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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 Qsquare 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:
سابقه و هدف :شيوع اپيدمی  Covid-19بسياری از مدارس و دانشگاه ها را وادار به تغيير رویكردهای سنتی آموزش و ترغيب به
سمت آموزش مجازی نموده است .مطالعه حاضر با هدف بررسی نگرش اعضای هيات علمی و دانشجویان دندان پزشكی دانشگاه علوم
پزشكی آزاد اسالمی تهران نسبت به آموزش مجازی دروس نظری در دوران اپيدمی بيماری  COVID-19در سال 5255انجام شد.
مواد و روشها : :در این مطالعه توصيفی -تحليلی تعداد  288نفر از اعضا هيئت علمی و دانشجویان دندانپزشكی دانشگاه علوم
پزشكی آزاد اسالمی تهران با رعایت معيارهای ورود و خروج وارد مطالعه شدند .روش نمونه گيری تصادفی طبقه ای با گروههای سهمی
بود .ابزار جمع اوری اطالعات پرسشنامه الكترونيكی بود که روایی محتوای آن در مطالعه طباطبایی و همكاران تایيد شده و پایایی ان
به روش  test re-testبا الفای کرونباخ  8/4تایيد شد .سپس یافته ها با ازمون اماری Independent sample T-testو کای-دو
تحليل شد.
یافته ها :از بين افراد مورد مطالعه  53نفر ( )%22هيات علمی و  284نفر( )%30دانشجو بودند .از بين اعضا هيات علمی  48نفر
( )%45/4مرد و  23نفر ( )%20/2زن و از بين دانشجویان نيز  03نفر ( )%42/2مرد و  550نفر( )%24/0زن بودند .از تعداد  284دانشجو
 02نفر( )%48/4از آن ها در دوره علوم پایه و  525نفر( )%25/2در دوره بالينی بودند .در خصوص آموزش مجازی دروس نظری در مورد
اثر بخشی آموزش ،عوامل مرتبط با تدریس و یادگيری و همينطور عوامل ذهنی -عاطفی نگرش هيات علمی با دانشجویان اختالف
معنی داری نشان داد( .)p<0.01در حالی که نگرش ایشان در خصوص چالشهای آموزش مجازی تفاوت معنی داری
نداشت)p>0.05(.
نتیجه گیری :به نظر می رسد نگرش اعضای هيات علمی به آموزش مجازی شرایط مساعد تری نسبت دانشجویان دارد .عدم ارتباط
چهره به چهره استاد و دانشجو و مشكالت سخت افزاری به عنوان موانع جدی در نگرش دانشجویان در نظر گرفته شده است.
کلید واژه ها ،covid-19 :آموزش مجازی ،دندانپزشكی ،نگرش

مقدمه:

ارتباط بين فراگيران و معلمان با استفاده از محتوای آنالین

آموزش پزشكی رویكردهای آموزشی زیادی را از جمله

است ".یادگيری آنالین ) "( E-learningمی تواند دسترسی

سخنرانی های حضوری در کالس ها  -از طریق مدل معلم

آسان تر و طيف گسترده تری و ميزان بيشتری از اطالعات را

محور برای یادگيری ایجاد کرده است )5( .این رویكرد به شيوه

برای دانش آموزان فراهم کند.

()2

(.)2

با این حال  ،گذار از یادگيری سنتی به آموزش آنالین بدون

همچنين در سازمان یا رشته ای فراگير شود و منجر به عدم

چالش نيست .محدودیت ها و خواسته های روزافزون مداوم به

تمایل به اتخاذ شيوه ها و فن آوری های جدید و نوظهور شود.

طور همزمان به دانشجویان و مربيان تحميل می شود که گروه

در طی دهه های گذشته تغييراتی در شيوه آموزش پزشكی از

های آموزشی برای یافتن راه های جدید برای ارائه یک تجربه

های آموزشی می تواند در فرهنگ آموزش ظاهر شود

(.)4،3

اشكال سنتی آموزش به رسانه های دیگر که از طریق اینترنت ،

یادگيری شخصی تر و خودگردان  ،به آموزش می پردازند

از راه دور یا آموزش الكترونيكی استفاده می کنند  ،ایجاد شده

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

همانطور که توسط هاولت و همكاران توصيف شده

می توان بهره برد( .الف) توانایی استفاده از فناوری دیجيتال ،

است (" ،)4یادگيری الكترونيكی (الكترونيكی) یا آنالین را می

ارتباطات ابزارها یا شبكه هایی برای تعيين مكان  ،ارزیابی ،

توان به معنای استفاده از فن آوری الكترونيكی و رسانه برای

استفاده از آنها و ایجاد اطالعات "( ،ب)" توانایی درك و

ارائه  ،پشتيبانی و تقویت یادگيری و آموزش دانست و شامل

استفاده از اطالعات در قالب های مختلف از طيف گسترده ای

است

(.)2
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از منابع هنگام ارائه از طریق رایانه( ،" .ج)" توانایی خواندن و

