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Abstract 

Background and Objective: Innovation, evaluating, and stabilizing the desirable 

educational practices are important tasks of the educational system. Accordingly, 

the purpose of this study is to investigate and compare the effect of in-person and 

teacher-centered education with virtual education in learning the history of Islamic 

culture and civilization course of Hamadan Medical Sciences students. 
Materials and Methods: This is an applied study in terms of nature and purpose and 

a quasi-experimental study. The statistical population consisted of 30 female medical 

students of Medical Sciences University of Hamadan who chose the book of History 

of Islamic Culture and Civilization in 2018; they were divided into two groups of 15 

to participate in the process of in-person and teacher-centered education, and virtual 

education for teaching and learning Chapter 10 (Introduction to the basics of Iranian 

traditional medicine) by simple random allocation method. The evaluation criterion in 

the learning dimension of the course was the score obtained in the test. The validity of 

the questionnaire of their attitude toward these two educational methods were 

evaluated by the professors and experts in this field, and its reliability was confirmed 

by conducting a guide study and calculating the Cronbach's alpha. 

Results: The findings indicated that the students' academic test scores in this 

course, social cohesion and instructor had been in a better position in-person and 

teacher-centered teaching method. The mean of other elements such as success, 

negative affection, spontaneity in learning, opportunity and even overall 

satisfaction in the in-person method had been higher than the virtual teaching 

method. The findings show that in the virtual teaching method, the mean of social 

cohesion and students' satisfaction with the course instructor had been lower than 

the criterion mean.  
Conclusion: From the students' point of view, the presence and interaction with the 

professor is an essential and important element in the teaching and teaching 

methods that this interaction will lead to the development of relationships and 

social cohesion between the students and professor. In addition, the high mean of 

the test scores in the in-person and teacher-centered methods compared to the 

virtual method can indicate the shared role of the professor and student in learning. 
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 : 10.29252/psj.18.2.97 
 

 یادگیری میزان در مجازی آموزش با استادمحور آموزش حضوری و شیوه تاثیر مقایسه

 دانشجویان اسالمی تمدن و فرهنگ تاریخ درس

،*8بهروز شورچه
، 6، سیدمحمد معصومی5، فرهاد فراهانی4، سعید بشیریان3، مریم موسیوند2، منصور حیدری  

 9، زهراقادری7مجیدبراتی

 ای معارف اسالمی و علوم سالمت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران مرکز توسعه پژوهش بین رشته عضو 1
 ای معارف اسالمی و علوم سالمت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایرانمرکز توسعه پژوهش بین رشته عضو 2
 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، مربی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران 3
  مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران 4
 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان، ایران  استاد گروه گوش و حلق و بینی، 5
 ای معارف اسالمی و علوم سالمت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایرانمرکز توسعه پژوهش بین رشته عضو 6
 دان، ایرانمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، هم 7
ایران،  دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی، موسسه مطالعات تاریخ علوم پزشکی، طب اسالمی و مکمل، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی 8

 تهران، ایران

 .دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایرانای معارف اسالمی و علوم سالمت، کارشناس مرکز توسعه پژوهش بین رشته، بهروز شورچه * نویسنده مسئول:

 shourcheh61@gmail.comایمیل: 

 
 

 13/88/1338 تاریخ دریافت مقاله:

 12/12/1338 تاریخ پذیرش مقاله:

 چکیده

 با استادمحور )سنتی( آموزش حضوری و هایشیوه تاثیر مقایسه و هدف این پژوهش تعیین سابقه و هدف:

 همدان است. سیناابن دانشجویان اسالمی تمدن و فرهنگ تاریخ درس یادگیری میزان در مجازی آموزش

 38آماری جامعه .بود تجربی نیمه مطالعه یک و کاربردی هدف و ماهیت لحاظ این پژوهش از ها:مواد و روش

درس تاریخ فرهنگ و 1337در سال  که بودند دانشجویان دختر رشته پزشکی دانشگاه ابن سینا همدان از نفر

شرکت در پانزده نفره جهت  گروه دو به ساده تصادفی تخصیص روش تمدن اسالمی را انتخاب نمودند؛ این تعداد با

مالک  .جهت آموزش درس آشنایی با مبانی طب سنتی ایران تقسیم شدند مجازی آموزش و آموزش سنتی فرآیند

ارزیابی در بعد یادگیری درس نمره کسب شده در آزمون بود. و روایی پرسشنامه بررسی نگرش آنان نسبت به این 

یی آن از طریق انجام مطالعه راهنما و محاسبه دو شیوه آموزشی توسط اساتید و متخصصین در این زمینه و پایا

 آلفای کرونباخ به تأیید رسید.

 در دوره مدرس و اجتماعی همبستگی علمی دانشجویان در درس مذکور، آزمون نمره که نتایج نشان داد ها:یافته

 موفقیت، نظیر میانگین دیگر عناصر. است داشته قرار تریمناسب وضعیت در حضوری و استادمحور تدریس روش

 تدریس روش از بیشتر کلی در روش حضوری رضایت حتی و فرصت یادگیری، در خودانگیختگی منفی، عاطفه

 و اجتماعی همبستگی میانگین مجازی، آموزش روش در که نشان دهنده آن است هااست. یافتهبوده  مجازی

 .است بوده کمتر معیار میانگین از دوره مدرس از دانشجویان رضایت

 و آموزشی هایروش در مهم و اساسی رکن یک استاد با تعامل و حضور دانشجویان از دیدگاه گیری:نتیجه

. شودمی استاد و دانشجو بین اجتماعی همبستگی و روابط یافتن جریان باعث تعامل این که باشدمی تدریس

تواند نمایانگر نقش می ضمن اینکه میانگین باالی نمرات آزمون در روش حضوری و نسبت به روش مجازی

 مشترک استاد و دانشجو در یادگیری را نشان دهد.

