزیع داد

ارائه شده  2اسمیرنوف استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 است. 

 

 هاهتجزیه و تحلیل نرمال بودن توزیع داد: 2جدول 

 کیفیت آموزشی الکترونیکیآموزی مهارت 

 320 320 تعداد

 5575/3 6622/0 میانگین

 62428/0 50787/0 انحراف معیار
Kolmogorov-Smirnov Z 066/1 213/1 
Asymp. Sig. (2-tailed) 206/0 105/0 



و  %95، چون در سطح اطمینان 2جدولی هاهدادبراساس 

، سطح معناداری برای متغیرهای =%5گیری خطای اندازه

آموزی یعنی برای متغیر مهارت ،<Sig 05/0 پژوهش

 1/213شی و برای متغیر کیفیت آموز1/066ونیکی الکتر

نرمال است و جهت تجزیه  هاهمحاسبه شد، لذا توزیع داد

های آماری ، استفاده از آزمونهاهو تحلیل استنباطی داد

ی هاهاز یافت نتایج حاصل 3جدول  پارامتریک مجاز است

الکترونیکی در آموزی تحلیل عاملی برای متغیرهای مهارت

 .دهددوران پاندمی کرونا را نشان می
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 یتأییدی تحلیل عاملی هاهنتایج حاصل از یافت :3 جدول

 tآماره  داریاسطح معن SD متغیرها
 میانگین

 نمونه
 ضریب استاندارد

 421/0 798/0 222/5 000/0 022/0 یآموزش تیفیو ک یکیالکترونآموزی مهارت تأثیر

 
 

دهد نشان می 3ل ی مندرج در جدوتأییدنتایج تحلیل عاملی 

ی هاهمؤلفبرای  t-valueمقادیر  99که در سطح اطمینان %

( -58/2، 58/2ی )الکترونیکی در خارج بازهآموزی مهارت

در سطح  هاهمؤلفبرای همه   2Rمقادیر ،دارند. همچنین قرار

آموزشی برای ابعاد   2R، همچنین مقادیراست قوی

( در سطح قوی 0/490( و ساختاری )0/684فردی ) ،(0/519)

آموزی لذا بین متغیر مهارتو سطح متوسط قرار دارد، 

ی آن رابطه مثبت و هاهمؤلفالکترونیکی با همه ابعاد و 

ی ابعاد آموزشی، هاهمؤلفمعناداری وجود دارد. در میان 

( 979/0فردی و ساختاری باالترین ضریب استاندارد )

ی بعد هاهمؤلفاز  "ساختار سازمان"ه مؤلفمربوط به زیر 

ه دسترسی به مؤلفوط به ساختاری و کم ترین مقدار مرب

ی هاهمؤلف( از مجموعه 809/0) فناوری با ضریب استاندارد

بعد  ،2Rبعد آموزشی است. همچنین با توجه به مقادیر 

قوی قرار دارد. با  در سطح 684/0برابر  2Rفردی با مقدار 

بعد توجه به ابعاد اصلی پرسشنامه باید گفت ضریب مسیر 

و بعد  0/721، بعد آموزشی برابر با 0/827فردی برابر

. با توجه به نتایج حاصله از است 0/700ساختاری برابر 

الکترونیکی آموزی ی متغییر مهارتهاهمؤلفضرایب مسیر 

( و پشتیبانی 0/979)سازمان  ی ساختارهاهمؤلفباید گفت 

ی اول و دوم و هاه( از بعد ساختاری در رتب0/957منابع )

و ارتباطات  هامهارت(، 0/929آموزشی )ه محتوای مؤلف

(، آمادگی 0/939ی آموزشی )ها(، زیرساخت0/912برخط )

( در 0/807( و دسترسی به فناوری )0/836کارآموزان )

 تأثیری سوم تا هفتم قرار دارند. برای بررسی هاهرتب

الکترونیکی در دوران پاندمی کرونا بر آموزی مهارت

استفاده شد.  دالت ساختاریکیفیت آموزشی از آزمون معا

 یدر دوره پاندم یکیالکترونآموزی مهارتمیزان اثرگذاری 

به همراه ارائه الگوی  یآموزش تیفیک یکرونا بر ارتقا

یکپارچه و متعادل براساس روابط بین متغیرها با استفاده 

 ارائه  2و  1شد که در نمودارهای محاسبه  pls افزارنرماز 

 شده است. 
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 الکترونیکی و کیفیت آموزشی در حالت تخمین استاندارد مسیرآموزی مدل ساختاری رابطه بین مهارت :1نمودار 

 

