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  چكيده
افزايش دسترسي به سخت افزار و نرم افزارها براي آموزش از راه دور دريچه اي نو را به روي سازمان هاي آموزشي در جهت بهبود : زمينه و هدف

ز موفقيت دانشجويان پزشكي در درس فيزيوپاتولوژي غدد با دو روش اين مطالعه به منظور بررسي ميزان رضايت و ني. كيفيت آموزش گشوده است
  .تدريس سخنراني و آموزش از راه دور طراحي شد

انجام  1391-92دانشجوي پزشكي در مقطع فيزيوپاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي زنجان در سال تحصيلي  57اين مطالعه بر روي : روش بررسي
يك قسمت به روش سخنراني به شكل سنتي توسط دو آموزشگر اين رشته . وژي غدد به دو قسمت تقسيم شدمطالب درسي در درس فيزيوپاتول. شد

در پايان ترم رضايت مندي . تدريس شد و نيمه ديگر توسط محقق با دو روش سخنراني و آموزش از راه دور براي محتواهاي مختلف ارايه گرديد
  .ها در محتواي تدريس شده با سخنراني با محتواي تدريس شده از راه دور مقايسه شدشد و نمرات آندانشجويان با پرسشنامه اي استاندارد سنجيده 

و محتواي تدريس شده با ) 9/11±7/2(تفاوت معني داري بين نمره كسب شده توسط دانشجويان در محتواي تدريس شده از راه دور : يافته ها
دانشجويان قوي كالس تفاوت معني داري را در . وجود نداشت) 2/11 ±4/3(وسط اساتيد ديگرو نيز ت) 25/12 ±3/2(سخنراني توسط همان استاد 

دانشجويان ضعيف در دروس  يبا اين وجود نمره. كسب شده از محتواي تدريس شده به روش آموزش از راه دور با سخنراني نشان ندادند ينمره
  .ها در پاس كردن درس مربوطه متفاوت نبودميزان موفقيت آنتدريس شده با سخنراني از لحاظ آماري بيشتر بود اگرچه 

روش سخنراني در كالس براي انتقال مفاهيم در درس فيزيوپاتولوژي غدد در دانشجويان پزشكي موثر  يآموزش از راه دور به اندازه: نتيجه گيري
  .بررسي هزينه بري اين دو روش در مقايسه با هم توصيه مي شود. است
  يادگيري الكترونيكي، آموزش از راه دور، دانشجويان پزشكي، روش آموزشي: ديكلي گانواژ

  
  مقدمه

گسترش روزافزون دسترسي به سخت افزارها ونرم    
افزارهاي مناسب براي آموزش الكترونيكي افق جديدي را 

سسات آموزشي باز كرده است كه مي تواند به وپيش روي م
  كيفيت آموزشي  بردن باال هاي آموزشي درتحقق برخي از آرمان

  
  
  
  

تواند يادگيري فراگير محور ، مادام العمر و فعال مي.  بيانجامد
هرچند مؤسسات  .از مزاياي اين نوع آموزش به حساب آيد

  ي ـوزشـواي آمـل محتـامـه كيـه اراـادي بـآموزشي زي
  د ـوز شواهـهن ،دـاندام كردهـك اقـورت الكترونيـصبه
  
  
  
  

  فوق تخصص غدد،كارشناس ارشد آموزش پزشكي، استاد دانشگاه علوم پزشكي زنجان1
  بيمارستان ولي عصر ،تاديار دانشگاه علوم پزشكي زنجاناس ،متخصص پاتولوژي -2
   ، دانشگاه علوم پزشكي زنجانمديريت بازرگاني -3
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به نظر . ورد نتايج اين برنامه ها منتشر نشده استزيادي در م
جز رفتن به سمت آموزش هرسد دانشگاه ها چاره اي بمي

برخي ). 1(هاي خود ندارند مجازي در بسياري از دوره
محتواي تدريس  يهيمطالعات كارآمدي اين سيستم را در ارا

درصد فراگيران  94در يك مطالعه ). 2و3(اند نشان داده
ي بيشتري را ار دوره هاي آموزش از راه دور نسبت به يادگير
البته آموزش از راه ). 4(اند هاي سنتي تدريس ابراز كردهروش

از جمله ارتباط . دور محدوديت هاي خاص خود را داراست
چهره به چهره وتعامالت انساني وعاطفي موجود در كالس 

عالوه نظام عرضه هب. درس حضوري در آن وجود ندارد
قاضاي آموزش عالي هنوز درك دقيق از محيط هاي مجازي وت

از طرفي  ).5(آموزشي نداشته وبا قابليت هاي آن آشنا نيست 
خدمات بهداشتي  يهيدر دهه هاي گذشته تغيير در ارا

هاي پزشكي ، نياز به نيروي هيأت علمي را افزايش وپيشرفت
براي داده است واين امر منجر به داشتن وقت كمتر اين اعضا 

پيدا كردن وقت ). 6(پرداختن به امور آموزشي شده است 
براي آموزش فيلدهاي تازه مانند ژنوميك ، مراقبت نگاهدارنده 

لذا . ، طب سالمندان و طب مكمل بسيار مشكل شده است
حركت از آموزش استاد محور به يادگيري دانشجو محور از 

ه هاي پزشكي بامروزه حركت دانشكده. ضروريات است 
سمت كوريكولوم هاي مهارت محور است كه به پيامدهاي 

مطالعات  ) .7(آموزش بيشتر از پروسه آموزش توجه دارد 
موجود در ايران بر روي اثربخشي اين روش تدريس محدود 

