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آموزش بر  )اي چند رسانه( و نوین )آموزش کالسی( هاي سنتی مقایسه تأثیر شیوه

 دانشجویان دندانپزشکیمندي  رضایتدانش و 
  *3مانوش مهرابی ،2سمیرا مهرآور ،1محمد مهدي فانی

  دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، شیراز، ایران

Level of Learning and Satisfaction through Traditional Methods and the 
Use of Multimedia: A Comparative Study  
Mohammad Mehdi Fani1, Samira Mehravar2, Manoosh Mehrabi3* 

Department of Oral Medicine, Shiraz University of Medical Science, Shiraz, Iran 
 
Abstract 
Introduction: Following the growing development of information technology, the traditional 
methods of teaching cannot meet the teaching demands of today’s societies. The Purpose of this 
study was to compare the effects of the modern and traditional teaching methods on knowledge 
and attitude of the dental students. 
Materials and Methods: This study is a semi experimental one carried out in the academic year, 
2012. The participants consisting of two groups of dental students were selected through random 
sampling. One group was taught through the traditional method and the second group through the 
multimedia method. Then a written test was given to the two groups about the lesson contents, and 
the satisfaction level of the groups was determined, using the 0-10 scale. After two months, a test 
was performed in order to investigate the rate of remembrance. The Manweitny statistic test was 
used in order to analyze the data. 
Results: The level of knowledge for the group taught through multimedia method was more 
significant than that for the group undergoing the traditional method. However, the mean of 
satisfaction grade and remembrance were found not be significantly different. 
Conclusion: Regarding the effectiveness of the multimedia method, the use of this method can 
provide a good opportunity for students to learn better. 
Keywords 
Teaching, Teaching Base on Multimedia, Knowledge, Student  

 چکیده

گوي  د به تنهایی پاسخنشو تی آموزش که در حال حاضر اجرا میهاي سن روشبه دنبال رشد روز افزون فناوري اطالعات  :مقدمه

تأثیر دو روش آموزش سنتی و نوین بر دانش و نگرش  پژوهش مقایسه هدف از این. دنباش نیازهاي آموزشی جوامع امروزي نمی

  .دانشجویان دندانپزشکی است

گیري به  روش نمونه. انجام گرفت 1391سال تحصیلی این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که در  :ها مواد و روش

اي آزمون کتبی از محتواي درسی گرفته شد و  ند رسانهبه شیوه سنتی و مبتنی بر چاز هر دو گروه پس از تدریس  .صورت تصادفی بود

آزمونی جهت بررسی میزان  ،پس از دو ماه .مورد پرسش قرار گرفت 10-0مندي گروه آزمون نیز با استفاده از مقیاس  سطح رضایت

  .آزمون آماري من ویتنی جهت تجزیه و تحلیل اطالعات مورد استفاده قرار گرفت .یادداري برگزار گردید

نتایج نشان داد که متوسط نمره  .اي به طور معناداري بیشتر از روش سنتی بود دانش در گروه مبتنی بر چند رسانهمیزان  :تایجن

  .مندي و یادداري بین دو شیوه تفاوت معناداري ندارد رضایت

هاي  توان با ایجاد محیط می اناي در دانش و یادگیري دانشجوی ر بودن آموزش مبتنی بر چند رسانهبا توجه به مؤث :گیري نتیجه

  .استفاده کردنوین آموزش  به عنوان بخشی از آموزش در دروس دندانپزشکی  الق و جذاب آموزشی از این شیوهخ

  اصیل مقاله
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  واژگان کلیدي

 دانشجو ،اي، دانش وزش، آموزش مبتنی بر چند رسانهآم

    

 مقدمه 

اي ارائه نماید که متناسب با نیازهاي جامعه و دانش  را به گونههاي خود  حاضر بایستی پویا باشد و برنامه آموزش عالی در عصر

ها بتوانند در تحقق اهداف مذکور نقش خود را به خوبی ایفا نمایند و  آموختگان این رشته می هر رشته باشد به طوري که دانشعل

