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آن بر  كيالكترون وهيو ش مسأله مبتني بردو روش آموزش  ريتأث سهيمقا
  بخش قلب يها نترنيا يريادگي

 
  يالله مهران فرج، *يليآرزو وس

  
 

  چكيده
در آموزش مباحث مربوط به دروس علوم پزشكي در اغلب كشورها، گرايش رو بهرشدي در ارائه مباحث به سبك الكترونيكي و :مقدمه

آن بر  كيالكترون وهيو ش مسأله مبتني بردو روش آموزش  ريتأث سهيمطالعه با هدف مقا نيلذا ا است؛ محور صورت گرفته رياگفر يريادگي
  .صورت گرفت 1392بخش قلب در سال  يها نترنيا يريادگي

بخش قلب  يها نترنيانفر از  64 يآزمون و پس آزمون بر رو شيو توسط پاي  مداخله ،يتجرب مهيمطالعه از نوع ن نيا :ها روش
به صورت  ها نمونه. صورت گرفته است1392 -1393 يليآباد در سال تحص واحد نجف ياصفهان، دانشگاه آزاد اسالم يعتيشر مارستانيب

 ،همسان شده بودند يوتريكامپ يها مهارتتسلط بر  زانيسن، جنس و م ،يليتحص شرفتينفره كه از نظر پ 32گروه  دوبه  يتصادف
. ديگرد لينگرش و عملكرد تكم ،يسنجش آگاهساخته  محقق يها پرسشنامه يهر گروه قبل و بعد از مداخله آموزش يبرا. دشدن ميتقس

 ها داده تيدر نها. ديهر گروه به طور جداگانه ارائه گرد يبرا كيبه سبك الكترون مبتني بر مسالهو  مبتني بر مسالهروش  دوبه  ها آموزش
  .ديگرد ليزوج تحل يمستقل و ت tيها با استفاده از آزمون

 ،)نمره 40از ( 2/12±38/11 برابر با بيقبل از آموزش به ترت مبتني بر مسالهنگرش و عملكرد با روش  ،ينمره آگاه نيانگيم:نتايج
 نهمچني. دبو 7/16±4/1 و 5/6±4/4 ،8/31±4/4 برابر با بو پس از مداخله به ترتي) نمره 20از ( 1/8±25/4 و) نمره 10از ( 8/1±2/3
و  78/11±4/2، 21/2±5/0قبل از مداخله برابر با  كيبه سبك الكترون مبتني بر مسالهفوق با روش  يها طهينمرات در ح نيانگيم

 يريادگي جينتا نياز آن است كه ب يحاك جنتاي.بود 2/19±2/1 و 85/8±75/0 ،74/38±7/1 بود و پس از مداخله برابر با 82/1±2/6
به سبك  مبتني بر مسالهتفاوت در روش آموزش  نيوجود دارد و ا يروش تفاوت معنادار دوعد از مداخله در هر قبل و ب انيدانشجو
  ).≥001/0p(است تر بيش كيالكترون
مبتني كه به سبك  يبا گروهاند  دهيآموزش د مبتني بر مساله كينكه با روش الكترو ينمرات گروه نيكه ب نيبا توجه به ا:گيري نتيجه
لذا استفاده از  ك،يسبك الكترون يها تيوجود مز نيهمچن ؛وجود دارد ياختالف معناداراند  دهيآموزش د يو حضور يبا متد اصل هبر مسال
  .گردد مي شنهاديپ يگروه پزشك انيدر دانشجو يواحد درس نيا ارائه يبرا كيبه سبك الكترون مبتني بر مسالهروش 

  
  يپزشك انيدانشجو ك،يسبك الكترون به مبتني بر مساله، روش مبتني بر مسالهش رو ،يسخنران ،يآموزش سنت:هاي كليدي واژه

  18 تا 9 :)2(15؛ 1394/ در علوم پزشكيآموزش مجله ايراني 

  
  

                                                 
 مركز تحقيقات،يدرس يزيكارشناس ارشد برنامه ر ،يليآرزو وس:نويسنده مسؤول *

 ي، دانشگاه علوم پزشكيمركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكآموزش علوم پزشكي، 
  arezo.vasily@gmail.com. رانيااصفهان، اصفهان، 

. رانياتهران، نور تهران،  امي، دانشگاه پ)ارياستاد( يمهران فرج الله دكتر
)farajollahim@yahoo.com(  

  16/1/94 :، تاريخ پذيرش9/9/93: ، تاريخ اصالحيه22/6/93:تاريخ دريافت مقاله

  مقدمه
مسأله ارتقاي كيفيت آموزش علوم پزشكي همواره مورد 

. كند مي ي پيداتر بيشتوجه بوده و روز به روز نيز اهميت 
ترين راه در مؤثرعنوان امروزه از آموزش به 

. شود مي نام برده ها هموارسازي تغييرات در سازمان
دهد كه ميزان توانمندي افراد در  مي شواهد نشان
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 ها با ميزان آموزشي كه به افراد در سازمان ها سازمان
در آموزش مباحث ). 1(شود رابطه مستقيم دارد مي داده

گرايش مربوط به دروس علوم پزشكي در ساير كشورها، 
رشدي در جايگزيني تدريس سنتي با دروس  رو به

