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م لزوابراین بن ؛ستبه وجود آورده ا یشگرف راتییبشر تغ یدر زندگ یاز کاربرد فناور یناش عیتحوالت سر مقدمه:

 یوزشآم یاه ستمیس یاز سو ،نو و دانشجو محور یهاو استفاده از روش سیتدر یسنت ینظر در روش ها دیتجد

 یهوشیب نیماش یریادگیبر  یتو سن کیدو روش آموزش الکترون ةسیمقا نییپژوهش با هدف تع نیشود. ا یاحساس م

 .دشسبزوار انجام  یدانشگاه علوم پزشک یهوشبر انیدر دانشجو

 یهوشبر انیشجونفر از دان 63یبر رو 1397که در سال تحصیلی است  یتجرب مهیمطالعه از نوع ن نیا روش كار:

ا بم افزار در روش نر ودر اتاق عمل  یهوشیب نیماش ی. در روش سنتدشام سبزوار انج یدانشگاه علوم پزشک 7و 5ترم  

آموزش یان به دانشجو یهوشیب نیمختلف ماش یهاقسمت https://static.draeger.comمعتبر تیمراجعه به سا

 .نمودند لیمربوط را تکم ستیهر دو گروه چک ل ،داده شد. پس از اتمام آموزش

 و19.55±9.128 بیبه ترت کیو الکترون یقبل از آموزش در دو گروه سنت انیدانشجو یریادگی ةنمر نتايج:

 ارینحراف معاو  نیانگیم =P(/088دو گروه وجود نداشت ) نیب یداریمعن ماریآ تفاوت که بود 11.386±15.77

 38.03±7.088 و 37.61±7.066ب یبه ترت کیو الکترون یبعد از آموزش در دو گروه سنت انیدانشجو یریادگینمره 

 .=P(994/0دو گروه وجود نداشت ) نیب یدار یمعن آماری تفاوت که بود

بوده  رگیکدیه مشاب یو سنت کیدر هر دو روش آموزش الکترون انیدانشجو یریادگینمرات  نیانگیم گيري:نتيجه

 قابل یژگیوود خ نیا که- نداشتند تیاز نظر تعداد دفعات استفاده از سا یتیمحدود چگونهیه انیدانشجوچون است. 

ن روش توایم ،یشآموز دیجد یهابه استفاده از روشآنان  لیو با توجه به تما -است یریادگی ندیفرآدر  یتوجه

 د.کر هیتوص انیآموزش دانشجوبرای را  کیالکترون
 ن مقالهاينحوه ارجاع به 

Davarinia motlagh quchan A, Akbarzadeh R, Mohamadzadeh Tabrizi Z, Navipour E. Comparison of two methods of electronic and 

traditional education on learning anesthesia machine in anesthesiology students of Sabzevar University of Medical Sciences. 

Horizon of Medical Education Development. 2020;11(2):20-27 

 مقدمه

 یاعم از فناور ،یاز کاربرد فناور یناش عیسر تحوالت        

 یشگرف راتییبشر تغ یدر زندگ ،یاطالعات یمولد و فناور

جوامع  یو مدن یاسیس ،یاقتصاد ،یصنعت یرا در ساختارها

در  ییبسزا راتیثأت راتییتغ نیبه وجود آورده است و ا

و کار مردم در سراسر جهان گذاشته و با  یروند زندگ

آموزش به  تیریو مد یریادگیآموزش،  ینتس یهاروش

 (. 1به مقابله پرداخته است ) یطور جد
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-شود که با هدف آسان یگفته م ییهاتیبه فعال آموزش

-یم یزیمعلم طرح ر ایآموزگار  یاز سو یریادگیدن کر

به صورت کنش  رندهیچند گ ای کیآموزگار و  نیشود و ب

الگوها و  ،آموزش ندی(. در فرآ2)ابدییم انیمتقابل جر

 ،مطرح شده میمستق ریو غ میمستق سیتدر یهاروش

منجر به  یده دارند هر آموزشیعق انمحقق .(1است)

-در روش یریادگی یداریاما عمق و پا ،شود یم یریادگی

 (.3متفاوت است) یمختلف آموزش یها

روش  کیبه عنوان  ،خود محور یریادگی

گذشته  ةاز چهار ده یآموزش یدر الگوها میمستق سیتدر

خود محور  یریادگیتاکنون مورد توجه قرار گرفته است. 