عات و ارتباطات و حرکت جوامع به هاي اطال توسعه سریع فناوري. ]1[فرصت خودآموزي و خودکفایی در امر تحصیل داشته باشند 

هاي نوین  در نظام ].2[ریزي و اجراي آموزش شده است  هاي جدید در زمینه برنامه محور باعث ایجاد فرصت دانشسمت جوامع 

با  یادگیري-هاي گوناگون فرآیند یاددهی ي آموزش نوین و استفاده از رسانهها گیري از شیوه ین است که با بهرهسعی بر ا آموزشی،

کنند  محوري به سمت مدلی حرکت می ها از استاد محوري و سخنرانی دانشگاه ،Barotegبنا به گفته  ].3[کارایی مناسب صورت پذیرد 

هاي تفکر  و به یادگیرندگان مهارت شوند یادگیري می اعضاي هیئت علمی تبدیل به طراحان محیط تمرکز روي یادگیرنده است،که 

کارگیري تعلیم  دگیري مطلوب براي دانشجویان و بهکاربرد مهم این تغییر نیاز به تعهد در ایجاد محیط یا .شود انتقادي آموزش داده می

  .]4[فناوري جدید در جاي مناسب دارد  و تربیت و

هاي مختلف آموزشی انجام شده ولی در این مطالعات به علت تفاوت در محتواي  ن مطالعات زیادي در رابطه با روشتا کنو

خنرانی است که در هاي سنتی آموزش روش س یکی از روش .زشی و تفاوت در مخاطبین نتایج گوناگونی حاصل گردیده استآمو

در این روش براي  .شود استفاده میدروس از این روش  اي برگزار شده در کلیهه هاي کشور و در اکثریت کالس اکثریت دانشگاه

  ].5[شود  تفاده میاز بیان شفاهی استاد اس توضیح و تفهیم مطلب

، حداکثر هشت ماه دوام داشته ب به خاطر سپرده شده توسط دانشجوهاي سنتی آموزش، مطال دهد که در روش تحقیقات نشان می

همچنین تدریس یک درس به صورت سخنرانی توسط استاد معادل با یادگیري  .و فراموش خواهند شد و نیاز به تکرار آنها خواهد بود

یادگیري در واقع کسب یک دانش و مهارت و به کار بردن آن در عمل است که بایستی به مدت  .نخواهد بود آن توسط دانشجو

  ].6[طوالنی ادامه داشته باشد 

اي دانشجویان دندانپزشکی و با  سازي حرفه هاي سنتی در آماده هاي سیستم فعلی و آموزش و روش نارساییبنابراین با توجه به 

هاي آموزشی  ها و شیوه باید روش ،شود امل میین گروه به دانش روز که خود مجموعه اطالعات بسیار وسیعی را شتوجه به نیاز مبرم ا

  .محور و خودراهبر بیشتر مورد بررسی و استفاده قرار بگیرند دانشجو

به  اًاخیرکه  غیره ونمایی پویا  فیلم، چاپ، صوت، تصویر، هاي مختلفی چون استفاده از رسانهاي یعنی  آموزش مبتنی بر چند رسانه

افراد  یباً غیر ممکن است بتوان به همه، پاسخی به نیازهاي جامعه امروز است که در آن تقرزش الکترونیکی نیز معروف شده استآمو

نی آموزش مبت .آنها صورت پذیرد ارائه نمود که یادگیري براي همهاي آموزش را  در یک زمان و با یک روش به گونه ،در یک کالس

که این اي نیست  سیستم چند رسانهالبته شایان ذکر است که این  .هاي مختلف یادگیري افراد است اي پاسخی به سبک بر چند رسانه

شناسی سنتی  اي که بر اساس روش هاي مبتنی بر چند رسانه چه بسا آموزش .کند بلکه طراحی صحیح آن است پاسخ را ایجاد می

