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و نقشه  يكيالكترون يريادگي ،يسخنران يسه روش آموزش تاثير سهيمقا
  كودكان يپرستار سيدر تدر يمفهوم

 
  يمحمد قادر ،يني، محمد حس*يرمضان لهيجم

  
 

  چكيده
با هدف  قيتحق نياست، لذا ا رانيحل مسأله در فراگ ييو توانا يتفكر انتقاد تفكر خالق، ءمهم در ارتقا يعاملمعنادار  يريادگيمقدمه: 

آوردن،  اديبه شناختي  بر سطوح يمفهوم يها و نقشه يكيالكترون يريادگي ،يكودكان به سه روش سخنران يآموزش پرستار تأثير سهيمقا
  و كاربرد انجام شد. دنيفهم

انتخاب  يبه روش سرشمار يپرستار 5ترم  يدانشجو 64قبل و بعد از آموزش بود. تعداد  يبا طرح سه گروه يتجرب مهينوع مطالعه نها:  روش
به  يدسترس و يياز دو كالس كه آشنا كيهر  انياز دانشجو يميشدند، جهت گروه سوم، ن ميبه دو گروه شاهد و مورد تقس يو به طور تصادف

 يريادگيشاهد، مورد و  يها گروه اني، دانشجوآزمون پيش يبر هدف انتخاب شدند. پس از اجرا يو مبتن يداشتند، به صورت تصادف نترنتيا
قرار گرفتند؛  يكيالكترون يريادگيو  يمفهوم يها   نقشه ،يتحت آموزش با روش سخنران بيماه، به ترت كي يجلسه ط 4به مدت  يكيالكترون
محقق ساخته انجام  يليتحص شرفتيآزمون پ لهبوسي ها  داده يآور گرفته شد. جمع يادداريآزمون  زيهفته بعد ن 4انجام شد و  آزمون پسسپس 
  قرار گرفت. يآمار ليمستقل و زوج مورد تحل يها تست با نمونه t و يمجذور كا انس،يوار زيآنال يها با استفاده از آزمون جيشد. نتا

)، =04/0p= ،19/2 -t( يمفهوم يها و نقشه)، =17/0p= ،45/1 -t()، يادگيري الكترونيكي =02/0p= ،41/2 -t( يهر سه روش سخنراننتايج: 
 يها روش نقشه يمعنادار تنها برا يريادگيقبل و بعد از آموزش و از نظر  ها  نيانگياختالف م يول ،مؤثر بوداند انيدانشجو يريادگيو  دانش ءدر ارتقا
  ).=001/0p< ،45/5 -t، 44/17±58/1 و 16/15±37/1( معنادار بود ياز نظر آمار ،يمفهوم
به سطوح باالتر  يابيدر دست يكيالكترون يريادگيو  ينسبت به دو روش سخنران ،يمفهوم يها از آنجا كه روش نقشهگيري:  نتيجه

  گرفته شود.به كار  بيشتر يپرستار انيروش در آموزش دانشجو نيكه ا شود مي شنهاديمؤثرتر بوده است. پ معنادار يريادگيو  يريادگي
  

  يپرستار انيدانشجو ،يآموزش يها روش ،يمفهوم يها نقشه ،يكيالكترون يريادگي ،يسخنرانهاي كليدي:  واژه
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مقدمه  
به دانش و  يابيدست ياست در راستا ينديفرا يريادگي

و  ها يريگ ميافراد در تصم ييتوانا نيمهارت و همچن
در رفتار آنان  رييمنجر به تغ تيعملكرد كه در نها

                                                 
واحد بجنورد، دانشگاه  ،ي)، گروه پرستاري(مربيرمضان لهيجمنويسنده مسؤول:  *

  ramazani100@yahoo.com.  رانيبجنورد، ا ،يآزاد اسالم
 يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده پرستار ،ي)، گروه پرستاري(مربينيحس محمد

 يقادر محمد )؛(m.hosseini@nkums.ac.ir. رانيبجنورد، ا ،يخراسان شمال
 ،يخراسان شمال يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده پرستار ،يگروه پرستار ،)ي(مرب

