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  مقاله پژوهشی

 

قائم شهر نسبت به  یراز یدرمان یمراکز آموزش یپزشک انیدانشجو دگاهید

  19- دیدر دوران کوو یآموزش مجاز یاثر بخش

 

معصومه  ،یسپاه الی، لییجر کاکوهارضاپور، ثمی، منژادی، ارمغان کاظمیعباسپور کاسگر دهی، حمیخانیاحمد عل

 *یتاالرپشت یعبد

 

 

 چكيده

چالش  مسأله کیرا در سراسر جهان به  یحضور یعال التید، تحصآغاز ش 2019که در سال  19-دیکوو گیرهمه یماریاز ب یبحران ناشمقدمه: 

 . انجام شد 99 -1400هر در سال شقائم  یراز یدرمان یکز آموزشامر یپزشک انیدانشجو دگاهید یمطالعه با هدف بررس نیلذا ا ؛کرد لیتبد زیبرانگ

شرکت قائم شهر  یازر یدرمان یکز آموزشامر یپزشک انینفر از دانشجو 145 یبه صورت سرشمار یفیتوص یمطالعه مقطع نیادر: هاروش

ها از آمار تجزیه و تحلیل داده یبرا. شدآوری جمع ینیآموزش بال یبا استفاده از پرسشنامه استاندارد برگرفته از استانداردهاها داده. داشتند

 . انجام گرفت STATA/16 نرم افزاردر  هالیتحل یتمام. طرفه استفاده شد کی ANOVAمستقل و  Tآزمون  توصیفی و

 ژهیو مقدار و انسی% وار 26الب )ژورنال ک طهیح ،یپزشک انیدانشجو دگاهیاز د 19-دیدر دوران کوو یآموزش مجاز یاثر بخش: هاافتهی

 ،گزارش صبحگاهیشامل ) یمجاز ابعاد آموزش. سهم را داشت نیترکم( 99/3 ژهیو مقدار و انسیوار %14) دینو ستمیو س نیتربیش( 41/7

 یرهایبر اساس متغ. (=002/0p)دارد  معناداراختالف  یژورنال کالب( در مقطع آموزش و Text review د،یسامانه نو ،یکنفرانس مجاز

از گروه  یترکم یاثربخش نمره یداخل یگروه آموزش Text review طهیاستثنا که ح نیبا ا. نبود معناداراختالف  یو گروه آموزش تیجنس

 . (=048/0pکسب کرد ) یعفون

 دیسامانه نو ستمیو س نیتریشبژورنال کالب  طهیدر ح19-دیدر دوران کوو یآموزش مجاز ،یپزشک انیدانشجو دگاهیاز د: یريگ جهينت

و  نیت معتبر به صورت آنالاز مجال ایمقاالت به روز دن قیرا که از طر یدیمطالب جد انیدانشجو جهیرا داشت در نت یاثربخش نیترکم

 شنهادیلذا پ. دانندمی ،شده است یاندازراه نیکه به صورت آفالای از سامانهتر وجود دارد را اثر بخش نظرتبادلهمراه با بحث و  یجمع

 . گردد یو فعال قابل دسترس ایپو یبه فضا انیدانشجو یسوق دهند تا برا یتعامل کردیو رو نیرا به سمت آنال دیکه سامانه نو دگردمی

 

 ینیبال یهاگروه، 19- دیکوو ،یآموزش مجاز ،یاثر بخشهای کلیدی: واژه

 153تا  144 (:20)22؛ 1401 تير علوم پزشكي/آموزش در مجله ایراني 

 


 

                                                 
 تیریمد یتخصص یدکترا ،یتاالرپشت یدکتر معصومه عبدنویسنده مسؤول:  *

. رانیا ،یمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک ،یو درمان یخدمات بهداشت
talarposhtiabdi@yahoo.com 

 قاتی، مرکز تحقیریو گرمس یعفون هاییماری(،گروه باری)دانش یخانیاحمد عل دکتر

 ی، دانشگاه علوم پزشکیهای قابل انتقال، دانشکده پزشکو بیماری یکروبیمقاومت م

 یعباسپور کاسگر دهیدکتر حم (؛ahalikhani@yahoo.com. )رانیا ،یمازندران، سار

مازندران،  ی، دانشگاه علوم پزشکیدانشکده داروساز ،ینیبال ی(، گروه داروسازاری)استاد

