
 
 
 

  134

Quality of Virtual Learning during COVID-19 Pandemic from 
the Perspective of Dental Students in Mazandaran University of 

Medical Sciences 
 

Fardis Fazli1,  
Roghayeh Valipour Khajegheyasi2,  

Hasan Fazli3,  
Tahereh Molania4,5 

 
1 Dental Student, Student Research Committee, Faculty of Dentistry, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 

2 PhD in Higher Education, Education Development Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 
3 Associate Professor, Caspian Sea Ecology Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, 

Education and Extension Organization (AREEO), Sari, Iran 
4 Associate Professor, Department of Oral Medicine, Dental Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 

5 Faculty of Dentistry, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 
 

(Received January 4, 2022; Accepted April 27, 2022) 
 

Abstract 
 

Background and purpose: The COVID-19 pandemic has widely forced universities to provide 

electronic education, so, it is necessary to examine the quality of this type of education. The aim of this 

study was to investigate the quality of virtual learning during COVID-19 pandemic from the perspective 

of dental students in Mazandaran University of Medical Sciences. 

Materials and methods: A descriptive-analytical cross-sectional study was performed and 

dental students in Mazandaran University of Medical Sciences who studied via on-line courses in 2020/21 

academic year were included. A researcher-made questionnaire was used consisting of five components: 

implementation method, facilities and technology, content, strategies and methods, and evaluation. 

Results: In this study, 128 students completed the questionnaire. According to findings, in first 

semester, the status of some components, including implementation method, content, strategies and 

methods, and evaluation were unfavorable, but facilities and technology were found to be relatively 

favorable. Also, in second semester, the situation of strategies and methods was unfavorable, and the rest 

of the components had a relatively favorable condition. Female students were more satisfied with the 

quality of virtual learning. 

Conclusion: In general, the quality of virtual learning in Mazandaran School of dentistry was 

unfavorable in 2020, but became relatively favorable later. Despite improvements in 2021, special 

attention should be paid to this modern educational method. 
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  ـدرانـــازنـــی مـکـــــزشـــوم پــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج
  )134- 145(   1401سال    خرداد   209سی و دوم   شماره دوره 

  135      1401، خرداد  209دوم، شماره  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                    دوره سی و              

 پژوهشـی
 

از دیدگاه دانشجویان  19-بررسی کیفیت آموزش مجازي در پاندمی کووید
 اه علوم پزشکی مازندراندندانپزشکی دانشگ

  
       1فردیس فضلی

       2رقیه ولی پور خواجه غیاثی
       3حسن فضلی
  5و4طاهره مالنیا

  چکیده
خود به  يهاملزم به ارائه آموزش و متفاوت از قبل ها به شکل گسترده، دانشگاه19-دیکوو یپاندم یط و هدف: سابقه

 تیفیک یمطالعه بررساین هدف رسد. ضروري به نظر مینوع از آموزش  نیا تیفیک، که بررسی اندشده یکیالکترون وهیش
  باشد.میمازندران  یپزشک علومدانشگاه  یدندانپزشک انیدانشجو دگاهیکرونا از د یدر پاندم يآموزش مجاز

 انپزشــکیدند انیدانشجو جامعه آماري شاملاست.  یاز نوع مقطع یلتحلی - یفیطالعه توصپژوهش حاضر م ها:مواد و روش
 1399-1400و اول ســال  1398-99که واحدهاي خود را در نیمسال دوم سال تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی مازندران است

محقق ساخته، شامل پنج مؤلفه شیوه اجرا، امکانات و  پرسشنامهاز ها داده يگردآوربه صورت مجازي گذرانده بودند. براي 
  استفاده شد. ،ارزشیابیها و روشفناوري، محتوا، راهبردها و 

هاي شــیوه اجــرا، ها نشان داد، در سال اول وضعیت مؤلفــهنفر از دانشجویان به پرسشنامه پاسخ دادند. یافته 128 ها:یافته
 و وضعیت مؤلفه امکانات و فناوري نسبتا مطلوب بوده است. همچنین در سال ها و ارزشیابی نامطلوبمحتوا، راهبردها و روش

 منــديها در وضعیت نسبتا مطلوبی بودنــد. دانشــجویان دختــر رضــایتها نامطلوب و باقی مؤلفهؤلفه راهبردها و روشدوم وضعیت م
  تري در رابطه با کیفیت آموزش مجازي ابراز داشتند.بیش

 در وضــعیت 1398در مجموع کیفیت آموزش مجازي رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشــکی مازنــدران در ســال  استنتاج:
چنــان نیــاز بــه ، هــم1399امطلوب و در سال بعد در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار داشت. با وجود بهتر شدن وضعیت در ســال ن

  شود.توجه ویژه به این شیوه نوین آموزشی احساس می
  

  ، دانشجویان دندانپزشکی19-آموزش مجازي، کووید ،کیفیت واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
طور رسمی ویــروس به  2020کشور چین در ژانویه 

معرفی کرد.  19-کرونا را به عنوان پاتوژن مسبب کووید
این بیماري به سرعت به یک اپیدمی چالش برانگیز براي 

تمامی کشورها تبــدیل شــد. عالیــم شــبه ســرماخوردگی 
هاي اصلی ابــتال مانند تب، ضعف و بیحالی و سرفه نشانه

  .)1(هستند SARS-CoV-2به ویروس 
  

  E-mail: T_molania117@yahoo.com                                  مرکز تحقیقات دندانپزشکیمیدان خزر، دانشکده دندانپزشکی،  :ساري -اهره مالنیاط مولف مسئول:
  یرانا ،يمازندران، سار یپزشک ومعل اهگدانش ،یدندانپزشک هدانشکد ،جوییدانش قاتیتحق تهیمک ،یدندانپزشک جويدانش .1
  . دکتري تخصصی برنامه درسی آموزش عالی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران2
  رزي، ساري، ایران. دانشیار، پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاو3
  هاي دهان و فک و صورت، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایرانگروه بیماري. دانشیار، 4
  . دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایران5
 : 7/2/1401 تاریخ تصویب :             5/11/1400 : تاریخ ارجاع جهت اصالحات             14/10/1400 تاریخ دریافت  
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داراي  19-که بیماران مبــتال بــه کوویــدبا وجود این
عالئم بالینی، منبــع اصــلی انتقــال ایــن ویــروس هســتند، 

دهند که بیماران بدون عالمت هــم در تحقیقات نشان می
ي دوران نهفتگی، ناقل بیماري بوده و ایــن بیمــاري همــه

 کند و یک پاندمی بسیار چالش برانگیزمی سنین را درگیر
  .)2-4(شناخته شده است

هاي با پیشرفت روز افزون علم و تکنولــوژي، شــیوه
هاي زندگی دچار تغییــر ارائه آموزش همانند دیگر جنبه

هاي و تحوالتی شده است که ماحصــل آن، ارائــه شــیوه
 طبقآموزش مجازي یا همان یادگیري الکترونیکی است. 

