
 

 

 35/پياپی 5488  پایيز     /   سوم/شماره  هجدهم مجله تحقيق در علوم دندانپزشكی/دوره               252 

 Donia1351@yahoo.com  پست الكترونيک:   22432445    تلفن:  دکتر دنیا صدری    مکاتبات:نویسنده مسئول   

 يآزاد اسالم يدانشگاه علوم پزشک يدندانپزشک انيو دانشجو يعلم اتیه ينگرش اعضا يبررس

 9899در سال COVID-19  يماریب يدمیدر دوران اپ يدروس نظر يتهران  نسبت به آموزش  مجاز

  0*یصدر ایدکتر دن ،3دکتر افشین حراجي ، 0ی، دکتر ساره فرهاد 0زاده بیحب دایدکتر آ
 .رانیدندانپزشك، تهران ، ا-0

  .رانیتهران، تهران ، ا يآزاد اسالم يدانشگاه علوم پزشک ،يدهان وفك وصورت، دانشکده دندانپزشک یگروه پاتولوژ اریاستاد-0

 .رانیتهران، تهران ، ا يآزاد اسالم يدانشگاه علوم پزشکك و صورت دانشکده دندانپزشکي استاد گروه آموزشي جراحي دهان، ف -3

 رانیتهران، تهران ، ا يآزاد اسالم يدانشگاه علوم پزشک ،يدهان و فك و صورت، دانشکده دندانپزشک یاستاد گروه پاتولوژ-3

 
 52/2/5488پذیرش مقاله:   28/2/5488 اصالح نهایی: 5488  /52/5 وصول مقاله:

 
5-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

The Attitudes of Faculty Members and Students of Dentistry at Islamic Azad 

University, Tehran Medical Sciences, towards Virtual Education of Theoretical 

Courses during the COVID-19 Pandemic in 2020 
 

Aida Habibzadeh1, Sareh Farhadi2, Afshin Haraji3, Donia Sadri4 
1 Dentist 
2Assistant  Prof. Oral & Maxillofacial Pathology Dept, Faculty of Dentistry, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University,Tehran, Iran. 
3 Prof, Oral and Maxilla Facial Surgery  Dept, Faculty of Dentistry, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran.  
4Prof, Oral & Maxillofacial Pathology Dept, Faculty of Dentistry, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad Universit, Tehran, Iran. 
 

 

Received:March 2021 ; Accepted:August 2021 

Abstract 
Background and Aim: The prevalence of the coronavirus (COVID-19) pandemic has thus far forced most schools 

and universities to change their conventional teaching methods and to encourage virtual education. The present study 

aimed to investigate the attitudes of faculty members and students of dentistry, at Islamic Azad University, Tehran 

Medical Science, towards virtual education of theoretical courses during the COVID-19 pandemic. 

Material and Methods: In this study, a total number of 300 faculty members and students of dentistry, at Islamic 

Azad University, Tehran Medical Science, meeting the inclusion and exclusion criteria were recruited. The sampling 

was also performed using proportional stratified random sampling technique. The data were further collected by an 

electronic designed questionnaire which its validity and reliability were approved referred to Tabatabaee et. Al study 

with Cronbach α=0.7 using test-retest method. The results were analysed via the independent-samples t-test and Q-

square test.  

Results: Among the participants, 96 cases (32%) were faculty members and 204 individuals (68%) were students of 

dentistry. Of the faculty members, there were 40 men (41.7%) and 56 women (58.3%). With regard to the students’ 

gender, 86 respondents (42.2%) were male and 118 cases (57.8%) were female. Out of 204 students, 83 cases (40.7%) 

were enrolled in the basic science courses and 121 respondents (59.3%) were taking clinical ones. With regard to the 

virtual education of theoretical courses, the attitudes of the faculty members and the students of dentistry in terms of 

the effectiveness of virtual education and the associated factors as well as the subjective-emotional factors 

demonstrated a significant difference (p<0.05), Nevertheless, the attitudes of the faculty members and the students on 

the challenges of virtual education were not significantly different (p>0.05). 

Conclusion: According to the study results, virtual education can be practiced as favorable among faculty members 

compared with students of dentistry. Failure to establish face-to-face communication between teachers and students 

along with hardware problems can be thus deemed as barriers in this respect.  
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 :خالصه

به  بيآموزش و ترغ یسنت یكردهایرو ريياز مدارس و دانشگاه ها را وادار به تغ یاريبس Covid-19 یدمياپ وعيش سابقه و هدف:

دانشگاه علوم  یدندان پزشك انیو دانشجو یعلم اتيه ینگرش اعضا ینموده است. مطالعه حاضر با هدف بررس یسمت آموزش مجاز

 انجام شد.5255در سال  COVID-19 یماريب یدميدر دوران اپ ینظر دروس یتهران  نسبت به آموزش  مجاز یآزاد اسالم یپزشك

دانشگاه علوم  یدندانپزشك انیو دانشجو یعلم ئتينفر از اعضا ه  288تعداد  یليتحل -یفيمطالعه توص نیدر ا:   :و روشها مواد

 یسهم یبا گروهها یطبقه ا یتصادف یريورود و خروج وارد مطالعه شدند. روش نمونه گ یرهاايمع تیتهران با رعا یآزاد اسالم یپزشك

ان  ییایشده و پا دیيو همكاران تا ییطباطباآن در مطالعه  یمحتوا ییبود که روا یكيروناطالعات پرسشنامه الكت یبود. ابزار جمع اور

دو -یو کا Independent sample T-testیها با ازمون امار افتهیشد. سپس  دیيتا 4/8کرونباخ  یبا الفا  test re-testبه روش 

 شد. ليتحل

نفر  48 یعلم اتياعضا ه ني%( دانشجو بودند. از ب30نفر) 284و  یعلم اتي%( ه22نفر ) 53افراد مورد مطالعه  نياز ب :یافته ها

دانشجو  284%( زن بودند. از تعداد 0/24نفر) 550%( مرد و 2/42نفر ) 03 زين انیدانشجو ني%( زن و از ب2/20نفر ) 23%( مرد و 4/45)

در مورد  یدروس نظر یبودند. در خصوص آموزش مجاز یني%( در دوره بال2/25نفر) 525و  هیعلوم پا ه%( از آن ها در دور4/48نفر) 02

اختالف  انیبا دانشجو یعلم اتيهنگرش  یعاطف -یعوامل ذهن نطوريو هم یريادگیو  سیآموزش ،عوامل مرتبط با تدر یاثر بخش

 یدار یتفاوت معن یآموزش مجاز یدر خصوص چالشها شانیکه نگرش ا ی(. در حالp<0.01نشان داد) یدار یمعن

 (p>0.05نداشت.)

