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آنالين،  آموزش: اثربخشي سه شيوه تدريس مدالين به دانشجويان پزشكي
  حضوري و تلفيقي

  
  ، عليرضا يوسفي، طاهره چنگيز٭مهناز بهادراني

  
  

  چكيده
دانشگاه علوم پزشكي  به منظور ترويج استفاده از آموزش الكترونيك، اولين دوره آموزش آنالين :مقدمه

هاي آموزشِ آنالين  اي با هدف مقايسه اثربخشي شيوه سپس مطالعه. شد اندازي اصفهان با موضوع مدالين راه
  .حضوري و تلفيقي درس مدالين در دانشجويان پزشكي، انجام گرفت

نفر از دانشجويان پزشكي، آموزش مدالين با سه شيوه حضوري، آنالين  40در يك مطالعه تجربي، به  :ها روش
ابزار گردآوري . مندي فراگيران ارزيابي و مقايسه گرديد رضايت و تلفيقي ارائه شده و سپس دانش، مهارت و

اي ده سؤالي، براي سنجش مهارت، با بررسي استراتژي جستجو،  اي چهارگزينه ها براي دانش، پرسشنامه داده
اي  مندي از طريق يك پرسشنامه ده گزينه تناسب مقاالت يافت شده با موضوع و زمان جستجو، و براي رضايت

هاي آماري  و با انجام تست SPSSافزار ها به كمك نرم تجزيه و تحليل داده. اي ليكرت بود اس پنج نقطهبا مقي
  .و كروسكال واليس انجام شد t-test ،ANOVAمجذور كاي، 

، در گروه آموزش آنالين 75±16ميانگين و انحراف معيار دانش فراگيران در گروه آموزش حضوري  :نتايج
ميانگين و انحراف معيار مهارت در گروه آموزش . بود 100از  2/82±13زش تلفيقي و در گروه آمو 21±70

. به دست آمد 100از  7/90±11، در گروه آموزش تلفيقي 70±24، در گروه آموزش آنالين 9/76±25حضوري 
در  نتايج رضايت دانشجويان از آموزش نيز. دار نبود تفاوت دانش و مهارت در سه گروه از نظر آماري معني

  .دار آماري نداشت سه گروه، اختالف معني
هاي الكترونيكي،  هاي حضوري براي گسترش آموزش هاي آنالين و راهنمايي احتماالً تركيبي از آموزش :گيري نتيجه

تواند اثربخشي قابل قبولي داشته باشد كه به هر حال، براي رسيدن به اين وضعيت، بايد بسياري از بسترهاي  مي
  .ها توسعه يابد افزاري در دانشگاه و نرمافزاري  سخت

  

آنالين، آموزش مبتني بر وب، آموزش از راه دور، دانش، آموزش ، آموزش الكترونيك :هاي كليدي واژه
  .، دانشجويان پزشكيمدالينمندي،  مهارت، رضايت

  .43تا  35 ):2(6؛ 1385و زمستان  پاييز/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 
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  مقدمه
هاي  هاي تكنولوژي در عصر حاضر، كليه جنبه پيشرفت

افزايش سرعت . زندگي بشر را دستخوش تحول نموده است
هاي  ترين ويژگي مبادله اطالعات به عنوان يكي از مهم

اي در آموزش عالي گذاشته  قرن حاضر، تأثير عمده
 ICTيا  كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات ).1(است

)Information and Communication Technology( 
آموزش سبب شده است تا محيط آموزشي به سوي  در

  ).2(مجازي شدن سوق پيدا كند
 ندا شدهعمده مواجه  تحوليبا  ،هاي عصر حاضر دانشگاه
، دانشجويان بودجه و افزايش تعداد محدوديت و به دليل

با نيازهاي جديد و وفق دادن خود تغيير سازماني مند نياز
بيشترين  ، معموالًها دانشگاهاين در حالي است كه . باشند مي

  .)3(دهند مقاومت را در مقابل تغيير از خود نشان مي
، تعداد دانشجويان آموزش عالي سراسر 1990در سال 

بيني  پيش ميليون نفر بود، در حالي كه 48جهان حدود 
ميليون نفر  160به حدود  2025شود اين رقم در سال  مي

هاي سنتي با امكانات موجود  ماً دانشگاهمسل. بالغ شود
گويي به اين افزايش تقاضا را ندارند و  خود، توان پاسخ