الكترونيكي صورت گرفته تا نيازهاي دانشجويان را در 
ارتباط با سهولت دسترسي به اطالعات و ساير 

از آنجا كه ). 4تا2(ي فناوري برآورده نمايدها قابليت
كه تأثيرسخنراني در پرورش فكر، اند  مطالعات نشان داده
از ديگر  تر كمغيير نگرش، بسيار ايجاد انگيزه و ت

ي آموزشي است، بنابراين با به كار بردن يك ها روش
روش آموزشي جديد نظير روش دانشجو محور مبتني بر 

ي سنتي، شايد بتوان ها به جاي روش مبتني بر مساله
نمود و عالقه به  جاديا ييادگيري ماندگارتر، كارآمدتر

). 6و5(بود بخشيديادگيري و تحقيق را در دانشجويان به
از آن است كه در روش  يمطالعات مختلف حاك جينتا

، )Problem Based Learning( مبتني بر مساله
 يها ر روشيي را نسبت به ساتر بيشدانشجويان زمان 

محور صرف مطالعه خودمحور، استفاده از منابع  ريفراگ
كنند و در نتيجه  مي علمي و كامپيوتر و بحث گروهي

آورده و نگرش آنها نسبت به به دست را ري ت دانش عميق
ي ارتباطي ها مهارتتوسعه . درك مطالب بهتر خواهد شد

ي يادگيري ها و اجتماعي و همكاري بين فردي، از ويژگي
اين شيوه آموزشي، انگيزه . است مبتني بر مساله

دانشجويان را براي رقابت، افزايش داده و در به روز 
آموزش ). 7و6و2(ايي داردكردن اطالعات آنها نقش بسز

به عنوان يك شيوه آموزش،  مبتني بر مسالهبر پايه 
. جايگاه وااليي در سطوح باالي آموزشي پيدا كرده است

آموزش بر اساس طرح يك  ،مبتني بر مسالهي ها در روش
 اي يواقعاي  مسأله يا بيماري، كه بر گرفته از صحنه

در  انريو فراگ رديگ مي شده است صورتسازي  هيشب
تعريف آن، بحث و تبادل نظر و  كوچك به ييها قالب گروه

و  تيريو مد مسألهكامل  يريگيپ تا تفكر در مورد آن
دانشجويان به  لت،در اين حا). 8(پردازند مي درمان آن

شوند و به طور مشاركتي در  مي بندي يي تقسيمها گروه
 نموده سپسمورد موضوع يا مسأله مطرح شده، تحقيق 

كرده و در  آوري جمعمورد نياز براي حل آن را مطالب 
. پردازند مي مورد سؤاالت مربوط به آن به بحث و گفتگو

از طريق بحث گروهي، بر نيازهاي يادگيري  دانشجويان
 پيدا كرده و پايه دانش فردي خود را توسعه تسلط
پژوهشي نشان داد، آموزش به  هاي يافته ).7(بخشند مي

در مقايسه  پزشكي انشجوياندر يادگيري د PBLروش 
 يقيتلف يها روش نيو همچن يسنت يها روش ريبا سا

  ). 7(برتري دارد
امروز كه عصر دانش و اطالعات نام دارد، كليه  عصر

جوامع بشري را به طور عام و مراكز آموزشي را به طور 
خاص در موقعيت و شرايطي قرار داده كه استمرار حيات 

و  ها راه كارها، ابزارها، شيوه خود را مستلزم استفاده از
 اگرچه به نظر گرياز طرف د). 9(دانند مي رويكردهاي نوين

روش مناسبي است ولي  PBLرسد شيوه آموزشي  مي
 يها گروه دياسات نيدر خصوص قابليت اجرايي آن ب

قابليت اجرايي اي  عازميان در مطالعه. مختلف بحث است
PBL  و مامايي مدرس پرستاري 104را از نقطه نظر 

كه شرايط هاي وي نشان داد يافتهمورد بررسي قرار داد، 
از ديدگاه مربيان، متوسط ارزيابي  PBLبراي اجراي 

ين تر بيش 5از  3/2مدرسين با كسب امتياز . شده است
ضعف را در ارتباط با فاكتورهاي مربوط به  نقاط

دانشجويان مانند عدم مهارت كار گروهي، عدم برقراري 
 ت صحيح، عدم عالقه آنان به تغيير روش آموزشيتعامال

تعداد زياد دانشجويان، كمبود تعداد  نعالوه بر اي. دانستند
مدرس و پر هزينه بودن اجرا از ديگر نقاط ضعف وارد 

 زيپور و همكاران ن حسننتايج مطالعه ). 10(باشد مي بر آن
 در نمره كلي درس مبتني بر مسالهكه روش  نشان داد

مؤثر بوده  پرستاري انيدانشجو دو جراحيداخلي و 
اگر  ؛)بخصوص در حيطه ارزشيابي و بكاربستن( است

چه اختالف معناداري در طبقات ديگر حيطه شناختي نظير 
مبتني بر دانش، فهميدن و يا تحليل در شيوه سخنراني و 
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در  گريداي  مطالعه). 11(وجود نداشته است مساله
مبتني بر ير يادگيري تأث زيتبر يدانشگاه علوم پزشك

ي ها مهارترا در بيمارستان بر دانش و نگرش و  مساله
دانشجوي پرستاري مورد ارزيابي قرار داد و  24باليني 