(، اری)استاد نژادی(؛ دکتر ارمغان کاظمdr.abbaspour1@yahoo.com. )رانیا ،یسار

 ،یهای قابل انتقال، دانشکده پزشکو بیماری یکروبیمقاومت م قاتیگروه پوست، مرکز تحق

(؛ دکتر armaghanjgh@yahoo.com. )رانیا ،یمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک
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 مقدمه

 19-دیکوو گیرهمه یماریاز ب یناش یبحران بهداشت جهان

را در  یآموزش یهاآغاز شد، نظام 2019که در سال 

. (1کرد) لیتبد زیچالش برانگ مسأله کیسراسر جهان به 

و  یاجتماع یهایرانیو 19-دیکوو گیرهمه یماریب

 کرده جادیرا در سرتاسر جهان اای سابقهیب یاقتصاد

 ،یدر آموزش پزشک دیاختالل شد جهیدر نت. (2)است

نشان  تیواقع نیرا به ا تیحساس نگذاراسیاستو  انیمرب

 نیدر برابر چن دیبا یپزشک انیدانشجو دادند که آموزش

. (3)ابدیالزم ادامه  یمنیبا تمام اقدامات، ا یگیرهمهموارد 

 یاصل یهافرصت 19-دیکوو یماریب یگیرهمهدر دوران 

شامل نگرش به  یآموزش پزشک یبرا یآموزش مجاز

 ییاز جدا یریآن، جلوگ یو سازگار یکیالکترون یریادگی

و  یسازمستند ،یآموزش طیاز مح یپزشک انیدانشجو

 شیخود و افزا یریادگی لنظارت بر آموزش، کنتر

آن شامل عدم  یاصل یهادرک شده و چالش یسودمند

تعامالت نامناسب،  ،یآداب و رسوم کالس مجاز تیرعا

. (4)است یرساختیو نقص و مشکالت ز یزمان تیمحدود

از  یناگهان رییتغ لیبه دل 19-دیکوو گیرهمه یماریب

 ،یمجاز یریادگی ستمیبه س آموزش چهره به چهره

 شیدانشگاه افزا انیدانشجو یاضطراب و استرس را برا

 تربیش یامر مستلزم خودمختار نیا. داده است

در مورد سالمت  یتمرکز و نگران ،جوان انیدانشجو

دوستان و خانواده آنها  نیآنها و همچن یو روان یجسم

 یعملکرد علم ،آن یامدهایو پ یگیرهمه لیبه دل. است

 یعوامل نهاد ،استادان ،انیدانشجو ریتحت تأث انیدانشجو

از  یاریبس یبرا. و مسائل مربوط به آن قرار گرفته است

. (5شده است) یابیارز یروند انتقال منف نیا ،انیدانشجو

دانشگاه در  یدانشجو 30383در  19-دیکوو ریتأث یبررس

در درجه اول نگران  انیکشور نشان داد که دانشجو 62

                                                 
 یدانشگاه علوم پزشکدانشکده پیراپزشکی آمل،  ،پیراپزشکی(، گروه رایرضاپور )استاد ثمیم

 ،ییکاکوهاجر  (؛maysam.rezapour@gmail.com. )رانیا ،یمازندران، سار

. رانیا ،یمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشک ،یآموزش تیریارشد مد یکارشناس