توان دریافت که ضریب مسیر در حالت تخمین ضرایب می

بین متغیر مکنون مستقل و متغیر مکنون وابسته مثبت است 

و با افزایش متغیر مستقل شاهد افزایش در متغیر وابسته 

پیرامون مدل رابطه بین  1خواهیم بود. با توجه به نمودار 

باید اذعان  یآموزش تیفیو ک یکیالکترونآموزی مهارت

 یکیالکترونآموزی مهارت یهاهمؤلفکرد که در میان 

ه مؤلفین میزان ضریب مسیر متعلق است به تربیش

ی پشتیبانی هاهمؤلفو  0/979ساختار سازمان با مقدار 

و ارتباطات برخط،  هامهارتمنابع، محتوای آموزشی، 

ی آموزشی، آمادگی کارآموزان و دسترسی هازیرساخت

و  0/836، 0/839، 0/912، 0/929، 0/957به فناوری با مقادیر 

ی بعدی بر حسب مقادیر ضریب مسیر هاهدر رد 0/809

الکترونیکی بعد آموزی قرار دارند. در میان ابعاد مهارت

دارای باالترین ضریب در این  0/827فردی با ضریب مسیر 

متغیر است. در خصوص ابعاد متغیر کیفیت آموزشی، بعد 

باالترین  در 0/907حمایت از پیشرفت یادگیرنده با ضریب 

در باالترین  0/968ه محتوا و فرآیند با مقدار مؤلفجایگاه و 

ین میزان در تربیش ،2Rجایگاه قرار دارد. در مقایسه میزان 

الکترونیکی به بعد فردی با مقدار آموزی میان ابعاد مهارت

ی این متغیر، هاهمؤلفشود. و در میان می مربوط 0/684

دارای باالترین مقدار است.  0/959ساختار سازمان با مقدار 

ی متغیر کیفیت آموزشی نیز هاهمؤلفدر میان ابعاد و 

 0/968باالترین مقدار به بعد محتوا و فرآیند با مقدار 

آموزی متغیر مهارت تأثیرشود. در خصوص می مربوط

باید  2Rالکترونیکی بر کیفیت آموزشی بر اساس مقادیر 

و ضریب مسیر نیز  0/403ا برابر است ب 2Rگفت که میزان 

 2R. حال با توجه به این مقادیر ضریب مسیر واست 0/421

توان گفت که آیا این رابطه با معناست یا خیر. برای این نمی
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ی متغیرها هاهمؤلفبین  tامر الزم است تا مقادیر آماره 

بررسی شوند که در جدول و نمودار زیر به آن اشاره 

 خواهد شد. 

 

 
 ی ضریب مسیرمعناداردر حالت  یآموزش تیفیو ک یکیالکترونآموزی مهارتمدل ساختاری رابطه  :2نمودار 

 

و نتایج تحلیل مسیر مندرج  2و  1با توجه به نمودارهای 

آموزی مهارتزا )متغیر مکنون برون ، بین3جدول در 

ی(، آموزش تیفیکزا )ی( با متغیر مکنون درونکیالکترون

برقرار است،  421/0براساس ضرایب مسیر، بار عاملی 

در خارج  t-value (5/222)مقدار این که همچنین به دلیل 

 99( قرار دارد در سطح اطمینان %-58/2و  58/2) بازه

دار معنا یآموزش تیفیو ک یکیالکترونآموزی مهارت تأثیر

آموزی مهارت تأثیرگرفت که  توان نتیجهشده است. لذا می

  .است یآموزش تیفیک بر یکیالکترون

 

 بحث

آموزی مهارت یاثربخش نییحاضر با هدف تع قیتحق

 قیتحق جهیانجام شد. نت کیفیت آموزشیبر  الکترونیکی

 ،یآموزش تیفیبر ک یکیالکترونآموزی نشان داد که مهارت

سایر  یهاپژوهشنتایج حاصل با نتایج  مثبت دارد. تأثیر

 (16و10) ستا راستاهممطالعات از حیث ابعاد مطروحه 

به بررسی دیدگاه  تحقیقات مذکور که به ترتیبچرا که در 

( 10)پیرامون ارتقای مهارت و کیفیت آموزشی دانشجویان 

پرداخته (  16و نگرش معلمان به مقوله مهارت آموزی )

، و فناوری های زیر بناییمواردی نظیر زیر ساخت ها  شد،

و نیز بستر مناسب فرهنگی  محور-توجه به محتوای فناور

در جهت ایجاد عالقه در مبان اساتید و دانشجویان به 

با و عنوان عوامل پیش برنده در مقوله کیفیت قلمداد شدند 

از منظر ارتقای مهارت و آمادگی  (24تا22) نتایج تحقیقات
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 راستاهمکارآموزان پیرامون ارتباط و تعامل با دانشجو 

