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Abstract 

Background & Aim: Nowadays the use of digital technology in dental education hasdramatically increased. The 

growth and development of educational models shows that it is important to change the approach of education from 

traditional methods to electronic methods and virtual education. We conducted the present study in aims of 

investigating the effective factors on the quality of virtual learning from the perspective of dental students of 

Zahedan University of Medical Sciences. 
Material and Methods:In this phenomenological qualitative study,a total of 15 semi-structured interviews were 

conducted until reaching the saturation point. All recorded interviews were transcribed and important phrases were 

extracted. MAXqda 2018 software was also used to analyze the interviews. 

Results: Main themes include "Advantages of face-to-face education", "Limitations of face-to-face education", 

"Virtual education learning methods", "Advantages of e-learning", and "Disadvantages of e-learning "," E-learning 

limitations and Suggestions". The main themes of "advantages and disadvantages of e-learning" and "Suggestions 

for improving E-learning" were emphasized because they had the highest number of sub-themes.  
Conclusion: According to the obtained data, the general view of virtual education was positive and despite the 

mentioned disadvantages, virtual education was considered effective and useful. The students' perspective also 

showed that the main themes of "advantages and disadvantages of e-learning" and "suggestions for its 

improvement" were emphasized. Reinforcement of positive point, fixing the defects can improve the virtual 

education 
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 :خالصه

دهد  ینشان م یآموزش یالگوها نیاست. رشد و تكو افتهيشیافزا یدر آموزش دندانپزشك  تاليجیامروزه استفاده از تكنولوژی د :سابقه و هدف 

حاضر را با هدف  یرو مطالعه  نیاست. از ا تيحائز اهم یو آموزش مجاز یكيالكترون یها وهيبه ش یسنت یها وهيآموزش از ش كردیرو رييتغ

مطالعه  کیزاهدان ) یدانشگاه علوم پزشك یدندانپزشك انیاز منظر  دانشجو یو آموزش بصورت مجاز یريادگيتيفيبر ک رگذاريعوامل تا  یبررس

 .می( به انجام رساندیفيک

صورت  گرفت  افتهیساختار مهين ی مصاحبهيدندانپزشك یدانشجو5 2با   دارشناسانهیاز نوع پد یفيک یمطالعه   نیجهت انجام ا :و روشها د موا

 ادهيپ یبه نوشتار یاز حالت صوت ميو استخراج مفاه یمصاحبه ها جهت کدگذار یکرد . تمام دايبه حد اشباع ادامه پ دنيکه مصاحبه ها تا رس

 استفاده شد. زين MAXQDA2018ها از نرم افزار  مصاحبه زي. جهت آنالدیگرد

 یایمزا»  ،«یآموزش مجاز یريادگی یروش ها» ،«یآموزش حضور یها تیمحدود» ،  «یآموزش حضور یایمزا» شامل  یاصل نيمضام :ها يافته

ن تفاوت آزمو» و «  یبهبود آموزش مجاز یبرا شنهاداتيپ»  ،«یآموزش مجاز یها تیمحدود» ،«یآموزش مجاز بیمعا»  ،«یآموزش مجاز

قرار گرفته بودند،  ديمورد تاک شتريب "جهت بهبود آن شنهاداتيپ"و  "یآموزش مجاز بیو معا ایمزا" یصلا نيبودند. مضام«  یو مجاز یحضور

 ها بودند رمضمونیز نیشتريب یدارا رایز

 یآن ذکر شد، آموزش به صورت مجاز یبراکه  یبیمثبت بوده و با وجود معا ینسبت به آموزش مجاز ینگاه کل ان،یبنابر نظر دانشجو: گيری نتيجه

 "جهت بهبود آن شنهاداتيپ"و  "یآموزش مجاز بیو معا ایمزا" یاصل نينشان داد مضام نيهمچن انیشد. نظرات دانشجو یابیارز ديمو ر و مف

 یبه ارتقا شنهاداتيو اعمال پبرطرف کردن نقاط ضعف آن  ،ینقاط قوت در آموزش مجاز تیتقو یگرفته بودند، از طرف قرار ديمورد تاک شتريب

 منجر خواهد شد. یو آموزش به صورت مجاز یريادگی تيفيک

 یفيک یمطالعه  ،یدندانپزشك انیدانشجو ،یمجاز یريادگی ،یآموزش مجاز :هاکليد واژه
 

 مقدمه:

را در آموزش  راتييتغ نیعتریسر Covid -19 یريهمه گ

از  یچشم پوش کرده، که مجبور به جادیدر سراسر جهان ا یعال

 بایامر باعث شده است که تقر نیچهره به چهره شد. ا سیتدر

( یاز راه دور)مجاز یريادگیبه  یبالفاصله آموزش موسسات عال

سندرم حاد  دمانن ،یخیتار یها یريدر همه گ (5)شود. لیتبد

 یآموزش یها وهيدر ش یراتييتغ زين (SARS)حاد یتنفس

 (2).دیدروس مهم  مشاهده گرد

 یارتباط جمع لیاطالعات و نفوذ وسا یسترده شدن فناورگ با

دچار  زيآموزش ن یاز راه دور به عمق جامعه، ابزارها و روش ها

استفاده از  یتكنولوژ شرفتيکه با پ یتحول شده،به طور

 (2)انتقال دانش، مطرح شده است.  یبرا یدتریجد یابزارها

توجه  استاد محور بوده، شتريب ،یسنت یدندانپزشك آموزش

کالس  کیدانشجو ندارد. معموال  در  یريبه سرعت فراگ یخاص

از  یمطالب را متوجه شده، برخ عیهستند که سر یافراد

دارند،  یريمرور و فراگ یبرا یشتريبه زمان ب ازين انیدانشجو

 نيچنشوند. هم یهر دو گروه متضرر م یسنت ستميکه در س

 یالب درسبر به خاطر سپردن مط یمبتن شتريب یروش سنت

 (02 4).دینما یتوجه م یواقع یريادگیبوده، کمتر به 

در کشور صورت گرفته تا  یادیز یتالش ها رياخ یدهه ها در

خود را به روش  یآموزش جا یو سنت یا شهيکل یروش ها

 یو اجتماع یفرد یازهايبر ن یو مبتن عیتازه و بد یها

 (3)دهد. انیدانشجو

اعث شده است که متوجه ب یكيالكترون یريادگی قتيحق در

 یطوالن یها یآموزش مانند سخنران یفعل یاز نقص ها یبعض

در  یمنحصربه فرد یها ییتوانا یكيالكترون یريادگی. میبشو

 یآموزش طيدر مح یهمزمان و مشارکت رياز ارتباط غ یبانيپشت

 (4)دارد. یسازگار تيو با قابل ایپو

رو به  یندانپزشكدر آموزش د انهیحال حاضر استفاده از را در

اظهار  یپزشك انیدانشجو ،یبررس کیدر  (0)است. شیافزا

 یسنت یاز کالسها شتريوب را ب یداشتند که آنها آموزشها

 ،یمانند دسترس ییایدهند. مزا یم حيترج یبر سخنران یمبتن

تكرار  امكانباال و  تيفيبا ک یپزشك ریسهولت استفاده، تصاو

آنها ذکر شده  حيترج یبرااست که  یلیاز جمله دال نیتمر



 

 25ان                               زاهد یدانشگاه علوم پزشك یدندانپزشك انیاز منظر دانشجو یو آموزش بصورت مجاز یريادگی تيفير کب رگذاريعوامل تا  یبررس

 

 45/پياپی 5485  بهار     /اول   /شماره  نوزدهم تحقيق در علوم دندانپزشكی/دوره  مجله 

 
 

 

بر  یمبتن یمهم در پزشك یبر وب ابزار یمبتن یريادگیاست. 

 .شواهد است

بر  یمبتن سیکه معرف تدر یاز ابزار آموزش مجاز استفاده

 محور–وب عیتوز قیاز طر یمتن، در قالب عرضه چند رسانه ا

 شرفتياست که پ ینینو یاز فرصت ها یكیباشد،  می

در  (Information Technology:IT) اطالعات یتكنولوژ

 یها نهیچون کاهش هز یآموزش قرار داده است. موارد ارياخت

 یآموزش از هر جا و هر زمان که  فراهم بودن دسترس ،یشآموز

از  یادیتحت پوشش قراردادن تعداد ز نترنت،یو ا وتريبه کامپ

 انیدانشجو تيفعال یريگيپ ،یريادگیبودن  ریداوطلبان، تكرارپذ

 وهشي و محور–محور به دانشجو -آموزش استاد ستميس رييتغو 

در اطالعات و  ادانهشدن آز ميکه در آن سه یآموزش تعامل یها

که با نظارت استاد به  یطيهمگنان در مح نشيبردن به ب یپ

 نیاست. در ضمن ا نیروش نو نیا یایاز مزا دیآ یعمل م

در  یشآموز وهيش نیا رشیعوامل پذ نیموارد جزء جذاب تر

 یبا آموزش ها سهیمعتبر جهان در مقا یاز دانشگاه ها یاريبس

 (4)شده است. یتلق رياخ یآنها در سال ها یو سنت یجار

 نیآنال یريادگیدر  یآن، اشكاالت اصل یایمزا رغميعل

 انیدانشجو یاست. برخ ییدانشجو یو انزوا یموضوعات فن

که  یحال دهند، در یاز دست م یکالس معمول کیتعامل را در 

 (5)موفق تر هستند. نیدر آموزش آنال رندگانخودمحوريادگی

ارزشمند در آموزش  یبه عنوان ابزار وترياز کامپ استفاده

 یدر دانشگاه کنتاک یالديم 48بار در دهه  نياول یدندانپزشك

مدون مطرح  یبرنامه درس کیبه عنوان  كایمتحده آمر االتیا

 (58).دیگرد

و  قاتيتابع وزارت علوم، تحق یاه هادانشگ ريدو دهه اخ یط

را  ییها تيفعال یآموزش وهيش نیدر کاربست ا رانیدر ا یفناور

علوم  یآغاز نموده اند، اکنون و بدنبال آن در دانشگاه ها

 (55)شود. جیرا یآموزش مجاز دیبا زيکشور ن یپزشك

روزافزون اطالعات در عصر حاضر و رشد و  شیافزا رخداد

 تياهم ،یريادگیدر مفهوم  یو تحول یموزشآ یالگوها نیتكو

به روند آموزش در  یسنت یها وهيآموزش از ش كردیرو رييتغ

و آموزش  یكيجهت استفاده از امكانات و منابع الكترون

وزرات  بهداشت، درمان و  رياخ یها استيو س (52)یمجاز

 یآموزش مجاز یگسترده  یريدر به کارگ یپزشك آموزش

حاضر را با  یسبب شد تا مطالعه  یكدندانپزش انیدانشجو

و آموزش  یريادگی تيفيبر ک رگذاريعوامل تا  یهدف بررس

دانشگاه علوم  یدندانپزشك انیاز منظر  دانشجو یبصورت مجاز

 دیتا شا مي( به انجام برسانیفيمطالعه ک کیزاهدان ) یپزشك

را کشف  یکنون یآموزش مجاز یها وهيش یفيک صیبتوان نقا

 یآموزش در رشته دندانپزشك یدر جهت ارتقا ینمود و گام

 برداشت.