(ghaem363@gmail.com؛ ل)دانشگاه  ،یآموزش تیریارشد مد یناسکارش ،یسپاه الی

 یب ،خود التیو تحص یشغل ندهیمسائل مربوط به آ

و مشکالت  یدیآمده، اضطراب و ناام شیپ یحوصلگ

مانع آنها از حفظ و بهبود  مرتبط هستند و حجم کار باال

مراحل  یدر ط ،نیعالوه بر ا. شودمی شانیلیعملکرد تحص

از  اندانشجوی از ٪53از  شیب ،یانتقال به آموزش مجاز

در  خصوصاً ،هانشگاهو دا دیفراهم شده اسات یهاتیحما

. (6داشتند) تیو اروپا رضا یشمال یکایآمر ،هیانوسیاق

استفاده از ابزار آموزش مجازی که معرف تدریس مبتنی 

از طریق توزیع وب ای برمتن، در قالب عرضه چند رسانه

ی نوینی است که پیشرفت ها، یکی از فرصتاست محور–

مواردی چون . ستتکنولوژی در اختیار آموزش قرار داده ا

ی آموزشی، ها( اطالعات کاهش هزینهITاطالعات ) یفناور

آموزش از هر جا و هر زمان که دسترسی به کامپیوتر و 

تعداد زیادی از اینترنت میسر باشد، تحت پوشش قراردادن 

داوطلبان، تکرارپذیر بودن یادگیری، پیگیری فعالیت 

و  بودن محور–دانشجو یدانشجویان و سیستم آموزش

ی آموزش تعاملی که در آن سهیم شدن آزادانه در هاشیوه

بردن به بینش همگنان در محیطی با نظارت اطالعات و پی

در . آید از مزایای این روش نوین استمی استاد به عمل

عوامل پذیرش این شیوه ترین ضمن این موارد جزء جذاب

ی معتبر جهان در هاآموزشی در بسیاری از دانشگاه

ی های جاری و سنتی آنها در سالهابا آموزش همقایس

فناوری  یآموزش مجازی، نوع. (7اخیر تلقی شده است)

 رینظ ییهااست که بر محور ارزش یغرب یآموزش

 یمستقل، خودراهبر و فعال مبتن رییادگیفردمحور بودن، 

را  رییادگینوع  نیاست هر جامعه ا یهیالبته بد. است

 به کارخود  یو فرهنگ یعخاص اجتما طیمتناسب با شرا

دهد که فضای می نظری نشان یمبان یبررس. (8)ردیگیم

کاربران،  یاطالعات نهیکردن زمتر مجازی با وجود گسترده

چندان  تیخالق رینظ یدانشگاهی هادر پرورش مهارت

 (mbs.1390@gmail. com. )رانیا ،یمازندران، سار یعلوم پزشک

 12/2/401، تاریخ پذیرش: 5/2/401، تاریخ اصالحیه: 11/1/401مقاله:  تاریخ دریافت
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و  یی آموزشهاطیدر مح گر،یاز سوی د. (9)ستیموفق ن