آموزش مجازي یا یادگیري الکترونیکی شــامل  تعریف،
هر نوع یادگیري که در آن از شبکه براي انتقــال دانــش، 

 ).5(باشــدتعامل و تسهیل در یادگیري اســتفاده شــود، می
 اطالعات، بر کمک "ارائه"تر از این نوع از آموزش بیش

و پشتیبانی اساتید و مدرسان به دانشــجویان در خصــوص 
کز است. هفت اصــل و عامــل مــوثر یافتن اطالعات متمر

بر آموزش اثربخش توسط چیکرینگ و گامســون، بیــان 
تشــویق بــه برقــراري مولفــه شــامل  7گردیده است. ایــن 

ارتباط بین دانشجو و مـدرس، توسـعه ارتبـاط متقابـــل و 
تشــویق بــه یــادگیري فعــال،  بـین دانشـجویان، همکـاري

انتظــارات بــاال، دادن بازخورد سریع، زمان و وظیفه، بیان 
باشــد. می هــاي یــادگیريشــیوه اســـتعدادها و احترام بـه

محتــوا، تعامــل  اهــداف،هاي اکبري و همکــاران، مؤلفــه
اســتاد و دانشــجو، انتظــارات، ارزشــیابی، بــازخورد،  میان

هــاي زمان و وظیفه، همکاري میــان دانشــجویان، تفــاوت
 و راهبردهاي یادگیري متنــوع، یــادگیري فعــال و فـردي

 را جهت بررسی کیفیت آموزش مجازيمحیط یادگیري 
ــی کرده ــدبررس ــل  ).6(ان ــراي تکمی ــازي ب ــوزش مج آم

هاي حیطه پزشکی و دندانپزشکی، بسیار کمک آموزش
هــاي آموزشــی کننده بوده است. جهت برگزاري کالس

ــگاه ــدیوکنفرانسها، میدانش ــا، وی ــوان از وبیناره ها و ت
هاي هاي مختلف و شبکههمینطور نرم افزارها و اپلکیشن

امکــان برگــزاري جلســات و  .)7(اجتماعی بهــره گرفــت
ــه حضــور اســاتید و کالس ــاز ب ــدون نی هــاي آموزشــی ب

دانشجویان در یک مکان مشخص، مزیت اصلی این نوع 
ــه شــمار مــی هــاي تکمیــل آموزش .)8(روداز آمــوزش ب

پزشکی با استفاده از تکنولوژي روز بــه دانشــجویان ایــن 
هاي گروهی خود را گسترش دهد تا مهارتمی امکان را

ــاي سیســتم آمــوزش مجــازي  .)2،7(دهنــد از دیگــر مزای
توان به دسترسی آسان به منابع آموزشــی و بــه وجــود می

طور خالصه، آموزش به .)2(آمدن منابع جدید اشاره کرد
منبع آموزشی آسان را در دسترس بشر قرار  مجازي یک

 مزایاي مفید آموزش الکترونیکــی،. در کنار )3،7(داده است
ترین ایــن سیســتم معایــب خــاص خــود را دارد. متــدوال

هــاي عامل هــایی کــه در طــول اســتفاده از سیســتمچالش
الکترونیکی براي ارائــه یــادگیري مجــازي وجــود دارد، 
مشکالت فنی و همچنــین عــدم دسترســی همــه افــراد بــه 

هایی اینترنت بوده که این نوع آموزش را بــا محــدودیت
  .)2،3،9،10،11(کندروبرو می

تــاکنون مطالعــات کمــی در زمینــه بررســی کیفیــت 
ــران و  ــدمی در کشــور ای ــرخط در دوران پان ــادگیري ب ی

 ینیعابــداستان مازندران صورت گرفته اســت. پــژوهش 
 آموزش يهاچالشبا هدف بررسی  1399در سال  بلترك
ــا از منظــر تجربــه ز يمجــاز ــا ســتهیدر دوران کرون نوان ب

 هــاي، حاکی از وجود چالشمازندران دانشگاهی علم أتیه
ــدي ــد ج ــی مانن ــرفتن آموزش مختلف ــاينگ ــازي،  ه مج

 دانشــجویان نــامعقول انتظارات و درس کالس به توجهیبی
  ).12(براي این دسته بود

ــاران در ســال  ــی و همک ــدمی  94زراعت ــل از پان (قب
آمــوزش  وهیدو ش ریتاث سهیمقامذکور) تحقیقی در زمینه 

 یلیعملکــرد تحصــ يبر شبکه بر ارتقا یو مبتن یسخنران
انجام دادنــد.  مازندران یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو

 يشکل مجازبه هیو بق يصورت حضوراز دروس به یمین
تفاوت نمرات آزمون مقایسه از طریق بررسی  شد و هئارا

اخـــذ  نیهمچنـــ ی ودانشـــجو در دو روش آموزشـــ 202
ــا نظــرات دانشــجوی ــورد نامه محققپرســشان ب ســاخته م

دهنــده مطلــوب بــودن نتــایج نشــانقــرار گرفــت.  یبررس
آموزش مجازي از نظر دسترســی بــه اهــداف آموزشــی، 
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  و همکاران یفضل سیفرد     
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 پژوهشـی
 

محتوا، شــیوه، تــوالی و نــوع مطلــب و آزمــون و اهمیــت 
  .)13(تسلط و مهارت به کامپیوتر بود

، )14( 95در مطالعات عظیمــی و همکــاران در ســال 
 نوبخت و همکاران، )5( 95کاران در سال و هم یلیاسماع

 )16( 93کاظمی قره چه و همکاران در ســال  )15( 95در سال 
بــا اســتفاده  )،6( 91و اکبري بورنگ و همکاران در ســال 

 از پرسشنامه و نظرات دانشجویان، کیفیت آموزش برخط
ارزیابی شد. در نهایــت کیفیــت در برخــی مطلــوب و در 

ابی شد. هرچند این مطالعــات برخی دیگر نامطلوب ارزی
طورکه بــراي تــدوین بسیار مفید و کاربردي بودند، همان

ها بهره جستیم، اما همگی به قبل پرسشنامه خود نیز از آن
گردند و تماما قابل تعمــیم بــه ایــن از دوران پاندمی برمی

اي بــا در دوران خاص نیستند و نیاز به تــدوین پرسشــنامه
 جهــت حفاظــت باشــد.د آمده مینظر گرفتن شرایط به وجو

ها، از ســالمت دانشــجویان، اســاتید و کارکنــان دانشــگاه
ــراي برگــزاري کالس» آمــوزش مجــازي«شــیوه  ــاي ب ه

اما آیــا  ).3،7،9،10(آموزشی دانشجویان در نظر گرفته شد
هاي مجازي بــه حــد کــافی مــوثر بــوده و داراي آموزش

مبتنی بــر  کیفیت الزم هستند؟ هرچند استفاده از آموزش
شبکه جدید نبوده و مطالعاتی هم در جهــت ارزیــابی آن 

هاي مختلــف مــورد صــورت گرفتــه براي دروس و رشته
است، اما پاندمی ذکر شده شــرایطی را بــه وجــود آورده 

ها، حداقل در بخــش ها ملزم به ارائه آموزشکه دانشگاه
ــه شــیوه الکترونیکــی و بــه صــورت بســیار  دروس نظــري، ب

اند. بنابراین مهم است کــه کیفیــت از قبل شده ترگسترده
این نوع از آموزش با توجه به معیارهاي بررسی آمــوزش 
مجازي، مورد بررسی قرار گیرند تــا از ســطح بــاالي آن 
 اطمینان حاصل شود. لذا با توجه به این مسائل، این مطالعه
به منظور بررسی کیفیت آموزش مجازي دروس نظري در 

 دندانپزشــکی دیدگاه دانشجویاناز  19- یدکوودوران پاندمی
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران، انجام گردید.

