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آموزش به فعالیتهایی گفته می شود که با هدف آسان-

کاهش هزینههای آموزش میشود به عالوه امکان دسترسی

کردن یادگیری از سوی آموزگار یا معلم طرح ریزی می-

به آموزش در هر ساعت از شبانه روز را فراهم میآورد (.2

شود و بین آموزگار و یک یا چند گیرنده به صورت کنش

 .)5به طور کلی مدرسان برای تحقق خود در تدریس از

متقابل جریان مییابد( .)2در فرآیند آموزش ،الگوها و

راهبردها و فنون متفاوتی بهره میگیرند که با توجه به

روشهای تدریس مستقیم و غیر مستقیم مطرح شده،

موضوعات تدریس میتواند متفاوت باشد )6(.پر واضح

است( .)1محققان عقیده دارند هر آموزشی منجر به

است که تحقق اهداف آموزشی از طریق کاربرد روشها و

یادگیری می شود ،اما عمق و پایداری یادگیری در روش-

فنون تدریس مناسب امکانپذیر است .انتخاب روشهای

های مختلف آموزشی متفاوت است(.)3

آموزش را می توان از جمله فعالیتهایی دانست که

یادگیری خود محور ،به عنوان یک روش

مدرسان با توجه به شرایط و امکانات برای رسیدن به اهداف

تدریس مستقیم در الگوهای آموزشی از چهار دهة گذشته

آموزشی به کار میبرند .روشهای گوناگونی برای ارائه

تاکنون مورد توجه قرار گرفته است .یادگیری خود محور

آموزش وجود دارد (.)7

یک فرآیند ابتکار عمل فردی است که با یا بدون کمک

انتخاب روش مناسب آموزش در یادگیری،

دیگران در تشخیص نیازهای یادگیری و مشخص کردن

مهارت آموزی و تغییر نگرش فراگیران نقش مهمی ایفا و

منابع مادی و انسانی برای یادگیری کاربرد دارد .یادگیری

ضرورت توجه فرادهندگان در انتخاب روش آموزش

الکترونیکی به عنوان یکی از انواع یادگیری خودمحور،

مناسب را بیش از پیش برجسته مینماید .از طرفی دیگر ،به

یکی از پدیده های دنیای مدرن است که در عصر اطالعات

منظور نیل به اهداف آموزش و ارتقای یادگیری فراگیران،

و در جامعة مبتنی بر دانش پا به عرصة وجود گذاشته

توجه فرادهندگان به رضایتمندی فراگیران در برنامه ریزی

است(.)1

آموزشی از نکات مهم و راهگشا در انتخاب روش آموزش
در دهه گذشته ،فناوری با سرعت فزایندهای وارد

خواهد بود .در حقیقت ،آموزش زمانی مؤثر واقع میشود

حیطة آموزش عالی شده است( .)4از دانشجویان و استادان

که فراگیران از روش آموزش راضی بوده و در فرآیند

انتظار می رود از این فناوری ها برای تسهیل در آموزش

آموزش مشارکت فعال داشته باشند.روشهای آموزش به دو

استفاده کنند .امروزه هر گونه استفاده از تکنولوژی

دستة کلی روش های سنتی و روش های نوین طبقه بندی

الکترونیک برای ارائة محتوای آموزشی ،آموزش

میشوند( .)8در آموزش ،اغلب از روش توضیحی

الکترونیک تعریف می شود .آموزش الکترونیک با استفاده

( )Explantoryبرای تدریس مفاهیم و مطالب درسی

از فناوریهای گوناگون ارتباطی مانند اینترنت ،اینترانت و یا

استفاده میشود .یادگیری به روش سخنرانی ممکن است در

تلفنهای همراه در اختیار دانشجویان قرار میگیرد این

برخی شرایط مناسب ترین روش تدریس باشد اما در این

روش میتواند دسترسی به اطالعات الزم و مرتبط با درس

روش به دانشجو فرصت تفکر ،که امری ضروری در

را تسهیل کند و از آن مهمتر محیط آموزشی تعاملی ایجاد

یادگیری است ،داده نمیشود( .)9دانشجویان در حالت

کند .آموزش الکترونیک موجب میشود یادگیری به

انفعالی قرار میگیرند ،مهارت حل مسأله پیدا نمیکنند و در

صورت تطابقی و تعاملی اتفاق بیفتد و همچنین موجب

نتیجه در موقعیتهای واقعی در استفاده از معلومات خود
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برای حل مسأله دچار مشکل میشوند( .)10بنابراین در دهه-

سرشماری و تخصیص تصادفی به روش بلوك دوتایی در

های اخیر ،لزوم تجدید نظر در روشهای سنتی تدریس و

دو گروه آموزش به روش سنتی و نرم افزار انجام شد.