ی آموزش الکترونیکی به هاست. در مبحث زیرساختا

الکترونیکی و در بحث آموزی عنوان یکی از ابعاد مهارت

آموزی محتوای آموزشی به عنوان یکی از ابعاد مهارت

 (17)الکترونیکی، نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات

آموزی مهارت تأثیرست. نتایج حاضر پیرامون ا راستاهم

( 24و2و11و13و10)الکترونیکی بر کیفیت آموزشی با نتایج

 مؤثرست و نبود زیر ساخت تکنولوژی از عوامل ا راستاهم

ی دانشجویان در دوران مندرضایتبر کیفیت آموزشی و 

 تأثیرمی کرونا عنوان شده است. از منظر پاند

الکترونیکی و نقش آن در کیفیت آموزش با آموزی مهارت

توجه به عوامل محیطی، انسانی و ساختاری، نتایج تحقیق 

( سنخیت دارد. همگام با نتایج 22)حاضر با نتایج تحقیقات

 یریادگیموفق سازی ادهیپ( 18)این تحقیق، نتایج تحقیق

آن بر کیفیت خدمات  تأثیرو  یدرسامهبرندر  نیآنال

 فعال کردیو رو قیدق یاستراتژ کی آموزشی را مرهون

 هر چند مقوله کیفیت خدمات آموزشی و دانند.می

در بحث  از جمله موارد در هم تنیدهسازی المللیبین

مقبولیت دانشگاهی هستند، اما در دوران پاندمی کرونا و 

آموزشی به خصوص ی جدید هاهبه تبع آن ظهور شیو

آموزش الکترونیکی و لزوم یادگیری و پرورش این مهارت 

در میان دانشجویان و اساتید و فراهم کردن عرصه و زیر 

شود و نقش می ساخت برای آن بسیار مهم تلقی

ی هاهدر مقبولیت دانشگاهی در عرصآموزی مهارت

حاضر نتایج تحقیق  این روکند، از می ترفراملی را پر رنگ

 به توجه ی و تناسخ دارد.خوانهم( 17و14)با نتایج تحقیقات

آمده، در  دست فراوان به یهاموفقیتبها و تجارب گران

 ،یمجازآموزش  یرساختهایصورت فراهم آمدن ز

 همه یدسترس ،یاستفاده از تکنولوژ حیصح سازیفرهنگ

حضور در  جهت الزم یبه ابزارها فراگیرانی جانبه

 یمعلمان در برگزار یتوانمندساز ،یمجاز یهاکالس

 گریو د یکیالکترون یمحتواها دیو تول یمجاز یهاکالس

 تواندمی یدر کنار هم، آموزش مجاز یضرور طیشرا

مناسب و  اریمدرن و بس یوهایش واثربخش بوده کامالً 

 یمکمل ایو  یآموزش سنت یبرا یخوب نیگزیبعضاً جا

چالش اصلی از آنجایی که  باشد. آن یبرا یاساس

ی آموزش الکترونیکی فراهم کردن هاان نظاماندرکاردست

 ، لذای یادگیری قدرتمند برای دانشجویان استهامحیط

ی هامهارتی یادگیری قدرتمند، توسعه هامحیطهدف 

فهم عمیق مفاهیم و  ال به منظورپیچیده و سطح با

 یادگیری الکترونیکیی فراشناختی نظیر توانایی هامهارت

 الحاقشود که در می پیشنهاد این رو. از است

ماهر  و اساتید آموزشگر تربیت ،الکترونیکیآموزی مهارت

زم برای هدایت الی هامهارتو  هانگرشکه دارای دانش، 

مورد توجه قرار گیرد،  هستند، در این زمینه دانشجویان

و نگرش  آموزشگر باید برای دستیابی به بینشچرا که 

صحیح و هماهنگ با شرایط آموزشی و فراگیران، یادگیری 

بر تخصص  عالوه ونظر فراگیران دریابد  از دور را از نقطه

ی ارتباط میان هامهارتو تبحر در یک حیطه علمی، داشتن 

-می از اهمیت بسیاری برخوردار نیز کننده فردی و تسهیل

زش از دور، بردن کیفیت در نظامهای آمو باال. برای باشد

ارتباط دانشجویان و اساتید، همکاری و همیاری  افزایش

بر زمان  تأکیدمیان دانشجویان، ارائه بازخورد فوری، 

انجام کار، تفهیم انتظارات دوره آموزشی و احترام به 

و استعدادهای مختلف یادگیری ضرورت دارد.  هاسبک

آموزی ی مهارتهاهشناساندن و تبیین و آموزش شاخص

 و ایجاد علمیهیأتو نیز ارتقای کیفیت مدیران و اعضای 

 مستمر بهبود گروهی، سازیتوانمند ،سازیتیم جاذبه،

 و بخشیالهام ارزیابی، خود انداز،چشم بودن دارا عملکرد،

در میان اساتید و ایجاد آمادگی در آنها از دیگر  گریمربی

تبع آن  مواردی است که یادگیری در دوران کرونا و به

خواهد داد. همچنین مدیران ارتقای کیفیت آموزشی را 

ی اعضای سازمان هامهارتها و دانشگاه باید که توانایی

ی آنان در جهت ارتقای هامهارترا تشخیص دهند و از 

 . کیفیت آموزشی دانشگاه استفاده نمایند

وجود داشت از  ییهاتیمحدود قیتحق نیدر طول انجام ا
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 یمند به همکارعالقه انیکردن دانشجو دایمشکل در پ لیقب

