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  چكيده

با توجه به افزايش روزافزون اطالعات در عصر حاضر و رشد و تكوين الگوهاي آموزشي و تحولي كه در مفهوم يادگيري رخ داده  :سابقه و هدف
يافته  هاي سنتي به روند آموزش در جهت استفاده از امكانات و منابع الكترونيكي و آموزش مجازي اهميت بسياري شيوهاست، تغيير رويكرد آموزش از 

  .نگر نظري صورت پذيرفت مقايسه دو روش آموزش مجازي و آموزش سنتي در تدريس درس دندانپزشكي جامعهاين پژوهش با هدف بنابراين . است

دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي كه در نيم  12و  11نفر از دانشجويان ترم  70نيمه تجربي،  در اين مطالعه :مواد و روشها
حسب ترم  بر روش سرشماري وارد مطالعه شده، نگر نظري را انتخاب كرده بودند، با واحد درسي دندانپزشكي جامعه 89- 90سال اول سال تحصيلي 

 Distance Learning  (DLAS)ها پرسشنامه ترجمه شده استاندارد ابزار گردآوري داده. كنترل قرار گرفتند در دو گروه مداخله و تحصيلي

Attitude Survey هاي موفقيت در آموزش  براساس اين پرسشنامه سنجش ويژگي. بود كه پس از تعيين روايي و پايايي مورد استفاده قرار گرفت
مجازي دانشجويان مورد ارزيابي قرار گرفت؛ سپس برنامه آموزشي به شيوه مجازي جهت گروه مداخله و روش سنتي جهت گروه كنترل به مدت يك 

همچنين ميزان رضايتمندي . ر پايان دوره، آزمون پيشرفت تحصيلي بصورت كتبي از دانشجويان هر دو گروه بعمل آمدد. ترم تحصيلي ارائه شد
 Individual Development and Educational دانشجويان دو گروه در خصوص روش آموزشي با استفاده از پرسشنامه استاندارد

Assessment (IDEA) ها از نرم افزار آماري  براي تجزيه وتحليل داده. پايايي مورد استفاده قرار گرفت پس از ترجمه و تعيين روايي و SPSS 
 . استفاده شد

 23و %) 1/36(نفر مرد  13از اين تعداد . نفر آنها در گروه آموزش مجازي قرار گرفتند 36نفر در اين مطالعه شركت نمودند، كه  70تعداد : ها يافته
از نظر اطالعات . بودند%) 6/70(نفر زن  24و %) 4/29(نفر آنها مرد  10نفر هم در گروه آموزش سنتي قرار داشتند كه  34د تعدا. بودند%) 9/63(نفرزن 

ميانگين و انحراف معيار آزمون پيشرفت تحصيلي در هر دو گروه آموزش . داري نشان داد دموگرافيك صرفا ميزان استفاده روزانه از رايانه اختالف معني
رضايتمندي دانشجويان در دو گروه آموزشي در پنج حيطه مورد . داري مشاهده نشد و سنتي مشابه بود و در مقايسه اختالف معني) خطرب(مجازي 

در چهار حيطه نخست شامل تدريس استاد، محتوي آموزش، نگرش به دوره آموزشي و دشواري درس اختالف . بررسي و مقايسه قرار گرفت
، >0001/0P(داري مشاهده شد  و صرفا در حيطه ادراك و قضاوت نهائي دانشجويان، بين دو گروه آموزشي اختالف معني داري مشاهده نگرديد معني

85/3 vs. 93/2 .(  
نگر با  در ميزان آگاهي دانشجويان در زمينه درس نظري دندانپزشكي جامعه .كليه دانشجويان اين درس را با موفقيت كامل گذراندند :گيري نتيجه

روش آموزشي مجازي در رسيدن به اهداف اصلي خود كه ايجاد نگرش مثبت . دار آماري مشاهده نشد استفاده از دو روش سنتي و مجازي تفاوت معني
دن تواند در صورت فراهم بو نمود به نحوي كه مي نگر بود، موفقيت الزم را كسب احث دندانپزشكي جامعهدر دانشجويان و جلب رضايتمندي آنان به مب

  .هاي دندانپزشكي كشور مورد استفاده قرار گيرد امكانات آموزشي و شرايط الزم با توجه به امتيازات آن به عنوان روشي جايگزين در دانشكده
   نگر ، آموزش مجازي، دندانپزشكي جامعهدندانپزشكي، روش آموزشي :كليد واژگان

  10/5/1391:تاريخ تأييد مقاله      9/5/1391: تاريخ اصالح نهايي    16/2/1391: اريخ دريافت مقالهت
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  مقدمه
امروزه در راستاي سياست سالمت دهان و دندان در سراسر 
دنيا و تحقق شعارهاي سازمان بهداشت جهاني، افزايش 

دندانپزشكان از طريق كسب و ارتقاء ديدگاه  توانمندي
توجه به وضعيت . بسيار ضروري است اجتماعيدندانپزشكي 

هاي  اجتماعي و اقتصادي بيماران و عدم وجود بيمه
هاي دهان را  پيشگيري از بيماري ناسب موضوع دندانپزشكي م

ساير كشورهاي در حال توسعه الزامي  ما و در كشور
از  دهاي كلينيكي، دندانپزشكان باي در كنار آموزش. سازد مي