  ).4(اي ديگر بيانديشند بايد چاره
بكارگيري فناوري اطالعات و خصوصاً شبكه جهاني 

هاي مناسب براي رفع  اينترنت در آموزش، يكي از راه حل
  هاي سيررب. رود مشكالت موجود در آموزش بشمار مي

 از  كنندگان از استفاده  بزرگي  بخش  دهند كه مي  نشان  پيمايشي

                                                                   
دكتر مهناز بهادراني، واحد فناوري اطالعات و ارتباطات،  .آدرس مكاتبه ٭

مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، خيابان 
  .هزارجريب، اصفهان

E-mail: bahadorani@edc.mui.ac.ir 
وزش پزشكي دكتر عليرضا يوسفي و دكتر طاهره چنگيز دانشياران گروه آم

  .مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
هاي پژوهشي معاونت  در دفتر هماهنگي طرح 384048اين طرح با شماره 

پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به ثبت رسيده و هزينه آن از طرف 
  .اين معاونت پرداخت گرديده است

 22/1/85فتر مجله رسيده، در تاريخ به د 20/12/84اين مقاله در تاريخ 
 .پذيرش گرديده است 3/2/85اصالح شده و در تاريخ 

  از انواع  يكي  براي  رسانه  از اين) درصد 91(  اينترنت
 .)5(نمايند مي  دور استفاده  از راه  آموزش

ها در كشورهاي مختلف، با  اگرچه پتانسيل اين فناوري
متفاوت  توجه به شرايط اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي،

ها،  است، اما امروزه تقريباً تمام كشورها به مدد اين فناوري
 هاي مجازي را آغاز كرده يا در حال ايجاد دانشگاه

نيز  اين حركت در كشور ايران. ريزي براي آن هستند برنامه
  ).6(در چند سال گذشته مشهود بوده است

مان، با مشكالت كشور يبديهي است نظام آموزش
از طرفي، نظام آموزش عالي، تنها . است متعددي روبرو
و رد دا عالقمندان به آموزش را درصد از 10توانايي پذيرش 

ميليون  5نزديك به (خيل عظيم مشتاقان آموزش عالي 
از طرف ديگر، به دليل . اند ، از اين امكان محروم مانده)رفن

تنها (نسبت بسيار پايين مدرسين به فراگيران در كشور 
) ميليون فراگير 20 در مقابل مدرسليون نفر يك و نيم مي

 گوي پاسخ ،روند موجود، به كالس درس افزون روز نياز و
 زمان كوتاه در مشكالتاين  رفع. نيستي آموزش نيازهاي

 ي بهتر ازحل راهدر حال حاضر،  نياز به يك معجزه دارد و

 .)7(يستوجود نمتوسعه آموزش مجازي براي آن 
ش پزشكي، اين مشكالت نمود خصوصاً در زمينه آموز

ترين معضالت، انگيزه پايين  يكي از ابتدايي. بيشتري دارد
ترين و كارآمدترين  دانشجوياني است كه بعضاً از باهوش

هاي آموزشي و  تغيير شيوه. باشند دانشجويان نيز مي
تواند در رفع  مشاركت بيشترِ دانشجويان در فراگيري، مي

  ).8(اين مشكل موثر واقع شود
امروزه اجراي آموزش الكترونيك، به دليل خصوصيات 

روز،  شبانهساعات  بودن در تمام بل استفادهاي از قبيلِ قا ويژه
وري،  بهره و افزايش ها هزينهكاهش زمان هدر رفته، كاهش 
داشتن ارتباط بيشتر با  ايجاد انگيزه در دانشجويان،

ار گروهي شدن امكانات كم فراهآنها، و كنترل بهتر  فراگيران
، هاي الكترونيكي اي و كنفرانس هاي چندرسانه در محيط

گويي به خيل عظيم  پوشش مكاني و زماني مناسب براي پاسخ
شمار ديگر، منجر به رفع  بي و مزاياي متقاضيان آموزش

بسياري از اشكاالت فعلي شده است و اجراي آن در كنار 
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آموزش دانشگاهي، منجر به ارتقاي وضعيت آموزش 
  ).9و5،4(نشجويان خواهد شددا

متأسفانه با وجود ضرورت بكارگيري آموزش الكترونيك 
پزشكي كشور،  هاي علوم ها، هنوز در دانشگاه در دانشگاه

