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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.
.
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خالصه:
سابقه و هدف :آموزش الكترونيكی در بسياری از کشورها از جمله ایران به عنوان یک نظام آموزشی نوین شناخته شده است و به
منظور بهبود ،توسعه و تضمين کيفيت چنين نظامی به ارزشيابی مداوم نياز می باشد .این مطالعه با هدف تعیین کیفیت آموزش
الکترونیک در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی آزاد تهران در سال  2922انجام گرفت.
مواد و روش ها :این مطالعه توصيفی مقطعی بر روی دانشجویان دندانپزشكی دانشگاه آزاد اسالمی در سال تحصيلی 5255 - 5488
انجام گرفت .ابزار گرد اوری دادهها ،پرسشنامه ای براساس مطالعات پيشين بود .این پرسشنامه حاوی دو بخش اطالعات دموگرافيک
دانشجویان مقطع تحصيلی (علوم پایه و بالينی) ،سن ،جنسيت ،ميزان مهارت کامپيوتر ،و بخش ارزیابی کيفيت دوره های مجازی
(حاوی  22سئوال) بود .این پرسشنامه  22سئوالی شامل  3حيطه :تعامل ( 2سئوال ،):محتوا ( 3سئوال) ،یادگيری فردی (2سئوال)
اطالع رسانی و حضورغياب (2سوال) ،فناوری(4سوال) و ارزشيابی ( 4سئوال) بود .نحوه نمره دهی به سئواالت براساس طيف ليكرت
شش درجه ای از ( )5نامطلوب تا مطلوبيت باال ( )3است .برای تجزیه و تحليل دادهها از نرم افزار  SPSSورژن  23و مدل رگرسيون
چند گانه خطی استفاده شد .مقادیر کمتر از  8/82به عنوان سطح معنیدار در نظر گرفته شد.
يافته ها :از  242دانشجو % 23/3 ،زن و  % 24/4مرد بودند % 08/5 .زیر  22سال سن داشتند % 32/5 .در مقطع بالينی و  % 24/5در
مقطع علوم پایه مشغول به تحصيل بودند .کيفيت آموزش الكترونيک در حيطه های محتوا ،یادگيری فردی ،تعامل و اطالع رسانی و
حضورغياب دوره در سطح مطلوب و در حيطه های ارزشيابی دوره و فناوری در سطح نسبتا مطلوب قرار داشت .بطور کلی ،متغيرهای
علوم پایه و بالينی ( ،)p=8/22ميزان اشنایی با کامپيوتر ( ،)p=8/02جنسيت( ،)p=8/45ترم تحصيلی( ،)p=8/22معدل ()p=8/25و سن
( )p=8/52بر نمره ی کل تاثيرگذار نبودند.
نتيجه گيری :کيفيت دوره یادگيری الكترونيكی دانشجویان دانشكده دندانپزشكی آزاد تهران در سال تحصيلی 5255-5488
براساس ميانگين شش حيطه مورد ارزیابی در سطح مطلوب قرار داشت.
کليد واژه ها :مطالعات ارزیابی ،یادگيری ،کوریكولوم ،آموزش دندانپزشكی

مقدمه:

ارزشيابی قرار گيرند .در واقع بدون ارزشيابی از برنامه های

شناخت و اطالع از کيفيت تدریس و اجرای هر دوره اموزشی

یادگيری الكترونيكی و عناصر مرتبط با آن نمی توان این نوع

موجب بهبود اجرا و رفع نواقص می گردد .آموزش الكترونيكی

آموزش را مطلوب قلمداد کرد و یا کيفيت آن را بهبود
()5

در بسياری از کشورها از جمله ایران به عنوان یک نظام

بخشيد

آموزشی نوین شناخته شده است و به منظور بهبود ،توسعه و

یادگيری الكترونيكی با فراهم کردن زمينه ها و فناوریهای

تضمين کيفيت چنين نظامی به ارزشيابی مداوم نياز می باشد.

جدید ،محيط های آموزشی گسترده ای را ایجاد کرده است که

اطالع از کيفيت اجرای هر دوره آموزشی موجب بهبود اجرا و

اساساً با محيط های آموزش سنتی متفاوت است .بنا به

رفع نواقص می گردد .یادگيری الكترونيكی روشی برای ارائه

تحقيقات انجام شده بين استفاده از فناوری و مبانی نظری

یادگيری انعطاف پذیرتر و ایجاد فرصت بيشتر برای فراگيران،

یادگيری ،فاصله وجود دارد .کيفيت دوره های الكترونيكی،

تسهيل پيگيری پيشرفت یادگيرندگان و فعاليت های آنان و

گاهی اوقات به دليل آماده سازی هر چه سریعتر در پاسخ به
( )2

همچنين فراهم آوردن فرصتی برای ایجاد محيطهای یادگيری

تقاضای متقاضيان ،پائين می آید

جدید اثربخش محسوب می شود .اما زمانی ميتوان این عوامل

در مارس  ، 2828بيماری همه گير  COVID ‐ 19نياز به

را بهبود داد و کيفيت آنها را تضمين کرد که این عوامل مورد

تعطيلی فوری آموزش دندانپزشكی برای رعایت مقررات
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اجتماعی داشت .دانشكده های دندانپزشكی با چالش درگير

