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Abstract 

Background and Aim: E-learning is recognized as a new educational system in many countries, including 

Iran, and continuous evaluation is needed to improve, develop and guarantee the quality of such a system.  

This study was aimed to evaluate the quality of e-learning in students of Tehran Azad School of Dentistry in 2020. 

Materials and methods: This cross-sectional descriptive study was performed on all dental students of 

Islamic Azad University in 2020. The data collection tool was a questionnaire based on previous studies. This 

questionnaire contained two sections of students' demographic information (educational level (basic and clinical 

sciences), age, gender, computer skills, grade point average, etc.) and the quality assessment section of e-learning 

courses (containing 33 questions). The 33-item questionnaire included 6 domins: interaction (5 questions :), content 

(6 questions), individual learning (5 questions), information and attendance (3 questions), technology (7 questions) 

and evaluation (7 questions). The questions were scored on a six-point Likert scale from (1) undesirable to high (6). 

SPSS software version 26 and linear multiple regression model were used to analyze the data. Values less than 0.05 

were considered as significant levels. 

Results: Of 272 students, 56.6% were female and 34.4% were male. 80.1% were under 25 years old. 65.1% were 

studying in clinical level and 34.9% were studying in basic sciences. The quality of e-learning in the domins of 

content, individual learning, interaction and information and attendance of the course was at a optimum level and in 

the domins of course evaluation and technology was relatively good. In general, the variables of basic and clinical 

sciences (p = 0.35), computer familiarity (p = 0.83), gender (p = 0.71), semester (p = 0.23), grade point average  

(P =0.29) and age (p = 0.15) did not affect the total score. 

Conclusion: The quality of e-learning courses for students of  Terhan Medical Sciences, Islamic Azad 

University is evaluated at the desired level based on the average of six domains. 

. 

Key words: Evaluation Studies; Learning; Curriculum; Dental Education 

*Corresponding Author: drshlawaf@yahoo.com  
J Res Dent Sci.2021;18(2):109-118 



 

 و همكاران  الهه رحمت زاده   558

 30پياپی /5488  تابستان /دوم   شماره / هجدهم دوره /مجله تحقيق در علوم دندانپزشكی 

 
 

 

 

 

 :خالصه 

ت و به شناخته شده اس نینو ینظام آموزش کیبه عنوان  رانیاز کشورها از جمله ا یاريدر بس یكيآموزش الكترون: سابقه و هدف

آموزش  یفیتک یینمطالعه با هدف تع ینا .باشد یم ازيمداوم ن یابيبه ارزش ینظام نيچن تيفيک نيمنظور بهبود، توسعه و تضم

 .انجام گرفت 2922آزاد تهران در سال  یدانشکده دندانپزشک یاندر دانشجو یکالکترون

 5255 - 5488 تحصيلی  در سال یدانشگاه آزاد اسالم یانپزشكدند انیدانشجو یبر رو یمقطع یفيمطالعه توص نیا  :مواد و روش ها

 کيدو بخش اطالعات دموگراف یپرسشنامه حاو نیا .بود نيشيبراساس مطالعات پ یپرسشنامه ا ، هاداده یابزار گرد اور. انجام  گرفت

 یمجاز یدوره ها تيفيک یابیارز و بخش وتر،يمهارت کامپ زانيم ت،يسن، جنس ،(ینيلو با هیعلوم پا) یليمقطع تحص انیدانشجو

( سئوال2) یفرد یريادگی، (سئوال 3)، محتوا :(سئوال 2)تعامل : طهيح 3شامل  یسئوال 22پرسشنامه  نیا .بود( سئوال 22 یحاو)

 تكريل فيبه سئواالت براساس ط ینحوه نمره ده. بود( سئوال 4) یابيشو ارز( سوال4)ی، فناور(سوال2) ابيو حضورغ یاطالع رسان

 ونيو مدل رگرس 23ورژن  SPSSها از نرم افزار  داده ليو تحل هیتجز یبرا. است( 3)باال  تينامطلوب تا مطلوب( 5)از  یشش درجه ا

 .شد رفتهدر نظر گ دار یبه عنوان سطح معن 82/8کمتر از  ریمقاد. استفاده شد یچند گانه خط

در %  5/24و  ینيدر مقطع بال%  5/32. سال سن داشتند 22 ریز%  5/08. دمرد بودن%  4/24زن و %  3/23دانشجو،  242از  :ها افتهي

و  یتعامل و اطالع رسان ،یفرد یريادگیمحتوا،  یها طهيدر ح کيآموزش الكترون تيفيک. بودند ليمشغول به تحص هیمقطع علوم پا

 یرهايمتغ ،یبطور کل. مطلوب قرار داشت در سطح نسبتا یدوره و فناور یابيارزش یطه هايدوره در سطح مطلوب و در ح ابيحضورغ

و سن (p=25/8)، معدل (p=22/8)یلي، ترم تحص(p=45/8)تي، جنس(p=02/8) وتريبا کامپ ییاشنا زاني، م(p=22/8) ینيو بال هیعلوم پا

(52/8=p ) نبودند رگذاريکل تاث یبر نمره. 