  

  مواد و روش ها
  تحلیلی از نوع  -اي توصیفیتحقیق پیش رو، مطالعه

  

ــا هــدف بررســی کیفیــت آمــوزش  مقطعــی اســت کــه ب
از دیــدگاه دانشــجویان  19-مجــازي در پانــدمی کوویــد

ازنــدران، بــا کــد دندانپزشکی دانشــگاه علــوم پزشــکی م
انجــام شــد.  IR.MAZUMS..REC.1400.9209اخالق 

ــکی  ــجویان دندانپزش ــه دانش ــن مطالع ــاري ای ــه آم جامع
  باشد.دانشگاه علوم پزشکی مازندران می

 معیار ورود به طرح، گذراندن واحــدهاي دندانپزشــکی
نظري بــه شــیوه مجــازي در نیمســال دوم ســال تحصــیلی 

 1400-1399صــیلی و نیمســال اول ســال تح 1398-1399
بــود. همچنــین معیارهــاي خــروج از طــرح شــامل: عــدم 
گذراندن یا حذف یکی از ایــن دو تــرم یــا هــر دو تــرم، 
عدم برداشت و اتمام واحــدهاي نظــري علــوم پایــه و یــا 
نظري اختصاصــی، مجــازي نبــودن آمــوزش دانشــجو در 

  یکی یا هر دو ترم بودند.
 باشد.خته میسا محققها پرسشنامه گردآوري دادهابزار 

ات یادگیري الکترونیکی پرسشنامه از مطالع یطراح يبرا
 )،15(نوبخـــت و همکـــاران )،5((اســـماعیلی و همکـــاران

 ایــن در. دیــاســتفاده گرد) )6(اکبري بورنگ و همکاران
 استفاده ايزیرمؤلفه 30 ساخته محقق پرسشنامه از پژوهش

 5در  زیرمؤلفــه بــود کــه 33. پرسشــنامه اولیــه شــامل شــد
شیوه اجرا، امکانات و فناوري، محتوا، راهبردهــا، مولفه: 
 دییــتا يبــراهاي آموزشی و ارزشیابی طراحی شد. روش

آموزش  نیپرسشنامه از نظرات متخصص ییمحتوا ییروا
آمــوزش  ،یدرس يزیربرنامه ،یآموزش عال نی(متخصص

 .هــا قــرار گرفــتشد و مــورد تاییــد آن) استفاده یپزشک
شنامه با اســتفاده از محاســبه ضــریب روایی محتوایی پرس

CVR )content validity ratio.مورد بررسی قرار گرفــت ( 
نفــر متخصــص و  20براي تعیین نسبت روایــی محتــوا از 

 خبره آموزش پزشکی، آموزش عــالی و ســایر متخصصــان،
مند و خبره در حوزه آموزش درخواست شد تا هر عالقه

ي است، مفیــد آیتم را بر اساس طیف سه قسمتی (ضرور
 است ولی ضروري نیست، ضرورتی ندارد) بررسی نمایند.

تعــداد  NEکــه در آن  CVRسپس با اســتفاده از فرمــول 
 تعداد Nاند و متخصصانی که به گزینه ضروري پاسخ داده
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   19- دیکوو یدر پاندم يآموزش مجاز تیفیک یبررس
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متخصصان بود و نسبت روایی محتوایی محاسبه گردیــد. 
 براساس جدول الوشه براي تعیین حداقل ارزش شاخص،

هــا از آن CVRوایی محتوایی عباراتی که میزان نسبت ر
که کمتر از  زیرمؤلفهباالتر بود، حفظ گردید و سه  42/0
 سوال به صورت 30در مجموع بود، حذف گردید.  42/0

-1398دوم سال  مسالین یلیتحص يهاترم يجداگانه برا
 . بــرايشــدند یطراح 1400- 1399اول سال  مسالیو ن 1399

 )،5(اي، بســیار زیــادت پــنج درجــههر سوال مقیاس لیکر
در نظر گرفته ) 1(و خیلی کم )2(کم )،3(متوسط )،4(زیاد 

ــراي پایــایی ابــزار، 1شــماره  جــدولشــد ( پرسشــنامه ). ب
آن  ییایــو پا دیــگرد لیتکم انینفر از دانشجو 30 توسط

  .محاسبه گردید 98/0کرنباخ  يآلفا بیضر طریقاز 
ــه ــود و نمون ــماري ب ــورت سرش ــه ص ــه گیري ب هم

ــ ــ ویانـدانشج ــه در نیمس ــکی ک ـــدندانپزش ال ـال دوم س
 1400-1399و نیمســــــال اول  1399-1398تحصــــــیلی 

صورت مجازي گذرانــده بودنــد آموزشی را به واحدهاي
باشد، در نظر گرفته شــد. لینــک نفر می 256و تعدادشان 

ــایت  ــدین  googleform.comپرسشــنامه در س ایجــاد و ب
هاي ن از طریــق شــبکهترتیب به شــکل مجــازي و آنالیــ

اجتماعی و ایمیل، براي تمامی دانشجویان ارسال شد. در 
کنار ارسال لینک پرسشنامه، به دانشجویان در خصــوص 
 اهمیت و ضرورت مطالعه، رعایت موارد اخالقــی (محرمانــه

ها و...) بودن و فاش نشدن اطالعات دموگرافیک و پاسخ
  شد.و لزوم پاسخ صادقانه و منطقی توضیح داده 

هــا از قبیــل آزمــون نرمــال براي تجزیــه تحلیــل داده
 )، آمــار توصــیفیShapiro-Wilk Testبودن توزیع متغیرها (

(فراوانی، میــانگین و انحــراف معیــار) و آمــار اســتنباطی 
)One Samples T-Test  ،Paired-Samples T-Test  و

Independent-Samples T-Testزار ـــــافرمـ) از نSPSS 
  اـهونـداري آزمطح معنیـس ).18(دـاده شـستفا 24ورژن 

  
 دندانپزشکی دانشگاه علومي تکمیل شده دانشجویان آموزش مجاز تیفیک یابیپرسشنامه ارزهاي مرتبط با میانگین هر یک از زیر مولفه: 1شماره جدول 

 هايدهند. فلشرا نشان می 3دار بودن مقادیر با عدد ثابت هاي جهت باال و پایین اختالف معنی(فلش 1399و  1398در دو نیم سال  پزشکی مازندران
  .)شددر نظر گرفته  05/0تر از ها کمآزمون يداریسطح معنباشد. ها و عدد میداري بین میانگینافقی زردرنگ نشانه عدم وجود اختالف معنی

  

  1399سال   1398سال     زیر مولفه ها  هامولفه
  Q1  352   352  دمی کرونا به روش آنالین ارائه گردید.دروس تئوري در پان  شیوه اجرا

  Q2  243   265  دروس تئوري به روش آنالین از کیفیت باالي برخوردار بود.
  Q3  270   313  در پاندمی کرونا دروس تئوري به روش آفالین ارائه گردید.