 

تدریس حضوری و استادمحور؛ تدریس مجازی؛ یادگیری؛ دانشجویان؛ درس تاریخ فرهنگ و  واژگان کلیدی:

 تمدن اسالمی

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

 

مقدمه
به شیوه حضور   اغلب هاارائه و آموزش دروس در دانشگاه

 این شیوه توجه .پذیردانجام می استاد و دانشجو در کالس درس

 افرادی کالس در معموالً. ندارد دانشجو فراگیری سرعت به خاصی

 دانشجویان برخی ولی گیرند،می فرا را مطالب سریع که هستند

 مجله علمی پژوهان  806 تا 87 صفحات ،8389 زمستان ،2شماره  ،89وره د

 پژوهشیمقاله  
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 و همکاران شورچه 

 سیستم در که دارند فراگیری و مرور برای بیشتری زمان به نیاز

 به بر مبتنی بیشتر روش این. شوندمی متضرر گروه دو هر سنتی

 یادگیری به کمتر آن در و است درسی مطالب سپردن خاطر

ارائه و آموزش دروس مرتبط با تاریخ  .[1]شود می توجه واقعی

پزشکی، طب سنتی و داروشناسی اسالمی نیز اغلب به روش 

 با آموزش در گیرد. دانشجویانکالسی و استاد محور صورت می

 حفظ به آنها بکارگیری و مفاهیم درک بر تمرکز بجای این روش

 مدرس جانب از اطالعات کننده دریافت تنها پرداخته مطالب

 مرسوم سنتی بررغم شیوه به از نگاه برخی، تدریس. بود خواهند

 در شده ارایه مطالب بیشتر و بوده تکلیف رفع یک صرفاً بودن

 فناوری شدن گستردهبا  . [2]شود می فراموش کوتاهی مدت

 جامعه، عمق به دور راه از جمعی ارتباط وسایل نفوذ و اطالعات

 با که طوری به شود،می متحول نیز آموزش هایروش و ابزارها

 دانش انتقال برای جدیدتر ابزارهای از استفاده فناوری، پیشرفت

رشد روز افزون فناوری اطالعات و  با. [3]است  شده مطرح

آموزش پاسخگوی نیازهای آموزشی های سنتی ارتباطات، روش

. آثار رو به رشد و فزاینده فناوری بر همه [4]جوامع نیست 

جمله در سطح آموزش، باعث شده است تا های زندگی، از جنبه

توسعه کشور تمرکز بر پیشرفت در حیطه آموزش  برای رشد و

های جدید آموزشی ضرورت عالی از طریق پذیرش نظام و فناوری

بر این اساس و نیز نظر به ضرورت ایجاد روش مکمل آموزش  یابد.

آموزش مجازی دروس عمومی و نظری از  مدتی است که زمینۀ

ها فراهم شده تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی در دانشگاهجمله 

است. اما از آنجا که شیوه آموزش مجازی هم دارای معایبی از 

 و استاد بین فعال و دوسویه موثر ارتباط امکان برقراری عدم جمله

 برای شده مطرح سواالت به پاسخگویی امکان عدم ، دانشجو

 و هاظرفیت از دانشجو مندیبهره عدم آموزش، حین دانشجویان

 کنار در استاد عاطفی و حرکتی و رفتاری متفاوت هایجنبه

 آموزش و مجازی هایشبکه بسترهای بهرمندی از نبودن فراگیر

بر  است. مواجه سوال با نیز شیوه این از است استفاده الکترونیک

 از جدید انتظارات و جامعه نیازهای به این اساس با توجه

 دادن اهمیت همچنین تمدنی و تاریخی مفاهیم آموزش هایروش

 یادگیری برای مجازی شیوه از استفاده و دانشجویان آزاد وقت به

 تکرار و مدرس حضور بدون آموزشی محیط از غیر هاییمکان در

 آموزش شیوه تاثیر مقایسه و تعیین محقق درصدد نیاز، صورت در

 تاریخ درس یادگیری بر مجازی آموزش با حضوری -محور  استاد

 همدان دانشگاه ابن سینا دانشجویان بر اسالمی تمدن و فرهنگ

 .است برآمده
 

 هامواد و روش
 مطالعه یک و کاربردی هدف و ماهیت لحاظ از پژوهش این

 با ابتدا که صورت بود این به اجرا روش. است تجربی نیمه

 کالس یک که پژوهش جامعه اسالمی، معارف گروه هماهنگی

 ملل تمدن و فرهنگ تاریخ درس که بود دانشجویانی از نفره 38

 تقسیم نفره 15 گروه دو بودند، به نموده انتخاب را اسالمی

 گروه و استاد درس کالس در حضور جهت گروه یک. شدند

 به دانشگاهیان مجازی آموزش سامانه به ارجاع جهت دیگر

 به ورود ارجاع داده شدند. لذا معیار  .ec.nahad.irآدرس

 معیار و اسالمی ملل تمدن و فرهنگ تاریخ درس اخذ مطالعه،

 به .باشد می پایانی امتحان  و درسی واحد این گذراندن خروج

 سنتی طب مبانی و اصول با آشنایی" درس سرفصل گروه دو هر

 کالس در حضور با اول گروه که روش این به گردید. ارائه "ایران

و در  قرار گرفت استاد آموزش دو جلسه تحت تدریس و مدت به

پایان درس استاد اقدام به برگزاری آزمون و ثبت نمرات مربوطه 

 و مجازی سامانه آموزش به مراجعه به ملزم نیز دوم گروه نمود.