 آگاهنيز نيازهاي سالمت جامعه خود و تغييرات آن  آخرين
  .)1(باشند

 دندانپزشكان در طول تحصيل مقطع عمومي، بايد در زمينه
هاي مختلف  خصوصاً گروه، برقراري ارتباط با آحاد جامعه

جهت تأمين سالمت  رسالت واقعي خود را ،هدف تالش نموده
هاي آموزشي مناسب،  همچنين تهيه و تنظيم برنامه ،آنها

 هاي دهان و دندان و در نهايت  بيمارياز  انهاقدامات پيشگير
دان براي ريزي و اجراي نيازسنجي سالمت دهان و دن برنامه

هاي اصولي و صحيح به زمامداران  پيشنهاد يا اصالح سياست
افرادي صاحب نظر، توانمند و با كفايت به عنوان امور سالمت، 

هاي مربوط  به همين جهت ايجاد توانمندي .)2(به انجام رسانند
به ارتقاء سالمت جامعه به عنوان يكي از اهداف اصلي آموزش 

همچنين  .)3(اروپا تعريف گرديده استدندانپزشكي در اتحاديه 
ن در كانادا و در تعريف توانمندي الزم براي كار دندانپزشكا

پذيري اجتماعي و توانائي ارتقاء سالمت  امريكا به مسئوليت
هاي پيشگيري اشاره  دهان بيماران از طريق بكارگيري روش

در مورد آموزش كلينيكي تأكيد  بنابراين حتي .)5،4(شده است 
هاي جامعه و بايد متناسب با نيازشود كه اين آموزش  مي

بدون تامين سالمت . متمركز بر كل سالمت عمومي بيمار باشد
؛ كند عمومي افراد جامعه تحقق پيدا نميسالمت  ،دهان و دندان

ا به عنوان يك نفر از تيم سالمت  ب ددندانپزشك باي بنابراين
هاي  ساير بخشبا همكاري  وده،تنوع نيازهاي جامعه آشنا ب

هاي هدف  دهان و دندان را براي كليه گروه جامعه، سالمت
در  نگر با فرايند آموزش مناسب درس جامعه .)6(تامين نمايد 

 ،ايجاد شدهتغيير ها، تجارب، مهارت و دانش دندانپزشك  نگرش
   .)7(گيرد ميتحت تاثير قرار  وي رفتار

به و برگزاري كالس از طريق نگر  در حال حاضر درس جامعه
 آموزش دندانپزشكي سنتي، بيشتر. شود ميرائه شيوه سنتي ا

توجه خاصي به سرعت فراگيري دانشجو  ،استاد محور بوده
تند كه سريع مطالب را معموالً در يك كالس افرادي هس .ندارد

برخي از دانشجويان نياز به زمان بيشتري براي  ،متوجه شده
ر دو گروه در سيستم سنتي همرور و فراگيري دارند، كه 

به  همچنين روش سنتي بيشتر مبتني بر. شوند متضرر مي
كمتر به يادگيري واقعي  ،خاطر سپردن مطالب درسي بوده

   .)8،9(نمايد توجه مي
با توجه به افزايش روزافزون اطالعات در عصر حاضر و رشد 

در مفهوم يادگيري رخ  تكوين الگوهاي آموزشي و تحولي كهو 
 ول با گذار از ديدگاه رفتارگرايياست، اين تح داده

)Behaviourism( به ديدگاه ساختارگرايي)Constructivism (
براي بهبود فرايند آموزش مورد  ،هاي اخير شكل يافته در دهه

لوين تافلر در جمله چنانچه آ .)9(تاكيد جهاني قرار گرفته است
ي بيسوادان آنهايدر قرن بيست و يكم، "گويد  معروف خود مي
بلكه كساني هستند كه  توانند بخوانند يا بنويسند، نيستند كه نمي

ه به نوعي اين اين جمل .)10("اند چگونه ياد بگيرند ياد نگرفته
دانشجويان خود بايد در امر  كند كه واقعيت را مطرح مي

به  .آموزش فعال باشند بخصوص در مقاطع باالتر از ديپلم
ن آموزشي امري بديهي به هاي نوي روش همين جهت جايگزيني

هاي  جمله تغيير رويكرد آموزش از شيوهاز رسد،  نظر مي
جهت استفاده از امكانات و منابع  سنتي به روند آموزش در

  . توصيه شده استو آموزش مجازي  الكترونيك
ريس مبتني بر استفاده از ابزار آموزش مجازي كه معرف تد

محور - طريق توزيع وباي از  رسانهمتن، در قالب عرضه چند 
هاي نويني است كه پيشرفت تكنولوژي  باشد، يكي از فرصت مي

چون مواردي . ده استدر اختيار آموزش قرار داIT) (اطالعات 
هاي آموزشي، آموزش از هر جا و هر زمان كه  كاهش هزينه

كامپيوتر و اينترنت ميسر باشد، تحت پوشش  دسترسي به 
زيادي از داوطلبان، تكرارپذير بودن يادگيري، قراردادن تعداد 

 - پيگيري فعاليت دانشجويان و تغيير سيستم آموزش استاد
هاي آموزش تعاملي كه در آن  شيوهمحور و –محور به دانشجو

بردن به بينش همگنان در  هيم شدن آزادانه در اطالعات و پيس
از مزاياي اين روش  آيد به عمل مي استادمحيطي با نظارت 

ترين عوامل پذيرش  جزء جذاب اين موارد ضمندر  .نوين است
ي معتبر جهان در ها از دانشگاه در بسياري ياين شيوه آموزش

