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  يانآموزش از راه دور بر موفقيت تحصيلي دانشجو يها  هبرنام تأثير
  

  نجار وفايي علي ،٭نجات سعيدي شهين
  

  

  چكيده
روش نقش  يندر رشد ا ينترنتبه ا يامكانات و دسترس يشافزا .مختلف جهان است يدر كشورها يجرا يها از روش يكيآموزش مجازي : مقدمه
لذا اين مطالعه با . دارد يگيريو پ يبه بررس يازروش است كه ن ييبا توجه به نوپا ياننحوه عملكرد دانشجو يزگتنها عامل تامل بر ان. دارد يمؤثر

دو روش آموزش الكترونيك و سخنراني بر ميزان يادگيري دانشجويان گروه بهداشت و مديريت دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم  تأثيرهدف مقايسه 
  .پزشكي مشهد انجام شد

. ي مختلف گروه بهداشت و مديريت انجام شدها  هنفر از دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي رشت 191اين مطالعه نيمه تجربي در بين : ركا روش
براي دروس مجازي در هر درس دو جلسه پرسش و پاسخ و رفع اشكال . شكل مجازي ارائه گرديد به يهصورت حضوري و بق از دروس به يمين

شنامه محقق ساخته نظرسنجي در رابطه با تناسب محتواي درس و اهداف آموزش مجازي، ميزان دستيابي به اهداف و رفع نياز پرس. برگزارشد
 يو مجاز يآزمون دروس حضور. آموزشي، نوع محتوا و شيوه و توالي مطلب، ارتباط استاد و دانشجويان، و ترغيب دانشجو به مطالعه تنظيم گرديد

سپس تفاوت نمرات آزمون دانشجويان در دو روش آموزشي بررسي . صورت همزمان انجام شد و نحوه يكسان به سؤالبا تعداد  گانهدر دو برگه جدا
  .گرديد يلتحل يانسوار يزتست و آنال T يآمار يها و آزمون SPSSافزار  وسيله نرمه نتايج آن ب. گرديد
آموزش مجازي از نظر دستيابي به اهداف و رفع نياز . ي نداشتمعنادارتفاوت نمرات دانشجويان در آزمون حضوري و مجازي  يانگينم:  نتايج

جو آموزشي، محتوا و شيوه و توالي و نوع مطلب و آزمون، مطلوب بود و بين تناسب محتواي درس و اهداف آموزش مجازي، با تعداد اشتباهات دانش
نشجو به كامپيوتر با موفقيت كار با سامانه آموزش مجازي و نمرات آزمون تسلط و مهارت دا. ي وجود نداشتمعناداردر آزمون پاياني ارتباط 

  ).P=001/0(ي داشت مؤثركامپيوتري رابطه 
دسترسي به  يآموزش مجازي يك روش جديد و موفق آموزشي است كه براي دستيابي به اهداف عاليه آن نياز به تداوم، زمان و ارتقا: گيري نتيجه

شود در ابتداي ورود به دانشكده واحد آشنايي با رايانه و اينترنت براي دانشجويان ترم اول ارائه گردد  مي توصيه. باشد مي امعهرايانه و اينترنت در كل ج
  .تا بتوان مشكالت ناشي از ارتباط با سايت آموزش مجازي را مرتفع نمود

  
  آموزش مجازي، رايانه ،آموزش تركيبي ،آموزش الكترونيك :ي كليديها  هواژ

  9تا  1): 1(11؛ 1390 بهار /له ايراني آموزش در علوم پزشكي مج
  
  
  مقدمه 

                                                 
گروه بهداشت و -كارشناس آموزشيدكتر شهين سعيدي نجات،  :نويسنده مسؤول

. مديريت دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مشهد
saeedish1@mums.ac.ir.  

