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اي دانش دانشجويان شركت كننده در دوره آموزشي پاتولوژي عملي به  بررسي مقايسه

  *در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان) e-learning( دو روش سنتي و الكترونيكي
  

  2شمسبهزاد دكتر، 1، نويد كليني1فرزانه مروج 
  
  

  خالصه
براي توسعه آموزش و يادگيري دانشجويانشان  (e-learning) زش الكترونيكي ها به استفاده از اشكال گوناگون آمو مروزه اكثر دانشگاها :مقدمه

در اين مطالعه بر آن شديم تا محتواي آموزشي درس  .هاي موفقي در اين زمينه صورت گرفته است هاي اخير در كشور ما نيز تالش در سال. انديشند مي
  طراحي كرده، تأثير آن را بر ميزان يادگيري دانشجويان مطالعه كنيمي اينترنتي به صورت آزمايشي  پاتولوژي عملي را براي ارائه

كه هنوز درس پاتولوژي عملي را ) ترم چهار ( 1384 لعه به صورت نيمه تجربي و دو گروهي بر روي دانشجويان ورودي بهمناين مطا :ها روش
 ي پس از تهيه. ن شديتعيدر ابتدا با كمك استادان درس پاتولوژي طرح درس دوره بازنگري و اهداف آموزشي هر جلسه  .نگذرانده بودند، انجام شد
كارشناس آموزش پزشكي، مهندس برنامه نويسي كامپيوتر، مجري طرح و استادان درس، سايت  ييزها، در تيمي متشكل ازمحتواي آموزشي و كو

استادان نيز به روش سنتي ابتدا . ابتدا با دانشجويان گروه شاهد تماس گرفته شد تا در دوره شركت كنند. آموزشي به صورت جذاب و كارا طراحي شد
سپس با دانشجويان گروه مورد تماس . دادند) مطابق طرح درسي كه در مرحله قبل آماده شده بود(هاي پاتولوژيك مورد بحث  توضيحاتي در مورد حالت

ي كاربري و رمز عبور داده شد تا بتوانند از  نفري تقسيم شدند و به هر گروه يك كلمه 3-4هاي  دانشجويان به گروه. گرفته شد تا در دوره شركت كنند
  .شد  پس از پايان دوره آزمون دانش سنج از دانشجويان گرفته. ه استفاده كنندمحتواي دور

ميانگين . نفر در گروه سنتي تقسيم شدند 14نفر در گروه اينترنتي و  20نفر در دوره شركت كردند كه با توجه به وقت آزاد آنها  34ر نهايت د: ها يافته
  .> P). 001/0( بود) 75/6 ± 70/3( داري بيشتر از گروه شاهد به نحو معني )15/12 ± 77/2( ات اين آزمون در گروه اينترنتينمر

تواند در تأييد ارجحيت دوره  دار بوده است كه اين مطلب مي ها معني ي آن نتايج بيانگر آن بود كه اختالفات بين نمرات كسب شده :گيري نتيجه
كه بين نمرات دانشجويان در دو گروه سنتي و الكترونيكي وجود داشت ولي اين مطالعه  داري با وجود اختالف معني. ي سنتي باشد اينترنتي نسبت به دوره

  .گردد انجام مطالعات بيشتر براي ارزيابي طوالني مدت اين شيوه آموزشي توصيه مي. تنها تأثير كوتاه مدت اين دوره را بر دانش دانشجويان سنجيد
   .موزش مبتني بر وب، پاتولوژي، آموزش مبتني بر حل مسألهآ :واژگان كليدي

 
  مقدمه

امروزه اينترنـت و رايانـه از اجـزاي جـدايي ناپـذير      
زندگي حرفه اي پزشكان بوده و پيش بيني مي شـود  

از % 30مــيالدي در حــدود   2010پزشــكان در ســال 
در . اوقات كاري خود را با رايانـه هايشـان بگذراننـد   