  )m.ghaderi@nkums.ac.ir .رانيبجنورد، ا
  16/12/95، تاريخ پذيرش: 23/9/95، تاريخ اصالحيه: 27/7/95مقاله:  تاريخ دريافت

و  يبه دو روش آموزش حضور يآموزش وهي. ششود يم
 ،ي. آموزش حضورشود يم يبند ميتقس غيرحضوري

آموزش  يها يژگياز و يمعلم محور است، ول
استاد و  ييدانشجو محور بودن و جدا ،غيرحضوري

است. رسانه، عامل فراهم آورنده ارتباط  ريفراگ
  ). 1است( يدو جزء مهم آموزش نيا نيب يمجاورتريغ
توسعه  يكه برا يآموزش يها و ابزارها روش نيتر مهم از

 ختنيبرانگ يوجود داشته و براشناختي   يها ييتوانا
و  ياند، سخنران استفاده شدهشناختي  طهيدر ح يريادگي
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  رفتارهايآموزش فرد به فرد هستند كه در آموزش 
و كامل به شمار  يانحصار يها وهيش باًيتقر شناختي

انتقال دانش با گذر از  ديجد يكردهايرو). تحول 2(نديآ يم
 ژهيو به و ييشناخت گرا دگاهيبه د ييرفتارگرا دگاهيد

 يري). به كارگ3صورت گرفته است( ييگرا ساخت
كرده  ليرا تسه يريادگيروند  ،يآموزش نينو يها روش

. بر كند يم جاديا رانيرا در فراگ يتر بيش يريادگيو 
جنبش از  يبخشبه عنوان  ييگرا ساخت هياساس نظر

 تيو ترب مياز تعل تيمعاصر كه به علت عدم رضا شناختي 
روبرو شده است،  يتر بيشبا اقبال  ريدر دهه اخ يسنت

را متعلق به  دهيچيبخواهند اطالعات پ ها رندهيادگياگر 
  ).4ببرند( يشخصاً به آن پ ديخودشان كنند، با

است كه  يآموزش نينو ياز راهبردها يكي يمفهوم نقشه
 رانيدر فراگ قيو عممعنادار  يريادگيدر  ينقش مهم

دارد.  ييگرا ساختبا فلسفه  كينزد اريداشته و ارتباط بس
كه شخص آگاهانه  دهد يرخ م يزمان معنادار يريادگي

دانسته ربط دهد در  مي كه از قبل يرا به مطالب ديدانش جد
اطالعات صرفاً بدون ارتباط با  معنادار ريغ يريادگي

  ). 5شود( مي به حافظه سپردهشناختي  ساختار
 يبرا يبه نحو مؤثر توانند يم يمفهوم يها نقشه امروزه

مورد  يعلم مياز مفاه يابيو ارزش يريادگي ،ياددهي
حركت  وهيمعموالً به ش ي. نقشه مفهومرندياستفاده قرار گ

و  تر يمطالب كل يعنيشود،  مي مياز كل به جزء تنظ
نقشه  نييتر در رأس قرار گرفته و هرچه به پا جامع
تمام . شوند يمتر  ييو مطالب جز ميمفاه م،يوش كينزد

 يبرخ يروش آموزش داد ول نيبا ا توان يدروس را نم
 ها يژگيو انيو ببندي  و طبقهبندي  ميدروس كه درباره تقس

 وجودروش دارند.  نيا ياجرا يبرا يتر بيش تي، قابلاست
مجرب و  ديمشكالت متعدد در رابطه با حضور اسات

در منطقه و  ديجد يمتخصص، وجود امكانات آموزش
 نيو همچن يآموزش نينو يبه تكنولوژ يامكان دسترس

باعث  ،يحضور يها در كالس رانيمشكالت حضور فراگ
 يريادگي-ياددهي يها و راهبردها توسعه روش

 يهاافزار نرمو  يژاز تكنولو يريگ با بهره غيرحضوري
از  يكي يكيالكترون يريادگي). 6شده است( يآموزش
اطالعات و  يبر فناور يمبتن يآموزش ديجد يها روش