  ].7[کسب نمایند  د موفقیت الزم راان اند و نتوانسته طراحی شده

  نشـجو نویسـی بـه دا   زوهجـ وزش را از شـیوه اسـتاد محـوري و    آموزش است که آم از مزایاي این روش حضور فعال دانشجو در امر

و امکـان مـرور مطالـب توسـط آنـان      از مزایاي دیگر آن صرف زمان بیشتر براي آموزش هر یک از دانشجویان  .دهد محوري تغییر می

همچنـین بـه    .کنـد  غرافیایی را براي افراد فراهم میدر کنار این مزایا این روش امکان استفاده از اطالعات بدون محدودیت ج .باشد می

دلیل ایجاد زمان بیشتر براي اساتید جهت تحقیق و پژوهش و آموزش به تعداد افراد بیشتر از نظر اقتصادي نیز مقرون به صـرفه اسـت   

]8.[  

Salajan اي و محـیط آموزشـی در    ویکی به عنوان یک آموزش چندرسانهافزاري  بسترهاي نرم"اي با عنوان  ان در مقالهو همکار

ثیر مثبت این شیوه را ش در دندانپزشکی پرداخته است و تأاي آموز ارزیابی استفاده از روش چندرسانهبه معرفی و  "آموزش دندانپزشکی

  ].9[در آموزش دندانپزشکی بیان کرده است 
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هاي طراحی آموزشی مختلفی وجود دارند که هر یک سطح خرد یا کالن طراحی آموزشی را در بر گرفته و نقاط قوت و ضعف  مدل 

اول طراحی مبتنی بر رویکرد سیستمی که  دسته .توانند جاي بگیرند در دو دسته می ها ولی تمام این مدل .مخصوص به خود را دارند

، تعیین ها یا نیازها براي هر یک از هدف ، انتخاب محتواي مناسبهاي آموزشی نیازها یا هدف ل دقیقشامل مراحل تجزیه و تحلی

، دگیري الزم براي هر بخش از محتوا، تعیین نوع یاهاي شاگردان ها و توانایی ل دانش، تجزیه و تحلیترتیب و توالی اجزاي آموزش

هاي ارزشیابی متناسب با نوع محتوا و نوع یادگیري و سپس اجرا  وشراي هر بخش از محتوا و تعیین رهاي آموزش خاص ب تعیین روش

اصولی گرایی است که به جاي مرحله شامل  م طراحی آموزشی با رویکرد سازندهدو دسته .و ارزشیابی برنامه آموزشی تهیه شده است

داشتن نظر در فرآیند  یق به تملک، تشوآموزش تجارب اجتماعی ،هاي مربوط و واقعی است که اهم آن عبارتند از آموزش زمینه

تشویق به  هاي مختلف و ارائه تجربه و تقدیر از دیدگاه ،شویق به خودآگاهی از فرآیند دانشت ،فرآیند دانش ارائه تجربه ،یادگیري

  ].10[هاي ارائه  استفاده از انواع روش

موزش الکترونیکی پیشرفته درعلوم پزشکی مدل استفاده شده در این پژوهش مدل طراحی آموزشی تدوین شده در قطب علمی آ

و  گرایی طراحی شده است ی و با در نظر گرفتن اصول سازندهنقاط ضعف مدل سیستم پاسخ به دردانشگاه علوم پزشکی شیراز است که 

  :است این مدل شامل مراحل زیر .گیرد اي مورد استفاده قرار می هاي مبتنی بر چند رسانه در حال حاضر براي طراحی آموزش

 ،سازي ایجاد فراداده و ذخیره ،تولید ،نامه تدوین روایت ،ها تولید و تهیه رسانه ،طراحی آموزشی متن ،تدوین ،ریزي و تحلیل هبرنام

اند که در هر مرحله بازخورد الزم براي آن مرحله را  اي قرار گرفته ین مراحل پیرامون ارزشیابی مرحلها ارزشیابی نهایی و ارائه کلیه

  .)1شکل (دهد  دست می هب

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ]11[ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،پیشرفته در علوم پزشکی موزشی در قطب علمی آموزش الکترونیکیآ اي طراحی مرحله 9مدل  :1 شکل