استفاده از روشهای نوین و فعال یادگیری و دانشجو محور،

پس از تصویب طرح و گرفتن کد اخالق ،اهداف

از سوی سیستم های آموزشی احساس شده و کاربرد این

پژوهش ،روش انجام کار و نحوة ارزشیابی برای دانشجویان

روشها در علوم مختلف ،از جمله علوم پزشکی متداول

هوشبری به روشنی بیان شد و پس از کسب موافقت

شده است (.)11

دانشجویان ،رضایت کتبی آگاهانه از آنان گرفته شد .معیار

نتایج مطالعة خزایی و همکاران با عنوان تأثیر

ورود به مطالعه ،مشروط نبودن در نیمسالهای تحصیلی و

نرمافزار آموزشی بر یادگیری مهارتهای بالینی دانشجویان

معیارهای خروج ،شامل تمایل نداشتن به ادامة همکاری در

نشان داد که استفاده از نرم افزار آموزشی عالوه بر اینکه بر

آموزش به روش نرم افزار و تکمیل ناقص چک لیست بود.

یادگیری دانشجویان مؤثر است ،نمرات آن ها را در آزمون

در مرحلة اول ،پرسشنامة مشخصات دموگرافیک و چک

عملی به میزان چشم گیری افزایش میدهد( .)1نتایج

لیست مربوط به سنجش اطالعات در مورد ماشین

مطالعات دیگر نیز نشاندهندة این بود که رضایتمندی

بیهوشی(اجزا و تجهیزات ماشین بیهوشی) تکمیل شد .چک

دانشجویان پرستاری از آموزش با استفاده از نرمافزار و لوح

لیست مربوط به ماشین بیهوشی؛ شامل قسمتهای استاندارد

فشرده در مقایسه با آموزش سنتی بیشتر است(.)12 .8

موجود در تمام ماشینهای بیهوشی بود که روایی آن توسط

همچنین نتایج مطالعه کوهپایه زاده و همکاران نیز نشان داد

چند نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی

که استفاده از نرمافزار آموزشی چند رسانه ای بر یادگیری

سبزوار تأیید شد .سپس دانشجویان به دو گروه آموزش به

اصول پایه عملیات احیای قلبی -ریوی ،باعث افزایش نمرة

روش سنتی (گروه کنترل) و روش سنتی به همراه نرمافزار

دانش دانشجویان شد(.)13روش های سنتی آموزش در حال

الکترونیکی (گروه مداخله) تقسیم شدند .در هر دو گروه،

حاضر ،به تنهایی پاسخگوی حرکت سریع قافله علم و

دانشجویان از آموزش به روش سنتی که مبنای آموزشی

نیازهای یادگیری فراگیران و تغییر مداوم نیازهای جامعه در

دانشجویان است ،بهره مند گردیدند و مربی کارآموزی

دنیای امروز نیست ()8با توجه به اینکه ماشین بیهوشی از

اطالعات کامل مربوط به ماشین بیهوشی را در اتاق عمل

مهمترین تجهیزات در رشته بیهوشی است و باید به طور

آموزش داد .در روش سنتی ماشین بیهوشی در اتاق عمل به

کامل یاد گرفته شود ،پژوهشگران بر آن شدند تا مطالعهای

دانشجویان آموزش داده شد و در روش نرمافزار با مراجعه

با هدف بررسی مقایسهای دو روش آموزش سنتی و

به سایت معتبر ،قسمتهای مختلف ماشین بیهوشی آموزش

الکترونیک بر یادگیری ماشین بیهوشی دانشجویان هوشبری

داده شد( .)14برای یکسان سازی گروهها ،تمامی آموزش-

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام دهند.

ها را یک مربی ثابت انجام داد .پس از اتمام آموزش ،هر دو

روش كار

گروه چک لیست مربوط را تکمیل کردند .این مقاله حاصل

این مطالعه از نوع نیمه تجربی است که در سال تحصیلی
 1397در دانشکدة پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
بر روی  63نفر از دانشجویان هوشبری ترم  5و  7به صورت
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 SPSS 24شده و با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمون-

که تفاوت آماری معنیداری بین دو گروه وجود نداشت

های آماری مناسب ،تجزیه و تحلیل شد .سطح معنیداری

( )P=0/088میانگین و انحراف معیار نمره یادگیری

در مورد آزمونهای آماری  5درصد در نظر گرفته شد.