شود می شتال ،یآموزش اثربخش دانشگاه ندیدر فرا زین

تا دانش مربوط به محتوای درس به صورت فعاالنه به 

تعداد  ،1990در سال . (10ساخته شود) رندگانیادگی لهیوس

 ونیلیم 48سراسر جهان حدود  یآموزش عال انیدانشجو

رقم در سال  نیشود امی یبینپیشکه  ینفر بود، در حال

مسلم  طوره ب. کند لینفر بالغ م ونیلیم 160به حدود  2025

با امکانات موجود خود، توان  یسنت یهادانشگاه

ای چاره دیتقاضا را ندارند و با شیافزا نیبه ا ییگوپاسخ

 یمجرب و بودجه کاف دیاسات کمبود. (11)شندیاندیب گرید

باعث شده است که تعداد  یبرای گسترش امکانات آموزش

بهره  یآموزش ستمیس نیمندان نتواند از ااز عالقه ادییز

توان می یآموزش ستمیس نیا اییاز مزا. (12ببرند) راالزم 

دانشجو و استاد محور بودن،  ،یآموزش تیفیباال بودن ک

از انسان و امکانات  زمانهمگیری گرا بودن، بهرهتیفیک

بر خودآموزی  تأکیدبودن،  ریپذانعطاف تیقابل ک،یالکترون

 طیکنترل شده و استفاده از زمان و مکان متناسب با شرا

مطالعه محذوف نشان داد در هنگام . (13نمود) اشاره

را در  یتربیش یمواد آموزش %25- 60 نیآنال یریادگی

. ندکنمی کسب یحضور یهاکالس در %10-8با  سهیمقا

-40به یسنت یو نسبت به فضا رندیگمی ادیتر عیآنها سر

توانند انتخاب کنند، می چرا که. دارند ازین ترکم% زمان  60

به عقب برگردند، دوباره بخوانند، حذف کنند و در درک 

با  گرید یدر مطالعه  نیهمچن. (14)کنند عیتسر میمفاه

در  یدر حد متوسط یدرصد آموزش مجاز 99 نانیاطم

 یپژوهش فرخ. (15)داشته است یدوران کرونا اثربخش

باورند که برنامه  نیبر ا انیاز دانشجو یمینشان داد که ن

 یهانتوانسته خال کالس شکدهدان یآموزش مجاز

آنان  دگاهیاز د گرید انیو به ب دیرا جبران نما یحضور

 یهاکالس نیگزیتواند جاینم یآموزش مجاز یمحتوا

 یاز محتوا یحضور یدرس یگردد و محتوا یحضور

 موهر. (16)است تردیو مفتر مطلوب یمجاز یدرس

(Mohrو همکاران ن )عملکرد  بکه ژورنال کال افتندیدر زی

جلسه ژورنال کالب  9که حداقل در  یارانیآزمون دست

- دیدر عصر کوو. (17)دهدمی حضور داشتند را توسعه

 هاکیفقط کش یکاروز. حذف شد نیدر بال یکارآموز 19

جهت  هاپرونده لیو تکم مارانیب تیزیجهت و

هم  ارانیشرح حال/خالصه پرونده و دست/تیزیمشاوره/و

جهت  هاپرونده لیو تکم مارانیب تیزیجهت و هاکیکش

رئوس  هیشرح حال/خالصه پرونده، و بق/تیزیو/مشاوره

 ،گزارش صبحگاهی) شامل یآموزش یهاتیو فعال

و ژورنال  Text review د،یسامانه نو ،یکنفرانس مجاز

با توجه به . انجام شد یکالب( به شکل فوق فقط مجاز

این مطالعه  ،19- دیدر دوران کوو یآموزش مجاز تیاهم

 ینیبال یهاگروه انیدانشجو دگاهید یبررسبا هدف 

مرکز آموزش  ی(طب اورژانس، جراح ،یداخل ،یعفون)

 . انجام شد 99 -1400شهر در سال  مقائ یراز یدرمان

 

 هاروش

 یدر مرکز آموزش یفیتوص یمطالعه حاضر از نوع مقطع

بود که به  1399-1400شهر در سال قائم یراز یدرمان

 انینفر از دانشجو 145 یبر رو یصورت سرشمار

با استفاده  ارانیاز کارورزان و کارآموزان و دست یپزشک

آموزش  یاز پرسشنامه استاندارد، برگرفته از استاندارها

وزارت بهداشت، درمان و  یآموزش نتحوزه معاو ینیبال

 نیا. (18)انجام شد 1394 زمستان ،یآموزش پزشک

اول:  قسمت، شده است لیپرسشنامه از دو قسمت تشک

 ت،یجنس)افراد پاسخ دهنده  شناختیتیشامل اطالعات جمع

قسمت دوم: شامل (، یگروه آموزش ،یلیسن، مقطع تحص

آموزش  یابیارز نهیدر زم ینظر سنج یت اصلسؤاال

، برگرفته از پرسشنامه یهادادهگیری اندازه ابزار یمجاز

 یحوزه معاونت آموزش ینیآموزش بال یاستاندارها

 1394 زمستان ،یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 ،گزارش صبحگاهی ،یس مجازشامل پنج بعد )کنفران

برای . است و ژورنال کالب( Text review د،یسامانه نو

سؤال  یتعداد ق،یمؤلفه تحق ای قلمست ریهر متغ یبررس
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ای پرسشنامه تیکه در نها یبه صورت ه استشد یطراح