بدون کمک  ایاست که با  یابتکار عمل فرد ندیفرآ کی

و مشخص کردن  یریادگی یازهاین صیدر تشخ گرانید

 یریادگیکاربرد دارد.  یریادگی یبرا یو انسان یمنابع ماد

خودمحور،  یریادگیاز انواع  یکیبه عنوان  یکیالکترون

مدرن است که در عصر اطالعات  یایدن یها دهیاز پد یکی

وجود گذاشته  ةبر دانش پا به عرص یمبتن ةو در جامع

 (. 1است)

وارد  یاندهیسرعت فزا اب یفناور ،دهه گذشته در

استادان و  انی(. از دانشجو4شده است) یآموزش عال ةطیح

در آموزش  لیتسهبرای ها  یفناور نیرود از ا یانتظار م

 یه کنند. امروزه هر گونه استفاده از تکنولوژاستفاد

آموزش  ،یآموزش یمحتوا ةارائ یبرا کیالکترون

با استفاده  کیشود. آموزش الکترون یم فیتعرالکترونیک 

 ایو  نترانتیا نترنت،یمانند ا یگوناگون ارتباط یهایاز فناور

 نیا ردیگیقرار م انیدانشجو اریهمراه در اخت یهاتلفن

به اطالعات الزم و مرتبط با درس  یاند دسترستویروش م

 جادیا یتعامل یآموزش طیتر محکند و از آن مهم لیرا تسه

به  یریادگیشود یموجب م کیکند. آموزش الکترون

موجب  نیو همچن تدفیاتفاق ب یو تعامل یصورت تطابق

 یشود به عالوه امکان دسترسیآموزش م یهانهیکاهش هز

. 2آورد )یاز شبانه روز را فراهم مبه آموزش در هر ساعت 

از  سیتحقق خود در تدر یبرا نامدرس ی(. به طور کل5

که با توجه به  رندیگیبهره م یراهبردها و فنون متفاوت

( پر واضح 6تواند متفاوت باشد.)یم سیموضوعات تدر

ها و کاربرد روش قیاز طر یاست که تحقق اهداف آموزش

 یهااست. انتخاب روش ریپذمناسب امکان سیفنون تدر

ت که سدان ییهاتیتوان از جمله فعال یآموزش را م

به اهداف  دنیرس یبرا اناتو امک طیمدرسان با توجه به شرا

ارائه برای  یگوناگون یها. روشبرندبه کار می یآموزش

 (.7) آموزش وجود دارد

 ،یریادگیانتخاب روش مناسب آموزش در 

و  فایا ینقش مهم رانیاگنگرش فر رییو تغ یمهارت آموز

ضرورت توجه فرادهندگان در انتخاب روش آموزش 

به  گر،ید ی. از طرفدینمایبرجسته م شیاز پ شیمناسب را ب

 ران،یفراگ یریادگی یبه اهداف آموزش و ارتقا لیمنظور ن

 یزیدر برنامه ر رانیفراگ یمندتیبه رضا انتوجه فرادهندگ

انتخاب روش آموزش  شا درگاز نکات مهم و راه یآموزش

شود یثر واقع مؤم یآموزش زمان ،قتیخواهد بود. در حق

 ندیو در فرآراضی بوده از روش آموزش  رانیکه فراگ

آموزش به دو  یهاوزش مشارکت فعال داشته باشند.روشآم

 یطبقه بند نینو یو روش ها یسنت یروش ها یکل ةدست

حی یاغلب از روش توض ،(. در آموزش8شوند)یم

(Explantory )یو مطالب درس میمفاه سیتدر یبرا 

ممکن است در  یبه روش سخنران یریادگید. شویاستفاده م

 نیباشد اما در ا سیروش تدر نیمناسب تر طیشرا یبرخ

در  یضرور یروش به دانشجو فرصت تفکر، که امر

در حالت  انی(. دانشجو9شود)یداده نم ،است یریادگی

کنند و در ینم دایله پأرت حل مس، مهارندیگیقرار م یانفعال

در استفاده از معلومات خود  یواقع یهاتیدر موقع جهینت
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-در دهه نی(. بنابرا10شوند)یله دچار مشکل مأحل مس یبرا

س و یتدر یسنت یهانظر در روش دیلزوم تجد ر،یاخ یها

 ،و دانشجو محور یریادگیو فعال  نینو یهااستفاده از روش

 نیاحساس شده و کاربرد ا یآموزش یها ستمیس یاز سو

متداول  یاز جمله علوم پزشک ،ها در علوم مختلفروش

 (.11شده است )