  5255-5488در سال تحصيلی  آزاد تهران یندانپزشكدانشكده د انیدانشجو یكيالكترون یريادگیدوره  تيفيک  :یگير نتيجه

 .داشتدر سطح مطلوب قرار  یابیمورد ارز طهيشش ح نيانگيبراساس م

 یآموزش دندانپزشك كولوم،یکور ،یريادگی ،یابیمطالعات ارز :هاواژه  کليد

 
 

 

 :مقدمه

 یهر دوره اموزش یو اجرا سیتدر تيفيشناخت و اطالع از ک

 یكيآموزش الكترون. گردد یفع نواقص مموجب بهبود اجرا و ر

نظام  کیبه عنوان  رانیاز کشورها از جمله ا یاريدر بس

شناخته شده است و به منظور بهبود، توسعه و  نینو یآموزش

. باشد یم ازيمداوم ن یابيبه ارزش ینظام نيچن تيفيک نيتضم

موجب بهبود اجرا و  یهر دوره آموزش یاجرا تيفياطالع از ک

ارائه  یبرا یروش یكيالكترون یريادگی. گردد یص مرفع نواق

 ران،يفراگ یبرا شتريفرصت ب جادیو ا رتریانعطاف پذ یريادگی

آنان و  یها تيو فعال رندگانيادگی شرفتيپ یريگيپ ليتسه

 یريادگی یطهايمح جادیا یبرا یفراهم آوردن فرصت نيهمچن

مل عوا نیا توانيم یاما زمان. شود یاثربخش محسوب م دیجد

عوامل مورد  نیکرد که ا نيآنها را تضم تيفيرا بهبود داد و ک

 یاز برنامه ها یابيدر واقع بدون ارزش. رنديقرار گ یابيارزش

نوع  نیتوان ا یو عناصر مرتبط با آن نم یكيالكترون یريادگی

آن را بهبود  تيفيک ایقلمداد کرد و  وبآموزش را مطل

 (5)ديبخش

 یهایها و فناور نهيهم کردن زمبا فرا یكيالكترون یريادگی

کرده است که  جادیرا ا یگسترده ا یآموزش یها طيمح د،یجد

بنا به . متفاوت است یآموزش سنت یها طياساساً با مح

 ینظر یو مبان یاستفاده از فناور نيانجام شده ب قاتيتحق

 ،یكيالكترون یدوره ها تيفيک. فاصله وجود دارد ،یريادگی

در پاسخ به  عتریهر چه سر یآماده ساز لياوقات به دل یگاه

 (2)دیآ یم نيپائ ،انيمتقاض یتقاضا

به  ازين COVID ‐ 19 ريهمه گ یماري، ب 2828مارس  در

مقررات  تیرعا یبرا یآموزش دندانپزشك یفور یليتعط
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 ريبا چالش درگ یدندانپزشك یدانشكده ها. داشت یاجتماع