 ارتباط اعضای هيات علمی به آموزش مجازی شرایط مساعد تری نسبت دانشجویان دارد.  عدم شبه نظر می رسد نگر نتیجه گیری:

 . است شده گرفته نظر در موانع جدی در نگرش دانشجویان عنوان به مشكالت سخت افزاری و ه چهره استاد و دانشجوچهره ب

 

 ، نگرشیدندانپزشك ،ی، آموزش مجازcovid-19کلید واژه ها: 

 

 

 مقدمه: 

را از جمله  یادیز یآموزش یكردهایرو یآموزش پزشك

معلم  مدل قیاز طر -در کالس ها  یحضور یها یسخنران

 وهيبه ش كردیرو نیا( 5) .کرده است جادیا یريادگی یمحور برا

(. 2)تواند در فرهنگ آموزش ظاهر شود یم یآموزش یها

شود و منجر به عدم  ريفراگ یرشته ا ایدر سازمان  نيهمچن

و نوظهور شود.  دیجد یها یها و فن آور وهيبه اتخاذ ش لیتما

از  یآموزش پزشك وهيدر ش یراتييگذشته تغ یدهه ها یدر ط

،  نترنتیا قیکه از طر گرید یآموزش به رسانه ها یاشكال سنت

شده  جادیکنند ، ا یاستفاده م یكيآموزش الكترون ایاز راه دور 

شده  فيتوص رانهمانطور که توسط هاولت و همكا (.2)است

 یرا م نیآنال ای( یكي)الكترون یكيالكترون یريادگی"، (4)است 

 یو رسانه برا یكيالكترون یفاده از فن آوراست یتوان به معنا

و آموزش دانست و شامل  یريادگی تیو تقو یبانيارائه ، پشت

 نیآنال یو معلمان با استفاده از محتوا رانيفراگ نيارتباط ب

 یتواند دسترس یم (E-learning )" نیالآن یريادگی "است.

 از اطالعات را یشتريب زانيو م یتر گسترده فيآسان تر و ط

 (2)دانش آموزان فراهم کند. یبرا

بدون  نیبه آموزش آنال یسنت یريادگیحال ، گذار از  نیبا ا 

روزافزون مداوم به  یها و خواسته ها تی. محدودستيچالش ن

شود که گروه  یم ليتحم انيو مرب انیطور همزمان به دانشجو

تجربه  کیارائه  یبرا دیجد یراه ها افتنی یبرا یآموزش یها

 (.3،4)پردازند یمتر و خودگردان ، به آموزش  یشخص یريادگی

در این راستا از ارتقای توانایی های زیر در بهبود این چالشها 

،  تاليجید یاستفاده از فناور ییمی توان بهره برد. )الف( توانا

،  یابیمكان ، ارز نييتع یبرا ییشبكه ها ایارتباطات ابزارها 

درك و  ییتوانا "، )ب("ت اطالعا جادیاستفاده از آنها و ا

 یگسترده ا فيمختلف از ط یاطالعات در قالب ها ازاستفاده 



 254   یآزاد اسالم یدانشگاه علوم پزشك یدندانپزشك انیو دانشجو یعلم اتيه ینگرش اعضا یبررس

 

 35/پياپی 5488  پایيز     /سوم   /شماره  هجدهم لوم دندانپزشكی/دوره مجله تحقيق در ع 
 

 

خواندن و  ییتوانا "، )ج(". انهیرا قیاز منابع هنگام ارائه از طر

 قیاز طر ریدوباره داده ها و تصاو ديتول یرسانه ها ، برا ريتفس

به  دیو استفاده از دانش جد یابی، و ارز تاليجید یدستكار

(0)تاليجید یها طيت آمده از محدس
  

 Learning Management) یريادگی تیریمد ستميس

System) مدرسان ،  یواحد برا ینرم افزار پنجره ا کی

 یم تیریرا ارائه و مد یآموزش یاست که محتوا انیدانشجو

و  ییرا شناسا یو سازمان یآموزش فرد ای یريادگیکند ، اهداف 

 یم یريگيبه اهداف را پ دنير رسد شرفتيکند ، پ یم یابیارز

سازمان جمع  یريادگینظارت بر روند  یو داده ها را برا ندک

و  جادیرا ا یآموزش یمحتواها استادان. (5)دهد یو ارائه م یآور

 زانيکنند و م یرا نظارت م دانشجو تيدهند و فعال یارائه م

 ماًيتوانند مستق یم انیکنند. دانشجو یم یابیرا ارز ویعملكرد 

کنند، در  دايپ یدسترس یآموزش یبه محتواها نترنتیا قیاز طر

خود را  یجواب ها نیو بصورت آنال کنندآزمون ها شرکت 

عملكرد خود را  توانند یم نيهمچن انی. دانشجو(5)نمایندارسال 

، حضور و  یتوانند به برنامه درس یم زين نید. والدنکن یابیارز

 دايپ یدسترس انیشجوعملكرد دان ليو تحل هیو تجز ابيغ

را به عهده دارد که به  یفیوظا یريادگی تیریمد ستميسکنند. 