 ریثأو همکاران با عنوان ت  ییخزا ةمطالع جینتا

 انیدانشجو ینیبال یهامهارت یریادگیبر  یافزار آموزشنرم

بر  نکهیعالوه بر ا ینشان داد که استفاده از نرم افزار آموزش

ثر است، نمرات آن ها را در آزمون ؤم انیدانشجو یریادگی

 جینتا .(1)دهدمی شیافزا یریچشم گ زانیبه م یعمل

 یمندتیبود که رضا نیا ةدهندنشان زین گریمطالعات د

افزار و  لوح از آموزش با استفاده از نرم یپرستار انیدانشجو

(. 12. 8است) شتریب یبا آموزش سنت سهیفشرده در مقا

نشان داد  زیزاده و همکاران ن هیمطالعه کوهپا جینتا نیهمچن

ای بر یادگیری  نهافزار آموزشی چند رساکه استفاده از نرم

 ةنمر شیباعث افزا  ،ریوی -اصول پایه عملیات احیای قلبی

آموزش در حال  یسنت ی(.روش ها13)شد انیدانش دانشجو

قافله علم و  عیحرکت سر یگوپاسخ ییبه تنها ،حاضر

جامعه در  یازهایمداوم ن رییو تغ رانیفراگ یریادگی یهاازین

از  یهوشیب نیماش نکهی(با توجه به ا8) ستیامروز ن یایدن

به طور  دیو بااست  یهوشیدر رشته ب زاتیتجه نیمهمتر

 یان شدند تا مطالعهآگرفته شود، پژوهشگران بر  ادیکامل 

و  یدو روش آموزش سنت یاسهیمقا یبا هدف بررس

 یهوشبر انیدانشجو یهوشیب نیماش یریادگیبر  کیونالکتر

 .دهندسبزوار انجام  یدانشگاه علوم پزشک

 روش كار

که در سال تحصیلی است  یتجرب مهیمطالعه از نوع ن نیا      

سبزوار  یدانشگاه علوم پزشک یراپزشکیپ ةدر دانشکد 1397

به صورت  7و  5ترم   یهوشبر انینفر از دانشجو 63 یبر رو

و تخصیص تصادفی به روش بلوك دوتایی در  یمارسرش

 . دشدو گروه آموزش به روش سنتی و نرم افزار انجام 

کد اخالق، اهداف گرفتن طرح و  بیاز تصو پس

 انیدانشجو یبرا یابیارزش ةپژوهش، روش انجام کار و نحو

شد و پس از کسب موافقت  انیبروشنی به  یهوشبر

 اریگرفته شد. مع ناز آناآگاهانه  یکتب تیرضادانشجویان، 

و  یلیتحص یهاسالنیمدر  نبودن مشروط ،ورود به مطالعه

در  یهمکار ةبه ادامنداشتن  لیشامل تما ،خروج یارهایمع

 بود.  ستیناقص چک ل لیآموزش به روش نرم افزار و تکم

و چک  کیمشخصات دموگراف ةپرسشنام ،اول ةمرحل در

 نید ماشمربوط به سنجش اطالعات در مور ستیل

. چک دش لی( تکمیهوشیب نیماش زاتی)اجزا و تجهیهوشیب

ی استاندارد هاشامل قسمت ؛لیست مربوط به ماشین بیهوشی

های بیهوشی بود که روایی آن توسط موجود در تمام ماشین

ت علمی دانشگاه علوم پزشکی ئچند نفر از اعضای هی

ه به دو گروه آموزش ب انید. سپس دانشجوشیید أسبزوار ت

افزار به همراه نرم ی)گروه کنترل( و روش سنت یروش سنت

 ،شدند. در هر دو گروه می)گروه مداخله( تقس یکیالکترون

 یآموزش یکه مبنا یاز آموزش به روش سنت انیدانشجو

مربی کارآموزی و  دندیمند گرد بهره ،است انیدانشجو

در اتاق عمل را  یهوشیب نیاطالعات کامل مربوط به ماش

در اتاق عمل به  یهوشیب نیماش یداد. در روش سنت آموزش

افزار با مراجعه آموزش داده شد و در روش نرم انیدانشجو

آموزش  یهوشیب نیمختلف ماش یهاقسمت ،معتبر تیبه سا

-آموزش یتمام ،هاگروه یساز کسانیبرای (.  14داده شد)