از جمله ذوالفقاري وهمكاران ميزان رضايت مندي . است 
 پرستاري مامايي دانشگاه علوم يدانشجويان واساتيد دانشكده

درصد آنان از اجراي 67پزشكي تهران را طراحي كردند كه 
اي كه هيچ مطالعه).8(برنامه آموزش مجازي رضايت داشتند 

اثربخشي اين روش را بر دانش دانشجويان و موفقيت 
در ايران انجام  ،تحصيلي آنان در دروس پزشكي نشان دهد

اي فيزيوپاتولوژي از آن جهت كه مقدمه يدوره .نشده است
راي حضور دانشجويان پزشكي در بالين است و عموما ب

شود دوره اي منحصر به فرد توسط اساتيد باليني تدريس مي
در طول آموزش .شوددر طول آموزش پزشكي محسوب مي

پزشكي اين تنها زماني است كه استاد باليني خارج از بالين 
رود را براي و نبيمار مفاهيم اوليه را به دانشجويان منتقل و آنا

از آنجا كه به دليل مشغله زياد . د ركبه بالين بيمار آماده مي
له تدريس در كالس درس هميشه با مشكل ااساتيد باليني مس

 يهرسد دوربرنامه ريزي مواجه بوده است، لذا به نظر مي
ها براي آموزش از راه ترين زمانفيزيوپاتولوژي يكي از جذاب

محدوديت مطالعات در و  مطالب فوقبا توجه به  .دور باشد
خصوص در ايران ودر هبآموزش از راه دور  يزمينه

با هدف حاضر را  يدانشجويان پزشكي بر آن شديم تا مطالعه
دو روش آموزش از راه دور و سخنراني حضوري  يمقايسه

در براي يك گروه از دانشجويان و توسط استادي واحد 
طراحي و اجرا  1391دانشگاه علوم پزشكي زنجان در سال 

تواند عالوه بر بررسي رضايت مندي اين مطالعه مي. نماييم 
دانشجويان در مورد آموزش مجازي اطالعات خوبي را در 

ثير آن بر يادگيري ونمرات دانشجويان پزشكي اميزان ت يزمينه
م ـدر يكي از دروس اصلي كوريكولوم آموزشي آنان فراه

  .آورد 
  

  بررسي روش
 يجامعـه . نيمـه تجربـي بـود    يمطالعـه  اين پـژوهش يـك     

دانشجويان پزشـكي مقطـع فيزيوپـاتولوژي در     يپژوهش كليه
در دانشگاه علوم پزشكي زنجان بودند كه نعداد آن  1391سال 

دانشجويان مقطع مربوطـه وارد مطالعـه    يكليه. بودنفر  57ها 
معيار خروج تنها دانشجوياني بودند كـه يـا در بـيش از    .شدند

ه حضوري مرتبط با استاد مربوطه غيبت داشـته ويـا   يك جلس
اين مطالعه بـا كسـب مجـوز از     .در امتحان نهايي غايب بودند

شوراي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان و اخذ مجوز از 
دو واحـد درس   مداخلـه  .اخالق دانشگاه انجـام شـد   يكميته

 هفيزيوپاتولوژي غدد هرساله توسط سه نفر از اساتيد اين رشـت 
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و به شكل كورسي در طي يك دوره سـه تـا چهـار هفتـه اي     
ساعت  12ساعت  34در طي اين تحقيق از كل .تدريس ميشود

ساعت  11مربوط به محقق و هريك از دو استاد ديگر تدريس 
: مـرتبط بـا مباحـث    هـاي  سرفصل.تدريس را به عهده داشتند

قنـد  متابوليسم كربوهيدرات وانسولين ، فيزيوپاتولوژي بيماري 
وسندرم هاي حاد ديابتي ، فيزيوپاتولوژي عوارض بيماري قند 

ــوه ــمي ،    يونح ــدمي ، هيپوگليس ــاري ، هيپرليپي ــرل بيم كنت
فيزيوپاتولوژي بيماري هاي آدرنال وكم كاري وپركـاري قشـر   

بود به دونيم تقسيم شده ونيمـي   محقق يآدرنال ، كه بر عهده
ـ   به شـكل  ) ساعت6(از ساعت ها  ه روش كـالس حضـوري ب

بـه   كـالس هـا  سخنراني توسط محقق برگزار شد و نيم ديگر 
آمـاده و بـه شـكل     توسط همان فـرد  آموزش از راه دورشكل 

CDدر اختيار دانشجويان قرار گرفت .CD اي بود شامل مقدمه
استفاده از كالسـهاي   ينحوه كه توسط استاد مربوطه در مورد

يان صـحبت  ارزشـيابي دانشـجو   يو نحـوه  آموزش از راه دور
شد كـه بـه طـور    شد و نيز شش جلسه كالس را شامل ميمي

دانشـجو  .جداگانه ضبط شده و قابل استفاده در هر زمـان بـود  
چيـدمان  .اي كه الزم باشد استفاده كندتوانست از هر جلسهمي

زشـي بـود وروزهـاي    مباحث تدريس بر اسـاس محتـواي آمو  
دور اعـالم  خاصي در هفته در برنامه آموزشـي آمـوزش از راه   

از آنجا كه سي دي مربوطه در جلسه اول در اختيـار  . شده بود
تقـدم و تـاخر اسـتفاده از آن بـه عهـده       ،دانشجو قرار گرفـت 

ظـاهري   يدانشجو بود و اعـالم زمـاني كـالس بيشـتر جنبـه     
توانست فيلم را پـس و پـيش   در هرجلسه دانشجو مي  .داشت