 

 :مواد و روش ها

 یكیکه  یشناس داریروش پد از استفاده مطالعه با نیا

 یليتحل یاست، انجام شد وبه بررس یفيک قيتحق یازروشها

 رگذاربريعوامل تا  یدرباره  یدندانپزشك انینظرات دانشجو

 قاتيشد.در تحقپرداخته  یو آموزش به صورت مجاز یريادگی

ده ها یاست که در پد نیبر ا دهيشناسانه عق داریاز نوع پد یفيک

وجود دارد که قابل فهم  ییجوهره ها یزندگ اتيو تجرب

به صورت هدفمند صورت گرفت و  یريهستند. نمونه گ یوبررس

واحد  کیکه حداقل  یدندانپزشك انیمطالعه دانشجو نیدر ا

اند، پس از ت سرگذراندهپش یرا به صورت آموزش مجاز یدرس

از  دیردآگاهانه به مطالعه وارد شدند. تالش گ تیکسب رضا

شرط ورود به  تیمختلف بار عا یها یورود  انیتمام دانشجو

به حد اشباع  دنيتا رس یريمطالعه استفاده گردد و نمونه گ

 ی تهيکم دیيپژوهش پس از تا نیا نيکرد . همچن دايادامه پ

 بت IR.ZAUMS.REC.1399.209 یاخالق با کد اخالق

کرونا به  طیبه واسطه شرا یمصاحبه تلفن قیشد.اطالعات ازطر

 .شد یجمع آور رینحو ز

ها ضبط و در همان روزبرگردان و به عنوان  متن مصاحبه ابتدا

. در شروع مصاحبه هدف دیاصلی تحقيق استفاده گرد یها داده

داده و  حيشرکت کنندگان توض یپژوهش و اطالعات الزم برا

در رابطه با انجام مصاحبه گرفته شد و به افراد  یشفاه تیرضا
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 انیاست و در پا انهها محرم داده شد که اطالعات آن نانياطم

. مصاحبه ها بصورت گردد یمطالعه مصاحبه ضبط شده امحا م

صورت گرفت. تعامل  یتوسط سواالت اکتشاف افتهیساختار  مهين

بود که در مصاحبه  یسواالت محقق و مصاحبه شونده وابسته به

 یبود که سواالت با هدف اصل یدر حال نیو ا شد یمطرح م

مصاحبه با هرنفر بسته به  انمرتبط بود. مدت زم یپژوهش

و  طیتحمل و ميزان عالقه وی دریک جلسه با توجه به شرا

بود و در مدت  قهيدق 42و حداکثر  قهيدق 22حداقل  تيموق

مطالعه  نی. در ادینوار گرد ادهيپو چهار ساعت، مصاحبه  ستيب

دانشگاه  یدانشكده دندانپزشك انینفر از دانشجو 52در مجموع 

 .مصاحبه انجام شد هدانزا یعلوم پزشك

از حالت  ميو استخراج مفاه یمصاحبه ها جهت کدگذار سپس

مصاحبه ها از نرم  زي. جهت آنالدیگرد ادهيپ یبه نوشتار یصوت

  .ه شده استاستفاد  MAXQDA 2018 افزار

 :راستیز یمصاحبه شامل  سؤاالت اصل یراهنما

و  یريادگی یدستاوردها ایدستاورد  نیبه نظرشمامهمتر•

در  یدندانپزشك انیدانشجو یبرا یآموزش به صورت مجاز

 ست؟يچ یفعل یدرس یبرنامه ها

و آموزش به صورت  یريادگی تيفيعوامل مو ر بر ک نیمهمتر•

 کدامند؟ یمجاز

 تيفيتوان ک یم ییشما با به کار بردن چه راهكارها به نظر•

 را ارتقا داد؟ یو آموزش به صورت مجاز یريادگی

 یريادگی تيفيک یها و موانع جهت ارتقا تیمحدود نیمهمتر•

 کدامند؟ یو آموزش به صورت مجاز

بخش  تیرضا یو آموزش به صورت مجاز یريادگی تيفيک ایآ•

 باشد؟ یو قابل قبول م

افزوده  دیجد یمصاحبه ها نيدر ح زين ریز یکتشافا سوالت

 :شد

را  انیو مشارکت دانشجو انیچگونه  ارتباط استاد و دانشجو•

 م؟يده شیافزا

 ابد؟ی شیافزا یآموزش مجاز یريادگیچگونه نظارت بر •

 چرا؟ ؟یحضور ایبهتر است  یامتحان به روش مجاز•

 :ها داده فيروش تحليل و توص -

داده ها به صورت همزمان انجام گرفت.در  ليوتحل یآور جمع

استفاده   (52)یزیکال یداده ها از روش  هفت مرحله ا ليتحل

 شد.

 

 :يافته ها

دانشجو مصاحبه صورت گرفت   52 بنابراین در مطالعه حاضر با

نفر آنها مرد بودند. از دانشجویان  4نفر از آنها زن و  0که تعداد 

تحصيل و  دو سال آخرنفر در  5شرکت کننده در این مطالعه، 

نفر در سال سه و چهار رشته دندانپزشكی مشغول به تحصيل  3

ها  بودند.جمالت و بيانات مرتبط با هدف مطالعه از متن مصاحبه

بندی شد. پس از حذف مضامين  استخراج، کدگذاری و طبقه

زیر مضمون 42مضمون اصلی و  0تكراری، مضامين به صورت

قابل مشاهده می باشد.  5ر جدولبندی شدند که د طبقه

محدودیت » ، « مزایای آموزش حضوری» مضامين اصلی شامل 

، «روش های یادگيری آموزش مجازی»، «های آموزش حضوری

، «معایب آموزش مجازی» ، «مزایای آموزش مجازی» 

پيشنهادات برای بهبود » ، «محدودیت های آموزش مجازی»

 بودند. « وری و مجازی تفاوت آزمون حض» و « آموزش مجازی 

 مزايای آموزش حضوری

 حضور فيزیكی امكان یادگيری حتی علی رغم تمایل

به نظر دانشجویان حضور فيزیكی در کالس ها هرچند مطابق با 

ميل شان نبود، اما ميزان یادگيری را بيشتر می کرد و ضرورت 

مطالعه ی مستمر و با فشار سنگين در شب امتحان را کاهش 

از  "برای مثال یكی از دانشجویان اینگونه بيان کرد: می داد. 