حال حاضر نيز بسياري از منابع ارزشمند پزشـكي بـا   
ــترس     ــت در دس ــق اينترن ــتجو از طري ــت جس قابلي

اينترنـت بـا كمـك بـه     ). 1- 3(متخصصين قـرار دارد 
ــي   گســترش جهــاني آمــوزش پزشــكي فرصــتهاي ب

ري را براي فراگيران، موسسات آموزشي، ناشران شما
ــت   ــوده اس ــراهم نم ــذاران ف ــرمايه گ در ). 4- 5(و س

هــاي گذشــته فــن آوري در حاشــيه آمــوزش و  دهــه
يادگيري در نظـر گرفتـه مـي شـد امـا امـروزه اكثـر        
دانشگاهها بـه اسـتفاده از اشـكال گونـاگون آمـوزش      
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بــراي توســعه آمــوزش و ) e-learning(الكترونيكــي 
  ).1( انديشند يادگيري دانشجويانشان مي

از طريق شبكه به عنوان  در علوم پايه پزشكي آموزش
آموزش تكميلي به بهبود كيفيت آموزش كمـك كـرده و   
در آموزش باليني نيز در تمرين و افزايش مهارتهـا مـوثر   

مطالعات انجام شده همگي مويد اين مطلـب  . بوده است
بوده اند كه اين گونه آموزشـهاي مكمـل سـبب افـزايش     

الت يادگيري دانشجويان و ماندگاري مطالب شده و مشك
دوره هاي آموزشي اسـتاد محـور نظيرغيـر فعـال بـودن      
دانشجو در يـادگيري و مـديريت انتقـال مطالـب را نيـز      

به عنوان مثال تعدادي از دانشـگاههاي  . مرتفع كرده است
معتبر جهان دروسي نظير آناتومي تنه و فيزيولوژي را بـه  

همچنين نرم افزارهاي . صورت تحت شبكه ارائه داده اند
ه براي آموزش جراحي الپاروسكوپي طراحي تحت شبك

شده و نيز تعدادي از موسسات آموزشـي نظيـر سـازمان    
اقدام بـه  ) American Heart Association(قلب آمريكا 

تهيــه لوحهــاي فشــرده و نــرم افزارهــاي اينترنتــي بــراي 
با اين تفاسير يادگيري بـر  . )8- 6(آموزش قلب نموده اند

وشـي مـوثر و مشـوق    بـه عنـوان ر  ) Online(روي خط 
دانشجو در شكل گيري روحيه مسـتقل آنهـا در بدسـت    
آوردن اطالعات تاثير بسزايي دارد و سبب افزايش ارتباط 

دانشجو و كاهش هزينه ها مي - استاد و دانشجو- دانشجو
در اين روش دانشجو مي تواند بدون محدود شدن . شود

به زمان و يا مكاني خاص اطالعات مـورد نيـازش را در   
  .)10و9(مان و مكان دلخواه بدست آوردز

ر كشور ما نيز تالشهاي مـوفقي در  در سالهاي اخير د
اين زمينه صورت گرفته كه از اين ميان مي توان بـه دوره  

 www.ostadonline.comدر پايگاه   ICDLهاي آموزش 
و آموزش مجازي دانشگاههاي صنعتي شريف و اصفهان 

  onlineو نيز برگزاري كارگاه مهارتهاي مطالعه، ارزشيابي

ــه ال ــاتولوژي در دانشــجويان داروســازي و ارائ مهــاي پ
Weblog   ــاتولوژي در دانشــگاه علــوم پزشــكي گــروه پ

با توجه به اينكه تهيه محتواي درسي  .اصفهان اشاره نمود
ــر و نيازمنــد   ــه الكترونيكــي كــاري وقــت گي ــراي ارائ ب
مهارتهاي ويژه است در بسـياري از دانشـگاههاي جهـان    
تيمهايي متشكل از استاد درس، متخصص برنامه نويسـي  