محتوای آموزش الكترونيكی و قابليت استفاده از محتواهای
()3

کردن موثر دانشجویان با سيستم عامل های یادگيری مجازی

طراحی شده مبتنی بر استاندارد است.

روبرو بودند( .)2از طرف دیگر ،ورود فناوری های اطالعات و

آموزش دندانپزشكی با چالش های بسياری از لحاظ پيچيدگی و

ارتباطات ،افزایش دسترسی به رایانه در آموزش عالی و مواجه

تنوع دوره های مورد نياز روبرو است .با این حال ،بزرگترین

شدن دانشگاه ها با چالش هایی نظير افزایش تقاضا برای

چالش حل نشده ،تجزیه و تحليل و توافق مشترك در مورد

آموزش ،نياز به فعاليت های اقتصادی به منظور تهيۀ منابع

ابزارهای ارزیابی ایده آل الزم برای هر رشته و روش تدریس آن

جدید و کاربرد فناوری اطالعات برای ارائۀ خدمات آموزش در

می باشد .تحقق کامل فرهنگی در سيستم آموزشی ،به دنبال

بازار جهانی ،سبب شده است که دانشگاه ها در مورد نقش های

استاندارد سازی ،اعتبار سنجی و آزمون معادل سازی ،برای

سنتی خود تجدید نظر و ساختارهای سازمانی جدیدی را ایجاد

اطمينان از یک برنامه درسی ترکيبی مناسب از آموزش

کنند .که منجر به خلق مدل جدیدی از نظام یاددهی-یادگيری
با عنوان یادگيری الكترونيكی گردید

()4

()4

حضوری و آموزش الكترونيكی الزم است  .باتوجه به اینكه از
اسفند  5250کليه دروس نظری دکترای دندانپزشكی عمومی

آموزش الكترونيک یكی از زمينه هایی است که استفاده از آن

در دانشگاه آزاد اسالمی به صورت آنالین برگزار شد و از آنجا

به جهت ارتقای کيفيت آموزش ،اجتناب ناپذیر است( .)2امروزه،

که پژوهشی در زمينه بررسی ارزیابی کيفيت آموزش الكترونيک

آموزش الكترونيكی به عنوان یک استراتژی آموزشی مناسب

در دانشجویان دانشكده دندانپزشكی آزاد تهران انجام نشده

برای طيف وسيعی از ابتكارات آموزشی ،از برنامه های سواد

است  ،لذا محقق در این پژوهش بر آن شد تا کيفيت آموزش

عمومی تا آموزش حرفه ای و آموزش آکادميک در نظر گرفته

الكترونيک در دانشجویان دانشكده دندانپزشكی آزاد تهران را در

شده است .آموزش الكترونيک شكلی از یادگيری می باشد که از

سال  5488-5255بررسی نموده و بدین ترتيب به مسئولين و

طریق ابزارهای الكترونيكی متنوع مانند اینترنت ،اینترانت،

مدیران دانشكده در بازنگری و ارتقا کيفيت محتوای آموزشی و

شبكه های ماهواره ای ،نوارهای صوتی و تصویری ،تلویزیون و

پيش بينی دوره های بازآموزی کمک کرد تا با اتخاذ روش های

()2

مناسب ومؤثرتر برگزاری هرچه بهتر و با کيفيت تر آموزش

سی دی رام ها عرضه می شود.

از یكسو ضرورت و حساسيت مقوله پرداختن به آموزش

مجازی را تسهيل نمایند.