  Q4  262   276  ارائه درس تئوري به روش آفالین از کیفیت باالي برخوردار بود.
  Q5  273   286  در پاندمی کرونا دروس تئوري به روش ترکیبی (آفالین، آنالین) ارائه گردید.

  Q6  263   277  ارائه دروس به روش ترکیبی (آفالین، آنالین) کیفیت باالیی برخوردار بود.
  Q7  279   309  ساعت برگزاري کالس مجازي دروس تئوري مناسب بود.

  Q8  335   341  در پاندمی کرونا استفاده از سامانه آموزشی (نوید) براي آموزش مجازي به سهولت امکان پذیر بود.  نات و فناوريامکا
  Q9  288   299  سرعت دسترسی به مواد و محتواي آموزشی براي آموزش مجازي در پاندمی کرونا مناسب بود.

  Q10  277   293  جویان طراحی شده بود.سامانه متناسب با نیازها و انتظارات دانش
  Q11  249   268  براي رفع مشکالت فنی احتمالی دانشجویان راهکار و پشتیبانی مناسب وجود داشت.

  Q12  373   386  در سامانه امکان بارگذاري تکالیف و پروژه براي ارائه به استاد وجود داشت.
  Q13  293   300  ي ارتباط همزمان دانشجویان با یکدیگر و استاد وجود داشت.برا (chat)در سامانه امکان ارسال پیام 

  Q14  247   244  براي ارتباط همزمان دانشجویان با یکدیگر و استاد وجود داشت. (voice)در سامانه امکان ارسال صوت 
  Q15  272   274  نرم افزار آموزش الکترونیکی امکان تعامل دانشجویان و اساتید فراهم می نمود.

  Q16  290   298  هنگام برگزاري کالس هماهنگی بین صوت، تصویر و متن وجود داشت.
  Q17  334   334  مطالب ارائه شده با طرح دوره و طرح درس استاد مطابقت داشت.  محتوا

  Q18  334   335  محتواي آموزشی ارائه شده با اهداف درس همخوانی داشت.
  Q19  245   266  اي (متن، صدا، انیمیشن و...) استفاده شده بود.هاي چندرسانهحتوا از شیوهبراي ارائه م

  Q20  274   288  محتواهاي آموزشی متنوع از قبیل تصاویر، گراف ها، جداول، نمودارها، مثال ها و ... وجود داشت.
  Q21  268   428  از محتواي آموزشی جدید و بروز استفاده شده بود.

  Q22  276   290  در پایان درس، منابع مورد استفاده در تهیه محتوا ذکر شده بود.
  Q23  242   247  هایی براي بحث و گفتو دانشجویان وجود داشت.در کالس درس مجازي فرصت  راهبردها و روش ها

  Q24  246   256  دانشجویان در کالس درس مجازي مشارکت فعال داشتند.
  Q25  233   249  ساخت.ها را  به صورت گروهی و مشارکتی فراهم میکان انجام تکالیف و پروژهاستاد ام

  Q26  243   259  شود.هاي گوناگون و تکالیف بازخورد مستمر و سازنده داده میبه دانشجویان براي فعالیت
  Q27  230   248  م کرده بود.دهی را واضح و روشن اعالهاي ارزشیابی و نحوه نمرهاستاد مالك  ارزشیابی

  Q28  228   238  پرداخت.هاي دانشجویان میاستاد در طول ترم به دفعات به ارزیابی آموخته
  Q29  229   239  شد.از آزمون میان ترم براي ارزیابی یادگیري دانشجو استفاده می

  Q30  334   340  نحوه و زمان ارائه تکالیف به طور واضح بیان شده بود.
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  و همکاران یفضل سیفرد     

  139      1401، خرداد  209دوم، شماره  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                    دوره سی و              

 پژوهشـی
 

میانگین هر  مقایسه يبرا شد.در نظر گرفته  05/0تر از کم
) بــا 3ها با میانگین مورد انتظار (یعنــی عــدد یک از مولفه

اي، براي مقایسه میانگین استفاده از آزمون تی تک نمونه
هــا دو نیمسال از آزمون تی جفت شده و مقایسه میانگین

در  .شــد تفادهاســ مســتقل یتــدر ســایر مــوارد از آزمــون 
نــامطلوب، در  3تر از ها، اعداد میانگین کمبررسی پاسخ

ــ 3حــد  ــا آنیو در صــورت نداشــتن اخــتالف معن  دار ب
)05/0> P(  با اختالف  3نسبتا مطلوب و اعداد بزرگتر از

  ، مطلوب در نظر گرفته شدند.)P >05/0( داریمعن
  

  یافته ها
نپزشــکی نفر از دانشجویان دندا 128در این مطالعه، 

 64دانشگاه علوم پزشــکی مازنــدران مشــارکت داشــتند؛ 
درصــد)  50نفــر ( 64درصد) دانشجوي دختــر و  50نفر (

 1395دانشــجویان ورودي ســال  بودنــد.پســر دانشــجوي 
هــاي درصد) و دانشجویان ورودي سال 9/28ترین (بیش

ــم 1397و  1394 ــرینک ــارکت ( ت ــد) را  28/13مش درص
دهنــدگان از ســاکنین اســتان درصــد پاســخ 9/71داشتند. 

سال بوده  35الی  19سن دانشجویان بین مازندران بودند. 
 نفــر) 108درصــد ( 1/83سال  24الی  20و دانشجویان سنین 

). 1شــماره نمــودار ها را تکمیل کردند (از کل پرسشنامه
ها در دو ، میانگین هــر یــک از مؤلفــه2در جدول شماره 

میانگین هــر مؤلفــه بــا تحصیلی مختلف و مقایسه سال مین
) و همچنــین مقایســه 3میانگین مورد انتظار (یعنــی عــدد 

هاي بین دو نیمسال تحصــیلی آورده شــده اســت میانگین
  شود:ها پرداخته میدر ادامه به شرح هریک از مؤلفه

  

  
دندانپزشکی دانشگاه علوم فراوانی سنی دانشجویان  :1 شماره نمودار

  پرسشنامه مشارکت کردند. که در تکمیل پزشکی مازندران

کیفیت شیوه اجرا در آموزش مجــازي؛ ایــن مؤلفــه 
ها در شامل هفت زیرمؤلفه بود و میانگین همــه زیرمؤلفــه

 1398در مقایسه با نیمســال دوم ســال  1399نیمسال اول سال 
 مؤلفــهمیــانگین زیر مؤلفــهدر ایــن افزایش داشــته اســت. 