 یمجاز یريگادی یعامل ها ستميبا س انیکردن موثر دانشجو

اطالعات و  یها یورود فناور گر،یاز طرف د. (2)روبرو بودند

و مواجه  یدر آموزش عال انهیبه را یدسترس شیافزا رتباطات،ا

 یتقاضا برا شیافزا رينظ ییشدن دانشگاه ها با چالش ها

منابع  يۀبه منظور ته یاقتصاد یها تيبه فعال ازيآموزش، ن

خدمات آموزش در  ۀارائ یبرااطالعات  یو کاربرد فناور دیجد

 یسبب شده است که دانشگاه ها در مورد نقش ها ،یبازار جهان

 جادیرا ا یدیجد یسازمان ینظر و ساختارها دیخود تجد یسنت

 یريادگی-یاددهیاز نظام  یدیکه منجر به خلق مدل جد. کنند

 (4)دیگرد یكيالكترون یريادگیبا عنوان 

است که استفاده از آن  ییاه نهياز زم یكی کيالكترون آموزش

امروزه، (. 2)است ریآموزش، اجتناب ناپذ تيفيبه جهت ارتقای ک

مناسب  یآموزش یاستراتژ کیبه عنوان  یكيآموزش الكترون

سواد  یاز برنامه ها ،یاز ابتكارات آموزش یعيوس فيط یبرا

نظر گرفته  در کيو آموزش آکادم یتا آموزش حرفه ا یعموم

باشد که از  یم ریيادگیاز  یشكل کيكترونآموزش ال. شده است

 نترانت،یا نترنت،یمتنوع مانند ا یكيابزارهای الكترون قیطر

و  ونیزیتلو  ری،یو تصو یشبكه های ماهواره ای، نوارهای صوت

  (2).شود یدی رام ها عرضه م یس

مقوله پرداختن به آموزش  تيضرورت و حساس كسوی از

معنادار  اتيدر استمرار حآن  رگذاريو نقش تأث یكيالكترون

نكته آشكار  نیا گر،ید یشود؛ و از سو یدانشگاه برداشت م

نوع آموزش،  نیا تيفيسطح ک یکه بهبود و ارتقا شوديم

مؤثر  یرونيو ب یو شناخت عوامل مختلف درون یمستلزم بررس

آن و انجام مجموعه اقدامات هوشمندانه به صورت مستمر و  رب

حال با توجه به مطالب ذکرشده و  .است یستميس یكردیبا رو

و  یكيآموزش الكترون یمجدد بر اصول و مبان ديضمن تأک

دانش و مهارت،  کیبه عنوان  یمجاز یآموزش ینهادها

 ،یكيدر امر آموزش الكترون تيموفق ديکه کل سازديخاطرنشان م

 تيفيک ،یمجاز طيمح یابیچارچوب ارز یبه طراح یتوجه جد

 یاستفاده از محتواها تيو قابل یكيآموزش الكترون یمحتوا

 (3).بر استاندارد است یشده مبتن یطراح

و  یدگيچياز لحاظ پ یاريبس یبا چالش ها یدندانپزشك آموزش

 نیحال، بزرگتر نیبا ا. روبرو است ازيمورد ن یتنوع دوره ها

و توافق مشترك در مورد  ليو تحل هیچالش حل نشده، تجز

آن  سیهر رشته و روش تدر یزم براآل ال دهیا یابیارز یابزارها

به دنبال  ،یزشآمو ستميدر س یتحقق کامل فرهنگ. باشد یم

 یبرا ،یو آزمون معادل ساز یاعتبار سنج ،یاستاندارد ساز

مناسب از آموزش  یبيترک یبرنامه درس کیاز  نانياطم

از  نكهیباتوجه به ا. (4)الزم است  یكيو آموزش الكترون یحضور

 یعموم یدندانپزشك یدکترا یدروس نظر هيکل 5250اسفند 

و از آنجا  شدبرگزار  نیالبه صورت آن یدر دانشگاه آزاد اسالم

 کيآموزش الكترون تيفيک یابیارز یکه پژوهشی در زمينه بررس

آزاد تهران انجام نشده  یدانشكده دندانپزشك انیدر دانشجو

آموزش  تيفياست ، لذا محقق در این پژوهش بر آن شد تا ک

آزاد تهران را در  یدانشكده دندانپزشك انیدر دانشجو کيلكترونا

و  نيبررسی نموده و بدین ترتيب به مسئول 5488-5255سال 

و  یآموزش یمحتوا تيفيو ارتقا ک یدانشكده در بازنگر رانیمد

 یکمک کرد تا با اتخاذ روش ها یبازآموز یدوره ها ینيب شيپ

تر آموزش  تيفيا کهرچه بهتر و ب یمناسب ومؤثرتر برگزار

 .ندینما ليرا تسه یمجاز

 

 :ها مواد و روش

 انیدانشجو یگروه یبر رو یمقطع یفيمطالعه توص نیا

انجام    5255 - 5488در سال  یدانشگاه آزاد اسالم یدندانپزشك

و همكاران  Hakimzadehابزار توسط  نیا ییایپا بیضر. شد
در .دیگرد.  نييتع 8/  52کرونباخ  یالفا بیبا استفاده از ضر (0)

که  دیگرد ادهاستف ییمحتوا ییاز روش روا ،ییروا نييتع

،  (0)و همكاران Hakimzadehدر مطالعه  ديبراساس نظر اسات

دوره  يفيتک یابیارز یبرا. ه بودقرار گرفت یيدسئواالت مورد تا

امتحانات با مسئول  یترم قبل از برگزار یانپا ،يكیالكترون یها
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سپس . با پرسشنامه و اهداف آن صحبت  شد مربوطه در رابطه

دانشكده  یاندانشجو ينب الكترونيكی پرسشنامه به صورت

حداقل تعداد نمونه ) یدگرد یعآزاد تهران توز یدندانپزشك

 552 یهوعلوم پا ينیدرهرگروه بال (0)براساس مطالعات گذشته

 دربرگيرنده رسشنامه (یدگرد تعييننفر (  228جمعا )نفر

ترم تحصيلی،  افراد شامل سن، جنس، کموگرافياطالعات د

 یهعلوم پا)يلیتحص ورودی، مقطع سالدموگرافيک  معدل

 22پرسشنامه  ینا. بود يوتربا کامپ ییآشنا ميزان  (ينیبال/

 (2)خان یمجاز یدوره ها يفيتک يارارزیابیبراساس مع یسئوال

پرسشنامه شامل  ینا. یدگرد یطراح (5)و همكاران Pichterو 

، (سئوال 3 )دوره  ی، محتوا(سئوال  2)تعامل : يطهح 3

 ) دوره يابو حضورغ یاطالع رسان (سئوال 2 ) یفرد یادگيری

 .بود (سئوال 4 )دوره  يابیو ارزش(سوال 4 )ی،فناور(سوال 2

مجرب  يدپرسش نامه توسط چند تن از اسات یمحتوا

ه نحو. قرار گرفت یيددانشگاه ازاد تهران مورد تا یدندانپزشك

از  یشش درجه ا يكرتل يفبه سئواالت براساس ط ینمره ده

 2/  2 ینمره  يانگينم. بود  ( 3 )باال  مطلوبيت نامطلوب تا (5)

 یينبه پا 2/  2نسبتا مطلوب،  يفيتک ینشان دهنده  و باالتر

 يفيتک یبه باال نشان دهنده  4 ینمره  يانگيننامطلوب و م

ها  يطهح یسهو مقا یساز یكسانبه منظور  .(0)بودمطلوب 

 25/20 ینمره  يانگينم ین،رسانده شده و بنابرا 588نمرات به 

 ،یينبه پا 25/20نسبتا مطلوب،  يفيتک ینشان دهنده و باالتر 

 یبه باال نشان دهنده  34/33 ینمره  يانگيننامطلوب و م

نمرات مرتبط با هر کدام از مالکها برحسب . مطلوب بود يفيتک

 يرهایاثر متغ یابیارز یبرا. گزارش  شد يفیتوص یشاخصها

 رگرسيون ذکر شده از مدل یو معدل بر مالکها يکدموگراف

با استفاده از  یآمار ياتعمل يهکل شد،استفاده  یچند گانه خط

 .انجام گرفت ( α=0/1)و با در نظر گرفتن  spssنرم افزار 

 