پيوتر، متخصص برنامه هاي گرافيكي و متحرك سازي كام
و متخصص آموزش پزشـكي بـا همكـاري يكـديگر بـه      
طراحي نرم افزار هاي آموزشي جذاب  مـي پردازنـد تـا    
كاربران در كمترين مدت بتوانند نيازهاي خود را برطرف 

  ).11و10(كنند
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نيز به عنـوان يكـي از   

ح ايـران در صـورت آشـنايي بـا فـن      دانشگاههاي مطـر 
آوريهاي نـوين و آزمـودن آنهـا در مواجهـه بـا انتخـاب       
روشهاي مديريتي نوين آموزشي قطعا باآگـاهي بيشـتري   

از طـرف ديگـر نيـز بـا در نظـر گـرفتن       . عمل مي نمايد
شرايط ويـژه فرهنگي،آموزشـي و زبـاني كشـور مطالعـه      

ال دقيقتر شـيوه هـاي آموزشـي نـوين مـا را بـراي اعمـ       
تغييرات متناسب و بومي سازي آموزش الكترونيكي آماده 

  .تر مي سازد
با توجه به مطالب فوق بر آن شديم تا محتواي آموزشـي  
درس پاتولوژي عملي را براي ارائه اينترنتي بـه صـورت   
آزمايشي طراحي كـرده و سـپس بـا طراحـي نـرم افـزار       

آن  مربوطه با توجه به خصوصياتي كه قبال  ذكر شد، تاثير
 .را بر ميزان يادگيري دانشجويان مطالعه كنيم

  
  ها روش

اين مطالعه به صورت نيمه تجربـي و دو  گروهـي بـر    
كـه  ) ترم چهـار ( 1384روي دانشحويان ورودي بهمن 

نجـام  هنوز درس پاتولوژي عملي را نگذرانده بودنـد ا 
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پاتولوژي عملي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  .شد
ه و شـامل مشـاهده ميكروسـكوپي    ارائه شـد  5در ترم 

  .ضايعات پاتولوژيك بافتهاي مختلف مي باشد
  از ) 1387تير ماه ( 1387در پايان نيمسال دوم سال 

دانشــجويان داوطلــب بــراي شــركت در دوره كارگــاه 
پاتولوژي عملي كه در تابستان برگزار مي شد، ثبت نام 

مقـرر شـد در طـول ايـن دوره بصـورت گزيـده       . شد
بوط به پاتولوژي عملي قلب، خون و پوست مباحث مر

  .تدريس شود) هر كدام در دو جلسه( 
طرح درس درس پاتولوژي در ابتدا با كمك اساتيد 

. تعين شد هر جلسه دوره بازنگري و اهداف آموزشي 
ارائـه  بايسـتي  سپس محتواي درس كه در هـر جلسـه   

با توجـه بـه    .مشخص شددرس  شود با توجه به منابع
زشي هر جلسه از المهاي ميكروسـكپي كـه   اهداف آمو

قرار بود در هر جلسه مطالعه شود با دوربين ديجيتـالي  
عكسبرداري شد و تصاوير مربوطه به صورت فايلهـاي  

همچنـين تصـاوير   . تصويري در كامپيوتر ذخيـره شـد  
منتخب از كتابهاي مرجع و اطلسهاي پاتولوژي انتخاب 

  .ندشد)  scan(و تصوير برداري كامپيوتري 
براي قرار گرفتن بر خالصه اي از هر جلسه  سپس

بـه عنـوان محتـواي درسـي آن     روي سايت اينترنتـي،  
را آموزشي كه تمامي اهداف  به طوري تهيه شد ،جلسه

پوشش داده و دانشجويان بتوانند بدون نياز به استاد از 
تـا   شده بوددر تهيه اين خالصه سعي . آن استفاده كنند

كه از اهميت بيشـتري برخـوردار    مطالبي انتخاب شود
. بوده و نيازهـاي بـاليني دانشـجويان را پوشـش دهنـد     