به منظور . اقدام جدي در اين راستا صورت نپذيرفته است
هاي آموزش الكترونيك، اولين  ترويج استفاده از شيوه

پزشكي اصفهان، با دوره آموزش آنالين دانشگاه علوم 
 .اندازي و ارائه گرديد موضوع آموزش مدالين، راه

، به )MEDLINE(انتخاب بانك اطالعاتي مدالين 
عنوان موضوع اولين دوره آموزش آنالين دانشگاه، به 
دليل كاربرد فراوان اين بانك اطالعاتي در علوم پزشكي 

كند تا با  مدالين به پزشكان و پيراپزشكان كمك مي. بود
هاي پزشكي در زمينه درمان بيماران و نيز  پيشرفت
به عالوه، ). 11و10(هاي نوين پزشكي آشنا شوند پژوهش
هايي كه در زمينه بررسي مهارت گروه علوم  پژوهش

پزشكي در استفاده از مدالين صورت گرفته است، بيانگر 
. باشد مهارت پايين آنان در بكارگيري اين بانك اطالعاتي مي

و بهبود بخشيدن  ريزي براي آموزش مدالين برنامهبنابراين، 
و ) 12و10(به اين مهارت، هدف بسيار ارزشمندي است

سرانجام آن كه، اين آموزش يك دوره آموزشي كوتاه 
  .هاي درازمدت بود مدت و قابل اجراتر از برگزاري دوره

هدف اين مطالعه، عالوه بر طراحي آموزش مدالين به 
ثير اين شيوه آموزش بر دانش، صورت آنالين، بررسي تأ

مهارت و رضايت فراگيران و مقايسه آن با شيوه آموزش 
  .باشد حضوري و تلفيقي مي

  
  ها روش

بندي، و محتواي درس آموزش  ابتدا اهداف آموزشي، بودجه
درس مدالين  مدالين، تدوين گرديد و سپس دوره آموزش آنالينِ

اين . گرديد متناسب با محتواي آموزشي تدوين شده، طراحي
 SCORM )Sharable Contentدوره طبق استاندارد جهاني 

Object Reference Model(استاندارد گرديد ، .SCORM 
يك استاندارد جهاني آموزش الكترونيك است كه بر ارائه قالب 

سازي محيط آموزشي  و چارچوب مشخص در طراحي و پياده
  ).13(دارد و نيز مطالب و محتويات آموزش الكترونيك تأكيد

آز طراحي دوره آموزش، در يك مطالعه تجربي سه  پس
گروهي شامل گروه آموزش آنالين، گروه آموزش حضوري 

تأثيرات اين ) آنالين و حضوري توأم(وگروه آموزش تلفيقي 
آموزش بر دانش، مهارت و رضايت فراگيران بررسي و با هم 

  .مقايسه شد
 1384بهمن  جامعه پژوهش را دانشجويان پزشكي ورودي

كليه دانشجويان اين . دادند دانشگاه علوم پزشكي اصفهان تشكيل مي
مورد مطالعه، به  ابتدا جامعه. ، وارد مطالعه شدند)نفر 61(دوره 

صورت كامالً تصادفي به دو گروه آموزش حضوري و آموزش 
آنالين و تلفيقي  الكترونيك تقسيم شده و گروه اخير به دو گروه

از دانشجويان براي شركت در مطالعه . يدندبندي گرد تقسيم
  .كسب رضايت شد

در ابتدا، پرسشنامه اطالعات فردي از فراگيران تكميل شد، 
كه اطالعات دموگرافيك و عملكرد آنان در خصوص فناوري 

، كه اطالعاتي از )Information Technology-IT(اطالعات 
ر هفته، امكان قبيل تعداد ساعات استفاده از رايانه يا اينترنت د

رايانه در منزل يا دانشگاه، داشتن پست الكترونيك را استفاده از 
 .كرد آوري مي جمع

هاي مورد مطالعه، قبل از انجام  به منظور همتاسازي گروه
ها توسط دو آزمون  مداخله آموزشي، دانش و مهارت آزمودني

اي  سؤالي چهار گزينه 40متفاوت بررسي شد كه شامل يك آزمون 
شامل سيستم عامل ويندوز (اي سنجش مهارت كار با رايانه بر