الكترونيكی و نقش تأثيرگذار آن در استمرار حيات معنادار
دانشگاه برداشت می شود؛ و از سوی دیگر ،این نكته آشكار

مواد و روشها:

ميشود که بهبود و ارتقای سطح کيفيت این نوع آموزش،

این مطالعه توصيفی مقطعی بر روی گروهی دانشجویان

مستلزم بررسی و شناخت عوامل مختلف درونی و بيرونی مؤثر

دندانپزشكی دانشگاه آزاد اسالمی در سال  5255 - 5488انجام

بر آن و انجام مجموعه اقدامات هوشمندانه به صورت مستمر و

شد .ضریب پایایی این ابزار توسط  Hakimzadehو همكاران

با رویكردی سيستمی است .حال با توجه به مطالب ذکرشده و

( )0با استفاده از ضریب الفای کرونباخ  8 / 52تعيين  .گردید.در

ضمن تأکيد مجدد بر اصول و مبانی آموزش الكترونيكی و

تعيين روایی ،از روش روایی محتوایی استفاده گردید که

نهادهای آموزشی مجازی به عنوان یک دانش و مهارت،

براساس نظر اساتيد در مطالعه  Hakimzadehو همكاران(، )0

خاطرنشان ميسازد که کليد موفقيت در امر آموزش الكترونيكی،

سئواالت مورد تایيد قرار گرفته بود .برای ارزیابی کيفيت دوره

توجه جدی به طراحی چارچوب ارزیابی محيط مجازی ،کيفيت

های الكترونيكی ،پایان ترم قبل از برگزاری امتحانات با مسئول
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مربوطه در رابطه با پرسشنامه و اهداف آن صحبت شد .سپس

ارزیابی کيفيت آموزش الكترونيک در دانشجویان دانشكده دندانپزشكی آزاد تهران

يافته ها:

پرسشنامه به صورت الكترونيكی بين دانشجویان دانشكده

متغيرهای دموگرافيک

دندانپزشكی آزاد تهران توزیع گردید (حداقل تعداد نمونه

در مطالعه حاضر تعداد  242دانشجوی دندانپزشكی دانشگاه

درهرگروه بالينی وعلوم پایه 552

آزاد اسالمی در سال  5255-5488ارزیابی شدند .ميانگين

نفر(جمعا  ) 228نفر تعيين گردید) رسشنامه دربرگيرنده

معدل تحصيلی دانشجویان  )±5/43( 52/58با حداقل  52و

اطالعات دموگرافيک افراد شامل سن ،جنس ،ترم تحصيلی،

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

معدل دموگرافيک سال ورودی ،مقطع تحصيلی(علوم پایه

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

/بالينی) ميزان آشنایی با کامپيوتر بود .این پرسشنامه 22

سال سن داشتند 544 .نفر ( )% 32/5در مقطع بالينی و  52نفر

()2

( )% 24/5در مقطع علوم پایه مشغول به تحصيل بودند .از نظر

طراحی گردید .این پرسشنامه شامل

ميزان مهارت کامپيوتر 525 ،نفر ( )% 40/2دارای سطح خوب،

 3حيطه :تعامل ( 2سئوال ) ،محتوای دوره (  3سئوال)،

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

یادگيری فردی (  2سئوال) اطالع رسانی و حضورغياب دوره (

( )% 2/5دارای سطح کم بودند

 2سوال)،فناوری(  4سوال)و ارزشيابی دوره (  4سئوال) بود.

تعيين کيفيت آموزش الكترونيک در دو گروه علوم پایه و بالينی

محتوای پرسش نامه توسط چند تن از اساتيد مجرب

و کل در دانشجویان دانشكده دندانپزشكی آزاد تهران در سال

دندانپزشكی دانشگاه ازاد تهران مورد تایيد قرار گرفت .نحوه

 5255-5488در جدول  5دیده می شود.

نمره دهی به سئواالت براساس طيف ليكرت شش درجه ای از

براساس جدول ذیل ،بطور کلی ،کيفيت آموزش الكترونيک در

( )5نامطلوب تا مطلوبيت باال (  ) 3بود .ميانگين نمره ی 2 / 2

حيطه های محتوا ،یادگيری فردی ،تعامل و اطالع رسانی و

و باالتر نشان دهنده ی کيفيت نسبتا مطلوب 2 / 2 ،به پایين

حضورغياب دوره در سطح مطلوب و در حيطه های ارزشيابی

نامطلوب و ميانگين نمره ی  4به باال نشان دهنده ی کيفيت

دوره و فناوری در سطح نسبتا مطلوب قرار داشت.

مطلوب بود( .)0به منظور یكسان سازی و مقایسه حيطه ها

کيفيت آموزش الكترونيک در مقطع علوم پایه ( )35/44و

نمرات به  588رسانده شده و بنابراین ،ميانگين نمره ی 20/25

بالينی ( )44/50در سطح مطلوب بود.