همچنين سعي شد تا مطالب به صـورت مـوارد بـاليني    
الب يك مساله آن قبيان شوند تا دانشجويان بتوانند در 

به اين منظـور تعـدادي مـوارد بـاليني بـا      . را فرا گيرند
 ادي كوييزتعد. توجه به موضوع هر جلسه  طراحي شد

طراحي  اينترنتي نيز به صورت تصاوير ميكروسكوپيك
شد تا دانشجويان بتوانند خـود را ارزيـابي نمـوده و از    

   .ميزان پيشرفت خود مطلع شوند
  پس از تهيه محتواي آموزشي و كوييزها، در تيمـي  
متشكل از كارشناس آموزش پزشكي، مهنـدس برنامـه   

د درس، سـايت  نويسي كامپيوتر، مجري طرح و اسـاتي 
  .آموزشي به صورت جذاب و كارا طراحي شد

در طراحي سايت سعي شد تا در ابتداي هر جلسـه  
مورد باليني مربـوط بـه آن جلسـه نمـايش و در ادامـه      

پـس از آن  . اهداف آموزشـي آن جلسـه مطـرح شـود    
محتواي درسي آن جلسه به صـورت جـذاب و بـا بـه     

ايي نيـز در  در قسمته. كارگيري تصاوير متعدد بيان شد
خــالل ارائــه محتــوا كوييزهــايي برگــزار مــي شــد تــا 

همچنـين در  . دانشجويان از پيشرفت خود مطلع شوند
نيـز از  ) پـس آزمـون  (پايان هر جلسه تعـدادي سـوال   

دانشجويان پرسيده شد تا اسـتاد درس از نمـرات آنهـا    
 6به ايـن ترتيـب محتـواي آموزشـي هـر     . با خبر شود

سايت اينترنتـي هـم   . رفتجلسه بر روي سايت قرار گ
  .آماده مي باشد http://mert.mui.ac.irاكنون در پايگاه 

پس از آمـاده سـازي سـايت اينترنتـي دانشـجويان      
داوطلب  ثبت نام كننده بر اساس ميانگين نمرات چهار 
ترم گذشته و جنسيت به دو گروه مورد و شاهد تقسيم 

ه دانشجويان گروه شاهد در دوره پـاتولوژي كـ  . شدند
مطــابق شــيوه معمــول آمــوزش ايــن درس مــي باشــد 

گروه مورد دانشجوياني . شركت كردند) آموزش سنتي(
محتـواي  . بودند كـه در دوره اينترنتـي شـركت كردنـد    

آموزشــي دو دوره كــامال يكســان و بــر اســاس طــرح 
  .درسي بود كه در مرحله قبل آماده شده بود

شد در ابتدا با دانشجويان گروه شاهد تماس گرفته 
اساتيد نيز به روش سنتي ابتدا . تا در دوره شركت كنند
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توضيحاتي در مورد حالتهاي پاتولوژيك مـورد بحـث   
) مطابق طرح درسي كه در مرحله قبل آماده شده بـود (

در اين ميان موارد باليني نيـز كـه قـبال طراحـي     . دادند
. شده بود براي دانشجويان ايـن گـروه شـرح داده شـد    

مهـــاي مـــورد نظـــر را زيـــر ســـپس دانشـــجويان ال
ميكروسكوپ مطالعه نمـوده و اسـاتيد درس بـه رفـع     

پس از پايان دوره آزمون دانش سـنج  . اشكال پرداختند
  .الم بود از دانشجويان گرفته شد 9كه شامل 

سپس با دانشجويان گروه مورد تماس گرفتـه شـد   
به منظور آشنايي دانشجويان و . تا در دوره شركت كنند

روه با كـار كـردن بـا سـايت مـورد نظـر       اساتيد اين گ
ســپس . جلســات آموزشــي بــراي آنهــا گذاشــته شــد 