دانشجویان بعد از آموزش در دو گروه سنتی و الکترونیک

نتايج

به ترتیب  37.61±7.066و  38.03±7.088بود که تفاوت
آماری معنیداری بین دو گروه وجود نداشت ()P=0/994

تعداد شرکت کنندگان در این پژوهش  33نفر در گروه

بین نمرات یادگیری قبل و بعد از آموزش در هر دو گروه

آموزش به روش سنتی و  30نفر در گروه آموزش
الکترونیک بودند .میانگین و

انحراف

تفاوت آماری معنیداری مشاهده نشد (جدول شماره .)2

معیار معدل

البته بعد از برطرف کردن تأثیر تغییرات پیش آزمون روی

دانشجویان در گروه اول  15/37± 1/26و در گروه دوم

متغیرعامل پس آزمون ،نتایج پس آزمون نشان داد که

 ±56/15 1/37بود .ارتباط آماری معناداری بین جنسیت و

اختالف آماری معنی داری بین دو گروه وجود نداشت

معدل در دو گروه وجود نداشت (جدول شماره  )1نمرة

(جدول .)3

یادگیری دانشجویان قبل از آموزش در دو گروه سنتی و
الکترونیک به ترتیب 19.55±9.128و  15.77±11.386بود

جدول شماره  :1توزیع فراوانی دانشجویان بر حسب جنس و معدل در دو گروه آموزش به روش سنتی و الکترونیک
گروه سنتی
تعداد

گروه نرم افزار
درصد

تعداد

p-value
درصد

جنس
زن

27

81.8

22

73.3

مرد

6

18.2

8

26.7

معدل

15/1±37/26

* آزمون کای اسکوئر

15/1±56/37

*P=0.306

**P=0.674

**آزمون من ویتنی

جدول شماره  :2توزیع شاخصه ای مرکزی نمرات یادگیری دانشجویان قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه آموزش به روش سنتی و الکترونیک