براساس مطالعات گذشته

()0

سئوالی براساس معيارارزیابی کيفيت دوره های مجازی خان
و Pichterو همكاران

()5

و باالتر نشان دهنده ی کيفيت نسبتا مطلوب 20/25 ،به پایين،
نامطلوب و ميانگين نمره ی  33/34به باال نشان دهنده ی
کيفيت مطلوب بود .نمرات مرتبط با هر کدام از مالکها برحسب
شاخصهای توصيفی گزارش شد .برای ارزیابی اثر متغيرهای
دموگرافيک و معدل بر مالکهای ذکر شده از مدل رگرسيون
چند گانه خطی استفاده شد ،کليه عمليات آماری با استفاده از
نرم افزار  spssو با در نظر گرفتن ( )α=0/1انجام گرفت.
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جدول  -0تعيين کيفيت آموزش الکترونيك در دو گروه علوم پايه و باليني و کل در دانشجويان دانشکده دندانپزشکي آزاد تهران در سال
0399-0011

مالک ها
محتوا ( 7سئوال)
یادگیری فردی ( 1سئوال)
ارزشیابی دوره ( 6سئوال)
فناوری (6سئوال)
تعامل ( 1سئوال)
اطالع رسانی و حضورغیاب دوره ( 9سئوال)
کل

علوم پایه (=21تعداد)

بالینی(=266تعداد)

کل (=969تعداد)

±میانگینSD

±میانگینSD

±میانگینSD

69/61±99/12

29/19±26/92

61/79±22/62

66/99±22/11
79/19±92/91

69/19±22/97

71/12±22/21

79/69±92/92

79/29±26/69

72/12±22/99

71/91±22/21

62/29±27/97

72/99±26/12

29/99±99/72

29/79±99/21

29/99±92/22

72/11±99/19

61/22±26/17

69/92±22/29

بطور کلی دانشجویان زن ( )61/19±21/92و مرد
( )61/21±29/92کیفیت آموزشی الکترونیک را در سطح
مطلوبی گزارش کردند.
دانشجویان در گروههای سنی زیر  91سال (-99 ،)69/21±29/66
 97سال ( 92-97 ،)69/17±29/66سال ( )29/61±29/19و -19
 97سال ( )27/91±1/22سطح کیفیت آموزش الکترونیک را
مطلوب گزارش کردند.
از نظر سطح میزان آشنایی با کامپیوتر دانشجویان با مهارت
کامپیوتر کم ( ،)67/91±21/11مهارت متوسط (،)66/12±29/91
مهارت خوب ( )67/12±29/69و مهارت عالی ()61/91±26/79
سطح کیفیت آموزش الکترونیک را مطلوب گزارش کردند.

29/29±21/71

01/00±27/96

هیچ کدام از متغیرهای مقطع تحصیلی ( ،)p=9/919مهارت
کامپیوتر ( ،)p=9/299جنسیت ( ،)p=9/626ترم تحصیلی
( ،)p=9/992معدل ( )p=9/921و سن ( )p=9/219بر نمرهی کل
تاثیرمعنی دار نداشتند.
بحث
همگام با توسعه یادگيری الكترونيكی در سطح دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالی ،موضوع ارزشيابی و اعتبار سنجی به
ویژه از باب بررسی تضمين کيفيت یاددهی و یادگيری و توجيه
اجرای برنامههای الكترونيكی در آموزش عالی اهميت یافته
است .زیرا سنجش و ارزشيابی جز ثابت و الینفک هر نوع نظام
آموزشی است و از جمله فعاليتهای مهم و تاثيرگذار در فرایند
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آموزش به حساب میآید .یادگيری الكترونيكی نوعی یادگيری
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الكترونيكی دانشگاه صنعتی خواجه نصيرطوسی براساس
(.)53

انفرادی محسوب میشود که در آن یادگيرندگان قادرند با توجه

استاندارد  SCORMرا در سطح مطلوبی ارزیابی نمودند

با استعدادهای خود به هدفهای آموزشی دست یابند .در

اساتيد باید وظایف متنوعی را در فرایند تدریس انجام دهند این

حقيقت یاد می

وظایف شامل موارد ذیل است .محتوای درسی دوره را

میگيرند که چگونه یاد بگيرند که این خود از هدف های

ساختاردهی کنند .به دانشجو در مورد تكليفش بازخورد نشان

آموزشی است ( .)58یادگيری الكترونيكی زمانی کيفيت الزم را

بدهند و آنها را پردازش کنند .به این موضوع پافشاری کنند که

خواهد داشت که جهتگيری اتخاذ شده از سوی استادان با

دانشجو در فعاليتهایی که استاد آماده کرده شرکت کنند.