اين . ظر را بشنودكرده و هر چند بار كه بخواهد مبحث مورد ن
سي دي ها هم صوت و هم تصـوير اسـتاد همـراه بـا تصـوير      

فايـل جداگانـه اي حـاوي    . اساليدها را همزمان در بر داشـت 
همچنـين  . اساليدهاي هرجلسه در سـي دي تعبيـه شـده بـود    

در سي دي وجود ) Study Guide(درسي يفايلي حاوي جزوه
در .اده كنـد توانست بـراي مطالعـه اسـتف   داشت كه دانشجو مي

اده از نـرم  ـاستفـ  يويان با شيوهـدانشج يورس كليهـابتداي ك

افزار در طي يك جلسه آشنايي يافتند ويك جلسـه دو سـاعته   
در نظر گرفته آموزش از راه دوربراي رفع اشكال براي دروس 

( توانسـتند از طريـق پسـت الكترونيـك    دانشـجويان مـي  . شد
Email (   تبـاط داشـته باشـند و    با اسـتاد خـود در طـي دوره ار

جلسـات درس حضـوري   در  .سؤاالت خود را مطرح نماينـد  
استاد از سخنراني سازمان يافتـه و تعـاملي همـراه بـا اسـاليد      

 آمـوزش از راه دور كار رفته در جلسـات  همشابه اساليدهاي ب
مباحث مربوط به دو استاد ديگر طبـق معمـول   .كرداستفاده مي

 .يافته و حضوري ارايه شـد  هرسال به روش سخنراني ساختار
دانشجويان در كالس هاي حضوري  غيبتدر حين اجرا ميزان 

سنجيده شده و اگر دانشجويي در بيش از يك جلسه حضوري 
مرتبط با استاد مربوطه غيبت داشت اطالعاتش در اناليز نهـايي  

با توجه به مطالـب گفتـه شـده در ايـن تحقيـق       .شدوارد نمي
يعنـي يـك گـروه    .بودنـد ثابـت   يهندردانشجويان آموزش گي

ــورس    ــك ك ــواي آموزشــي ي ــراي بخشــي ازمحت دانشــجو ب
فيزيوپاتولوژي غدد و توسط يك استاد بـا دو روش آموزشـي   

  .مختلف آموزش ديدند
بخش ديگري از محتواي آموزشي اين كورس توسـط اسـاتيد   
ديگر با همان تخصص و با روش آموزشي سخنراني حضوري 

لذا بـا ايـن طراحـي    .يان تدريس شدبراي همان گروه دانشجو
سعي شد اثر عوامل مداخله گري ماننـد دانشـجو و اسـتاد بـه     
حداقل برسد چون هـر دو مـورد ثابـت ماندنـد و اسـتفاده از      

تـر  براي قوي،قسمت سوم يعني سخنراني توسط اساتيد ديگر 
نتايج تدريس استاد محقق در مقايسـه   يكردن نتايج و مقايسه

مـورد اسـتفاده   در استفاده از روش سخنراني  با دو استاد ديگر
در هنگام برگزاري آزمون پايان ترم يـك پرسـش   . قرار گرفت

محقق ساخته شـامل مشخصـات دموگرافيـك ، سـن ،      ينامه
جنس،محل سكونت ، ميزان دستيابي به كامپيوتر و نيز آشنايي 

. سؤال نظر سنجي در اختيار دانشجو قـرار گرفـت   30با آن و 
ش نامه توسط بررسي و اعمـال نظـر چنـد نفـر از     روايي پرس

بـر   Testو Retestاساتيد مجرب تعيـين وپايـايي آن بـه روش    
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اين پرسش نامه به بررسـي محـل    .دانشجو تعيين شد10روي 
ـ  ت استفاده از رايانه ، ميزان دسترسي به اهداف آموزشي ، كفاي

ـ محتوايي وتوالي منطقـي وشـيوه   مطالـب ، سـهولت    يهي اراي
اجرا  يط با استاد ، مهارت كار با رايانه ، رضايت از نحوهارتبا

وكفايت آموزش اوليه براي كار با سـامانه مجـازي ، جـذابيت    
ظاهري سامانه ، سهولت ورود و كار بـا سـامانه ، رضـايت از    

اي وتطـابق  آموزش و ديدگاه كلـي بـه آمـوزش رايانـه     يادامه
ت، وزن دهي شده االوس .پرداختاي ميآزمون با مطالب رايانه

حـداقل  .محاسبه گرديد 770ونهايتا امتياز نهايي پرسش نامه از 
در ايـن پرسشـنامه امتيـازات    .بـود  167امتياز اين پرسش نامـه  

ــر از  ــين   480كمتـ ــعيف و بـ ــايتمندي ضـ  645و  480رضـ
رضـايتمندي خـوب    645رضايتمندي متوسط وامتياز باالتر از 

دانشجويان در مباحـث   در پايان دوره،دانش. در نظر گرفته شد
ارايــه شــده در آزمــوني چهارگزينــه اي مــورد ارزيــابي قــرار 

آزمون حاوي تعداد سواالت مسـاوي از مباحـث ارايـه    .گرفت
شده به شـكل مجـازي و حضـوري توسـط همـان اسـتاد بـا        

سـوال از مباحـث ديگـر     30امتيازدهي مشابه بود ونيز حـاوي  
بـه شـكل    برگزار شـده توسـط دو اسـتاد ديگـر همـان رشـته      