قبل از مداخله
نمرات

گروه سنتی

بعد از مداخله
p-value

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

19/55±9/128

37/7±61/066

مجلة افق توسعه آموزش علوم پزشکی ،دوره  ،11شماره  ،2پاییز 99

**P=>0.001

http://hmed.mums.ac.ir

آرزو داوری نیا مطلق قوچان و همکاران

گروه الکترونیک
p-value
* آزمون من ویتنی

15/77±11/386
*P=0.088

24

**P=>0.001

38/03±7/088
*P=0.994

** آزمون ویلکاکسون
جدول شماره  -3نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیر

متغیر

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجموع مجذورات

F

سطح معنی داری

ضريب اتا

پیش آزمون

253.917

1

253.917

5.439

0.023

0.083

اثر اصلی

21.087

1

21.087

0.452

0.504

0.007

خطا

2800.928

60

46.682

-

-

-

بحث و نتيجه گيري

مخالف با نتایج مطالعه حاضر است و علت آن نیز میتواند

هدف از انجام این پژوهش تعیین تأثیر آموزش به

تفاوت در روش کار و جامعة مورد بررسی باشد .نتایج

روش سنتی و الکترونیک بر یادگیری ماشین بیهوشی در

پژوهش کوهپایهزاده اصفهانی و همکاران ( )13نشان داد که

دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بود .طبق

میانگین نمره در گروه مداخله به طور معناداری بیشتر از

نتایج پژوهش حاضر ،اختالف آماری معنیداری بین دو

گروه کنترل بوده است؛ ولی بین ارزیابی بیمار ،مدیریت راه

گروه مداخله و کنترل وجود نداشت که همسو با نتایج

هوایی و ماساژ قلبی دو گروه ،تفاوتی وجود نداشت که

مطالعه خوبی و همکاران( ،)7خوشنویس و همکاران()15

همسو با نتایج مطالعه حاضر نیست .در مطالعة حاضر

است .همچنین نتایج بهدستآمده از مطالعه Jefferie

یادگیری ماشین بیهوشی در دانشجویان مدنظر بوده ولی در

نشاندهنده آن بود که اختالف معنی داری بین دو گروه

پژوهش کوهپایهزاده آموزش احیای پیشرفتة قلبی ریوی در

آموزش سنتی و لوح فشرده ،در زمینه نمره کسب شده از

دانشجویان پرستاری بررسی شده است .از سویی دیگر،

مهارت گرفتن نوار قلب ،وجود نداشت و میزان مهارت هر

نتایج مطالعة حاضر با نتایج مطالعهای که از سوی Keulers

دو گروه ،یکسان و در حد خوب بود( )16که همسو با نتایج

و همکاران در کشور هلند انجام شد ،همسو نیست .نتایج

مطالعة حاضر است .نتایج این مطالعة با نتایج مطالعه خزایی و

مطالعه کولرز نشان داد که مقایسة میانگین میزان یادگیری

همکاران ( ،)1بابانظری و همکاران( ،)11همخوانی ندارد؛

در گروه آموزش چهره به چهره و آموزش نرمافزار رایانه

علت میتواند تفاوت در نوع آموزش ،حجم نمونه و جامعه

ای تفاوت آماری معنیداری دارد .در نتیجه ،میزان یادگیری

مورد مطالعه باشد .نتایج مطالعة بدنآرا و همکاران( )2نشان

افرادی که به وسیلة نرمافزار رایانه و لوح فشرده آموزش

داد که روش سنتی نسبت به روش آموزش الکترونیک از
نظر اجرای اصول اول آموزش ،روش مطلوبتری است که
مجلة افق توسعه آموزش علوم پزشکی ،دوره  ،11شماره  ،2پاییز 99
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دیده بودند ،از افرادی که از طریق چهره به چهره آموزش

را برای یادگیری فراهم آورده ،ثمربخش باشد .نتایج این

دیده بودند ،باالتر بود(.)17

مطالعه نشان داد که میانگین نمرات یادگیری دانشجویان در

از محدودیتهای این مطالعه نیز باید به تعداد کم

هر دو روش آموزش الکترونیک و سنتی مشابه یکدیگر

دانشجویان نمونة پژوهش اشاره کرد؛ برای جبران بخشی از

بوده است .اما چون دانشجویان هیچگونه محدودیتی از نظر

این کمبود ،دانشجویان را در دو نیمسال متوالی انتخاب و

تعداد دفعات استفاده از سایت نداشتند -که این خود ویژگی

دنبال نمودیم و اینکه فقط در دانشجویان هوشبری برای

قابل توجهی در فرآیند یادگیری است -و با توجه به تمایل

یادگیری ماشین بیهوشی ،این روش آموزشی استفاده شد

دانشجویان به استفاده از روشهای جدید آموزشی ،میتوان

بنابراین نمیتوان این روش را به تمام رشتههای دانشگاه

استفاده از روش الکترونیک را برای آموزش دانشجویان

علوم پزشکی تعمیم داد .با توجه به اینکه مطالعات اندکی در

هوشبری توصیه کرد.

خصوص تأثیر روشهای مختلف بر یادگیری دانشجویان
انجام گرفتهاست ،پیشنهاد میشود مطالعات بیشتری درباره

تشكر و قدر دانی

مقایسة استفاده از این روش با سایر روشهای آموزش

از تمامی کسانی که ما را در انجام مطالعه حاضر یاری

خودمحور و فعال و با حجم نمونة باالتری در تمام رشتههای

رساندن تشکر و سپاسگزاری می کنیم.

علوم پزشکی انجام شود .شایان ذکر است که نرمافزارهای

تضاد منافع

آموزشی و منابع آموزشی الکترونیکی در پیوند با آموزش-

بین نویسندگان مقاله حاضر تضاد منافع وجود ندارد.

های سنتی و به عنوان آموزش مکمل میتواند زمینة مناسبی
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ABSTRACT
Introduction: The rapid changes resulting from the use of technology in human
life have brought about dramatic changes. Therefore there is a need to revise
traditional teaching methods and use modern and student-centered approaches by
educational systems. The aim of this study was to compare the two methods of
electronic and traditional education on learning anesthesia machine in
anesthesiology students of Sabzevar University of Medical Sciences.
Materials & Methods: This is a semi-experimental study conducted in the
academic year of 1397 on 63 anesthesiology students of the 5th and 7th semesters
of Sabzevar University of Medical Sciences. The traditional method of anesthesia
machine was taught to students in the operating room and the software method of
anesthesia machine was taught by visiting the reputable site
https://static.draeger.com. After completing the training, both groups completed
their respective checklists
Results: Students' pre-post learning score in both groups was15/77±11/386 and
19/55±9/128 وwhich was not statistically significant (P = 0.088). The mean
(standard deviation) of students' learning score post-test in both groups
was38/03±7/088 and 37/61±7/066 which was not statistically significant (P =
0.994).
Conclusion: The mean scores of students' learning in both e-learning and
traditional teaching methods were similar. Since students had no restrictions on
how often they use the site, this is a significant feature of the learning process, and
considering the students' willingness to use new teaching methods, the use of
electronic teaching methods for students can be recommended.
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