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  يمرور : مطالعهيعلوم پزشك انيدانشجو يريادگيبر وب بر  يآموزش مبتن تأثير
 

  يآران يجد نهيسك ب،يمحمد احسان اد ،*يحاج باقر بيمحسن اد
  

  چكيده
 يريادگيروش بر  نيا تأثيرمطالعات درباره  ن،يمورد توجه قرار گرفته است. با وجود ا رياخ يها بر وب در دهه يآموزش مبتنمقدمه: 
  انجام شد. يعلوم پزشك انيدانشجو يريادگيبر وب بر  يآموزش مبتن تأثير يبا هدف بررس يمطالعه مرور نياتفاق نظر ندارند. ا انيدانشجو
 Googleو  SID ،Iran MEDEX،Science Direct ،PubMed ،ERIC يها گاهيپا يمطالعه مرور نيا درها:  روش

Scholar  يها واژهديبا استفاده از كل 2016تا  2011جستجو شد. مقاالت از سال web-based education ،online learning ،
online education ،medical students،nursing studentsآنالين يريادگي ،آنالينبر وب، آموزش  ي، آموزش مبتن، 

  ورود، مرور شد. يارهايمع يمقاله دارا 14 تيجستجو شد. در نها ،يپرستار انيدانشجو ،يپزشك انيدانشجو ،يعلوم پزشك انيدانشجو
داشتند.  يمتنوع يها يانجام شده بود. مطالعات طراح كايمطالعه در امر كيو  ا،يمطالعه در آس 8مطالعه، پنج مطالعه در اروپا،  14 از نتايج:

 يابيارز- ر دو مطالعه نمرات خودد نيهمچن ؛استفاده شده بود يريادگي اريمعلم ساخته به عنوان مع يها آزمونمطالعه، نمرات  11در 
در تنها  ،يمطالعه كم 11استفاده شده بود. از  يريادگي اريدرباره مهارت خودشان، به عنوان مع انيمطالعه نظرات دانشجو كي درو  انيدانشجو

 نيپنج مطالعه نتوانسته بود چن يولاست مثبت داشته  تأثير انيدانشجو يريادگيبر وب بر  يبود كه آموزش مبتن شدهشش مطالعه گزارش 
چهار  درحد مطلوب گزارش كرده بود.  و در يبر وب را بررس يمبتن در آموزش انيمشاركت دانشجو زانيم زيكنند. دو مطالعه ن تأييدرا  يتأثير

  بودند. يروش راض نياز ا انيدانشجو تر بيشبود كه  شدهو گزارش  يبررس زيبر وب، ن ياز برنامه مبتن انيدانشجو تيرضا مطالعه
از مطالعات  يمين ن،يمثبت گزارش داده بودند، با وجود ا يريادگيبر وب را بر  ياز مطالعات، اثر آموزش مبتناي  بخش عمدهگيري:  نتيجه
  .ندادندنشان  يبر وب و آموزش سنت يدر آموزش مبتن انيدانشجو يريادگي نيرا ب يتفاوت

  

  يريادگي ،يعلوم پزشك انيدانشجو ،آنالينبر وب، آموزش  يآموزش مبتنهاي كليدي:  واژه
  

  310تا  298): 31(17؛ 1396مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/ 
  

  
مقدمه  

ي در حاشيه آموزش و آور فني گذشته، ها در دهه
 راتييشد. اما امروزه وب تغ مي يادگيري در نظر گرفته

 به وجود يشده بشر فيتعر يها و نظام نيدر قواناي  عمده
 ق،يدر ارتباطات، تحقاي  ژهيو گاهيجا به ويژهآورده و 

 يها ). دانشگاه1به دست آورده است( يريادگيآموزش و 
 يريادگي ليو تسه تيتقو يبرا زين يعلوم پزشك

                                                 
رستاري پمركز تحقيقات  )استاد(محسن اديب حاج باقري دكتر نويسنده مسؤول:  *

. پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي كاشان، كاشان، ايراندانشكده تروما، 
adib1344@yahoo.com  

 .دانشگاه علوم پزشكي بم، بم، ايران، پزشكي  ي رشتهجوشدان ،محمد احسان اديب
)ehsanadib@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد ، سكينه جدي آراني )؛

. ايي، دانشگاه علوم پزشكي كاشان، كاشان، ايراندانشكده پرستاري و مامپرستاري، 
)maryamjaddi@gmail.com( 

  15/12/95: ، تاريخ پذيرش17/11/95، تاريخ اصالحيه: 25/7/95تاريخ دريافت مقاله: 

 گريد يها در رقابت با دانشگاه قيخود، توف انيدانشجو
و  انياز دانشجو يميعظ فيبه ط ييگو پاسخجهان، 
 يحال رو در د،يجد يازهايبرآورده ساختن ن نيهمچن

  ). 2بر وب هستند( يبه آموزش مبتن شياز پ شيآوردن ب
 كيالكترون ايبر وب  ياز آموزش مبتن يجامع فيتعر ارائه

و  وتريبه عنوان هرگونه استفاده از كامپ يمشكل است. ول
 رانيفراگ وه،يش نيشود. در ا مي فيدر آموزش تعر ها شبكه

، ها كالس(مانند  يآموزش يها % از برنامه25تقريباً  ديبا
 به صورت) خود را فيو تكال ق،ياطالعات، تحق يجستجو
آموزش  يدربردارنده همه اجزا وهيش نيانجام دهند. ا برخط
كالس حالت  ياست، ول يكالس، دانشجو و مرب يعني يسنت
برخط  به صورت يآموزش يدارد، همه مواد و محتوا يمجاز
و از  يمرب كيتوسط  انياز دانشجو يو گروه شوند ميارائه 
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ارتباط دو طرفه از راه دور  كيو  شوند مي تيراه دور حما
 ف،ي). بر اساس تعر3وجود دارد( انيو دانشجو يمرب نيب

شبكه  قياز طر يآموزش نديبر وب، هرگونه فرا يآموزش مبتن
عبارتند  وهيش ني. چهار مشخصه اشود ميرا شامل  نترنتيا

ه مؤسس كيدخالت داشتن  رنده،يادگياز: دور بودن معلم و 
 ارارائه و انتش يشبكه برا ياستفاده از تكنولوژ ،يآموزش
 قيو برقرار بودن ارتباط دو طرفه از طر يآموزش يمحتوا

). 4(يمعلم و كاركنان آموزش ان،يدانشجو نيب نترنتيا
و  ا،يپو ،يغن يريادگيفرصت  يبر وب، نوع يمبتن يريادگي

 تيوب سا كي قياز طر انينوآورانه است كه در آن دانشجو
فعال و در  به صورتدارند و در مباحث  يبه كالس دسترس

مطابق برنامه انجام و  زين في. تكالكنند ميمشاركت  حظه،ل
  ).5(شوند ميارائه 
شده است  يبر وب معرف يآموزش مبتن يبرا ياديز يايمزا

 نه،يهزمورد و پر يب يحذف ترددها وپذيري  از جمله: انعطاف
 شيفعال بودن دانشجو، افزا از،ياستفاده از برنامه در زمان ن

به روز  ن،يمخاطب يبرا تر بيش تيجذاب ،يريسرعت فراگ
 د،منحصر به فر يها بودن محتوا و موضوعات، تجربه