مزایای اصلی آموزش الكترونيكی که در مطالعات گذشته

تفسير رسانه ها  ،برای توليد دوباره داده ها و تصاویر از طریق

گزارش کرده اند شامل موارد زیر هستند :دسترسی به اطالعات

دستكاری دیجيتال  ،و ارزیابی و استفاده از دانش جدید به
دست آمده از محيط های دیجيتال

()0

()52

،سازگاری و انطباق پذیری

()52

 ،تعامل کارآمد ،همكاری

کردن ،آموزش و یادگيری به صورت همزمان یا غير

سيستم مدیریت یادگيری (Learning Management

همزمان ،)54(:کاهش هزینه ( ،)52ارتقا کيفيت تدریس ،سهولت

)Systemیک نرم افزار پنجره ای واحد برای مدرسان ،

مدیریت و ردیابی فعاليتهای فراگيران ،یادگيری خود گام و

دانشجویان است که محتوای آموزشی را ارائه و مدیریت می

محيط یادگيرمحور .اما  ،عوامل بسياری

از فاکتورهای

کند  ،اهداف یادگيری یا آموزش فردی و سازمانی را شناسایی و

دانشجویی گرفته تا عوامل کارکنان می توانند در موفقيت یا
(.)53،52

ارزیابی می کند  ،پيشرفت در رسيدن به اهداف را پيگيری می

عدم موفقيت یک برنامه یادگيری آنالین تأثير بگذارند

کند و داده ها را برای نظارت بر روند یادگيری سازمان جمع

عنوان مثال " ،مقاومت های فرهنگی" در بين کارکنان قبالً به

آوری و ارائه می دهد( .)5استادان محتواهای آموزشی را ایجاد و

عنوان مانعی برای تعامل دانش آموزان با آموزش مبتنی بر

ارائه می دهند و فعاليت دانشجو را نظارت می کنند و ميزان

فناوری شناخته شده است .بنابراین ،ابتكارات متمرکز بر

عملكرد وی را ارزیابی می کنند .دانشجویان می توانند مستقيماً

کارکنان ممكن است کليدی در معرفی برنامه های موفق
()53

()54

به

از طریق اینترنت به محتواهای آموزشی دسترسی پيدا کنند ،در

آموزش الكترونيكی باشد.

آزمون ها شرکت کنند و بصورت آنالین جواب های خود را

خود که تحت عنوان “پيش نيازهای یادگيری الكترونيكی:

ارسال نمایند( .)5دانشجویان همچنين می توانند عملكرد خود را

دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ایران” بود به این

ارزیابی کنند .والدین نيز می توانند به برنامه درسی  ،حضور و

نتيجه رسيدند که نمرات مهارت دانشجویان در استفاده از رایانه

غياب و تجزیه و تحليل عملكرد دانشجویان دسترسی پيدا

و اینترنت با جنسيت و تعداد ساعات کار با کامپيوتر و اینترنت

کنند .سيستم مدیریت یادگيری وظایفی را به عهده دارد که به

در خانه و محل کار ارتباط معناداری داشت و در ایران پيش

شرح زیر است :برنامه ریزی (برنامه ریزی دوره ها و تعریف

نيازهای انجام برنامه های آموزش الكترونيكی در سطح

برنامه های درسی برای رفع نيازهای یادگيری فردی و

متوسطی وجود دارد.

سازمانی) ؛ تحویل (ارائه دوره ها و ارزیابی های آنالین یا برنامه

بيماری کشنده و عفونی کرونا که با نام  Covid-19نيز

ریزی دوره های هدایت شده توسط مدرسان) ؛ پيگيری

شناخته می شود  ،اقتصاد جهانی را به شدت تحت تأثير قرار

(پيگيری پيشرفت دانشجویان و ایجاد گزارش) ،ارتباطات

داده است .این بيماری بخش آموزش را نيز متزلزل کرده است.