در يادگيري باليني  مبتني بر مسالهبر ارجحيت روش 
  ).12(تأكيد نمود

به كارگيري يادگيري الكترونيكي در  متخصصان،
ي ها ش فرصتي آموزشي را منجر به افزايها نظام

تسريع  و يادگيري، سهولت دسترسي به منابع آموزشي
 يها يافته ).11(دانند مي دسترسي به اطالعات بروز شده

يي ها مطالعه دادگستر و وفامهر با هدف دستيابي به شيوه
به  انشجويانبراي آموزش بهتر معاينه فيزيكي د

 ،اصفهان يي پزشكي در دانشگاه علوم پزشكها گروه
هبود فرايند يادگيري دانشجوياني بود كه پيش از بيانگر ب

آموزش به روش معمول، در مواجهه با يك روش آموزش 
 گريد  مطالعهنتايج ). 13(گرفته بودند به كمك رايانه قرار

نشان داد، استفاده از لوح فشرده براي آموزش سالمت 
دهان سالمندان به دانشجويان پزشكي و دندان پزشكي 

 كنندگان اداري در دانش و مهارت شركتباعث افزايش معن
كه از آموزش به كمك اي  و در مطالعه )14(شده بود

رايانه در تدريس معاينه فيزيكي شكم جهت آموزش به 
استفاده شده  2007در سال  ييگروه ماما انيدانشجو

بود، مشخص شد كه اين روش به دانشجوياني كه در 
 .)15(ندك مي كمك تر بيشباشند،  مي يادگيري ضعيف

براي آموزش صداهاي ريوي به دانشجويان  نيهمچن
پزشكي پس از آموزش معمول خود از ارائه يك مولتي 

شد كه پس از آن، خطاهاي  دهمديا طي يك سمينار استفا
از گروه  تر كمدانشجويان شركت كننده به طور معناداري 

  ). 16(شاهد بوده است
از  يحاك يمطالعات صورت گرفته به نوع هيدر واقع كل

 يريادگيبر  PBLمثبت آموزش به سبك  ريتأث
 يكه برا ياديز يايبا وجود مزا ياست ول انيدانشجو

ذكر شد، كمبود فضا و زمان آموزش و تعداد  PBLروش 

محور  ريفراگ يها نوع آموزش نيا يبرا ان،يدانشجو اديز
به روز  ييهاكار راهبه  يآموزش ستميس ازينشان دهنده ن

روش بر  نيا يايبر بهره گرفتن از مزا است كه عالوه
در داخل اين كه با توجه به . ديفائق آ زينقاط ضعف آن ن

 يروش را بر رو نير ايكه تأثاي  خارج از كشور مطالعه اي
 يپزشك انيدر آموزش به دانشجو يعروق يقلب يماريب

وجود نداشته است و با توجه به امكان  دينما يبررس
جهت  ،مطالعه نيموردنظر در امناسب موارد سازي  هيشب

 يها لميبه ف يدسترس لياز قب يارائه آموزش مجاز
 يروش يمطالعه با ابداع ني، لذا اها شنيميو ان يآموزش

اصول  هيو گام به گام بر پا يكه به صورت مجاز نينو
 يدو روش آموزش ريتأث سهيبه مقا ،مبتني بر مساله
 يريادگيآن بر  كيالكترون وهيو ش مبتني بر مساله

 1392 – 1393 يليبخش قلب در سال تحص يها نترنيا
  .پرداخته است

  
  ها روش

 64 يبر رو يتجرب مهين ،يمداخله ا وهيپژوهش به ش نيا
اصفهان،  يعتيشر مارستانيبخش قلب ب يها نترنينفر از ا

 يليآباد در سال تحص واحد نجف يدانشگاه آزاد اسالم
با  وكاردمي و در دو مبحث انفاركتوس 1392 – 1393

بدون باال رفتن  MIداريناپا نيو آنژ STباالرفتن قطعه 
ورود به مطالعه  يارهايمع. گرفت ورتص STقطعه 

مورد  يكه در مقطع زمان ييها نترنيا هيكل :عبارت بودند از
نظر پژوهش در بخش قلب قرار داشتند، دارا بودن معدل 

از  يوتريكامپ يها مهارتو باالتر، تسلط به  15
و زبان  شرفتهيپ يجستجو، ICDL، Medlineليقب

 يدر حد متوسط؛ كه قبل از شروع مطالعه برا يسيانگل
فوق مورد  يها مهارت ها گروهسازي  از همسان نانياطم

از  وتريتسلط به مهارت كامپ زانيم. سنجش قرار گرفت
 ينمره باال يشد و افراد دارا دهيسنج يآزمون عمل قيطر
قرار گرفتند و تسلط به  رشيپذ مورد )نمره 100از ( 75

مشتمل  MHLEمونمشابه با آز يآزمون قيزبان از طر
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مناسب از نظر  يكيزيف طيبا شرا يطيسؤال در مح 100بر 
گروه  ديسؤاالت توسط اسات ديبرگزار گرد يصوت ستميس

 نيانگيشده بود و افراد با م يطراح يآموزش زبان پزشك
از  يچنانچه فرد. وارد مطالعه شدند 60نمره باالتر از 

كه در زمان مطالعه دربخش قلب قرار  يينفر دانشجو 112
 را نداشتند از مطالعه خارج طياز شرا كيداشتند هر