و  يداريشن ،يداريآموزش د وهياستفاده هم زمان از سه ش
نداشتن مرز و محدوده،  ،يآموزش خصوص ياجرا ،يمتن

مجرب  ديعدم وجود مشكالت متعدد در رابطه با حضور اسات
). 9تا6و3(ياكتشاف يريادگي ايو متخصص، و امكان ابداع 

تواند  مي بر وب يذكر شده، آموزش مبتن يايمزا رغم علي
رو  يمشكل، فقدان تماس انسان نيداشته باشد، اول زين يبيعام

را به طور قابل  يريادگي نديتواند فرآ مي در رو است كه
مشكل عمده، نقص  ني). دوم8تا6قرار دهد( تأثيرتحت  يتوجه

آموزش از  يها از برنامه ياريدر بساي  امكانات چند رسانه
از صدا و  دهنوع آموزش، استفا نيدر ا رايوب است. ز قيطر
و سازي  هياز مطالب، شب ياريبهتر بس حيتوض يبرا لميف

). 8و6است( يضروركامالً  يآموزش نينو يها وهيش يطراح
است،  يبه فناور يابيدر دست ينابرابر گر،يد بياز جمله معا

مدرن با  يها انهيتوانند را نمي انيمعنا كه همه دانشجو نيبه ا
و  نترنتيا انه،يو با را كنند هيرا تهاي  امكانات چندرسانه

  ). 9و8ندارند( ييآشنا كسانيبه طور  ينرم افزار يها برنامه
بر وب  يكه آموزش مبتناند  از مطالعات گزارش داده يبرخ

 يريادگيدر  يبر سخنران يمبتن يسنت يها با روش سهيدر مقا
بر  زيمتاآنال كي). 13تا10( تر بوده استمؤثر انيدانشجو

گزارش  زيانجام شده ن 2010كه قبل از سال  يمطالعات يرو
را بر  انيكنترل دانشجوتواند  مي وهيش نيداده است كه ا

و  ليدهد و باعث تسه شيافزا يريادگيمحتوا، محل و زمان 
بر  يبا روش معمول مبتن سهيدر مقا يريادگي عيتسر

 يكم يها فقدان داده ليبه دل ن،يشود. با وجود ا يسخنران
از مطالعات مربوط به آموزش  يمناسب، تنها تعداد اندك

قرار  استفادهمورد  زيآنالتام نيدر ااند  بر وب توانسته يمبتن
كه اند  از شواهد نشان داده يحال، برخ ني). در ع5(رنديگ

). 15و14دارد( يريادگيبر  يكم تأثيربر وب  يآموزش مبتن
 يفيك فيعمدتا حالت توص زياز مطالعات ن يبرخ يها افتهي

استفاده از آموزش  جيبر نتا ينيداشته و امكان قضاوت ع
   ).18تا16كنند( نمي بر وب را فراهم يمبتن

است كه در  يآموزش يها بر وب جزء روش يمبتن آموزش
مورد توجه قرار  يگير چشمبه صورت  رياخي  چند دهه

چنانچه ذكر شد، هنوز درباره  ن،يگرفته است. با وجود ا
 انيدانشجو يريادگيبر  به خصوصآن  يواقع يبخشاثر

اين كه نظر وجود داشته و  اختالف يعلوم پزشك يها رشته
 ريسا نيگزيبر وب جا يمبتن آموزشبهتر است روش  ايآ

مطالعه با هدف  نيبحث دارد. لذا ا يجا ريخ ايشود  ها روش
بر  يآموزش مبتن تأثير نهيمرور بر مطالعات گذشته در زم

  انجام شد. يعلوم پزشك انيدانشجو يريادگيوب بر 
  

  ها روش
 ييجهت شناسا ينترنتيا يجستجو ،يمطالعه مرور نيدر ا
 تأثير يبررس يبرا 2016تا  2011كه از سال  يمقاالت

 يعلوم پزشك انيدانشجو يريادگيبر وب بر  يآموزش مبتن
، SID ،IranMedex ياطالعات يها گاهيمنتشر شده از، پا
Science Direct ،PubMed  وERIC گاهيپا زيو ن 
Google Scholar جستجو  يبرا يديشد. كلمات كل انجام

بر وب، آموزش  يشامل: آموزش مبتن يفارس يها گاهيدر پا
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 ،يپزشك انيدانشجو ،يعلوم پزشك انيدانشجو ،آنالين
 نيالت يها گاهيو در پا آنالين يريادگي ،يپرستار انيدانشجو

 Web-based Education، Online Learning ،Online شامل:

Education، Medical students ،Nursing students  .بود
و اي  متن كامل كه مداخله يدارا ،يسيانگل اي يمقاالت فارس

بر وب را بر  يآموزش مبتن تأثير و بودند يفيتوص اي
قرار داده بودند و گروه هدف آنها  يمورد بررس يريادگي

 قيبود، جهت تحق يعلوم پزشك يها رشته انيدانشجو
 يمطالعات ،يعلم يها نامه ،يمورد يها انتخاب شدند. گزارش

انجام شده بود و  يعلوم پزشك ريغ انيدانشجو يكه رو
كه متن كامل آن در دسترس نبود از مطالعه  يمقاالت نيهمچن

 انيدانشجو يريادگي زانيم يخارج شدند. تمركز مطالعه رو
و مقرون به  نهيكه تنها در مورد هز يمطالعات نيبود و بنابرا

طالعات به دست . اديبود، خارج گرد وضوعصرفه بودن م
 يمطالعه كه بررس يآمده از مقاالت با توجه به هدف اصل

 ،بود انيدانشجو يريادگيبر وب بر  يآموزش مبتن تأثير
  .ديو خالصه گردبندي  دسته

 ليست چكارزيابي كيفيت مقاالت براي مطالعات تجربي از  در
براي مطالعات نيمه تجربي از  ،)Cochran) ()19كوكران 
 ي)، و برا20(همكاران و) Greenhalgh( نهالقيمعيار گر
 )STROBE)()21استورب  ستياز چك ل يتجربريمطالعات غ

مورد  يهمه و يا بخشي از معيارهااي  استفاده شد. اگر مطالعه
 داده 1و يا  2داد، به ترتيب به آن امتياز  مي نظر را پوشش

در هيچ يك از معيارها را نداشت و يا اي  شد و اگر مطالعه مي
مقاله به هيچ يك از موارد الزم اشاره نشده بود، به آن امتياز 

شد. در نهايت، مطالعات با كيفيت صفر از مرور  مي صفر داده
مطالعات، متن كامل هر مقاله  سازي حذف شدند. براي خالصه

مطالعه و سپس از مقاالت فيش برداري شد. موارد استخراج 
ل، سال انتشار، مكان او سندهيشده عبارت بودند از: نام نو

انجام مطالعه، نوع مطالعه، هدف مطالعه، گروه هدف و تعداد 
از روش كار (شامل نوع و نحوه مداخله، اي  آن، خالصه

پيامدهاي مورد بررسي) و نتايج اصلي  ومتغيرهاي اصلي 
  مطالعه با توجه به پيامدهاي مورد بررسي.