بهتره چون سر کالس  نظر یادگيری آموزش حضوری خيلی 

. "یک چيزایی می فهميم و شب امتحان کمتر اذیت ميشيم

یكی دیگر از دانشجویان درباره ی مزیت آموزش مجازی به علت 

در آموزش حضوری به هر حال  "حضور فيزیكی اینگونه گفت: 

ور فيزیكی دانشجو سر کالس هست، هرچند دانشجو حض

حواسش نباشه ولی بازهم سر کالس حضور دارد و خواسته یا 

ناخواسته یک سری مطالب به گوشش می خوره و با آنها آشنا 

ميشه که خب همين موضوع می تونه برای شب امتحان خيلی 

 "کمک کننده باشه.
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بندی مضامين مورد بررسي در ارتباط با کيفيت آموزش مجازی از نظر دانشجويان دندانپزشکي زاهدان :  طبقه - 1جدول 

 مطالعه پديدارشناسي
 

 (themesمضمون) (sub-themes)زیرمضمون زیر طبقات

 مزایای آموزش حضوری حضور فیزیکی امکان یادگیری حتی علی رغم تمایل- 

 .ورود خروج نامنظم دانشجویان ) عدم امکان تمرکز کافی (0

 .خرابی وسایل آموزشی6

 محدودیت های آموزش حضوری محدودیت های محیطی-

 برای یادگیری کفایت نمیکند-

 امکان پرسش و پاسخ بصورت بر خط-

 امکان مرور مجدد وجود دارد-

 فایل صوتی-

 وبینار-

 کالس ضبط شده ترجیح دارد-

 یادگیری آموزش مجازی روش های

 کاهش هزینه های یادگیری -

 سرچ در اینترنت برای پاسخ به تکالیف-

 .تصاویر با کیفیت از کار بروی بیمار0

 .کار برروی بیمار توسط اساتید6

 مجبور شدن اساتید به تولید محتوای با  کیفیت-

 .امکان مرور متعدد0

 .امکان نت برداری6

 پاندمی کاهش حضور فیزیکی در شرایط-

 .شرکت در کالس در زمان شرایط روحی و ذهنی مناسب0

 .امکان تکرار مطالب6

 صرفه اقتصادی-

 افزایش  یادگیری با ارایه تکالیفبرایتشویق -

 امکان ارایه واحد های عملی با شرایط خاص-

 

 امکان بهبود روش های یاددهی توسط اساتید-

 یادگیری با دقت بیشتر-

 

 رفت آمد کمتر-

 بیشتر در حین آموزش و یادگیری تمرکز-

 دریافت اطالعات بصورت خالصه و مفید-

 امکان ارایه دروس در شرایط خاص-

 امکان بهره مندی از کالس و مطالب در زمان های با بیشترین گیرایی-

 

 مزایای آموزش مجازی

 

 اساتید در کالس حضوری بیشتر به تجربیات اشاره میکنند-

 تولیدی اساتیدجذابیت پایین محتواهای -

 

 عدم مشاهده فیلم های آموزشی-

 جدول زمانی مشخص و منظم برای ارایه دروس وجود نداشت-

 

 تایپ سواالت زمانبر است-

 

 

 سرعت اینترنت ضعیف و متغیر-

 صرفا امکان ارایه فانتوم -

 خالصه گویی اساتید-

 کیفیت پایین فیلم ها ی تولیدی-

 ارایه مجازی عدم آگاهی کافی اساتید از روش های-

 اطالع رسانی ناکافی-

 عدم امکان نظارت بر دریافت مطالب-

 در ارایه وبینار زمان کالس ها متغیر بود-

عدم امکان پرسش و پاسخ بصورت آنالین در بعضی روش های -

 یادگیری

 عدم امکان برگزاری دروس عملی-

 استفاده نامناسب و با عجله منابع صوتی و تصویری-

 ز منابع مجازیعدم استفاده ا-

 کمتر بودن ارتباط دانشجو با استاد-

 

 معایب آموزش مجازی

 

   

 
 

 گرانی اینترنت -

 قطعی مداوم اینترنت-

 سرعت پایین اینترنت-
 

 محدودیت های آموزش مجازی

 

 

 

 .وجود تصویر استاد در فیلم0

 .حضور در وبینار6

 پرسش و پاسخ در وبینار-

 

 

 

 

 

 تولید محتوا ایجاد یک سیستم جامع برای-

 ایجاد تاالر گفتگو-

 امکان پایش با ارایه تکالیف-

 حضور استاد بصورت مجازی-

 

 حضور غیاب اجباری-

 وجود برنامه منظم ارایه مشابه کالس حضوری-

 استفاده از شبکه های مجازی برای بهبود رابطه استاد و دانشچو-

 ارایه فایل کالس قبل از ارایه بصورت وبینار-

 برای بهبود آموزش مجازیپیشنهادات 

 . امکان اضافه کردن زمان9. امکان پرسش از اساتید 6. عدم امکان تقلب گسترده 0

 . امتحان در محیطی آرامش بخش6. عدم نیاز به حضور 0

. 9. زمان ثابت برای هر سوال بدون توجه به سختی 6. عدم امکان بازگشت به سوال قبل 0

. امکان تقلب 4رسی به اینترنت و قطع و وصلی آن مشکالت تکنیکال از جمله عدم دست

گسترده در آزمون)دادن امتحان به جای دیگری، امتحان دادن گروهی، استفاده از منابع و 

)... 