وه آنالیــن) شماره یک (میزان ارائه دروس تئوري به شــی
 باالترین میزان را داشته و میانگین آن در هر دو نیمسال برابــر

. در )>05/0P( بود) 3مورد انتظار (عدد تر از عدد و بیش
و در سال دوم میانگین ســه زیــر  هامؤلفهسال اول بقیه زیر

تر از عدد مورد انتظــار بــوده و بــا آن اخــتالف مولفه کم
 هــامؤلفه، میانگین زیر1ره شما جدولداري داشتند. در معنی

ها با عدد مــورد انتظــار آورده در دو نیمسال و مقایسه آن
  شده است.

مؤلفه شیوه اجرا  میانگین ±اریمعانحرافدر مجموع 
بــود کــه بــا عــدد مــورد  77/2±71/0برابــر بــا  98در سال 

 99و در ســال  )>05/0P( انتظار اختالف معنی دار داشــته
اخــتالف معنــی داري  3عــدد  بود کــه بــا 97/2±66/0نیز 

. بین میانگین دو نیمسال اختالف معنی )>05/0P(نداشت
). بنــابراین 2(جدول شــماره  )>05/0P(داري مشاهده شد

(یعنی شروع  1398از لحاظ شیوه اجرا، نیمسال دوم سال 
آمــوزش مجــازي) در وضــعیت نــامطلوب و نیمســال اول 

ر (یعنــی بعــد از یــک دوره آمــوزش مجــازي) د 99سال 
  شوند.وضعیت نسبتاً مطلوب ارزیابی می

کیفیت امکانات و فناوري در آموزش مجازي؛ این 
ها مؤلفه داراي نه زیرمؤلفه بود. میــانگین اکثــر زیرمؤلفــه

افزایش داشــت. بــه ترتیــب  98نسبت به سال  99در سال 
 تر از عدد موردتر و کممیانگین دو و چهار زیر مؤلفه بیش

، )>05/0P( داري داشــتندتالف معنیاخ انتظار بوده و آن
در مجموع میانگین کل مؤلفه امکانات  ).1شماره جدول 

 00/3±70/0و 91/2±70/0 ترتیــبو فناوري در دو نیمسال بــه
) اخــتالف 3برآورد شده و بــا عــدد مــورد انتظــار (عــدد 

دار نداشته است. بین میــانگین دو نیمســال اخــتالف معنی
). 2(جــدول شــماره  )<05/0P(داري مشــاهده شــدمعنــی

ــال در  ــاوري، دو نیمس ــات و فن ــاظ امکان ــابراین از لح بن
  شوند.وضعیت نسبتا مطلوب ارزیابی می
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  از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 19-آموزش مجازي در پاندمی کوویدوضعیت کیفیت  :2 شماره جدول
  

  مولفه ها
  مقایسه دو نیم سال 1399اول سال  نیم سال  1398نیم سال دوم سال 

 سطح معنی داري  tمقدار  سطح معنی داري  tمقدار   میانگین	± اریانحراف مع سطح معنی داري  tمقدار   میانگین	± اریانحراف مع

  001/0  5/4  57/0  - 57/0  97/2±66/0  001/0  - 59/3 77/2±71/0  شیوه اجرا
  001/0  1/4  94/0  07/0  00/3±70/0  16/0  - 43/1  91/2±70/0  امکانات و فناوري

  001/0  4/4  86/0  - 18/0  99/2±75/0  016/0  - 44/2  84/2±75/0  محتوا
  003/0  0/3  001/0  - 99/5  53/2±89/0  001/0  - 96/7  41/2±84/0  راهبرد ها و روش ها

  028/0  2/2  019/0  - 37/2  74/2±24/1  001/0  - 33/6  55/2±80/0  ارزشیابی
  001/0  2/5  054/0  - 95/1  89/2±62/0  001/0  - 65/4  75/2±61/0 ها مؤلفهکل 

  

  
کیفیت محتوا در آموزش مجازي؛ در این مؤلفه نیز 

 98نسبت بــه ســال  99میانگین هر شش زیرمؤلفه در سال 
افــزایش داشــته اســت. میــانگین دو زیرمؤلفــه در هــر دو 

هــا اخــتالف بــوده و بــین آن 3تــر از عــدد نیمســال بــیش
ـــی ـــدمعن ـــاهده ش ـــان)>05/0P(داري مش ـــاقی . می گین ب

  ).1شماره جدول بود ( 3تر از عدد ها کمزیرمؤلفه
 98در مجموع نیز میانگین کل مؤلفه محتوا در ســال 

که با عدد مورد انتظار اخــتالف معنــی  84/2±75/0برابر 
ــــته ــــال  )>05/0P(دار داش ــــه  99و در س  99/2±75/0ب

 اخــتالف معنــی داري نداشــت 3افزایش یافته و بــا عــدد 
)05/0P>( جدول)  در نتیجه از لحــاظ محتــوا، 2شماره .(

در وضعیت نامطلوب و نــیم ســال  1398نیمسال دوم سال 
  شود.در وضعیت نسبتا مطلوب ارزیابی می 99اول سال 

هــا در آمــوزش مجــازي؛ کیفیت راهبردهــا و روش
 هــاراهبردها و روشمیانگین هر چهار زیرمؤلفه مرتبط با 

ی در هــر دو افــزایش ولــ 98نســبت بــه ســال  99در ســال 
داري بوده و با آن اختالف معنــی 3تر از عدد کمنیمسال 

ــدول ( )>05/0P(داشــتند  ــز 1شــماره ج ). در مجمــوع نی
در دو نیمســال بــه ها راهبردها و روشمیانگین کل مؤلفه 

 تــربرآورده شده و کم 53/2±89/0و  41/2±84/0ترتیب 
 دار داشــتندعدد مورد انتظار بوده و با آن اخــتالف معنــی

)05/0P<(  جدول شماره)هــاراهبردها و روش). از لحاظ 2 ،
  شوند.هر دو نیمسال در وضعیت نامطلوب ارزیابی می

کیفیت ارزشیابی در آمــوزش مجــازي؛ ایــن مؤلفــه 
شامل چهار زیرمؤلفه اســت. در ایــن مؤلفــه نیــز میــانگین 

افــزایش  98نســبت بــه ســال  99ها در ســال همه زیرمؤلفه
ها میانگین یک زیرمؤلفه (واضح بودن زمــان و داشت. تن