، گروه بهداشت و مديريت دانشكده بهداشت دانشگاه )استاديار(دكتر علي وفايي نجار
  )vafaeeA@mums.ac.ir.(علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران

اصالح شده و  24/3/89به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  18/12/88اين مقاله در تاريخ 
  .پذيرش گرديده است 27/4/89در تاريخ 

افزارها و  فزون دسترسي به سختاگسترش روز
الكترونيكي، افق جديدي را  افزارهاي مناسب براي آموزش نرم

رسد  به نظر مي. نهاده است پيش روي مؤسسات آموزشي
 ازاستفاده از اين امكانات براي آموزش، به تحقق برخي 

شناخته  هاي كيفيت آموزش هايي كه به عنوان مالك آرمان
العمر،  فراگيرمحوري، يادگيري مادام از جمله شوند، مي

بودن، كمك  اي يادگيري فعال، تعامل در يادگيري و چند رسانه
هاي اخير  در سال سسات آموزشيؤهرچند برخي از م. كند
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كترونيك ي آموزشي به صورت الها  هدور نسبت به ارايه كامل
نتايج  اند، اما هنوز شواهد زيادي در مورد اقدام نموده

با توجه به مزاياي . منتشر نشده است ها  هارزشيابي اين برنام
هاي ويژه آن در  الكترونيكي و قابليت عمومي آموزش

ي ها  هبرنام رسد ادغام آن در آموزش پزشكي، به نظر مي
ش متداول به طوري كه آموز ، بهها  هجاري آموزشي دانشگا
سنتي و آموزش الكترونيك ارائه  شكل تلفيقي از آموزش

 كه دهد مي نشان تحقيقات. )1(ناپذير باشد شود، اجتناب

 محتواي مناسب تدوين صورت در آكادميك مجازي آموزش

 كارآمدي و موفق سيستم مناسب، ارزشيابي و آموزشي

  ).2(است
 كه شود مي اطالق آموزشي نظام به الكترونيك آموزش

 ابزارهايي و وسايل كمك به ،گيرنده آموزش و دهنده آموزش

). 3(ارتباطند در يكديگر با داده، قرار آنها اختيار در فناوري كه
 كه است حدي به ارتباطات و اطالعات فناوري توسعه اهميت

 فعاليت كمتر يكم، و بيست قرن دهه نخستين پايان از پس

 از استفاده ونبد كه ماند مي باقي پژوهشي و آموزشي

 در ).4(پذيرد صورت كامپيوتري ارتباطات و اينترنت

 كه فراگيراني از درصد 94 كه شده گزارشاي  مطالعه

 باور اين بر رساندند اتمام به را دور راه از آموزش يها  هدور

 بيشتري يادگيري حضوري يها كالس با مقايسه در كه بودند

 خاص يها محدوديت نهرايا كمك با آموزش البته). 5(اند داشته

 جانشين نتواند شايد كه اين جمله از ،داراست نيز را خود

 كه چهره به چهره ارتباط و عاطفي، و انساني تعامالت ،معلم

 و عرضه نظام همچنين .شود گردد، مي ايجاد درس كالس در
 يها محيط از دقيقي درك هنوز عالي آموزش تقاضاي
 به آن كاركردهاي و اه قابليت با و نداشته آموزشي مجازي

 فناورياي  پايه يها مهارت هنوز و نيست آشنا خوبي
  ).6(شناسد نمي خوبي به را اطالعات

 اى، مقايسه - توصيفي مطالعه يك در همكاران و ذوالفقاري
 و پرستارى دانشكده اساتيد و دانشجويان رضايتمندى ميزان
 يرىبكارگ و طراحى از تهران را پزشكى علوم دانشگاه مامايى
 هدف جمعيت. نمودند تعيين تركيبى الكترونيكى آموزش نظام

 مامايى و پرستارى دانشجويان و علمى هيأت اعضاي شامل
 مامايى و پرستارى دانشكده در تحصيلى مختلف مقاطع

 كه مدرسينى از نفر 17. بود تهران پزشكى علوم دانشگاه
 شيوه به را خود دروس بودند طرح در شركت داوطلب
 درس 22 مجموع در. نمودند اجرا و آماده تركيبى نيكىالكترو

 كارشناسى كارشناسى، مقاطع دروس از) درسى واحد 45(
 و كارشناسى نيز و پرستارى تخصصى دكترى و ارشد

 در تركيبى الكترونيكى شيوه به مامايى ارشد كارشناسى
 مدرسين و دانشجويان نظرات و اجرا 1387- 88 اول نيمسال

 مقياس و ساخته محقق پرسشنامه از استفاده با شيوه اين از
 مجموع از. گرفت قرار تحليل و تجزيه و بررسى مورد ديدارى

 ابراز برنامه اجراى از درصد 4/67 حدود دانشجو 181
 آموزش از دانشجويان از درصد3/24 و داشتند كامل رضايت