نفر حائز  64تنها  انيگروه دانشجو نيا نيشدند كه از ب مي
افراد به بندي  ميقبل از تقس. ورود به مطالعه بودند طيشرا

 وهيش )ساعته 8(روزه  2 يدو گروه، ابتدا در كارگاه
 شهر دو گروه آموز يو مراحل آن برا مبتني بر مساله

افراد به صورت . ديداده شد و اهداف دوره ارائه گرد
كل  يكه از اسام يو بر اساس فهرست يتصادفكامالً 

و  PBLنفره  32گروه  2شده بود به  ميتنظ انيدانشجو
 يها كه شماره بيترت نيبد. شدند ميتقس ePBLآموزش 

فرد در گروه  يها و شماره PBLدر گروه  ستيلزوج 
ePBL قرار گرفتند .  

 يگروه قبل و بعد از مداخله آموزش 2هر  يبرا
 لينگرش، عملكرد تكم ،يسنجش آگاه يها پرسشنامه

براي . ساخته بود مذكور محقق يها پرسشنامه. ديگرد
 تعيين روايي ابزار گردآوري اطالعات، از روش اعتبار

ابتدا با مطالعه منابع و مقاالت معتبر . شدمحتوا استفاده 
ابزار مقدماتي  مورد نظر مربوط به آموزش مباحث

سنجش آگاهي تهيه گرديد و با اخذ نظرات اصالحي 
مباحث  .اساتيد بخش قلب و عروق روايي محتوا تأمين شد

با باالرفتن  وكارديانفاركتوس م وعيو ش تياهم :شامل
 ،STدون باال رفتن قطعه ب MIداريناپا نيو آنژ STقطعه 
دو مبحث، نحوه  نيدر ا شاتيو آزما ينيبال ناتيمعا

 ،يماريدو نوع ب نيخطر در ا ي، فاكتورهاECGقرائت 
  . اين موارد بودو درمان  تيريو مد يافتراق يها صيتشخ
نفر از  30 نيب ها پرسشنامه ،ييايپا نييمنظور تع به

 ئتيه يز اعضانفر ا 5و ) غير از گروه نمونه( انيدانشجو
 هياول يدر بررس. شد عيگروه قلب توز يعلم

نداشت و  رييبه تغ يازينگرش و عملكرد ن يها پرسشنامه

 92/0و  87/0برابر با  بيكرونباخ آنها به ترت يآلفا جينتا
 62/0 هياول يررسدر ب يپرسشنامه آگاه ييايپا. بود

به اصالحات در خصوص سواالت  ازيمحاسبه شد كه ن
داشت كه پس از  ECGعالئم و تظاهرات و  يها طهيح

از گروه  ريغ(نفر دانشجو  30اصالحات مجددا توسط 
آلفا كرونباخ  جهيو نت ليتكم يعلم ئتينفر ه 5و ) نمونه

كه  نيب شياعتبار پ نيهمچن. برآورد شد 87/0برابر با 
%  85شده بود برابر با  يرسبر ها پرسشنامه نيا يبرا
  .بود

 طهيح 7سؤال بود كه در  40تمل بر مش يآگاه پرسشنامه
 ،يماريعالئم و تظاهرات ب ،يماريب وعيو ش تياهم
خطر،  يفاكتورها ،ECGشات،يوآزما ينيبال ناتيمعا

شده  يو درمان طراح تيريو مد يافتراق يها صيتشخ
به  ديگرد يطراحاي  نهيبه صورت چهار گز ها پاسخ. بود
بود و  حيپاسخ صح كي يدارا هاكه هر سؤال تن يطور

در نظر  40نمره هر پرسشنامه حداقل صفر و حداكثر 
 20 – 30 ،متوسط 10 – 20 ،فضعي 0 – 10(. گرفته شد

 20پرسشنامه عملكرد مشتمل بر . )عالي 30 – 40خوب و 
 ها گرفت و پاسخ مي فوق را در بر يها طهيسؤال بود كه ح

ام، به طور  نظر استاد انجام داده ريام، ز دهيبه صورت د
 .شد  يام نمره گذار دهيتقل انجام داده ام و هرگز ندمس

 0 -5(در نظر گرفته شد  0 – 20نمره هر پرسشنامه 
 15 – 20خوب و  10 – 15 ،متوسط 5 – 10 ،فضعي
سؤال بود و  10 يدارا ،پرسشنامه سنجش نگرش. )عالي
كامالً موافقم تا كامالً از  كرتيل اسيمق يبر مبنا ها پاسخ

 ينمره گذار 10و نمرات صفر تا  ديدگر يمخالفم طراح
 – 10خوب و  6 – 8 ،متوسط 4 – 6 ،فيضع 0 - 4( شدند

بر  يتا عال فيگروه ضع 4نمرات به بندي  ميتقس. )عالي 8
  ).14و8و1(صورت گرفت  ياساس مطالعات قبل

و كاهش  ها اعتبار آموزش شيبه ذكر است جهت افزا الزم
د واحد كه استا كيآموزش توسط  دو گروههر در  خطا

مبتني بر  ،يمسلط به اداره كالس به صورت سخنران
. بود، انجام شد يو ارائه آموزش به صورت مجاز مساله
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استاد مربوطه در خصوص دوره آموزش  هيتوج يبرا
 6جلسه  2 تيط سايبا مح ييآن و آشنا يمحتوا ،يمجاز