  

یشگیري از شکان در پبا توجه به مطالب فوق و همچنین با توجه به اهمیت درس کنترل عفونت در دندانپزشکی که پایه کار دندانپز

ر روش آموزشی طراحی شده به شیوه چند ثیاست، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأهاي خطرناك در میان بیماران  انتقال عفونت

طراحی و  1391فونت در سال عشجویان دندانپزشکی در درس کنترل نگرش دان اي و مقایسه با روش سنتی تدریس بر دانش و رسانه

  .اجرا شده است

  :پاسخ داده شوداالت زیر ؤسعی شده است به سدر این پژوهش 

 چه تفاوتی  اي مبتنی بر چند رسانهسنتی و ت بعد از آموزش سطح دانش دانشجویان دندانپزشکی نسبت به درس کنترل عفون

 دارد؟

  و  اي مبتنی بر چندرسانه آموزش درس کنترل عفونت به شیوه کننده در کالس رضایت دانشجویان دندانپزشکی شرکتسطح

 سنتی چه تفاوتی با هم دارد؟

 و سنتی چه  اي مبتنی بر چند رسانه به شیوه عفونتراندن درس کنترل میزان یادداري دانشجویان دندانپزشکی پس از گذ

 تفاوتی با هم دارد؟
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 اي وجود مندي افراد نسبت به شیوه آموزش مبتنی بر چند رسانه ارتباطی بین میزان دسترسی به کامپیوتر و سطح رضایت 

 دارد؟

  

 ها مواد و روش

اي تأثیر  و روش سنتی و مبتنی بر چند رسانهاین پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که در آن پژوهشگران با استفاده از د

أخذ  91که واحد کنترل عفونت را در نیمسال دوم  88نفر از دانشجویان دندانپزشکی ورودي  64هاي وابسته دانش و نگرش در متغیر

تقسیم  )نفر 34( اي مبتنی بر چند رسانه و) نفر 30( به دو گروه سنتی ساده، طور تصادفی دانشجویان به .بررسی نمودند د،کرده بودن

کالس درس شرکت  یک جلسه مرسوم در گروه سنتی به شیوه. نها داده شدآوري اطالعات دموگرافیک به آ و پرسشنامه جمع شدند

نامه کتبی، لوح فشرده کنترل عفونت در دندانپزشکی که توسط همان استاد  اي پس از اخذ رضایت به گروه مبتنی بر چند رسانه و نمودند

  .ارائه شد موزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز طراحی شده بود،آاساس مدل طراحی اموزشی قطب علمی بر  تدوین شده و

ادگیري و اهداف ی ارائه، تقسیم درس به قطعات کوتاه، درس ارائه اهداف کلی درس تولید شده بر اساس این مدلهاي  از ویژگی

 بندي کلیه جمع، هر قطعه ارائه خود آزمایی در، ارائه منابع تکمیلی هر قطعه، هاي هر قطعه ارائه پاراگراف، مفاهیم کلیدي هر قطعه

، یادگیري-یاددهیاي و اصول  هساخت درس بر اساس اصول چند رسان، ارائه منابع درس، آزمون نهایی، قطعات در قسمت خالصه

راهنماي ، به صورت جداگانه غیرهفیلم و  صوت، هاي متن، قابلیت دریافت رسانه، قابلیت بزرگنمایی تصاویر، هاي جستجوي واژه قابلیت

ر مکان و زمان د توانستند می )CD( با استفاده از این لوح فشرده دانشجویان. فنی است موزشی وهاي آ استفاده از رسانه و سایر ویژگی

 تا جاي ممکن سعی شد. با سرعت خود بگذرانند مالً مستقل وصورت فردي و کا ز یک سیستم رایانه درس خود را بهده ادلخواه با استفا

، ارائه امتحان کتبیهاي هر قطعه، آزمون نهایی به شکل  هاي قابل استفاده در کالس درس مثل ارائه اهداف، ارائه پرسش ویژگی