 همچنين. نمودند نارضايتى ابراز تركيبى الكترونيكى شيوه به
 ساختارى، و فنى مسائل( محور 4 از انشجوياند رضايت
 و درس طرح به مربوط مسائل يادگيرنده، به مربوط مسائل
 بررسى مورد) يادگيرنده از حمايت به مربوط مسائل و محتوا
 اين كارگيرى به از نيز مدرسين درصد 2/88. گرفت قرار
گروه  دو هر. داشتند كامل رضايت ابراز تدريس در شيوه

 تركيبى الكترونيكى روش از استفاده مدرسين، ودانشجويان 
 لذا .)=001/0P( دادند مى ترجيح تدريس رايج روش به را

با  تركيبي الكترونيكي آموزش سيستم كه نمودگيري  نتيجه
 از گيري بهره قابليت با و يادگيري در پذيري انعطاف امكان

 رضايت الكترونيكي و حضوري آموزش روش دو هر مزاياي

 به كه نمود پيشنهاد و داشته پي در را دانشجويان و مدرسين

 علوم يها  ه دانشگا در مؤثر آموزش ارائه روش يك عنوان

 به كه بايد آن ضمن .گيرد قرار توجه مورد كشور پزشكي

 آموزش در انگيزه ايجاد شهاي رو و تعامل افزايش يها  هجنب

  .)7(گردد بيشتري توجه تركيبي الكترونيكي
 اثربخشي مقايسه هدف با تجربي اي مطالعه در بهادراني

 در مدالين درس تلفيقي و حضوري آنالين آموزشِ يها  هشيو
 پزشكي، دانشجويان از نفر 40 به پزشكي، دانشجويان

 ارائه تلفيقي و آنالين حضوري، شيوه سه با مدالين آموزش
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 ارزيابي فراگيران مندي رضايت و مهارت دانش، سپس و نمود
 نظر از گروه سه در مهارت و دانش تفاوت. يدگرد مقايسه و

 نيز آموزش از دانشجويان رضايت نتايج. نبود معنادار آماري
 گيري نتيجه لذا. نداشت آماري دارامعن اختالف گروه، سه در

 هاي راهنمايي و آنالين هاي آموزش از تركيبي احتماالً كه نمود
 دتوان مي الكترونيكي، هاي آموزش گسترش براي حضوري
 رسيدن براي حال، هر به كه باشد داشته قبولي قابل اثربخشي

 و افزاري سخت بسترهاي از بسياري بايد وضعيت، اين به
  ).8(يابد توسعه ها  هدانشگا در افزاري نرم
 تربيت درس آموزش با رابطه در كشاورز كه بررسي در

 نتايج نيز داد انجام دور راه از نظام با نظري فوتبال بدني
 و ها  هرسان كمك به توان مي نظري را فوتبال كه داد نشان
 و حضوري كار ساعات كاهش با آموزشي كمك وسايل
  .)9(نمود ارائه آموزشي كيفيت كاهش بدون
 اثبات با رابطه در اهداف بيشتر مطالعات ساير بررسي در

 مقاالت به بعضي. )22تا10(اند شده تنظيم روش اين بودن مفيد
 در خصوص به آموزش براي كاربردي افزارهاي نرم معرفي
 محيط در التحصيالن فارغ براي كه دندانپزشكي و پزشكي
گروه هدف ). 26تا23و19تا10(اند پرداخته است مفيد نيز كاري

 و دندانپزشكي و پزشكي دانشجويان مطالعات، در اكثر
 آموزش به هم مواردي. اند بوده ها  هاين رشت التحصيالن فارغ

 پرداخته مسن و العالج صعب بيماران براي منزل در پرستاري
 هدف يها  هگرو به مطالعات از معدودي تعداد و است

). 18تا10(اند پرداخته بهداشتي يها  هرشت تكميلي دانشجويان
 آن نتايج و بوده توصيفي مطالعات شده ذكر موارد اكثر در

 بزرگساالن آموزش براي صرفا روش اين بودن مفيد بيانگر
 آموزش مختلف سطوح بين در رقابت حس ايجاد و

 و اوليه هاي كمك يادگيري براي بودن مفيد ،)28(گيرندگان
 روش اين طرف يك از ولي. است بوده )13(ها اورژانس
 قبل و) 15(نيست موفق موارد همه در مناسب روش آموزشي

 مهم موارد از يكي. شود لحاظ مواردي بايستي آن انجام از
 و دارند مشخصي الگوريتم كه است هايي سرفصل انتخاب
 از. )22و21(نيست مؤثر آنها بر شخص و مكان ،زمان عوامل