  . ديساعته برگزار گرد
ه، روز قبل از ارائه مداخل كيPBLوهيخصوص ش در

مرور مجدد  يساعته برا 2در كارگاه  انيدانشجو
 4به  انيدانشجو. شركت نمودندبندي  و گروه PBLروش
شدند كه هر گروه عالوه بر استاد  مينفره تقس 8گروه 

سال باالتر و حائز  يكه دانشجو يار گروهنفر  كيتوسط 
 .ديگرد  تيهدا ،بخش بود نيا درنمره و تسلط  نيباالتر

 نيا. ديارائه گرداي  قهيدق 60جلسه  6ورت دوره به ص نيا
 :مورد يمعرف بود مرحله اول مرحله 3روش شامل 

 ،يشفاه(مورد توسط استاد و از طرق مختلف يمعرف
 يتوفان مغز. گرفت  مي صورت) ييويديو پيكل ايو  يكتب

 آغاز يديمسائل كل وها نشانه نييدر گروه به منظور تع
و سازي  هيبه فرضشروع  انيسپس دانشجو. ديگرد مي

 يكار به صورت گروه نيا. نمودند مي هيآزمون فرض
 كه دانشجو در گروه نبود يشد و زمان مي انجام
  . دياقدام نما يريادگيتوانست نسبت به خود  مي

جلسه اول،  انيدر پا :مستقل يريادگي مرحله دوم
چه  يبر رو انياز دانشجو كيهر هك ديگرد مي مشخص

از  كيسپس هر. ندينما قيتحق مسألهاز  يبخش
نسبت به جستجو در خصوص  يان تا جلسه بعديدانشجو
 ايو  نترنتيمورد نظر از طرق مختلف مانند كتاب، ا مسأله

مرتبط با موضوع  يجلسه سخنران كيحضور در  يحت
قرار داده  يكه برعهده و يموضوع ينسبت به بررس

 :مورد پيگيريمرحله سوم جلسه . نمود مي بود اقدام هشد
 گروه بازگو يخود را برا فيمرحله هركس تكال نيدر ا
به دست  انيكه دانشجو يجيو نتا اتيكرد و فرض مي

 نيدر ا. گرفت مي قرار يآورده بودند مورد نقد و بررس
 حيصح اتيفرض. شد مي مورد روشن جيمرحله به تدر

 اضافه يريادگيبه مورد  ديجد سائلشدد و م مي رفتهيپذ
و مورد  يريادگيلسه گروه مسائل ج نيدر ا. ديگرد مي

جلسه دانشجو از  نيا انيدر پا. كرد مي مطالعه را خالصه

از استاد مربوطه  يكه به صورت عمل ييها آموزش قيطر
و  تيريو مد ماريب ينيبال نهينمود با نحوه معا مي افتيدر

  ). 2و1(شد مي درمان آشنا
ددا و بالفاصله پس از اتمام دوره مج ها آموزش انيدر پا

نگرش و عملكرد توسط  ،يآگاه يها پرسشنامه
 مبتني بر مسالهگروه آموزش . شد ليتكم انيدانشجو

نمودند و در هر  مي افتيسؤاالت را به صورت مكتوب در
در  يكتب يها دو مرحله قبل و بعد از آموزش پرسشنامه

را به  ها كه آموزش يگروه يلگرفت و مي آنها قرار ارياخت
 نمودند افتيوب در طيمح قياز طر و كيصورت الكترون

و  كيآزمون را هم به صورت الكترون يها پرسشنامه
  .كردند افتيبر وب در يمبتن

صورت گرفت،  ePBLآموزش گروه دوم به صورت 
ساخته بر  افزار محقق گروه توسط نرم نيا يها آموزش

 يبه صورت آموزش مجاز يول PBLمراحل  هيكل هيپا
ساعته  3كارگاه  كيدوره قبل از شروع . صورت گرفت

. ديبرنامه برگزار گرد طيبا مح انيدانشجو ييآشنا يبرا
ارائه شد شامل  انيجوكه در كارگاه به دانش يموارد

به  يدسترس قهيمختلف برنامه، طر ي، اجزانام ثبتمراحل 
به هر  نيهمچن. برنامه و نحوه استفاده از اتاق گفتگو بود

و كلمه عبور  )Username( يشناسه كاربر كينفر 
)Password( توانست  مي آن قيكه از طر افتياختصاص

 يبه اتاق گفتگو و راهنماها يدسترس. ابديبه برنامه راه 
 ها در تمام زمان دهايو اسال تر بيشبرنامه و مطالعات 

  . )ها از مرحله آزمون ريبه غ (بود پذير فرد امكان يبرا
 هيپابر  ديگرد يپژوهش طراح نيكه در ا ePBLروش 

 طيو در مح كيدر قالب الكترون يول ،بود PBLمراحل 
برنامه از زبان  ياجرا يبرا .ديارائه گرد يمجاز
 C ،Visual studio.Net،SQL Serverنويسي برنامه

 Firefoxو مرور گر  VBنويسي برنامه طيمح ،2008
 Caseكيكه در هر مرحله  بيترت نيبد. استفاده شده بود
 هيكل يستيو دانشجو با ديدگر مي يبه دانشجو معرف