(برقراری ارتباط از طریق چت  ،انجمن گفتگو  ،نامه الكترونيكی

شيوع اپيدمی  Covid-19بسياری از مدارس و دانشگاه ها را

یعقوبی و همكاران

در مطالعه

()50

 ،اشتراك صفحه و سمينارهای الكترونيكی) ؛ و تست زدن

وادار کرد که به طور موقت بسته شوند  .مناطق مختلفی در

(آزمون و ارزیابی صالحيت  ،سبک های یادگيری و تعهد

سراسر جهان تحت تأثير این اپيدمی قرار گرفته اند و ترس از

دانشجویان)( .)22استفاده از آموزش الكترونيكی تأثيرات مهمی

دست دادن ترم تحصيلی کنونی یا حتی ترم های آینده وجود

در آموزش عالی دارد .در این دوره  ،فراگيران می توانند

دارد .دانشكده ها و دانشگاه های مختلف تدریس حضوری را

متناسب با ترجيحات یا تعهدات خود یا هر دو  ،مناسب ترین

متوقف کرده اند .طبق ارزیابی محققان نميتوان زمان قطعی را

(.)58

برای بازگشت به فرم عادی تدریس در نظر داشت .از آنجایی که

مطالعات قبلی نشان دادند که استفاده از آموزش الكترونيكی

این مدت زمان ممكن است طوالنی باشد  ،این امر تأثيرات

حالت یادگيری را به صورت انعطاف پذیر انتخاب کنند
ابزاری برای حل مسائل معتبر یادگيری و پيشرفت است

()55

منفی بر فرصتهای یادگيری خواهد گذاشت ،واحدهای آموزشی
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در تالش هستند تا گزینه هایی برای مقابله با این وضعيت

شورای پژوهشی مرکز توسعه آموزش پزشكی دانشگاه علوم

چالش برانگيز پيدا کنند( .)55یكی از گزینه ها ارائه آموزش

پزشكی شهيد صدوقی یزد به تصویب رسيده است( .)25جهت

مجازی یا آموزش الكترونيكی است .قابليت دسترسی  ،مقرون

بررسی روایی ،پرسشنامه مذکور در اختيار  58تن از اساتيد

به صرفه بودن  ،انعطاف پذیری  ،یادگيری مداوم برخی از

صاحب نظر قرار گرفت تا در مورد روایی صوری و محتوایی

استدالل های مربوط به آموزش مجازی است و دانشجویان می

بصورت کمی و کيفی با استفاده از معيارهای Content

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

(.)28

)Validity Index)CVIو Content Validity Ratio

اپيدمی  COVID-19باعث تغيير پارادایم آموزشی سنتی به

((CVRاقدامات الزم انجام شود .در مورد هریک از گویه ها،

سمت الكترونيكی گردید .تا کنون مطالعاتی درباره تاثير این

سه معيار زیر نيز براساس طيف ليكرتی  2قسمتی بررسی

پاندمی بر آموزش انجام شده است اما موانع و تسهيل گرهای

شدند :مربوط یا اختصاصی بودن ،سادگی و روان بودن ،وضوح و

()28

شفاف بودن .سپس با استفاده از فرمول  ، CVIشاخص روایی

مطالعات انجام شده سعی در شناسایی چالش هایی کردند که

محتوا و پس از جمعآوری و ارزیابی نظرات ضریب روایی کل

این نوع آموزش کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.

مانع اجرای موثرتر آموزش الكترونيكی در کشورهای در حال

پرسشنامه محاسبه شدند

()22

 .پایایی آن نيز با روش test-re

توسعه می شود .هر مطالعه چالش خاصی را برای درك این

testو محاسبه آلفای کرونباخ ( )8/4سنجيده شدند.