اي در زمينه  سؤالي چهار گزينه 10و يك آزمون ) و اينترنت
هايي كه در آزمون مهارت،  آزمودني. شد آشنايي با مدالين مي

و در آزمون آشنايي با مدالين نمره باالتر از  50نمره كمتر از 
شدند حداكثر نمره در  كسب كردند، از مطالعه كنار گذاشته 50

مانده در  نمره افراد باقي. و حداقل نمره صفر بود 100هر دو آزمون 
  .منظور شدگيري  آزمون در نتيجه مطالعه به عنوان پيش

آزمون،  نياز و پيش هاي پيش بر اساس نتايج حاصل از آزمون
ها بطور  نهايتاً، گروه .نفر باقي ماندند 40نفر از مطالعه خارج و  21
و گروه آموزش ) نفر 21(ادفي براي آموزش حضوري تص

، وارد پژوهش شدند، كه گروه اخير به دو )نفر 19(الكترونيك 
نفر  9نفر و گروه آموزش تلفيقي با  10گروه آموزش آنالين با 

  .تقسيم شدند
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گروه آموزش حضوري در يك كارگاه آموزشي چهار ساعته 
از طريق اينترنت آموزش گروه آنالين صرفاً . با مدالين آشنا شدند

ديدند و گروه تلفيقي عالوه بر آموزش از طريق اينترنت، يك 
  .اي حضوري نيز دريافت كردند دقيقه 15آموزش 

به منظور پيشگيري از تبادل اطالعات يا تورش توزيع 
هاي مورد پژوهش، هر  بين گروه (Diffusion Bias)اطالعات 

يوه آموزشي گروه گروه بطور مجزا آموزش داده شده و از ش
ديگر مطلع نگرديدند، به عالوه، كارگاه گروه آموزش حضوري 

  .هاي آنالين اجرا شد و ارزيابي آنان، قبل از آموزش
بالفاصله در پايان آموزش، دانش و مهارت استفاده از 

مندي دانشجويان از شيوه  مدالين فراگيران بررسي و رضايت
با آزمون چهار دانش فراگيران . آموزشي نيز بررسي شد

آزمون، مورد  آزمون، به عنوان پس اي مشابه پيش گزينه
  .بررسي مجدد قرار گرفت

. مهارت كار با مدالين نيز به صورت عملي ارزشيابي شد
ابتدا چند موضوع پژوهش ارائه و از دانشجويان خواسته شد 
به صورت عملي، مقاالت متناسب با آن موضوعات را در بانك 

جستجوي  (History)تاريخچه . ن جستجو نماينداطالعاتي مدالي
گرديد و بر  دانشجويان در مدالين و مقاالت يافت شده، ذخيره

اساس استراتژي استفاده شده در جستجو و تناسب مقاالت با 
. موضوع جستجو، نمره مهارت مدالين فراگيران تعيين شد

  .گيري و بررسي گرديد مدت زمان جستجوي مقاالت نيز اندازه
 هاي اوليه رايانه، منظور كورسازي مطالعه، نمرات مهارت به
آزمون، توسط افرادي كه از پژوهش و نحوه  آزمون و پس پيش
اطالع بودند، تعيين شد و براي ارزيابي و تعيين  بندي بي گروه

هاي تاريخچه مدالين فراگيران،  نمرات آزمون مهارت، فايل
 هاي بودن گروهها بدون مشخص  ذخيره شده و سپس كليه فايل

گذاري شد و سپس طبق كد داده  فراگيران، ارزيابي و نمره
  .ها تفكيك شدند شده، گروه

رضايت دانشجويان از هر شيوه آموزشي در پايان هر 
اي  اي با مقياس پنج نقطه دوره، به كمك پرسشنامه ده گزينه

  .ليكرت سنجيده شد
ده محاسبه ش 100هاي اين پژوهش، از  نمرات كليه آزمون

هاي اطالعات  پرسشنامه(ها  روايي ابزار گردآوري داده. است
با نظر متخصصين و دانشجويان ) فردي، دانش و رضايت

  .پزشكي به صورت روايي صوري و محتوي تأييد شد

ها در اين پژوهش، از نتايج  براي تعيين پايايي پرسشنامه
 ضريب آلفاي كرونباخ. مطالعه مقدماتي انجام شده استفاده شد