 شاتيها و آزماكار راه ،يمارينوع ب ليمراحل از قب
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موارد را  ريو درمان و سا تيريمد يهاكار راه ،يصيتشخ
. زد مي حدس يمورد نظر به درست Caseدر مورد 

چنانچه پاسخ كاربر در هر مرحله اشتباه بود، برنامه 
دانشجو داد و  نمي اجازه ورود كاربر به مرحله بعد را

اتاق گفتگو و  ،تر بيشمطالعه  يمنابع برا قياز طر يستيبا
به  دنياطالعات خود و رس ليبه تكم سبتن دهاياسال

 نهيو معا ها در مرحله تست. نمود مي اقدام حيپاسخ صح
 يها لميو ف ها تست مار،يب ECGيها كاربر به نمونه ينيبال

ه ك ييها در قسمت. داشت يفرد دسترس نهيمعا يآموزش
 ،يكيزيف نهيخاص مانند سمع، معا يبه آموزش مهارت ازين

 ايو  يآموزش يها لميدانشجو به ف دبو ECGنحوه انجام 
شده بود تا حد  يداشت كه سع يدسترس ييها شنيميان

سازي  هيشب يدر قالب مجاز يول يواقع طيامكان با مح
شده باشد و كاربر خود با حركت در طول برنامه از 

از  ECGامكان اخذ) Mouse(ماوس  اي ديصفحه كل قيطر
و  يمجاز يطيرا در مح يو يكيزيف نهيو معا ماريب

الزم به ذكر است در هر مرحله  .داشتسازي  هيشب
 سهيفرد را در مقا ازيشد كه امت مي به كاربر ارائه يدبكيف

 سهيگروه را در مقا ازيگروه خود و امت ياعضا ريبا سا
دانشجو در  يامكان دسترس. داد مي نشان ها گروه ريبا سا

 تيسامختلف  يها به قسمت يمراحل و در هر زمان هيكل
هم گروهان و استاد فراهم ريبا سا Chatاز جمله منابع و 

توسط  ها يدسترس نيكه ا post testاز زمان  ريبود به غ
  . ديگرد مي محدود گاهيپا تيريمد

 SPSSيبا استفاده از نرم افزار آمار ها داده تيدر نها 

نمرات  نيانگيم سهيمقا يبرا يزوج tيها و آزمون 21
و نگرش و عملكرد قبل و بعد از آموزش و آزمون  يآگاه

نمرات در دو روش مورد  نيانگيم سهيمقا يمستقل برا يت
  .قرار گرفت ليو تحل هيتجز

  
  نتايج

بخش قلب  يها نترنينفر از ا 64 يمطالعه بر رو نيا
 كه از ابتدا وارد مطالعه ينايدانشجو هيصورت گرفت و كل

پس  يها پرسشنامه يگو پاسخزيمطالعه ن انيشدند در پا
مطالعه  نيافراد را در ا) نفر 31% ( 3/47. آزمون بودند

 نظراز . دادند  ليرا پسران تشك )نفر 33%( 7/52دختران و 
 tآزمون . مشاهده نشد ها گروه نيب يجنس تفاوت معنادار

 ينمره آگاه نيانگيگروه م دو كه در هر داد مستقل نشان
) p≥05/0( افتي شيافزا يپس از آموزش به طور معنادار

 شيافزا نيا از آن است كه يزوج حاك tآزمون جينتا يول
 گرياز گروه د تر بيش يبه طور معنادار ePBLدر گروه

  ).1جدول (است 

 
 ه قبل و بعد از آموزشمورد مطالع يها در گروه ينمره آگاه و انحراف معيار نيانگيم : 1جدول 

 t  P )40كل نمره (PBLروش )40كل نمره(ePBLروش زمان مطالعه

 =586/0P 45/0 2/12±38/1 78/11±45/2 قبل از مداخله

 P≥05/0 12/2 8/31±25/2 74/38±5/0 بعد از مداخله

 زوج tنتيجه آزمون
001/0=P 
65/8=t 

04/0=P 
41/6=t 

  

 
 مستقل نشان t در خصوص نمره نگرش آزمون نيهمچن
نمره نگرش پس از  نيانگيگروه م دوكه در هر  داد

در  نيا .است افتهي شيافزا يآموزش به طور معنادار
قبل از مداخله  PBLاست كه نمره نگرش در روش  يحال

نمره  نيانگيم نيب يول بوده است گرياز روش د تر بيش
وجود نداشته است و  يمعنادارقبل از دو روش اختالف 

تعلق گرفت  ePBLنمره به گروه نيتر بيشمداخله پس از 
 . )2جدول (
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 مورد مطالعه قبل و بعد از آموزش يها نمره نگرش در گروه و انحراف معيار نيانگيم : 2 جدول

  t  P  )10كل نمره (PBLروش )10كل نمره(ePBLروش  زمان مطالعه
  =4/0P  71/0 2/3±8/1 21/2±5/0  قبل از مداخله
  P=042/0  18/2 5/6±4/1 85/8±75/0  بعد از مداخله

 زوجtنتيجه آزمون 
012/0=p 
78/2=t  

03/0=p 
52/2=t    

 
 نيانگيمشخص شده است م 3جدول كه در  گونه همان

نداشته  ينمره عملكرد قبل از آموزش تفاوت معنادار
در  يپس از آموزش به طور معنادار يول) =7/0p(است