  
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  روند ورود مطالعات به پژوهش: 1شكل 

 مقاله با مطالعه عنوان و خالصه مقاله: 82حذف

 استفاده كرده بودند.  CDمقاله فقط از كامپيوتر و 50
 .كنندگان پرداخته بودندمقاله فقط به بررسي سواد ديجيتالي شركت 22
 .بودندهاي غير دانشجو اجرا شدهبوده و يا بر گروهمقاله مروري يا آموزشي 10

مقاله با مطالعه كامل متن مقاله 16حذف 
 مقاله فاقد كيفيت الزم بود 3 -
ها پرداخته و فاقد مقاله فقط به گزارش طراحي و ساختار برنامه 10 -

 داده مربوط به يادگيري دانشجويان بودند
 جويان بودند.هايي غير از دانشمطالعه روي گروه3-

 هاي:در پايگاه 2016مقاالت منتشر شده تا پايان 

SID, Science Direct, Pubmed, ERIC,  
Google scholar, Iranmedex 

 

 هايبا كليد واژه
Web based learning, Web based education;  

Medical student, Online education,  
Online Learning, Nursing Students

 تعداد مقاالت بدست آمده از هر پايگاه:
SID: 15, Science Direct: 27, PubMed: 14, 

Iranmedex: 20, Google Scholar: 18, ERIC: 18

 كامل متن يبررس يمقاله برا 30ماندن يباق

  اي كه وارد مرور شد: تعداد مطالعه
 مورد 14اي و توصيفي: مداخله
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  نتايج
مقاله  82 ه،ياول يشده در جستجو افتيمقاله  112از مجموع 
متن  يمقاله با بررس 16مقاالت و  دهيعنوان و چك يبا بررس

 اريكامل مقاالت حذف شد و پس از حذف مقاالت فاقد مع
 طيشرا يمقاله مرتبط با موضوع و دارا 14 انيورود، در پا

مانده  يمطالعه باق 14 ). از1ماند (شكل  يورود، در مرور باق
مطالعه در  5)، 22و13تا11و1(رانيمطالعه در ا 5در مرور، 
 كي مطالعه در هر كي زيو ن )26تا23و10(ييااروپ يكشورها

) 29(هي) و ترك28(ي)، مالز27()، كره15(كايامر ياز كشورها
 انيدانشجو يانجام شده بود. چهار مطالعه بر رو

 اني، پنج مطالعه بر دانشجو)27و23و13و10(يپزشك

از  يبي، سه مطالعه بر ترك)29و28و25و24و22(يپرستار
علوم  يها رشته انيمختلف دانشجو يها گروه
 انيمطالعه در دانشجو كي، )26و15و12(يپزشك

 انيدر دانشجو زيمطالعه ن كي و )11(يدندانپزشك
 مطالعه 10) انجام شده بود. از مجموع مطالعات 1(يولوژيراد

 كي، )29و26تا24و22و15و13و11و10و1(اي به روش مداخله
 به صورتمطالعه  كي)، 27(يبيترك به صورتمطالعه 

) 28(يفيك يمحتوا ليتحل به صورتمطالعه  كي)، 12(يپژوه اقدام
) انجام شده بود. 23(اي سهيمقا به صورتمطالعه  كيو 

  آمده است. 1مشخصات مقاالت وارد شده به مطالعه در جدول 

  
  2016تا  2011بر وب بر يادگيري دانشجويان علوم پزشكي سال  آموزش مبتني تأثيرمشخصات مقاالت مرور شده مرتبط با  :1 جدول
شماره
 رفرنس

مكان انجام  نويسنده اول
 مطالعه

نوع
 مطالعه

گروه هدف و هدف مطالعه
 تعداد آن

  نتايج  روش

عادل  )1(
مشهدسري، 

1392  

دانشگاه علوم
  پزشكي بابل

نيمه
  تجربي

سنجش تأثير
آموزش مبتني بر 

وب بر نمرات نهايي 
درس فيزيك 
دانشجويان 
  راديولوژي

دانشجوي38
  راديولوژي

تقسيم دانشجويان به دو گروه 
يك گروه به روش   نفره. 19

ك گروه از حضوري سنتي و ي
طريق مبتني بر وب و هر گروه 

جلسه آموزش ديدند. ميانگين  8
نمرات آزمون پاياني دو گروه 

  مقايسه شد.

ميانگين نمرات گروه مبتني بر وب 
بود  83/16و در گروه سنتي  7/17

  ولي با هم اختالف معنادار نداشت.

اونيل  )10(
)O’Neill ،(

2011  

دپارتمان 
ميكروبيولوژي 

كالج جراحي 
  سلطنتي ايرلند

مقايسه
قبل و 
  بعد

بررسي نتايج
آموزش استفاده از 

براي  آنالين
يادگيري كنترل 

عفونت در 
  دانشجويان پزشكي

517
دانشجوي 

  پزشكي

اي  دقيقه 45اجراي دو برنامه 
كنترل و  آنالينآموزش 

  پيشگيري از عفونت

ميانگين نمره دانش دانشجويان پس از 
 89به  84اجراي برنامه اول از 

)0001/0 =P و پس از اجراي برنامه (
 افرايش يافت 2/85به  5/77دوم از 

)0001/0 =P اكثر دانشجويان نسبت .(
  به تجربه يادگيري ديدگاه مثبت داشتند.

معظمي  )11(
)Moazami ،(

2014  

امداخله دانشگاه شيراز
ي، با 

طراحي 
  ط بعدفق

مقايسه دو شيوه
و  آنالينآموزشي 

سنتي در آموزش 
دانشجويان 
  دندانپزشكي

دانشجوي35
  دندانپزشكي

تقسيم دانشجويان سال پنجم 
دندانپزشكي به دو گروه يادگيري 

نفر) و يادگيري سنتي  15( آنالين
دانش  گيري نفر). اندازه 20(

  اي توسط آزمون چند گزينه

 آنالينميانگين نمرات گروه آموزش 
بالفاصله و دو ماه بعد از مداخله به 

نمره باالتر از  39/2و  2/3ترتيب 
  گروه آموزش سنتي بود.

ذوالفقاري،  )12(
1389  

دانشكده 
پرستاري و 

مامايي دانشگاه 
علوم پزشكي 

  تهران

اقدام
  پژوهي

وبكارگيري
اثربخشي  بررسي

سيستم آموزش 
  الكترونيكي تركيبي

دانشجوي24
 157مامايي و 

دانشجوي 
پرستاري از 
  مقاطع مختلف

مدرس دروس خود را به 17
شيوه الكترونيكي تركيبي اجرا 
نمودند. يادگيري دانشجويان 

براساس نمرات امتحانات، 
بررسي ميزان رضايت آنها با 
پرسشنامه، و ميزان مشاركت 

  آنها با چك ليست 

دانشجويان در مقايسه  نمرات ميانگين
با ترم قبل (روش سنتي) افزايش يافته 

دانشجويان  اكثر). P> 001/0بود (
و  راضي بسيار %) از اين روش4/33(

 بودند. ميانگين % ناراضي2/5تنها 

 آناليندفعات حضور در برنامه 
بار) در مقايسه با دفعات  68/24(

) 18/15حضور در كالس در ترم قبل(
  ).P>001/0افزايش داشت (
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دانشگاه علوم  2011مروج،  )13(
  پزشكي اصفهان