 3تر از عــدد نحوه ارسال تکالیف) در هر دو نیمسال بیش

 و میــانگین) >05/0P(داري داشتهبوده و با آن اختالف معنی
بــود  3تر از عــدد ها، در هر دو نیمسال کمسایر زیرمؤلفه

). در مجمـــوع نیــز میـــانگین مؤلفـــه 1شـــماره جــدول (
 74/2±24/1و 55/2±80/0ترتیــب نیمسال به در دو ارزشیابی

عدد مورد انتظــار بــوده و بــا آن  از تربرآورده شده و کم
). 2(جــدول شــماره  )>05/0P(دار داشتند اختالف معنی

همچنین از لحاظ ارزشیابی، هــر دو نیمســال در وضــعیت 
  شوند.نامطلوب ارزیابی می

ها در نیمســال دوم مؤلفــهطور کلــی میــانگین کــل به
) بــوده و بــا آن 75/2±61/0( 3تر از عــدد کم 1398ال س

و در نیمسال اول سال  )>05/0P( دار داشتهاختالف معنی
ــزایش یافتــه ( 1399 ــا 89/2±62/0میــانگین کمــی اف ) و ب

 )<05/0P( داري نداشــتعدد مورد انتظار اختالف معنی
). در کل براساس این نتــایج دو نیمســال 2(جدول شماره 

ترتیــب در وضــعیت نــامطلوب و تــوان بــهرا می 99و  98
  نسبتا مطلوب ارزیابی نمود.

ها از مؤلفــه میانگین هــر یــک از 3در جدول شماره 
 هــايدیدگاه دانشجویان دختر و پسر آورده شــده و میانگین

فوق بین دو گروه مقایسه شده اســت. بــر اســاس جــدول 
هاي کیفیت آموزش مجازي از مؤلفهفوق، میانگین تمام 

تر از دانشــجویان پســر بــوده و انشجویان دختر بیشنظر د
تري در ارتباط آمــوزش مجــازي ابــراز رضایتمندي بیش

 شیوه اجرا و محتوا اختالف مؤلفهداشتند. ولی فقط در دو 
  ).3(جدول شماره  )>05/0P( دار بودآماري معنی

مقایسه کیفیت آموزش مجــازي  4در جدول شماره 
 ه دانشجویان دندانپزشکیاز دیدگا 19-در پاندمی کووید

در دو گروه دانشجویان ســاکن اســتان مازنــدران و ســایر 
طورکه نتایج جــدول ها نشان داده شده است. هماناستان
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 پژوهشـی
 

بــین دو گــروه  مؤلفــهدهد، بین میانگین هر پــنج نشان می
دانشجویان ســاکن اســتان مازنــدران و دانشــجویان ســایر 

وجــود نــدارد  ها از نظر آماري اختالف معنی دارياستان
)05/0P>( به عبارت دیگر اقامت دانشــجویان در اســتان .

ها نقشــی در کیفیــت آمــوزش مازنــدران یــا ســایر اســتان
  مجازي نداشته است.

  
مقایسه دیدگاه دانشجویان پسر و دختر در رابطه با  :3شماره  جدول

  19-میزان کیفیت آموزش مجازي در پاندمی کووید
  

 مقایسه دو گروه  نگینمیا±اریانحراف مع مولفه ها

 سطح معنی داري  tمقدار   گروه دخترها  گروه پسرها

 002/0 18/3 00/3±62/0  73/2±74/0  شیوه اجرا
  630/0 48/0 98/2±64/0  93/2±76/0  امکانات و فناوري

  001/0 42/3 07/3±70/0  76/2±78/0  محتوا
  914/0 - 11/0 46/2±87/0  47/2±87/0  راهبرد ها و روش ها

  754/0 31/0 67/2±19/1  62/2±88/0  یارزشیاب
 063/0 87/1 89/2±57/0  75/2±66/0  کل مؤلفه ها

  
 19- کوویدآموزش مجازي در پاندمیکیفیت مقایسه  :4شماره  جدول

از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی در دو گروه دانشجویان ســاکن 
  هااستان مازندران و سایر استان

  

 مقایسه دو گروه  میانگین±اریانحراف مع  مولفه ها

 داريسطح معنی  tمقدار   هاساکن سایر استان  ساکن استان مازندران

 68/0 42/0 84/2±60/0  88/2±73/0  شیوه اجرا

  91/0 - 12/0 97/2±66/0  95/2±72/0  امکانات و فناوري
  94/0 08/0 90/2±77/0  92/2±75/0  محتوا

  34/0 96/0 38/2±83/0  50/2±88/0  هاراهبرد ها و روش
  33/0 97/0 56/2±70/0  68/2±15/1  ارزشیابی

 66/0 44/0 79/2±55/0  83/2±64/0  کل مؤلفه ها

  

  بحث
ــد ــدمی کووی ــروع پان ــا ش ــیوع  19-ب ــال ش ــه دنب و ب

، سیستم آموزش دانشگاهی در 2020گسترده آن از ژانویه 
 تمامی دنیا و همچنین کشور ایران تحت تاثیر قرار گرفت

شــد. دانشــکده دندانپزشــکی اي مواجه و با تغییرات ویژه
دانشگاه علوم پزشــکی مازنــدران نیــز از ایــن امــر مســتثنا 
نبوده و آموزش دروس نظري این رشــته در نیمســال دوم 

تمامــا بــه صــورت  1399و نیمســال اول ســال  1398ســال 
مجازي برگزار شــد. آمــوزش مجــازي بــه خــودي خــود 

هم براي  19-جدید نبوده و قبل از دوران پاندمی کووید
گاه کلّیــه دروس بعضی دروس ارزیابی شده بود؛ اما هیچ

 و به شکلی که در دوران پاندمی و قرنطینه ملزم به اجراي

آن بودیم، صورت نگرفته بود. بنابراین مطالعه حاضــر بــه 
بررسی کیفیت آموزش مجــازي دانشــکده دندانپزشــکی 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران، از دیــدگاه دانشــجویان 

با هدف ارتقا این سیستم پرداخت. طبق نتایج  این رشته و
طــور کلــی کیفیــت آمــوزش در دانشــکده این مطالعه، به

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در نیمســال 
در وضــعیت نــامطلوب و در نیمســال اول  1398دوم سال 

در وضعیت نسبتا مطلوب قرار دارد. این نتیجه  1399سال 
) بــا نتــایج مطالعــات 1399ال (وضعیت در نیمسال اول ســ

 همسو )،20(فرخی و همکاران )،19(زاده و همکارانحکیم
و  Hattar )،21(بوده و با مطالعات اوتارخــانی و همکــاران

مغایر است. هرچنــد اکثــر مطالعــات انجــام  )22(همکاران
شده در ارزیابی کیفیت آموزش مجازي در کشور ایــران 