 رهاییمتغ بیبه ترت 35تا  1سؤال که از سؤال  35با 

از  ی، کنفرانس مجاز1-8 سؤالاز  یگزارش صبحگاه

-19 سؤالاز  دی، استفاده از سامانه نو9-14 سؤال

15،Text review ی، ژورنال کالب مجاز20-25 یمجاز 

 اسیبر اساس مق پرسشنامه. ه استشد میتنظ 35-26

ت سؤاالاز  کیگذاری شده است و هر نمره کرتیل

موافقم کامالً : یپنج قسمت یکرتیل فیط کیپرسشنامه را در 

؛  3ندارم با نمره  ی؛ نظر 4؛ موافقم با نمره  5با نمره 

-هنمود یابیارز 1مخالفم با نمره کامالً و  2مخالفم با نمره

پرسشنامه حاضر با استفاده فاکتور  یختارسا ییروا. ندا

که از برازش  ه استقرار گرفت یمورد بررس یتأیید زیآنال

 یهاهیگو یدرون یهمسان. ه استبرخوردار بود یقابل قبول

کل پرسشنامه  نیاز ابعاد پرسشنامه و همچن کیهر یبرا

اساس پرسشنامه مورد نظر از  نیبر ا. شده است ارائه در

 . برخوردار بوده است یقابل قبول ییایپا

 یمعیارها قیدق تیآگاهانه و رعا تیپس از کسب رضا

نفر  145 اریشده در اخت نیورود و خروج، پرسشنامه تدو

قرار گرفت و بعد از  ارانیاز کارآموزان، کارورزان و دست

و سپس  یجمع آور هاپرسشنامه انیتوسط دانشجو لیتکم

 . انجام گرفت STATA/16 افزارنرم در هالیتحل یتمام

و  نیانگی)م یکم یرهایمتغ یبرا یفیتوص یهاآماره

و درصد( مورد استفاده  ی)فراوان یفی( و کاریانحراف مع

در  یاثربخش نیانگیم سهیمقا یبرا نیهمچن. قرار گرفت

 یمستقل و برا Tاز آزمون ای دو طبقه یرهایمتغ

 کی ANOVAآزمون  از تربیش وای سه طبقه یرهایمتغ

 . طرفه استفاده شد

 10591با شماره  یقاتیطرح تحق کیمقاله برگرفته از  نیا

و با کد اخالق  دیگرد بیتصو 25/03/1400که در مورخ 

IR. MAZUMS. REC. 1400. 10591  در مرکز

شهر وابسته دانشگاه علوم قائم یراز یدرمان یآموزش

 . است دهیمازندران به انجام رس یپزشک

 

 نتایج

 مقطع ت،یجنس لحاظ از کنندگان شرکت اتیخصوص

 . است دهیگرد ارائه 1در جدول  یآموزش گروه وی لیتحص

ین مقطع تربیشو  ،کنندگان مرددرصد شرکت %47

تحصیلی و گروه آموزشی به ترتیب مربوط به دانشجویان 

و دانشجویان گروه آموزشی  %58کارآموز )استاجر( با 

 . بود %52عفونی با 

 مطالعه در کنندگان شرکت کیدموگراف اتیخصوص: 1 جدول

(n=145) 

 فراوانی )%( متغیرها

 88( 9/46مرد) جنس

 77( 1/53زن )

 84(9/57کارآموز) مقطع تحصیلی

 45( 0/31کارورز )

 16(0/11دستیار )

 76( 4/52عفونی) گروه آموزشی

 53(6/36داخلی )

 11(6/7طب اورژانس)

 5( 4/3سایر )

 

ی هاو گویهاز ابعاد  کی هر نمره اریو انحراف مع نیانگیم

آموزش مجازی دانشجویان بالینی در دوران مختلف 

 . داده شده است شینما 2در جدول 19-کووید 

 

 19-ی مختلف آموزش مجازی دانشجویان بالینی در دوران کووید های توصیفی ابعاد و گویههاشاخص :2جدول 

 ی آنهاابعاد و گویه 
انحراف 

 میانگین±معیار

 18/32±2/6 گزارش صبحگاهی: 1بعد

4±1/1 . شودمی بر نکات آموزشی توسط مدیر جلسه انجام تأکیدجمع بندی و  1  
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4/0±2/8 . شودمی شرح حال بیماران توسط دستیاران و یا کارورزان کشیک ارائه 2  

4/0±1/9 . گرددمی کامل و دقیق در گزارش صبحگاهی مجازی معرفیبه طور بیمار  3  

4±1 . شوندمی بیماران از میان موارد شایع، چالش برانگیز، کاربردی و با ارزش آموزشی انتخاب 4  

گیرد و از تبدیل جلسات به مسابقه محفوظات و می بحث در رابطه با نحوه مدیریت بیمار معرفی شده، صورت 5

 . شودمی ی پزشکی به هر نحو اجتنابهادانسته
1±4  

3±9/1 . شودمی مجازی مطرح شواهد موجود در جلسات گزارش صبحگاهیبهترین و به روزترین  6  

ی صورت گرفته تهیه هااز شرح حال بیمار و نتیجه بحثای گزارش خالصه ،پس از پایان گزارش صبحگاهی مجازی 7

 . رسدمی و به امضای مدیر جلسه
9/1±3  

4/0±9 . گرددمی بیمار، پیگیری و تشخیص و پیامد نهایی بیمار گزارشنتایج و اقدامات تشخیصی و درمانی صورت گرفته در مورد  8  

 2/24±0/5 :کنفرانس مجازی2بعد

4±1 . گرددمی جلسه کنفرانس مجازی در روزهای مشخص و طبق برنامۀ زمانبندی شده برگزار 9  

4±1 . یابدمی راس زمان مقرر شروع و در موعد مقرر پایان 10  

4/0±1/9 . نمایندمی کارورزان و کارآموزان در جلسه کنفرانس مجازی شرکتدستیاران و  11  

4±1/1 . دکنمی در جلسه کنفرانس مجازی شرکت مسؤولاستاد  12  

3/1±9/1 . کنندمی بخش در جلسه کنفرانس مجازی شرکت علمیهیأترئیس بخش و سایر اعضای  13  