پدیده در نظر گرفت .از طرف دیگر  ،کشورهای در حال توسعه

پرسشنامههای مذکور بصورت الكترونيكی و پاسخ سواالت به

تفاوت های آشكاری در سطح فرهنگ  ،تحصيالت و وضعيت

صورت  2گزینهای بودند .محور سواالت شامل اطالعات

اقتصادی خود دارند .از این رو  ،تجزیه و تحليل و مطالعات

دموگرافيک ،عوامل مرتبط با یاددهی-یادگيری ،اثربخشی

بيشتر مورد نياز است  ،به ویژه در کشورهایی که تحقيقات

آموزش ،عوامل ذهنی-عاطفی ،چالش ها و پيشنهاد ها تهيه

کمی انجام شده است یا هيچ تحقيق نشده است .لذا هدف ما از

گردید و جهت پاسخ دهی ،ارسال لينک آدرس سواالت مربوطه

مطالعه حاضر تعيين دیدگاه اعضای هيات علمی و دانشجویان

در فضای مجازی برای کليه اعضای هيت علمی و دانشجویان

دندانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی آزاد اسالمی تهران نسبت به

دانشكده دندان پزشكی دانشگاه علوم پزشكی آزاد اسالمی

آموزش

مجازی دروس نظری در دوران اپيدمی بيماری

تهران ارسال شد.

 COVID-19در سال  5255است تا بتوان با بررسی نتایج

گویه های پرسشنامه در ارتباط با کليه ی حيطه ها در طيف

حاصل از آن به بهتر نمودن این شيوه آموزش کمک کرد.

ليكرت چهارتایی تعریف و کدگذاری شدند:
کامال مخالفم= کد 8

مخالف= کد 5

نظری ندارم= کد 2

مواد و روش ها:

مخالف= کد 2

در این مطالعه توصيفی ،اعضا هيئت علمی و دانشجویان

بعد از کدگذاری ،برای بررسی کمی ،بنابر طيف ليكرت بودن

دندانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی آزاد اسالمی تهران با رضایت

این پرسشنامه ،نمره هر فرد برای هر حيطه ی یاددهی-

شخصی و بصورت اختياری مشارکت کردند  .تعداد 288

یادگيری ،اثربخشی آموزش ،عوامل ذهنی-عاطفی و چالش ها

پرسشنامه تكميل شده که در آنها به تمامی موارد پاسخ داده

بصورت جداگانه از مجموع سواالت هر حيطه محاسبه گردید.

شده بود.

در ادامه و برای بررسی کيفی ،با درنظر گرفتن حداقل و

برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است که

حداکثر نمره ممكن کسب شده از هر حيطه ،سه طيف کيفی

طی مطالعهی  Tabatabaeeو همكاران در دانشكده دندانپزشكی

موافق  ،ممتنع و مخالف تعریف گردید .برای مثال در خصوص

دانشگاه علوم پزشكی یزد و با کد  4545در تاریخ  24/2/55در

حيطه یاددهی – یادگيری با توجه به وجود  3سوال در این
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حيطه ،متغير کمی حاصل برای هر فرد عددی بين  8تا  24بود

دو گروه هيات علمی و دانشجویان اختالف معنی داری نداشت .

و در رویكرد کيفی ،نمره کمی مربوط به هر فرد را به سه رده

()P=8/53

کيفی زیر تبدیل و سپس تحليل ها را با این سه رده انجام شد:

رشته تخصصي اعضا هیات علمي :

1.رده مخالف= برای افراد با نمره بين  8تا 0

هيات علمی شرکت کننده در این مطالعه از  52رشته تخصصی

2.رده ممتنع= برای افراد با نمره بين  5تا 53

دانشكده دندانپزشكی بودند اما بيشترین درصد مشارکت

3.رده موافق= برای افراد با نمره بين  54تا 24

( )%55/0از بخش پریودنتيكس و در مرتبه های بعد  ،پروتزهای

در نهایت  ،داده های بدست آمده از این پرسشنامه ها و به

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

کمک نرم افزارها آماری  SPSS 25و بررسی تفاوت با

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

روش Independent sample T-testانجام گرفت .در این

تخصصی ،نتایج بدست آمده قابل انتظار بوده است.

مطالعه  P-value < 0.05معنادار شناخته شده و داده های

مرتبه علمي اعضا هیات علمي:

بدست آمده با استفاده از آزمون کای دو مورد تحليل قرار

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

گرفتند.

نفر( )%45/5مرتبه استادیار 54 ،نفر ( )%54/3مربی 55 ،نفر
( )%55/2دانشيار و  2نفر( )%2/5استاد بودند .بنابراین ،

یافته ها:

بيشترین فراوانی مرتبه اعضای هيات علمی مربوط به

در این پژوهش  288نفر شامل  53عضو هيات علمی و 284

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

دانشجو مورد بررسی قرار گرفتند و یافته ها در دو بخش

و استاد به ترتيب مشارکت کمتری داشتند.

توصيفی و تحليلی بيان شده است .