مستقل  tآزمون  جياست كه نتا افتهي شيگروه افزا 2هر 
به طور  ePBLدر گروه شيافزا نياز آن است كه ا يحاك

  .)=02/0p(بوده است  PBLگروه  زا تر بيش يمعنادار
  

 مورد مطالعه قبل و بعد از آموزش يها نمره عملكرد در گروه و انحراف معيار نيانگيم : 3 جدول

 t  P  )20كل نمره (PBLروش )20كل نمره(ePBLروش  زمان مطالعه

  =716/0P  42/1 1/8±25/3 2/6±8/1  قبل از مداخله
  P≥001/0  17/2 7/16±4/1 2/19±25/0  بعد از مداخله

 زوج tنتيجه آزمون
021/0≤p 
67/5=t  

05/0≤p 
92/3=t    

  
  بحث

مبتني  يدو روش آموزش سهيپژوهش حاضر با هدف مقا
 يمجاز يطيآن كه در مح كيالكترون وهيو ش بر مساله

مبتني بر  يمراحل روش مبتن هيكل هير پاو ب) بر وب يمبتن(
صورت  ،و بدون حذف استاد و هم گروهان بر مساله

پژوهش در خصوص  نياز آن جهت كه ا. گرفت
سبك  به ،به صورت گام به گام PBLروش سازي  ادهيپ

لذا  ؛بار صورت گرفته است نينخست يبراو  كيالكترون
ده را استفا ينوع روش آموزش نيكه ا يمطالعه مشابه
روش  سهياغلب مطالعات به مقا .نشد افتينموده باشد 

 يها روش ريسا اي يسنت يها با روش مبتني بر مساله
 زيمطالعات ن ريدر سا يپرداخته است و روش مجاز يقيتلف
. مطالعه تفاوت دارد نيدر ا يروش مجازسازي  ادهيبا پ
نمرات كسب شده در هر  نيمطالعه نشان داد كه ب نيا جينتا

نگرش و عملكرد در هر دو گروه پس از  ،يآگاه طهيسه ح
مطالعات . وجود دارد يمعنادار يمداخله تفاوت آمار
، دانشجويان زمان PBLكه در روش اند  مختلف نشان داده

مطالعه خودمحور، استفاده از منابع  رفي را صتر بيش
كنند، در نتيجه دانش  مي علمي، كامپيوتر و بحث گروهي

آورده و نگرش آنها نسبت به درك ست به درا تري  عميق
مطالعه بر خالف  نيدر ا). 13تا11(مطالب بهتر خواهد شد

صورت گرفته است ؛  يمطالعات كه به سبك مجاز ريسا
 نيهمچن). 15تا13(تحذف استاد صورت نگرفته اس

و آموزش  PBLي متعددي در خصوص روش ها پژوهش
، در برخي از اين مطالعات. انجام شده است يمجاز

و در اند  برايندهاي يادگيري در هر دو شيوه، يكسان بوده
مؤثرتر از روش ديگر بوده  ها برخي ديگر، يكي از روش

و همكاران )Carlisle( زليدر مطالعه كارل. )15تا14(است
بر  PBLروش  ريتاث نييبا هدف تع 2005كه در سال 

ميانگين نمرات  ،صورت گرفت انيدانشجو يريادگي
 شينسبت به قبل از مطالعه افزا PBLوهيشدانشجويان در 

كه توسط  زيناي  در مطالعه). 16(داشته است يگير چشم
 يو همكاران در خصوص آموزش مجاز يذوالفقار
نمرات  ،صورت گرفته است يارپرست انيدانشجو
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پس از مطالعه  يتوسط آموزش به سبك مجاز انيدانشجو
و ) P=05/0(است  افتهي شينسبت به قبل از مطالعه افزا

به سبك  ها كالس يگروه پس از برگزار نينگرش ا نيهمچن
 افتهيارتقا  )يسنت(نسبت به روش موجود  يمجاز
و )Alessio( ويلسكه توسط آ گريداي  در مطالعه). 17(است

 انيعملكرد دانشجو يجهت بررس 2004همكاران در سال 
 شياز افزا يحاك جيصورت گرفته است؛ نتا PBLبا روش 

با روش  انيدانشجو ينيبالي ها ارتقاي مهارتعملكرد و 
). 18(دارد يخوان هممطالعه حاضر  جيمذكور است كه با نتا

ي دانشجويان مند رضايتكه ) YOM(در پژوهش يوم 
رشته پرستاري از يك دوره آموزشي به شيوه تلفيقي 

مورد ) تلفيق روش مبتني بر وب و سنتي رو در رو(
انشجويان از اين دوره د تر بيشواقع شده بود،  يبررس

ي آموزشي ها كه دورهند لذت برده و خواستار آن بود
گروه  نينگرش ا نيي به اين شيوه ارائه گردد، همچنتر بيش

 جيداشته است كه با نتا يگير چشم شيافزپس از مطالعه ا
در مطالعه اي  نيهمچن). 19(دارد يخوان هممطالعه حاضر 

ده، تأثير انجام ش)Anderson(كه توسط آندرسون 
آموزش بهداشت اجتماعي بر دانش و مهارت دانشجويان، 
به سه شيوه آموزش سنتي، مبتني بر وب و تلفيقي با هم 