ویژگیها و قابليتهای محيط مجازی بيشترین تناسب را داشته

این تعامل بين استاد و دانشجو باعث می شود ساختار دانشی

طبق نتایج پژوهش حاضر از دیدگاه دانشجویان

دانشجو شكل بگيرد و در فعاليت های اجتماعی شرکت کند به

دانشكده دندانپزشكی آزاد تهران در سال  ،5255کيفيت

همان اندازه که تبادل اطالعات با توجه به محتوای آموزشی

آموزش الكترونيک در سطح مطلوبی قرار داشت .پيچر و

مهم است به همان اندازه تبادل اطالعات اجتماعی عاطفی فرد

همكاران دریافتند که دست یابی به اهداف دوره در طراحی

نيز مهم است .دانشجویان هنگامی که با مربيان آموزشی تعامل

آموزشی بهترین عامل برای رسيدن به موفقيت و رضایت

دارند به محيط درون خطی عالقه نشان می دهند .اساتيد می

دانشجویان دانسته اند .عوامل دیگری مانند وضوح و شفافيت در

توانند از طریق حالت های گوناگون ارسال انواع مكاتبه و تعدد

ساختار دوره نيز هستند که رضایت دانشجویان را نشان

ارتباط به ترغيب آنان به تعامل بپردازند .نتایج مطالعه حاضر

 Paechterو همكاران در پژوهش خود نشان

نشان داد که کيفيت آموزش الكترونيک در حيطه تعامل در

دادند که شكل و شيوه ارائه در یادگيری مبتنی بر وب دارای

سطح مطلوب قرار داشت .که نشان دهنده ی قابليت برقراری

اهميت بسياری است .آنان بر اهميت نقش طراحان در آماده

ارتباط مناسب دانشجویان با اساتيد و امكان پشتيبانی و مشاوره

سازی محيط وب از دیدگاه زیبایی شناسانه و گيرایی آن برای

اساتيد با آنها از طریق ایميل  ،چت و  ..بود .علت مناسب بودن

یادگيرندگان در بهينه سازی و تكامل شكل و شيوه تاکيد کرده

تعامل ،تجربه و تسلط اساتيد و دانشجویان به استفاده از

 Kazemi Gharajehو همكاران کيفيت محتوای

امكانات تعامل می باشد .تعامل در ایجاد محيط یادگيری

الكترونيكی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی مشهد را

مناسب و ایجاد ارتباط بهتر با دوره آموزشی تاثير قابل توجه

مطلوب گزارش کردند( .)52نتایج این مطالعه با نتایج پژوهش

دارد .برقراری تعامل ميان دانشجویان ،بين استادان و ميان

 Hakimzadehو همكاران که کيفيت آموزش الكترونيک را در

دانشجویان و محتوا و مشارکت در یادگيری ،کليد یادگيری اثر

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

بخش می باشد(.)54

همكاران کيفيت دوره آموزش الكترونيكی رشته آموزش پزشكی

 Radو همكاران ( Norollahee ،)53و همكاران

باشد

(.)55

می دهند

اند

(.)52

(.)22

()52

تعامل به

(.)54

کار رفته در دوره های الكترونيكی را نسبتا مطلوب ارزیابی کرده

 Norollaheeو همكاران که کيفيت دوره های مجازی دانشكده

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

علوم حدیت را با توجه به معيارهای کيفيت در آموزش مجازی،

دانشجو را بهترین گزینه برای رضایتمندی از دوره و

 Momeni Radو همكاران نيز

دستاوردهای یادگيری دوره ذکر کرده اند .همچنين استاد در

کيفيت طراحی آموزشی رشته فناوری اطالعات دوره آموزش

زمينه انتقال دانش ،مهارت ،حس رقابت و همچنين رضایت در

دانشگاه علوم پزشكی مشهد دارای سطح نسبتا مطلوب بود

مطلوب ارزیابی کردند

(.)52

دانشجو نقش مهمی ایفا می نماید( .)5در پژوهش  Hussinو
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همكاران نيز تعامل در محيط یادگيری الكترونيكی دانشگاه