 فیدوره ها و تعر یزی)برنامه ر یزیاست: برنامه ر ریشرح ز

و  یفرد یريادگی یازهايرفع ن یبرا یدرس یبرنامه ها

برنامه  ای نیآنال یها یابی)ارائه دوره ها و ارز لی( ؛ تحویسازمان

 یريگيشده توسط مدرسان( ؛ پ تیاهد یدوره ها یزیر

گزارش(، ارتباطات  جادیو ا انیدانشجو شرفتيپ یريگي)پ

 یكيچت ، انجمن گفتگو ، نامه الكترون قیارتباط از طر ی)برقرار

( ؛ و تست زدن یكيالكترون ینارهاي، اشتراك صفحه و سم

و تعهد  یريادگی ی، سبک ها تيصالح یابی)آزمون و ارز

 یمهم راتيتأث یكيتفاده از آموزش الكترون. اس(22)(انیدانشجو

توانند  یم رانيدوره ، فراگ نیدارد. در ا یدر آموزش عال

 نیهر دو ، مناسب تر ایتعهدات خود  ای حاتيمتناسب با ترج

 (.58)انتخاب کنند ریرا به صورت انعطاف پذ یريادگیحالت 

 یكينشان دادند که استفاده از آموزش الكترون یمطالعات قبل

 (55)است شرفتيو پ یريادگیحل مسائل معتبر  یبرا یزاراب

که در مطالعات گذشته  یكيآموزش الكترون یاصل یایمزا

به اطالعات  یهستند: دسترس ریگزارش کرده اند شامل موارد ز
 ی، تعامل کارآمد،  همكار (52) یریو انطباق پذ ی،سازگار (52)

 ريغ ایبه صورت همزمان  یريادگیکردن، آموزش و 

 هولتس س،یتدر تيفي، ارتقا ک(52) نهی، کاهش هز(54)همزمان:

خود گام و  یريادگی ران،يفراگ یتهايفعال یابیو رد تیریمد

 یاز فاکتورها  یاري. اما ، عوامل بسرمحوريادگی طيمح

 ای تيتوانند در موفق یگرفته تا عوامل کارکنان م ییدانشجو

به  (.52،53)بگذارند ريتأث نیآنال یريادگیبرنامه  کی تيعدم موفق

کارکنان قبالً به  نيدر ب "یفرهنگ یمقاومت ها"عنوان مثال ، 

بر  یتعامل دانش آموزان با آموزش مبتن یبرا یعنوان مانع

، ابتكارات متمرکز بر نیشناخته شده است. بنابرا یفناور

موفق  یبرنامه ها یدر معرف یديکارکنان ممكن است کل

.باشد یكيآموزش الكترون
در مطالعه  (54)و همكاران یعقوبی (53)

: یكيالكترون یريادگی یازهاين شيپ“خود که تحت عنوان 

 نیبود به ا ”رانیا یارشد پرستار یکارشناس انیدانشجو دگاهید

 انهیدر استفاده از رادانشجویان که نمرات مهارت  دنديرس جهينت

 نترنتیو ا وتريو تعداد ساعات کار با کامپ تيبا جنس نترنتیو ا

 شيپ  رانیداشت و در ا یدر خانه و محل کار ارتباط معنادار

در سطح  یكيآموزش الكترون یانجام برنامه ها یازهاين

 .وجود دارد یمتوسط

 زين Covid-19کرونا  که با نام  یکشنده و عفون یماريب

قرار  ريرا به شدت تحت تأث یشود ، اقتصاد جهان یشناخته م

متزلزل کرده است.  زيش را نبخش آموز یماريب نیداده است. ا

از مدارس و دانشگاه ها را  یاريبس Covid-19 یدمياپ وعيش

در  یمختلف طق. منا(50)وادار کرد که به طور موقت بسته شوند

قرار گرفته اند و ترس از  یدمياپ نیا ريسراسر جهان تحت تأث

وجود  ندهیآ یترم ها یحت ای یکنون یليدست دادن ترم تحص

را  یحضور سیمختلف تدر یه ها و دانشگاه هادارد.  دانشكد

را  یزمان قطع توانيمحققان نم یابیمتوقف کرده اند. طبق ارز

که  ییدر نظر داشت. از آنجا سیتدر یبازگشت به فرم عاد یبرا

 راتيامر تأث نیباشد ، ا یمدت زمان ممكن است طوالن نیا

 یآموزش یخواهد گذاشت، واحدها یريادگی یبر فرصتها یمنف
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 تيوضع نیمقابله با ا یبرا ییها نهیدر تالش هستند تا گز

ها ارائه آموزش  نهیاز گز یكی. (55)کنند دايپ زيچالش برانگ

، مقرون  یدسترس تياست. قابل یكيآموزش الكترون ای یجازم

از  یمداوم برخ یريادگی،  یریبه صرفه بودن ، انعطاف پذ

 یم انیشجواست و دان یمربوط به آموزش مجاز یاستدالل ها

 (.28)توانند در هر زمان و هر کجا از آموزش بهره مند شوند. 

باعث تغيير پارادایم آموزشی  سنتی به  COVID-19 یدمياپ

گردید. تا کنون مطالعاتی درباره تاثير این  یكيسمت  الكترون

 یگرها ليپاندمی بر آموزش انجام شده است اما موانع و تسه

 (28)رسی قرار گرفته است. نوع آموزش کمتر مورد بر نیا

کردند که  ییچالش ها ییدر شناسا یمطالعات انجام شده سع

در حال  یدر کشورها یكيموثرتر آموزش الكترون یمانع اجرا

 نیدرك ا یرا برا یشود. هر مطالعه چالش خاص یتوسعه م

در حال توسعه  ی، کشورها گریدر نظر گرفت. از طرف د دهیپد

 تيو وضع التيح فرهنگ ، تحصدر سط یآشكار یتفاوت ها

و مطالعات  ليو تحل هیرو ، تجز نیخود دارند. از ا یاقتصاد

 قاتيکه تحق ییدر کشورها ژهیاست ، به و ازيمورد ن شتريب

نشده است. لذا هدف ما از  قيتحق چيه ایانجام شده است  یکم

 انیو دانشجو یعلم اتيه یاعضا دگاهیمطالعه حاضر تعيين د

تهران  نسبت به  یآزاد اسالم یشگاه علوم پزشكدان یدندانپزشك

 یماريب یدميدر دوران اپ یدروس نظر یآموزش  مجاز

COVID-19  جینتا یاست تا بتوان با بررس 5255در سال 

 آموزش کمک کرد. وهيش نیحاصل از آن به بهتر نمودن ا
 

 مواد و روش ها:

 انیو دانشجو یعلم ئتيمطالعه توصيفی، اعضا ه نیدر ا

 تیتهران با رضا یآزاد اسالم یدانشگاه علوم پزشك ینپزشكدندا

 288مشارکت کردند . تعداد  یاريو بصورت اخت یشخص

موارد پاسخ داده  یبه تمام در آنها شده که ليپرسشنامه تكم

 .شده بود

اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است که  یجمع آور یبرا

 یكده دندانپزشكدر دانش و همكاران Tabatabaee یمطالعه یط

در  55/2/24 خیدر تار 4545و با کد  زدی یدانشگاه علوم پزشك

دانشگاه علوم  یمرکز توسعه آموزش پزشك یپژوهش یشورا

.  جهت (25)است دهيرس بیبه تصو زدی یصدوق ديشه یپزشك

 ديتن از اسات 58 اريمذکور در اخت نامه پرسش  ،ییروا یبررس

 ییو محتوا یصور ییرواصاحب نظر قرار گرفت تا در مورد 

 Contentیارهايمعبا استفاده از  یفيو ک یبصورت کم

Validity Index)CVI) و Content Validity Ratio 

(CVR( ها،  هیاز گو کیاقدامات الزم انجام شود. در مورد هر

 یبررس یقسمت 2 یكرتيل فيبراساس ط زين ریز اريسه مع

ان بودن، وضوح و و رو یبودن، سادگ یاختصاص ایشدند: مربوط 

 یی، شاخص روا CVI فرمول شفاف بودن. سپس با استفاده از

کل  ییروا بینظرات ضر یابیو ارز یآور محتوا  و پس از جمع

 test-reروشبا  زيآن ن ییای. پا(22)نامه محاسبه شدند پرسش

test شدند.  دهي( سنج4/8کرونباخ ) یآلفا حاسبهو م 

سواالت به  پاسخو  یكينمذکور بصورت الكترو یهاپرسشنامه

بودند. محور سواالت شامل اطالعات  یانهیگز 2صورت 

 یاثربخش ،یريادگی-یاددهیعوامل مرتبط با  ک،يدموگراف

 هيها ته شنهاديچالش ها و پ ،یعاطف-یآموزش، عوامل ذهن

مربوطه  سواالت آدرس  نکيارسال ل ،یپاسخ ده جهت و دیگرد

 انیو دانشجو یعلم تيه یاعضا کليه یبرا یمجاز یدر فضا

 یآزاد اسالم یدانشگاه علوم پزشك یدانشكده دندان پزشك

  ارسال شد.تهران 

 فيها در ط طهيح ی هيپرسشنامه در ارتباط با کل یها هیگو

  شدند: یو کدگذار فیتعر ییچهارتا كرتيل

    2ندارم= کد  ینظر      5مخالف= کد      8مخالفم= کد  کامال

  4کامال مخالف= کد          2مخالف= کد 

بودن  كرتيل فيبنابر ط ،یکم یبررس یبرا ،یاز کدگذار بعد

-یاددهی ی طهيهر ح یپرسشنامه، نمره هر فرد برا نیا

و چالش ها  یعاطف-یآموزش، عوامل ذهن یاثربخش ،یريادگی

. دیمحاسبه گرد طهيبصورت جداگانه از مجموع سواالت هر ح

درنظر گرفتن حداقل و با  ،یفيک یبررس یدر ادامه و برا

  یفيک فيسه ط طه،ينمره ممكن کسب شده از هر ح داکثرح

مثال در خصوص  ی. برادیگرد فیموافق ، ممتنع و مخالف تعر

 نیسوال در ا 3با توجه به وجود  یريادگی – یاددهی طهيح
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بود  24تا  8 نيب یهر فرد عدد یحاصل برا یکم ريمتغ طه،يح

مربوط به هر فرد را به سه رده  ینمره کم ،یفيک كردیو در رو

 :سه رده انجام شد نیها را با ا ليو سپس تحل لیتبد ریز یفيک

 0تا  8 نيافراد با نمره ب یرده  مخالف= برا.1

 53تا  5 نيافراد با نمره ب یرده ممتنع= برا.2

 24تا  54 نيافراد با نمره ب یرده موافق= برا.3

پرسشنامه ها و به  نیبدست آمده از ا ی، داده ها تینها در

تفاوت با  یو بررس SPSS 25 یکمک نرم افزارها آمار

 نیانجام گرفت. در ا Independent sample T-testروش

 یداده ها ه ومعنادار شناخته شد P-value < 0.05مطالعه 

کای دو مورد تحليل قرار آزمون بدست آمده با استفاده از 

 گرفتند.