 هاي اخير هاي جاري و سنتي آنها در سال مقايسه با آموزش
وزارت تابع هاي  طي دو دهه اخير دانشگاه .)9(تلقي شده است

ر كاربست ايران دعلوم، تحقيقات و فناوري در كشور عزيزمان 
و  اند، اكنون هائي را آغاز نموده اين شيوه آموزشي فعاليت

آموزش بايد هاي علوم پزشكي كشور نيز  بدنبال آن در دانشگاه
كه به  دهد نشان مي حاضربررسي  بنابراين. رايج شود مجازي

مانند  هاي مناسب موجود اجرا درآمدن اين روند با زيرساخت
هاي استاندارد شتيباني از دانشجويان وهاي پرعايت استاندارد

ه علوم كيفي محتواي مجازي در دانشكده دندانپزشكي دانشگا
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اكثر مطالعات انجام  .)11(باشد پزشكي شهيد بهشتي ميسر مي
روش سنتي در  با مجازيشده در زمينه مقايسه روش آموزش 

باشند  ميمله ايران بيانگر اين مطلب نقاط مختلف جهان و از ج
داري  تفاوت معني ،دگيري در هر دو گروه مشابه بودهكه يا

 Troy و همكاران در دانشگاه Hannay  .ده استمشاهده نش
با عنوان در تحقيق خود  2006در فلوريداي آمريكا در سال 

 "مقايسه آموزش آنالين و سنتي: ادراك آموزش از راه دور"
ور ن آموزش از راه دكه چرا دانشجويا پرسشاين در پاسخ به 

ها  مچنين ادراك آنها از چگونگي دورهكنند؟ ه را انتخاب مي
در مقايسه با  را چيست؟ كيفيت و دشواري آموزش آنالين

او . نمود هاي آموزش سنتي در كالس درس ارزيابي دوره
ه دور را ترجيح آموزش از را ،دانشجويان مشاهده كرد كه اكثر

انع از كه م عوامليساير  دهد دهند زيرا به آنها اجازه مي مي
 د مانند زمان، كار طوالني ونشو شركت آنها در كالس درس مي

ه نتايج نشان داد ك همچنين. را تعديل نمايند گيخانواد اشتغاالت
در مقايسه با روش  دور رادانشجويان كيفيت آموزش از راه 

گوياي نظر ه اين مطالعنتايج همچنين  .دانند مي سنتي باالتر
  .)12(بودآنالين به آموزش  مثبت دانشجويان

با ) 2005(و همكاران  Rosenfeldديگري كه توسط  مطالعهدر 
زش سنتي در با آمو نتايج آموزش از راه دور مقايسه"عنوان 

انجام گرفت ميزان  "جامعه شناسيكالس درس در دانشكده 
يادگيري دانشجويان توسط نمره پاياني در هر واحد درسي 

داري بين اين دو  كه تفاوت معني نشان دادنتايج . شدارزيابي 
 در مقايسه) Rosenfeld )2005روش آموزشي وجود ندارد و 

دوره در آموزش ميزان تكميل و اتمام  ،دو روش آموزشي
اين نتايج بيانگر . داند را بيشتر از آموزش از راه دور ميسنتي 

در مبحث  به آموزش مجازينسبت نظر منفي اين دانشجويان 
  .)13(است شناسي جامعه

نگرش مثبت به آموزش مجازي در بين  از سوي ديگر
از جمله در . دانشجويان در تحقيقات متعددي گزارش شده است

در رشته  2007در سال كه و همكاران Vandeweerd مطالعه 
بخشي آموزش مجازي در ارزيابي اثر"دامپزشكي با عنوان 

د ارتوپدي رشته راديولوژي واحمقايسه با آموزش سنتي در 
نگرش دانشجويان نسبت به آموزش  انجام پذيرفت "ها اسب

قرار ارزيابي مورد اي ليكرت  نقطه 7مجازي توسط مقياس
تفاوت سنجي، هاي آماري استفاده شده براي نظر آزمون. گرفت
نگرش مثبت دانشجويان به ارائه اين داري را مبني بر  معني

همچنين نتايج . )14(ندنشان داد مجازيواحد درسي به صورت 
بررسي "با عنوان  )2012(و همكاران  Zarif sanaieyتحقيق  
كننده  اي دانش و رضايتمندي پزشكان عمومي شركت مقايسه

قبل و بعد از شركت در دوره بازآموزي ديابت با دو شيوه 

بين نحوه نشان داد كه  "آموزش الكترونيكي و آموزش سنتي
كامپيوتر با نگرش و وهش به هاي پژ دسترسي نمونه

يادگيري الكترونيكي ارتباط  سنجي آنها نسبت به رضايت
  ).15(د دارداري وجود  معني

نگر نظري در  جامعه كنون درس دندانپزشكيكه تا از آنجا
 ارائه نشده )on-line(دانشكده دندانپزشكي بصورت مجازي 

اين برنامه در  بود، همچنين با توجه به تعداد باالي مخاطبين
حاضر با تحقيق  ،بين دانشجويان و فارغ التحصيالن اين رشته

و  اين درس طراحي و اجراي برنامه آموزش مجازي هدف
شركت در كالس (دريس سنتي هاي ت مقايسه آن با شيوه

بررسي وجوه تشابه يا اختالفات و امتيازات هر  ، همچنين)درس
تواند بر  ررسي مينتايج اين ب .صورت پذيرفتيك بر ديگري 