نيمه
  تجربي

طراحي و اجراي
محتواي آموزشي 

درس پاتولوژي 
عملي به صورت 

اينترنتي و مقايسه 
  با روش سنتي

دانشجوي34
  پزشكي

گروه تقسيم  2دانشجويان به 
شدند. يك گروه به صورت سنتي 

نفر) و گروه ديگر از  14معمولي (
طريق سايت اينترنتي طراحي 

نفر). در  20شده آموزش ديدند (
پايان مقايسه نمرات دانشجويان 

  با هم

ميانگين نمرات آزمون در گروه 
و در گروه سنتي  15/12اينترنتي 

  ).P >001/0بود ( 75/6

ازوالي  )15(
چرتوك 

)Azulay Chertok ،(
2014  

دانشگاه 
ويرجينياي 
  غربي، امريكا

نيمه
  تجربي

بررسي تأثير يك
برنامه تلفيقي از 

تدريس كالسي و 
اموزش و بحث از 

  طريق اينترنت
بر دانش و نگرش 

دانشجويان در 
صداقت زمينه 
  علمي

355
دانشجوي 
پرستاري، 
پزشكي و 

فيزيولوژي 
  ورزشي

نفر) فقط طرح  161گروه كنترل (
درس را دريافت كرد و گروه 

نفر) عالوه بر آن  194مداخله (
در يك برنامه تلفيقي از تدريس 

كالسي و اموزش و بحث از 
طريق اينترنت شركت كرد. 

دانش و نگرش دانشجويان با 
مه بررسي استفاده از پرسشنا
با  آنالينشد. دانش آموزش 

  سطح اطمينان باال شد.

نمرات دانش گروه مداخله در حد يك 
نمره نسبت به گروه كنترل افزايش 

)، اگرچه اين افزايش P=001/0يافت (
از نظر آموزشي چندان مهم نبود. 

تفاوت داخل گروهي نمرات دانش نيز 
معنادار نبود. اما نمرات نگرش هر دو 

صورت معناداري افزايش  گروه، به
يافت. اين افزايش در گروه مداخله 

  تر بود. بيش

حسيني،  )22(
2015  

آزاد دانشگاه
 واحد اسالمي
  پيشوا

نيمه
، آزمايش
مقايسه 

قبل و 
بعد با 
گروه 
  كنترل

روشتأثيرمقايسه
 بر مبتني آموزشي

 و راهبردهاي وب
 شناختي يادگيري

 بر و فراشناختي
 تحصيلي پيشرفت

  و خودكارآمدي

دانشجوي60
  پرستاري

 گروه 3 به دانشجويان تقسيم
 به آزمايش هاي گروه نفره. 20

 80 جلسه 10 مجزا طور
وب،  بر مبتني روش بااي  دقيقه
- شناختي يادگيري دهاي راهبر

يا روش سنتي  فراشناختي،
 را كودكان پرستاري درس

نمرات . ديدند آموزش
دانشجويان در آزمون معلم 

ساخته و نيز پرسشنامه 
  خودكارامدي شرر مقايسه شد.

 و پيگيري آزمون نمرات پس ميانگين
 در آزمايش ماه بعد) هر دو گروه2(

و  تحصيلي پيشرفت متغير دو هر
افزايش داشت اما با  آمدي خودكار

هم تفاوت معنادار نداشت. ولي نمرات 
هر دو گروه مداخله با گروه كنترل 

  داشت. دار معنا تفاوت

ليكيك  )23(
)Likic ،(

2012  

هاي دانشگاه
علوم پزشكي 

زاگرب كرواسي 
و ميشيگان 

  امريكا

مقايسه اثرات ايمقايسه
و  آنالينيادگيري 

استفاده از منبع 
الكترونيكي در 

آموزش 
دانشجويان 

  پزشكي دو كشور

232
دانشجوي 

از پزشكي 
دانشگاه 

 161زاگرب و 
نفر از دانشگاه 

  ميشيگان

نظرسنجي از طريق پرسشنامه 
بعد از پايان دوره در دو  آنالين

  دانشگاه

نمرات يادگيري و نيز رضايت 
دانشجويان دو دانشگاه از برنامه با 

هم تفاوت معناداري نداشت. 
دانشجويان هر دو دانشگاه رضايت 
بااليي نسبت به در دسترس بودن، 

يفيت و طرح دوره داشتند. با وجود ك
اين، دانشجويان كرواسي امتحانات را 

  تر برآورد كرده بودندسخت

 )،FernandezAleman) فرناندز المان )24(
2011  

دانشگاه 
مورسياي 

  اسپانيا

مقايسه آموزش ايمداخله
رقابتي الكترونيك 
با روش آموزش 

مرسوم در 
يادگيري 

دانشجويان در 
درس پرستاري 

  جراحي- داخلي

116
دانشجوي 

كارشناسي 
  پرستاري

دانشجويان به دو گروه تقسيم 
يكي از دو شده و هر كدام به 

و  روش رقابتي الكترونيك
ها  مرسوم آموزش ديدند. داده

در چهار مرحله جمع آوري شد. 
هاي  نمرات دانشجويان و فعاليت

آنها با استفاده از سيستم  آنالين
  مبتني بر وب ارزيابي شد.

نمرات دانش هر دو گروه پس از 
مداخله به صورت معناداري افزايش 

در يافت، اگرچه ميزان افزايش 
بالفاصله پس از مداخله، در گروه 

هفته بعد، در گروه  10مداخله و در 
تر بود. اما نمرات دو  كنترل بيش

هاي قبل،  گروه، در هيچ يك از زمان
هفته بعد از  10بالفاصله بعد و نيز 

  مداخله، تفاوت معنادار نداشت.
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ورم  )25(
)Worm ،(

2013  

دانشگاه علوم
  پزشكي دانمارك

اي،مداخله
با 

طراحي 
  فقط بعد

مقايسه آموزش
چهره به چهره با 

دو روش آموزش 
الكترونيكي براي 

آموزش درس 
هوشبري 
  تخصصي

دانشجوي63
  پرستاري

نفره  21گروه  3دانشجويان به 
هفته آموزش  2تقسيم و به مدت 

ديدند. گروه اول در يك برنامه 
) برخط casesآموزش موارد (

) شركت كرد. گروه دوم آنالين(
كتب آموزشي برخط دريافت 

هاي  كرد. گروه سوم در كالس
معمول شركت و روي موارد 

آموزشي بحث كرد. پس آزمون 
  پس از دو هفته برگزار شد.

نمرات دانش يادآوري در سه گروه 
تفاوت معنادار نداشت. دانش حل 

هاي  مسأله در گروه آموزش كيس
ها باالتر و در  از همه گروه آنالين

از همه  آنالينزشي گروهي كتب آمو
  ).P=01/0تر بود ( كم

متيانن  )26(
)ettiäinen ،(

2014  

يك دانشكده
پرستاري در 

  فنالند

نيمه
تجربي، 
مقايسه 

قبل و 
بعد بدون 

گروه 
 كنترل

بررسي اثربخشي
يك برنامه 

اموزشي مبتني بر 
وب درباره دارو 

  دادن

244
دانشجوي 
پرستاري، 
مامايي و 

مراقبتهاي 
  اورژانس

دانشجو قبل از برنامه و 244
ساعته  8نفر بعد از برنامه  192

مبتني بر وب، درباره دادن دارو، 
  اثرات آن را ارزيابي كردند.

ميانگين نمرات خودارزيابي 
دانشجويان پس از دوره افزايش يافته 

خود را بود. دانشجويان ميزان كفايت 
 3اي، معادل  نمره 4در يك مقياس 

  (كامالً خوب) ارزيابي كردند.