 

 

 

 : يافته ها        

 يکدموگراف يرهایمتغ

دانشگاه  یدندانپزشك یدانشجو 242تعداد مطالعه حاضر  در

 يانگينم. شدند یابیارز 5255-5488در سال  یآزاد اسالم

 و 52 حداقل با( ±43/5) 58/52 یاندانشجو يلیمعدل تحص

 و زن%(  3/23) نفر 524 دانشجو، 242 از. بود 25/55 حداکثر

 22 زیر%(  5/08) دانشجو 250. بودند مرد%(  4/24) نفر 550

نفر  52و  ينیدر مقطع بال%(  5/32)نفر  544. اشتندسال سن د

از نظر . بودند يلمشغول به تحص یهدر مقطع علوم پا%(  5/24)

سطح خوب،  یدارا%(  2/40)نفر  525 يوتر،مهارت کامپ يزانم

نفر  54و  یعال%(  0/50)نفر  25، متوسط، %( 5/24)نفر  43

 سطح کم بودند یدارا%(  5/2)

ينی و بال یهدر دو گروه علوم پا يکالكترون آموزش يفيتک يينتع

آزاد تهران در سال  یدانشكده دندانپزشك یاندانشجو و کل در

 .دیده می شود 5در جدول  5488-5255

کيفيت آموزش الكترونيک در  ،براساس جدول ذیل، بطور کلی

و  یاطالع رسانتعامل و  ،یادگيری فردی ،حيطه های محتوا

لوب و در حيطه های ارزشيابی در سطح مط دوره ابيحضورغ

 .دوره و فناوری در سطح نسبتا مطلوب قرار داشت

و ( 44/35)در مقطع علوم پایه  کيآموزش الكترون تيفيک

 .در سطح مطلوب بود( 50/44)بالينی 
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و مرد ( 19/61±92/21)بطور کلی دانشجویان زن 

ا در سطح کیفیت آموزشی الکترونیک ر( 92/29±21/61)

 .مطلوبی گزارش کردند

-99 ،(21/69±66/29)سال  91های سنی زیر دانشجویان در گروه

-19و  (61/29±19/29)سال  92-97 ،(17/69±66/29)سال  97

یک را آموزش الکترون یفیتکسطح ( 91/27±22/1)سال  97

 .مطلوب گزارش کردند

ت از نظر سطح میزان آشنایی با کامپیوتر دانشجویان با مهار

 ،(12/66±91/29) مهارت متوسط ،(91/67±11/21)کامپیوتر کم 

( 91/61±79/26)و مهارت عالی ( 12/67±69/29)مهارت خوب 

 .یک را مطلوب گزارش کردندآموزش الکترون یفیتکسطح 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، مهارت (p=919/9)هیچ کدام از متغیرهای مقطع تحصیلی 

 ، ترم تحصیلی(p=626/9) ، جنسیت(p=299/9)کامپیوتر 

(992/9=p) معدل ،(921/9=p)  و سن(219/9=p )ی کل بر نمره

 .تاثیرمعنی دار نداشتند

 

 بحث

در سطح دانشگاه ها و  يكیالكترون یادگيریهمگام با توسعه 

به  یو اعتبار سنج يابیموضوع ارزش ی،موسسات آموزش عال

 يهوجو ت یادگيریو  یاددهی يفيتک ينتضم یاز باب بررس یژهو

 یافته يتاهم یدر آموزش عال يكیالكترون یهابرنامه یاجرا

هر نوع نظام  ینفکجز ثابت و ال يابیسنجش و ارزش یراز. است

 ینددر فرا يرگذارمهم و تاث یهايتاست و از جمله فعال یآموزش

References: 
 

آزاد تهران در سال  يدانشکده دندانپزشک ياندانشجوو کل در  ينيو بال يهدر دو گروه علوم پا يكآموزش الکترون يفيتک يينتع -0جدول 

0011-0399 

 

 مالک ها
(تعداد=21)علوم پایه   

SD میانگین±  

(تعداد=266)بالینی  

SD میانگین±  

(تعداد=969)کل   

SD میانگین±  

(سئوال 7)محتوا   
12/99±61/69  

 

92/26±19/29  

 

62/22±79/61  

 

(سئوال 1)یادگیری فردی   
11/22±99/66  

 

71/21±29/29  
96/27±00/01  

 

(سئوال 6)ارزشیابی دوره   
91/92±19/79  

 

97/22±19/69  

 

21/22±12/71  

 

(سئوال6)فناوری   
92/92±69/79  

 

69/26±29/79  

 

99/22±12/72  

 

(سئوال 1)تعامل   
21/22±91/71  

 

97/27±29/62  

 

12/26±99/72  

 

(سئوال 9) دوره ابیو حضورغ یاطالع رسان  
72/99±99/29  

 

21/99±79/29  

 

22/92±99/29  

 

 کل
19/99±11/72  
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 یادگيری ینوع يكیالكترون یادگيری. یدآیآموزش به حساب م