و  937/0هاي دانش و رضايت به ترتيب برابر با  پرسشنامه
ها از  بنابراين، ابزار گردآوري داده. محاسبه گرديد 915/0

  .پايايي و روايي مناسب برخوردار بودند
و با محاسبه  SPSS-13افزار  ها با كمك نرم تجزيه و تحليل داده

ذور هاي مج هاي آماري مركزي و پراكندگي و انجام آزمون شاخص
براي دانش و مهارت فناوري اطالعات  t-test ،ANOVAكاي، 

مندي، براي  نرمال متغير رضايت با توجه به توزيع غير. انجام شد
مقايسه آزمودنيها، از آزمون غير پارامتريك كروسكال واليس 

)Kruskal-Wallis(استفاده گرديد ،.  
  

  نتايج
ه و ها از نظر ميزان و امكان استفاده از رايان گروه

اينترنت، داشتن رايانه، داشتن پست الكترونيكي و ميزان 
  .داري نداشتند استفاده از آن، اختالف معني

نياز  به عنوان پيش(هاي اوليه رايانه  ميانگين نمرات مهارت
در سه گروه مورد پژوهش، با آزمون ) شركت در دوره

ANOVA  مقايسه شد، كه سه گروه تفاوت آماري
  .گر نداشتندداري با يكدي معني

آزمون دانش مدالين در سه گروه با  هاي پيش ميانگين
دار آماري  انجام آناليز واريانس يك طرفه، اختالف معني

  ).1جدول (نداشتند 
) Post Test(از آموزش مدالين، آزمون نهايي   پس

ميانگين اين آزمون در . دانش مدالين، از فراگيران اخذ شد
آناليز واريانس يك طرفه هر گروه به كمك آزمون آماري 
ها و اختالف قبل و بعد  مقايسه شد كه تفاوت بين ميانگين

  ).1جدول (دار نبود  آنها از نظر آماري معني
  

مقايسه ميانگين و انحراف معيار نمرات قبل و بعد از  :1جدول 
 آزمون دانش مدالين آموزش، و تفاوت نمرات پيش و پس

  كي اصفهاندانشگاه علوم پزش دانشجويان پزشكي
  آزمونتفاوت دو   مونآز پس  مونآز پيش گروه

  60/64±16/10  00/75±06/16  40/10±40/9 حضوري
  56/57±83/19  00/70±08/21  40/12±04/9 آنالين
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 66/70±21/11 22/82±00/13  56/11±11/8 تلفيقي
 22/64±10/13 38/75±09/16  16/11±83/8 كل

  
دالين توسط مهارت جستجوي مقاالت در بانك اطالعاتي م

فراگيران، در هر گروه مورد ارزيابي قرار گرفت كه نتايج آن 
نتايج آزمون آناليز واريانس يك . در جدول دو آمده است

ها، از نظر آماري  طرفه بيانگر آن بود كه تفاوت بين گروه
  .باشد دار نمي معني

زمان صرف شده براي جستجوي مقاالت در بانك 
گام سنجش مهارت كار با مدالين اطالعاتي مدالين نيز در هن

 ميانگين زمان جستجوي مقاالت). 2جدول (گيري شد  اندازه
مقايسه شد كه  ANOVAدر سه گروه با كمك آزمون 

  .دار آماري وجود نداشت اختالف معني
مندي فراگيران نيز  نتايج حاصل از پرسشنامه رضايت

به تفكيك سه گروه، استخراج و تجزيه و تحليل شد 
  ).2جدول (
  

آزمون مهارت، زمان جستجوي  هاي آماري شاخص :2جدول 
دانشگاه علوم پزشكي  دانشجويان پزشكيو ميزان رضايت 
  مدالين اصفهان در آموزش

ميانگين و   گروه
  حداكثر  حداقل  انحراف معيار

        مهارت دانشجويان
  100  20 94/76±80/25  حضوري   
  100  30 00/70±50/24  آنالين   
  100  50 71/90±07/11  تلفيقي   
  100  20 70/77±07/23  كل   

        )دقيقه( زمان جستجو
  30  10  45/16±37/6  حضوري   
  24  8  00/16±33/5  آنالين   
  25  4  00/15±00/7  تلفيقي   
  30  4  90/15±00/6  كل   