 لیداشته باشند، عدم تما لیمیپژوهش که حتماً ا نیدر ا

مختلف  لیبه شرکت در پژوهش به دال انیاز دانشجو یبرخ

بودن مدت  یطوالناز جمله کمبود وقت، شاغل بودن و 

محدوده جغرافیایی پژوهش که به استان و  قیتحق

 .محدود بود ، گیالن و سمنانمازندران، گلستان

 

 گيرينتيجه

الکترونیکی آموزی مهارت تأثیرتحقیق حاضر نشان داد که 

دار معنارونا بر کیفیت آموزشی مثبت و در دوران پاندمی ک

 محیط با آموزشی نهادهای خصوص به هاسازمان است.

 رقابت قافله از اینکه برای لذا هستند؛ مواجه جهانی رقابت

با  ی، رفاهیآموزش التیبه ارائه تسه دبای ،نمانند عقب

 یپاندم شیدایکه همانا پ یجهان نیهمگام با نظم نو تیفیک

بنابراین باید رویکردهای نوین از کرونا است، بپردازند. 

ی برخط اساتید و دانشجویان و هامهارتجمله تقویت 

 تحققی مورد نیاز جهت هافراهم نمودن زیرساخت

نگاری، یکی و فرایند آیندهالکترونآموزی مهارت

گیری در دانشگاه در ریزی و تصمیمگذاری، برنامهسیاست

  .زمان پاندمی کرونا توسعه داده شود

 

 قدرداني

 یاعضا یاز تمام دانندیخود م فهیوظ پژوهشگران

 لیتکم نهیکه با صبر و حوصله فراوان در زم یعلمأتیه

اند، کمال تشکر کرده یپژوهش همکار نیا یهاهپرسشنام

 د.نرا به عمل آور یو قدردان
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The Impact of E-Skills Learning in Corona Pandemic Course on 

Improving the Educational Quality of Macro-Medical Universities in 

Region One 

 

Sahar Khanpour1, Ali Asghar Shojaei2, Seyedeh Zahra Hosseini Daronkolaie3 
 

Abstract 

 
Introduction: Corona epidemic has led to a sudden change in the distance learning practices. This study 

endeavored to investigate the impact of E-skills training in Corona pandemic on improving the students’ 

educational quality at macro-medical universities in region one. 

Methods: This study was conducted in the academic year 2022 with a qualitative and quantitative approach. 

The population in the qualitative section, macro medical universities professors in region one, were 14 being 

selected by purposeful sampling method using the saturation law. In the quantitative phase, managers and 

deputies of departments, faculties, heads of department, and faculty members of the macro-medical sciences 

universities, in region one, were selected from among 1851 using stratified random sampling method. A 

researcher-made questionnaire on E-skills learning and the educational quality questionnaire of Sadeghi et 

al. were used to collect data. Confirmatory factor analysis and structural equations were used to analyze the 

data. 

Results: The results revealed that the relationship between e-learning and educational quality in the 

universities of macro medical sciences in region one (with a path coefficient of 0.421 and a value of R2 equal 

to 0.403) and a t-statistic equal to 5.222 indicated that 42% of changes in educational quality were affected 

by e-learning. 

Conclusion: Given the positive relationship between electronic skills and their impact on educational quality, 

it needs to be acknowledged that today's fluid knowledge, the pervasive development of technology, and rapid 

changes in science and technology around the world require the development of an efficient and skilled 

generation for the future, and to achieve this, it seems necessary to seek to update professors, new teaching 

methods, and the content of course resources. 

 

Keywords: E-Skills Learning, Corona Pandemic, Educational Quality, University of Medical Sciences 

 

Addresses: 
1. PhD Candidate, Department of Educational Management, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, 

Iran. Email: saharkhanpoor@yahoo.com  
2. () Assistant Professor, Department of Educational Management, Babol Branch, Islamic Azad 

University, Babol, Iran. Email: Shojaee28@yahoo.com 
3. Assistant Professor, Department of Educational Management, Babol Branch, Islamic Azad University, 

Babol, Iran. Email: s.zahra.hoseini61@gmail.com 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            13 / 13

http://ijme.mui.ac.ir/
mailto:Shojaee28@yahoo.com
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5407-en.html
http://www.tcpdf.org