وضعیت هیات علمي مورد مطالعه از نظر سمت اجرایي ،

بخش اول :نتایج توصیفي اطالعات دموگرافیك افراد

مدت سابقه تدریس  ،تجربه تولید محتوای الکترونیك و

مورد مطالعه در جدول  0نشان داده شده است.

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

جدول  -0اطالعات دموگرافیك افراد مورد مطالعه
جنس

کل

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

تعداد

48

23

53

درصد ()٪

%45/4

%20/2

%588

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

تعداد

03

550

284

درصد ()٪

%42/2

%24/0

%588

تعداد

523

544

288

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

درصد ()٪

%42

%20

%588

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

مرد
هيات علمی
عنوان
دانشجو
کل
آزمون کای دو

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

زن

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

آشنایی با  SMLداشتند در حالی که  28نفر ( )%22/5از آن

P=8/53

ها آشنایی با  SMLنداشتند.
از بين افراد مورد مطالعه  53نفر ( )%22هيات علمی و 284
نفر( )%30دانشجو بودند .از بين اعضا هيات علمی  48نفر
( )%45/4مرد و  23نفر ( )%20/2زن بودند .از بين دانشجویان
نيز  03نفر ( )%42/2مرد و  550نفر( )%24/0زن بودند .آزمون
کای-دو نشان داد که نسبت جنسی نمونه های مورد بررسی در

وضعیت دانشجویان
تعداد  284دانشجو در مطالعه ما شرکت کردند که02
نفر( )%48/4از آن ها در دوره علوم پایه و  525نفر( )%25/2از
آن ها در دوره بالينی بودند و از همه دانشجویان علوم پایه و
بالينی خواسته شد درخصوص دروس نظری پرسشنامه را

مجله تحقيق در علوم دندانپزشكی/دوره هجدهم /شماره سوم /پایيز

/5488پياپی 35

دکتر آیدا حبيب زاده و همكاران

228

تكميل کنند .تعداد  534نفر ( )%05/5از آن ها معدل باالی

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

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

نمره دانشجویان  52/23± 2/22بوده است.

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

نتيجه آزمون  tنشان داد که ميانگين نظر اعضا هيات علمی و

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

دانشجویان در مورد عوامل مرتبط با تدریس و یادگيری

ها مجرد و  530نفر( )%02/4متاهل بودند.

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

بخش دوم :نتایج تحلیلي

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

تحليل توصيفی و استنباطی نظر اعضای هيات علمی و

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

دانشجویان در مورد عوامل مرتبط با تدریس-یادگيری

نظر اعضا هيات علمی نسبت به دانشجویان در مورد عوامل

در رویكرد کمی :در این حيطه ،متغيرکمی حاصل برای هر فرد

مرتبط با تدریس و یادگيری الكترونيک به طور معنی داری

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

مساعدتر است ()P>8/885

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

مقایسه امتياز نظرات اعضای هيات علمی و دانشجویان در مورد

سه رده انجام شد:

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

رده مخالف= برای افراد با نمره بين  8تا 0

دیده می شود.

رده ممتنع= برای افراد با نمره بين  5تا 53
رده موافق= برای افراد با نمره بين  54تا 24
مقایسه ميانگين نمره نظر اعضای هيات علمی و دانشجویان در
مورد عوامل مرتبط با تدریس-یادگيری (رویكرد کمی) نشان
داد:
جدول  :0مقایسه امتیاز نظرات اعضای هیات علمي و دانشجویان در مورد عوامل مرتبط با تدریس-یادگیری (رویکرد کیفي)
ميزان موافقت با عوامل مرتبط با تدریس-یادگيری

هيات علمی
عنوان
دانشجو

کل
آزمون کای دو

کل

مخالف

ممتنع

موافق

تعداد

2

52

05

53

درصد ()٪

%2/5

%52/2

%04/4

%588

تعداد

20

582

45

284

درصد ()٪

%52/4

%25/2

%24/0

%588

تعداد

28

550

522

288

درصد ()٪

%58

%25/2

%28/4

%588

P>8/885
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با توجه به نتيجه آزمون کای دو بين نسبت موافقين با عوامل
مرتبط با تدریس-یادگيری در بين اعضا هيت علمی و
دانشجویان اختالف معنی داری برقرار است ()P>8/82


تحلیل توصیفي و استنباطي نظر اعضای هیات
علمي و دانشجویان در مورد اثر بخشي آموزش
به شیوه الکترونیك