به اتخاذ تصميمات  اساس شرايط و امكانات محيط آموزشي
هاي  تر روش ريزي براي اجراي هر چه گسترده الزم و برنامه

   .آموزشي مناسب بيانجامد
  

  :مواد و روشها
  

را دانشجويان دانشكده دندانپزشكي  جمعيت هدف اين مطالعه
مطالعه از . دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تشكيل دادند

گيري از نوع  ماهيت نمونهبود و با توجه به نيمه تجربي نوع 
از دانشجويان  دانشكده دندانپزشكي نفر  70سرشماري، ازكليه 

سال اول سال يمدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي كه در ن
نگر نظري را  واحد درسي دندانپزشكي جامعه 89-90تحصيلي

در خواست شد تا در صورت تمايل در انتخاب كرده بودند، 
دانشجويان موافقت خود را به  تمامي .مطالعه شركت نمايند

   .نمودندصورت كتبي اعالم 
ها در اين مطالعه آوري اطالعات و سنجش متغير ارجمعابز

  :ه در سه بخشو مقايسه بين دو گروبود پرسشنامه 
  اطالعات دموگرافيك - 1
 ارزيابي يادگيري اهداف آموزشي - 2

در به موفقيت دانشجويان نسبت ارزيابي نگرش  - 3
دوره  ازرضايتمندي دانشجويان  ارزيابي ويادگيري 

 درسي 

  .صورت پذيرفت
سن، جنس، وضعيت تاهل، وضعيت  اطالعات دموگرافيك شامل

ميزان استفاده و  ، وضعيت سكونت، دسترسي به رايانهاشتغال
ارزيابي يادگيري اهداف آموزشي در پايان ترم با  .بود از رايانه

اساس اهداف آموزشي تدوين شده  استفاده از پرسشنامه بر
گيري  بيست اندازه نمرات اخذ شده بين صفر تا. صورت گرفت

جهت مقايسه يادگيري دو و نمره امتحان در هر دو گروه  شد
به منظور  .قرار گرفتاري مورد آزمون آمآموزشي  شيوه
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نسبت به موفقيت خويش در  سنجش نگرش دانشجويان
يادگيري و سنجش ميزان آمادگي دانشجويان براي استفاده از 

 Distanceاز پرسشنامه استاندارد سيستم آموزشي مجازي

Learning Attitudes Survey DLAS استفاده شد. 
سواالتي با اي  سوال سه گزينه 12سشنامه به صورت پر
خود ، جزئي از كالس بودن ميزان نياز به گرفتن درس،باره در

وقت  كالس، يادگيري انفرادي، مفيد بودن بحثباط بودن، انض
توضيح استاد، ميزان زمان يادگيري، نگرش به تكنولوژي، نياز 

به پرسش تمايل ، حضور منظم كالسيبه كمك در فهم مطالب، 
 يامتياز هر گزينه داراي .ودب اي هاي رايانه مهارتاز استاد، 

و بصورت  مجموع امتيازات محاسبه. بود 3تا  1مشخص از 
  :ندارزيابي شد زيرمطرح شده در 

بر اساس . بودامتياز  36و حداكثر نمره معادل  12حداقل نمره 
هاي قبلي صورت گرفته در مطالعات متفاوت كسب نمره  آزمون

يادگيري مجازي  و كمتر به معناي عدم مؤفقيت دانشجو در 17
اين شيوه آموزشي استفاده از دانشجو و بهتر است  است

- 26كسب نمره  .مند گردد ننموده، از شيوه آموزش سنتي بهره
باشد ولي  فقيت دانشجو در يادگيري مجازي ميبه معناي مو 18

 و بيشتر 27امتياز در مقايسه با دانشجوياني كه   دانشجو
رسي و عادات مطالعه خود در برنامه د نمايند بايد كسب مي

و بيشتر به معناي  27تغييراتي اعمال كند و كسب امتياز 
در . دانشجو محسوب شد مجازيبيشترين موفقيت در يادگيري 

بود،  و بيشتر 18امتياز  شده كسب حداقل نمره مطالعه حاضر
دو روش آموزشي  كه نشانگر موفقيت تمامي دانشجويان در

دو گروه تجربي و  تحصيلي به دانشجويان براساس ترم ،بود
  .شاهد تقسيم شدند

و براي گروه اهد واحد درسي به صورت سنتي اي گروه شبر
هاي  فصلسر. ارائه شد مجازيتجربي واحد درسي به صورت 

و از اساتيد  ارائه شده براي هر گروه آموزشي مشابه بود
درابتدا يك جلسه توجيهي در . شديكسان براي تدريس استفاده 

محتواي آموزشي سيستم  نحوه استفاده از امكانات ومورد 
ن ابهامات دانشجويا و خط ارائه و به كليه سواالتآموزشي بر

 ،نام و اخذ رمز عبور پس از تكميل ثبت. پاسخ داده شد
با استفاده از  ،كرده دانشجويان اجازه ورود به سيستم را كسب

ني و هاي مت كه شامل فايل خط محتواي تعيين شده راروش بر
  .تصويري بود دريافت كردند- صوتي

همزمان  توانستند بطور همزمان و غير همچنين دانشجويان مي
با ساير  الكترونيكيا از طريق ارسال پست  در تاالرهاي گفتگو

ركرده، سوالي را درس ارتباط برقرا اساتيدگروهان و  هم
در ضمن با اتصال . ردازنددرسي بپ تيا به رفع اشكاالبپرسند 