دوره  اتمام گواهی اخذ و سرفصل همان آموزش مراحل طی

 مالک پایانی که امتحان طوری به شدند همراه با نمره مکتسبه

 نگرش بررسی منظور به دوم قسمت در .بود یادگیری میزان

 مجازی، آموزش و محور استاد آموزش به نسبت دانشجویان

 که گرفت قرار گروه دو هر اختیار در ساخته محقق ایپرسشنامه

 دانشگاه، در تحصیل زمان مدت دموگرافیک، اطالعات شامل

 استاد آموزش و مجازی کیفیت آموزش از آگاهی درباره سواالتی

 شیوه دو این به نسبت نگرش درباره سواالتی و نیز محور،

 متخصصان افراد و اساتید نظر با هاپرسشنامه روایی بود. آموزش

 کرونباخ آلفای آزمون روش با آن پایایی و علمی منابع مطالعه و

 سطح آزمون در گروه دو هر نهایی ارزیابی. گردید محاسبه

 آوریجمع ابزار .بود پژوهشگر برعهده نگرش و یادگیری

. بود پرسشنامه مطالعه، این در متغیرها سنجش و اطالعات

-جمعیت اطالعات بخش سه در آموزشی گروه دو بین مقایسه

 و آزمون از استفاده با آموزشی اهداف ارزیابی شناختی،

 از استفاده با آموزشی های شیوه از دانشجویان نظرسنجی

 محتوایی و صوری روایی. شد انجام ساختهمحقق پرسشنامه

 تأیید برای. گردید تأیید متخصصان از پانلی توسط پرسشنامه

 دانشجویان توسط راهنما مطالعه یک نیز پژوهش ابزار پایایی

انجام  کرونباخ آلفای ضریب محاسبه و آماری جامعه از خارج

 SPSS22 افزارنرم از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه .شد

  آمار شامل استفاده مورد آماری هایآزمون. گرفت انجام

 
 مقادیر آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق :8جدول 

 ابعاد متغیر
تعداد 

 گویه

آلفای 

 کرونباخ

سنجش 

 نگرش

 78/8 4 موفقیت

 81/8 5 عاطفه منفی

 838/8 5 مدرس دوره

 837/8 5 خود انگیختی در یادگیری

 38/8 5 فرصت

 865/8 5 همبستگی اجتماعی

 855/8 5 رضایت کلی
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 ضریب) استنباطی آمار و( معیار انحراف و میانگین) توصیفی

 آزمون از. ( بودT-Test، One-way ANOVA تغییرات،

 هایآزمون و آموزشی اهداف بندیرتبه برای تغییرات ضریب

T-Test و One-way ANOVA میزان میانگین مقایسه برای 

 گردید. استفاده هدف مورد هایگروه یادگیری
 

 هایافته
 ورودی پزشکی رشته دانشجویان نفر از 38 هدف جامعه

 به را اسالمی تمدن و فرهنگ تاریخ درس که بودند 1336 سال

 بر اساس. بودند کرده انتخاب درسی، واحدهای از یکی عنوان

 دوره پایان آزمون در که بودند دختر دانشجویان همه جنسیت،

 براساس دانشجویان نمرات میانگین که بودند؛ کرده شرکت

 و( 25/2 معیار انحراف با) 67/12 استادمحور آموزش روش

 مجازی آموزش روش بر اساس دانشجویان نمرات میانگین

 ها آزمودنی سن همچنین،. بود( 4/1 معیار انحراف با) 87/8

 .بود سال 28

جهت بررسی نگرش دانشجویان نسبت به این دو روش 

موفقیت، عاطفه منفی، مدرس دوره، آموزشی از هفت مؤلفه 

خودانگیختگی در یادگیری، فرصت، همبستگی اجتماعی و 

ها نشان داد که در مؤلفه رضایت کلی استفاده گردید. یافته

موفقیت، اکثریت دانشجویان موافق بودند که در روش آموزشی 

درصد(،  3/33استادمحور احساس موفقیت داشتند ) -حضوری

درصد(، در انجام تکالیف  7/86آمدند )رمیاز پس کارهای خود ب

درصد(. در مؤلفه عاطفه منفی، اکثریت  7/86موفق بودند )

دانشجویان در روش آموزشی استادمحور احساس خوبی 

درصد(، نگرانی  3/73درصد(، احساس تنهایی ) 88نداشتند )

کردند و در درصد( می 68قراری )درصد( و احساس بی 7/86)

درصد(. یکی دیگر از  88شدند )میطی کالس عصبانی 

ها مشخص نمود های مورد سنجش، مدرس دوره بود. یافتهمؤلفه

درصد دانشجویان معتقد بودند که مدرس دوره برای  3/53که 

 68کرد )آنها احترام قایل بود، در حل مسایل به آنها کمک می

درصد دانشجویان معتقد بودند مدرس کالس به  7/66درصد(. 

درصد ابرزا داشتند که مدرس  3/53کرد، آنها توجه می هایپیام

 7/66ای با آن ها داشته است و اکثریت آنها )برخورد دوستانه

درصد( بیان داشتند که مدرس دوره به انجام کارهای 

های خودانگیختگی در کرد. در بین گویهدانشجویان کمک می

 یادگیری، اکثریت دانشجویان تمایل داشتند در طی کالس

درصد(، یادگیری برای  7/66های بیشتری انجام دهند )فعالیت

های درصد(، از انجام فعالیت 7/66آنها مانند یک سرگرمی بود )

 3/73درصد( و برای آنها جالب بود ) 88بردند )کالسی لذت می

 1/57آمدند )سر شوق میدرصد( و با انجام کارهای مختلف به 

اکثر دانشجویان موافق درصد(. همچنین، در مؤلفه فرصت، 

بودند که در کالس آنچه را که نیاز داشتند، یاد گرفته بودند 

درصد( و انجام تکالیف آنها را برای موفقیت در کار آماده  68)

درصد(. همبستگی اجتماعی یکی دیگر از  3/73کرده بود )

های مورد بررسی بود که نتایج نشان داد اکثریت مؤلفه

 7/86نسبت به سایر یادگیرندگان ) دانشجویان احساس خوبی

درصد( داشتند، مدرس و سایر  88درصد( و در کنار آنها )

درصد(، تعامالت  3/73ها به آنها اعتماد داشتند )همکالسی

درصد( و در  7/66ای با سایر یادگیرندگان داشتند )دوستانه

درصد(.  4/71کردند )ها احساس آرامش میتعامل با همکالسی

در رابطه با رضایت کلی از روش آموزشی استادمحور، در نهایت، 

 7/66اکثر دانشجویان حضور در کالس درس را دوست داشتند )

های مشابه شرکت درصد( و تمایل داشتند مجدد در کالس

درصد از دانشجویان در  7/66درصد(. همچنین،  3/53کنند )

درصد آنها  احساس غرور  3/53طول کالس احساس شادمانی و 

درصد( شرکت در کالس درس را  خوشایند  3/73کردند. )می

 توصیف نمودند.