ــا برمی ــدمی کرون ــل از پان ــه دوران قب ــد در ب ــد و بای گردن
مقایســه بــین ایــن مطالعــات، اثــر روانــی شــیوع همگــانی 

هاي پــس از آن را هــم در نظــر ویروس کرونا و قرنطینــه
و همکــاران، کیفیــت آمــوزش  Hattarداشت. در مطالعه 

مجازي دانشــجویان دندانپزشــکی کشــور اردن در دوران 
پاندمی مذکور ارزیابی شد. نتایج ایــن مطالعــه حــاکی از 

ت دانشجویان از این سیستم تدریس بــود؛ هرچنــد رضای
  .)22(تواند جایگزین کامل یادگیري حضوري باشدنمی

ــر در  ــه 5بررســی ه ــامی مؤلف ــانگین تم ــادیر می ، مق
نسبت بــه نیمســال دوم  1399ها در نیمسال اول سال مؤلفه
افــزایش داشــته اســت؛ هرچنــد کــه در مــورد  1398سال 
ها، ایــن اهبردها و روشامکانات و فناوري و ر هايمؤلفه

توانــد افزایش قابل توجه نبود. این نکته نتیجه دو امــر می
طور کلی کیفیــت آمــوزش مجــازي در که بهباشد: یا این

نیمسال دوم پــس از شــروع پانــدمی و پــس از یــک تــرم 
تجربــه کامــل آمــوزش مجــازي بهبــود یافتــه اســت و/یــا 

 1398 تــر و بهتــر از نیمســال دومکه دانشجویان بــیشاین
از  توانستند با این شــیوه آموزشــی ارتبــاط برقــرار کننــد.

در وضــعیت  1398لحاظ شــیوه اجــرا، نیمســال دوم ســال 
ــامطلوب و نیمســال اول ســال  در وضــعیت نســبتا  1399ن

هاي این مؤلفهطبق بررسی دقیق زیرمطلوب ارزیابی شد. 
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توان نتیجــه گرفــت دروس تئــوري در هــر دو ، میمؤلفه
ازه کافی و قابل قبولی به شیوه آنالین ارائــه نیمسال به اند

گردید، اما کیفیــت آن در هــر دو نیمســال ضــعیف بــود. 
آفالیــن دروس و ســاعات همچنین میزان و کیفیت ارائه 

نظــر هبود؛ هرچند کــه بــ ها نامناسببرگزاري این کالس
نســبت  1399هــا در ســال رسد زمان برگــزاري کالسمی

مؤلفــه امکانــات و چنــین به سال قــبلش بهتــر گردیــد. هم
فناوري در هــر دو نیمســال مــورد بررســی، در حــد نســبتا 
مطلوب قرار داشت. بررسی دقیق هر زیرمؤلفــه در مؤلفــه 
مذکور حــاکی از آن بــود کــه ســامانه آمــوزش مجــازي 

به ســهولت  1398تدارك دیده شده (نوید) از همان سال 
بــراي دانشــجویان قابــل اســتفاده بــود، هرچنــد کــه بنظــر 

هایی ماننــد امکــان ارســال رسد این سامانه در قســمتیم
پیام صوتی یا چت کردن با بقیــه دانشــجویان یــا اســاتید، 

تــر داشــته باشــد. الزم بــه ذکــر اســت نیاز به بررسی بیش
هــا در ایــن ســامانه، از امکان بارگزاري تکــالیف و پروژه

رســد مزایاي آن بــه شــمار مــی رود. هرچنــد بــه نظــر می
تري جهت ارائه راهکــار مناســب و ابیر ویژهاحتیاج به تد

 وضــعیت پشتیبانی جهت رفع مشکالت فنی این سامانه باشد.
و در  نــامطلوب 1398مؤلفه محتــوا در نیمســال دوم ســال 

نسبتا مطلوب ارزیابی شد. بررسی  1399نیمسال اول سال 
اســت کــه هاي این مؤلفه نشان دهنــده آن دقیق زیرمؤلفه

درسی و  هر دو نیمسال با طرح دورهمطالب ارائه شده در 
هــر دو اهداف آن درس هماهنگی کــافی را داشــت. در 

 اي آموزش محدودهاي چندرسانهنیمسال، استفاده از شیوه
 بود. استفاده از محتواي جدید و به روز، تصاویر یا نمودار

 نــامطلوب 1398... و ذکر منابع مربوط به هر درس در سال و
 بهبود یافت و به سطح 1399در سال و ناکافی بود؛ هرچند 

قابل قبولی رسید. در ایــن خصــوص فرخــی و همکــاران 
پژوهشی در زمینه بررسی ارزیــابی دانشــجویان دانشــکده 
رفاه تهران نســبت بــه آمــوزش مجــازي در دوران کرونــا 

 هاي آنان براساس ترم تحصیلی نیمســال دومداشتند. ارزیابی
ه براســاس پرسشــنامه بود. نتایج این مطالعه کــ 1398سال 

محقق ساخته بود، حاکی از آن است که وضعیت مؤلفــه 

باشد که با نتایج حاصل از محتوا در حد نسبتا مطلوب می
(پــس از  1399نظر دانشــجویان مــا در نیمســال اول ســال 

عــالوه  ).20(یک دوره آموزش مجازي) هماهنگ اســت
ال ها در هــر دو نیمســراهبردها و روشبر این کیفیت مؤلفه 
بود. بنــابراین جهــت ارتقــا سیســتم  مورد بررسی نامطلوب

تــر آموزش مجازي، بایــد بســتري بــراي مشــارکت بــیش
کــه امکــان طــوريدانشجویان در کالس فراهم گردد، به

مشارکت فعال براي دانشجویان باشد. همچنین بهتر است 
ها و تکالیف را به شکل گروهی هــم بــراي اساتید پروژه

ــر گر ــجو در نظ ــه فعالیتدانش ــه و ب ــازخورد فت ــان ب هایش
ــد.  ــال مســتمر دهن ــر دو نیمس ــز در ه ــار ارزشــیابی نی معی

نشــان  زیر مؤلفههاي دقیق هر نامطلوب ارزیابی شد. یافته
دهی خود را به شــکل هاي نمرهدهد که اساتید مالكمی

نمودنــد و در طــول تــرم هــم بــه انــدازه واضحی بیان نمی
هــاي میــان تــرم انجــام زمونارزشیابی و اخذ آکافی و الزم 

نحوه و مهلت ارسال تکالیف بــه روشــنی  شد. هرچندنمی
  شد.بیان می

هاي دیگر این مطالعه این بود که دانشجویان از یافته
تــري از آمــوزش مجــازي در دوران دختر رضایت بــیش

 پاندمی، نسبت به پسران داشتند. در تحقیق اکبري بورنگ
 هايترونیکی در دانشگاهو همکاران، کیفیت یادگیري الک

فردوسی مشهد، صنعتی امیرکبیر، علم و صــنعت ایــران، 
خواجه نصیرالدین طوسی، علوم و حدیث شهرري و مهر 
البرز، از دیدگاه اعضاي هیئت علمــی و دانشــجویان، در 