ترين اطالعات  هاي مرتبط با موضوع، آخرين و جامع سايتبه 

در كالس درس سنتي نيز به . را در آن زمينه به دست آورند
درس با همان موضوع و محتوا  جلسه 17صورت حضوري 

در ضمن در پايان هر مبحث از دانشجويان  .برگزار گرديد
در انتهاي . شد به صورت تستي گرفته مي يآزمون ،جهت تمرين

  .آزمون نهايي برگزار گرديد نيز م سال تحصيليني
 سنجي از پرسشنامه استاندارد جهت سؤاالت رضايت

Individual Development and Educational 
Assessment (IDEA) 5(گيري ليكرت  مقياس اندازه با 

حيطه را شامل  5سنجي  فرم رضايت .استفاده شد )اي نقطه
تدريس استاد با وط به حيطه بيست سوال مرب .شد مي

تقريبا  -مكررا - بعضي اوقات - گاها -بندرت(هاي  گزينه
به حيطه محتواي آموزشي با سوال مربوط  12، )هميشه
 3، )فوق العاده-زياد - متوسط –كم -هيچ(هاي پيشرفت  انتخاب

 -خيلي كمتر(دشواري درس با كدهاي  سوال در رابطه با حيطه
سوال مربوط به حيطه  7، )خيلي بيشتر - بيشتر -متوسط - كمتر

 5نگرش و رفتار دانشجويان درباره كل دوره آموزشي و 
انشجويان سوال انتهايي در ارتباط با حيطه ادراك و قضاوت د

 -نظر بي -مخالف -كامال مخالف(هاي  در مورد آموزش با گزينه
ورت ميانگين و به ص نتايج حاصل .بود) كامال موافق  -موافق

  . ندهر حيطه ارائه گرديد در صدانحراف معيار و در
ها از روش اعتبار محتوا  به منظور تعيين روايي پرسشنامه

 IDEAهاي مورد استفاده  پرسشنامهابتدا . استفاده شد
 نظر ارائه بنفر از افراد صاح 5 سپس به ،ترجمه شده DLASو

ند و بر اساس نظريات دريافت شده مورد اصالح قرار گرفت
 10 ميان پرسشنامه ،ت تعيين پاياييجه. )95/0=تحليل محتوايي(

توزيع و با ) با روش جايگزيني(نفر از افراد مورد مطالعه 
آلفاي ( گرديدرونباخ پايايي پرسشنامه تعيين محاسبه آلفاي ك

  .)97/0=كرونباخ
هاي آماري توصيفي مانند  پس از استخراج اطالعات از روش

ي كاي دو ميانگين، انحراف معيار، جداول توصيفي آزمون آمار
 ها در نرم افزار براي مقايسه ميانگين t و آزمون آماري 

SPSS-Version18 سطح در اين تحقيق  .استفاده شد
  .در نظر گرفته شد 05/0 داري كمتر از معني

 
  :ها يافته

  
نفر از دانشجوياني كه در نيمسال اول سال  70در اين مطالعه 

نگر نظري را  واحد درسي دندانپزشكي جامعه 89-90تحصيلي
شركت داده و داوطلبانه انتخاب كرده بودند بر حسب تمايل 

سنتي  و مجازيتفاوت معناداري بين دو گروه آموزش . شدند
اهل، وضعيت ت سن، جنس،شامل از نظر اطالعات دموگرافيك 
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دسترسي به رايانه وجود و  وضعيت اشتغال، وضعيت سكونت،
يانه در دو گروه مورد روزانه از را اما ميزان استفاده. نداشت

  .  بررسي تفاوت معني داري نشان داد
ارزيابي يادگيري اهداف آموزشي در پايان ترم تحصيلي بر 

 .صورت گرفتاساس نمرات اخذ شده بين صفر و بيست 
 1و سنتي در جدول شماره  مجازيوضعيت دو گروه آموزش 

   .استآمده 

  
  مقايسه نمرات نهايي دانشجويان در دو گروه مورد بررسي  - 1جدول

 
  ميانه  ماكزيمم  مينيمم انحراف معيار ميانگين تعداد  

  گروه
  5/15  19  12  1323/2  694/15  36  مجازي
  25/15  5/19  12  0339/2  809/15  34  سنتي

  
، انحراف معيار، ميانگين شود مالحظه ميهمانگونه كه در جدول 

گروه نمرات نهايي دانشجويان  در  ميانه و مينيمم، ماكزيمم
ميانگين، انحراف معيار، مينيمم، خط بسيار شبيه به آموزش بر

آموزش انشجويان در گروه نمرات نهايي د ميانه و يممماكز
و ميانگين گروه  694/15 ميانگين گروه تجربي( سنتي است

   .)809/15 شاهد
نمرات نهايي دانشجويان در دو گروه آموزش از  براي مقايسه

بين نمرات  يدار تفاوت معني .اي استفاده شد دو نمونه  tآزمون

  . =P)819/0(مالحظه نشد نهايي دو گروه 
سنجش نگرش  نتيجه بررسي انجام شده در خصوص

به يادگيري مجازي، با استفاده از پرسشنامه نسبت دانشجويان 
به صورت ميانگين و انحراف معيار در دو   DLASاستاندارد

 شدهارائه  2و سنتي در جدول شماره  مجازيگروه آموزش 
   .است

 گروه مورد بررسي دو موفقيت در يادگيري درارزيابي دانشجويان نسبت به  -2جدول 

 Pvalue  جمع سنتي(%) مجازي(%)  