سه آزمون شرکت صورت حضوري در جل سپس در روز آزمون هر دو گروه به. مورد استفاده قرار بگیرد غیره رائه منابع وخالصه و ا

رار هاي مرتبط به جلسه کنترل عفونت از میان سایر سؤاالت انتخاب و مورد تحلیل ق سؤال .سؤاالت پاسخ دادند نمودند و به کلیه

مندي گروه آزمون  سطح رضایت غلط پاسخ دهند وو  ته شد به یک آزمون ده سؤالی صحیحخواس دانشجویان دو ماه بعد از کلیه. گرفتند

  .مورد پرسش قرار گرفت 10-0 نیز با استفاده از مقیاس

به لحاظ  .مورد تحلیل قرار گرفتند 11نسخه  SPSSافزار  به وسیله نرم ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آماري من ویتنی، داده

یید سه نفر از وایی با تأر .اي داده شد ه گروه سنتی لوح فشرده چند رسانهپس از برگزاري آزمون یادداري ب ،یت اخالق پژوهشیرعا

انتقال اطالعات از اهمیت خاصی  .است 79/0نباخ مورد ارزیابی قرار گرفت که برابر با ومتخصصان و پایایی با استفاده از آلفا کر

کار  موزشی بهآلوح فشرده مطالب درسی سر کالس در  و و همان اسالیدها یکسان بود اي درسی دو گروه کامالًبرخوردار نبود زیرا محتو

  .   برده شده است

  

  ها یافته

هاي پژوهش دختر و  ز نمونها %)1/64(نفر  41از نظر جنسیت  .نفر از دانشجویان دندانپزشکی شرکت نمودند 64در این پژوهش 

اي آشنایی  درصد از افراد نیز با شیوه آموزش مبتنی بر چند رسانه 25/6 .سال بود 22متوسط سنی افراد   .دندپسر بو %)9/35( نفر 23

 .اي بود و روش سنتی و مبتنی بر چند رسانهاولین هدف پژوهش مقایسه سطح یادگیري و دانش دانشجویان بعد از آموزش به د .داشتند

ارتباط معنادار  اي نسبت به روش سنتی بیشتر بوده و روش مبتنی بر چند رسانه یري درنتایج نشان داد که میزان یادگ 1 طبق جدول

  .دو روش آموزشی وجود دارد آماري بین نمره
  

  مقایسه نمرات دانشجویان در دو روش سنتی و مولتی مدیا: 1 جدول

 *          CI P-value  بر یادگیري  تاثیر روش آموزش  شیوه آموزش

  57/8-16/8  )53/27(37/8±556/0  سنتی
027/0  

  44/8-97/8  )88/36(71/8±760/0  مولتی مدیا

*Using Mann-Whitney U test  
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مندي در دو گروه  بدین منظور میزان رضایت .آموزشی بود ضایت دانشجویان نسبت به دو شیوههدف دوم مقایسه نگرش و ر

  .)2جدول ( داري نداردمندي بین دو شیوه تفاوت معنا نتایج نشان داد که متوسط نمره رضایت .شدوهشی با هم مقایسه ژپ
  

  مندي دانشجویان در دو روش سنتی و مولتی مدیا مقایسه رضایت: 2جدول

 CI P-value  مندي رضایت  شیوه آموزش

  71/8-48/7  )42/31(10/8±647/1  سنتی
625/0  

  80/7-79/8  )46/33(29/8±426/1  مولتی مدیا

  

طبق این  .نظور بعد از دو ماه آزمونی براي تعیین یادداري گرفته شدهدف سوم تعیین میزان یادداري دانشجویان بود که بدین م

  .)3جدول ( ها میزان یادداري در بین دو گروه تفاوت معناداري ندارد یافته
  

  مقایسه یادداري دانشجویان در دو روش سنتی و مولتی مدیا: 3 جدول

 P-value  یادداري  شیوه آموزش

  )82/32(87/7±973/0  سنتی
893/0  

  )22/32(82/7±968/0  ی مدیامولت

  