4±1 . حضور و مشارکت دارنداساتید به طور منظم در جلسه کنفرانس مجازی  14  

 31/19±02/5 : سامانه نوید3بعد

3/1±9/1 . گرددمی بارگذاری علمیاعضای هیأتمحتوا به موقع در سامانه توسط  15  

3/1±9/1 . گرددمی بارگذاری علمیاعضای هیأتمحتوا با صوت در سامانه توسط  16  

3/1±8/2 . وجود دارد دسترسی آسان به محتوا در سامانه برای دانشجویان 17  

3/1±9/1 . گرددمی بارگذاری علمیاعضای هیأتجهت ارزیابی دانشجو در سامانه توسط  سؤالطرح  18  

3/1±8/1 . دهندمی ت بارگذاری شده در سامانه پاسخسؤاالدانشجویان به  19  

 Text review 28/6±37/22 :4بعد

3/1±8/1 . به صورت جداگانه حضور دارند علمیهیأتمجازی هر عضو  Text reviewدر مدیریت اجرای  20  

3/1±8/1 . شودمی مجازی برگزار Text reviewی آموزشی حداقل یک بار در هر ماه هادر گروه 21  

3/1±7/1 . نمایندمی مجازی شرکت Text reviewدر  علمیهیأترئیس بخش و سایر اعضای  22  

3/1±7/2 . شوندمی مطرح سؤالو حداکثر ده  سؤالمجازی حداقل پنج  Text reviewدر هر  23  

3/1±7/2 . گیردمی مجازی تبادل تجربیات اساتید با یکدیگر و با دانشجویان صورت Text reviewدر جلسات  24  

3/1±7/2 . ی در آموزش دانشجویان در مورد موضوعات و نکات بالینی داردمؤثرمجازی نقش  Text reviewجلسات  25  

 60/39±97/8 ژورنال کالب: 5بعد

3±9/1 . گرددمی جلسات ژورنال کالب مجازی با هدف آموزش کارآموزان و کارورزان و دستیاران برگزار 26  

4±1 . گرددمی جلسات ژورنال کالب مجازی حداقل یکبار در ماه برگزار 27  

4±1 . کشدجلسات ژورنال کالب مجازی حداقل یک ساعت طول می 28  

4±1 . کنندمی کارورزان، کارآموزان و دستیاران در جلسات ژورنال کالب مجازی حضور پیداهمه  29  

3/1±8/1 . گرددمی مقاالت مورد بررسی در هر جلسه، از قبل معرفی 30  
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4±1/1 . دارند مؤثری این جلسات مشارکت هااساتید در بحث 31  

4±1 . هستندمقاالت بررسی شده در این جلسات، جدید )به روز(  32  

3±9/1 . هستند مؤثراین جلسات در بهبود رویکرد صحیح تشخیص بیماری  33  

3±9/1 . ی در آموزش ارزیابی نقادانه نتایج مقاالت دارندمؤثراین جلسات نقش  34  

3±8/1 . گیردمی و نقد مقاالت مورد ارزشیابی قرار ارائهعملکرد دانشجویان در رابطه با  35  

 

به تفکیک مقطع، گروه آموزشی و هریک از ابعاد مختلف آموزش مجازی دانشجویان بالینی نمره  میانگین و انحراف معیار :3جدول

 19در دوران کووید جنسیت 

 کل ژورنال کالب Text review سامانه نوید کنفرانس مجازی مورنینگ ریپورت 

 مقطع تحصیلی

 9/147±2/29 2/42±7/9 6/24±7/6 9/20±2/5 7/25±7/4 5/34±4/6 کارورز

 9/130±2/25 3/38±8/7 9/20±7/5 2/18±7/4 1/23±0/5 5/30±7/5 کارآموز

 3/143±5/27 0/30±0/11 9/23±8/5 9/20±5/4 3/25±6/4 2/34±3/5 دستیاری
F 64/7 84/4 39/5 93/5 06/3 32/6 

P-Value 001/0 009/0 006/0 003/0 050/0 002/0 

 کارآموز<کارورز کارآموز<کارورز کارآموز<کارورز کارآموز<کارورز کارآموز<کارورز کارآموز<کارورز مقایسه گروهی