  74/0    1/26±4/3  4/26±4/3  انحراف معيار±ميانگين
      18 - 34  20 – 35  ماكزيمم و مينيمم
دانشجويان با امتياز
  23% )9/32(  15% ) 1/44(  8% ) 2/22(   27مساوي و بيشتر از

51/0  
- 26امتيازدانشجويان با 
18   )8/77 (%28  )9/55 ( %19  )1/67 ( %47  

دانشجويان با امتياز 
  0/0%) 0/0(  0/0%) 0/0(  0/0%)0/0(   17مساوي وكمتر از

  70% )100(  34% ) 100(  36% ) 100(  جمع
 
 

مساوي ي ها هيچكدام از دانشجويان امتياز بر اساس اين يافته
كه به معناي عدم موفقيت دانشجو در يادگيري  17يا كمتر از 

كسب  18- 26نمره %) 67(نفر  47. بود كسب نكردندمجازي 
 ،استكه به معناي موفقيت دانشجو در يادگيري مجازي نمودند 

در برنامه درسي بايد دانشجو  البته با درنظر گرفتن اين نكته كه
%)  33(نفر  23.مال كندغييراتي اعو عادات مطالعه خود ت

كه به معناي بدست آوردند  27 ي مساوي يا بيشتر ازامتياز
نتايج . شود محسوب مي مجازيبيشترين موفقيت در يادگيري 

استفاده از بدست آمده نشانگر اين است كه دانشجويان آمادگي 
  .ندررا دا  مجازيآموزش 

 
 

 ارد از پرسشنامه استاند دانشجويان به منظور سنجش رضايت

IDEA شد اي استفاده گيري ليكرت پنج نقطه قياس اندازهبا م .
اين پرسشنامه شامل پنج حيطه تدريس استاد، محتواي 

دشواري درس، نگرش به دوره آموزشي، ادراك و آموزشي، 
هاي  نتايج حاصل از حيطه. باشد قضاوت نهايي دانشجو مي

و نمودار  3رضايتمندي به صورت تجمعي در جدول شماره 
ميانگين و  ،در حيطه تدريس استاد. اند ارائه گرديده 1شماره 

و سنتي مجازي ترتيب در دو گروه آموزش ه ب انحراف معيار
 در حيطه محتواي آموزشي ،)71/3 ±68/0(و ) 89/3 87/0±(
، در حيطه دشواري درس )35/3±81/0(و ) 90/0±59/3(
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به دوره ، در حيطه نگرش )80/0±91/2( ،)55/0±76/2(
و در حيطه ادراك و ) 50/3±54/0(و ) 54/3±67/0(آموزشي 

بدست ) 93/2±53/0(و ) 85/3±98/0(قضاوت نهايي دانشجو 

بر اساس اين نتايج تنها در حيطه ادراك و قضاوت نهايي . آمد
  .>P) 001/0(دانشجو اختالف معنا دار مشاهده گرديد 

  
  مورد بررسيهاي رضايتمندي دانشجويان در دو گروه  مقايسه ميانگين و انحراف معيار حيطه - 3جدول

سي
رر
ه ب

يط
ح

  

و  ميانگين  تعداد  گروه 
 P-value  انحراف معيار

  71/3±68/0  34  سنتي 343/0  89/3±87/0  33  مجازي  تدريس استاد
  35/3±81/0  34  سنتي 254/0  59/3±90/0  36  مجازي  محتواي آموزشي
  91/2±80/0  34  سنتي 389/0  76/2±55/0  36  مجازي دشواري درس

نگرش به دوره 
  آموزشي

  50/3±54/0  33  سنتي 780/0  54/3±67/0  36  مجازي
ادراك و قضاوت 
  نهايي دانشجو

  93/2±53/0  34  سنتي 000/0  85/3±98/0  36  مجازي

P=0.00

٠.٠

٠.۵

١.٠

١.۵

٢.٠

٢.۵

٣.٠

٣.۵

۴.٠

۴.۵

۵.٠

تدريس محتوا دشواری نگرش قضاوت

مجازی

سنتی

  
 مورد بررسيهاي رضايتمندي دانشجويان در دو گروه  مقايسه ميانگين حيطه -1نمودار 

 
 

  : بحث
  

در يادگيري  )برخط( مجازياين مطالعه كارآيي روش آموزش 
براي آموزش اهداف آموزشي و جلب رضايتمندي دانشجويان 

ه مقايسه با روش ارائ نگر نظري را در درس دندانپزشكي جامعه
اي مورد بررسي  برخي متغيرهاي زمينه. سنتي ارزيابي نمود

جمله سن، جنس، وضعيت تاهل، وضعيت از در اين مطالعه 
، در دو گروه اشتغال، وضعيت سكونت، دسترسي به رايانه

و برابر نتايج حاصل  ندو سنتي يكسان بود مجازيآموزشي 
 Reimeداري مشاهده نشد در حالي كه در مطالعه اختالف معني

رابطه با سن و جنس  در )2005( Rosenfeld و ) 2008( 
با در نظر گرفتن تاريخ . )13،16(دار وجود داشت  ياختالف معن

هبود وضع اقتصادي و انجام مطالعه، شايد گذشت زمان و ب
اجتماعي موجبات افزايش دسترسي در هر دو جنس و سنين 