 سنتي روش مقايسه براي تكميلي مطالعات انجام ديگر طرف
 آموزشي فصل سر اساس بر الكترونيك آموزش و آموزش
  ).27(است شده پيشنهاد

 بر فعلي، مطالعه روش كه به پژوهشي الذكر، فوق مطالعات در
 تكميلي غير مقاطع در بهداشت دانشجويان هدف روهگ روي
 يها سياست راستاي در لذا. نشد مشاهده باشد، شده انجام

 اي، رايانه دور راه از آموزشي يها  هبرنام ارائه براي دانشگاه

 بررسي هدف بااي  لعه مطا تا شدند آن بر پژوهشگران

 بر سخنراني و الكترونيك آموزش روش دو تأثيراي  مقايسه

 دانشكده مديريت و بهداشت گروه دانشجويان يادگيري ميزان
 و كارشناسي مقاطع در مشهد پزشكي علوم دانشگاه بهداشت،
 انجام عدم بر گذارتأثير عوامل همچنين و دهند انجام كارداني

 اين نتايج. نمايند بررسي را مشهد بهداشت دانشكده در آن

 آموزشي حيطم امكانات و شرايط اساس بر تواند مي بررسي

 هرچه اجراي براي ريزي برنامه و الزم تصميمات اتخاذ به

 .بيانجامد مناسب آموزشي هاي روش تر ه گسترد

  
  ها روش

 پژوهش، جامعه. است تجربي نيمه مطالعه يك پژوهش اين

 و بهداشت دانشكده مديريت و بهداشت گروه دانشجويان
 شكيپز علوم دانشگاه ،پيراپزشكي دانشكده پزشكي مدارك
 كارداني و كارشناسي مقطع در نفر 191 تعداد به مشهد
 اپيدميولوژي اپيدميولوژي، اصول دروس كه باشند مي

 باروري بهداشت و كودك و مادر بهداشت شايع، يها بيماري
 نموده انتخاب 87- 86 تحصيلي سال دوم نيمسال در را

 سرشماري صورت به گيري نمونه روش .)يك جدول (بودند
 تركيبى الكترونيكى شيوه با دانشجويان كليه و است بوده

 و برنامه با كار طريقه مداخله، هرگونه از قبل. ديدند آموزش
 صورت به ساعته دو جلسه يك طي نظر مورد افزار نرم

 به دور راه از آموزش لينمسؤو هماهنگي با عملي و تئوري
 الزم يها آموزش به توجه با .شد داده آموزش دانشجويان

 وجود و نظر مورد برنامه با كار سهولت و رايانه قاتا در

 سامانه با كار مهارت دانشجويان آموزشي، جلسه در مدرس
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 دروس كه دانشجوياني كليه .گرفتند فرا را دانشگاه مجازي
 مطالعه در بودند نموده انتخاب را يك جدول در شده ذكر

 از پيشگيري براي طرح اجراي مراحل در. كردند شركت
 آموزش روش دو هر به دانشجويان كليه احتمالي خطاهاي

 كنترل نتايج بر را دموگرافيك عوامل تأثيرامر  اين كه ديدند
 ممكن درس حذف صورت در فقط برنامه از خروج. نمايد مي
 حضور تا پايان مطالعه دانشجويان همه و نشد انجام كه بود

 هر در ميان در جلسه يك صورت به دروس مباحث. داشتند
 حضوري صورت به نيمي .شد تقسيم قسمت دو به بحث

 در رايانه توسط ديگر نيم و كالس در سخنراني توسط
 جلسه چهار هر براي. گرديد ارائه مجازي آموزش سيستم
 حضوري اشكال رفع جلسه يك ،)ساعت 8(مجازي  آموزش
 سامانه در دانشجو حضور ميزان اجرا حين در. گرديد برگزار
 تكاليف انجام در وي عملكرد حوهن و هربحث براي مجازي
 گرديد كنترل تحصيلي ترم طول در بحث هر براي شده ارائه

 از كدام هيچ بود، دانشجو تكاليف جز كار اين كه آنجا از و
 هنگام در. ننمودند تخطي شده ارائه كار روش و زمان حداقل

 ساخته محقق پرسشنامه يك ترم پايان آزمونهاي برگزاري
 ترم جنس، سن، دموگرافيك شخصاتم شامل قسمتي دو