 گروه آموزشی

 5/141±7/27 0/41±4/8 5/23±9/5 5/19±1/5 7/24±9/4 8/32±1/6 عفونی

 2/131±2/42 5/37±2/8 5/20±9/5 5/18±8/4 4/23±7/4 2/31±2/5 داخلی

 5/138±5/39 1/38±8/14 8/22±8/8 1/21±8/5 2/24±8/6 4/32±8/9 اورژانس

 4/144±4/27 0/43±1/5 2/24±9/4 4/20±7/4 4/24±7/5 4/32±4/7 هادیگر بخش
F(ANOVA) 77/0 66/0 02/1 69/2 88/1 59/1 

P-Value 5145/0 5772/0 3869/0 0489/0 1349/0 1947/0 

 - - داخلی<عفونی - - - مقایسه گروهی

 جنسیت

 6/135±2/27 8/38±2/9 9/21±3/6 9/18±2/5 6/23±2/5 3/32±6/5 مرد

 3/139±2/28 3/40±7/8 9/21±1/6 7/19±8/4 6/24±8/4 0/32±7/6 زن
T-test 3482/0 17/1 9275/0 7089/0 0315/1 8009/0 

P-Value 7282/0 2438/0 355/0 4796/0 3041/0 4245/0 

 - - - - - - مقایسه گروهی

 

 مختلف ابعاد از هریک و کلی نمره که است داده نشان نتایج

 در 19 کووید دوران در بالینی دانشجویان مجازی آموزش

 بر اساس اما دارد معنادار اختالف آموزشی مقطع

 نمره اختالف آموزشی یهاگروه و جنسیت متغیرهای

 در Text review حیطهاین که  استثنا، یک با. نبود معنادار

 عفونی دپارتمان از یترکم اثربخشی نمره داخلی دپارتمان

 . (=048/0P-value) کرد کسب

 

 بحث

در دوران  یآموزش مجاز یپزشک انیدانشجو دگاهیاز د

 دینو ستمیو س نیتربیشژورنال کالب  طهیح در 19-دیکوو

از ابعاد مختلف  کیهر  در و داشته استرا  یاثربخش نیترکم

)کارآموز، کارورز و  یدر مقطع آموزش یآموزش مجاز

 یرهایاما بر اساس متغ ،داردوجود  معنادار( اختالف اریدست

. نبود معناداراختالف نمره  یآموزش یهاوهو گر تیجنس

آموزش  تیوضعجو و همکاران در مورد مطالعه ژاله
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البرز  یدر دانشگاه علوم پزشک انیدانشجو دگاهیاز د یمجاز

نشان داد که وضعیت آموزش  19-ی کووید پاندم در دوره

مجازی در حیطه های معرفی درس، محتوای آموزشی، 

تعامل و بازخورد، سنجش و ارزشیابی از نظر دانشجویان 

مطالعه مرادی و همکاران در مورد جایگاه . (19)استمطلوب 

بخشی نهای تواهآموزش مجازی در آموزش بالینی رشت

نشان داد که استفاده از آموزش آنالین و مبتنی بر وب در 

ازخوردی افزایش مهارت های بالینی، تفکر انتقادی و ب

و حبیب زاده مطالعه . (20)دانشجویان موثر بوده است

علمی و هیأتهمکاران در مورد بررسی نگرش اعضای 

اسالمی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد 

مجازی دروس نظری در دوران  نسبت به آموزش تهران

نشان داد که در خصوص  19 -کووید مارییب دمییاپ

نسبت به  دانشجویاننظر ی، دروس نظر یآموزش مجاز

بخشی آموزش ،عوامل در مورد اثر علمیهیأتاعضای 

 -طور عوامل ذهنیمرتبط با تدریس و یادگیری و همین

با دانشجویان اختالف معنی داری علمی هیأتعاطفی نگرش 

 . (21)و مساعد نیست مشاهده شد

در مورد میزان رضایت  یفر و مستغاثمطالعه بهنام

دستیاران و دانشجویان پزشکی از جلسات ژورنال کالب 

علوم پزشکی شهید صدوقی نشان داد که  هدر دانشگا

دستیاران، کارورزان و کارآموزان بخش داخلی رضایت 

جلسات ژورنال کالب نسبت به دانشجویان ی از تربیش

میانگین نظرات دانشجویان سطوح . داشتند هاسایر بخش

بر این . (=0001/0pمختلف، تفاوت معناداری وجود داشت )