        رضايت دانشجويان
  5  3/3  16/4±45/0  حضوري   

  5  3/3  03/4±58/0  آنالين   
  89/4  4/3  30/4±50/0  تلفيقي   
  5  3/3  16/4±49/0  كل   
  

از آنجا كه متغيير رضايت فراگيران، از توزيـع نرمـال   
ها با آزمـون كروسـكال    برخوردار نبود، تفاوت بين گروه

هاي  واليس مقايسه شد كه ميانگين رضايت فراگيران در گروه
  .نداشتنددار آماري با يكديگر  مورد بررسي تفاوت معني

  
  بحث

هاي  از نتايج مثبت اين طرح، ترويج استفاده از شيوه
اندازي اولين دوره آموزش  آموزش الكترونيك، با راه

  .باشد مبتني بر وب دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مي
هاي مورد بررسي از نظر  طبق نتايج حاصل، گروه

بندي  از آنجا كه گروه. اطالعات قبلي با يكديگر مشابه بودند
اين نتيجه , بود صورت تصادفي صورت پذيرفتهفراگيران به 

دهد سه گروه قبل از آموزش  قابل انتظار بوده و نشان مي
  .اند دار نداشته با يكديگر تفاوت معني

در مطالعات انجام شده، بر ضرورت آموزش مدالين 
در پژوهشي ). 12و10(به گروه علوم پزشكي تأكيد شده است

در دانشگاه آكسفورد در ) Rosenberg(كه توسط رزنبرگ 
خصوص تأثير آموزش مدالين بر بهبود مهارت جستجوي 

قاالت توسط دانشجويان پزشكي سال اول باليني صورت م
گرفته است، مهارت جستجو، كيفيت مستندات بازيابي شده و 
رضايت فراگيران در گروهي كه در دوره آموزش مدالين 

  ).14(شركت داشتند، باالتر از گروه كنترل گزارش شده است
در ) Erickson(اي مشابه كه اريكسون  در مطالعه
س جفرسون در خصوص آموزش مدالين دانشگاه توما

به دستياران رشته زنان و مامايي انجام داده است، ميانگين 
رضايت كلي دستياران از آموزش ارائه شده، طبق مقياس پنج 

در تحقيق حاضر، ). 10(گزارش شده است 1/4اي ليكرت  نقطه
به دست آمد كه  16/4مندي كلي فراگيران  ميانگين رضايت
رضايت كلي  باشد، ولي طالعه اريكسون ميتقريباً مشابه م
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 30/4گروه آموزش تلفيقي باالتر از تحقيق فوق و معادل 
زمان جستجوي مقاالت در مقاله ميانگين . محاسبه شد

دقيقه ذكر شده در حالي كه در پژوهش  34±22اريكسون 
البته مسلماً اين دو زمان قابل . است بوده 9/15حاضر 

، زيرا مدت زمان جستجو به مقايسه با يكديگر نيستند
  .موضوع و هدف آن بستگي دارد

هاي آموزشي، در مطالعه كيرنز  در مقايسه شيوه
)Kearns (مندي دانشجويان رشته  كه كارآيي و رضايت

در دو روش مبتني بر وب و سنتي مقايسه  پرستاري را
كرده است، نمرات دانشجويان روش مبتني بر وب به صورت 

مندي دانشجويان روش  بوده و رضايتداري باالتر  معني
  ).15(سنتي بيشتر گزارش شده است

در پژوهش حاضر، گروه آموزش تلفيقي، حائز باالترين 
گذراندن دوره  آز نمره در آزمون مهارت و دانش مدالين پس

ترين نمره را  آموزشي شد و گروه آموزش آنالين، پايين
  .ها كسب كردند در اين آزمون

 توان گفت، فراگيران گروه امر ميدر خصوص علت اين 
كه قبالً آموزش تلفيقي در مقايسه با گروه آنالين، از آنجا 

مطالب آموزشي مربوطه و روش جستجوي مقاالت را به 
آموزش حضوري،  صورت آنالين آموزش ديده و سپس در

به صورت عملي با نحوه جستجو آشنا شدند، اين روش 
شايد . شده استمنجر به فراگيري موثرتري در آنان 

، در اين )16(بتوان ادعا كرد، طبق نظريه يادگيري آزوبل
زيرا ابتدا آشنايي . گروه يادگيري معنادار رخ داده باشد

دريافت (ذهني قبلي در فراگيران با مفاهيم صورت گرفته 
و آموزش حضوري منجر به تثبيت اين ) طرح كلي