 نظر سؤال 30 و دانشجو اشتغال و هلتأ وضعيت تحصيلي،
 توسط پرسشنامه روايي. گرديد تنظيماي  گزينه چهار سنجي
 كارشناسان و مجرب اساتيد نفر از چند نظر اعمال و بررسي
 گرديد تاييد بازآزمايي روش به آن پايايي و شد تأمين

)82/0=r .(از استفاده محل با رابطه مه درت پرسشناسؤاال 
 محتوايي، كفايت آموزشي، اهداف به دسترسي ميزان رايانه،
 از استاد با ارتباط سهولت مطالب، ارائه شيوه و منطقي توالي
 رضايت مجازي، سامانه و رايانه با كار مهارت سامانه، طريق

 سامانه با كار براي اوليه آموزش كفايت و اجرا نحوه از
 با كار و ورود سهولت ،سامانه ظاهري ابيتجذ مجازي،
 كلي مثبت وديدگاه آموزش ادامه از رضايت مجازي، سامانه

. بوداي  رايانه مطالب با آزمون تطابق واي  رايانه آموزش به
 40 كهاي  گزينه چهار علمي سؤال 80 داراي آزموني همچنين
 سؤال 40 و رايانه توسط شده ارائه مطالب براي آن مورد

 صورت به كالس در شده ارائه مطالب به مربوط ديگر
 هر به علمي تسؤاال بخش در. گرديد تهيه بود حضوري

 تعلق امتياز يك دانشجويان نهايي آزمون در صحيح پاسخ
 در صفر امتياز اشتباه يا پاسخ بدون تسؤاال براي و گرفت
 نمرات مقايسه .نداشتند منفي نمره آزمونها .شد گرفته نظر

 مباحث آزمون نمرات مقايسه و T test با روهگ دو آزمون
  .گرفت صورت ANOVA با نظرسنجي نتايج بااي  رايانه

  
  نتايج

 سني ميانگين با دانشجو نفر 191 حاضر مطالعه در
 16/59. داشتند حضور سال 32- 20 دامنه و 90/2+4/23

 درصد 7/70. بودند مذكر مابقي و مونث دانشجويان درصد
 كارشناسي مقطع در درصد 3/29 و كارداني مقطع در

 80 شده انجام سنجي نظر در )1جدول (.نمودند مي تحصيل
 در شخصي رايانه قبل يكسال از حداقل دانشجويان درصد
 چشمگير تفاوت رايانه مباحث نمرات ارتقا در كه داشتند منزل
 درصد 28 تنها ولي )=T=009/0p ,075/3(نمود مي ايجاد

 نمره در كه داشتند منزل در تاينترن به دسترسي دانشجويان
 محل نظر از .)=251/0p=،386/1F(ت نداش نقش رايانه آزمون
 درصد 8/70 مجازي سامانه با كار براي رايانه از استفاده
. نمودند ذكر را كار محل مابقي و منزل درصد 8/20 ،دانشگاه
 7/66 در رايانه توسط آموزشي اهداف به دسترسي ميزان
 درصد 8/20 و متوسط درصد 5/12 ،كامل موارد درصد
 توسط آموزشي مطالب محتوايي كفايت. بود شده ذكر ناقص

 و متوسط درصد 7/41 موارد كامل، درصد 50رايانه را در
 درصد 3/93 در). 2 جدول(نمودند ذكر ناقص درصد 3/8

 ما و حضوري صورت به استاد با آنها ارتباط موارد نحوه
 چت مانند ها روش يرسا و بود الكترونيك پست توسط بقي

آزمون  در نمرات دانشجويان ميانگين. نداشت استفاده مورد
از  و 10- 20 دامنه با 20/16±56/0اي  رايانه مباحث از سؤاالت

 5/11–75/18 دامنه با 55/16±71/0 حضوري ت مباحثسؤاال
 مقطع و رشته). 3 جدول(تشندا آماري معنادار تفاوت كه بود

 نادرست هاي پاسخ تعداد در ريدامعنا تأثير نيز تحصيلي
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 .شد افزودهاي  رايانه زمونآ نمرات ميانگين بر تحصيلي سنوات افزايش با چند هر نداشتند،
 پژوهش مورد دانشجويان در اي زمينه عوامل كلي فراواني :1 جدول