  .)4جدول ( داري یافت نشد گونه ارتباط معنی ه مورد ارزیابی قرار گرفت ولی هیچارتباط بین جنس و میزان یادگیري در دو گرو

  
  مقایسه نمرات دانشجویان بر اساس جنسیت: 4 جدول

 P-value  مذکر  مونث    

  )8( 20/8±632/0  )*8( 45/8±51/0  یادگیري  گروه سنتی
227/0  

  )8( 91/7±944/0  )8( 84/7±015/1  یادداري  

گروه مولتی 

  مدیا
  )9( 58/8±996/0  )9(77/8±612/0  یادگیري

893/0  

  )8( 75/7±754/0  )8(86/7±082/1  یادداري  

*Mean ±SD (median) 
  

میـزان   .اي بود ی بر چند رسانهمندي افراد از شیوه مبتن هدف چهارم بررسی ارتباط بین میزان دسترسی به کامپیوتر و سطح رضایت

درصـد افـراد بـه کـامپیوتر شخصـی       75/93به کامپیوتر در افراد مورد ارزیابی قرار گرفت که تمام افراد بـه کـامپیوتر و   دسترسی افراد 

داري یافت نشد ارتباط معنا اي نهمندي افراد از شیوه مبتنی بر چند رسا بین میزان دسترسی به کامپیوتر و سطح رضایت .دسترسی داشتند

)783/0p=.(  

  

 يریگ جهینتبحث و 

اي بر میزان دانش و نگرش دانشجویان در درس  آموزش سنتی و مبتنی بر چند رسانهتأثیر دو روش  این پژوهش با هدف مقایسه

وش سنتی و رنتایج این پژوهش نشان داد که بین میزان یادگیري دو  .دانشجویان سال سوم دندانپزشکی انجام شد کنترل عفونت در

نسبت به سنتی بیشتر  مبتنی بر چند رسانه ايدار آماري وجود دارد و میزان یادگیري در روش  تفاوت معنی مبتنی بر چند رسانه اي

- 14[اند  در آموزش با یکدیگر مقایسه کرده هاي سنتی و نوین را هایی است که روش در راستاي نتایج برخی از پژوهشاین یافته  .است

اي و سنتی  دو روش آموزش مبتنی بر چند رسانهنشان داد که هر  2009در سال  همکاران و Bhatti توسط ش انجام شدهپژوه. ]12

 ].15[ داري بیشتر استاي به صورت معنا دانش در روش مبتنی بر چند رسانه در افزایش میزان دانش دانشجویان مؤثر است اما میزان

بازآموزي  اي و سنتی در دوره به منظور مقایسه دو روش مبتنی بر چند رسانه ،کارانعی و همیصنا ظریفپژوهشی دیگر که توسط 

از  ].16[ اي آموزش دیده بودند گیري افرادي بود که به شیوه مبتنی بر چند رسانهپزشکان عمومی انجام شد بیانگر بهبود فرآیند یاد

 2008در پژوهش خود در سال  و همکارانHugenholtz  .داشتها مغایرت  هاي حاصل از برخی پژوهش ها با یافته طرفی این یافته
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داري بین آنها وجود ندارد فراد مؤثر بوده و تفاوت معنااي و سنتی بر آگاهی ا دو روش آموزش مبتنی بر چند رسانهنشان داد که هر 

باشد  اي و سنتی می بر چند رسانه تأثیر آموزش مبتنی نیز بیانگر یکسان بودن زاده و همکاران نتایج حاصل از پژوهش عباس ].17[

]18.[  

از طرفی  .اي تأثیر مثبتی بر دانش دانشجویان داشته است رسد جدید بودن و تازگی شیوه آموزش مبتنی بر چند رسانه به نظر می

میزان تواند از دیگر عوامل افزایش  مشخص و کاهش استرس ناشی از آن میعدم نیاز به حضور در یک جلسه کالس درس در ساعت 

آن توسط  شفاف مطالب و امکان مرور به این نتیجه دست یافت که خالصهنیز در پژوهش خود  Bhatti ].19[دانش دانشجویان باشد 