نفري تقسيم شدند و بـه   3-4دانشجويان به گروههاي 
هر گروه يك كلمه كاربري و رمـز عبـور داده شـد تـا     

در ابتــدا  . بتواننــد از محتــواي دوره اســتفاده كننــد   
دانشجويان به همـراه اسـتاد درس بـه مركـز كـامپيوتر      

انشكده پزشـكي مراجعـه كـرده بـه هـر گـروه يـك        د
كامپيوتر داده شد كه با نام كاربري و كلمه عبـور خـود   

در قسـمت  . وارد سايت شده و سايت را مطالعه كننـد 
دوم جلسه دانشجويان به آزمايشگاه پاتولوژي دانشكده 
پزشكي مراجعه كرده، المهاي آموزشي در اختيـار هـر   

ــا خ  ــه و از آنه ــرار گرفت ــروه ق ــا  گ ــا ب ــد ت ــته ش واس
در  ميكروسكوپ نوري تصاويري كه در مرحلـه قبـل،  

. نرم افزار آموزشي، ديده بودند را مجدد تمرين نماينـد 
ــكال    ــع اش ــه رف ــا ب ــاتيد درس تنه ــروه اس ــن گ در اي
دانشجويان اكتفا كرده و دانشجويان بايستي كه مطالـب  

  .را توسط نرم افزار طراحي شده آموزش ببينند
مشابه گـروه  (ره آزمون دانش سنج پس از  پايان دو

در پايان دوره قبل از . از دانشجويان گرفته  شد) شاهد
برگزاري آزمون دانـش سـنج دانشـجويان ايـن گـروه      

  .همچنين درآزمون رضايت سنج شركت كردند
در ) سـاعت  2(دانشجوياني كه بيش از يك جلسه 

هر گروه غيبت داشتند و يا در آزمـون پايـاني شـركت    
پس از پايـان دوره هـا   . نددز مطالعه خارج  شنكردند ا

كلمه كاربري و رمز به دانشجويان گروه شاهد نيز داده 
هم چنـين جلسـه اي بـه    . شد تا از سايت استفاده كنند

  .منظور آشنايي با سايت نيز براي آنها برگزار شد
در پايان ميانگين نمرات آزمونهاي دانـش سـنج در   

سـه داده هـا از آزمـون    براي مقاي. دو گروه مقايسه شد
ها از نـرم افـزار آمـاري    آنآناليز  و جهت T test آماري
SPSS  استفاده شد 15نسخه.  
  
  ها يافته

نفر در دوره شركت كردند كه با توجه به  34در نهايت 
نفـر در   14نفر در گروه اينترنتـي و   20وقت آزاد آنها 

ــدند   ــيم شـ ــنتي تقسـ ــروه سـ ــاري  . گـ ــت آمـ  تسـ

Kolmogrov-smirnov  توزيــع نمــرات آزمــون دانــش
  .سنج را در دو گروه از توزيع نرمال تأئيد نمود

در گـروه اينترنتـي    5.4ميانگين نمرات اين آزمـون  
ايـن   T-testبيشتر از گروه شاهد بود كه تست آمـاري  

. تأييـد كـرد    = t)583/4 و P>  001/0(اختالف را بـا  
زمون دانش سـنج در  ميانگين و انحراف معيار نمرات آ

  . آمده است 1جدول 

دانشـجويان گـروه اينترنتـي بـه ايـن سـوال كــه از       
شركت در چنين روشي احسـاس خوشـايندي داشـتند    

نود درصد دانشجويان خواستار . پاسخ مثبت داده بودند
نـود   .ارائه ساير دروس علوم پايه به اين روش بوده اند

اين شيوه و پنج درصد دانشجويان گزارش كرده اند كه 
آموزش جذاب بوده و خشـك و خسـته كننـده نبـوده     

  اند  كليه دانشجويان گروه مورد بر اين اعتقاد بوده. است
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  . كه اين روش موجب اتالف وقت آنها نمي شود
نود درصد دانشجويان گروه مورد اعتقاد داشتند كه بـه  