یادگيری فردی موثر باشد .مشابه با مطالعه حاضرEsmaeeli ،

های مالزی نسبتا مطلوب بوده است( .)54در یک تدریس خوب

و همكاران گزارش کردند که وضعيت یادگيری الكترونيكی در

ميان دانشجو و استاد باید تعامل برقرار باشد و همكاری ميان

واحد آموزش های مجازی دانشگاه سيستان و بلوچستان از

دانشجویان تشویق شود ،یادگيری فعال صورت پذیرد ،بازخورد

لحاظ ابعاد ویژگی های فردی یادگيرنده و زیرساخت و فناوری

فوری ارائه شود ،بر زمان ادای تكليف ،شيوه های مختلف
یاددهی و یادگيری تاکيد شود

(.)55

مطلوب بود

(.)50

هرچند Hakimzadeh ،و

حيطه اطالع رسانی و حضورغياب دوره یادگيری الكترونيكی

همكاران برخالف مطالعه حاضر گزارش کردند که در حيطه

دندانپزشكی از لحاظ اعالم به موقع زمان شروع دوره ،تغيير در

تعامل ميزان کيفيت آموزش الكترونيک نامطلوب بود و

برنامه کالسی ،امتحانات ،و ثبت و ذخيره حضور و غياب

دانشجویان به راحتی نمی توانستند با اساتيد ارتباط برقرار

دانشجویان دندانپزشكی ارزیابی گردید .نتایج مطالعه حاضر

کنند( .)0نتایج این مطالعه با یافته های مطالعه  Nobakhtو

نشان داد که کيفيت آموزش الكترونيک در حيطه اطالع رسانی

همكاران که گزارش کردند کيفيت مؤلفه های تعامل ،بازخورد و

و حضورغياب دوره در سطح مطلوب قرار داشت .استفاده بهينه

پشتيبانی از دانشجو در رشته آموزش پزشكی دانشگاه علوم

از فضای مجازی جهت اطالع رسانی ،دسترسی دانشجویان به

پزشكی مشهد در سطح نامطلوب قرار دارند همراستا نبود (.)54

محيط های اطالع رسانی منجر به دستيابی به یافته گردید .که
.)0( .

 Esmaeeliو همكاران با ارزیابی یادگيری الكترونيكی در واحد

مشابه نتایج مطالعه  Hakimzadehو همكاران بود

آموزش های مجازی دانشگاه سيستان و بلوچستان گزارش

محتوای دوره الكترونيكی دانشكده دندانپزشكی دانشگاه ازاد

کردند که وضعيت یادگيری الكترونيكی از لحاظ پشتيبانی

اسالمی براساس شاخص های :سهولت خواندن و فهميدن،

وضعيت نسبتاً مطلوب برخوردار می باشد

(.)50

پيشرفت دانشجویان بر طبق سرعت یادگيری خودشان ،ارائه

فرصت های یادگيری فردی با شاخص های تصميم گيری در

مناسب متن و صدا و تصویر ،همخوانی محتوای آموزشی با

مورد زمان و مكان یادگيری توسط خود دانشجو ،یادگيری

هدف های درسی ،ذکر منابع مورد استفاده در محتوا ،مناسب

مطابق سرعت خودشان ،استفاده دانشجو از دوره آموزشی

بودن نوع و اندازه حروف در برنامه ارزیابی گردید .نتایج مطالعه

مطابق با راهبردهای یادگيری خودش و وجود فرصت برای

حاضر نشان داد که کيفيت آموزش الكترونيک در حيطه محتوا

افزایش اطالعات دانشجو و انگيزه ارزیابی شد .از اهداف اصلی

در سطح مطلوب قرار داشت Hakimzadeh . .و همكاران هم

دوره های الكترونيكی گسترش فرصت های یادگيری فردی

گزارش کردند که کيفيت آموزش الكترونيكی از لحاظ حيطه

است بطوری که دانشجو در زمان و مكان و مطابق با نيازها و

محتوا و ارزشيابی در سطح مطلوبی قرار داشت( .)0آمادگی و

سليقه خود به یادگيری بپردازد .همانطور که نتایج این مطالعه

تجربه اساتيد در تهيه محتواهای آموزشی می تواند از علل

نشان داد کيفيت آموزش الكترونيک در حيطه یادگيری فردی

دستيابی به این نتيجه باشد .پيشنهاد می شود به منظور بهبود

در سطح مطلوب قرار داشت .به منظور تشویق و انگيزش

محتوای دوره نيز ذکر منابع در تهيه محتوای مورد استفاده و

دانشجویان ،اساتيد می توانند تمرین هایی که به سرانجام

دوره های آموزش الكترونيک)( E-teachingبرای اساتيد

مشخصی می رسند طراحی نمایند ،در نظر گرفتن نمره برای

بایستی اجباری شود و داشتن مدرك آموزشی مورد نظر یا علم

هر تمرین و احتساب آن به عنوان بخش موثری از نمره نهایی

به توانایی استاد در زمينه های مربوطه باید از شرایط مشارکت

درس و طراحی تمرین های جذاب و کاربردی می تواند در ارتقا

در دوره های الكترونيكی و مجازی باشد .اساتيد بایستی
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کمبودهای دوره را بشناسند و بدانند برای بهبود دوره و