  .]15[ اي باشد انش در آموزش مبتنی بر چند رسانهتواند از علل دیگر افزایش د دانشجویان می

نت را به روش مبتنـی  مندي دانشجویان که درس کنترل عفو ن رضایتدر نظرسنجی به عمل آمده در مطالعه حاضر تفاوتی در میزا

نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که در میـزان   و همکاران Woo .اند وجود ندارد اي و یا سنتی دریافت کرده بر چند رسانه

از  ].20[اند تفاوتی وجود نـدارد   سنتی گذراندهاي و  که درس روش تحقیق را به دو شیوه مبتنی بر چند رسانهمندي دانشجویانی  رضایت

. طور معناداري بیشتر بـود  مندي افراد از روش سنتی به میزان رضایت ،صورت گرفت ذوالفقاري و همکارانطرفی در پژوهشی که توسط 

اي به حـد   رسانهمندي در شیوه مبتنی بر چند  متوسط نمره رضایت صناعی و همکاران ظریفهمچنین در پژوهش صورت گرفته توسط 

ش خـالق  آموزشـی اسـتفاده ناکـافی از رو    مندي دو شـیوه  شاید یکی از علل عدم تفاوت در رضایت. داري باالتر از گروه سنتی بودمعنا

هر چند در این پژوهش سـعی بـر آن شـده     ].21[باشد  براي دانشجویان می مبتنی بر چند رسانه ايزش آمو آموزشی و نوپا بودن شیوه

رسد این روش نوپاي آموزشی نیاز بـه   به نظر می ،کار گرفته شود اي به در روش آموزش مبتنی بر چند رسانهبیت و خالقیت است تا جذا

براین بنـا ، ان یادداري دانشجویان تفاوت معنادار آماري بین دو شـیوه آموزشـی وجـود نداشـت    در بررسی میز .کار و خالقیت بیشتر دارد

  .باشد ش یکسان میمیزان فراموشی در دو شیوه آموز
 پیشنهاد .تر نمود را دقیقسازي کالس درس و لوح فشرده تا جاي ممکن است که امکان مقایسه  از نقاط قوت این پژوهش همسان

تر همچنین به .پذیر گردد انکیا گفتگوي اینترنتی ام از طریق ایمیل وارتباط مجازي بین استاد و دانشجوهاي دیگر  می شود در پژوهش

  .سایت نیز بررسی گردد ستفاده از دیگر وسایل از جمله وباي در دروس دیگر دندانپزشکی و با ا ش مبتنی بر چند رسانهاست آموز

بنابراین با  .بیشتر بود ،مندي یکسان با رضایت ،اي نسبت به روش سنتی جویان در روش مبتنی بر چند رسانهمیزان یادگیري دانش

بهتر است این  ،مندي و یادداري دانشجویان اي در دانش بدون کاهش در میزان رضایت ند رسانهر بودن آموزش مبتنی بر چتوجه به مؤث

البته با توجه به اینکه این مطالعه تنها روي یک گروه از  .شیوه نوین به عنوان بخشی از آموزش در برنامه آموزشی گنجانده گردد

  .تري است ي گستردهها دانشجویان انجام شد، براي تعمیم نتایج، نیاز به پژوهش

  

  يسپاسگزار

مراحل  و باشد در دانشگاه علوم پزشکی شیراز می 92-6666نامه  به شماره پایان تخرج از پایان نامه دانشجوییمقاله حاضر مس

از ایشان آماري آن توسط دکتر مهرداد وثوقی در مرکز توانمندسازي پژوهش دانشکده دندانپزشکی انجام گرفته که بدین وسیله 

از ریاست محترم قطب علمی آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به خاطر ایجاد تسهیالت الزم و گروه  .گردد ردانی میقد

  .شود نیز سپاسگزاري می ،اند رس کنترل عفونت را به عهده داشتهتولید محتواي الکترونیکی قطب علمی که تهیه لوح فشرده د
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