 3/53ها بیانگر این بود که در روش آموزش مجازی یافته

درصد از دانشجویان موافق بودند که در این روش احساس 

درصد( آنها از پس کارهای خود  7/66موفقیت داشتند. )

جویان درصد دانش 48آمدند. در مؤلفه عاطفه منفی برمی

درصد احساس تنهایی داشتند و  7/46احساس خوبی نداشتند و 

درصد در طی دوره  48کردند. قراری میدرصد احساس بی 48

درصد از آنها مخالف این بودند  48شدند. همچنین، عصبانی می

های که در طی دوره احساس نگرانی داشتند. یکی دیگر از مؤلفه

بود. گویه های  مورد سنجش، مدرس دوره آموزش مجازی

مذکور به مدرس دوره مانند کمک به حل مسائل، توجه به 

ها، برخورد دوستانه و کمک به کارهای دانشجویان، به دلیل پیام

فقدان ارتباط دو سویه در شیوه آموزش مجازی فاقد پاسخ 

درصد  48های خودانگیختگی در یادگیری، بودند. در بین گویه

های بیشتری طی کالس فعالیت دانشجویان تمایل نداشتند در

درصد آنها بیان داشتند که یادگیری برای  7/46انجام دهند. اما 

های درصد از انجام فعالیت 3/53آنها مانند یک سرگرمی بود. 

 68درصد آنها جالب بود و  68بردند. برای کالسی لذت می

سر شوق  درصد نیز گزارش دادند که از انجام کارهای مختلف به

دند. همچنین در مؤلفه فرصت اکثر دانشجویان مخالف آممی

بودند که در طی دوره آنچه را که نیاز داشتند، یاد گرفته بودند 

آنها اظهار داشتند که انجام تکالیف طی  7/46درصد(.  7/66)

 3/53های بعدی )دوره آنها را برای موفقیت در کار و دوره

ی دیگر از درصد( آماده کرده بود. همبستگی اجتماعی یک

درصد  48های مورد بررسی بود که نتایج نشان داد مؤلفه

دانشجویان احساس خوبی نسبت به سایر یادگیرندگان داشتند. 

درصد دانشجویان ابراز داشتند که در کنار سایر  48اما 

یادگیرندگان احساس خوبی نداشتند، همین تعداد هم معتقد 

به آنها اعتماد نداشتند و ها ایدورهاند که مدرس و سایر همبوده

-ها احساس آرامش، شادمانی و غرور نمیدر تعامل با همکالسی

 کردند. در نهایت، در رابطه با رضایت کلی، اکثر دانشجویان 
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 و همکاران شورچه 

 نگرش دانشجویان نسبت به روش آموزش )سنتی( استادمحور در درس تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمی هایتوزیع فراوانی مؤلفه :2جدول 

 گویه مؤلفه
 کامالً موافق موافق مخالف کامالً مخالف

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 موفقیت

کالسی که در آن شرکت داشتم جایی بود که احساس 

 داشتم.موفقیت 
8 8 1 7/6 14 3/33 8 8 

کالسی که در آن شرکت داشتم جایی بود که در آنجا 

 دانستم چگونه از پس کارهایم برآیم.می
8 8 1 7/6 13 7/86 1 7/6 

کالسی که در آن شرکت داشتم جایی بود که در انجام 

 اش موفق بودم.تکالیف
8 8 1 7/6 13 7/86 1 7/6 

داشتم جایی بود که کالسی که در آن شرکت 

 توانستم از عهده کارهایم برآیم.می
8 8 1 7/6 12 88 2 3/13 

 عاطفه منفی

کالسی که در آن شرکت داشتم جایی بود که احساس 

 خوبی نداشتم.
8 8 2 3/13 12 88 1 7/6 

کالسی که در آن شرکت داشتم جایی بود که احساس 

 کردم.تنهایی می
1 7/6 8 8 11 3/73 3 28 

 7/6 1 7/86 13 7/6 1 8 8 طی کالس احساس نگرانی به من دست داد. در

 28 3 88 12 8 8 8 8 شدم.در طی کالس عصبانی می

 3/13 2 68 3 7/26 4 8 8 کردم.قراری میدر طی کالس احساس بی

 مدرس دوره

 48 6 3/53 8 8 8 7/6 1 مدرس کالس برایم احترام قایل بود.

 7/26 4 68 3 6/7 1 6/7 1 کرد.مسایل به من کمک میمدرس کالس در حل 

 28 3 7/66 18 7/6 1 7/6 1 کرد.های من توجه میمدرس کالس به پیام

 7/26 4 3/53 8 3/13 2 7/6 1 کرد.مدرس کالس با من دوستانه برخورد می

کرد تا کارهایم را به بهترین مدرس کالس کمک می

 وجه انجام دهم.
1 7/6 1 7/6 18 7/66 3 28 

خودانگیختگی 

 در یادگیری

 3/13 2 7/66 18 3/13 2 7/6 1 کردم.دوست داشتم در طی کالس فعالیت بیشتری می

 7/6 1 7/66 18 7/26 4 8 8 یادگیری برایم مثل یک سرگرمی بود.

دادم، لذت از کارهایی که در طول کالس انجام می

 بردم.می
8 8 2 3/13 12 88 1 7/6 

 7/6 1 3/73 11 28 3 8 8 دادم، جالب بود.کارهایی که انجام می

 7/6 1 1/57 8 7/35 5 8 8 آمدم.سر شوق میبا انجام کارهای مربوط به این کالس به

 فرصت

دردم در طی این کالس هرچه یاد گرفتم، در آینده به

 خواهم خورد.
2 3/13 6 48 6 48 1 7/6 

 7/6 1 48 6 48 6 3/13 2 مفید بود.در طی کالس هرچه یاد گرفتم 

 7/6 1 68 3 3/33 5 8 8 گرفتم.در طی کالس آنچه را که نیاز داشتم یاد می

های چیزهایی که در آنجا یاد گرفتم مرا برای کالس

 بعدی آماده نمود.
8 8 7 7/46 7 7/46 1 7/6 

انجام تکالیف طی کالس مرا برای موفقیت در کارم 

 آماده کرده است.
8 8 4 7/26 11 3/73 8 8 

همبستگی 

 اجتماعی

 7/6 1 7/86 13 8 8 7/6 1 احساس خوبی نسبت به یادگیرندگان داشتم.