)، Jangجانك ( )27(
2014  

هاي دانشكده
  پزشكي كره

مطالعه
  تركيبي

برسي ميزان
استفاده و اثرات 

هاي باليني  فيلم
براي كسب  آنالين

آمادگي شركت در 
هاي  آزمون مهارت

 باليني

411
دانشجوي 
 31پزشكي از 

دانشكده 
  پزشكي كره

دانشجويان از طريق پرسشنامه 
در باره ميزان استفاده از 

و  آنالينهاي آموزشي  فيلم
اثرات آن مورد بررسي قرار 

  گرفتند.

فيلم و  10تا  1نيمي از دانشجويان از 
فيلم را  30 تا بيش از 11% بين 35

استفاده كرده بودند. اكثر دانشجويان 
%) معتقد بودند ويدئوها در 70(حدود 

يادگيري مهارتهاي باليني مؤثر بوده 
  است.

 عبدالرزاق )28(
)Abdul Razak(، 

2013  

دانشكده يك
  مالزي پرستاري

تحليل
 محتواي

  كيفي

تأثيربررسي
 بر مبتني آموزش

 مهارت بر وب
 دانشجويان
  پرستاري

دانشجويان
 كننده شركت

 دوره يك در
 ديپلم

پرستاري 
 تعداد(

 دانشجويان
 )نشدهذكر

 وب بر مبتني آموزشي دورهيك
 برگزار دستكش پوشيدن درباره

 مهارت و نظرات پايان در و شد
  .شد بررسي دانشجويان

 آموزشي برنامه كه داد نشان نتايج
 مطلوبي سطح در مهارت كسب باعث
  .بود شده

  اوزترك )29(
)Öztürk ،(

2014  

دو دانشگاه در
  آنكارا، تركيه

نيمه
  تجربي

بررسي اثر يك
برنامه آموزشي 
مبتني بر وب بر 
دانش و مهارت 

دانشجويان 
پرستاري در زمينه 

كاتتريزاسيون 
  ادراري

111
دانشجوي 
  پرستاري

دانشجويان در دو گروه مداخله 
نفر) 52كنترل (نفر) و  59(

تقسيم شدند. گروه مداخله 
بار 2عالوه بر آموزش عملي 

در هفته آموزش مبتني بر وب 
و گروه كنترل آموزش كالسي 

دريافت كردند و سپس با يك 
پرسشنامه دانش و چك ليست 

  مهارت بررسي شدند.

نمره دانش گروه مبتني بر وب باالتر 
بود اما از نظر آماري تفاوت 

وه سنتي نداشت، ولي معناداري با گر
نمرات مهارت در گروه مبتني بر وب 

به صورت معناداري باالتر بود 
)001/0<P.(  

  
  در مطالعات: يمورد بررس ياصل يرهايمتغ
 يريادگيبر وب بر  يمطالعه، اثر آموزش مبتن 14 همه

مورد توجه قرار  ياصل ريرا به عنوان متغ انيدانشجو
 يها آزمونمطالعه نمرات  11 ان،يم نيداده بودند. در ا

 يدانش را به عنوان مبنا يبررس يمعلم ساخته برا
مورد استفاده قرار  انيدانشجو يريادگيقضاوت درباره 

مطالعات،  نياز ا يكي. )29و25تا22و12تا10و1(داده بودند
 زيرا ن انيعالوه بر نمره دانش، نمره مهارت دانشجو
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). در دو مطالعه نمرات حاصل از 29كرده است( يبررس
 ،يفيمطالعه ك كي) و در 27و26(انيدانشجو يابيخودارز

 ي) مبنا28(درباره مهارت كسب شده انينظرات دانشجو
قرار گرفته بود. دو مطالعه  يريادگيقضاوت درباره 

 زيرا ن يدر برنامه آموزش انيمشاركت دانشجو زانيم
مطالعه عالوه  4 ن،ي. همچن)27و12(كرده بودند گيري اندازه

از برنامه  انيو نگرش دانشجو تيرضا زانيبر دانش، م
 زيمطالعه ن كيو  ،)23و13و12و10(بر وب يمبتن

  ). 22(بودكرده  يآنها را بررس يخودكارآمد
  

  :يريادگيبر وب بر  يمبتن يريادگي تأثير
بر وب بر نمرات  يمطالعه، اثر آموزش مبتن 11 در

و گزارش  يبررس يريادگي اريبه عنوان مع انيدانشجو
تنها  ني. با وجود ا)29و25تا22و15و13تا10و1(شده بود

بر  يكه آموزش مبتناند  مطالعات گزارش داده نياز ا يمين
 مهيمثبت داشته است و ن تأثير انيدانشجو يريادگيوب بر 

  كنند.  تأييدرا  يتأثير نيچناند  نتوانسته مطالعات گريد
  

 انيدانشجو يريادگيبر وب بر  يمثبت آموزش مبتن تأثير
  :يعلوم پزشك

بر وب باعث  يكه آموزش مبتناند  مطالعه گزارش داده نه
شده است. در  يعلوم پزشك انيدانشجو يريادگي شيافزا
معلم  يها آزموندر  انيمطالعه نمرات دانشجو 6 ان،يم نيا

قرار داده و اعالم  يريادگيقضاوت درباره  يساخته را مبنا
 معنادار شيبر وب باعث افزا يكه آموزش مبتناند  كرده

دانش شده  طهيدر ح به ويژه انيدانشجو يريادگي
نمرات، نظرات  يبجا زي). سه مطالعه ن23و22و13تا10است(

 يريادگيروش بر  نيبودن ا مؤثررا درباره  انيدانشجو
 كي) و همكاران Likic( كيكيل ).28تا26(اند كرده يبررس

با  گانيشيبر وب را كه در دانشگاه م يبرنامه آموزش مبتن
 يپزشك انيدانشجو يشده بود ترجمه و برا اجرا تيموفق

اجرا كردند و گزارش دادند كه برنامه در  يزاگرب كرواس
 ي). ذوالفقار23بوده است( مؤثركامالً  انيدانشجو يريادگي

 يسر كي يمدرس پرستار 17با مشاركت  زيو همكاران ن

دانشكده  كي انيرا در دانشجو يكيالكترون يبرنامه آموزش
با  انينمرات دانشجو سهياجرا و با مقا ييماماو  يپرستار

اجرا شده بوده) گزارش  يترم قبل از آن (كه روش سنت
 يمعنادار به صورت انينمرات دانشجو نيانگيدادند كه م

دو  زي) و همكاران نO’Neill( لي). اون12است( افتهي شيافزا
از  يريشگيپ نهيرا در زم آنالينآموزش اي  قهيدق 45برنامه 

نشان داد  جياجرا كردند. نتا يپزشك انيدانشجو يعفونت برا
 به صورتهر برنامه  يدر انتها انيكه نمرات دانشجو

). در مطالعه 10داشت( شينسبت به قبل از آن افزا يمعنادار
 يدندانپزشك يو همكاران دو گروه دانشجو يمعظم ،يگريد

آموزش داده و گزارش  آنالين ايو  يرا به دو روش سنت
بالفاصله و دو  آناليننمرات گروه اموزش  نيانگيم هدادند ك

بوده  يماه بعد از مداخله باالتر از گروه اموزش سنت
 يپزشك يدو گروه دانشجو زي). مروج و همكاران ن11است(
 تياستفاده از سا ايو  يكالس يسنت يها از روش كي را با