باالی دانشجویان در کالس امكان دادن بازخورد مناسب به

یادگيری دانشجو چه بسترهایی باید فراهم شود .ایشان باید

دانشجویان را سخت تر می کند ،که می تواند از علل کسب

طرح درس ،محتوای دروس ،تمرین ،فعاليت های جانبی و

نتيجه نسبتاً مطلوب در حيطه ارزشيابی باشد .به نظر می رسد

بازخورد مناسب را صرفا برای دوره های غيرحضوری تهيه

در صورتی که تكاليف با محتوای مناسب به گونه ای ارائه شوند

نمایند .بنابراین قبل از اجرا و برگزاری دوره های الكترونيک

که امكان بازخورد آن برای دانشجویان مقدور باشند می تواند

شناخت نياز مخاطبان و تعيين اهداف جهت مرتفع ساختن ان

در بهبود این حيطه موثر واقع شود .همچنين ،بررسی به موقع

نيازها و تعيين مسير جهت نيل با اهداف ضروری است.

تكاليف ،تعبيه برنامه ای که به دانشجو امكان دریافت کارنامه

 Norollaheeو همكاران نيز کيفيت محتوای دوره های

الكترونيكی را بدهد و طرح سئواالتی که به دانشجو فرصت بيان

الكترونيكی دانشكده علوم حدیث را مطلوب ارزیابی نمودند(.)52

آنچه را که یادگرفته است بدهد می تواند نقش موثری در ارتقا

 Nobakhtو همكاران گزارش کردند که کيفيت مؤلفه های

این حيطه داشته باشد .عالوه بر این ،استفاده از ( TA

نتایج مطالعات

 (Teacher Assesmentدر بحث ارزشيابی نيز کمک کننده

محتوا در سطح مطلوب قرار داشت
 Momeni Radو همكاران

()53

(.)54

حاکی از این بود که محتوای

ارزیابی کيفيت آموزش الكترونيک در دانشجویان دانشكده دندانپزشكی آزاد تهران

خواهد بود.

دوره های در سطح نسبتا مطلوبی بوده است Hussin .و

 Esmaeeliو همكاران با ارزیابی یادگيری الكترونيكی در واحد

همكاران نيز در دانشگاه های مالزی در حد مطلوب گزارش

آموزش های مجازی دانشگاه سيستان و بلوچستان گزارش

شده است( Zidat .)54و همكاران نيز محتوای دوره های اموزش

کردند که وضعيت یادگيری الكترونيكی از لحاظ محتوای

مجازی را در سطح مطلوبی گزارش کردند و نگرش مثبتی

آموزشی و سنجش و ارزیابی دارای سطح نامطلوبی می باشد

نسبت به محتوای ارائه شده در دوره ها وجود داشت

(.)55

( .)50که همراستا با این مطالعه نبود.

 Esmaeeliو همكاران با ارزیابی یادگيری الكترونيكی در واحد

باورها و رویه های فراگير محور و مبتنی بر یادگيری در حكم

آموزش های مجازی دانشگاه سيستان و بلوچستان گزارش

مبانی و پایه گذار انواع مهارتهای فناوری است که به فعاليتهای

کردند که وضعيت یادگيری الكترونيكی از لحاظ محتوای

یادگيری فعال تر و عميقتری منجر ميشود و عامل تقویت و

آموزشی دارای سطح نامطلوبی می باشد ( .)50که همراستا با این

غنی سازی تجارب یادگيری فراگيران است .فناوری به خودی

مطالعه نبود.

خود ایجاد کننده یادگيری با کيفيت نيست ،بلكه دسترسی به

در حيطه ارزشيابی تكاليف دوره براساس طرح درس ،وجود

فرصتهای یادگيری به هنگام و مرتبطی که معلم طراحی ميكند

زمان کافی برای تكميل تكاليف توسط دانشجو ،وجود نمره

و از طریق فناوری ارائه ميشود ،ایجاد کننده چنين یادگيری

گذاری روشن برای فراگيران ،پاسخ دهی به موقع به

است( .)55همچنين ،فناوری بستر طراحی و ارائه دوره های

دانشجویان ،بررسی تكاليف در موعد مقرر ،وجود تمرینات

الكترونيكی است .دوره الكترونيكی باید با استفاده از برخی

مناسب با محتوا ،امكان دریافت تكاليف و کارنامه به صورت

ابزارها و امكانات رابطه های گرافيكی کاربرپسند در اختيار

الكترونيكی ،فرصت بيان آموزش ها برای دانشجو ارزیابی گردید.

یادگيرنده قرار دهد و امكان دسترسی افراد به دوره آموزشی را

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که کيفيت آموزش الكترونيک در

فراهم نماید .در حيطه فناوری از لحاظ حيطه پهنای باند ،امكان

حيطه ارزشيابی دوره در سطح نسبتا مطلوب قرار داشت.