  . مختلف را فراهم نموده است
بين دو  ميزان استفاده روزانه از رايانهتنها در در اين مطالعه 

Error bar=5% 
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كه عمالً  با توجه  داري بدست آمد گروه آموزشي اختالف معني
استفاده از  به رويكرد آموزش مبتني بر شبكه كه دسترسي و

براي كشور  وسازد، اين اختالف بروز نموده  مي آسانآن را 
در دانشكده  نسبت به به شبكه ما به دليل دسترسي بيشتر 

  . امري بديهي استمنزل 
در مطالعه چه در روش آموزش برخط و  دانشجويانمشاركت 

چه در روش سنتي تا پايان مطالعه به طور كامل اتفاق افتاد و 
واحد درسي را به  يهر دو گروه آموزش ويان دركليه دانشج

اين نتيجه با . در آزمون نهايي شركت نمودند ،اتمام رسانده
كه با تحقيق  در حالي .)17( مطابقت دارد) Hale  )2009مطالعه

Rosenfeld )2005(  تكميل دوره در فراگيران  كهمطابقت ندارد
به روش سنتي در مقايسه با آموزش برخط به مراتب بيشتر 

به ميزان عالقه و اهميت اين تفاوت . )13(گزارش گرديد 
حصيلي و درس مورد سنجش بستگي دانشجويان به رشته ت

در دانشگاه علوم پزشكي شهيد  ايج حاصلبر اساس نت. دارد
ر اياالت متحده افزايش نشان د بهشتي و دانشگاه ايالتي ويچيتا

  .دهد مي
از آزمون پيشرفت تحصيلي  حاصل ميانگين و انحراف معيار

برخط و سنتي بسيار دانشجويان در هر دو گروه آموزش 
 .داري مشاهده نگرديد يآنها اختالف معن، ميان شبيه هم بوده
 آموزش الكترونيكي دنده وجود دارند كه نشان ميمطالعاتي نيز 

 مطالعه از توان مي راستا اين در .است ارجح سخنراني روش بر

Noohi آموزش خود مطالعه در كه برد نام )2009( همكاران و 

 بررسي الكترونيكي و سخنراني صورت به را مراقبت پرستاري

 در توانند پرستاران مي كه داد نشان آنها نتايج مطالعه .نمودند

 سنتي آموزش جايگزين را الكترونيكي روش آموزش، زمينه

  .)18(نمايند
Abutarbush )2006(، Garland )2010( و Thomas )2006( 

البته انتظار اين ). 19- 21( گزارش نمودندنيز نتايج مشابهي را 
ي در اين دانشكده نيز ا هاي آتي چنين نتيجه است كه طي سال

  .اتفاق بيفتد
از پرسشنامه سنجش نگرش دانشجويان نسبت به  نتايج حاصل

نان آمادگي آموزش برخط را يادگيري مجازي نشان داد كه آ
اين يافته با نظراتي مطابقت دارد كه معتقدند  .داشتند

دانشجوياني كه آمادگي و تمايل به آموزش برخط را دارند، 
هاي  عادات ويژه مطالعه، سبكو نيز داراي  انظباط و انگيزهبا
اي  دگيري شخصي و برخورداري از اطالعات اوليه رايانهيا

   .)17( باشند بيشتري مي
ن رضايتمندي دانشجويان در  دو گروه در مطالعه حاضر ميزا

آموزش بر خط و سنتي در پنج حيطه مورد بررسي قرار گرفت 
 .پاسخگو بودندسواالت متنوعي را دانشجويان كه در هر حيطه 

اي آموزشي،  استاد، محتو چهار حيطه نخست تدريس در
دشواري درس مورد ارزيابي قرار  و نگرش به دوره آموزشي

گروه آموزشي  هر دو گرفت و ميانگين نمرات رضايتمندي در
  . داري مشاهده نگرديد يو مشابه بوده، در كل اختالف معن باال

ايالتي در دانشگاه  )2009( و همكاران Hale اين يافته با مطالعه
 با سواالت مشابه ميزان متوسط رضايت در هر دوكه ويچيتا 

 همچنين .يكسان برآورد نمود مشابهت داردگروه آموزشي را 
مطابقت دارد ) 2008(و همكاران  Reime با پژوهش ها اين يافته
 ،مشابه روش سنتي بودهمجازي ند رضايت در روش كه معتقد

  . )16،17(ند ا هدانشجويان از هر دو روش رضايت داشت
 Zolfaghari در مطالعه خود نشان دادند ) 2007( همكاران و

موزش مجازي با در نظر گرفتن هاي آ استفاده از روش كه
هاي مجازي  تعاملي مناسب و جذاب ساختن محيط هاي محيط
   .)22(است رانگيختن فراگيران مناسب براي ب

در تحقيق حاضر رضايتمندي دانشجويان آموزش ديده با 
ادراك و قضاوت نهايي نسبت به "حيطه پنجم روش بر خط در 

 دار ييسه با روش سنتي داراي اختالف معندر مقا "آموزش
در  )2006( و همكاران Maureenتايجاين يافته با ن. بود

مقايسه آموزش : ادراك آموزش از راه دور"عنوان  پژوهشي با
  .)12(مطابقت دارد "آنالين و سنتي

دور را  ان آموزش از راهچرا دانشجوي هايي چون پرسشبا  
ها  قضاوت آنها از چگونگي دورهادراك و كنند؟ و  انتخاب مي