آموزش دادند و گزارش دادند كه نمرات  ژهيو يترنتيان
 به صورت نترنتيا قياز طر دهيآموزش د روهآزمون گ
 زين يني). حس13(باالتر بوده است ياز گروه سنت يمعنادار

 ،ياز سه روش سنت يكيرا با  يپرستار يسه گروه دانشجو
 ،يفراشناخت- يشناخت يريادگي يو راهبردها بر وب يمبتن

نمرات دو گروه  نيانگينشان داد كه م جيآموزش داد. نتا
 يبا گروه آموزش سنت سهيدر مقا يمعنادار به طورمداخله 

بر وب و روش  يروش مبتن نيباالتر بود، اگرچه ب
). 22مشاهده نشد( يتفاوت يفراشناخت- يشناخت يراهبردها

 ينظرات آنها مبنا ان،ينمرات دانشجو يدر سه مطالعه، بجا
 نياز ا يكيقرار گرفت است. در  يريادگيقضاوت درباره 

 اني) نظرات دانشجوKim & Jang( ميمطالعات، جانك و ك
 آنالين ينيبال يها لميرا درباره آثار استفاده از ف يپزشك
 ينيبال يها شركت در آزمون مهارت يكسب آمادگ يبرا
 ها لميف نيا ان،يشده و گزارش دادند كه از نظر دانشجو ايجو

). در 27بوده است( مؤثر ينيبال يها مهارت يريادگيدر 
 ي) و همكاران اثربخشMettiäinen( اننيمت ،يگريمطالعه د

بر وب درباره دارو دادن را در  يمبتن يبرنامه آموزش كي
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 نيانگيو گزارش دادند كه م يبررس يپرستار انيدانشجو
در  شانتيكفا زانيدرباره م انيدانشجو يابينمرات خودارز
خود  تيكفا زانيم انيو همه دانشجو افتهي شيدادن دارو افزا

 زين يگري). در مطالعه د26(اند نموده يابيخوب ارزكامالً را 
 كي يبا اجرا ،)Hua &Abdul Razakعبدالرزاق و هوا (

و  دنيبر وب درباره نحوه پوش يمبتن يبرنامه آموزش
 ،يپرستار انيتوسط دانشجو ليدرآوردن دستكش استر

برنامه باعث  نيا ان،يگزارش دادند كه به اعتقاد دانشجو
  ).28است( شدهمهارت آنها  شيافزا

  
 يريادگيبر وب بر  يآموزش مبتن تأثير عدم

  :يعلوم پزشك انيدانشجو
كه آموزش اند  مطالعه گزارش داده 5 ،يمطالعه كم 11 نيب از

به  انيدانشجو يريادگيبر  يمعنادار تأثيربر وب  يمبتن
. در )29و25و24و15و1(دانش نداشته است طهيدر ح ويژه

) و همكاران، Fernández Alemánمطالعه فرناندز المان (
و  ببر و يبه روش مبتن يپرستار انيدو گروه از دانشجو

هفته بعد از  10 زيو بالفاصله و ن دهيمرسوم آموزش د اي
شدند. نمرات هر دو گروه پس از مداخله  سهيمداخله مقا

كه بالفاصله بعد از مداخله نمرات اي  بگونه افتي شيافزا
 يهفته بعد نمرات گروه كنترل كم 10بر وب؛ و  يگروه مبتن

ك از ي چيباالتر بود، اما تفاوت نمرات دو گروه در ه
چرتوك  ي). ازوال24نبود( معنادار گيري اندازه يها زمان

)Azulay Chertokانيدو گروه از دانشجو زي) و همكاران ن 
روش معمول  ايبر وب و  يرا با استفاده از روش مبتن

 يآموزش داده و گزارش دادند كه اگرچه نمرات گروه مبتن
 ودهب تر بيشنمره نسبت به گروه كنترل  كيبر وب در حد 

نبوده  تيچندان با اهم يتفاوت از نظر آموزش نياست اما ا
دو  ييو عطا يعادل مشهدسر يگري). در مطالعه د15است(

بر  يمبتن ايو  يرا به روش سنت يولوژيراد يگروه دانشجو
 نيانگيجلسه آموزش داده و گزارش دادند كه م 8 يوب ط

). 1نداشته است( يمعنادارنمرات دو گروه با هم اختالف 
 يدو گروه دانشجو زي) نDinç & Öztürk( نكياوزترك و د

آموزش  قيتلف ايو  يرا به روش مرسوم كالس يپرستار

بر وب آموزش داده و گزارش دادند كه نمرات  يو مبتن يعمل
نداشته  يمعنادارتفاوت  گريكديآزمون دانش دو گروه با 

بر  يتنو مب ياز آموزش عمل يقيكه تلف يانياست، اما دانشجو
 يهارت نمرات باالتركرده بودند، در آزمون م افتيوب در

آموزش  سهيبا مقا زي) نWorm). ورم (29كسب نمودند(
بر وب (آموزش  يبا دو روش آموزش مبتن يمرسوم كالس

 يكتب آموزش افتيو در ،)آنالين) برخط (يها كيسموارد (
(برخط) گزارش دادند كه نمرات آزمون سه گروه با آنالين

كه به  ينداشته است، اما گروه يمعنادارتفاوت  گريكدي
بودند از دانش حل  دهيآموزش د آنالين يها كيس روش
  ). 25برخوردار شده بودند( يباالتر مسأله

  
  بر وب:  يآثار آموزش مبتن ريسا
  يدر برنامه آموزش انيمشاركت دانشجو زانيم
همه مطالعات تنها دو مطالعه، عالوه بر گزارش  نيب از
 يمشاركت آنها در برنامه آموزش زانيم ان،يدانشجو يريادگي

از  يكي). در 27و12گزارش كرده بودند( زيبر وب را ن يمبتن
و همكاران، ميانگين دفعات حضور  يمطالعات، ذوالفقار

را با دفعات حضور در  آناليندر برنامه  انيدانشجو
و گزارش  سهيمقا يسنت وهيشبه  آموزشترم قبل  يها كالس

 آناليندر برنامه  انيدادند كه متوسط دفعات حضور دانشجو
داشته  شيبار افزا 5/9با ترم قبل  سهيدر طول ترم در مقا

 زانيم يبا بررس زي) نKim & Jang( مي). جانك و ك12است(
% از 10گزارش دادند كه  آنالين ينيبال يها لمياستفاده از ف

موجود  آنالين يآموزش لميف 300از  كي چياز ه انيدانشجو
كره استفاده نكرده  كيالكترون يآموزش پزشك تيسا در وب

 11 ني% ب35و  لميف 10تا  1از  انياز دانشجو يمين يبودند. ول
  ).27را استفاده كرده بودند( لميف 30از  شيتا ب

  
پس از آموزش  انيدانشجو يو خودكارآمد تيرضا
  بر وب يمبتن
از  انيدانشجو تيرضا زانيمطالعه عالوه بر دانش، م چهار

و گزارش  ي، را بررس)23و13و12و10(بر وب يبرنامه مبتن
بوده  يبر وب راض ياز روش مبتن انيكه اكثر دانشجواند  داده
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به  يدسترس تيوضع ،يريانعطاف پذ وه،يو از محتوا، ش
شركت  زو ا )23و12داشته( تيرضا آنالين يبرنامه آموزش