225

مقایسه ميانگين نمره نظر اعضای هيات علمی و دانشجویان در
مورد اثر بخشی آموزش به شيوه الكترونيک (رویكرد کمی)
نمره کسب شده هيات علمی در این خصوص  22/20±4/24و
نمره دانشجویان 55/53± 4/24ثبت گردیده است.
نتيجه آزمون  tنشان داد که ميانگين نظر اعضا هيات علمی و
دانشجویان در مورد اثر بخشی آموزش به شيوه الكترونيک با

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

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

مرتبط با اثر بخشی آموزش بدست آمد لذا متغير کمی حاصل

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

برای هر فرد عددی بين  8تا  23بود.

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

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

که نظر اعضا هيات علمی نسبت به دانشجویان در مورد اثر

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

بخشی آموزش به شيوه الكترونيک به طور معنی داری مساعدتر

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

است.

انجام شد.

مقایسه نمره نظر اعضای هيات علمی و دانشجویان در مورد اثر

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

بخشی آموزش به شيوه الكترونيک (رویكرد کيفی)در در

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

جدول 2دیده می شود.

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

جدول :3مقایسه امتیاز نظرات اعضای هیات علمي و دانشجویان در مورد اثر بخشي آموزش به شیوه الکترونیك (رویکرد کیفي)

اثر بخشی آموزش به شيوه الكترونيک

هيات علمی
عنوان
دانشجو

کل
آزمون کای دو

کل

مخالف

ممتنع

موافق

تعداد

8

45

22

53

درصد ()٪

%8

%42/4

%24/2

%588

تعداد

24

552

32

284

درصد ()٪

%52/2

%24/5

%25/5

%588

تعداد

24

522

528

288

درصد ()٪

%5

%25

%48

%588

P>8/885
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با توجه به نتيجه آزمون کای دو بين نسبت موافقين با اثر

مقایسه ميانگين نمره نظر اعضای هيات علمی و دانشجویان در

بخشی آموزش به شيوه الكترونيک در بين اعضا هيت علمی و

مورد عوامل ذهنی-عاطفی (رویكرد کمی)

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

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



تحلیل توصیفي و استنباطي نظر اعضای هیات

نتيجه آزمون  tنشان داد که ميانگين نظر اعضا هيات علمی و

علمي و دانشجویان در مورد عوامل ذهني-عاطفي


نمره دانشجویان  50/42± 2/24بوده است.

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

دانشجویان در مورد عوامل ذهنی-عاطفی با یكدیگر اختالف

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

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

حاصل برای هر فرد عددی بين  8تا  23بود

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

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

طيف ليكرت می بينيم که نظر اعضا هيات علمی نسبت به

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

دانشجویان در مورد عوامل ذهنی-عاطفی به طور معنی داری

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

مساعدتر است.

انجام شد.

مقایسه نمره نظر اعضای هيات علمی و دانشجویان در مورد
عوامل ذهنی-عاطفی (رویكرد کيفی) (جدول)4

 .5رده مخالف= برای افراد با نمره بين  8تا 52
 .2رده ممتنع= برای افراد با نمره بين  52تا 24
 .2رده موافق= برای افراد با نمره بين  22تا 23

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

هيات علمی
عنوان
دانشجو

کل

مخالف

ممتنع

موافق

تعداد

4

30

24

4

درصد ()٪

%4/2

%48/0

%22

%4/2

تعداد

52

524

22

52

درصد ()٪

%4/4

%44

%52/4

%4/4

تعداد

55

222

23

55

درصد ()٪

%3/2

%42

%50/4

%3/2

P=8/55

آزمون کای دو
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با توجه به نتيجه آزمون کای دو بين نسبت موافقين با عوامل
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و سپس تحليل ها را با این سه رده انجام گردید.


مقایسه ميانگين نمره نظر اعضای هيات علمی و

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

دانشجویان در مورد چالش های یادگيری الكترونيک

هم مشهود است.

(رویكرد کمی)



تحلیل توصیفي و استنباطي نظر اعضای هیات

نمره کسب شده در این مورد توسط هيات علمی

علمي و دانشجویان در مورد چالش های

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

یادگیری الکترونیك

نتيجه آزمون  tنشان داد که نظر اعضا هيات علمی و دانشجویان

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

در مورد چالش های یادگيری الكترونيک با یكدیگر اختالف

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

معنی داری ندارد)P=8/55( .