 

 :ها افتهی

 284و  یعلم اتيعضو ه 53شامل  نفر 288پژوهش  نیا در

ها در دو بخش  افتهیقرار گرفتند و  یدانشجو مورد بررس

   .شده است انيب یليو تحل یفيتوص

افراد  كیدموگراف اطالعاتي فیتوص جیاول: نتا بخش

 .نشان داده شده است 0مورد مطالعه در جدول 

 
 افراد مورد مطالعه كیاطالعات دموگراف -0جدول 

 

 284%( هيات علمی و 22نفر ) 53از بين افراد مورد مطالعه 

نفر  48از بين اعضا هيات علمی  .بودندانشجو %( د30)نفر

%( زن بودند. از بين دانشجویان 2/20نفر ) 23%( مرد و 4/45)

 %( زن بودند. آزمون0/24نفر) 550%( مرد و 2/42نفر ) 03نيز 

 در بررسی مورد های نمونه جنسی نسبت که داد نشان دو-کای

 .اشتند داری معنی اختالف دانشجویان و علمی هيات گروه دو

(53/8=P ) 

 علمي : هیات اعضا تخصصي رشته

رشته تخصصی  52هيات علمی شرکت کننده در این مطالعه از 

بيشترین درصد مشارکت دانشكده دندانپزشكی بودند اما 

و در مرتبه های بعد ، پروتزهای  %( از بخش پریودنتيكس0/55)

%(  بوده 4/54%(، ترميمی و کودکان هر دو )0/50دندانی،) 

که با توجه به تعداد باالتر هيات علمی در این گروههای  است

 تخصصی، نتایج بدست آمده قابل انتظار بوده است. 

 مرتبه علمي اعضا هیات علمي: 

 35از بين اعضای هيات علمی مورد مطالعه در این پژوهش، 

نفر  55%( مربی، 3/54نفر ) 54%( مرتبه استادیار، 5/45نفر)

. بنابراین ، %( استاد بودند5/2ر)نف 2%( دانشيار و 2/55)

بيشترین فراوانی مرتبه اعضای هيات علمی مربوط به 

%( بوده است، و افراد با مرتبه مربی، دانشيار 5/45استادیاران ) 

 و استاد به ترتيب مشارکت کمتری داشتند. 

،  یيسمت اجراوضعیت هیات علمي مورد مطالعه از نظر 

و  كیالکترون یمحتوا دیتول تجربه،  سیسابقه تدر مدت

  LMSبا  یيآشنا

%( 28نفر ) 40در بين اعضا هيات علمی مورد مطالعه تعداد 

 %( سمت اجرایی نداشتند.28نفر) 40سمت اجرایی داشتند و 

نفر  22سال .  58%( از آن ها بيش از 2/32نفر ) 35تعداد 

سال سابقه تدریس داشتند.  58%( از آن ها کم تر از 2/23)

%( از آن ها تجربه توليد محتوای الكترونيک 2/32فر )ن 38تعداد 

%( از آن هاتجربه توليد 2/24نفر) 23داشته اند در حالی که 

%( از آن ها 5/44نفر) 43محتوای الكترونيک نداشته اند.تعداد 

%( از آن 5/22نفر ) 28داشتند در حالی که  SMLآشنایی با 

 نداشتند. SMLها آشنایی با 

 وضعیت دانشجویان

 02دانشجو در مطالعه ما شرکت کردند که 284تعداد 

%( از 2/25نفر) 525%( از آن ها در دوره علوم پایه و 4/48نفر)

علوم پایه و  دانشجویانآن ها در دوره بالينی بودند و از همه 

درخصوص دروس نظری پرسشنامه را بالينی خواسته شد 

 
 جنس

 کل
 زن دمر

 عنوان

 هيات علمی
 53 23 48 تعداد

 %588 %2/20 %4/45 (٪درصد )

 دانشجو
 284 550 03 تعداد

 %588 %0/24 %2/42 (٪درصد )

 کل
 288 544 523 تعداد

 %588 %20 %42 (٪درصد )

  P=53/8 آزمون کای دو
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باالی  %( از آن ها معدل5/05نفر ) 534تعداد  . تكميل کنند

 23داشتند. تعداد  52%( از آن ها معدل زیر 5/50نفر ) 25و 52

 530در صورتی که شاغل بودند %( از آن ها 3/54نفر )

%( از آن 3/54نفر ) 23تعداد  شاغل نبودند%( از آن ها 4/02نفر)

 %( متاهل بودند.4/02نفر) 530ها مجرد و 

 بخش دوم: نتایج تحلیلي

ظر اعضای هيات علمی و تحليل توصيفی و استنباطی ن

 یادگيری-عوامل مرتبط با تدریسدانشجویان در مورد 

ای هر فرد کمی حاصل برمتغير در این حيطه، در رویكرد کمی:

، نمره کمی مربوط بود و در رویكرد کيفی 24تا  8عددی بين 

به هر فرد را به سه رده کيفی تبدیل و سپس تحليل ها با این 

 سه رده انجام شد:

 0تا  8الف= برای افراد با نمره بين رده  مخ

 53تا  5رده ممتنع= برای افراد با نمره بين 

 24تا  54رده موافق= برای افراد با نمره بين 

مقایسه ميانگين نمره نظر اعضای هيات علمی و دانشجویان در 

نشان )رویكرد کمی(  یادگيری-عوامل مرتبط با تدریسمورد 

 داد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  08/54±40/2شده هيات علمی در این مورد نمره کسب 

 بوده است. 23/52± 22/2نمره دانشجویان 

نشان داد که ميانگين نظر اعضا هيات علمی و  tنتيجه آزمون  

دانشجویان در مورد عوامل مرتبط با تدریس و یادگيری 

با  (P<82/8)الكترونيک با یكدیگر اختالف معنی داری دارد 

داده شده به این سازه در دو گروه و با توجه به ميانگين نمره 

توجه به نوع کد بندی گویه ها در طيف ليكرت می بينيم که 

نظر اعضا هيات علمی نسبت به دانشجویان در مورد عوامل 

مرتبط با تدریس و یادگيری الكترونيک به طور معنی داری 

 (P<885/8)مساعدتر است 

شجویان در مورد اعضای هيات علمی و دان اتنظر امتيازمقایسه 

 2در جدول  )رویكرد کيفی( یادگيری-عوامل مرتبط با تدریس

  دیده می شود.

