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  چكيده
توان به  آن مي ياست كه از مزايا يآموزش تيفيك يارتقا يبرا يو فعال آموزش نينو يها آموزش مبتني بر وب از جمله روش: مقدمه

هدف از اين مطالعه بررسي . آن اشاره كردپذيري  ها و انعطاف دسترسي راحت در هر زمان و مكان، شركت بدون مرز و فراوان يادگيرنده
  .است 1389ل روي يادگيري شناختي دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي اروميه در سا برتأثير آموزش مبتني بر وب 

سال آخر پرستاري دانشگاه  انيدانشجو هيدر اين مطالعه كل. پژوهش حاضر يك مطالعه نيمه تجربي با طرح قبل و بعد است: ها روش
روش مداخله . تصادفي به دو گروه مبتني بر وب و سنتي تقسيم شدند و به صورت كامالً. وارد مطالعه شدند) نفر 42( هياروم يعلوم پزشك
قلبي و براي گروه دوم يك دوره آموزش به صورت  يها يتمير سييك دوره آموزشي مبتني بر وب در مورد د ملوه اول شابراي گر

آزمون و  دانش دانشجويان هر دو گروه با انجام پيش زانيدر شروع و پايان هر دوره م. ساعته در مورد همان موضوع بود 6سخنراني 
  .زوج باهم مقايسه شدند يت يبه صورت درون گروهي توسط آزمون آمار لهحاص گيري شده و امتيازات آزمون اندازه پس

و بعد از  85/17±49/3 و 67/16±92/3 بيبه ترت) مرسوم(ي قبل و بعد از آموزش سنت انينمرات دانشجو اريو انحراف مع نيانگيم: نتايج
نمرات قبل و بعد از  نيرا ب يمعنادار يمطالعه ارتباط آمار جنتاي. بود 85/17±49/3 و 28/16±62/3 بيبر وب به ترت آموزش مبتني

 يرهايمتغ نيماب. نشان داد )038/0P= ,47/2-=t(ي و سنت) 016/0P= 62,/2-=t(بر وب  يمبتن يوزشآموزش در هر دو گروه آم
  .امديبه دست ن يآموزش ارتباط معنادار يها از روش چكداميو نوع آموزش در ه كيدموگراف
 انيدانشجو يشناخت يريادگيباعث ارتقاي سطح  يروش آموزش كيبه عنوان  زيبر وب ن ياستفاده از روش آموزش مبتن: گيري نتيجه

 يدرس كولوميدر كور كيكالس يها همراه با آموزش يروش آموزش كيبه عنوان  يروش آموزش نياستفاده از ا يرا برا نهيشده است و زم
  .فراهم ساخته است يقلب ژهيو يها مراقبت

  
  آموزش پرستاري، آموزش مبتني بر وب، يادگيري شناختي، دانشجويان پرستاري: هاي كليدي واژه
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 مقدمه
هايي است كه در جهت ارتقاي  آموزش مجموعه كوشش
شغلي، اي و  هاي فني و حرفه دانش، آگاهي، مهارت

آيد و  همچنين ايجاد رفتار مناسب و مطلوب به عمل مي
هاي شغلي  افراد را در جهت انجام وظايف و مسؤوليت

امروزه از آموزش به عنوان موثرترين  ).1(نمايد  آماده مي

                                                                              
  5/10/90: ، تاريخ پذيرش30/8/90: ، تاريخ اصالحيه24/5/90:دريافت مقاله تاريخ
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ها نام برده  راه در هموارسازي تغييرات در سازمان
دهد كه ميزان توانمندي افراد  شواهد نشان مي. شود مي

ها با ميزان آموزشي كه به افراد در  سازماندر 
در نظام ). 1(شود رابطه مستقيم دارد ها داده مي سازمان

ايجاد تغييرات  آموزش دانشگاهي، منظور از آموزش،
 عنيل اين سيستم يوحصممناسب و روزافزون در 

مند جهت  آموزش فعاليتي هدف ).2(است آموختگان دانش
ر موسسه آموزشي، ارتقاي يادگيري است و وظيفه ه

آموزش و رشد دانشجوياني است كه به آن وارد 
هاي علوم پزشكي  شوند، هدف اصلي آموزش در رشته مي

هاي  اي، توسعه مهارت هاي حرفه عالوه بر رشد شايستگي
رسيدن ). 3(گشايي و كارآمدي است لهأگيري، مس تصميم