نود درصد . اهداف از پيش تعيين شده دوره رسيده اند
وه اينترنتي بر اين باور بوده اند كه سـير  دانشجويان گر

هشـتاد درصـد   . ارائه مطالب منطقي و منظم بوده است
دانشجويان ذكر كرده بودند كه شركت در چنـين دوره  

هشـتاد  . هايي را به ساير دانشجويان توصيه مـي كننـد  
اشـتند كـه وقـت    درصد دانشجويان اين گروه اعتقـاد د 

صددرصـد  . اختصاص داده شده به هر جلسه كافي بود
دانشجويان گروه اينترنتي از اين دوره بـه عنـوان دوره   
اي كه مي تواند موجـب مانـدگارتر شـدن مطالـب در     

شصـت و پـنج   . ذهن دانشجويان شود، نـام بـرده انـد   
درصد دانشجويان بر اين اعتقاد بوده اند كه ايـن دوره،  

قبل از برگزاري كالسهاي حضـوري كـارا   به تنهايي و 
نود درصد دانشجويان بر اين باور بـوده انـد   . مي باشد

كه در اين گونه دوره هاي آموزشـي بيشـتر بـه مـوارد     
شصت درصد دانشجويان . كليدي و مهم تكيه مي شود
در روش سنتي بـه دليـل   "گروه مورد به اين سوال كه 

يـادگيري و بـه   انتقال تجربيات استاد به دانشجو امكان 
پاسـخ منفـي داده    "خاطر سپردن مطالب بيشـتر اسـت  

آنها موافـق و يـا كـامالً موافـق ايـن      % 25بودند و تنها 
هفتاد درصد دانشجويان ذكر كـرده انـد   . قضيه بوده اند

كه عدم دسترسي آسان به اينترنت به عنوان مشكل اين 
ــد   ــي باش ــا م ــه دوره ه ــد  . گون ــنج درص ــتاد و پ هش

ينكه مي توانند در زمان و مكان دلخـواه  دانشجويان از ا
خــود بــه مطالعــه ســايت اينترنــت بپردازنــد احســاس 

هشتاد درصد دانشجويان  بـه ايـن   . خوشايندي داشتند
ــه ــوال ك ــوالني و   "س روش آموزشــي الكترونيكــي ط

 هشتاد و پـنج . پاسخ منفي داده اند "خسته كننده است
  نيكـي  درصد دانشجويان گروه مورد از آمـوزش الكترو 

به عنوان وسيله اي كه بتواند سبب آشنايي دانشـجويان  
  .با كامپيوتر و اينترنت گردد نام برده اند

 
  بحث

كـه   يانيبود كه دانشجو نياز ا يمطالعه حاك يها افتهي
بهتر توانسته بودند  دشركت كرده بودن ينترنتيدر دوره ا

در آزمون دانش سـنج  و از اطالعات خود استفاده كنند 
 افتـه ي. دوره گرفته شد موفق تر بـوده انـد   انير پاكه د
بـود كـه توسـط     يمطالعات دييمطالعه حاضر در تا يها

Van Dijken  در اين مطالعـه   .انجام شد 2008در سال
نيز دوره اينترنتي به عنوان مكمل در كنـار سـخنراني و   
كالسهاي درس ارزيابي شده و در نهايـت آن را مفيـد   

   .)13(دانسته است 
نيز انجام گرفت  Kumarو  Heliniمطالعاتي كه توسط 

همه تأئيد نمودند كه آمـوزش الكترونيكـي بـه عنـوان     
راهكاري جديد هم به تنهايي و هم به صـورت ادغـام   
يافته بـا دوره هـاي سـنتي مـي توانـد سـبب افـزايش        