درستي و دقـت ايـن   .آزمون نمره منفي نداشت . حضوري بود
آزمون بـا اسـتفاده از نـرم افـزار سـنجش آزمـون موجـود در        

پزشكي زنجان تعيـين و بـراي هـر سـوال  ميـزان       يدانشكده
در نهايـت  . دشواري بررسي شد يهاي افتراق و درجهاندكس

حـذف   سواالت با درجه دشواري باال و درجـه افتـراق پـايين   
در هر يك از ها آن يكلي دانشجويان و نيز نمره ينمره.شدند

محاسـبه گرديـد و در آنـاليز وارد     20از  سه بخش گفته شـده 
همچنين دانشجويان بـر اسـاس معـدل علـوم پايـه مـورد       .شد

ــه در   ــوي ك ــه و دانشــجويان ق ــرار گرفت  Rankingبررســي ق
علــوم پايــه در چــارك  يدانشــكده بــر اســاس معــدل نمــره 

)Quartile ( ين يباال بودند ودانشجويان ضعيف كه درچارك پـا
بـراي   .جداگانه بررسي و مورد آناليز قرار گرفتند ،قرار داشتند

نتايج نظـر سـنجي و نيـز نمـرات پايـاني دانشـجويان        يارايه

براي . انحراف معيار استفاده شد يازميانگين و ميانه و محاسبه
هـاي  مربوط به كالس نمرات دانشجويان در مباحث يمقايسه

ــا روش آمــوزش از راه دور، روش ســخنراني  برگــزار شــده ب
توسط استاد محقق و روش سخنراني توسط اساتيد ديگر و نيز 
بررسي تفاوت دانشجويان قوي و ضعيف در متغيرهاي كمي و 

وبراي متغيرهـاي بـدون    ANOVAو  T-testبا توزيع نرمال از 
بـراي  . امتريك استفاده شـد توزيع نرمال از آزمون هاي نان پار

بررسي اثر عوامل مداخله گري ماننـد سـن ، جـنس ، اشـتغال     
وميزان آشنايي آن ها بـا رايانـه از آنـاليز رگرسـيون لجسـتيك      

  .استفاده شد
  

  هايافته
دانشجوي  31ل ـو شامـدانشج 55داد ـه تعـن مطالعـدر اي    

بومي ان ـنفر از دانشجوي 9. دـر شركت داشتنـپس 24دختر و 
ر در ـنف 32ي ـر بومـراد غيـاز اف. دـي بودنـبومو بقيه غير

 38.دـكردني ميـاري زندگـتيجـزل اسـه در منـخوابگاه و بقي
 ا دو نفرـتنه.دـي بودنـر شخصـداراي كامپيوت) درصد 73(نفر

 33.دـي نداشتنـوتر آشنايـا كامپيـان بـويـجـدانش) درصد 8/3(
ده ـمدون آموزشي نگذران ياگرچه دوره) درصد 62(نفر
 32(نفر 17د و ـاده از آن را داشتنـارت استفـمه ،دـودنـب

اي هـرابط .دــده بودنـر گذرانـوتـدوره آموزش كامپي) درصد
ي و ــر شخصـامپيوتـن كـتـي بودن افراد و داشـومـن بـبي
دن دوره ـذرانـي و گـخصـيوتر شـامپـن كـن داشتـز بيـني

 يهـات اوليـاطالع.دـيافت نش رـوتـي كامپيـآموزش
انگين ـمي.تـده اسـآورده ش 1دول ـان در جـويـدانشج

ويان در امتحان غدد در آموزش مجازي ـدانشج يرهـنم
وزش حضوري با همان استاد ـو در آم 7/2±9/11
ني داري ـاوت معـاري تفـر آمـه از نظـود كـب 3/2±25/12
وزش ـمان در آـويـن نمرات دانشجـهمچني. داشتـن

 2/11±4/3د ديگر غدد به طور متوسط ـا اساتيـوري بـحض
وزش ـآم يرهـي داري با نمـاري معنـه تفاوت آمـود كـب
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ويان قوي ـدانشج يهـايسـدر مق. مجازي دانشجويان نداشت
رادي كه در ـه افـعلوم پاي يو ضعيف بر اساس معدل دوره

 يمرهند داراي نـرار داشتـق) 1/16>(چارك بااليي كالس
در  د كهـبودن 2/13±1/2ازيـامتحان غدد در بخش مج

  18/13±4/2اد ـبخش حضوري با همان است يمقايسه با نمره
ا ميانگين ـايسه بـدر مق.داشتـني داري نـاري معـاوت آمـتف

د در دانشجويان ـر اساتيـوزش حضوري با سايـآم ينمره
ت نشد بود نيز تفاوت آماري معني داري ياف9/13±2قوي كه 

در دانشجويان ضعيف در چارك پاييني كالس ميانگين .
بود  كه در مقايسه با   5/7±5/0نمرات در درس مجازي  

و كالس حضوري   8/9±8/0كالس حضوري همان استاد  
اري معني ـاوت آمـتف 8/10±7/0دد ـساير اساتيد درس غ

ان ـن نمرات دانشجويـي بيـول ).=02/0P( تـداري داش
اتيد ـربوطه و اسـاد مـوري استـهاي حضسالـضعيف در ك

بين ؛)2جدول (ود نداشتـديگر اختالف معني داري وج
نمرات امتحاني دانشجويان در بخش مجازي با بخش 
حضوري همان استاد و نيز بخش حضوري اساتيد ديگر همان 

( تـود داشـي داري وجـوي و معنـته ارتباط قـرش
0001/0p=،65/0 r=(.  