نيازمند يك سيستم آموزشي كامل و  به چنين اهدافي قطعاً
امروزه آموزش در كشور بيشتر به صورت . مع استجا

 نتيسنتي و با روش سخنراني استاد با استفاده از پاورپو
طبق تحقيقات انجام شده امروزه اكثريت . شود ارائه مي

و تجربه  اند رفعاليهاي درس غ دانشجويان در كالس
محيط يادگيري فعال را ندارند، از طرف ديگر براي اساتيد 
نيز مشكل است كه تمام بار سنگين آموزش را به دوش 
كشيده و تسهيل كننده يادگيري باشند چرا كه در سيستم 

عنوان يك محور در ارايه  سنتي آموزش نقش معلم به
يكي از ). 4)(محور معلم(محتواي درسي قرار دارد 

 ،هاي آموزشي روش يهاي استراتژيك جهت ارتقا  برنامه
نوان مدرسي در گيري از فناوري اطالعات به ع بهره

  .دسترس و جامع است
به  با گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات، فضاي دومي 

موازات جهان واقعي ايجاد شده و روش جديدي در 
 رآموزش به نام آموزش از راه دور پا به عرصه ظهو

دليل پيشرفت سريع اينترنت به خصوص ه ب. گذاشته است
هاي  درمان، اين نوع آموزش راه - در سيستم بهداشت

همگام با . )5(يادگيري و ياددهي را افزايش داده است
هاي جديد در تكنولوژي  هاي ديگر، پيشرفت رشته

هاي جديدي را براي آموزش دانشجويان  اطالعات، فرصت
ده از وب فراهم استفا اپرستاري و پرستاران شاغل ب

به طور كلي فراهم كردن يك استراتژي ). 6(كرده است
مناسب جهت آموزش دانشجويان پرستاري از اهميت 

اندركاران  اكثر دست. اي برخوردار است العاده فوق
پرستاري اينترنت را به عنوان يك وسيله آموزشي مؤثر 

هاي  و در حال حاضر يكي از روش) 7(اند تأييد كرده
آموزش . ستاري در بسياري از كشورها استپر شآموز

دليل داشتن مزايايي همچون در دسترس ه مبتني بر وب ب
بودن آن در همه جا و همه زمان بوسيله اينترنت، تغيير 

به خود ) آموزش سنتي( محوريت آموزش از معلم
دانشجو، اين روش آموزش را تبديل به يك ابزار مفيد و 

اري جهت آموزش با قابل اعتماد براي مدرسان پرست
تواند  آموزش از طريق وب مي). 9و8(كند كيفيت مي
هاي موجود در آموزش به روش سنتي را  محدوديت

پذيري را فراهم  برطرف كرده و يادگيري آسان و انعطاف
تواند براي تغيير  آموزش مبتني بر وب نه تنها مي). 10(كند

 زهاي يادگيري و ياددهي بلكه به عنوان يكي ا روش
هاي تكميلي در آموزش سنتي مورد استفاده قرار  وشر

هاي  روش: با استفاده از يادگيري مبتني بر وب. بگيرد
گيرد، يادگيري از  مختلف آموزش مورد استفاده قرار مي

شود، در وقت و هزينه صرفه جويي  راه دور ممكن مي
گذاري اطالعات براي  شده و همچنين امكان به اشتراك

مطالعات در زمينه ). 11و6(شود ميدانشجويان فراهم 
تجربه پرستاران در يادگيري از طريق آموزش مبتني بر 

، فعال بودن در يادگيري، رانيوب، رضايت فراوان فراگ
دسترسي راحت و تمايل زياد در استفاده از اين 

 انيكوچ در مطالعه خود ب). 12(دهد تكنولوژي را نشان مي
 يند استفاده از مالتمان آموزش يها روش ريكند كه سا مي
بر  يتوانند به اندازه آموزش مبتن ينم نت،يپاورپو ا،يمد

 مير). 7(را پر كنند يموجود در آموزش سنت يها وب خالء
آموزش  يواحدها يو همكاران نشان دادند كه طراح

 نيو تمر يدر دانشگاه جهت ارائه مطالب درس يكيالكترون
شده و نسبت به روش  انينشجودا زهيانگ شيباعث افزا
 انيب زين ويچن و ). 13(دارد يشتريتأثير ب يسخنران