قادرند با توجه  یادگيرندگانشود که در آن یمحسوب م یانفراد

در . یابنددست  یآموزش یهاخود به هدف یبا استعدادها

 یم یاد يقتحق

 یخود از هدف ها ینکه ا یاد بگيرند ونهکه چگ يرندگیم

الزم را  يفيتک یزمان يكیالكترون یادگيری. (58) است یآموزش

اتخاذ شده از سوی استادان با  يریگخواهد داشت که جهت

تناسب را داشته  يشترینمجازی ب يطمح هایيتو قابل هایژگیو

 یاندانشجو یدگاهپژوهش حاضر از د یجطبق نتا (.55) باشد

 يفيت، ک5255آزاد تهران در سال  ندانپزشكیدانشكده د

و  يچرپ. قرار داشت یدر سطح مطلوب يکآموزش الكترون

 یبه اهداف دوره در طراح یابیکه دست  یافتندهمكاران در

 یتو رضا يتبه موفق يدنرس یعامل برا ینبهتر یآموزش

در  يتمانند وضوح و شفاف یگریعوامل د. دانسته اند یاندانشجو

 را نشان  یاندانشجو یتهستند که رضا يزساختار دوره ن

 .(22)دهند یم
Paechter  در پژوهش خود نشان و همكاران

 یبر وب دارا یمبتن یادگيریارائه در  يوهدادند که شكل و ش

نقش طراحان در آماده  يتآنان بر اهم. است ياریبس يتاهم

 یآن برا يراییشناسانه و گ یباییز یدگاهوب از د يطمح یساز

کرده  يدتاک يوهو تكامل شكل و ش یساز ينهرندگان در بهیادگي

 یمحتوا يفيتو همكاران ک Kazemi Gharajeh (.52)اند

ی مشهد را دانشگاه علوم پزشك یاندانشجو یدگاهاز د يكیالكترون

پژوهش  یجمطالعه با نتا ینا یجنتا. (52)مطلوب گزارش کردند

Hakimzadeh را در  يکآموزش الكترون يفيتو همكاران که ک

در مطالعه نوبخت و  (.0)سطح مطلوب گزارش کردند مشابه بود 

رشته آموزش پزشكی  يكیدوره آموزش الكترون يفيتهمكاران ک

 (.54)طح نسبتا مطلوب بودس یدانشگاه علوم پزشكی مشهد دارا

Norollahee دانشكده  یمجاز یدوره ها يفيتو همكاران که ک

 ،یدر آموزش مجاز يفيتک يارهایرا با توجه به مع یتعلوم حد

 يزنو همكاران  Momeni Rad (.52)کردند یابیمطلوب ارز

اطالعات دوره آموزش  یرشته فناور یآموزش یطراح يفيتک

براساس  يرطوسیخواجه نص یدانشگاه صنعت يكیالكترون

 (. 53) نمودند یابیارز یرا در سطح مطلوب SCORMاستاندارد 

 ینانجام دهند ا یستدر یندرا در فرا یمتنوع یفوظا یدبا اساتيد

دوره را  یدرس یمحتوا .موارد ذیل است شامل یفوظا

بازخورد نشان  يفشبه دانشجو در مورد تكل. کنند یساختارده

کنند که  یپافشار موضوع ینبه ا .ازش کنندبدهند و آنها را پرد

 .که استاد آماده کرده شرکت کنند يتهاییدانشجو در فعال

 یشود ساختار دانش یاستاد و دانشجو باعث م ينن تعامل بیا 

شرکت کند به  یاجتماع یها يتو در فعال يرددانشجو شكل بگ

 یآموزش یهمان اندازه که تبادل اطالعات با توجه به محتوا

فرد  یعاطف یاست به همان اندازه تبادل اطالعات اجتماع مهم

تعامل  یآموزش يانکه با مرب یهنگام یاندانشجو. مهم است يزن

 یم يداسات. دهند یعالقه نشان م یدرون خط يطدارند به مح

گوناگون ارسال انواع مكاتبه و تعدد  یحالت ها یقتوانند از طر

مطالعه حاضر  یجنتا. دآنان به تعامل بپردازن يبارتباط به ترغ

تعامل در  يطهدر ح يکآموزش الكترون يفيتنشان داد که ک

 یبرقرار يتقابل ینشان دهنده  هک. سطح مطلوب قرار داشت

و مشاوره  يبانیو امكان پشت يدبا اسات یانارتباط مناسب دانشجو

علت مناسب بودن . بود.. ، چت و  یميلا یقبا آنها از طر يداسات

به استفاده از  یانو دانشجو يدتسلط اسات تعامل، تجربه و

 یادگيری يطمح یجادتعامل در ا. باشد یامكانات تعامل م

قابل توجه  يرتاث یارتباط بهتر با دوره آموزش یجادو ا بمناس

 ياناستادان و م ينب یان،دانشجو يانتعامل م یبرقرار. دارد

ر اث یادگيری يدکل یادگيری،و محتوا و مشارکت در  یاندانشجو

 .(54)باشد یبخش م

Rad  (53)و همكاران ،Norollahee  تعامل به  (52)و همكاران

کرده  یابیرا نسبتا مطلوب ارز یكيالكترون یکار رفته در دوره ها

و همكاران در بحث تعامل، تعامل دانشجو با  Pichter. اند

از دوره و  یتمندیرضا یبرا ینهگز یندانشجو را بهتر

استاد در  ينهمچن. ره ذکر کرده انددو یادگيری یدستاوردها

در  یترضا ينانتقال دانش، مهارت، حس رقابت و همچن ينهزم

و   Hussinدر پژوهش . (5)یدنما یم یفاا یدانشجو نقش مهم
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دانشگاه  يكیالكترون یادگيری يطتعامل در مح يزهمكاران ن