ارتباطات است كه با محور قرار دادن انسان به عنوان 
اشكال آموزش و پرورش  يتمام تواند يفعال، م رندهيادگي

و به  دمتحول ساز كميو  ستيرا در قرن ب يريادگيو 
آموزش و  يبرا ياجتماع يتقاضا زانيچالش حاصل از م

دهد. در واقع آموزش  انيپا يكاف يفقدان منابع آموزش
 يها را نسبت به كالس يريادگيدرصد  20- 30يكيالكترون

  ). 7دهد( مي شيافزا يدرس سنت
روش  تر بيش تأثيرو همكاران به  يمطالعه سرهنگ جينتا

به  يابيدر دست ،ينسبت به روش سخنران ينقشه مفهوم
). 8داللت دارد( ،معنادار يريادگيو  يريادگي يسطوح باال

دو روش  تأثيرطهران و همكاران،  يرابطه احمر نيدر هم
نمودند،  يبررس انيدانشجو تيفوق را بر رضا سيتدر
دو روش  كساني تأثيررغم  ياز آن بود كه عل يحاك جينتا

 ان،يدانشجوشناختي   طهيح ييسطوح ابتدا ءدر ارتقا
 ينسبت به روش سخنران ينقشه مفهوم وهيبه ش سيتدر

 يمعنادار تأثيرشناختي  طهيح يسطوح باال ءدر ارتقا
  ). 9داشته است(

و  يدو روش نقشه مفهوم تأثيرو همكاران،  يرحمان
مورد  يپرستار نديدرس فرا يريادگيرا بر  يقيروش تلف

هر دو  تأثير انگريمطالعه ب يها افتهيمطالعه قرار دادند، 
بود. معنادار  يريادگيدانش و  ارتقاءدر  يروش آموزش

قبل و بعد از آموزش، تنها  ها نيانگيوجود اختالف م نيبا ا
معنادار اختالف  ياز نظر آمارمعنادار  يريادگيدر بعد 

  ). 10داشت(
 يرا با هدف طراحاي  نژاد و همكاران مطالعه يانار

 يريادگي يها برنامه يابيارزش يچارچوب مفهوم
به انجام رساندند.  يدر مؤسسات آموزش عال يكيالكترون

نظام  هياول يمطالعه آنها به ارائه چارچوب مفهوم جينتا
  ). 6(ديانجام كيالكترون يريادگي يابيارزش

دو  تأثير سهيو همكاران، كه به مقا يمطالعه ذوالفقار در
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 يريادگيبر  يو سخنران كيروش آموزش الكترون
در  يريادگي زانيپرداخته است، م يپرستار انيدانشجو

). مطالعه 11مشابه گزارش شده است( يدو روش آموزش
 سهيمقا"و همكاران با عنوان  يوهاب اوشيرا س يمشابه
چند  افزار نرمو  يروش سخنران به اژيآموزش تر تأثير

 جيدر نتا دادند، انجام "پرستاران يريادگيبر اي  رسانه
در دو  يو عاطفشناختي   طهيدر ح يريادگيسطح  نيب

وجود  نينشد، با ا دهيد يمعنادار يروش تفاوت آمار
چند  افزار نرمدر گروه  ياددارينمرات مرحله  نيانگيم

 ني). در هم12بود( يناز گروه سخنرا تر بيش يا رسانه
 انيب نيو همكاران در مقاله خود چن يارتباط، قاسم

بر وب به  يمبتن يآموزش يها كنند كه استفاده از دوره مي
 ستميانعطاف س ليو متمم، به دل يكمك يها عنوان دوره

و  يعلم يگسترش محتوا يرا برا يامكان خوب ،يآموزش
  ).13كند( مي ايمه يريادگيعمق  شيافزا
روش  رسد، مي به نظر شگفتيمطالعات پ جيتوجه به نتا با

نسبت به  كيالكترون يريادگيو  يمفهوم يها نقشه
و  تر بيش يريادگي ،يمانند سخنران كيكالس يها روش

 كه يي). از آنجا12و10تا8(دينما جاديرا اتري  قيعم
 يسه روش آموزش زمان هم سهيبر مقا يمبناي  مطالعه

 سهيمطالعه با هدف مقا نيلذا ا ود،شده در دسترس نب ادي
 يكيالكترون يريادگي ،يسخنران يسه روش آموزش تأثير

كودكان، بر  يپرستار سيدر تدر يو نقشه مفهوم
و به كار بستن  دنيآوردن، فهم اديبه شناختي  سطوح

  كاربرد انجام شد.
  