 يرا برا يديجد طيوب مح قيكنند كه آموزش از طر مي
فراهم كرده و به آنها اجازه  انيپرستاران و دانشجو

 نياي و دانش خود را با كمك ا حرفه يها دهد مهارت مي
در مطالعه خود  يكن). 15و14(گسترش دهند ايپو طيمح
 ديوب با قينكته اصرار دارد كه آموزش از طر نيبر ا
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 يها در كالس نتيو پاورپو يهمگام با روش سخنران
كه آموزش مبتني  با توجه به اين). 16(درس استفاده گردد

هاي خويش از موقعيت مطلوبي  بر وب با تكيه بر قابليت
المللي  نريزان در سطح بي نزد متخصصان و برنامه

رخوردار است، مقاله حاضر با هدف بررسي تأثير ب
 يها يتمير سيآموزش مبتني بر وب بر روي يادگيري د

در دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي  يقلب
استفاده از اين  تاثيراروميه، سعي دارد به بيان اهميت و 

  .فناوري نوين در فرايند آموزش پرستاري بپردازد
  

  ها روش
مطالعه نيمه تجربي با طرح پژوهش حاضر يك 

آزمون است كه درآن تأثير دو روش  پس- آزمون پيش
و ) مرسوم( متفاوت آموزشي، آموزش به روش سنتي

در . قرار گرفته است مقايسهآموزش از طريق وب مورد 
پژوهش حاضر حجم نمونه برابر با حجم جامعه بوده كه 

پرستاري روزانه  ردانشجويان سال آخ شامل كليه
دانشكده پرستاري مامايي اروميه واقع در نيمسال دوم 

نفر  42تعداد كل دانشجويان . است 88-89 سال تحصيلي
و  رهايمتغ ريبودند كه جهت به حداقل رساندن تأثير سا

ها با توجه به معدل به  همگن شدن، نمونه شتريهرچه ب
تفاده با اس انيدانشجو يسپس برا .شدند ميسه گروه تقس

اي در نظر گرفته شد و با  شماره ياز جدول اعداد تصادف
در دو گروه آموزش سنتي و مبتني بر  يتصادف صيتخص

كنندگان در هر دو  تعداد شركت تيدر نها. دوب قرار گرفتن
  .نفر بود 21گروه 

در . ساخته بود ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه محقق
ك شامل سن، جنس، اطالعات دموگرافي پرسشنامه، يابتدا

هل و همچنين سؤاالتي راجع به روش أترم تحصيلي، ت
اتصال به اينترنت و متوسط زمان استفاده از اينترنت 

سؤال  33سؤاالت پژوهش شامل . شد يآور جمع
 يبرا. بود يقلب يها يتمير سياي در رابطه با د چهارگزينه

صورت  نيا ريو در غ 1نمره  سؤاالتپاسخ صحيح به 
  .كردند افتينمره صفر در

 سيانواع د ييدر مورد شناسا يهر دو گروه مطالب در
نوار قلب  يآنها از رو ييو شناسا يقلب يها يتمير

)ECG(درمان آنها  وهيها و ش يتمير سيد جادي، علل ا
  جهت يادگيري در نظر گرفته شده بود

قبل از . آموزشي براي هر دو گروه يكسان بود محتويات
آزمون از  آموزش در هر دو گروه، پيش شروع

عمل آمد و پس از آن آموزش دانشجويان ه دانشجويان ب
  .هر گروه به صورت جداگانه آغاز شد

كه با روش  يانيدانشجو ياز شروع پژوهش برا قبل
جلسه جهت آموزش و  كي دنديد بر وب آموزش مي يمبتن

و توضيحات  نحوه استفاده از مطالب وب گذاشته شد
در ابتدا دانشجويان . ديخصوص ارائه گرد نيدر ا الزم

اطالعات دموگرافيك خود را تكميل كرده و براي آنها نام 
وارد  آنطريق  كه ازشد،  فرستادهكاربري و كلمه عبور 

بخش آموزشي شده و اطالعات الزم را در طول شبانه 
بر وب شامل  يدوره آموزشي مبتن. روز دريافت كردند

اي درباره  مطالب خودآموز و تعدادي سؤاالت چهارگزينه
كنندگان مطالب درسي  شركت. قلبي بود يها يتمير سيد

. اي جواب دادند گزينه را مطالعه كرده و به سؤاالت چهار
ايميل و  قيتوانستند از طر دانشجويان در طي دوره مي