  .يادگيري شده باشد
يقي در مقايسه با از طرف ديگر، گروه آموزش تلف

الكترونيك، از گروه آموزش حضوري، از مزاياي آموزش 
تمركز بر روي ، )دانشجو محوري(بودن يادگيرنده  فعال: قبيل

، اطالعات مهم از نظر فراگير و گذر از اطالعات غير ضروري
امكان ، سرعت يادگيري وي پيشروي فراگير با توجه به
مند بودند  رد بهرهو ساير موا مرور و تمرين در هر زمان

كننده يادگيري و انگيزه  تواند به عنوان تقويت كه مي
  .فراگيران در اين گروه، مورد مالحظه قرار گيرد

مندي دانشجويان  ، كه رضايت)Yom(در پژوهش يوم 
رشته پرستاري از يك دوره آموزشي به شيوه تلفيقي 

ارائه شده، ) تلفيق روش مبتني بر وب و سنتي رو در رو(
رد بررسي قرار گرفته بود، بيشتر دانشجويان از اين مو

هاي آموزشي  اند كه دوره دوره لذت برده و خواستار آن بوده
در پژوهش حاضر، ). 17(بيشتري به اين شيوه ارائه گردد

هاي آموزشي، در  شيوه مندي فراگيران از هريك از رضايت
ها  مجموع در گروه آموزش تلفيقي باالتر از ساير گروه

تواند دانشجومحور بودن اين  كه باز علت آن مي. دبو
شيوه و رضايت از امكان انتخاب مكان و زمان آموزش 

و آموزش ) نسبت به آموزش حضوري(به دلخواه فراگير 
 .دانست) نسبت به آموزش آنالين صرف(عملي مهارت 

مندي گروه آموزش  ميزان فراگيري و نيز رضايت
از طرفي، به نظر . ها بود تر از ساير گروه آنالين، پايين

رسد اين كاهش بدين دليل باشد كه در آموزش مباحث  مي
تواند  حركتي، روش آنالين به تنهايي نمي - هاي رواني حيطه

موفق باشد و تركيب آن با روش آموزش حضوري منجر به 
تواند  دليل اين امر مي از سوي ديگر،. گردد فراگيري بهتر مي

تن سيستم مديريت فراگيري مشكالت اجراي طرح و نداش
LMS )Learning Management System ( مناسب

باشد كه اجباراً منجر به آموزش آنالين غير همزمان در 
افزارهاي مديريت  ها از جمله نرم LMS(اين دوره شده بود 

هاي  پايگاه اندازي و مديريت باشند كه براي راه محتوا مي
افزار در  اين نرم هنوز. شود آموزشي از آنها استفاده مي

  ).دانشگاه علوم پزشكي اصفهان تهيه نشده است
در مجموع، با توجه به نتايج طرح، اثربخشي و 

مندي فراگيران در روش آموزش تلفيقي نسبت به  رضايت
آموزش آنالين صرف و حتي روش آموزش حضوري 

  .بيشتر بوده است
از آنجا كه بكارگيري روش تلفيقي منجر به كاهش زمان 

هاي  ور فيزيكي اساتيد و دانشجويان نسبت به آموزشحض
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در پژوهش حاضر، زمان آموزش حضوري (شود  سنتي مي
و در مقايسه با .) برابر بيشتر از زمان آموزش تلفيقي بود 16

هاي  شيوه آموزش آنالينِ صرف، امكان آموزش حيطه
حركتي، در مواردي از قبيل آموزش  -نگرشي و رواني

هاي پزشكي با  باط پزشك و بيمار، مهارت، ارتاخالق پزشكي
گردد، بنابراين، بكارگيري شيوه  آموزش تلفيقي بهتر فراهم مي

  .شود آموزش تلفيقي، در آموزش علوم پزشكي توصيه مي
هاي مشاهده شده در  البته الزم به ذكر است تفاوت

دار نبود، كه علت آن  تمام موارد فوق، از نظر آماري معني
 .ها باشد مونه پايين و پراكندگي زياد دادهتواند حجم ن مي

و مركر  )Anderson(اي كه توسط آندرسون  در مطالعه
)Mercer( اجتماعي بر دانش  انجام شده، تأثير آموزش بهداشت