فرد عددی بين  8تا  22بود



مقایسه نمره نظر اعضای هيات علمی و دانشجویان در

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

مورد چالش های یادگيری الكترونيک (رویكرد کيفی)

سازه موردنظر ( بين  8تا  ،)22نمره کمی مربوط به هر فرد را

در جدول  2دیده می شود.

به سه رده کيفی تبدیل شد.
 .5رده مخالف= برای افراد با نمره بين  8تا 55
 .2رده ممتنع= برای افراد با نمره بين  52تا 22
 .2رده موافق= برای افراد با نمره بين  22تا 22
جدول :3مقایسه نمره نظر اعضای هیات علمي و دانشجویان در مورد چالش های یادگیری الکترونیك (رویکرد کیفي)
چالش های یادگيری الكترونيک

هيات علمی
عنوان
دانشجو

کل
آزمون کای دو

کل

مخالف

ممتنع

موافق

تعداد

4

42

28

4

درصد ()٪

%4/2

%42/0

%22/5

%4/2

تعداد

52

44

552

52

درصد ()٪

%4/4

%23/2

%23/4

%4/4

تعداد

55

553

532

55

درصد ()٪

%3/2

%20/4

%22

%3/2

P=8/55

با توجه به نتيجه آزمون کای دو بين نسبت موافقين با چالش های یادگيری الكترونيک در بين اعضا هيت علمی و
دانشجویان اختالف معنی داری برقرار نيست)P<8/82( .
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بحث:

در مطالعه  Sedghpourو همكاران یكی از موانع آموزش

در مطالعه حاضر در خصوص تعيين نگرش اعضای هيات علمی

الكترونيكی را ضعف توانایی مدرسان در الزامات آموزش آنالین

و دانشجویان در مورد اثر بخشی آموزش به شيوه الكترونيكی

و عدم آگاهی آنها از استراتژی های تدریس در این محيط
(.)24

این نتيجه حاصل گردید که نظر اعضا هيات علمی و دانشجویان

مطرح کردند

در مورد اثر بخشی آموزش به شيوه الكترونيک با یكدیگر

در مطالعه ای که  Reedو همكاران انجام دادند یكی از چالش

اختالف معنیداری نشان می دهد .با توجه به ميانگين نمره

های آموزش الكترونيكی را عدم رعایت حقوق معنوی محتوی

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

آموزشی تهيه شده و قوانين کپی رایت و انتشار آن درفضای
()20

که نتيجه آن ها مشابه نتيجه بدست

نسبت به دانشجویان در مورد اثر بخشی آموزش به شيوه

مجازی بيان کردند

الكترونيک به طور معنا داری مساعدتر بود.

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

همچنين نظر اعضا هيات علمی و دانشجویان در مورد عوامل

این مطالعه اکثر دانشجویان بر این باور بودند که آموزش

مرتبط با تدریس و یادگيری الكترونيک با یكدیگر اختالف

الكترونيكی به عنوان یک روش جدید آموزشی ممكن است

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

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

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

توسط  Blinو همكاران انجام شد ،یكی از موانع آموزش

در مورد عوامل مرتبط با تدریس و یادگيری الكترونيک به طور

الكترونيكی را مقاومت دانشجویان و مدرسان دربرابر متد ها و
()25

معنی داری مساعدتر بود.

تكنولوژی های جدید آموزشی بيان کردند

در مطالعات پيشين ،رابطه بين نگرش اعضای هيئت علمی

مشابه نتایج مطالعه ما بود.

نسبت به فناوری و استفاده واقعی آنها از ابزارهای یادگيری

در این مطالعه اکثر دانشجویان بر این باور بودند که امكانات

الكترونيكی گزارش شده است  ،بصورتی که اعضای هيئت علمی

مورد نياز دانشجو مانند کامپيوتر و اینترنت باید فراھم شود و

با نگرش مثبت نسبت به فناوری بيشتر از کسانی که نگرش

یكی از چالش های پيش رو در استفاده از یادگيری الكترونيكی

منفی دارند از ابزارهای یادگيری الكترونيكی در عمل روزمره

را نبود امكانات الزم بيان کردند که نتيجه این مطالعه مشابه

خود استفاده می کنند

( .)22-22

در این مطالعه اکثر هيات علمی

نتيجه مطالعه Hamiltonو همكاران بود

(.)28

که نتایج آن

اکثر دانشجویان

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

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

الكتریكی محدودیت ھای سخت افزاری مانند نبود

پهنای باند یكی از چالش های پيش رو در آموزش الكترونيكی

کامپيوتراست.