رند و با هاي گفتگو اطالعات خود را به اشتراك بگذا اتاق
بعد از يك هفته نام . استاد مربوطه در تماس باشند

دوره  نيكلمه عبور دانشجويان باطل شده و ا كاربري و
و دانشجويان ديگر قادر به  ديبه اتمام رس آنها يآموزش

دوره  يدر انتها. دسترسي به مطالب آموزشي نبودند
از  انيجهت بررسي ميزان يادگيري شناختي دانشجو

 يآزمون به عمل آمد و در انتها قلبي، پس يها يتمير سيد
 يحيخواسته شد كه روش ترج انيپژوهش از دانشجو

نقش مدرسان در دوره مبتني بر . كنند انيرا ب يآموزش
هاي ذكر شده، آماده كردن مطالب  وب، مديريت كارگاه

آموزشي، در دسترس قرار دادن آنها در اينترنت، پاسخ 
هاي  طريق ايميل، تلفن و اتاق كنندگان از به سؤاالت شركت

  .گفتگو و در نهايت برگزاري آزمون پاياني بود
گروه آموزش سنتي شش ساعت كالس در رابطه با  براي

ها در سه  اين كالس. ديقلبي طراحي گرد يها يتمير سيد
. روز و هر روز دو ساعت در طي يك هفته برگزار شدند

صورت فعال كنندگان در طول دوره قادر بودند به  شركت
در رابطه با مطالب درسي سؤاالت خود را پرسيده و در 
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 يابيدر جلسه بعدي آموزش ارزش. بحث شركت كنند
جلسه قبل انجام  يشناخت يها در مورد آموخته ينيتكو

منابع آموزشي بعد از برگزاري دوره در اختيار . گرفت
كنندگان  در پايان دوره از شركت. گرفت دانشجويان قرار 

روه نيز در رابطه با روش آموزشي كه براي اين گ
در نهايت . شد لدهند سؤا آموزش در آينده ترجيح مي

در . ديآزمون پاياني برگزار و نمرات كسب شده ثبت گرد
اين روش آموزشي نقش مربي آماده كردن و ارائه مطلب 

كنندگان،  كنندگان، جواب به سؤاالت شركت براي شركت
  .ن گرفتن آزمون پاياني بودمديريت بحث كالسي و همچني

 يافزار آمار نرم با كمك ها افتهي ليو تحل هيتجز جهت
SPSS و  نيانگيو م يفراوان( يفيآمار توص ،13 شيرايو

تي مستقل وآناليز ( يليو آمار تحل) اريانحراف مع
ها در  واريانس يك طرفه براي بررسي تفاوت ميانگين

نمرات  نيانگيتفاوت م يزوج جهت بررس يتها، و  گروه

  .استفاده شد) آزمون هر گروه و پسآزمون  پيش
  

  نتايج
بر  در گروه مبتنيمورد مطالعه  انيسن دانشجو نيانگيم

 سال و در گروه آموزش سنتي 47/22±76/0وب 
نتايج .  سال بود كه تفاوت معناداري نداشت 07/2±71/22

در دوگروه مورد آموزش  كيدموگراف يرهايمتغبررسي 
كدام از اين  هيچ. نشان داده شده است 1در جدول 

ها ارتباط معناداري با ميانگين نمره پس آزمون در متغير
  ).1جدول (دو گروه نداشت 

نيز ميانگين نمرات پس بر وب  يگروه آموزش مبتن در
 انيدانشجو ينوع دسترسآزمون دانشجويان ارتباطي با 

نداشت  نترنتيمدت زمان استفاده از ا و نترنت،يبه ا
   ).1جدول (

  
موزش آدر دو گروه  نمرات پس آزمونمورد پژوهش و ارتباط آنها با  يرهايمتغ) درصد(يمطلق و نسب يفراوان عيتوز: 1 جدول

  بر وب يو مبتن يسنت
  آموزشييهاگروه

 متغيرها 
گروه

 )مرسوم(سنتي
ميانگين و

انحراف معيار 
 آزمون نمره پس

P  t بر مبتني گروه
 وب

ميانگين و 
انحراف معيار 

 آزمون  نمره پس

P 

 تعداد )درصد(تعداد

 078/0 13/16±1163/2)4/52( مردجنس
  

93/1-  )3/33(7 50/2±92/17 408/0P=  
84/0t=-   64/16±58/3 14)7/66(  65/17±1084/2)6/47( زن 