خوب  یستدر یکدر . (54)نسبتا مطلوب بوده است یمالز یها

 يانبرقرار باشد و همكاری م لتعام یدو استاد بادانشجو  يانم

بازخورد  یرد،فعال صورت پذ یادگيریشود،  یقتشو یاندانشجو

های مختلف  يوهش يف،فوری ارائه شود، بر زمان ادای تكل

و  Hakimzadehهرچند،  (.55)شود يدتاک یادگيریو  یاددهی

 يطههمكاران برخالف مطالعه حاضر گزارش کردند که در ح

نامطلوب بود و  يکالكترون شآموز يفيتک يزانل متعام

ارتباط برقرار  يدتوانستند با اسات ینم یبه راحت یاندانشجو

و  Nobakht مطالعه  یها یافتهمطالعه با  ینا یجنتا .(0)کنند

تعامل، بازخورد و  یمؤلفه ها يفيتهمكاران که گزارش کردند ک

گاه علوم از دانشجو در رشته آموزش پزشكی دانش يبانیپشت

 . (54) سطح نامطلوب قرار دارند همراستا نبود درپزشكی مشهد 

Esmaeeli در واحد  يكیالكترون یادگيری یابیو همكاران با ارز

و بلوچستان گزارش  يستاندانشگاه س یمجاز یآموزش ها

 يبانیاز لحاظ پشت يكیالكترون یادگيری يتکردند که وضع

 (. 50)د نسبتاً مطلوب برخوردار می باش يتوضع

در  يریگ يمتصم یبا شاخص ها یفرد یادگيری یها فرصت

 یادگيریتوسط خود دانشجو،  یادگيریمورد زمان و مكان 

 یمطابق سرعت خودشان، استفاده دانشجو از دوره آموزش

 یخودش و وجود فرصت برا یادگيری یمطابق با راهبردها

 یاصل از اهداف. شد یابیارز يزهاطالعات دانشجو و انگ یشافزا

 یفرد یادگيری یگسترش فرصت ها يكیالكترون یها هدور

و  يازهاکه دانشجو در زمان و مكان و مطابق با ن یاست بطور

مطالعه  ینا یجهمانطور که نتا. بپردازد یادگيریخود به  يقهسل

 یفرد یادگيری يطهدر ح يکآموزش الكترون يفيتنشان داد ک

ش يزو انگ قیبه منظور تشو. در سطح مطلوب قرار داشت

که به سرانجام  ییها ینتوانند تمر یم يداسات ،یاندانشجو

 یدر نظر گرفتن نمره برا یند،نما یرسند طراح یم یمشخص

 ییاز نمره نها یو احتساب آن به عنوان بخش موثر ینهر تمر

تواند در ارتقا  یم یجذاب و کاربرد یها ینتمر یو طراح درس

 Esmaeeli حاضر،ا مطالعه مشابه ب.  موثر باشد یفرد یادگيری

در  يكیالكترون یادگيری يتو همكاران گزارش کردند که وضع

از  واحد آموزش های مجازی دانشگاه سيستان و بلوچستان

 یو فناور یرساختو ز یادگيرنده یفرد یها یژگیلحاظ ابعاد و

 (.50)مطلوب بود 

 يكیالكترون یادگيریدوره  يابو حضورغ یاطالع رسان حيطه

در  يراز لحاظ اعالم به موقع زمان شروع دوره، تغي یزشكدندانپ

 يابحضور و غ يرهبرنامه کالسی، امتحانات، و ثبت و ذخ

مطالعه حاضر  یجنتا. یدگرد یابیارز یدندانپزشك یاندانشجو

 یرسان اطالع يطهدر ح يکآموزش الكترون يفيتنشان داد که ک

 ينهه بهاستفاد. دوره در سطح مطلوب قرار داشت يابو حضورغ

به  یاندانشجو یدسترس ی،جهت اطالع رسان یمجاز یاز فضا

که . یدگرد یافتهبه  يابیمنجر به دست یاطالع رسان یها يطمح

 (.0) .و همكاران بود Hakimzadehمطالعه  یجمشابه نتا

دانشگاه ازاد  یدانشكده دندانپزشك يكیدوره الكترون محتوای

 يدن،و فهم سهولت خواندن: یبراساس شاخص ها یاسالم

خودشان، ارائه  یادگيریسرعت  بر طبق  یاندانشجو يشرفتپ

با  یآموزش یمحتوا یهمخوان یر،مناسب متن و صدا و تصو

ذکر منابع مورد استفاده در محتوا، مناسب  ی،درس یهدف ها

مطالعه  یجنتا. یدگرد یابیبودن نوع و اندازه حروف در برنامه ارز

محتوا  يطهدر ح يکالكترونآموزش  يفيتحاضر نشان داد که ک

 همو همكاران  Hakimzadeh.  . در سطح مطلوب قرار داشت

 يطهاز لحاظ ح يكیآموزش الكترون يفيتگزارش کردند که ک

و  یآمادگ  .(0)داشتقرار  یمطلوب در سطح يابیمحتوا و ارزش

تواند از علل  یم یآموزش یمحتواها يهدر ته يدتجربه اسات

شود به منظور بهبود  یم يشنهادپ. اشدب يجهنت ینبه ا يابیدست

مورد استفاده و  یمحتوا يهذکر منابع در ته يزدوره ن یمحتوا

 يداسات یبرا) (E-teachingآموزش الكترونيک یدوره ها

علم  یانظر  ردمو یشود و داشتن مدرك آموزش یاجبار یستیبا

مشارکت  یطاز شرا یدمربوطه با یها ينهاستاد در زم ییبه توانا

 یستیبا يداسات. باشد یو مجاز يكیالكترون یوره هادر د
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بهبود دوره و  یدوره را بشناسند و بدانند برا یکمبودها