 7/6 1 88 12 7/6 1 7/6 1 در کنار سایر یادگیرندگان احساس خوبی داشتم.

 3/13 2 3/73 11 7/6 1 7/6 1 ها به من اعتماد داشتند.مدرس و همکالسی

 28 3 7/66 18 7/6 1 7/6 1 ای با یادگیرندگان داشتم.دوستانهتعامالت 

 4/21 3 4/71 18 8 8 1/7 1 هایم احساس آرامش داشتم.در تعامل با همکالسی

 رضایت کلی

 7/6 1 7/66 18 7/26 4 8 8 واقعا آن را دوست داشتم.

 7/6 1 3/53 8 3/33 5 7/6 1 های مشابه این شرکت کنم.دوست دارم مجدد در کالس

 7/6 1 7/66 18 7/26 4 8 8 کردم.در طول کالس احساس شادمانی می

نحوی احساس غرور از اینکه در کالس حضور داشتم به

 کردم.می
8 8 6 48 8 3/53 1 7/6 

 7/6 1 3/73 11 28 3 8 8 شرکت در این کالس برایم خوشایند بود.
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 استادمحور و یحضور آموزش وهیش ریاثت                                 

 
 نگرش دانشجویان نسبت به روش آموزش مجازی در درس تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمی هایتوزیع فراوانی مؤلفه: 3جدول 

 گویه مؤلفه
 کامالً موافق موافق مخالف کامالً مخالف

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 موفقیت

دوره آموزش الکترونیکی که در آن شرکت داشتم 

 داشتم.جایی بود که احساس موفقیت 
8 8 4 7/26 8 3/53 3 28 

دوره آموزش الکترونیکی که در آن شرکت داشتم 

دانستم چگونه از پس جایی بود که در آنجا می

 کارهایم برآیم.

8 8 3 28 18 7/66 2 3/13 

دوره آموزش الکترونیکی که در آن شرکت داشتم 

 اش موفق بودم.جایی بود که در انجام تکالیف
8 8 3 28 8 3/53 4 7/26 

دوره آموزش الکترونیکی که در آن شرکت داشتم 

 توانستم از عهده کارهایم برآیم.جایی بود که می
8 8 3 28 3 68 3 28 

 عاطفه منفی

دوره آموزش الکترونیکی که در آن شرکت داشتم 

 جایی بود که احساس خوبی نداشتم.
8 8 4 7/26 6 48 5 3/33 

آن شرکت داشتم دوره آموزش الکترونیکی که در 

 کردم.جایی بود که احساس تنهایی می
3 28 3 28 7 7/46 2 3/13 

 3/33 5 7/26 4 48 6 8 8 در طی دوره احساس نگرانی به من دست داد.

 48 6 7/26 4 7/26 4 7/6 1 شدم.در طی دوره عصبانی می

 48 6 28 3 3/33 5 7/6 1 کردم.قراری میدر طی دوره احساس بی

 دورهمدرس 

 3/33 5 3/13 2 7/26 4 7/26 4 مدرس دوره برایم احترام قایل بود.

 8 8 1/7 1 6/28 4 3/64 3 کرد.مدرس دوره در حل مسایل به من کمک می

 8 8 7/6 1 48 6 3/53 8 کرد.های من توجه میمدرس دوره به پیام

 8 8 28 3 3/33 5 7/46 7 کرد.مدرس دوره با من دوستانه برخورد می

کرد تا کارهایم را به بهترین مدرس دوره کمک می

 وجه انجام دهم.
7 7/46 6 48 2 3/13 8 8 

خودانگیختگی 

 در یادگیری

 7/6 1 3/33 5 48 6 28 3 کردم.دوست داشتم در طی دوره فعالیت بیشتری می

 3/13 2 7/46 7 3/33 5 7/6 1 یادگیری برایم مثل یک سرگرمی بود.

دادم، لذت در طول دوره انجام می از کارهایی که

 بردم.می
2 3/13 3 28 8 3/53 2 3/13 

 7/6 1 68 3 7/26 4 7/6 1 دادم، جالب بود.کارهایی که انجام می

سر شوق با انجام کارهای مربوط به این کالس به

 آمدم.می
2 3/13 4 7/26 3 68 8 8 

 فرصت

-در طی این دوره هرچه یاد گرفتم، در آینده به

 دردم خواهم خورد.
2 3/13 18 7/66 2 3/13 1 7/6 

 7/6 1 48 6 48 6 3/13 2 در طی دوره هرچه یاد گرفتم مفید بود.

 7/6 1 48 6 48 6 3/13 2 گرفتم.در طی دوره آنچه را که نیاز داشتم یاد می

های چیزهایی که در آنجا یاد گرفتم مرا برای دوره

 بعدی آماده نمود.
1 7/6 5 3/33 8 3/53 1 7/6 

انجام تکالیف طی دوره مرا برای موفقیت در کارم 

 آماده کرده است.
2 3/13 6 48 7 7/46 8 8 

همبستگی 

 اجتماعی

 8 8 48 6 7/26 4 3/33 5 احساس خوبی نسبت به یادگیرندگان داشتم.

 8 8 3/33 5 7/26 4 48 6 در کنار سایر یادگیرندگان احساس خوبی داشتم.

 8 8 3/33 5 6/26 4 48 6 ها به من اعتماد داشتند.ایدورههممدرس و 

 8 8 28 3 48 6 48 6 ای با یادگیرندگان داشتم.تعامالت دوستانه

 8 8 3/33 5 7/26 4 48 6 هایم احساس آرامش داشتم.ایدورهدر تعامل با هم

 رضایت کلی

 3/13 2 48 6 48 6 7/6 1 واقعا آن را دوست داشتم.