 664/0 44/16±912/3)9/42(  هفت تحصيليترم
  

44/0  )9/42(9 62/2±27/16 347/0P=  
96/0t=-   66/17±66/3 12)1/57(  08/17±1239/3)1/57(  هشت 

 177/0 41/16±22/3)7/85(18 مجردهلأت
40/1 -   

40/1 -  20 27/3±92/16 371/0P=  
91/0t=-   00/20±00 1  16/19±30/2)3/14(3 متاهل 

متوسط
 زمان

 از استفاده
 اينترنت

 از كمتر
 ساعت 5

-- ---- 14 47/2±64/16 207/0P=  
72/1F=   

10 – 5 
 ساعت

--  5 49/3±70/16 

 از بيشتر
 ساعت 5

--  2 07/7±00/21 

نوع
 به دسترسي
 اينترنت

Dial up --
- 

---- 12 79/2±12/16 319/0P=  
21/1F=   

ADSL -- 7 94/3±42/18 
 ديگر
 موارد

-- 2 82/2±00/18 
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در گروه يعني  ان،ياز كل دانشجو) درصد 4/71(نفر  30
نفر  16بر وب  يمبتنو در گروه ) %7/66( نفر 14 يسنت

بر وب را به عنوان روش  يآموزش مبتن، )2/76%(
  .انتخاب كردند ندهيدر آ يحيترج يآموزش

آزمون دو روش  نمرات پيش اريانحراف مع و نيانگيم سهيمقا
 ،يت يبر وب توسط آزمون آمار يو مبتن يآموزش سنت
). =45/0p= ،655/0t( را نشان نداد يمعنادار يتفاوت آمار
 نيب يمعنادار يتفاوت آمار نيهمچن يت يآزمون آمار

 وزشآزمون دو روش آم نمرات پس اريو انحراف مع نيانگيم

  ).=p= ،00/0t 1نشان نداد 
قبل و بعد از  انينمرات دانشجو اريو انحراف مع نيانگيم

 67/16±92/3 بيبه ترت) مرسوم(ي آموزش سنت
 بيبر وب به ترت بعد از آموزش مبتني و 85/17±49/3و

زوج  يت آزمون آماري. بود 85/17±49/3و  62/3±28/16
به دست آمده از  يها نمره نيانگيم نيرا ب يمعنادارتفاوت 
 قبل و بعد در هر دو نوع آموزش نشان داد يها آزمون

  ).2جدول (

  
  مقايسه ميانگين نمرات آگاهي پرستاران در دو گروه آموزش الكترونيكي و سنتي، قبل و بعد از آموزش: 2 جدول

P t آزمونپيش آزمونپس تعداد  آموزشيگروه
038/0 47/2 - 49/3±85/17 92/3±67/16 21  )مرسوم(سنتي
016/0 62/2 - 49/3±85/17  62/3±28/16 21  وب برمبتني

  
  بحث

مطالعه مقايسه تأثير آموزش به روش سنتي  نيهدف از ا
 سيدو آموزش مبتني بر وب بر روي يادگيري 

 يبررس. قلبي در دانشجويان پرستاري بود يها يتمير
بر روي يادگيري ) مرسوم( تأثير آموزش سنتي زانيم
را  يمعنادار در اين تحقيق، تفاوتقلبي  يها يتمير سيد
جردن . نمرات قبل و بعد از آموزش نشان داد نيانگيم نيب

در  2008اي كه در سال  مطالعه يط زين همكارانچنكين و 
مورد آموزش دستيابي به عروق با كمك سونوگرافي در 

 يمعنادار تفاوتدپارتمان طب اورژانس دانشگاه تورنتو، 
 دايپ ينمرات قبل و بعد از آموزش در گروه سنت نيرا ماب
با عنوان  قيتحق يو همكاران ط يخاتون). 17(كردند

م مبتني بر وب و آموزشي مداو هاي وشبررسي تأثير ر
چهره به چهره بر اطالعات و معلومات پرستاران در مورد 
 يايدز، بين امتيازات قبل و بعد از امتحان در گروه سنت

). 18(كردند دايپ ياز لحاظ آمار يمعنادار قو تفاوت
 نيرا ماب يمعنادار تفاوتو همكاران  يچيهور گكويش