  ها روش
 - آزمون پيشبا طرح  يتجرب مهيمطالعه ن نيدر ا
 يريادگي ،يسخنران يسه روش آموزش تأثير، آزمون پس

شناختي   يريادگيبر سطوح  يو نقشه مفهوم يكيالكترون
و كاربرد  دنيآوردن، فهم اديبه  در سه سطح انيدانشجو

پژوهش  نيدر ا يقرار گرفت. جامعه آمار يمورد بررس
دانشگاه آزاد  5ترم  يستاردو كالس پر انيدانشجو

بودند كه واحد  1393-94 اول مساليبجنورد در ن ياسالم
به آنان ارائه شده بود  "كودكان يپرستار" ينظر

)64n=در  انجام شد. يبه صورت سرشمار يري). نمونه گ
به  يبه صورت تصادفترم پنج  دو كالس انيابتدا دانشجو
هر گروه كه  انياز دانشجو يشدند. تعداد ميدو گروه تقس

آشنا بوده و فرصت  نترنتيو ا انهيبا نحوه كار با را
بر هدف انتخاب و در  يداشتند به صورت مبتن يريادگي

قرار گرفتند؛ شركت در  يكيگروه آموزش الكترون
و نقشه  يگروه سخنران يبرا يآموزش يها كالس
گروه  يول ،بود يالزام يطبق برنامه درس يمفهوم

و  نترنتيكار با ا ييبر اساس آشنا يكيترونآموزش الك
 نترنتيدر دسترس داشتن ا نيجستجو و همچن يها روش

در كالس درس شركت نداشتند.  و )=14n(انتخاب شدند
كالس اول به روش نقشه  انيدانشجو يبرا سيتدر

 يه سخنرانو در كالس دوم به روش معمول ك يمفهوم
در هر شد. جامبود، ان نتيو پاورپو دياسال شيهمراه با نما

  دانشجو شركت كردند. 25كالس 
پاب  يپزشك تيسه سا يكيگروه آموزش الكترون يبرا 

گوگل  تيبه همراه سا مدكس ايرانمد، گوگل اسكوالر، 
مرتبط با  يها واژه ديكل يشد و نحوه جستجو يمعرف

بر اساس طرح درس ارائه شده  يآموزش يها سرفصل
 يگوگل به عنوان موتور اصل تيآموزش داده شد. سا

مربوط به  يديكل تكلما شرفتهيساده و پ يوججهت جست
تر  مطالعه كامل يشد و سپس برا يسرفصل دروس معرف

 يمناسب، روش جستجو يها و به دست آوردن مثال
پاب مد و گوگل اسكوالر و  يها تيمقاالت در سا

از  يگونه مطالب علم چيآموزش داده شد. ه مدكس ايران
قرار  انيگروه از دانشجو نيا اريدر اختاي  قبل آماده شده

رفع  يمدرس برا ليمينگرفت، شماره تماس و آدرس ا
  اشكال ارائه شد. 

، cmap Tools افزار نرمبا استفاده از  ،يگروه نقشه مفهوم در
و استفاده  هيجلسات مختلف ته يبرا ينقشه مفهوم يتعداد
شده در  يموجود و معرف افزار نرم 6از  يكي افزار نرم نيشد؛ ا



  ي و همكارانرمضان لهيجم  يو نقشه مفهوم يكيالكترون يريادگي ،يسخنران سهيمقا
 

 http://ijme. mui. ac. ir  )28(17: 1396/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  264

است  يمفهوم اي يذهن يها نقشهتر  راحت ميترس يكشور برا
 ييجز يها موضوع عمده از قسمت كيكه  يكه در موارد