های مشابه این شرکت دارم مجدد در دوره دوست

 کنم.
8 8 5 3/33 7 7/46 3 28 

 28 3 48 6 7/26 4 3/13 2 کردم.در طول دوره احساس شادمانی می

نحوی احساس از اینکه در دوره حضور داشتم به

 کردم.غرور می
8 8 7 7/46 6 48 2 3/13 

 28 3 7/46 7 3/33 5 8 8 شرکت در این دوره برایم خوشایند بود.
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 و همکاران شورچه 

 های آموزش استادمحور و مجازیهای نگرش دانشجویان نسبت به روشتوصیف مؤلفه :4جدول 

 رتبه ضریب تغییرات انحراف معیار ایمیانگین رتبه دامنه مؤلفه روش آموزش

 آموزش استادمحور

 1 183/8 38/1 12 4-16 موفقیت

 2 123/8 34/1 86/15 5-28 عاطفه منفی

 7 246/8 77/3 33/15 5-28 مدرس دوره

 3 134/8 88/1 14 5-28 خودانگیختگی در یادگیری

 5 134/8 58/2 86/12 5-28 فرصت

 6 213/8 25/3 85/14 5-28 همبستگی اجتماعی

 4 168/8 31/2 73/13 5-28 رضایت کلی

 آموزش مجازی

 1 286/8 46/2 33/11 4-16 موفقیت

 3 273/8 36/3 46/14 5-28 عاطفه منفی

 6 388/8 45/3 87/3 5-28 مدرس دوره

 4 231/8 71/3 73/12 5-28 خودانگیختگی در یادگیری

 5 388/8 56/3 86/11 5-28 فرصت

 7 427/8 13/4 66/3 5-28 همبستگی اجتماعی

 2 246/8 37/3 66/13 5-28 رضایت کلی

 
 آموزشی استادمحور با حد مطلوبهای نگرش نسبت به روش مقایسه میانگین مؤلفه :5جدول 

 فاصله اطمینان T Sig انحراف معیار میانگین نمونه میانگین مقیاس ابعاد

 27/1، 72/2 888/8 31/5 38/1 12 18 موفقیت

 48/1، 64/3 888/8 11/5 34/1 86/15 5/12 عاطفه منفی

 74/8، 32/4 811/8 38/2 77/3 33/15 5/12 مدرس دوره

 41/8، 58/2 811/8 38/2 88/1 14 5/12 یادگیریخودانگیختگی در 

 -81/1، 75/1 588/8 56/8 58/2 86/12 5/12 فرصت

 47/8، 23/4 818/8 71/2 25/3 85/14 5/12 همبستگی اجتماعی

 -84/8، 51/2 858/8 86/2 31/2 73/13 5/12 رضایت کلی

 
 با حد مطلوب های نگرش نسبت به روش آموزش مجازیمقایسه میانگین مؤلفه :6جدول 

 فاصله اطمینان T Sig انحراف معیار میانگین نمونه میانگین مقیاس ابعاد

 56/8، 23/3 883/8 84/3 46/2 33/11 18 موفقیت

 -22/8، 16/4 875/8 32/1 36/3 46/14 5/12 عاطفه منفی

 -42/5، -43/1 883/8 -71/3 45/3 87/3 5/12 مدرس دوره

 -82/1، 28/2 811/8 24/8 71/3 73/12 5/12 خودانگیختگی در یادگیری

 -68/2، 33/1 582/8 -68/8 56/3 86/11 5/12 فرصت

 -12/5، -54/8 813/8 -65/2 13/4 66/3 5/12 همبستگی اجتماعی

 -78/8، 83/3 282/8 33/1 37/3 66/13 5/12 رضایت کلی

 
مجازی مشابه شرکت های آموزش تمایل نداشتند مجدد در دوره

 درصد(. 3/53کنند )
 

 بحث
 اجتماعی و سازمانی فردی، ابعاد در توسعه رکن مهمترین

. دارد دنبال به را تعالی و بهبود سازندگی، است که آموزش

 اجرای برای افراد مهارت بینش و سطح آموزش ارتقاء نتیجۀ

 و سازمان هایهدف به دستیابی نهایت در و محوله وظایف

 .است جامعه

 و الکترونیکی آموزش خصوص در فراوانی هایپژوهش

 در. است شده انجام سنتی هایروش با آن مقایسه و مجازی

 شیوه دو هر در یادگیری برآیندهای ها،پژوهش این از برخی

 یا مجازی هایروش از یکی دیگر، برخی در. استبوده  یکسان

 از حاکی تحقیقات .[5]است  بوده دیگر روش از مؤثرتر سنتی

 مناسب تدوین صورت در مجازی، هایآموزش که است آن

 و است کارآمد و موفق سیستم یک صحیح، ارزشیابی و محتوا

 برخی. [6]است  شده توصیه آموزشی نظام در آن بکارگیری

  که اندیافته دست نکته این به خود هایپژوهش در نیز محققان
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 های نگرش دانشجویان و نمره آزمون آنها در دو روش آموزش مجازی و استادمحورمقایسه میانگین مؤلفه :7جدول 