دانلود سریع ،امكان برقراری تعامل صوتی و تصویری ،پشتيبانی

ناگهانی و غيرمترقبه بودن آموزش الكترونيک و عدم زمان کافی

در صورت وجود مشكل ،قابليت کاربرد آسان و همچنين وجود

جهت طراحی تكاليف ميان دوره مناسب با اهداف دوره و تعداد

گزینه کمک ارزیابی گردید .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که
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الهه رحمت زاده و همكاران و همكاران

کيفيت آموزش الكترونيک در حيطه فناوری در سطح نسبتا

شایان ذکر است با توجه به استفاده روز افزون از آموزش

مطلوب قرار داشت .که نشان می دهد فناوری دوره دارای نقاط

الكترونيكی در دانشگاه های علوم پزشكی و هم چنين ،نقش

ضعفی می باشد .که می توان به عدم دسترسی سخت افزار و

محوری یادگيرندگان در سيستم های آموزشی ،پيشنهاد می

نرم افزار استاندارد ،عدم دسترسی دانشجویان و اساتيد به

شود توليد محتوای آموزش الكترونيكی با استفاده از فن آوری

اینترنت پرسرعت و غيره اشاره نمود .فراهم ساختن امكان

اطالعات و ارتباطات یادگيری را برای مخاطبان تسهيل کرده و

گفتگوی صوتی ،تصویری همزمان بين دانشجویان و اساتيد،

امكان دسترسی به دانش را برای تعداد بيشتری از افراد جامعه

تعبيه گزینه "کمک" در صفحات برنامه و خرید سرورهای

فراهم آورد .عالوه بر آن ،بایستی با استفاده از ظرفيتهای فن

مناسب جهت بهبود پهنای باند می تواند به بهبود این حيطه

آوری به رفع نارسایی ها و بهبود کيفيت فرآیند یاددهی

کمک نماید .مشابه با این مطالعه Norollahee ،و همكاران

یادگيری در گروه دندانپزشكی همت گمارد و گامی در جهت

گزارش کردند که کيفيت اموزش الكترونيک در دانشكده

ارتقای سطح سالمت در جامعه برداشت .بنابراین ،نياز به

مجازی علوم و حدیت در حيطه فناوری در سطح نسبتا مطلوبی

مطالعات علمی و پژوهشی بسياری در زمينه توليد محتو ای

قرار داشت

(.)52

الكترونيكی و ارزیابی صحيح و منطبق بر استاندارد های

باتوجه به بررسی های انجام شده عواملی چون ميزان آشنایی و

آموزشی که تقویت کننده تفكر خالق و یادگيری خود محور

تسلط اساتيد و دانشجویان در آموزش الكترونيكی ،تفاوت در

باشد ،در علوم دندانپرشكی احساس می شود.

دسترسی به تجهيزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب ،
ميزان نظارت،مدیریت وپشتيبانی از آموزش های تحت وب

نتيجهگيری

،تفاوت در طراحی ساختار محيط آموزش الكترونيكی ،برگزاری

کيفيت آموزش الكترونيک در حيطه های محتوا ،یادگيری

کارگاه ها و دوره های پيش نياز جهت آمادگی برای برگزاری

فردی ،تعامل و اطالع رسانی و حضورغياب دوره در سطح

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

مطلوب و در حيطه های ارزشيابی دوره و فناوری در سطح

می باشند.

نسبتا مطلوب قرار داشت .بطور کلی متغيرهای علوم پایه و

نتایج این مطالعه نشان داد که متغيرهای مقطع تحصيلی،

بالينی ،ميزان آشنایی با کامپیوتر ،جنسیت ،ترم تحصیلی ،معدل و

ميزان آشنایی با کامپيوتر ،جنسيت ،ترم تحصيلی ،معدل و سن

سن بر نمره ی کل تاثیرگذار نبودند.

تاثيرمعناداری بر نمره کل ارزیابی کيفيت نداشت .همراستا با
مطالعه حاضر Kazemi Gharajeh ،و همكاران نيز گزارش
کردند که مقياس کيفيت اموزش الكترونيكی در دانشگاه علوم
پزشكی مشهد تفاوت معناداری از نظر جنسيت نداشت(.)52
 Akbaryو همكاران در بررسی ارزیابی کيفيت یادگيری
الكترونيكی بر حسب جنسيت دانشجویان ،تفاوت معناداری
مشاهده کردند و در کل ،زنان نسبت به مردان کيفيت یادگيری
الكترونيكی را بهتر ارزیابی کرده بودند( )55که با مطالعه حاضر
همسو نبود.
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