) O’Neill( لي). اون13(اند داشته ينديدر آن احساس خوشا
بر  ينسبت به آموزش مبتن انينگرش دانشجو يبا بررس زين

 نيبا ا ينگرش مثبت انيكه اكثر دانشجو نيوب، با اعالم ا
درصد  60از  شيگزارش داده كه ب اند، داشته وهيش

لذت بخش، و  زاننده،يبر وب را انگ يبرنامه مبتن انيدانشجو
 زي). مروج و همكاران ن10(اند استفاده از آن را ساده دانسته

كه اند  درصد دانشجويان گزارش كرده95كه اند  گزارش داده
 يرياين شيوه آموزش جذاب بوده و از اتالف وقت آنها جلوگ

 ريمشابه در سا وهيش يدرصد خواستار اجرا 90كرده و 
از مطالعات  يكي). تنها 13(اند شده هيدروس علوم پا

كرده  يبررس يرا با ابزار اختصاص انيدانشجو يخودكارامد
را  يپرستار يسه گروه دانشجو ينيمطالعه، حس نيبود. در ا

 يبر وب، و راهبردها يمبتن ،ياز سه روش سنت يكيبا 
نشان داد  جيآموزش داد. نتا ،يفراشناخت- يشناخت يريادگي

 به طور داخلهدو گروه م ينمرات خودكارامد نيانگيكه م
 شيباالتر افزا يموزش سنتآبا گروه  سهيدر مقا يمعنادار

 يبر وب و روش راهبردها يروش مبتن نيبود، اگرچه ب افتهي
   ).22مشاهده نشد( يتفاوت يفراشناخت- يشناخت

  
  بحث

بر وب بر  يآثار آموزش مبتن يمطالعه حاضر به بررس
 14پرداخت. نه مورد از  يعلوم پزشك انيدانشجو يريادگي

بر وب  يكه آموزش مبتناند  مطالعه مرور شده گزارش داده
مثبت داشته  تأثير يعلوم پزشك انيدانشجو يريادگيبر 

 نيا جيدر هنگام قضاوت در باره نتا ن،ياست. با وجود ا
توجه داشت. نكته مهم در  زيآنها ن تيفيبه ك ديبا تمطالعا

از مطالعات مرور اي  آن است كه بخش عمده نهيزم نيا
به  اند. خود بوده يدر طراح ينقاط ضعف مهم يشده دارا

مرور شده  ياز مطالعات كم كي چيعنوان مثال، در ه
محاسبه حجم نمونه انجام نشده، سه مطالعه فاقد گروه 

مطالعه از نمرات  كيو در  )27و26و10(كنترل بوده

) و 12(اند داشته يگريوس ددر ترم قبل كه در انيدانشجو
 يدانشگاه از كشور كي انيمطالعه نظرات دانشجو كيدر 

استفاده  سهيمقا ي) به عنوان مبنا23متفاوت( طيبا شرا
 مطالعه از نوع فقط بعد يطراح زيمطالعه ن 5شده است. در 

گروه كنترل همزمان  يبوده و اگرچه دارا از مطالعه
با قبل از مطالعه مورد توجه  انياما تفاوت دانشجو اند، بوده
از موارد  ي. در برخ)29و25و13و11و1(ار نگرفته استقر
 ها گروهبه  ها نمونه صيدر تخصسازي  ياصول تصادف زين

از مطالعات  ي. در تعداد)29و15و13و1(نشده است تيرعا
داده شده  صيتخص انيدانشجو سازي، يتصادف يبجا زين

مانند  رهاياز متغ يمطالعه براساس برخ يها گروهبه 
 اند. شدهسازي  ) مشابه13و1قبل و جنس( يها نمرات ترم
به صرفاً حاصله  جيمطالعات، نتا تر بيشدر  ن،يعالوه بر ا

 جيكه نتا نيبه ا يو توجه چنداناند  مداخله منتسب شده
 ايو  كنندگان شركت ملرشد و تكا تأثيرممكن است تحت 

نشده  ،باشد يو آموزش يطيعوامل مح ريسا تأثيرتحت 
 جياتكا به نتا تيقابل ها محدوديت نيا ن،يبرااست. بنا

 تأثيركه  يو چه در مطالعات دهد ميمطالعات را كاهش 
اند  را مثبت گزارش داده يريادگيبر وب بر  يآموزش مبتن

 ديكنند، با تأييداثر را  نيااند  كه نتوانسته يو چه در مطالعات
  نمود.  اطيبه مداخله احت جيدر انتساب كامل نتا

 يمورد از مطالعات مرور شده نمرات امتحان 11مجموع  در
كرده  يبررس ،يريادگي ياصل اريرا به عنوان مع رانيفراگ

 مؤثررا  يريادگيبر وب بر  يبودند، شش مطالعه روش مبتن
پنج مطالعه، تفاوت  ي. ول)23و22و13تا10(دانسته بودند

 كنترلبر وب و گروه  ينمرات آموزش مبتن نيرا ب يمعنادار
ه ب ز،ي. سه مطالعه ن)29و25و24و15و1(گزارش نكرده بودند

قضاوت  ينظرات آنها را مبنا ان،ينمرات دانشجو يجا
 جينتا نيقرار داده بودند. لذا بر اساس ا يريادگيدرباره 

 يمثبت آموزش مبتن تأثيردرباره  يقطع به صورتتوان  نمي
 يمبتن موزشنظر داد. اگرچه استفاده از آ يريادگيبر وب بر 

 ياريبر وب در دنيا روند رو به رشدي داشته است، اما بس
 جيبا نتااند  روش استفاده كرده نيكه از ا ياز مطالعات
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 نينظران برا از صاحب يبرخ اند. مواجه نشده يزيآم تيموفق
 تر بيشبر وب  يباور هستند كه استفاده مؤثر از آموزش مبتن

كنندگان  استفاده ياني رواني اجتماعي و سازمها به زمينه
 بستگي دارد تا به امكاناتي كه خود فناوري ارائه

 نيرا كه ا يمطالعات تي). عوامل عدم موفق31و30و12(دهد مي
ممكن است در سه سطح مورد اند  استفاده كرده يتكنولوژِ
 فيضع يقرار داد. سطح اول به ساختار و طراح يبررس
به عدم آمادگي  مربوط. سطح دوم شود ميمربوط  ها برنامه

آنها مربوط  ييادگيرندگان، عدم انگيزش و وقت ناكاف
مانند ناكافي بودن  يعوامل سازمان زي. سطح سوم نشود مي

). لذا 31و12شود( مي مديريتي مربوط يها پشتيباني
بسترسازي مناسب فرهنگي، بررسي و تصحيح نگرش 

درسان، به همراه طراحي مناسب و يادگيرندگان و م
بر وب  يآموزش مبتن تيتواند به موفق مي فناوري ربناييزي

كه آموزش اند  گزارش داده زياز محققان ن يكمك كند. برخ
كامل جايگزين كالس درس گردد  به طوربر وب نبايد  يمبتن

ي ها بلكه بهتر است به شكل مكمل در كنار ساير روش
 ديحال، با ني). در ع32قرار گيرد(معمول مورد استفاده 

 كي يمحتوا، امكان برقرار تيتوجه داشت كه تنوع و جذاب
فراهم  ان،ياستاد و دانشجو نيو در لحظه ب يرابطه تعامل