 t Sig انحراف معیار میانگین نمونه روش آموزش مؤلفه

 نمره آزمون
 25/2 67/12 استادمحور

53/5 888/8 
 48/1 87/8 مجازی

 موفقیت
 38/1 12 استادمحور

83/8 327/8 
 46/2 33/11 مجازی

 عاطفه منفی
 34/1 86/15 استادمحور

527/8 683/8 
 36/3 46/14 مجازی

 مدرس دوره
 77/3 33/15 استادمحور

65/4 888/8 
 45/3 87/3 مجازی

 خودانگیختگی در یادگیری
 88/1 14 استادمحور

14/1 262/8 
 71/3 73/12 مجازی

 فرصت
 58/2 86/12 استادمحور

88/8 381/8 
 56/3 86/11 مجازی

 همبستگی اجتماعی
 25/3 85/14 استادمحور

73/3 881/8 
 13/4 66/3 مجازی

 رضایت کلی
 31/2 73/13 استادمحور

86/8 358/8 
 37/3 66/13 مجازی

 
 یادگیری باعث استادمحور نظیر سنتی آموزشی هایروش

 نیازهای و فردی هایتفاوت به و شودمی دانشجویان انفعالی

 گشایی،مشکل به هاروش این همچنین،. ندارد توجهی فراگیران

 کندنمی توجه باال سطح شناختی هایمهارت سایر و خالق تفکر

 .[7]باشند نمی اثربخش معمول بطور و

 روش دو تأثیر مقایسه به( 1334)همکاران  و زراعتی

 تحصیلی عملکرد ارتقای بر شبکه بر مبتنی و سخنرانی آموزش

 آموزش که یافتند دست نکته این به آنها. پرداختند دانشجویان

 توالی شیوه، محتوی، آموزشی، اهداف به دستیابی نظر از مجازی

 نتیجه این به آنها اما،. است بوده مطلوب آزمون و مطلب نوع و

 یادگیری میزان بر سنتی و مجازی آموزش روش دو که رسیدند

 .[8] است داشته یکسانی تأثیر دانشجویان

 در متخصصان دهدمی نشان کیفی بخش در پژوهش نتایج

 تدریس روش کاربرد مقولۀ سه بر تدریس هایروش خصوص

. اندکرده تاکید مشارکتی و خالق تدریس هایروش فعال،

 ، یمقوله چهار بر اساتید، ویژگی خصوص در متخصصان

 تفکر بودن دارا روز، دانش با اساتید دانش بودن هماهنگ

 به منحصر شخصیت با اساتید بودن آشنا و بودن خالق انتقادی،

 .اندنموده تاکید فراگیران فرد

 کاربرد که آنجا از دریافتند( 1332)همکاران  و نوروزی

 آموزش کیفیت افزایش در کلیدی نقش آموزش، در تکنولوژی

 تجهیزات بهبود و برتر آموزشی هایروش یافتن بر کند،می ایفا

پور  صادق و Kizouri. [3]گردند  تاکید آموزشی مواد و

 آموزشی های شیوه تاثیر مقایسه عنوان با پژوهشی در( 1336)

 درس یادگیری بر سنتی -الکترونیکی و الکترونیکی سنتی،

 جهت در داشتند قصد پرستاری دانشجویان در داروشناسی

  مقایسه اساس بر مطالعه این در. بردارند گام آموزش تحول

 روش سه بین معناداری تفاوت دوره پایان آزمون نمرات میانگین

 آموزش روش که شد مشخص و کردند مشاهده آموزشی

. است بوده موفق دانشجویان نمره افزایش در سنتی -الکترونیکی

 می سنتی -الکترونیکی آموزش روش که انددریافته محققین

 هایدانشکده داروشناسی درس آموزش در جایگزینی روش تواند

 .[18]شود  استفاده پرستاری

 -توصیفی مطالعه یک در( 1387)همکاران  و ذوالفقاری

 دانشکده اساتید و دانشجویان رضایتمندى میزان اى، مقایسه

 و طراحى از را تهران پزشکى علوم دانشگاه و مامایى پرستارى

 به. نمودند تعیین ترکیبى الکترونیکى آموزش نظام بکارگیرى

 با ترکیبی الکترونیکی آموزش سیستم  که رسیدند نتیجه این

 از گیریبهره قابلیت با و یادگیری در پذیری انعطاف امکان

 رضایت الکترونیکی و روش آموزش حضوری دو هر مزایای

 به که نمود پیشنهاد و داشته پی در را دانشجویان و مدرسین

 پزشکی علوم هایدانشگاه در مؤثر آموزش ارائه روش یک عنوان

 هایجنبه به باید که آن ضمن. گیرد قرار توجه مورد کشور

 الکترونیکی آموزش در انگیزه ایجاد هایروش و تعامل افزایش

 .[11]گردد  بیشتری توجه ترکیبی

 اساس بر و تحقیق یک طی( 2888)همکاران  و راکول

 دو روسای از نفر 38 و علمی هیات اساتید از نفر 287 نظرات

 از اساتید درصد 26 تنها که دادند نشان مختلف دانشکده

 کنار در الکترونیکی آموزش های شیوه و راهکارها جزیئات

 در. اند کرده استفاده آن از تابحال و اند خودآگاه تدریس فرآیند

 پژوهش در کننده شرکت اساتید درصد 48 حدود تنها که حالی

 آموزشی راهکارهای و ها روش کارگیری به که بودند معتقد
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 و همکاران شورچه 