 )رویکرد کیفي( یادگیری-عوامل مرتبط با تدریساعضای هیات علمي و دانشجویان در مورد امتیاز نظرات : مقایسه 0جدول 

 

 یادگيری-عوامل مرتبط با تدریسميزان موافقت با 
 کل

 قمواف ممتنع مخالف 

 عنوان

 هيات علمی

 53 05 52 2 تعداد

 %588 %4/04 %2/52 %5/2 (٪درصد )

 دانشجو
 284 45 582 20 تعداد

 %588 %0/24 %2/25 %4/52 (٪درصد )

 کل
 288 522 550 28 تعداد

 %588 %4/28 %2/25 %58 (٪درصد )

   P<885/8 آزمون کای دو
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عوامل با توجه به نتيجه آزمون کای دو بين نسبت موافقين با 

در بين اعضا هيت علمی و  یادگيری-مرتبط با تدریس

 (P<82/8) دانشجویان اختالف معنی داری برقرار است 

 ي نظر اعضای هیات تحلیل توصیفي و استنباط

 اثر بخشي آموزشعلمي و دانشجویان در مورد 

 به شیوه الکترونیك

سوال  5، نمره هر فرد در این حيطه از جمع  در رویكرد کمی:

لذا متغير کمی حاصل   آمدمرتبط با اثر بخشی آموزش بدست 

 بود.  23تا  8برای هر فرد عددی بين 

دامنه تغييرات بالقوه : در این رویكرد با توجه در رویكرد کيفی

(، نمره کمی مربوط به هر فرد را 23تا  8سازه موردنظر ) بين 

به سه رده کيفی تبدیل و سپس تحليل ها را با این سه رده 

 انجام شد. 

 52تا  8رده  مخالف= برای افراد با نمره بين  .5

 24تا  52رده ممتنع= برای افراد با نمره بين  .2

 23تا  22ه بين رده موافق= برای افراد با نمر .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقایسه ميانگين نمره نظر اعضای هيات علمی و دانشجویان در 

 به شيوه الكترونيک )رویكرد کمی(  اثر بخشی آموزشمورد 

و  20/22±24/4نمره کسب شده هيات علمی در این خصوص 

 ثبت گردیده است.53/55± 24/4نمره دانشجویان 

ميانگين نظر اعضا هيات علمی و که  دادنشان  tنتيجه آزمون 

به شيوه الكترونيک با  اثر بخشی آموزشدانشجویان در مورد 

 (P<885/8) نشان داد.یكدیگر اختالف معنی داری 

با توجه به ميانگين نمره داده شده به این سازه در دو گروه و با 

 مشاهده ميشود توجه به نوع کد بندی گویه ها در طيف ليكرت 

اثر يات علمی نسبت به دانشجویان در مورد که نظر اعضا ه

به شيوه الكترونيک به طور معنی داری مساعدتر  بخشی آموزش

   .است

اثر مقایسه نمره نظر اعضای هيات علمی و دانشجویان در مورد  

در در به شيوه الكترونيک )رویكرد کيفی( بخشی آموزش

 دیده می شود.  2جدول

 به شیوه الکترونیك )رویکرد کیفي( اثر بخشي آموزشت علمي و دانشجویان در مورد اعضای هیا امتیاز نظرات  : مقایسه3جدول
 

 

 به شيوه الكترونيک اثر بخشی آموزش
 کل

 موافق ممتنع مخالف

 عنوان

 هيات علمی

 53 22 45 8 تعداد

 %588 %2/24 %4/42 %8 (٪درصد )

 دانشجو

 284 32 552 24 تعداد

 %588 %5/25 %5/24 %2/52 (٪درصد )

 کل

 288 528 522 24 تعداد

 %588 %48 %25 %5 (٪درصد )

   P<885/8 آزمون کای دو
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اثر و بين نسبت موافقين با با توجه به نتيجه آزمون کای د

به شيوه الكترونيک در بين اعضا هيت علمی و  بخشی آموزش

 (. p<0.05دانشجویان اختالف معنی داری برقرار است )

  تحلیل توصیفي و استنباطي نظر اعضای هیات

 عاطفي-عوامل ذهنيعلمي و دانشجویان در مورد 

 بعد از کدگذاری نمره هر فرد در این :در رویكرد کمی 

سوال بدست آورده شد. لذا متغير کمی  5سازه را از جمع 

 بود 23تا  8حاصل برای هر فرد عددی بين 

در این رویكرد با توجه دامنه تغييرات بالقوه  :در رویكرد کيفی

(، نمره کمی مربوط به هر فرد را 23تا  8سازه موردنظر ) بين 

سه رده به سه رده کيفی زیر تبدیل و سپس تحليل ها را با این 

 انجام شد. 

 52تا  8رده  مخالف= برای افراد با نمره بين  .5

 24تا  52رده ممتنع= برای افراد با نمره بين  .2

 23تا  22رده موافق= برای افراد با نمره بين  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقایسه ميانگين نمره نظر اعضای هيات علمی و دانشجویان در 

 )رویكرد کمی(  عاطفی-عوامل ذهنیمورد 

و  22/25±52/4نمره کسب شده هيات علمی در این مورد، 

 بوده است.  42/50± 24/2نمره دانشجویان 

که ميانگين نظر اعضا هيات علمی و داد نشان  tنتيجه آزمون 

با یكدیگر اختالف  عاطفی-عوامل ذهنیدانشجویان در مورد 

با توجه به ميانگين نمره داده شده (  P=55/8)معنی داری دارد 

ین سازه در دو گروه و با توجه به نوع کد بندی گویه ها در به ا

طيف ليكرت می بينيم که نظر اعضا هيات علمی نسبت به 

به طور معنی داری  عاطفی-عوامل ذهنیدانشجویان در مورد 

  .مساعدتر است

مقایسه نمره نظر اعضای هيات علمی و دانشجویان در مورد 

 ( 4ول)رویكرد کيفی( )جد عاطفی-عوامل ذهنی

 )رویکرد کیفي( عاطفي-عوامل ذهني:  مقایسه نمره نظر اعضای هیات علمي و دانشجویان در مورد 0جدول

 

 عاطفی-عوامل ذهنی

 کل

 موافق ممتنع مخالف

 عنوان

 هيات علمی

 4 24 30 4 تعداد

 %2/4 %22 %0/48 %2/4 (٪درصد )

 دانشجو

 52 22 524 52 تعداد

 %4/4 %4/52 %44 %4/4 (٪درصد )

 کل

 55 23 222 55 تعداد

 %2/3 %4/50 %42 %2/3 (٪درصد )

 P=55/8   آزمون کای دو
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عوامل با توجه به نتيجه آزمون کای دو بين نسبت موافقين با 

در بين اعضا هيت علمی و دانشجویان اختالف  عاطفی-ذهنی

(. این نتيجه از نمودار ذیل p<0.05معنی داری برقرار است )

 هم مشهود است. 