و مهارت دانشجويان، به سه شيوه آموزش سنتي، مبتني بر 
داري در سه  وب و تلفيقي با هم مقايسه شده، تفاوت معني

كه با نتايج پژوهش حاضر، مشابه . نكرده است گروه گزارش
  ).18(باشد مي

از آنجا كه اين آموزش يك دوره كوتاه مدت بود، 
پذيري نتايج آن به كليه دروس، خصوصاً دروس  تعميم
در ضمن استفاده از . مدت، نياز به تحقيقات بيشتر دارد طوالني
ه البت. كاسته است آزمون تا حدي اعتبار داخلي طرح را پيش

عوامل تهديدكننده اعتبار داخلي نظير رشد، بلوغ، ساير 
  .فته بودندتحت كنترل قرار گر ،ماري و گزينشآگرايش 

هاي آموزش آنالين ديگر با  شود دوره پيشنهاد مي
مناسب، برگزار شده و با ارزيابي و  LMSاستفاده از 

هاي  تعيين نقاط قوت و ضعف و اقدام براي رفع نارسايي
اي توسعه آموزش الكترونيك در دانشگاه احتمالي، بر
 .اقدام شود

هايي در  به پژوهشگراني كه مايل به اجراي پژوهش
هاي  گردد ارتباط سبك باشند، پيشنهاد مي اين حيطه مي

هاي آموزش  يادگيري فراگيران با يادگيري در شيوه
  .آنالين را بررسي نمايند

  
  گيري نتيجه

ترونيك توأم هاي الك در حال حاضر، طراحي آموزش
، )بكارگيري روش تلفيقي(با جلسات حضوري مختصر 

با . ترين شيوه آموزشي براي آموزش مدالين است مناسب
هاي آموزشي اين  توجه به اثربخشي تقريباً مشابه شيوه

تواند در  مطالعه، استفاده از شيوه آموزش الكترونيك مي
 .امر آموزش پزشكي مفيد باشد

 
  قدرداني

و  هاي ارزشمند، توتونچي، به دليل راهنماييمينا از خانم 
از كليه همكاران واحد فناوري اطالعات و ارتباطات مركز 

همكاري تحقيقات آموزش علوم پزشكي اصفهان، به دليل 
از مركز تحقيقات مخابرات ايران در اجراي اين پژوهش، و 

  .نماييم براي همكاري در انجام اين مطالعه تشكر و قدرداني مي
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The Effectiveness of Three Methods of Teaching Medline to 
Medical Students: Online, Face to Face and Combined 

Educational Methods 
 

Bahadorani M, Yousefy A, Changiz T 
 
Abstract 
 
Introduction: In order to enhance e-learning, the first online educational course for teaching 
Medline, was established in Isfahan University of Medical Sciences. This study was 
designed to compare the effectiveness of online, face to face and combined educational 
methods presented for medical students.  
Methods: In an experimental study, Medline was taught to 40 medical students by three 
methods of online, face to face and combined educational methods and then, their 
knowledge, skills and satisfaction rate were measured and compared. The data collection 
tools included a questionnaire consisted of 10 multiple choice questions for measuring 
knowledge, a checklist for assessing participants’ skills in searching strategies, the 
appropriateness of the found articles for the subject and the time length for searching, and a 
ten item questionnaire with five point Likert scale for measuring their satisfaction. The data 
was analyzed by chi2, t-test, ANOVA and Kruskal–Wallis through SPSS software. 
Results: The mean and standard deviation of students’ knowledge in face to face, online and 
combined educational methods were 75 ±16, 70 ± 21 and 82.2±13 out of 100, respectively. 
The mean and standard deviation of their skills in face to face, online and combined 
educational methods were 76.9±25, 70±24 and 90.7±11 out of 100, respectively. There was 
no significant difference between the scores of knowledge and skills of the three groups. 
Also, students' satisfaction showed no significant difference in the three groups.  
Conclusion: It seems that, for expanding E-learning, a combination of online and face to 
face guidance can possibly have an acceptable effectiveness. Meanwhile, for achieving such 
combined method, the appropriate ground, containing related hardware and software must 
be provided in universities. 
 
Key words: E-learning, Online education, Web based education, Distance learning, 
Knowledge, Skills, Satisfaction, Medline, Medical students.  
 
Address: Mahnaz Bahadorani, Medical Education Research Center, Isfahan University of 
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