هر دو  ،. پس از اتمام آموزشادثابت انجام د یمرب کیرا ها 

مقاله حاصل  نیدند. اکر لیمربوط را تکم ستیوه چک لگر

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  یقاتیطرح نحق

 1398.060و کد اخالق98055با کد طرح  یپزشک

IR.MEDSAB.REC.  افزار وارد نرم ات.  اطالعاست
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24 SPSS و آزمون یفیتوص یشده و با استفاده از آمارها-

 یداری. سطح معندش لیلو تح هیتجز ،مناسب یآمار یها

 درصد در نظر گرفته شد. 5 یآمار یهادر مورد آزمون

 نتايج

نفر در گروه  33پژوهش  نیتعداد شرکت کنندگان در ا      

نفر در گروه آموزش  30و  یآموزش به روش سنت

معدل  اریو  انحراف  مع نیانگیبودند. م کیالکترون

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

و  تیجنس نیب یمعنادار آماری ارتباط. بود ±56/15 37/1

 ة( نمر1)جدول شماره  داشتمعدل در دو گروه وجود ن

و  یقبل از آموزش در دو گروه سنت انیدانشجو یریادگی

 بود 15.77±11.386 و19.55±9.128 بیبه ترت کیالکترون

دو گروه وجود نداشت  نیب یداریمعن ماریآ تفاوت که

(088/0P= )یریادگینمره  اریو انحراف مع نیانگیم 

 کیو الکترون یبعد از آموزش در دو گروه سنت انیدانشجو

 تفاوت که بود 38.03±7.088 و 37.61±7.066 بیبه ترت

 (=994/0Pدو گروه وجود نداشت ) نیب یداریمعن آماری

قبل و بعد از آموزش در هر دو گروه  یریادگینمرات  نیب

(. 2)جدول شماره  دشمشاهده ن یدارینمع یتفاوت آمار

 یرو زمونآ شیپ راتییتغ ریثأالبته بعد از برطرف کردن ت

پس آزمون نشان داد که  جیپس آزمون، نتا رعاملیمتغ

اختالف آماری معنی داری بین دو گروه وجود نداشت 

 (.3)جدول 

 ه آموزش به روش سنتی و الکترونیکتوزیع فراوانی دانشجویان بر حسب جنس و معدل در دو گرو :1جدول شماره 

 جنس

 
 p-value گروه نرم افزار گروه سنتی

 درصد تعداد درصد تعداد

*P=0.306 73.3 22 81.8 27 زن 

 26.7 8 18.2 6 مرد

 P=0.674** 56/15±37/1 37/15±26/1 معدل

 * آزمون کای اسکوئر      **آزمون من ویتنی
 

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

 نمرات
 قبل از مداخله

 انحراف معیار ±میانگین 

 بعد از مداخله

 انحراف معیار ±میانگین 
p-value 

=P** 61/37±066/7 9/19±128/55 گروه سنتی 0.001>  
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=P** 7/38±088/03 11/15±386/77 گروه الکترونیک 0.001>  

p-value *P=0.088 *P=0.994  

 ویلکاکسون آزمون**        ویتنی من آزمون* 
 

 نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیر -3جدول شماره 

 ضريب اتا سطح معنی داری F میانگین مجموع مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر

 0.083 0.023 5.439 253.917 1 253.917 پیش آزمون

 0.007 0.504 0.452 21.087 1 21.087 اثر اصلی

 - - - 46.682 60 2800.928 خطا

 