كلي دانشجويان بين  يازي و نيز نمرهبخش مج ينمره 
دانشجويان بومي و غير بومي و نيز دانشجوياني كه كامپيوتر 

همچنين .ها كه نداشتند تفاوتي نداشتشخصي داشتند و آن
وتر ـوزشي كامپيـآم يه دورهـاني كـن دانشجويـره بيـاين نم

تفاوتي  ،ده بودندـه نگذرانـايي كـهنآد و ـرا گذرانده بودن
ي در ـميانگين امتياز كسب شده در پرسشنامه نظر سنج.اشتند

از بود كه بر ـامتي 535±87دانشجويان از آموزش مجازي 
-ق قرار ميـاساس پيش فرض قبلي در محدوده مواف

ده در هر سوال در ـامتياز كسب ش يميانگين و ميانه.گيرد
ثر قابل احتساب ـايسه با حداكـنظرسنجي در مق ينامهپرسش
ر چه تفاوت آماري معني ـاگ. آورده شده است 3دول در ج

ي از نظر كل امتياز داده شده ـداري بين افراد بومي و غير بوم

ود نداشت،با اين وجود افراد ـبه پرسش نامه نظر سنجي وج
راي درس ـري بـزه كمتـبومي به طور معني داري انگي

 025/0(دـراز داشتنـازي را ابـجـوزش مـا آمـدن بـخوان
p=( همچنين افراد بومي معتقد بودند اجباري بودن حضور در

كالس براي برنامه ريزي بهتر درسي مفيدتر است در حالي كه 
دانشجويان غير بومي چنين اعتقادي نداشتند و اين تفاوت بين 

ضمنا افراد بومي در . )=003/0p(دار بوددو گروه معني
ه انتخاب ميان كالس مجازي و حضوري تمايل بيشتري ب

افراد غير بومي بيشتر  كهدر حالي ؛داشتند كالس حضوري
تمايل به انتخاب كالس مجازي داشتند و اين تفاوت معني دار 

  ).=01/0p(بود
ر تفاوت آماري ـر و دختـويان پسـن دانشجـه بيـدر مقايس 

. ي يافت نشدـر سنجـه نظـمعني داري براي امتياز پرسش نام
له كه ان مسـه ايـران بـو دانشجويان دختر بيشتر از پس

ه روز ـت شبانـوزش مجازي قابل استفاده در هر ساعـآم
ت قوي ـمثب يك نكتهـد و آن را يـدادنيت ميـاهم ،است

 يدر مقايسه).=04/0p(دـدانستنيـوزش مـوع آمـبراي اين ن
زل شخصي ـافرادي كه در خوابگاه يا منزل استيجاري و يا من

ي داشتند ـر شخصـامپيوتـه كـها كا آنـد و يـكردنزندگي مي
از كسب ـل امتيـر كـي از نظـتفاوت ،دـهايي كه نداشتنو آن

وزش مجازي ـي از آمـرسنجـنظ يشده در پرسش نامه
يوتر شخصي از نظر ـن كامپـود داشتـن وجـبا اي. نداشت

ولت در استفاده از آموزش مجازي ـث سهـدانشجويان باع
وال مربوط به ـه سـخ بـسه در پاـوري كـبه ط.ودـشمي
ا كه كامپيوتر شخصي ـهه آنـاده از رايانـولت استفـسه

داري سهولت بيشتري را ذكر به طور معني ،داشتند
ر از دانشجويان به ـدو نف يـبه طور كل). =01/0p(كردند

پرسشنامه نظر سنجي امتياز ضعيف دادند و ميانگين امتياز 
بود كه تفاوت  529ور در دانشجويان قوي ـپرسشنامه مذك

ده توسط دانشجويان ـمعني داري با ميانگين امتياز داده ش
  .نداشت )امتياز 530(  ضعيف
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–دانشگاه علوم پزشكي زنجان  -هاي آموزش مجازي فيزيوپاتولوژي غدددانشجويان شركت كننده در دوره يمشخصات اوليه -1جدول 

  92-91سال تحصيلي 

  )درصد(كل
N=55  

 )درصد(دختر
N=31 

 )درصد(پسر
N=24 

  متغير

)15.7(9  
 

)84.3(43 

)21.5(6  
 

)78.5(22 

)12.5(3  
 

)82.5(21 

  دانشجوي بومي
  

 دانشجوي غير بومي

)5.6(3  
 

)94.4(51 

)6.6(2  
 

 )93.4(28 

)4.2(1  
 

)95.8(23 

  متاهل
  
 مجرد

)59.2(32  
 

)40.8(22 

)60(18  
 

)40(12 

)58.3(14  
  

 )41.7(10 

  در خوابگاه سكونت دارد
  

 ابگاه سكونت ندارددر خو

)73(38  
 

)27(14 

)80(24  
 

 )20(6 

)63.3(14  
 

)36.7(8 

  كامپيوتر شخصي دارد
  

 كامپيوتر شخصي ندارد

 

 
  ميانگين نمرات دانشجويان در درس غير حضوري و حضوري فيزيوپاتولوژي غدد برحسب وضعيت تحصيلي) 2جدول 

P value 
 معيارانحراف از ±ميانگين 

  دانشجويان
وري با اساتيد ديگر درس حض  

 غدد

درس حضوري با همان 
 استاد

درس غير 
 حضوري

02/0   1ضعيف 5/0±5/7 8/0±8/9 7/0±8/10

 1قوي  1/2±2/13 4/2±1/13 2±9/13 4/0

 1معيار تقيسم دانشجويان به قوي و ضعيف براساس معدل دوره فيزيوپاتولوژي مي باشد
.را از نظر آماري معنا دار فرض نموده ايم  P value <0.052 
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  سنجي در مقايسه با كل امتيازات قابل احتسابرضايت امتيازات كسب شده براي هر سوال در پرسش نامه  ميانهو ميانگين - 3جدول 
  