  .)14,15(يادگيري دانشجويان شود
قل در اين شيوه آموزشي دانشجويان مي توانند مست

از زمان و مكان و با مديريت خود به مطالعـه محتـواي   
آموزشي بپردازند، ولي در شيوه ارائه شـده در مطالعـه   
حاضر كه دوره اينترنتي بـه صـورت مكمـل جلسـات     
عملي برگزار گرديد، دانشجويان مجبـور بودنـد تـا در    

با اين حـال  . زمان معيني به مركز كامپيوتر مراجعه كنند
ا داشتند تا پس از پايان وقـت كارگـاه   آنها اين امكان ر

  . نيز سايت را مطالعه نمايند
در اين روشها به دليل امكانات موجود به صـورت  

محتـواي دوره  .... فايل هاي مولتي مديا،انيميشين ها و 
 ايـن مطالـب در  . به صورت جـذاب ارائـه مـي گـردد    

  نظرسنجي كه از دانشجويان به عمل آمده بود نيز تأئيد
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  ر دو گروهميانگين و انحراف از معيار نمره آزمون دانش سنج د. 1جدول 
  t-test  P  انحراف از معيار ميانگين نمره آزمون دانش سنج گروه
 >٠٠١/٠  ۵٨٣/۴ 7/3 75/6 شاهد

 77/2 15/12 مورد
  

همچنـين بـا گسـترش روزافـزون كـامپيوتر و      . گرديد
اينترنت و عالقه عموم به خصوص دانشـجويان بـراي   

روشـهاي  استفاده از آن به نظر مي رسد كه ايـن گونـه   
آموزشــي از مقبوليــت بيشــتري در ميــان نســل جديــد 

همانگونه كـه دانشـجويان   . دانشجويان برخوردار باشد
  . نيز خود اذعان كننده اين مطلب بوده اند

اساتيد در اين روش مي تواننـد نحـوه ارائـه طـرح     
درس و محتواي آموزشي را قبل از ارائه به دانشجويان 

دوره آموزشـي را   pilotبارها چك كرده و به صـورت  
در صـورتي كـه در دوره هـاي سـنتي     . ارزيابي نماينـد 

اساتيد تنها مي توانند به طرح درس خود احاطه كامـل  
داشته باشند و ارائه محتـواي آموزشـي كـه مـي توانـد      
تحت تأثير شرايط خاص تغيير نمايد در ايـن روش از  

  . انعطاف پذيري كمتري برخوردار است
شده نتايج متفـاوتي نيـز از   مطالعات مختلف انجام 
به عنوان مثال در مطالعـاتي  . اين مطلب ارائه نموده اند

كه انجام شده به اين نكته اشاره شده بود كه شيوه هاي 
آموزشي سنتي به دليل اينكه تحت تأثير شرايط خـاص  
مــي تواننــد تغييــر كننــد از انعطــاف پــذيري بيشــتري 

ت بيشـتري  برخوردار بوده اند و دانشجويان نيز رضـاي 
ولي مطالعـه اي ديگـر بيـان كـرده      )18-16(داشته اند

است كه در آموزش الكترونيكي استاد مي تواند مسـير  
و جهتي كه براي ارائه مطالب در نظر گرفتـه اسـت را   
به دانشجويان القا نمايـد و قـدرت خالقيـت دانشـجو     

  .)19(تحت تاثير قرار مي گيرد
  ر كنار و به در مطالعه ي حاضر روش الكترونيكي د

صورت مكمل شيوه سنتي ارائه شده بود كـه البتـه بـه    
در ايـن  . دليل ماهيت درس پاتولوژي عملي مي باشـد 

دوره دانشجويان عالوه بر يادگيري مباحـث تئـوري و   
آشنايي با نماهاي پاتولوژيـك مـي بايسـتي كـه نحـوه      

ــد  ــز تمــرين نماين ــتفاده از ميكروســكوپ را ني در . اس
نيز همانند مطالعـه حاضـر، دوره    Van Dijkenمطالعه 