 درس اطالعات دانشجوياناطالعات

 درس نام مرد زن تعداد ترم مقطع رشته

 )واحد به ارزش(

  د ساعات آموزشتعدا

  روش كل
 حضوري

  روش
 مجازي

 8 8 16 )2(كودك  و مادر بهداشت 5 23 28 6 كارشناسي عمومي بهداشت

 4 4 8 )1(باروري بهداشت

 8 8 16 )2(شايع يها بيماري اپيدميولوژي 0 30 30 3 كارداني خانواده بهداشت

 8 8 16 )2(شايع يها بيماري ولوژياپيدمي 27 0 27 3 كارداني ها بيماري با مبارزه

 4 4 8 )1(اپيدميولوژي اصول 0 27 27 2 كارداني خانواده بهداشت

 4 4 8 )1(اپيدميولوژي اصول 26 0 26 2 كارداني ها بيماري با مبارزه

 4 4 8 )1(اپيدميولوژي اصول 10 15 25 1 كارداني پزشكي مدارك

 40 40 80 ساعت جمع 73 118 191 كل جمع

  
  )درصد(نتايج نظرسنجي از دانشجويان در رابطه با سامانه مجازي دانشگاه و محتواي آن : 2 جدول

 زياد خيلي زياد متوسط كم عنوان

 رايانه به مربوط موارد از دانشجويان ارزيابي

 5/11 2/46 2/19 1/23 )سوال يك( رايانه با كار مهارت

 4 28 56 12 )سوال دو( مجازي سامانه با كار مهارت

 3/14 1/57 7/16 0 )سوال 5(مجازي سامانه آموزش طرح اجراي ازنحوه رضايت

 2/4 75 8/20 0 )سوال سه( مجازي سامانه با كار براي اوليه آموزش كفايت

 7/16 8/45 3/33 2/4 )سوال سه( مجازي سامانه به ورود سهولت

 5/10 6/31 6/52 3/5 )سوالدو( مجازي سامانه باكارسهولت

 8/15 2/58 2/10 8/15 )سوالسه( مجازي سامانه ظاهريجذابيت

 1/9 8/31 5/54 5/4 )سواليك(مجازيسامانه با آموزش ادامهازرضايت

 5/10 1/42 6/31 5/10 )سواليك(ايرايانه آموزش به كليمثبتديدگاه

 ايرايانهآموزشيمحتويبهمربوط موارد از دانشجويانارزيابي

 5/43 5/56 0 0 )سوالدو(آموزشي مطالب منطقيتوالي

 2/4 8/40 7/46 3/8 )سوال دو(مطالبارائهشيوه

 3/4 6/82 7/8 3/4 )سواليك(اي رايانه مطالب با آزمونتطابق

 6/28 1/14 1/56 2/1 )سواليك(سامانهطريق از استاد با ارتباطسهولت

 5/49 3/6 7/31 5/12 )سواليك(آموزشي مطالب محتواييكفايت

 7/66 8/20 8 5/4 )سوالدو(آموزشي اهداف به دستيابيميزان
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  درس و دانشجو اطالعات براساس نهايي آزمون نمره مقايسه ميانگين: 3 جدول

اختالف نمره در  آزموننمرهميانگين درساطالعات  اطالعات دانشجو
 آزمون

Independent 
Samples Test 

 t P كل مجازي حضوري درسنام ترم رشته

 40/0 714 36/0 16.50 16.32 16.68 كودكومادربهداشت 6 عموميبهداشت

 30/0 16/12 - 36/0 17.25 16.94 17.31 باروريبهداشت 6 عموميبهداشت

 30/0 06/1 2/0 17.42 17.20 17.22 شايعيهابيمارياپيدميولوژي 3 خانوادهبهداشت

 71/0 13/0 14/0 15.56 15.21 15.35 شايعيهابيمارياپيدميولوژي 3 ها بيماريبامبارزه

 82/0 05/0 34/0 16.82 16.24 16.58 اپيدميولوژياصول 2 خانوادهبهداشت

 32/0 71/4 38/0 15.36 14.82 15.44 اپيدميولوژياصول 2 ها بيماريبامبارزه

 72/0 00/0 43/2 50/16 15.73 28/17 اپيدميولوژياصول 1 پزشكيمدارك

 78/4 78/0 35/0 16.57 16.20 16.55 نمراتكليميانگين  -  دروسكل

 
  

  بحث
نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه روش آموزش مجازي و 
حضوري در يادگيري مطالب موفقيت نسبتا يكساني را دارند 