حداكثر امتياز 
 قابل كسب

  
 امتياز كسب شده

  
وال  متن سوال

ف س
ردي

 انحراف از ميانگين±ميانگين  ميانه 

 1 .اهداف آموزشي استادمحقق شد%90ئه شده بيش ازمجازي ارايدرشيوه 5/8±9/22 24 35

 2 .برگزاري كالس درس حضوري بهترازشيوه مجازي اهداف آموزشي رامحقق مي كند 8/1±03/34 40 50

 3 .آموزشي رابراي آموزش مباحث مربوطه كافي ميدانمCDمحتواي آموزشي گنجانده شده در 01/1±3/33 36 45

 4 .آموزشي بيشتر ازكالس درس حضوري بود  CDا در كفايت محتو 1/1±2/28 27 50

 5 .در روش مجازي دسترسي من به محتواي آموزشي راحت تر ازكالس درس حضوري بود 19/1±35/37 40 50

 6 .آموزشي توالي منطقي داشت CDمطالب ارائه شده در  8/4±03/19 20 25

 7 .له استادمربوطه رضايت دارمآموزشي بوسي CDاز شيوه ارائه مطالب در  5/5±6/18 20 25

 8 .آموزشي بودCDشيوه ارائه مطالب درسي توسط استاددركالس درس حضوري بهتر از 8/5±67/18 20 25

 9 . . .)زمان تحويل،هزينه ، تعداد و.(آموزشي رضايت دارم CDاز روند ارائه  4/2±9/5 6 10

 10 .شي برايم كافي بودآموزCDآموزش اوليه براي استفاده از  7/1±9/7 8 10

 11 .كردن آن نداشتم Loadراحت بود و مشكلي براي CDاستفاده از 5/2±7/6 8 10

 12 .برايم جذاب بود CDظاهر سامانه تهيه شده در  8/3±1/9 9 15

 13 .از تصويربرداري كالس درس مجازي رضايت دارم 2/1±3/2 2 5

 14 .ازي رضايت دارماز صدابرداري كالس درس مج 1/1±3/2 2 5

 15 .امكانات موجود در سامانه تهيه شده براي سهولت استفاده از محتوا كافي بود 3/3±1/9 9 15

 16 .دسترسي كافي به رايانه داشتم CDبراي استفاده از  7/7±1/23 24 30

 17 .ي دانمامكانات دانشكده پزشكي براي استفاده از محتواي آموزشي مجازي را كافي م 6/5±9/9 6 20

 18  .در اين روش مجازي اگر الزم بود با استادارتباط برقرار كنم مشكلي براي ارتباط با استاد نداشتم  7/6±18 18 30

35 28 7/8±1/27 
  سهولت استفاده از كالس در هر ساعتي كه ميل داشته باشم را مزيت مهمي براي روش مجازي

  .مي دانم  
19 

40 32 8/8±13/33 
ت هايي از كالس كه متوجه نمي شدم در روش مجازي يك مزيت مهم اين روش است تكرار قسم

.  
20 

 21 .روش آموزش مجازي مرا كسل مي كند 19/6±07/13 10 25

 22 .انگيزه ام براي درس خواندن در روش مجازي كمتر از كالس حضوري است 6/6±5/15 15 25

 23 .دارم روش مجازي را نمي پسندمچون ارتباط مستقيمي با استاد ن 3/5±3/12 12 20

 24 .براي پرسيدن سؤاالتم از استاد ، در روش مجازي مشكل دارم 2/3±2/10 12 15

 25 .درس را در كالس حضوري بهتر از كالس مجازي متوجه مي شوم 7/1±5/25 24 40

 26 .برايم بهتر استاجباري بودن حضور در كالس معمولي براي برنامه ريزي بهتر درسي 1/7±7/14 15 25

 27 .روش آموزش مجازي را براي ادامه تدريس درس فيزيوپاتولوژي غدد پيشنهادمي كنم 6/9±21 21 35

 28  .اگر قرار باشد بين كالس حضوري ومجازي يكي را انتخاب كنم كالس مجازي را انتخاب مي كنم 47/1±1/9 30 50

1 8 1/2±7/7 CD29 .يشه نزد خود نگاه مي دارمآموزشي ارائه شده را براي هم 

 30 .فكر مي كنم مطالب ارائه شده در روش مجازي را به اندازه كالس حضوري آموخته ام 3/1±8/34 40 50
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  بحث
نتايج اين مطالعـه نشـان داد ، دانـش دانشـجويان در درس         

فيزيوپاتولوژي غدد در آموزش از راه دور با آموزش حضوري 
. خصـوص در دانشـجويان قـوي نـدارد    هبتفاوت معني داري  

آموزش از راه دور از رضايت مندي بااليي در بين دانشجويان 
برخوردار است و اين رضايت مندي در دانشجويان غير بومي 

رضايت از آموزش از راه دور وتمايـل  . به مراتب بيشتر است 
بــه آن در دانشــجويان پســر ودختــر ونيــز دانشــجويان قــوي  

داشتن يا نداشتن كامپيوتر شخصـي  . باشدوضعيف يكسان مي 
. تأثيري در ميزان رضايت دانشجويان از آموزش مجازي ندارد