در رو در گروه آموزش رو  موزشنمرات قبل و بعد از آ
 يآور ساياندرسون و مل نيكاتر). 19(نكردند دايپ) يسنت(
و  يآموزش سنت سهيخود با عنوان مقا قيدر تحق زين

 ليالتحص آموزش پرستاران فارغ يبر وب برا يمبتن

 قينمرات به دست آمده از طر نيرا ب يمعنادار تفاوت
كردند كه  انيو ب اوردهيآموزش رو در رو به دست ن

گروه به طور متوسط  نيكننده در ا شركت يها نمونه
را جهت آموزش نسبت به گروه  يشتريساعت ب زانيم

تواند  تناقض مي نيا ليدل). 20(بر وب صرف كردند يمبتن
انجام پژوهش و  يدر دسترس برا يها تعداد كم نمونه

  .ها باشد مناسب نمونه يعدم همكار
 سيتأثير آموزش مبتني بر وب بر روي د زانيم تعيين

از اهداف پژوهش بود كه در  يكي زيقلبي ن يها يتمير
حاضر  قيپژوهش بوده و در تحق يهدف كل يراستا
 داينمرات قبل و بعد از آزمون پ نيماب يمعنادار تفاوت
روش  نيبا عنوان بهتر يقيتحق يو همكاران ط تيمار. شد
به صورت ،  يپرستار انيجوآموزش دانش يبرا

كنترل عفونت انجام  مورد در يسخنران اي يكيالكترون
به  يكيدر آموزش الكترون يدادند، ارتباط معنادار

نوع  نيكرده و ا دايجوان پكنندگان  خصوص در شركت
 يمؤثر معرف يروش آموزش كيآموزش را به عنوان 

كردند كه آموزش  انيياماگيشي و همكاران، ب). 21(كردند
مؤثر تأثير  يروش آموزش كيبه عنوان  ببر و يمبتن
و  يخاتون). 22(در كاهش استرس پرستاران دارد ييبسزا

داري ما بين امتيازات امتيازات امعن تفاوت زيهمكاران ن
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 دايبر وب پ يقبل و بعد از امتحان در گروه مبتن
آموزش  يآور ساياندرسون و مل نيكاتر). 18(كردند
جذاب و  د،يمف يبر وب را به عنوان روش آموزش يمبتن

ليندا و ). 20(كردند انيب يمتفاوت نسبت به آموزش سنت
روش  كيبر وب را به عنوان  يهمكارانش آموزش مبتن

ند كنندگان دانست شركت يآگاه شيمؤثر در افزا يآموزش
 يها يو بستر ها تيزيباعث كاهش معنادارتعداد و كه

 گكويكه ش يلدر حا). 23(شده است مارستانيمجدد در ب
 را ما يمعنادار تفاوتخود  قيهمكاران در تحق و يچيهور

 ينمرات قبل و بعد از آموزش در گروه آموزش مبتن نيب
گزارش كرد  2002در سال  يكند). 19(نكردند دايبر وب پ

 29دانشجو و استاد در آموزش از راه دور  نيكه ارتباط ب
اكثر ). 24(از آموزش در كالس است شتريدرصد ب

مطالعه حاضر،  جيانجام شده در تأييد نتا يمطالعات قبل
 يروش آموزش كيبر وب را به عنوان  يآموزش مبتن

  .كردند انيمؤثر ب
با نوع آموزش، ارتباط  كيدموگراف يرهايمتغ يبررس در

ميانگين و  يمورد بررس يرهاياز متغ كدام چيه نيب يمعنادار
و چه در آموزش  يچه در آموزش سنتنمرات پس آزمون 

در  زيو همكاران ن يخاتون. امديبر وب به دست ن يمبتن
فوق و  يها رييمتغ نيرا ب يارتباط گونه چيخود ه يبررس
در پژوهش فوق مشخص ). 18(نكردند دايآموزش پ نتايج
سرعت دسترسي به اينترنت  رغم علي انيكه دانشجو ديگرد
به سطح  ي،نترنتيو حداقل زمان استفاده از منابع ا نييپا
كردند كه خود نشانگر مؤثر  دايدست پ يمناسب يريادگي

  .بر وب است يمبتن يآموزش وهيبودن ش
 يبه دست آمده از هر دو نوع روش آموزش جينتا سهيمقا