. امکان تقسیم زمان بر 9. امکان بازگشت به سوال قبل 6. وجود نظارت فعال بر امتحان 0

 اساس سختی

 مزایای آزمون حضوری

 

 زیمزایای آزمون مجا

 معایب مجازی

 

 

 

 پیشنهادات برای بهبود

 تفاوت آزمونها

 



 و همكاران   دکتر صابر بابازاده                                                                                                                                       42

 45/پياپی 5485  بهار     /اول    /شماره  نوزدهم  مجله تحقيق در علوم دندانپزشكی/دوره  

 
 

 

 ضوریمحدوديت ها يا موانع آموزش ح

 محدودیت های محيطی -

با وجود مزایای آموزش مجازی، دانشجویان موانع و محدودیت 

هایی را برای آموزش حضوری مطرح کردند که کيفيت آموزش 

را قطعا  کاهش می دهد. اتفاقاتی که در کالس حضوری رخ می 

دهند و ممكن است سبب حواس پرتی دانشجویان و استاد 

راگرفتن و تدریس به صورت بهينه نسبت به وظایف خود یعنی ف

آموزشی حضوری در  "شود. بر طبق نظر یكی از دانشجویان: 

وقتمون تلف ميشه، حاال به راه های مختلفی مثل: ورود نامنظم 

که باعث ميشه حواس استاد و   …بچه ها،  خرابی پروژکتور و

 بچه ها پرت بشه.

 روش های يادگيری 

 الف( فایل صوتی 

با اتفاق نظر بيان داشتند، استفاده از فایل های  اکثر دانشجویان

صوتی برای آموزش مجازی کافی نبوده و نياز است تا از مكمل 

 تصاویر و ویدیوها نيز استفاده شود.

 ب( وبينار 

دانشجویان وبينارها روش بهتری نسبت به فایل های به نظر 

صوتی برای افزایش یادگيری آموزش مجازی می دانستند. به 

در وبينار چون مشارکت استاد و  "ی یكی از دانشجویان: گفته

و ارتباط دو طرفه هست به نظر من نسبت به  تدانشجو هس

فایل صوتی الویتداره، در فایل صوتی فقط استاد متكلموحدهمی 

باشد امكان سؤال پرسيدن در آن وجود نداره درحالی که  در 

 "وبينار این امكان هست.

م روش های آموزش مجازی ج( کالس ضبط شده بر تما

 الویتداره

 

 

 

 

 

 

بر اساس نظر دانشجویان کالس هایی که در آن ها، تصویر 

استاد به همراه صدا وی وجود دارد و مطالب توسط استاد به 

همراه اسالیدهای جذاب حاوی تصاویر و ویدیوهای مرتبط ارایه 

می شود بر روش های فوق ارجحيت دارد، زیرا عالوه بر جذابيت 

طالب، امكان مرور چندباره آن نيز فراهم است. یكی از م

در آموزش مجازی  "دانشجویان در این ارتباط اینگونه بيان کرد:

با فيلم ضبط شده، امكان یادداشت برداری و نكته برداری برام 

بهتر بود و هر فيلم رو ميتونستم چند بار نگاه کنم تا موضوع 

 "برام بهتر جا بيفته.

 

 ش مجازیمزايای آموز 

آموزش مجازی مزایای متعددی داشت که  "به گفته دانشجویان

ميتونست هزینه های دانشجو، استاد و در مجموع سيستم 

آموزشی رو کاهش بده و از سمت دیگر سبب ارتقای کيفيت 

یادگيری بشه، از جمله ی این مزایا به: تشویق جهت افزایش 

دانشجو در  یادگيری با ارایه تكاليفی که نيازمند جستجوی

فضای اینترنت می باشد، امكان یادگيری با دقت بيشتر به دليل 

امكان مرور متعدد و نت برداری، تمرکز بيشتر حين آموزش و 

یادگيری، بهره مندی از کالس در زمان های با بيشترین گيرایی 

در شكل زیر شبكه ی  "در روز و ... می توان اشاره نمود.

ای  آموزش مجازی از نظر مضامين فرعی مرتبط با مزای

دانشجویان دندانپزشكی به طور کامل نشان داده شده است. 

 ( 5)شكل 
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 معايب آموزش مجازی

دانشجویان آموزش مجازی را بی عيب نداسته و برای آن 

معایبی را مطرح نمودند، از جمله ی این معایب از نظر 

اری کالس های عملی، خالصه عدم امكان برگز"دانشجویان:

گویی اساتيد و عدم مطرح نمودن تجربيات شخصی نسبت به 

موضوع مورد بحث، عدم آگاهی برخی از اساتيد نسبت به روش 

های مختلف آموزش مجازی، عدم امكان نظارت به دریافت 

 "محتوای تدریس شده، ارتباط محدود استاد و دانشجو و ... .

فرعی مرتبط با معایب آموزش  در شكل زیر شبكه ی مضامين

مجازی از نظر دانشجویان دندانپزشكی به طور کامل نشان داده 

 ( 2شده است. )شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محدوديت ها يا موانع آموزش مجازی

دانشجویان موانع و محدودیت هایی را برای آموزش مجازی 

 مطرح نمودند که بهتر است در آینده بر طرف گردد.

 اینترنت   الف( گرانی

 ب( قطعی مداوم اینترنت 

 ج( سرعت پایين اینترنت 

 

 

 

 

 

 شبکه مضامين فرعي مرتبط با مزايای آموزش مجازی -1شکل 
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نظر یكی از  دانشجویان در ارتباط با سرعت پایين و 

هزینه های باالی اینترنت در کشور به عنوان محدودیت آموزش 

از نظر من مهمترین محدودیتی که سر راه  "مجازی اینگونه بود:

جود داره، نبود اینترنت ارزان و با سرعت آموزش مجازی و

های اینترنت  باالست که بایستی اقداماتی جهت کاهش هزینه

 به خصوص برای قشر دانشجو و تحصيل کرده که نيازمند 

آموزش مجازی هستند، فراهم بشه. بنابراین جامعه 

علمی کشور نياز به اینترنت با سرعت باال و با قيمت مناسب 

حتوای با کيفيتی را از طریق فضای مجازی کسب داره تا بتونه م

 "کنه و ارایه بده.