 یادگیری به منجر و دهد می ارتقا را آموزش کیفیت الکترونیکی

 .[12]شود  می دانشجویان بهتر

 ارتقای از نشان( 2885)  همکاران و Koch مطالعه نتایج

 و Web بر مبتنی آموزشی روش دو توسط فراگیران آگاهی

 2887 سال در همکاران و فردریکسن مطالعه .است بوده سنتی

 روش به را درس که فراگیرانی درصد 34 که است داده نشان

 به آنها یادگیری که داشتند اعتقاد بودند، گذرانده الکترونیکی

 بوده سنتی درس کالس در یادگیری از بیشتر یا و اندازه همان

 .[13] است

به منظور دستیابی به روش برتر آموزش  در این پژوهش

درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی، نگرش دانشجویان نسبت 

به این دو روش آموزشی در هفت مؤلفه موفقیت، عاطفه منفی، 

مدرس دوره، خودانگیختگی در یادگیری، فرصت، همبستگی 

اجتماعی و رضایت کلی مورد بررسی قرار گرفت که در ذیل به 

  ی شود.آنان اشاره م

های نگرش دانشجویان نسبت به بندی مؤلفهبرای اولویت

های آموزش استادمحور و مجازی از آزمون ضریب تغییرات روش

های های حاصل از تجزیه و تحلیل مؤلفهاستفاده گردید. یافته

نگرش دانشجویان در روش آموزش استادمحور نشان داد که از 

طفه منفی و های موفقیت، عابین هفت مؤلفه، عامل

، 183/8خودانگیختگی در یادگیری به ترتیب با ضریب تغییرات 

اند. دو های اول تا سوم را کسب کردهرتبه 134/8و  123/8

مؤلفه همبستگی اجتماعی و مدرس دوره نیز به ترتیب با ضریب 

های آخر قرار گرفتند. در رتبه 246/8و  213/8تغییرات 

ه در روش آموزش مجازی های هفتگانهمچنین، بررسی مؤلفه

های موفقیت، رضایت کلی و عاطفه نیز مشخص کرد که مؤلفه

 273/8و  246/8، 286/8منفی به ترتیب با ضریب تغییرات 

اند. همچنین، دو های اول تا سوم را به خود اختصاص دادهرتبه

مؤلفه مدرس دوره و همبستگی اجتماعی نیز به ترتیب با ضریب 

 های آخر جای گرفتند.در رتبه 427/8و  388/8تغییرات 

با توجه به اینکه از دو روش آموزش مجزا )استادمحور و 

مجازی( در بین دو گروه از دانشجویان به صورت مستقل 

گانه و نمره های هفتاستفاده گردید، به مقایسه وضعیت مؤلفه

 tآزمون آنها در بین دو گروه پرداخته شد. بدین منظور از آزمون 

  .استفاده گردید مستقل

ها نشان داد که از بین هفت مؤلفه مورد بررسی، فقط یافته

میانگین دو مؤلفه مدرس دوره و همبستگی اجتماعی تفاوت 

توان داری در بین دو گروه وجود داشت. به طور جزئی میمعنی

های مدرس دوره و همبستگی بیان داشت که میانگین مؤلفه

حور بیشتر از روش آموزش اجتماعی در روش آموزش استادم

داری ها تفاوت معنیمجازی بوده است. اما، در بین سایر مؤلفه

براساس دو روش آموزش مشاهده نشد. این درحالی است که 

پس از گذراندن درس مربوط از هر دو گروه دانشجویان آزمون 

پایانی گرفته شد. نمره آزمون پایانی دانشجویانی که از طریق 

دمحور درس تاریخ فرهنگ و تمدن ملل روش آموزش استا

اسالمی را گذرانده بودند، بیشتر از نمره آزمون دانشجویانی بود 

 که با شیوۀ مجازی آموزش دیده بودند.

 

 گیرینتیجه
ها مشخص نمود که نمره دانشجویان در آزمون درس، یافته

 -همبستگی اجتماعی و مدرس دوره در روش تدریس حضوری

تری قرار داشته است. هرچند وضعیت مناسباستادمحور در 

دار نشده بود، اما میانگین عناصر سایر عناصر مورد مقایسه معنی

در روش تدریس استادمحور )نظیر موفقیت، عاطفه منفی، 

خودانگیختگی در یادگیری، فرصت و حتی رضایت کلی( بیشتر 

توان نتیجه گرفت که از روش تدریس مجازی بوده است. لذا می

ای آموزش درس تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمی روش بر

تدریس استادمحور در مقایسه با روش تدریس مجازی روش 

توان چنین استدالل نمود که آید. میحساب میتری بهمناسب

چهره بیشتری میان بهدر روش استادمحور تعامل چهره

 دانشجویان و استاد وجود دارد و این تعامل روابط اجتماعی بین

نماید؛ بنابراین، احتمال موفقیت و کسب را تقویت می هاآن

شود و بالطبع نمرات بهتر توسط دانشجویان بیشتر می

دانشجویان از نحوه تدریس و استاد مربوطه رضایت بیشتری 

خواهند داشت و در انتخاب خود برای روش آموزش، شیوه 

فت که از توان نتیجه گرگزینند. بنابراین میاستادمحور را برمی

دیدگاه دانشجویان حضور و تعامل با استاد یک رکن اساسی و 

باشد که این تعامل های آموزش و تدریس میمهم در روش

باعث جریان یافتن روابط و همبستگی اجتماعی بین دانشجویان 

طراحان آموزشی و متخصصان برنامه و استاد خواهد شد. لذا، 

برنامه درسی  یهاهمؤلف توانند بر اساس ویژگیدرسی می

های آموزش مجازی، به بازنگری در طرح برنامه درسی دوره

 .مجازی علوم پزشکی بپردازند
 

 تشکر و قدردانی
معارف  این طرح مصوب مرکز توسعه پژوهش بین رشته

اسالمی و علوم سالمت دانشگاه علوم پزشکی همدان به 

 می باشد. لذا نویسندگان برخود الزم 3783865241شماره

های معاونت تحقیقات و فناوری دانند از این مرکز و از حمایتمی

 دانشگاه و دانشجویان شرکت کننده در طرح،  قدردانی نمایند.
 

 تضاد منافع
 نداشته یتضاد منافع یچگونهه یسندگاننو یمطالعه برا ینا

 .است
 

 اخالقی مالحظات
حفظ مشخصات فردی و تحصیلی شرکت کنندگان در طرح 

 مالحظات اخالقی است که مورد توجه قرار گرفته است.از 
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 نویسندگان سهم

بهروز شورچه، طرح ایده، تهیه پروپوزال، استخراج مقاله، 

منصور حیدری، تهیه پرسشنامه، برگزاری آزمون، جمع آوری 

داده، مریم موسیوند، تحلیل آماری، سعید بشیریان، مشاوره 

آموزشی، محمد معصومی، تحقیقاتی، فرهاد فراهانی، مشاوره 

مشاوره، مجید براتی، مشاوره و زهرا قادری، تهیه پروپوزال، 

 جمع آوری داده.
 

 مالی حمایت
در شورای پژوهشی 3783865241این طرح با شماره 

دانشگاه علوم پزشکی همدان به تصویب رسیده، و با حمایت 

مالی معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی همدان، 

کز توسعه پژوهش بین رشته ای معارف اسالمی و علوم مر

 سالمت انجام شده است.
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