است .در مطالعه ای که توسط  Quadriو همكاران انجام شد

در مطالعه ای  Zamaniو همكاران موانع و چالش های اصلی

مشابه نتایج مطالعهی فعلی ،محدودیت های شبكه و پهنای باند

آموزش الكترونيكی را از نظر اعضای هيات علمی مورد بررسی

اینترنت را به عنوان یكی از موانع پيش روی آموزش الكترونيكی

قرار گرفت

()23

 ،آنها به این نتيجه رسيدند که از نظر هيات

معرفی کردند.

()25

همچنين ،اکثر دانشجویان در این مطالعه بر

علمی ،از موانع و چالش های آموزش الكترونيكی در کشور

این باور بودند که یكی از مزیت های یادگيری الكترونيكی

ایران ،محدودیتهای سخت افزاری و فقدان دانش و مهارت های

امكان چندین بار مرور محتویات آموزشی است .در مطالعهای

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

 Al-Azaweiو همكاران موانع و مزیت آموزش الكترونيكی را

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

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

بودند که ضعف توانمندی های مربوطه دراعضای هيات علمی

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

یكی ازموانع پيش رو در آموزش الكترونيكی است در حالی که
مجله تحقيق در علوم دندانپزشكی/دوره هجدهم /شماره سوم /پایيز
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در مطالعه ای که توسط  Rabiepoorو همكاران انجام شد

نتیجه گیری

ميزان اثربخشی آموزش سنتی در مقایسه با آموزش مجازی در

بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،که در خصوص آموزش مجازی

یادگيری درس ارزیابی سالمت جنين در دانشجویان مامایی

دروس نظری که در دانشكده دندان پزشكی دانشگاه علوم

مشابه با مطالعه ما ،در مطالعه آن ها نيز

پزشكی آزاد اسالمی تهران در دوران پاندمی بيماری COVID-

دانشجویان بر این باور بودند که تناسب مناسبی بين تعداد

19در سال  5255انجام گرفت ،نگرش اعضا هيات علمی نسبت

دانشجویان با امكانات سخت افزاری محيط آموزشی وجود ندارد

به دانشجویان در مورد عوامل مرتبط با حصول کيفيت قابل

و همچنين اکثر دانشجویان آشنایی با سامانه آموزش مجازی

قبول تدریس و یادگيری الكترونيک ،اثر بخشی مطلوب آموزش

دانشكده نداشتند و سابقه گذراندن دوره آموزشی استفاده از

و همچنين رعایت عوامل ذهنی-عاطفی در آموزش مجازی

کامپيوتر را ذکر نمیکردند.

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

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

در حاليكه ،نگرش اعضا هيات علمی و دانشجویان در مورد

نوین آموزش و بهره گيری از آموزشهای مجازی به تنهایی یک

چالش های یادگيری الكترونيک با یكدیگر اختالف معنی داری

راه حل برای افزایش ميزان یادگيری دانشجویان نيست و

نداشت.

همچنان می توان روش یادگيری سنتی و روشهای جدید را در

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

کنار یكدیگر جهت تعميق یافته ها در آموزش دانشجویان بكار

الكترونيكی به عنوان یک روش قابل قبول برای یادگيری برنامه

گرفت.

درسی در رشته دندانپزشكی استفاده کرد.

بر اساس مطالعه  lawafوهمكاران مطالعه به نظر می رسد،

عدم ارتباط چهره به چهره استاد و دانشجو و مشكالت سخت

بطور کلی نگرش مساعدی بر آموزش مجازی دروس نظری

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

تدریس شده در دانشكده دندان پزشكی دانشگاه علوم پزشكی

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

آزاد اسالمی تهران در دوران پاندمی بيماری COVID-19در

مطرح گردیده و با اتخاذ دستورالعمل هایی ،یادگيری

بررسی شد

(.)22

سال  5255وجود دارد.

()24

با توجه به این یافته ها ،به نظر

الكترونيكی را برای دانشجویان فراگيرتر و قابل قبول تر کند.

ميرسد با اجرای هرچه بهتر برنامه های آموزشی به روش
مجازی ،راهی برای بهبود نگرش هيات علمی و دانشجویان و
رفع کاستی های موجود ایجاد گردد .
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