اگرچه ميـزان موفقيـت تحصـيلي در دانشـجويان ضـعيف در      
ولـي   شـت روش مجـازي وحضـوري تفـاوت معنـي داري ند    

قضاوت در اين مورد با توجه بـه تفـاوت معنـي دار ميـانگين     
با  اه دور وآموزش حضوري بايدنمرات آن ها در آموزش از ر
آموزش مجـازي بـه اسـتفاده از     .احتياط بيشتري صورت گيرد

كيد اتكنولوژي مبتني بر كامپيوتر براي انتقال مفاهيم آموزشي ت
ميـزان  . گذشته بسيار مرسوم شـده اسـت    يو در دهه شودمي

استفاده از اين نوع آموزش در دانشكده هاي مختلف متفـاوت  
در ). 8و9(ر دروس علوم پايه استفاده شده است بوده وبيشتر د

مورد فوايد آموزش مجازي مطالعات اوليـه در آمـوزش عـالي    
با اين وجـود  ). 10و11(ونيز نهادهاي نظامي ودولتي انجام شد

اين مطالعات محـدوديت هـايي داشـتند بخصـوص بـه دليـل       
). 11و12(تفاوت در طراحي علمي چندان قابل استناد نبودنـد  

ـ مطالعات كيفيت محتـواي ارا  در اغلب ه شـده ، مشخصـات   ي
تكنولوژيك ونوع خاص آموزش مجازي مورد آنـاليز ، خـوب   

عالوه بيشتر مطالعات داراي روش هـاي  هب. تعريف نشده است
متفاوت انتقال مطلـب هسـتند كـه تجزيـه وتحليـل را دچـار       

در بيشتر مطالعات آمـوزش مجـازي بـا    ). 12( كند اختالل مي
 ).13،11و14(محــور مقايســه شــده اســت  ســتادراهبردهــاي ا

تاكنون سه جنبه در آموزش مجازي مورد بررسي قـرار گرفتـه   
ســودمندي و رضــايت –كــاربري محصــول ، هزينــه : اســت 

اغلب مطالعات بر اين باورند كه آموزش مجازي از . فراگيران 
نظر سود وكاربري اگر بهتر از روش سخنراني يا كالس هـاي  

در  ).10و15(اقل مشـابه آن مـي باشـد    حـد  ،حضوري نباشـد 
نشان داده شده است كه دانش فراگيران ) 10( ي فيروتمطالعه

به وسـيله مقايسـه امتيـازات قبـل وبعدازمداخلـه در آمـوزش       
از طرفي ايـن فراگيـران يـادگيري بـا     . مجازي بهتر شده است

در مطالعه حاضـر نيـز ،   . كارآيي وماندگاري باالتري داشته اند
بر اساس امتيازات قبلي كسب شده طبقه بندي شـده   فراگيران

ومشاهده شدكه نمرات كسب شـده بعـد از آمـوزش مجـازي     
وحضوري از روي پيشينه تحصيلي فرد قابل پيش بينـي اسـت   
وتفاوتي بين آموزش مجازي وحضوري در موفقيت تحصـيلي  

اگرچه ما ميزان ماندگاري اطالعـات  . دانشجويان وجود ندارد 
چـاملي   در مـروري كـه توسـط    .ي قرار نداديم را مورد بررس

پزشـكي ،   يمطالعـه در زمينـه   76روي )16(وهمكاران  جونز
پرستاري ودندانپزشكي انجام شد يك سوم مطالعـات ،آگـاهي   
كسب شده توسط دانشجو را مالك سودمندي روش آمـوزش  

االت چندگزينه اي وومجازي قرار داده بودندكه اكثرا توسط س
در يك مورد هـم از بيمـار اسـتاندارد    .ه بود كتبي سنجيده شد

كـه روش   ايـن مطالعـات نشـان دادنـد    . شده استفاده شده بود
ثيرمشابه روش هاي سنتي آمـوزش  امجازي در انتقال دانش ، ت

مطالعه مـا مـي باشـد كـه      ياين نتايج كامال مشابه نتيجه. دارد
تفاوتي بين روش آموزش مجازي وسنتي را در كسـب دانـش   

در مـورد ميـزان   . دهدجويان فيزيوپاتولوژي نشان نميدر دانش
دو مطالعه وجود داشت كه تنها ) Efficiency(كارآيي آموزش 
هـا آمـوزش مجـازي داراي پيامـدهاي آمـوزش      در يكي از آن

  ) .16(باالتري نسبت به آموزش سنتي بود 
سودمندي روش آمـوزش مجـازي بيشـتر     –هزينه  يدر زمينه

ي غير پزشكي انجام شده است كه نشان مطالعات در حوزه ها
درصـد در   50كاهش چشم گير هزينه هـا گـاهي تـا     يدهنده
ايـن  ). 10( ي آمـوزش مـي باشـد   ـهاي سنتـ ه با روشـمقايس
ها مربوط بـه كـاهش وقـت صـرف شـده توسـط       جوييصرفه
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ونيـز   laborآموزش دهنده ، هزينه هاي سـفر وهزينـه هـاي    
هاي جديـد آموزشـي بـوده    ها با روش احتمال گسترش برنامه

 –در زمينه پزشكي تنها يك مطالعه بـه بررسـي هزينـه    . است 
سودمندي روش آموزش مجازي پرداخته است ونشان داده كه 
پرينت كردن مطالب آموزشي نسبت به توليد وپخش محتـواي  

ما هزينه  يدر مطالعه). 16(آموزش مجازي كم هزينه تر است 
كار برده هموزش مجازي بروش آ) Cost‐Benefit(سودمندي