وزش هاي آم آموزش آنالين در مقايسه با دوره كيفيت چيست؟
نتايج نشان داد كه  .سنتي در كالس درس ارزيابي شد

  .دهند تر آموزش از راه دور را ترجيح ميدانشجويان بيش
در مطالعه حاضر در رابطه با سواالت مورد سنجش اين حيطه  

امكان ارتباط بين دانشجويان با كه  داي بو طراحي دوره بگونه
هاي  اساتيد وجود داشت و دانشجويان قابليتبا و  يكديگر

نتايج اين پژوهش با  .ندرا ترجيح داد مجازيارتباطي آموزش 
آنها معتقد  .مطابقت دارد )2004( و همكاران Browne هاي يافته
هاي ارتباطي بين اساتيد و دانشجويان  استفاده از روش بودند

خط، در باال بردن موزش برهاي آ نگام استفاده از دورهه
  .)23(دننماي ايفا ميهاي دوره آموزشي نقش مهمي  قابليت

در مطالعه حاضر دانشجويان طراحي و ارائه درس استاد به 
هاي  با يافتهمشابه  يها يافته. ندادخط را ترجيح دشيوه بر

Ryan بر طراحي و ارائه مؤثر محيط  )2007( و همكاران
  .)24(داللت دارندمجازي آموزش 

 Ludlow  در تحقيق خود نشان دادند كه ) 2000(و همكاران
همچنين كيفيت  ،كنندگان در مطالعه قابليت دسترسي شركت
 آموزش را در روشصفحه وب  ها و راديوگرافي در عكس
  .)25( دهند ترجيح ميمحور  -وب
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ودن در فرايند آموزش در مطالعه حاضر ميزان سهيم ب همچنين
 به گواه متخصصين كه دار بود و معني خط بيشتردر تدريس بر

چنانچه  ،نشانگر آموزش با محوريت دانشجو استاين امر 
هدايتگر الزامات  ،دانشجو خود شروع كننده آموزش خود بوده

مشاركتي بين بصورت شيوه آموزشي در  .باشد درسي مي
     .)9،26( شود ، موفقيت بيشتري حاصل مياستاد و دانشجو

رعايت استانداردهاي كيفي آموزش كه الزمه آن اين نتيجه با 
ه رعايت استانداردهاي پشتيباني از دانشجو و طراحي و ارائ

  ).11(يابد ، تحقق ميباشد محتوي آموزشي با كيفيت باال مي
استفاده از ابزارهاي ارتباطي و سهيم بودن دانشجويان و 

اي ه رضايتمندي و موفقيت دورهآنها با يكديگر در ميزان تعامل 
با تامين اين روش جديد بنابر. آموزشي مجازي موثر است
تواند همچون آموزش سنتي مورد  رضايتمندي دانشجويان مي

در آموزش  در كنار نكات مثبت يافت شده. استفاده قرار گيرد
مجازي بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه اين روش به 

توان  ميحاضر تحقيق هاي  از يافته .داردنياز امكانات بيشتري 
ميزان آگاهي دانشجويان در ميان  كرد كه برداشتچنين 

نگر در دو روش  درس نظري دندانپزشكي جامعه خصوص
. ود نداردوجدار آماري  تفاوت معني) برخط(مجازي سنتي و 

ه اين يافته با نتايج تحقيقاتي كه ميزان يادگيري مجازي را مشاب
- 22،24،25،30 (اند، مشابهت دارد روش سنتي گزارش نموده

27(.   
  

  :گيري نتيجه
  

با توجه به مشابهت دو روش آموزشي، آموزش برخط 
براي ارائه درس دندانپزشكي تواند جايگزين مناسبي  مي

آموزشي برخط در رسيدن به اهداف روش . نگر باشد جامعه
اصلي خود كه ايجاد نگرش مثبت در دانشجويان و جلب 

باشد،  نگر مي آنان به مباحث دندانپزشكي جامعه رضايتمندي
 ،در صورت فراهم بودن امكانات و شرايط الزم. بودموفق 

تواند به يادگيري مشابه روش  مي مجازياستفاده از روش 
  .شودنجر مسنتي در نزد دانشجويان 

  
  :اتپيشنهاد

  
با توجه به يكسان شدن كوريكولوم درسي در كشور بهتر 

هاي مشابهي در  نسبت به انجام بررسياست مطالعات آينده 
 اقدام نمايندهاي دندانپزشكي كشور  تعداد بيشتري از دانشكده

تا با تاييد وجود امتيازات بيشتر در متد آموزشي مجازي در 
اده از اين الگوي برتر در ساير دروس اين درس، نسبت به استف

جويي در  آن نظير صرفهاز مزاياي ارزشمند استفاده نظري و 
تر از اساتيد  استفاده مطلوبفضاي آموزشي و  ها، وقت، هزينه
  .كسب نمودبازدهي و منافع بيشتري  ارزشمند،

  
  :تقدير و تشكر

  
طرح مصوب معاونت محترم پژوهشي دانشكده  مطالعه حاضر
پايان نامه  و طرح تحقيقاتي و همچنين قسمتي از دندانپزشكي 

قاي دكتر محمد حسين آان با راهنمايي دكتر آذين نوري
در اينجا نويسندگان  بر خود فرض  .باشد خوشنويسان مي

ي عزيزاني كه در اين تحقيق ياري ها و همكار دانند از تالش مي
  .اند تقدير و تشكر نمايند نموده
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