  تحلیل توصیفي و استنباطي نظر اعضای هیات

ی چالش هاعلمي و دانشجویان در مورد 

 یادگیری الکترونیك

بعد از کدگذاری نمره هر فرد در این حيطه از  در رویكرد کمی:

سوال بدست آورده شد. لذا متغير کمی حاصل برای هر  0جمع 

 بود 22تا  8فرد عددی بين 

: در این رویكرد با توجه دامنه تغييرات بالقوه در رویكرد کيفی

ط به هر فرد را (، نمره کمی مربو22تا  8سازه موردنظر ) بين 

 به سه رده کيفی تبدیل شد.

 55تا  8رده  مخالف= برای افراد با نمره بين  .5

 22تا  52رده ممتنع= برای افراد با نمره بين  .2

 22تا  22رده موافق= برای افراد با نمره بين  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و سپس تحليل ها را با این سه رده انجام گردید. 

  اعضای هيات علمی و مقایسه ميانگين نمره نظر

 چالش های یادگيری الكترونيکدانشجویان در مورد 

 )رویكرد کمی( 

 نمره کسب شده در این مورد توسط هيات علمی

 ثبت گردید.  48/22± 0/4و نمره دانشجویان  32/25 ± 32/3 

که نظر اعضا هيات علمی و دانشجویان داد  نشان tنتيجه آزمون 

ترونيک با یكدیگر اختالف در مورد چالش های یادگيری الك

 ( P=55/8). معنی داری ندارد

  مقایسه نمره نظر اعضای هيات علمی و دانشجویان در

)رویكرد کيفی(  چالش های یادگيری الكترونيکمورد 

  دیده می شود. 2در جدول 

 )رویکرد کیفي( كچالش های یادگیری الکترونی:  مقایسه نمره نظر اعضای هیات علمي و دانشجویان در مورد 3جدول

 

 چالش های یادگيری الكترونيک
 کل

 موافق ممتنع مخالف

 عنوان

 هيات علمی
 4 28 42 4 تعداد

 %2/4 %5/22 %0/42 %2/4 (٪درصد )

 دانشجو

 52 552 44 52 تعداد

 %4/4 %4/23 %2/23 %4/4 (٪درصد )

 کل

 55 532 553 55 تعداد

 %2/3 %22 %4/20 %2/3 (٪درصد )

   P=55/8 ون کای دوآزم

 

در بين اعضا هيت علمی و  چالش های یادگيری الكترونيکبا توجه به نتيجه آزمون کای دو بين نسبت موافقين با 

 (P>82/8) .دانشجویان اختالف معنی داری برقرار نيست
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 بحث: 

 علمی هيات اعضای در مطالعه حاضر در خصوص تعيين نگرش

الكترونيكی  شيوه به موزشآ بخشی اثر مورد در دانشجویان و

نظر اعضا هيات علمی و دانشجویان این نتيجه حاصل گردید که 

در مورد اثر بخشی آموزش به شيوه الكترونيک با یكدیگر 

با توجه به ميانگين نمره نشان می دهد. داری اختالف معنی

نظر اعضا هيات علمی  ،داده شده به این سازه در دو گروه 

ر مورد اثر بخشی آموزش به شيوه نسبت به دانشجویان د

 .بودداری مساعدتر  االكترونيک به طور معن

 عوامل مورد در دانشجویان و علمی هيات اعضا همچنين نظر 

 اختالف یكدیگر با الكترونيک یادگيری و تدریس با مرتبط

 این به شده داده نمره ميانگين به توجه با .داشت داری معنی

 دانشجویان به نسبت علمی هيات ااعض نظر ، گروه دو در سازه

 طور به الكترونيک یادگيری و تدریس با مرتبط عوامل مورد در

  بود. مساعدتر داری معنی

 علمی هيئت اعضای نگرش بين رابطه پيشين، در مطالعات

 یادگيری ابزارهای از آنها واقعی استفاده و فناوری به نسبت

 علمی هيئت یاعضا که بصورتی ، است گزارش شده الكترونيكی

 نگرش که کسانی از بيشتر فناوری به نسبت مثبت نگرش با

 روزمره عمل در الكترونيكی یادگيری ابزارهای از دارند منفی

در این مطالعه اکثر هيات علمی  (.22-22) کنند می استفاده خود

بر این باور بودند که یكی از چالش های پيش رو در یادگيری 

 نبود مانند افزاری سخت ایھ الكتریكی محدودیت

 کامپيوتراست.

موانع و چالش های اصلی  و همكاران   Zamaniدر مطالعه ای 

آموزش الكترونيكی را از نظر اعضای هيات علمی مورد بررسی 

این نتيجه رسيدند که از نظر هيات  آنها به،  (23)گرفتقرار 

از موانع و چالش های آموزش الكترونيكی در کشور  ،علمی

 های مهارت و افزاری و فقدان دانش سخت دودیتهایایران، مح

فنی است که در مطالعه ما هم نظر هيات علمی مشابه مطالعات 

در این مطالعه اکثر هيات علمی مخالف این باور  آن ها بود.