در . اشاره نشده است ولذا از اين نظر نمي توان نظـر داد  ،شده
رضايت مندي از روش آموزش مجازي اكثر مطالعـات   يزمينه

رضـايت منـدي خـوب     يپزشكي وغير پزشكي نشان دهنـده 
اين رضايت مندي با سهولت . فراگيران از روش مجازي است 

واستفاده از برنامه هاي ساده تـر  استفاده ودسترسي به كامپيوتر 
جاست كه دانشجويان بـه  جالب اين) . 10و16(بيشتر مي شود 

آموزش مجازي به عنوان جايگزين روش هاي سنتي آمـوزش  
  بلكــه آن را مكملــي بــراي آمــوزش ســنتي  ؛كننــدنگــاه نمــي

بـه  ) 17(اي كه توسط بهادراني وهمكـاران  در مطالعه. دانندمي
دي فراگيــران از آمــوزش تلفيقــي چــاپ رســيده رضــايت منــ

. مجازي وسنتي باالتر از استفاده ي صـرف از يـك روش بـود   
تواند به اين دليل باشدكه در آمـوزش مباحـث   اين موضوع مي

حركتي كه موضوع مورد آموزش در ايـن   –حيطه هاي رواني 
. باشـد مطالعه بوده است روش مجازي به تنهايي پاسخگو نمي

ونداشتن سيستم مديريت فراگيـري  همچنين مشكالت اجرايي 
)Learning Management System (LMS   مناسـب از

ديگر علل اين رضايت مندي پايين در گروه آمـوزش مجـازي   
هـا از جملـه نـرم افزارهـاي      LMS( توانـد باشـد   صرف مـي 

موزشي استفاده آاه هاي ـراي پايگـد كه بـهستن مديريت محتوا
منــدي خــوبي را در ت يحاضــر رضــا يمطالعــه ) .شــود مــي

دانشجويان از آموزش مجازي نشان داد كه مشابه بـا بسـياري   
دانشـجويان آزادي در تعيـين   ) .14(باشـد  مطالعات ديگر مـي 

مكان وزمان مناسب آموزش را از نقاط قوت آموزش مجـازي  
خصوص بـراي دانشـجويان غيـر بـومي     هدانسته اند واين امر ب

ار حضـور در كـالس را   دانشجويان بومي اجب. مهم بوده است 
از عوامل مهم اجبار براي برنامه ريزي درسي خود تلقي كـرده  

اگرچه بين . واز اين نظر آموزش حضوري را ارجح دانسته اند
رضايت منـدي كلـي دانشـجويان بـومي وغيـر بـومي        ينمره

از آنجا كـه ايـن مطالعـه بـر     . داري وجود نداشتتفاوت معني
يـك درس خـاص انجـام     روي تعداد محدودي دانشجو و در

ولــي مــي توانــد   ؛شــده اســت قابليــت تعمــيم زيــادي نــدارد
اطالعات مفيدي را براي اجراي آموزش درس فيزيوپـاتولوژي  

هاي پزشـكي كشـور قـرار    با روش مجازي در اختيار دانشكده
  . دهد

  
  نتيجه گيري

روش سـخنراني در كـالس    يآموزش از راه دور به انـدازه    
م در درس فيزيوپـــاتولوژي غـــدد در بـــراي انتقـــال مفـــاهي

بررسـي هزينـه بـري ايـن دو     . دانشجويان پزشكي موثر اسـت 
  .روش در مقايسه با هم توصيه مي شود

  
  تقدير و تشكر

محققــين از مركــز مطالعــات وتوســعه آمــوزش پزشــكي و    
معاونت هـاي آموزشـي و پژوهشـي دانشـگاه علـوم پزشـكي       

راي طرح تشكر مي زنجان جهت تأمين هزينه ها وامكانات اج
همچنين از سركار خانم الهه ارتشيداربه دليل كمك در . نمايند

  . ورود اطالعات تشكر مينماييم
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for Endocrine Pathophysiology Course: E-Learning and Lecture in Classroom 
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Background and Objective :Increasing access to hardware and software applications for e-learning has 
opened a new horizon facing educational institutions that can help to enhance the quality of education. This 
study was designed to compare the satisfaction and success rate of medical students for their endocrine 
pathophysiology course with two methods of education using e-learning vs lecture-based mode of 
instruction. 

Materials and Methods: This study was conducted on 57 medical students of Zanjan University of Medical 
Sciences in academic educational year of 2012 .Topics related to pathophysiology of endocrine system were 
divided into two parts. Half of the instructional content delivered via lecture-based approach by two other 
instructors while the remaining divided in two parts and conveyed by the researcher via e-learning and 
lecture. At the end of the course the level of satisfaction of the students was evaluated by a valid 
questionnaire and their scores in lecture courses were compared with scores in courses taught using distance 
education   

Results: There were no significant differences between average test scores of students in e- learning courses 
(11.9± 2.7) and in lecture –based delivery of the course with the same teacher (12.25± 2.3) and also courses 
taught by lecture of other teachers (11.2± 3.4).The students were ranked based on their final scores in basic 
science courses. No difference was found between the scores of strong students in e-learning and lecture 
training contents. However, weak students got better scores in lecture training courses though their success 
rate to pass the courses were not different. 

Conclusion:E-learning is as effective as conventional lectures in training the pathophysiology of endocrine 
system course in medical students. Studies on comparing cost of the two methods are recommended 

Keywords: E-learning, Distance education, Medical students, Educational method 