مطالعه را با  نيبر وب ا ينبخش مبت جيمقايسه شده، كه نتا
 كه يبه طور ؛كرد سهيتوان مقا مي پژوهش حاضر جينتا

به  يقيبر وب و تلف يپس از آموزش نمرات دو گروه مبتن
و با قبل از مداخله اختالف  افتهي شيافزا يگير چشمطور 

 يخوان همپژوهش حاضر  جيداشته است كه با نتا يمعنادار
 ها گروه رياز سا تر بيش فاختال يقيدر گروه تلف يدارد، ول

كه جهت اي  در مطالعه ياز طرف ).p)(20≥001/0(بوده است
ات آن بر نمر ريو تاث يمجاز وهيآموزش به ش يبررس
دو گروه  ،صورت گرفته است انيدانشجو يابيارزش

 يابيارزش جيقرار گرفت و نتا سهيمورد مقا يآموزش
كه  يشد كه نمرات گروه يدر آنها بررس OSCEآزمون 
بودند پس از آموزش  دهيآموزش د يمجاز وهيبا ش

داشته است  گرينسبت به گروه د ياختالف معنادار

)001/0p=)(21.(  
 ديجداي  وهيبه ش ePBLژوهش در بخش پ نيآنجا كه ا از

اين با توجه به  يول ؛است ينوآور يدارا دهيگرد يطراح
 هياستفاده از كل( وهيش نيبخش از مطالعه به ا نياكه 

بار  نياول يبرا) كيبه صورت الكترون PBLمراحل 
شده است و طول دوره كوتاه مدت بوده است سازي  ادهيپ
مطالعه به  جينتا يپذير ميجهت تعم ،شود مي شنهاديپ الذ
 قاتيمدت تحق يدروس به خصوص دروس طوالن ريسا

به  ليكه ما يبه پژوهشگران نيهمچن. رديصورت گ تر بيش
 شنهادي، پهستند طهيح نيدر ا ييها پژوهش ياجرا
را با  رانيفراگ يريادگي يها گردد ارتباط سبك مي
  .ندينما يبررس يآموزش وهينوع ش نيدر ا يريادگي
  

  گيري نتيجه
با  سهيدر مقا ePBLدر پژوهش حاضر، گروه آموزش 

 ،يآگاه يها طهيدر ح ينمرات باالتر يدارا PBLگروه 
در واقع هر دو روش . نگرش و عملكرد پس از مداخله بود

است  دهيگرد انيدانشجو يريادگيارتقاي باعث  يآموزش
مؤثر بوده  تر بيشPBLنسبت به روش ePBLسبك يول

توان گفت، دوره كوتاه  مي امرين در خصوص علت ا. است
با  انيتعامالت دانشجو زاني، كم بون مPBLبودن دوره

گروه به طور  يبه استاد و اعضا يو عدم دسترس گريكدي
بر كاهش نسبت نمرات گروه  يليتوانند دال مي ريفراگ

PBL  نسبت به گروهePBL كيباشند و روش الكترون 
با توجه به  يرفطاز . كمبودها را پوشش دهد نيتوانسته ا

المللي  مطابقت نرم افزار طراحي شده با استانداردهاي بين
از نرم افزار مذكور در  انيو استقبال اساتيد و دانشجو

 يها تواند در آموزش مي افزار نرم نيا ،سطح دانشگاه
  .رديمشابه مورد استفاده قرار گ

  
  قدرداني

 ياكه در اجر يديو اسات انيدانشجوبدينوسيله از كليه 
  .نمائيمميتشكر ندنمود يمطالعه با ما همكار نيا
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Abstract 
 
Introduction: There has been a growing trend in many countries to present medical courses electronically 
and in the form of learner-based learning. Hence, the present study aimed to compare the effects of two 
educational methods, Problem-based Learning (PBL) and Electronic Problem-based Learning (E-PBL), on 
the learning of cardiology ward interns in 2013. 
Methods: This pretest-posttest quasi-experimental study was performed on 64 interns in the cardiology 
ward of Shariati Hospital, Isfahan in 2013-2014 academic years. The participants were divided randomly 
into two groups (32 in each) and matched in terms of educational progress, age, gender, and mastery of 
computer skills. Researcher-made questionnaires were completed before and after the intervention in order 
to measure knowledge, attitude, and practice. Trainings were separately presented for each group in the 
forms of PBL and E-PBL. Data were analyzed using independent t-test and T-square test. 
Results: In PBL method, mean scores of knowledge, attitude, and practice were 12.2±11.38 (out of 40), 
3.2±1.8 (out of 10), and 8.1±4.25 (out of 20) respectively before trainings and 4.8±4.4, 6.5±4.31, 16.7±1.4 
respectively after the intervention. As for E-PBL, mean scores were 2.21±0.5, 11.78±2.4, and 6.2±1.82 
respectively before the intervention and 75.74±1.7, 8.85±0.38, and 19.2±1.2 respectively after the 
intervention. Findings indicated that there was a significant difference between students’ learning before 
and after the intervention in both methods and this difference was more significant for E-PBL (P≤0.001) 
than PBL. 
Conclusion: Given the significant difference between the scores of participants trained by means of PBL and 
E-PBL methods and the advantages of the electronic method, Electronic Problem-based Learning is 
suggested for this course for medical students. 
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