 و نتيجه گيري بحث

 به آموزش ریأثت نییتع پژوهش نیا انجام از هدف        

 در یهوشیب نیماش یریادگی بر کیالکترون و یسنت روش

 بقط. بود سبزوار یپزشک علوم دانشگاه یهوشبر انیدانشجو

 دو نیب یداریمعن یآمار اختالف ،حاضر پژوهش جینتا

 جینتا با همسو که نداشت وجود کنترل و مداخله گروه

( 15)همکاران و سیخوشنو ،(7)همکاران و یخوب مطالعه

 Jefferie مطالعه ازآمده دستبه جینتا نیهمچن. است

 گروه دو نیب یدار یمعن اختالف که بود آندهنده نشان

 از شده کسب نمره نهیزم در ،فشرده لوح و یسنت آموزش

 هر مهارت زانیم و شتندا وجود ،قلب نوار گرفتن مهارت

 جینتا با همسو که( 16)بود خوب حد در و کسانی گروه، دو

 و ییخزا مطالعه جینتا با ةمطالع نیا جینتا. است حاضر ةمطالع

 ؛ندارد یهمخوان ،(11)همکاران و یبابانظر ،(1) همکاران

 جامعه و نمونه حجم آموزش، نوع در تفاوت تواندیم علت

 نشان( 2)همکاران و آرابدن ةمطالع جینتا. باشد مطالعه مورد

 از کیالکترون آموزش روش به نسبت یسنت روش که داد

 که است یترمطلوب روش ،آموزش اول اصول یاجرا نظر

 تواندیم زین آن علت واست  حاضر مطالعه جینتا با مخالف

 جینتا. باشد یبررس مورد ةجامع و کار روش در تفاوت

 که داد نشان( 13) همکاران و یاصفهان زادههیکوهپا پژوهش

 از شتریب یمعنادار طور به مداخله گروه در نمره نیانگیم

 راه تیریمد مار،یب یابیارز نیب یول ؛است بوده کنترل گروه

 که نداشت وجود یتفاوت ،گروه دو یقلب ماساژ و ییهوا

 حاضر ةمطالع در. نیست حاضر مطالعه جینتا با همسو

 در یول بوده مدنظر انیدانشجو در یهوشیب نیماش یریادگی

 در یویر یقلب ةشرفتیپ یایاح آموزش زادههیکوهپا پژوهش

 گر،ید ییسو از. شده است یبررس یپرستار انیدانشجو

 Keulers یسو از که یامطالعه جینتا با حاضر ةمطالع جینتا

 جینتا. نیست همسو ،شد انجام هلند کشور در مکارانه و

 یریادگی زانیم نیانگیم ةسیمقا که داد نشان کولرز مطالعه

 انهیرا افزارنرم آموزش و چهره به چهره آموزش گروه در

 یریادگی زانیم ،جهینت در. دارد یداریمعن یآمار تفاوت یا

 آموزش فشرده لوح و انهیرا افزارنرم ةلیوس به که یافراد
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 آموزش چهره به چهره قیطر از که یافراداز  بودند، دهید

 (.17)بود باالتر بودند، دهید

 کم تعداد به دیبا زین مطالعه نیا یهاتیمحدود از

 از یبخش جبرانبرای  ؛دکر اشاره پژوهش ةنمون انیدانشجو

 و انتخاب یمتوالسال نیم دو در را انیدانشجوکمبود،  نیا

برای  یهوشبر انیدانشجو در فقط کهنیا و مینمود دنبال

  دش استفاده یآموزش روش نیا ،یهوشیب نیماش یریادگی

  دانشگاه هایرشته تمام به را روش این تواننمیبنابراین 

 در یاندک مطالعات نکهیا به توجه با. داد تعمیم پزشکی علوم

 انیدانشجو یریادگی بر مختلف یهاروش ریثأت خصوص

باره در یشتریب مطالعات دشویم شنهادیپ است،گرفته انجام

 آموزش یهاروش ریسا با روش نیا از استفاده ةسیمقا

 یهارشته تمام در یباالتر ةنمون حجم با و فعال و خودمحور

 یافزارهانرم که است ذکر شایان .دشو انجام یپزشک علوم

-آموزش با وندیپ در یکیالکترون یآموزش منابع و یآموزش

 یمناسب ةنیزم تواندیم مکمل آموزش عنوان هب و یسنت یها

 نیا جینتا. باشد بخشثمر ،آورده فراهم یریادگیبرای  را

 در انیدانشجو یریادگی نمرات نیانگیم که داد نشان مطالعه

 گریکدی مشابه یسنت و کیالکترون آموزش روش دو هر

 نظر از یتیمحدود گونهچیه انیدانشجوچون  اما. است بوده

 یژگیو خود نیا که- ندنداشت تیسا از استفاده تدفعا تعداد

 لیتما به توجه باو  -است یریادگی ندیفرآدر  یتوجه قابل

 توانیم ،یآموزش دیجد یهاروش از استفاده به انیدانشجو

 انیدانشجو آموزشبرای  را کیالکترون روش از استفاده

 .دکر هیتوص یهوشبر

 

 تشكر و قدر دانی

ی ا در انجام مطالعه حاضر یاراز تمامی کسانی که ما ر

 رساندن تشکر و سپاسگزاری  می کنیم.

 تضاد  منافع

 بین نویسندگان مقاله حاضر تضاد منافع وجود ندارد.
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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 

 which was not statistically significant (P = 0.088). The mean  و19/55±9/128

(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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