همچنين  .)22تا10(كه با نتايج اكثر مطالعات قبلي هماهنگ است
بازنگري  ،ايجاد تنوع درارائه مطالب مفهومي به روش مجازي

ي ويژه بخصوص در مباحث ها  هدر شيوه ارائه و افزودن جلو
مفيد ميزان دستيابي به اهداف آموزشي  يمفهومي، جهت ارتقا

  .واقع گردد
همچنين با توجه به نتايج مطالعه حاضر با افزايش ترم 

ور در دانشكده، ميزان موفقيت تحصيلي و سنوات حض
شاهد آن تفاوت . يابد مي آموزش به روش مجازي افزايش

نمرات در دو آزمون حضوري و كامپيوتري در  معنادار
باشد كه واحد مربوطه را  مي دانشجويان رشته مدارك پزشكي

در حالي كه براي بقيه . اند در اولين ترم ورودي دريافت نموده
تفاوت  ،شد مي ترم دوم به بعد ارائه كه دروس براي ها  هرشت

مفيد بودن  مطالعه گريپينگ نيز در نتايج. چشمگيري نداشتند
روش آموزش مجازي صرفا براي آموزش تكميلي اعالم شده 

  .)28(است
دسترسي به رايانه شخصي و مهارت استفاده از كامپيوتر نيز 

آموزش از راه دور نقش  در تسهيل عملكرد دانشجو براي
 تأثيردارد كه در مطالعه شريدر و دياشويلي نيز بر  يمؤثر

البته در ) 29(شده است تأكيدمثبت مهارت استفاده از كامپيوتر 
مقايسه ميزان تبحر و دسترسي افراد به رايانه در آلمان با 

عالوه ميانگين نمرات ه ب .ايران بايد نهايت احتياط را لحاظ نمود
زي بيش از دانشجويان مونث در آزمون مباحث مجا

دانشجويان مذكر بوده است كه با توجه به تكرار همين الگو در 
در موفقيت  رسد جنس مي نظره لذا ب ، مباحث حضوري است

در بررسي انجام شده توسط . اين روش آموزشي نقشي ندارد
چالس شولز موفقيت زنان در روش آموزش مجازي بيش از 

مقايسه دروس  هر چند در مطالعه وي. مردان اعالم شده است
لذا ). 26(حضوري در دو جنس به عنوان شاهد ذكر نشده است

  .مقايسه نتايج بايد با احتياط بيشتري صورت گيرد
 درصد 50كفايت محتوايي مطالب آموزشي توسط رايانه 

ناقص ذكر شد كه  درصد 3/8متوسط و  درصد 7/41كامل، 
و جزئيات آن بيشتر در درك مطالب  ها در بررسي سرفصل

و موارد نيازمند تعامل با استاد مشكل داشتند  فهيمي، مسائلت
اين  .ت بودسؤاالهاي رفع اشكال نيز محور عمده  كه در كالس

) 16(و همكاران زايسك ،)15(و همكاران يافته با نتايج جازيف
ها و  كه استفاده از اين روش آموزشي را بر اساس سرفصل

  .دروس پيشنهاد داده است، همخوان است
اين بررسي ارتباط با استاد توسط سيستم كامپيوتري نيز در 

بود كه علت آن كمبود تجهيزات  E-Mailفقط به صورت 
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 هدر مطالع .استاد و دانشجو اعالم شده استاي  ارتباطي رايانه
نيز بر نياز به تعامل استاد و دانشجو توسط ) 20(وتو و بورن
به لذا . شده است تأكيدكننده  به عنوان تسهيلاي  امكانات رايانه

رسد، توليد رسانه آموزشي از راه دور بهتر است به  مي نظر
بديهي . روش توليد فيلم و همراه با امكانات چت تصويري باشد

است اجراي اين روش در مراكز و دانشكده با امكانات مكفي، از 
هاي رفع اشكال حضوري كاسته و امكان ارائه  حجم كالس

  .سازد مي دور را ميسر كامل دروس به روش از راه
در  ،هاي سامانه مجازي رغم رضايت نسبي از جذابيت علي

ادامه كار با سامانه رضايت كمتري مشاهده شد  نظرسنجي از
هاي خالق  توان استفاده ناكافي از روش مي كه از علل آن

آموزشي در نظام آموزشي پايه كشور و نوپايي اين روش 
شروع يادگيري كار با  .آموزش براي دانشجويان را دانست

