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 یبهداشام یهااسام ی، س91-دیاکوو یناگهاان وعیش
کادد،  مواجا  یممعادد یهاارا باا ااا   جهاا  یدرمان

را  تیاو عدب  یاز جمل  حاوز  ععلاها حیط  دیسا همچنین
اااد  بیساات و ی اا   .(9)خااود ااادار داد دیعحاات عاا   زیاان

 و کاامییوعد  ویا ب  های جدید،فناوری ظهور با مصادف
های همۀ عدص  در آ  گسمدد  و سابق نفوذ بی و اینمدنت

در حاا  حاراد،  .(2)استزندگی بشد، از جمل  آموزش 
عاوا  شد  اند و نمی دان  و فناوری با ی دیگد ه  مسید

دست آورد.  ی ی از این دو را بدو  دیگدی ب  راحمی ب 
زمین  کسا   در ایمنابع و ام انات وسیع فضای مجازی
 .(3)در اخمیااار کاااربدان  ااادار ماای دهاادعلاا  و داناا  

م ما   هاای ا  مدونی ایحضوری و آموزش هایآموزش
 ب  عبارعی هاد اناد روناد اسامفاد  از باشند،ی دیگد می

مدش و با  عناوا  ابازاری آموزش ا  مدونی ی رو ب  گس

باا  مفهااو   ، امااااساات ماار د در آمااوزش مطااد  شااد 
در این مطا ع   .(4)های حضوری نیستجایگزین آموزش

باا   باا  منرااور ارزیااابی نگاادش دانشااجویا  اعااا  عماا 
از پدسشانام  روا  91-درشدایط کووید ی،آموزش مجاز

سااوا ی اساامفاد  شااد. پاا  از اخاا   20 (58/0و پایااا )
کنند  با اسمفاد  از دانشجو شدکت 48های ررایت، داد 

ماورد عجزیاا  و عحلیاا  ااادار  23نساا    SPSSافاازار ناد 
درصااد( از  4/44نفااد ) 21 هااا،اسااای یافماا بااد  .گدفاات
( ماادد و درصااد 4/38) نفااد 94کنناادگا  ز  و شاادکت

 سا  بود. 22±02/3ها میانگین سنی آ 

نفااد از  38مجاادد بودنااد.  (درصااد 4/18) نفااد 43
نفااد از مشااهد  90دانشااگا  علااو  پزشاا ی مازناادرا  و 

بودند.این پدسشنام  دارای س  بعد عالا  ب  کار کدد  در 
 کارکدد  در محیط مجازی وطداب ب اازی، ارامجیط مح
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 یقینامه تحق

درصاد دانشاجویا  از روش 40بود.  آموزش مجازی اهمیت

مجازی راحت نبودناد و در طای کاارکدد  دااار  آموزش

شدند و عفاوعی بین دو جن  و یا عد  عحصیلی می ارطداب

 د داشامند های درصد دانشجویا  اعمقا 40نبود.  م ملف،

 دری و حضاوری کالی در اسماد حضور جایگزین روشی

دانشجویا  عالامند بودند ععدادی  درصد 3/83 شود.نمی

از دروی را بااا روش مجااازی بیاموزنااد. عفاااوعی در دو 

جن  از نردعالا  ب  کار کدد  در محیط مجازی نباود. 

 کنندگا ، شدایط پدس  و پاسخ دردرصد شدکت 2/42

 عادزی در مقایس  با کالی حضوری را سا تآموزش مجا

 اساماد هایمعمقد بودند صحبت درصد 5/81دانسمند. می

 مای درک مجاازی روش از عادبای  دری کالی در را

کنند. بعد اهمیت آموزش مجازی از نرد دانشاجویا  در 

سطح مموسطی بود. در بعاد اهمیات آماوزش مجاازی از 

عفاوعی بین  (.P<009/0دار بود)نرد جنسیت عفاوت معنی

طاور کلای  نگدش دانشجویا  مازندرا  و مشهد نبود. با

نگدش دانشجویا  اعا  عم  نسبت با  آماوزش مجاازی 

مثبات نباود. عاواملی مانناد فاداه   91در شدایط کوویاد

عاد در نبود  بسمد کافی آموزش مجاازی، یاادگیدی کا 

هااای کالیآمااوزش مجااازی، عالااا  دانشااجویا  باا  

عد با اسماد، نوع رشام  و ارعباط بی حضوری و بداداری 

پدوساایجدهای مهااارعی راادورت آمااوزش حضااوری را 

کند و آموزش مجازی کاافی نیسات و ای در عد میبی 

هاای عواند م م  خوبی بادای کاالیموارد ممعددی می

  اخاااالایااان مطا عااا  دارای کاااد  حضاااوری باشاااد.

(IR.MAZUMS.REC.1400.084می ).از معاونت  باشد

لو  پزش ی مازندرا  و دانشاجویا  شادکت عحقیقات ع

 شود.کنند  عش د می
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