 یدبا یشانا. فراهم شود یدبا ییدانشجو چه بسترها یادگيری

و  یجانب یها يت، فعالیندروس، تمر یطرح درس، محتوا

 يهته يرحضوریغ یدوره ها یبازخورد مناسب را صرفا برا

 يکالكترون یدوره ها یقبل از اجرا و برگزار ینبنابرا. دیننما

اهداف جهت مرتفع ساختن ان  يينمخاطبان و تع يازشناخت ن

 .است یبا اهداف ضرور يلجهت ن يرمس يينو تع يازهان

Norollahee یدوره ها یمحتوا يفيتک يزو همكاران ن 

  .(52)نمودند یابیرا مطلوب ارز یثدانشكده علوم حد يكیالكترون

Nobakht یمؤلفه ها يفيتو همكاران گزارش کردند که ک 

  مطالعات یجنتا (.54)محتوا در سطح مطلوب قرار داشت

Momeni Rad  یبود که محتوا یناز ا یحاک (53) همكارانو 

و  Hussin .  بوده است یدر سطح نسبتا مطلوب ایدوره ه

در حد مطلوب گزارش  یمالز یدر دانشگاه ها يزهمكاران ن

اموزش  یدوره ها یمحتوا يزن همكارانو  Zidat .(54)ه استشد

 یگزارش کردند و نگرش مثبت یرا در سطح مطلوب یمجاز

  (.55)ارائه شده در دوره ها وجود داشت ینسبت به محتوا

Esmaeeli در واحد  يكیالكترون یادگيری یابیبا ارز ارانو همك

ش و بلوچستان گزار يستاندانشگاه س یمجاز یآموزش ها

 یاز لحاظ محتوا يكیالكترون یادگيری يتکردند که وضع

 ینکه همراستا با ا(. 50) سطح نامطلوبی می باشد یآموزشی دارا

 .مطالعه نبود

دوره براساس طرح درس، وجود  يفتكال يابیارزش يطهح در

توسط دانشجو، وجود نمره  يفتكال يلتكم یبرا یزمان کاف

به موقع به  یپاسخ ده يران،فراگ یروشن برا یگذار

 یناتدر موعد مقرر، وجود تمر يفتكال یبررس یان،دانشجو

و کارنامه به صورت  يفتكال یافتمناسب با محتوا، امكان در

. یدگرد یابیدانشجو ارز یآموزش ها برا يانفرصت ب رونيكی،الكت

در  يکآموزش الكترون يفيتمطالعه حاضر نشان داد که ک یجنتا

. نسبتا مطلوب قرار داشت دوره در سطح يابیارزش يطهح

 یو عدم زمان کاف يکبودن آموزش الكترون يرمترقبهو غ یناگهان

دوره مناسب با اهداف دوره و تعداد  يانم يفتكال یجهت طراح

در کالس امكان دادن بازخورد مناسب به  یاندانشجو یباال

تواند از علل کسب  یکند، که م یرا سخت تر م یاندانشجو

رسد  یبه نظر م. باشد يابیارزش يطهب در حنسبتاً مطلو يجهنت

ارائه شوند  یمناسب به گونه ا یبا محتوا يفکه تكال یدر صورت

تواند  یمقدور باشند م انشجویاند یکه امكان بازخورد آن برا

به موقع  یبررس ين،همچن. موثر واقع شود يطهح یندر بهبود ا

کارنامه  یافتکه به دانشجو امكان در یبرنامه ا يهتعب يف،تكال

 يانکه به دانشجو فرصت ب یرا بدهد و طرح سئواالت يكیالكترون

در ارتقا  یتواند نقش موثر یاست بدهد م یادگرفتهآنچه را که 

 TA) ازاستفاده  ین،عالوه بر ا. داشته باشد يطهح ینا

(Teacher Assesment کمک کننده  يزن يابیدر بحث ارزش

 .خواهد بود

Esmaeeli در واحد  يكیالكترون یادگيری یابیرزو همكاران با ا

و بلوچستان گزارش  يستاندانشگاه س یمجاز یآموزش ها

 یاز لحاظ محتوا يكیالكترون یادگيری يتکردند که وضع

سطح نامطلوبی می باشد  یدارا یابیآموزشی و سنجش و ارز
 .مطالعه نبود ینکه همراستا با ا. (50)