 سامانه آموزش مجازي، زمان و تمركز و تمرين بيشتري را
مداوم و لذت بخش  مؤثر،طلبد ولي ادامه آن به يادگيري  مي
لذا براي تسريع و تسهيل در ثبات اين روش  .انجامد مي افراد

توان از ارائه نمرات تشويقي، امتيازات ويژه به  مي آموزشي،
و ارائه تسهيالت مانند  خب در اين روشدانشجويان برتر منت

  .انه استفاده نمودوام خريد راي
 هزمين در اساتيد ي آموزشها  هدورشود  پيشنهاد مي

 رفع دركالسهاي كار دور، روش راه از آموزش ريزي برنامه

تحصيلي و ارائه واحد آشنايي  پيشرفت و ارزشيابي اشكال،
به دانشجويان با رايانه و اينترنت و سايت آموزش مجازي 

با توجه به  ها  همراكز كامپيوتر دانشكد. بيني و اجرا شود پيش
افزاري  افزاري و سخت تعداد دانشجويان تجهيز و مسائل نرم

بيني تسهيالت دسترسي به  همچنين پيش. آنان مرتفع گردد

كامپيوتر شخصي با ارائه وام دانشجويي براي خريداري 
دانشجويان جديد الورود . گيرد انجام .....كامپيوتر قابل حمل و

به مراكز ارائه دهنده خدمات آموزش كامپيوتر با برخورداري 
از تخفيف دانشجويي معرفي گردند و به عنوان يك راهكار 

به عنوان پيش نياز ورود به  ICDLميان مدت مدارك 
ت كامپيوتر سؤاالبه عالوه اضافه نمودن . دانشگاه اعالم گردد

دروس مقطع دبيرستان و  و ها  هشگادر كنكور ورودي دان
حتي راهنمايي به منظور همگام نمودن قشر جوان با نياز 

ي ها نظامگيري  تواند در روند شكل مي روزمره جهاني
موزشي خالق و جديد از جمله آموزش الكترونيك نقش آ

  .ي داشته باشدمؤثر
  

  گيري نتيجه
و ميزان  اه  هموجود در دانشگااي  با توجه به امكانات رايانه

تسلط و توانمندي دانشجويان در كار با رايانه آموزش 
تواند به عنوان روش غالب در سطح دانشگاه  مجازي نمي
دسترسي به رايانه در  يهر چند تداوم و ارتقا. استفاده شود

كل جامعه و آموزش استفاده از رايانه در آموزش پايه 
 زشيكشور، براي زمينه سازي استفاده از اين روش آمو

  .تواند كمك مؤثري باشد مي
  

  قدرداني
در خاتمه از زحمات بي دريغ جناب آقاي دكتر اسدي و 
سركار خانم ذبحي در آمادگي دانشجويان با نحوه كار 

  .گردد مي ش مجازي تشكر و قدردانيسامانه آموز
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The Effect of E-Learning on Students' Educational Success 
 

Shahin Saeedinejat 1 ,Ali Vafaeenajar 2 

Abstract 
 
Introduction: E-learning is one of the usual educational methods all over the world. Rapid technological advances 
and easy access to Internet have had an effective role in the development of this method. The only factor needing 
more investigation is students' performance towards e-learning. This study was designed to compare the effect of two 
methods of e-learning and lecture on students' learning in the department of Health and Management of Mashad 
University of Medical Sciences. 
Methods: This quasi-experimental study was performed on 191students of different disciplines in the department of 
Health and Management. During the term, half of the courses were presented by lecture and the other half through 
e-learning. At the end of the term, the students' opinion toward the educational methods was asked using a 
researcher-made questionnaire. The exams covering the contents of both educational methods was administered in 
sparated sheets at the same time. The Data were analyzed by t-test and ANOVA through SPSS. 
Results: There was no significant difference between students' mean scores in attendance and e-learning courses. E-
learning course was optimal regarding goal achievement and educational needs fulfillment, content, methodology, 
sequence, material and evaluation. There was a significant relationship between students' computer skills and their 
success in working with e-learning system as well as their scores on the on-line final exam (P=0.001). 
Conclusion: E-learning is a new and successful teaching method which needs continuity, enough time, and 
enhanced access to computer and internet in the whole society, in order to achieve its final goals. It is recommended 
to present some introductory courses in computer and internet for first term students to be able to overcome the 
problems of using e-learning system. 
 
Keyword: E-learning, mixed education, computer, virtual education 
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