 

 

 

 

 

 

 

 پيشنهادات برای بهبود آموزش مجازی 

دانشجویان موارد ذیل را برای ارتقای آموزش مجازی پيشنهاد 

 دادند:

 ایجاد یک سيستم جامع برای توليد محتوا -الف

ایجاد تاالر گفتگو به منظور ارتباط درسی استاد با -ب

 دانشجویان و دانشجویان با یكدیگر

امكان پایش محتوای تدریس شده با ارایه ی تكاليف زمان -ج

 بندی شده 

 حضور غياب اجباری -د

 وجود برنامه ی منظم ارایه، مشابه با کالس های حضوری  -ه

 ارایه فایل کالس قبل از ارایه به صورت وبينار 

بود آموزش یكی از دانشجویان در ارتباط با راهكارهای به

در رابطه با روش پيشنهادی برای دروس تئوری  "مجازی گفت:

 شبکه مضامين فرعي مرتبط با معايب آموزش مجازی  -0شکل 
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ای،  های پایش جلسه باید عرض کنم که دروس تئوری با روش

وبينارها، تاالرهای گفتگو و تكاليف هر چند جلسه و آزمون های 

توانند با  ميان دوره ای قابليت ارتقا دارند. مسئوالن این امر می

فيت آموزش دروس تئوری ارایه شده رو گنجاندن این موارد، کي

 به صورت مجازی ارتقا بدن. بنابراین کيفيت آموزش مجازی با 

ارائه محتواهایی که از کيفيت مطلوب برخوردار باشه و دانشجو 

را مجبور کنه تا آن محتوا رو مشاهده کنه و به دنبال آن محتوا، 

 تكاليفی برای دانشجویان در نظر گرفته شود. 

 

 

 

 

 

 

 

هایی به صورت زمان بندی های مشخص از  همچنين آزمون

ابتدای انتخاب واحدها برای دانشجویان مشخص بشه تا آنها 

مجبور به مشاهده محتوا و انجام تكاليف و سرچ و جستجو 

درباره موضوعات هر جلسه باشند؛ لذا به این صورت است که 

ه از پس دانشجو درگير ميشه تا محتوا را بهتر یاد بگيره و بتون

آزمون ها و تكاليف که نمراتی را در نمره پایانی اون درس برای 

 "دانشجو داره کسب کند.

 

 آزمون ها  

مضامين فرعی بدست آمده از مصاحبه ها در بخش آزمون ها در 

 (2)شكل  قابل مشاهده ميباشد . 5جدول 

 تفاوت آزمون ها مرتبط با آموزش مجازی -3شکل 
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 :بحث