الكترونيكي به صورت مكمل دوره سـنتي ارائـه شـده    
ولـي درچنـد مطالعـه ديگـر ايـن دوره هـا بـه         )1(بود

  . )20(صورت مستقل ارائه شده بودند
دانشجويان در فرم نظرخواهي در مجمـوع از ايـن   
شيوه آموزشي راضي بوده و خواستار اين شـده بودنـد   

وم پايه نيـز بـه ايـن صـورت ارائـه      كه ساير دروس عل
مطالعات گسترده انجام شده نيـز اكثـراً بـه ايـن     . گردد

نكته اعتقاد داشته اند كه دانشجويان رضـايت بيشـتري   
  . از اينگونه روشهاي آموزشي دارند

در كنار مزيتهـاي ايـن روش آموزشـي همـواره در     
برگزاري اين دوره ها، ايرادها و مشكلهايي نيـز وجـود   

بيان شده كه  Lehmannبه عنوان مثال در مطالعه . دارد
عدم دسترسي آسان به اينترنت، سرعت پائين اينترنت، 
هزينه هاي نسبتاً زياد طراحي اين دوره هاي آموزشـي،  
عدم آگاهي كـافي اسـاتيد در مـديريت ايـن دوره هـا      

  ). 21و20(همگي از مشكالت برگزاري آنها مي باشد
ركت كننده در مطالعـه  با اينكه تعداد دانشجويان ش

فوق زياد نبود، با اين حـال نتـايج بيـانگر آن بـود كـه      
اختالفات بين نمرات كسب شده آنهـا معنـي دار بـوده    
  است كه اين مطلب مي تواند در تأئيد ارجحيـت دوره  
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  . اينترنتي نسبت به دوره سنتي باشد
كــه بــين نمــرات  عليــرغم اخــتالف معنــي داري

نتي و الكترونيكـي وجـود   دانشجويان در دو گروه سـ 
داشت ولي اين نتيجـه بيـانگر ايـن اسـت كـه شـيوه       

مذكور تنها تاثير كوتاه مـدت ايـن دوره را بـر دانـش     
لذا انجام مطالعات بيشتر براي . دانشجويان مي سنجد

  ارزيابي طـوالني مـدت ايـن شـيوه آموزشـي توصـيه       
  .گردد مي
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In Last Decades the Technology was outside the Education but these 

Days All the Universities are Eager to Use New Technologies for Improv-
ing the Quality of Education* 

 
Farzaneh Moravej1, Navid Koleini1, Behzad Shams2 

 
Abstract 

Background: Isfahan University of medical sciences as one of the top universities in Iran, with 6000 
students, will encounter problems with improving the quality of education and need to use new me-
thods for education. Having knowledge about new technologies will help us to deal with these prob-
lems. In the other hand regarding the special feathers of our country, many researches should be done 
to choose the best methods. In this study we are to deliver the content of pathology laboratory via the 
internet and evaluate the knowledge and attitude of the students. 

Methods: This was a quasi experimental study which was done in the summer of 2008 at Isfahan 
University of medical sciences. All the volunteers were registered. They were 34 students who divided 
into two groups based on their means. The control group (14students) was first told to take part the 
traditional course and the study group (20 students) takes part in the web based pathology laboratory 
and then they have gone to the laboratory and practiced their knowledge. The knowledge and attitude 
of the students were evaluated in both groups using SPSS version 15 and T-Test. 

Finding: Finally 34 students were registered, twenty students in the internet group and 14 students in 
the traditional group. The mean of knowledge questioner was 5.4 greater in the internet group than in 
traditional group (t=4.593, p<0.001). 

Conclusion: The findings of the study were shown that the students of internet group could better use 
their knowledge and had greater scores than the traditional. Finally, regarding the above it seems that 
use of such web based courses can promote students in learning. Also they are more eager to take part 
such courses. It is recommended to use this method to deliver other basic science courses. 

Keywords: Web based learning, Pathology, Problem based learning. 
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