ي ريادگي ينشان دادند كه هر دو نوع آموزش بر رو
برخي  جينتا يول. تأثير داشتند انيدانشجو يشناخت
 ليبر وب به دل ينشان داد كه آموزش مبتن اتمطالع

 يو در دسترس بودن نسبت به روش سنت يريپذ انعطاف
روش  نيهر دو گروه ا انيداشته و دانشجو يشتريتأثير ب
مؤثر و كارآمد  يروش آموزش كيرا به عنوان  يآموزش

  ).20(قبول دارند
قابل ذكر است كه نبود شبكه پيوسته اينترنتي قابل 

هاي مورد  دسترس با سرعت مناسب براي همه نمونه
عدم عالقه برخي از دانشجويان براي ورود به  پژوهش،

 شتر مواد درسي،يپژوهش به علت نيازمندي به مطالعه ب
و عدم آشنايي كاربران در حد تسلط به منابع الكترونيكي 

ترين  هاي تلفيقي از عمده آموزش اسبنبود بستر من
مطالعه  نيبود كه پژوهشگران در زمان انجام ا يمشكالت

  .اند آن روبرو بوده با
گسترش روزافزون استفاده از آموزش بر به توجه  با

اساس الگوهاي الكترونيكي در آموزش علوم پزشكي، و 
همچنين دسترسي عظيم به گستره منابع علمي همزمان با 

ولين ؤكه مس دشو مي شنهاديپ ،يادگيري از طريق وب
اهميت و ضرورت  ،يعلوم پزشك يها آموزشي رشته

آموزش از طريق  يمساله را درك و نسبت به جاي گذار
 كارشناسي وهاي  لوم آموزشي دورهووب در كوريك

  .تحصيالت تكميلي اهتمام ورزند
  

  گيري نتيجه
 كيبر وب  يكه آموزش مبتن داد پژوهش نشان نيا جينتا

مناسب  يها يمؤثر بوده و تا بسترساز يروش آموزش
تواند به  مي يروش آموزش نيل از ااستفاده كام يبرا

 يمكمل همراه با آموزش سنت يعنوان روش آموزش
 يابا توجه به اين كه آموزش تحت وب بر. استفاده گردد

علوم پزشكي بار و به صورت گسترده در دانشگاه  نياول
آشنا نبودن و عدم  ليشد و به دل انجام مياروميه 

به  يابيت دستنوع آموزش، جه نيبا ا انيبرخورد دانشجو
ها  در دانشگاه ديبهتر، بستر آموزش تحت وب با جينتا

  .ابديگسترش 
  

  قدرداني
زحمات  يكه از تمام دانند يمحقق بر خود الزم م

معاونت  ،يپژوهش ميت ،يسال آخر پرستار انيدانشجو
 هياروم يدانشگاه علوم پزشك EDCو  يمحترم پژوهش

طرح  نيا ياجرا يالزم برا يو معنو يماد تيكه حما
  .تشكر را داشته باشد تيرا فراهم نمودند نها يقاتيتحق
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Abstract 
 
Introduction: Web-based education is among the newer and more active methods for promotion of 
educational quality which enjoys advantages such as accessibility, unlimited and abundant participation of 
learners and its flexibility. This study aimed to investigate the effect of web-based education on cognitive 
learning of nursing students of Urmia University of Medical Sciences in 2010. 
Methods: This was a quasi-experimental study with a pre-and-post test design. All of the senior nursing 
students of Urmia University of Medical Sciences (42 people) were chosen as the study sample, and 
randomly divided into two, conventional and web-based groups. The intervention method for the first group 
was a web-based education course on cardiac disrhythmia and for the second group it consisted of a 6-hour 
lecture course on the same subject. The students’ knowledge in both groups was measured at the beginning 
and end of each course with pre and post tests. And the scores were compared through paired  T- test. 
Results: The mean and standard deviation of the students’ scores before and after applying the conventional 
method were 16.67±3.92 and 17.85±3.49 respectively, whereas it was 16.28±3.62 and 17.85±3.49 in the 
web-based group, respectively. The study results revealed a significant difference between the pre and post 
training scores in web-based group (t=-2.62, P=0.016) and in conventional group (t=-2.47, P= 0.038). 
There weren’t any significant relationship between the demographic characteristics and students’ scores in 
either group. 
Conclusion: Using web-based education as a training method causes promotion of student’s cognitive 
learning and paves the way for using this method along with classic training methods in intensive cardiac 
care courses. 
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