علمی  هيات دراعضای مربوطه های توانمندی بودند که ضعف

که  یكی ازموانع پيش رو در آموزش الكترونيكی است در حالی

یكی از موانع آموزش و همكاران  Sedghpourدر مطالعه 

 آنالین آموزش الكترونيكی را ضعف توانایی مدرسان در الزامات

محيط  این در تدریس های استراتژی آنها از آگاهی عدم و

(.24)مطرح کردند
 

و همكاران انجام دادند یكی از چالش   Reedکه   ای در مطالعه

محتوی  معنوی حقوق رعایت ا عدمهای آموزش الكترونيكی ر

 درفضای آن و انتشار کپی رایتقوانين  و شده تهيه آموزشی

که نتيجه آن ها مشابه نتيجه بدست  (20)مجازی بيان کردند

آمده در مطالعه ما بود. از منظر بررسی نگرش دانشجویان، در 

این مطالعه اکثر دانشجویان بر این باور بودند که آموزش 

 ممكن است آموزشی جدید روش یک ه عنوانالكترونيكی ب

شود. در مطالعه ای که  دانشجویان و اساتيد در مقاومت باعث

و همكاران  انجام شد، یكی از موانع آموزش   Blinتوسط 

الكترونيكی را مقاومت دانشجویان و مدرسان دربرابر متد ها و 

که نتایج آن  (25)تكنولوژی های جدید آموزشی بيان کردند

 نتایج مطالعه ما بود. مشابه

 در این مطالعه اکثر دانشجویان بر این باور بودند که امكانات

شود و  مھفرا باید اینترنت کامپيوتر و مانند دانشجو نياز مورد

یكی از چالش های پيش رو در استفاده از یادگيری الكترونيكی 

را نبود امكانات الزم بيان کردند که نتيجه این مطالعه مشابه 

اکثر دانشجویان  (.28)و همكاران بود Hamilton جه مطالعهنتي

 و شبكه های در این مطالعه بر این باور بودند که محدودیت

باند یكی از چالش های پيش رو در آموزش الكترونيكی  پهنای

 شدو همكاران انجام  Quadriاست. در مطالعه ای که توسط 

و پهنای باند  ی فعلی، محدودیت های شبكهمشابه نتایج مطالعه

اینترنت را به عنوان یكی از موانع پيش روی آموزش الكترونيكی 

همچنين، اکثر دانشجویان در این مطالعه بر  ( 25)معرفی کردند.

این باور بودند که یكی از مزیت های یادگيری الكترونيكی 

ای است. در مطالعه محتویات آموزشی مرور بار چندین امكان

Al-Azawei موانع و مزیت آموزش الكترونيكی را  و همكاران

مورد بررسی قرار دادند. آن ها در در مطالعه خود ، مشابه نتایج 

محتویات آموزشی را  مرور بار چندین مطالعه ی حاضر، از امكان

 ( 22)به عنوان یكی از مزیت های آموزش الكترونيكی نام بردند . 
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ام شد و همكاران انج  Rabiepoorدر مطالعه ای که توسط 

 در مجازی آموزش با مقایسه در سنتی آموزش ميزان اثربخشی

مامایی  دانشجویان در سالمت جنين ارزیابی درس یادگيری

مشابه با مطالعه ما، در مطالعه آن ها نيز  (.22)بررسی شد

 دانشجویان بر این باور بودند که تناسب مناسبی بين تعداد

موزشی وجود ندارد آ محيط افزاری سخت امكانات با دانشجویان

 مجازی آموزش سامانه با و همچنين اکثر دانشجویان آشنایی

 از استفاده آموزشی دوره گذراندن دانشكده نداشتند و سابقه

 کردند.کامپيوتر را ذکر نمی

 های آن ها در مطالعه خود به این نتيجه رسيدند که شيوه 

 یک تنهایی مجازی به آموزشهای از گيری بهره و آموزش نوین

 نيست و دانشجویان یادگيری ميزان افزایش برای حل راه

 در را جدید روشهای و سنتی یادگيری روش توان می همچنان

 بكار دانشجویان آموزش در ها یافته تعميق جهت کنار یكدیگر

 .گرفت

به نظر می رسد، مطالعه  وهمكاران  lawaf مطالعه  بر اساس

 دروس نظری  بر آموزش مجازی بطور کلی نگرش مساعدی

 پزشكی علوم دانشگاه پزشكی تدریس شده در دانشكده دندان

 درCOVID-19 بيماری پاندمی دوران در تهران اسالمی آزاد

ها، به نظر  با توجه به این یافته( 24)وجود دارد. 5255 سال

های آموزشی به روش  برنامه هترهرچه بميرسد با اجرای 

و دانشجویان می و عل هياتمجازی، راهی برای بهبود نگرش 

 .  رفع کاستی های موجود ایجاد گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری 

بر اساس نتایج مطالعه حاضر، که در خصوص آموزش مجازی 

 علوم دانشگاه پزشكی دندانکه در دانشكده  نظری دروس

-COVID بيماری پاندمی دوران در تهران اسالمی آزاد پزشكی

اعضا هيات علمی نسبت  نگرشانجام گرفت،  5255 سال در19

به دانشجویان در مورد عوامل مرتبط با حصول کيفيت قابل 

 آموزشمطلوب اثر بخشی قبول تدریس و یادگيری الكترونيک، 

در آموزش مجازی  عاطفی-عوامل ذهنیو همچنين رعایت 

انجام گرفته در دروس نظری، به طور معنی داری مساعدتر بود 

می و دانشجویان در مورد در حاليكه، نگرش اعضا هيات عل

چالش های یادگيری الكترونيک با یكدیگر اختالف معنی داری 

 نداشت. 

با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه می توان از آموزش 

 برنامه یادگيری برای قبول قابل روش یک عنوان به الكترونيكی

 . استفاده کرد در رشته دندانپزشكی درسی

مشكالت سخت  و استاد و دانشجو چهره به چهره ارتباط عدم

به نظر می . است شده گرفته نظر در موانعی عنوان به افزاری

مدیران  برای چالش هایی عنوان به باید ها یافته رسد، این

 هایی، یادگيری با اتخاذ دستورالعمل و مطرح گردیده

 .کند تر قبول قابل و فراگيرتر دانشجویان برای را الكترونيكی
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