 تيفيبر ک رگذاريعوامل تا  ی دف بررساین مطالعه با ه

 انیاز منظر  دانشجو یو آموزش به صورت مجاز یريادگی

زاهدان صورت گرفت تا ب ا  یدانشگاه علوم پزشك یدندانپزشك

اس تفاده از نظرات آنها به ارتقای آموزش در این زمينه 

شرکت کننده در تحقيق حاضر به  انیشود. دانشجو دهيشیاند

 یروش ها ،یو مجاز یموانع آموزش حضور و بیمعا ا،یمزا

اشاره  یجهت بهبود آموزش مجاز یشنهاداتيو پ یآموزش مجاز

 بیو معا ایمزا یاصل نيمضام انیکردند. بنابر نظر دانشجو

 ديمورد تاک شتريجهت بهبود آن ب شنهاداتيو پ یآموزش مجاز

 شنهاداتيپ الو اعم بیبرطرف کردن معا رایقرار گرفته بودند، ز

منجر  یو آموزش به صورت مجاز یريادگی تيفيک یارتقا به

 .خواهد شد

،  تيبر جمع یدر سطح جهان COVID-19 ريهمه گ یماريب

گذاشته  ريتأ  یبهداشت یمراقبت ها یها ستمياقتصاد و س

آموزش  لیموسسات، دانشكده ها و تبد یلياست. با تعط

 بحران، چشم تیریجهت مد نیبه به روش آموزش آنال یحضور

 (52)شده است.  یراتييدچار تغ زين یانداز آموزش پزشك

به وجود  طیبا توجه به شرا یآموزش مجاز تيفيکه ک حال

کرده  دايپ یشتريب تياهم روس،یکروناو یآمده در کشور، پاندم

 یتمام جلسات به صورت مجاز یتئور یاست و در اکثر واحدها

 یزش مجازنسبت به آمو انیدانشجو یگردد. نگاه کل یبرگزار م

آموزش  نمودند،آن ذکر  یکه برا یبیمثبت بوده و با وجود معا

  .دانستند ديرا مو ر و مف یبه صورت مجاز

 یبه عنوان روش سنت یآموزش حضور تیمطالعه حاضر مز در

است که امكان  انیدانشجو یكیزيحضور ف ،یريادگیآموزش و 

 آورد. یرا فراهم م لیرغم تما یو گوش کردن عل یريادگی

توانند نسبت به مباحث  یخود م یكیزيبا حضور ف انیدانشجو

با  جهيرا کسب کنند و در نت ییشده، حداقل آشنا سیتدر

مطالب را فراگرفته و  ،ینسبت به آموزش مجاز یکمتر یدشوار

در سال  (54)و همكاران  Kohpayeh یامتحان دهند. مطالعه 

نسبت به  انیو عملكرد دانشجو ینمرات آگاه یبه بررس 2853

و  یدندانپزشك زاتيو تجه لیبا وسا ییآشنا" یواحد درس

( و ی)حضوریبه دو روش آموزش سنت "از آن ینگهدار

 ینشان داد روش آموزش سنت ند نتایج( پرداختینترنتی)ایجازم

و  Nourian یبرخوردارند. مطالعه  یمشابه ییاز کارآ یو مجاز

از نظر  یو مجاز یآموزش سنت نيرا ب یتفاوت زين  (52)همكاران 

درس  یآموزش، نگرش به دوره و دشوار یاستاد، محتوا سیتدر

آموزش  یکدام از روش ها چيدو مطالعه ه نینشان نداد. ا

برتر ندانستند که با  یگریرا نسبت به د یو مجاز یسنت

مطالعه، متفاوت است.  نیذکر شده در ا یو فرع یمضمون اصل

با بهره  یو مجاز یآموزش سنت ی سهیمطالعات به مقا نیا

و بهره  انیشده توسط دانشجو ليتكم یاز پرسشنامه ها یريگ

نسبت به  یو نوع متفاوت ودنداز اعداد و ارقام پرداخته ب یريگ

 نیاحتماال  علت رخداد ا نیحاضر دارند، بنابرا یفيک یمطالعه 

  .تفاوت در نوع مطالعات باشد نياختالف، هم

و  Gaengler و  (4) رانو همكا Brewer طبق مطالعات بر

همان آموزش  ای یدندانپزشك ی، آموزش سنت (2)همكاران

استاد مربوطه بوده و به سرعت  تیبر محور شتريب ،یحضور

ندارد. همواره در هر کالس  یخاص توجه انیدانشجو یريفراگ

 افتیمطالب در یبرخ ند؛متفاوت حضور دار ییرايبا گ یافراد

به زمان  ازين گر،ید یبرختر متوجه شده و  عیشده را سر

دارند. هر دو گروه در آموزش به  یريمرور و فراگ یبرا یشتريب

مطالعات  نیا سندگانیمتضرر خواهند شد.  نو یروش سنت

بر به خاطر  یمبتن شتريب یداشتند روش سنت انيب نيهمچن

 یريادگیگذرا بوده و کمتر به  یريادگیو  یسپردن مطالب درس

است که در مطالعه  یموارد در حال نیا .دینما یتوجه م یواقع

از جمله: خروج و ورود  یطيمح یها تیحاضر محدود ی

سبب برهم زدن تمرکز  یابزار آموزش یخراب ان،ینامنظم دانشجو

آموزش  تیشده و به عنوان مانع و محدود ديو اسات انیدانشجو

   .مطرح شده است یحضور

کرونا  کيدر سال پ (52)و همكاران Aziz یفيک ی مطالعه

بر  یماريب نیا راتي، به منظور کشف تا 2828سال  روس،یو

 نیانجام شد. در ا یبا توجه به آموزش مجاز یآموزش پزشك

حاضر مطرح  یمطالعه، دو مضمون مشابه با مطالعه 

سر راه  یو چالش ها یآموزش مجاز یروش ها ني)مضامدیگرد
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شد،  ذکر ی( . در ارتباط با روش آموزش مجازیمجازآموزش 

کاربرپسندتر  یاز روش ها یپزشك یبهتر است در برنامه درس

 یروش ها انیالزم است دانشجو نياستفاده شده و همچن

حاضر  یاست که در مطالعه  یدرحال نی. انديآموزش بب ن،یآنال

ضبط شده بر  یها لميمطرح شد روش آموزش با استفاده از ف

  .دارد تيارجح یصوت لیبر فا ناريوب نارويبو

از جمله: کاهش  ییایمزا یآموزش مجاز، Kvan نظر بنابر

 عیتسر شتر،يب یبهبود علمكرد و بهره ور ،یآموزش یها نهیهز

 یروين یريدر جذب و  به کارگ ليبه بازار وتسه یدر دسترس

دانش را به همراه  یو فراهم آوردن فرصت به روزآور یانسان

از جمله: صرفه  ییها تیبه مز زيحاضر ن یدر مطالعه  ( 53)دارد.