آزاد  يامكان دسترس زيبودن امكان بازخورد، و ن
 جيتواند بر نتا مي است كه يبه برنامه از عوامل انيدانشجو

 تأثير انيدانشجو يريادگيوب و  بر يمبتن يبرنامه آموزش
باعث  نهيزم نيدر ا ييها محدوديتوجود  ديبگذارد و شا
  از مطالعات شده است.  يبرنامه در برخ تيكاهش موفق

از مطالعات مرور شده، عالوه بر نمرات  يمين حدود
 ،يريادگي اريدوره به عنوان مع انيدر آزمون پا انيدانشجو

آنها از آموزش و  تيمانند نگرش و رضا يگريد يرهايمتغ
آن را بر  تأثير زي) و ن23و13و12و10(بر وب يمبتن يريادگي

 يمبتن وشاستفاده از ر امدي) آنها به عنوان پ22(يخودكارآمد
كرده و گزارش داده بودند كه اكثر  يبر وب، بررس

 نيو ااند  بوده يبر وب راض ياز آموزش مبتن انيدانشجو
داده است. دو  شينها را افزاآ يروش احساس خودكارآمد

بر  يدر آموزش مبتن انيمشاركت دانشجو زانيم زيمطالعه ن
). 27و12و آن را مطلوب گزارش داده بودند( يوب را بررس

در آموزش و  رانيفراگ تر بيشعمل  يرسد كه آزاد مي به نظر
آزادتر و مستقالنه به  يبر وب، دسترس يمبتن يريادگي

 يدر آموزش مبتن يتنوع اطالعات قابل دسترس زياطالعات و ن
 يها كالسبا  سهيرا در مقا يتر بيش تيتواند رضا مي بر وب،
 زين حققاناز م يمعمول، به همراه داشته باشد. برخ يحضور

به بر وب،  يموزش مبتنآكه اند  شده ادآوريمطلب  نيا تأييدبا 
 يريادگيو  سيمعمول تدر يها اگر به عنوان مكمل روش ويژه

 انيدانشجو تيو رضا زهيانگ شياستفاده شوند، باعث افزا
). 33و32و13(ديافزا مي فعال را در آنها يريادگي زهيشده و انگ
 يها فعاليتفعال بودن و احساس استقالل در  نياحتماال، هم

باعث ) گزارش داده است، 22(ينيچنانچه حس ،يريادگي
خواهد شد و به  انيدانشجو ياحساس خودكارآمد شيافزا

مشاركت فعال در  يرا برا انيدانشجو زهينوبه خود انگ
   خواهد داد. شيبر وب افزا يآموزش مبتن يها برنامه
 يسيو انگل يگزارشات فارس يحاضر تنها بر رو مرور
 ينترنتيا يانجام شده كه متن كامل آنها در جستجو يزبان

به  يست مطالعاتا بوده است، لذا ممكن يقابل دسترس
 يعدم دسترس ليبه دل ايموجود باشد و  گريد يها زبان

به متن كامل آنها، در مرور حاضر مورد توجه قرار 
وجود داشته  يممكن است مطالعات نينگرفته باشند. همچن

و اند  نبوده يقابل دسترس كيالكترون به صورتباشند كه 
حاضر مورد  قياز آنچه در تحق ريبه غ ييها گاهيدر پا اي

  جستجو قرارگرفته است منتشر شده باشند.
  

  گيري نتيجه
بر وب توافق  يآموزش مبتن تأثيرمطالعات مرور شده درباره 

روش را  نياز مطالعات، اثر ااي  نظر ندارند. اگرچه بخش عمده
 زياز آنها ن يمياما حدود ن اند، مثبت گزارش داده يريادگيبر 

در  يعلوم پزشك انيدانشجو يريادگي نيرا ب يمعنادارتفاوت 
بر  يمبتن يبر وب و روش سنت يروش آموزش مبتن

 تيكه رضا يمطالعات ن،يبا وجود ا اند. افتهين يسخنران
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بر وب  يمبتن يريادگياز روش آموزش و  زيرا ن انيدانشجو
 انيدانشجو تر بيشكه اند  گزارش دادهعموماً  اند، كرده يبررس
 اند. به آن داشته يداشته و نگرش مثبت تيرضا وهيش نياز ا

تر  و فعالتر  مستقالنه ملع يآزاد تأثيرامر تحت  نيااحتماالً 
بر وب بوده است. اگرچه  يدر روش مبتن انيبودن دانشجو

آموزش  تأثيرتوان درباره  نمي براساس مطالعات مرور شده
اظهارنظر  يعلوم پزشك انيدانشجو يريادگيبر وب بر  يمبتن

 يها روش با روش نيا قيتلفاحتماالً انجام داد، اما  يمطمئن
نمودن تر  تواند با فعال مي يريادگيآموزش و  يسنت

 وهيآنها از ش تيرضا شيو افزا ،يريادگيدر امر  انيدانشجو
به . ديرا فراهم نما يريادگي يارتقا نهيزم ،يريادگيو  سيتدر
دانشجو در  رشيبا توجه به روند رو به رشد پذ ويژه

توسعه  د،يو كمبود تعداد اسات يعلوم پزشك يها دانشگاه

در  نترنتيبه ا يو امكان دسترساي  انهيرا تروزافزون امكانا
بستر الزم  يآموزش انريز برنامهشود  مي هي، توصها دانشگاه

البته به . نديرا فراهم نما يآموزش وهيش نيا كارگيري بهجهت 
 اند، كه اكثر مطالعات با آن مواجه بوده ييها محدوديت ليدل

همچنان تر  قيدق يها ياحبا طر يتر بيشلزوم انجام مطالعات 
  شود. مي احساس نهيزم نيدر ا

  

  قدرداني
 يمحترم كتابخانه و واحد فناور نيمسؤولپژوهشگران از 

دانشگاه علوم  ييو ماما ياطالعات دانشكده پرستار
به عمل  يآنها قدردان يخاطر همكاره كاشان ب يپزشك

. عالوه بر اين از داوران محترم كه نظرات آنها آورند يم
  نماييم. مي تقدير ،باعث بهبود اين مطالعه شد
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Abstract 
 
Introduction: Web-based education has come to attention in recent decades. However, there is no 
consensus on the effect of this method on students’ learning. The purpose of this review study was to assess 
the effect of web-based education on learning in medical sciences students. 
Methods: This Review study was carried out by searching the databases of SID, Iran MEDEX, Science 
Direct and PubMed, ERIC and Google Scholar. Articles from 2011 to 2016 were searched using the 
keywords web-based education, online learning, online education, medical students and nursing students. 
Finally, 14 articles that met the inclusion criteria were selected for review. 
Results: Of the 14 studies, five had been conducted in Europe, eight in Asia and one in America. They 
employed a variety of research designs. Students’ scores in teacher-made exams were used as the measure of 
learning in 11 studies. Two studies used students’ self-evaluation scores and one study employed students’ 
views about their own skill as the measure of learning. Of the 11 quantitative studies, only six reported the 
positive effect of web-based education on students’ learning, while the other five could not confirm such an 
effect. Two studies also reported students’ participation in the program at a favorable level. Four studies 
assessed students’ satisfaction with the web-based program and reported that the majority of students were 
satisfied with the program. 
Conclusion: Although a significant part of the studies reported the positive effect of web-based education on 
students’ learning, about half of the studies found no significant difference between students’ learning in 
web-based education and traditional education. 
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