مشــابه بــا  .)6(بررســی شــده بــود 1389نیمســال دوم ســال 
ر، مطالعــه حاضــر، در ایــن مطالعــه نیــز دانشــجویان دختــ

ــی را در ســطح بــاالتري  ــادگیري الکترونیک ــت ی کیفی
  گذاري کرده بودند.ارزش

و همکاران،  Shrivastavaدر مطالعه دیگري توسط 
، نتــایج و اثــرات آمــوزش آنالیــن در بــین 2020در سال 

دانشجویان رشته دندانپزشکی در کشور هند بررسی شــد. 
در خصوص اثرات آموزش مجــازي در نتایج این مطالعه 

ران پاندمی حاکی از آن است کــه وضــعیت ســالمت دو
روانی دانشجویان رشته دندانپزشکی در کشــور هنــد، در 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 12

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-17863-fa.html


     
  و همکاران یفضل سیفرد     

  143      1401، خرداد  209دوم، شماره  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                    دوره سی و              

 پژوهشـی
 

هر دو جنس تحت تاثیر قرار گرفته اســت؛ امــا ایــن اثــر 
تر از دختران بود. شاید بــه همــین دلیــل روي پسران بیش

است که در مطالعه مذکور نیز دانشجویان پسر نارضــایتی 
  .)23(ندبیشتري را ابراز کرد

هاي پژوهش کــاظمی قــره چــه و همکــاران در یافته
 ارزشیابی کیفیت محتواي الکترونیکی از منظر دانشجویان

دهنــده نشــان 1391دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ســال 
هاي دانشجویان دختر و پسر داري بین پاسختفاوت معنی

 مؤلفــهنبود. ایــن نتیجــه بــا مطالعــه حاضــر کــه در آن در 
انگین رضایت دانشجویان دختر و پسر نسبت به محتوا، می

ــود، مغــایر  ــادار ب ــاوت معن ــازي داراي تف ــوزش مج آم
و اثــرات  19-باشد. هرچند بایــد اثــر پانــدمی کوویــدمی

روانی آن را هم در مقایسه بــین نتــایج مطالعــات در نظــر 
از منظــر محــل اقامــت دانشــجویان در طــی  .)20(داشــت

 طی یا نقشی در کیفیتهاي آنالین، ارتبابرگزاري کالس
آموزش مجازي مشاهده نشد. این امر می تواند حاکی از 
وجود اینترنت خوب و با ســرعت الزم در کشــور باشــد. 

و  Shrivastavaدر این صورت، ایــن نتیجــه بــا پــژوهش 
عنــوان یــک همکاران، که در آن اتصــال بــه اینترنــت بــه

ر تفاوت دارد که این ام مشکل بسیار بزرگ ارزیابی شد،
نکته بسیار مثبتــی در ارائــه اینترنــت بــا کیفیــت از ســوي 

  .)23(کشور خواهد بود
هاي این مطالعــه میتــوان بــه در خصوص محدودیت

عدم رغبــت و همکــاري تمــامی دانشــجویان بــه تکمیــل 
پرسشنامه، تازگی و جدید بودن آموزش مجازي در ایــن 

بــه پــژوهش میزان وسیع براي دانشجویان و محدود شدن 
 ه علوم پزشکی مازندران اشاره کــرد. بــا وجــود ذکــردانشگا

 اهمیت موضوع و ارسال پرسشنامه براي تمامی دانشجویان
ــدود از راه ــا ح ــف، تنه ــاطی مختل ــاي ارتب ــد  50ه درص

دانشجویان نسبت به پاسخگویی اقدام نمودنــد. همچنــین 
اکثر دانشجویان تجربــه یــادگیري بــا شــیوه الکترونیکــی 

ت دانشگاهی و در این میــزان آموزش را حداقل در قسم
ــورد می ــن م ــه ای ــتند؛ ک ــرنداش ــد منج ــاهش  توان ــه ک ب

  دهندگان شود.پاسخگویی منطقی براي برخی از پاسخ

هــاي آتــی، جهـــت شــود در پژوهشپیشــنهاد می
افزایش تعداد پاسخگویان، در صورت امکــان پرسشــنامه 
بــه صــورت حضــوري هــم اخــذ شــود. همچنــین امکــان 

ال تحصیلی در پرسشنامه، همانند این مقایسه بین دو نیمس
ــد  تحقیــق انجــام شــده، کــه از نقــاط قــوت آنســت و دی

شــود. کنــد، توصــیه میتري از نتــایج فــراهم میگسترده
هاي نظري/عملــی و دروس رشته دندانپزشــکی در دســته

رســد کــه شود. بــه نظــر میعمومی/اختصاصی تقسیم می
دو  بتوان براي دروس عمومی نظــري از سیســتم مجــازي

ترم بررسی شده بهره گرفت. هرچند مقایسه بین ایــن دو 
توانــد در تر دارد کــه میتقسیم بندي نیاز به بررسی بیش

  هاي آتی انجام شود.پژوهش
پاندمی حاضر با وجود تمامی معایب و مضراتی که 

هاي سراسر جهان را ملــزم بــه داشت، بسیاري از دانشگاه
دور نمــود. بــه واقــع  تطبیق با سیستم نوین آموزش از راه

توان تکامــل بســترهاي آموزشــی را بــه دوران قبــل از می
پاندمی و پس از آن تقسیم کرد و شروع دوره پاندمی را 
به منزله پلی میان این دو دوره در نظر گرفت. هم اکنــون 

ــا چالش ــن ب ــه شــیوه آنالی ــایی آمــوزش دانشــجویان ب ه
را  روبروست. آموزش مجــازي و از راه دور دانشــجویان

هــاي خودآمــوزي و جســتجو در منــابع ملزم به یــافتن راه
کــاهش انگیــزه دانشــجو، کــاهش  .)24(نمایــدآنالین می

و کمبــود تجهیــزات و  )2،8(تعامل بــین اســتاد و دانشــجو
هــاي ایــن هــاي نــوین در برخــی نقــاط، از چالشفناوري

هــا روند. با شناخت این چالششیوه آموزشی به شمار می
ستم یادگیري مجازي و سپس برطــرف و نقاط ضعف سی

تــوان بــه یــک سیســتم قــوي و کارآمــد ها، میکردن آن
طوري که بتوان در آینده هر دو شــیوه آمــوزش رسید. به

طور مناســب و متناســب بــه کــار حضوري و مجازي را به
امید است که نتایج و نقــاط قــوت و ضــعف  .)25(گرفت

ذکــر شــده متوجــه سیســتم آمــوزش مجــازي دانشــکده 
ندانپزشکی مازندران، مورد توجه اســاتید و متخصصــان د

آموزش قرار گرفته و تاثیر مثبتــی بــر ارتقــا ایــن سیســتم 
  کارآمد داشته باشد.
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