و کارآموزان  رضایتاساس، دستیاران باالترین سطح 

 یدادو یمطالعه بن. (22)ترین سطح رضایت را داشتندکم

 دگاهیاز د هاژورنال کالب یبرگزار تیفینشان داد که ک

 در که بود 26/2±64/0ن و کارورزا ارانیدست د،یاسات

و همکاران  انییمطالعه خادم رضا. (23)بود مطلوب سطح

 یهاژورنال کالب در گروه یبرگزار تیفیدر مورد ک

 ی)دانشگاه علوم پزشک یدانشکده پزشک ینیمختلف بال

داده شده به نحوه  ازیامت نیانگیمشهد( نشان داد که م

 3/15±3/2ژورنال در دانشکده پزشکی مشهد  یبرگزار

و همکاران  (McCluskey) یمطالعه مک کالسک. (24)ودب

 یآموزش بر رو ارائهبر خالف مطالعه حاضر در مورد 

ژورنال  تیفیبر شواهد نشان داد که ک یمبتن یپزشک

 نینبوده و همچن یپزشک انیدانشجو تأییدمورد  هاکالب

 قیتحق نیا یهاتیاز محدود. (25نبوده است) رگذاریتأث

به کارآموزان و کارورزان در  یتوان عدم دسترسمی

 انیاز دانشجو یبرخ یو عدم همکار ییکرونا طیشرا

 . اشاره نمود ینیبال یهاگروه

 گيرینتيجه

در دوران  یآموزش مجاز ،یپزشک انیدانشجو دگاهیاز د

 ستمیو س نیتربیشژورنال کالب  طهیدر ح19-دیکوو

که  ییاز آنجا. ستا ارا دار یاثربخش نیترکم دیسامانه نو

هر کشور است به  داریدر توسعه پا یآموزش رکن اصل

 یکه دسترس 19- دیکوو یگیرهمه رسد در دورانمی نظر

 یهاگروه انیندارد دانشجو ودوج یبه آموزش حضور

از  ایمقاالت به روز دن قیرا که از طر یدیمطالب جد ینیبال

 یبرا یو جمع نیآنال نت،یمجالت معتبر به صورت پاورپو

 یریگ جهینت تیو نها نظرتبادلدهند بحث و ارائه می گرانید

که  ایسامانه. نوید می دانند از سامانهتر اثر بخش ،کنندمی

دروس  دیو اسات ستشده ا یاندازراه نیبه صورت آفال

کنند و می یبارگذار نتیمربوطه را به صورت پاورپو

 افتیدر یرا دانشجو به صورت فرد یآموزش یمحتوا

لذا به . وجود ندارد ینظرتبادلو بحث و  دکنمی

را به  دیکه سامانه نو دگردمی شنهادیپ نگذاراسیاست

 یبرا سوق دهند تا یتعامل کردیو رو نیسمت آنال

 . گردد یو فعال قابل دسترس ایپو یبه فضا انیدانشجو

 

 قدرداني

 یدانند از معاونت پژوهشمی بر خود الزم سندگانینو

به خاطر فراهم آوردن  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

پژوهش و از  یهانهیهز نیمأو ت قیتحق نیا یاجرا نهیزم

جهت پر کردن  ینیبال یهاگروه انیدانشجو یتمام
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Abstract 

 
Introduction: The global health crisis caused by the COVID 19 pandemic that began in 2019 has turned 

higher education around the world into a challenging issue. Therefore, this study was conducted to evaluate 

the effectiveness of virtual education on learning of medical students during COVID 19.  

Methods: This descriptive cross-sectional study was performed with a census on 145 medical students through 

a standard questionnaire derived from clinical education standards. In comparison of effectiveness average, 

we used t-test and one-way ANOVA tests for two and three level and more respectively. All analyses were 

performed on STATA/16.  

Results: During COVID 19 pandemic, virtual education had the most effectiveness (26% variance and 7. 41% 

specificity) in compare to NAVID system (14% variance and 3. 99% specificity) on medical students learning. 

Effectiveness of virtual method (morning report, virtual conference, NAVID, text review and journal club) 

regarding to any level of medical students was significant (P-value=0. 002). Comparison of gender variables 

and educational department did not indicate any difference. With the exception that the text review domain of 

the internal training group obtained a lower effectiveness score than the infectious group (p-value = 0. 048).  

Conclusion: Based on medical students’ comments virtual journal club and NAVID had most and least 

effectiveness. As a result, students find new content available through up-to-date articles from reputable online 

and group journals with discussion and exchange more effective than a system set up offline. Therefore, it is 

recommended to move NAVID to online and interactive approach to make active space accessible for students.  

 

Keywords: Effectiveness, Virtual Teaching, Covid-19, Medical Students 
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