در حكم  یادگيریبر  یمحور و مبتن يرهای فراگ یهو رو باورها

 يتهایگذار انواع مهارتهای فناوری است که به فعال یهو پا یمبان

و  یتو عامل تقو يشودمنجر م يقتریفعال تر و عم یادگيری

فناوری به خودی . است يرانفراگ یادگيریسازی تجارب  یغن

به  یت، بلكه دسترسيسن يفيتبا ک یادگيریکننده  یجادخود ا

 يكندم یکه معلم طراح یهنگام و مرتبطبه  یادگيریفرصتهای 

 یادگيری ينکننده چن یجادا يشود،فناوری ارائه م یقو از طر

 یو ارائه دوره ها یبستر طراح یفناور ين،همچن. (55)است

 یبا استفاده از برخ یدبا يكیدوره الكترون. است يكیالكترون

 يارکاربرپسند در اخت يكیگراف یها طهابزارها و امكانات راب

را  یافراد به دوره آموزش یقرار دهد و امكان دسترس دگيرندهیا

باند، امكان  یپهنا يطهاز لحاظ ح یفناور يطهدر ح. یدفراهم نما

 يبانیپشت یری،و تصو یتعامل صوت یامكان برقرار یع،دانلود سر

 وجود ينکاربرد آسان و همچن يتدر صورت وجود مشكل، قابل

طالعه حاضر نشان داد که م یجنتا. یدگرد یابیکمک ارز ینهگز
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در سطح نسبتا  یفناور يطهدر ح يکآموزش الكترون يفيتک

نقاط  یدوره دارا یدهد فناور یکه نشان م. مطلوب قرار داشت

سخت افزار و  به عدم دسترسی  توان یکه م. باشد یم یضعف

به  يدو اسات یاندانشجو ینرم افزار استاندارد، عدم دسترس

فراهم ساختن امكان . اشاره نمود يرهپرسرعت و غ ینترنتا

 يد،و اسات یاندانشجو ينهمزمان ب یریتصو ی،صوت یگفتگو

 یسرورها یددر صفحات برنامه و خر "کمک" ینهگز يهتعب

 يطهح ینتواند به بهبود ا یباند م یمناسب جهت بهبود پهنا

 رانو همكا Norollaheeمطالعه،  ینمشابه با ا. یدکمک نما

در دانشكده  يکاموزش الكترون تيفيگزارش کردند که ک

 یدر سطح نسبتا مطلوب یفناور يطهدر ح یتحدو علوم  یمجاز

 (.52)قرار داشت

باتوجه به بررسی های انجام شده عواملی چون ميزان آشنایی و 

تسلط اساتيد و دانشجویان در آموزش الكترونيكی ،تفاوت در 

، دسترسی به تجهيزات  سخت افزاری و نرم افزاری مناسب 

ميزان نظارت،مدیریت وپشتيبانی  از آموزش های تحت وب 

،تفاوت در طراحی ساختار محيط آموزش الكترونيكی ،برگزاری 

کارگاه ها و دوره های پيش نياز جهت آمادگی برای برگزاری 

در متفاوت بودن نتایج تحقيقات موثر ... کالس های مجازی و

 .می باشند

 يلی،مقطع تحص يرهایمطالعه نشان داد که متغ ینا نتایج

معدل و سن  يلی،ترم تحص يت،جنس يوتر،با کامپ ییآشنا يزانم

همراستا با . نداشت يفيتک یابیبر نمره کل ارز يرمعناداریتاث

گزارش  يزو همكاران ن Kazemi Gharajehمطالعه حاضر، 

در دانشگاه علوم  يكیاموزش الكترون يفيتک ياسکردند که مق

. (52)نداشت يتاز نظر جنس یارمعناد تفاوتپزشكی مشهد 

Akbary یادگيری يفيتک یابیارز یدر بررس و همكاران 

تفاوت معناداری  یان،دانشجو يتبر حسب جنس يكیالكترون

 یادگيری يفيتمشاهده کردند و در کل، زنان نسبت به مردان ک

که با مطالعه حاضر ( 55)کرده بودند یابیرا بهتر ارز يكیالكترون

 .ودهمسو نب

ذکر است با توجه به استفاده روز افزون از آموزش  نشایا

نقش  ين،و هم چن یدر دانشگاه های علوم پزشك يكیالكترون

 یم يشنهادپ ی،های آموزش يستمدر س یادگيرندگانمحوری 

با استفاده از فن آوری  يكیمحتوای آموزش الكترون يدشود تول

رده و ک يلتسه طبانرا برای مخا یادگيریاطالعات و ارتباطات 

از افراد جامعه  يشتریدانش را برای تعداد ب دسترسی به امكان 

فن  يتهایبا استفاده از ظرف یستیعالوه بر آن، با. فراهم آورد

  یاددهی یندفرآ يفيتها و بهبود ک ییآوری به رفع نارسا

در جهت  یهمت گمارد و گام یدر گروه دندانپزشك یادگيری

به  يازن ین،بنابرا .تبرداش ارتقای سطح سالمت در جامعه

محتو ای  يدتول ينهدر زم ياریبس یو پژوهش یمطالعات علم

و منطبق بر استاندارد های  يحصح یابیو ارز يكیالكترون

خود محور  یادگيریکننده تفكر خالق و  یتکه تقو یآموزش

 .شود یاحساس م یباشد، در علوم دندانپرشك

 

 گيری يجهنت

 یادگيریمحتوا،  یها يطهدر ح يکآموزش الكترون يفيتک

دوره در سطح  يابو حضورغ یتعامل و اطالع رسان ی،فرد

در سطح  یدوره و فناور يابیارزش یها يطهمطلوب و در ح

و  یهعلوم پا يرهایمتغ یبطور کل. نسبتا مطلوب قرار داشت

و  دلمع یلی،ترم تحص یت،جنس یوتر،با کامپ ییآشنا يزانم ينی،بال

 .نبودند ریرگذاکل تاث یسن  بر نمره 
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