از کالس  یکاهش رفت و آمدها، امكان بهره مند ،یاقتصاد ی

 یبهره و شیکه سبب افزا ییرايگ نیشتريبا ب یدر زمان ها

و با  دياطالعات به صورت خالصه، مف افتیخواهد شد و در

 یکننده  دیياشاره شده است که تا یآموزش مجاز یسرعت برا

 .استKvan نظرات

 Wuبودن  ريرا به علت درگ یآموزش مجاز زين ارانو همك

مو رتر و  ،ایپو یها شنيمياستفاده از ان و انیدانشجو شتريب

 قيسبب درك عم یکردند آموزش مجاز انيدانسته و ب دتريمف

(54).شود یدانش افراد م یو ارتقا یتر مطالب علم
Utama  و

 شیفزابه آموزش از راه دور به علت ا ینگرش مثبت زين همكاران

 یمطالعه  ( 50)داشتند. یريادگی ندیفرآ نيح یشناخت یريدرگ

 قیهمچون تشو گرید یایحاضر عالوه بر موارد ذکر شده مزا

 ی هیامكان ارا ف،يتكال ی هیبا ارا یريادگی شیافزا یبرا

 لميو ف ریکه تصاو یخاص به گونه ا طیبا شرا یعمل یواحدها

داده  د نشانيتوسط اسات ماريب یکار بر رو یضبط شده  یها

 تيفيک یتوسط ارتقا یريادگی یشود، امكان بهبود روش ها

به علت  شتريبا دقت ب یريادگی د،يتوسط اسات یديتول یمحتوا

 شتريمطالب و تمرکز ب یو مرور چندباره  یامكان نت بردار

  .برشمرده است یآموزش مجاز یرا برا یريادگی نيح

 Marzilli و(55)و همكارانO’Doherty مطالعات نیطبق ا بر

 نترنتیمسئوالن دانشكده، ا یناکاف ی، آگاه(28)و همكاران

 انیو دانشجو دياسات یارتباط یناکارآمد، دوستانه نبودن فضا

اطالعات و  یفناور صینقا د،یجد یاستفاده از فناور نيح

 طتوس یشخص یها انهیو در دسترس نبودن را ارتباطات

است که  یبیدر حال توسعه، از معا یدر کشورها انیدانشجو

و  Aziz یذکر شده است. در مطالعه  یآموزش مجاز یبرا

 بیمعا ،یآموزش مجاز یروش ها ی، عالوه بر بررس(52)همكاران

مختل  زيمطالعه ن نی. طبق ادیمطرح گرد زين یآموزش مجاز

 یمانند واحدهاCOVID-19 یط یشدن جلسات آموزش عمل

آموزش  ،یمرحله ا ینيبال یآموزش مهارت ها ،یشگاهیآزما

 ییاز آنجا است. یوارده به آموزش مجاز یاصل رادیا فانتوم یها

مورد  نیاست، ا یآموزش پزشك یسنگ بنا ینيکه آموزش بال

 یموارد زيحاضر ن یشود. در مطالعه  یم یتلق یاساس رادیا کی

هرچند  دارد،وجود ن یعمل ینيدروس بال هیامكان ارا شد، مطرح

مختلف و امكانات مناسب  رياز دروس فانتوم با تداب یبرخ

 ديتول یمحتوا نیيپا تيو جذاب تيفيدارند، ک یبرگزار تيقابل

عدم  ،یمجاز ی هیارا یاز روش ها دياسات یشده، عدم آگاه

کاهش ارتباط استاد با  جهيامكان پرسش و پاسخ ها و درنت

فراهم  یدوستانه ا و یميصم یشود فضا یدانشجو که سبب م

عدم امكان نظارت مستمر  ،یمنابع مجازنشود، عدم استفاده از 

نامناسب و  یو استفاده  یناکاف یمطالب، اطالع رسان افتیبر در

هستند که  یبیاز معا یهمگ ،یریو تصو یعجوالنه از منابع صوت

  .است دهیمطرح گرد یآموزش مجاز یمطالعه، برا نیدر ا

در سال  (25)و همكارانRamos-Morcillo یمطالعه  در

 یذکر شد. دشوار یآموزش مجاز یبرا ییها تید، محدو2828

 نيافراد مسن، ساکن یبرا یاستفاده از منابع آموزش مجاز

و  یو خانوادگ یکار یها تيافراد با مسئول ،ییمناطق روستا

 نی. ادها بو تیمحدود نیمحدود از ا یكيافراد با منابع الكترون

ها بر محور  تیحاضر محدود یاست که در مطالعه  یدرحال

از  نترنتیا نیيمداوم و سرعت پا یقطع ،یبود. گران نترنتیا

  .حاضر بود یذکر شده در مطالعه  یها تیمحدود

و  یحضور یمضمون تفاوت آزمون ها یبه بررس ایمطالعه

انجام شده در  ینپرداخته بود اما در مصاحبه ها یمجاز
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شده در باال، تفاوت  انيحاضر، عالوه بر موارد ب ی¬مطالعه

از  یكیبه عنوان  انیاز دانشجو یو مجاز یحضور یها آزمون

 یمجاز یآزمون ها بيع نیتر یمطرح شد. اصل یاصل نيمضام

و استفاده از  یامتحانات گروه یامكان تقلب گسترده به واسطه 

 ریرا ز انیدانشجو شیقلمداد شد که صحت پا یابزار رسانه جمع

 یزمون هادر آ یادیمشكل مهم تا حدود ز نیبرد. ا یسوال م

 یگردد. البته الزم به ذکر است آزمون ها یمرتفع م یحضور

بخش و  آرامش یطيهمچون امتحان در مح ییایمزا یمجاز

کند.  یفراهم م انیدانشجو یبرا زيرا ن یهمراه با تمرکز کاف

و رفع  یمجاز یآزمون ها تيفيک یجهت ارتقا زين شنهاداتيپ

توان به وجود  یرد مموا نیاز مشكالت آن مطرح شد، از ا یبرخ

 زمان بر حسب  مينظارت فعال بر امتحانات، امكان تقس

اشاره  یسوال و امكان بازگشت به سواالت قبل یسخت یدرجه

  .کرد

 یو همكاران راه حل ها Dedeilia یمطالعه  تا درینها و

  (22).دیگرد هیآموزش از راه دور ارا یبه منظور ارتقا ینوآورانه ا

محور  یاجتماع یو رسانه ها ییویدیو یه هااستفاده از رسان

 شنهاداتيمطالعه بود. پ نیشده در ا هیارا یراه حل ها یاصل

آموزش  یجهت بهبود و ارتقا حاضر یشده در مطالعه  هیارا

محتوا، تاالر گفتگو،  ديجامع تول ستميس جادیشامل ا یمجاز

 ابيحضور غ ف،يتكال هیشده با ارا هیمطالب ارا شیامكان پا

 ،یمختلف آموزش مجاز یمنظم بخش ها یزیبرنامه ر ،یباراج

استاد و  یجهت بهبود رابطه  یمجاز یاستفاده از شبكه ها

 نیبود. با بكار بستن ا ناريکالس قبل از وب لیفا هیدانشجو و ارا

آموزش  تيفيک یدر جهت ارتقا ییتوان گام ها یم شنهاداتيپ

  .برداشت یمجاز

 

 :یريگ جهينت

مثبت  ینسبت به آموزش مجاز یکل ان،نگاهینشجونظر دا بنابر

آن ذکر شده، آموزش به صورت  یکه برا یبیبوده و با وجود معا

 شد. یابیارز ديمو ر و مف یمجاز

مختلف  یاستاد و دانشجو از روش ها نيب شتريامكان ارتباط ب 

 دهد. شیرا افزا یآموزش مجاز یا ر بخش توانديم
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