 اياي  مطالب به طرق شبكه يشده، به طراح ليتشك يمتعدد
 نيكند، همچن مي كمك يو گردش يسلسله مراتب ،يعنكبوت
چند مورد  يبرا يگروه، در هر جلسه آموزش نيا انيدانشجو

و  كردند مي رسم يآن جلسه نقشه مفهوم يياز اهداف جز
از كل  ينقشه مفهوم كي يجلسه بعد يموظف بودند برا
چند  زين ي. در هر جلسه آموزشنديآماده نما ،مطالب ارائه شده
 قرار يگروه يابيمورد ارزش انيودانشج يها مورد از نقشه

به صورت  سيتدر وهيش ،يگرفت. در گروه روش سخنران مي
پرسش و  نت،يو پاورپو دياسال شيهمراه نما يتعامل يسخنران

   .بود يپاسخ و بحث گروه
چند  يليتحص شرفتيها از آزمون پ داده يآور جمع يبرا
شناختي   يريادگيمحقق ساخته استفاده شد كه  يا نهيگز

كودكان را مورد سنجش قرار  يپرستار نهيدر زم انيدانشجو
 انيدانشجو هيكل يبرا آزمون پيشها  داد. قبل از شروع كالس

ساعت در مورد  كي يمفهوم يها گروه نقشه يانجام شد. برا
و روش ساخت آن، آموزش ارائه شد.  يمفهوم يها نقشه

جلسه دو  4گروه اول و دوم  يبرا يتعداد جلسات آموزش
 زين يكيبود و گروه آموزش الكترون يهفته متوال 4 ساعته در

 ،يجلسه آموزش 4مدت زمان داشتند. پس از اتمام  نيهم
شد و بدون اطالع  ليسه گروه تشك انيبا دانشجواي  جلسه

جلسه  نيهفته بعد از آخر 4 به عمل آمد، آزمون پس يقبل
ترم)  اني(امتحان پا يادداري درس كودكان، آزمون يآموزش

  انجام شد.
در اي  نهيسؤال چهار گز 20شامل آزمون پسو  آزمون پيش
 آزمون پسو  آزمون پيشدر  سطح دانش بودند. غالباً طهيح

شود، چون  مي و در سطح دانش استفاده كسانيت سؤاالاز 
طرح شده، تر  كنند، راحت مي شروع درس را مشخص هيپا

به  يكاف نيمشخص شدن سنجش آغاز يبراترند و  قابل فهم
چهار  سؤال 40شامل  يادداريآزمون  رسند، مي نظر
در سطح شناختي   طهيح 20تا  1بود كه از سؤال اي  نهيگز

سطح  طهيح 40تا  31سطح درك و  طهيح 30تا  21دانش، از 

پاسخ درست به هر سؤال  ينمود. برا يريگ كاربرد را اندازه
صفر تعلق گرفت. نمره كل  ازيو پاسخ نادرست امت 1 ازيامت

درست به دست آمد.  يها پاسخ ازاتيامت جموعآزمون از م
 ستيصفر تا ب نيب آزمون پسو  آزمون پيشنمرات آزمون 

مجموع  20محاسبه از نمره  يبرا يادداريبود؛ در آزمون 
نمره،  10آوردن ادي(سطح به  شد مينمرات بر دو تقس

 يينمره). جهت كسب روا 5نمره و كاربرد  5 دنيفهم
 ،يادداريو آزمون  آزمون پس- آزمون شيت پسؤاال يمحتوا

دانشكده،  يگروه پرستار علمي هيأت ينفر از اعضا 6نظرات 
اعمال  ها در سؤاالت آزمون يشد و نظرات اصالح افتيدر
با استفاده از روش كودر  زيسؤاالت ن يياي. پاديگرد
يك نوبت آزمون از  .آمدبه دست  73/0معادل  چاردسونير

پرستاري به عمل آمد و ضريب  7نفر از دانشجويان ترم  20
  قابليت اعتماد محاسبه شد.

ها  در ابتدا از آزمودنيجهت رعايت مسائل اخالقي 
  اخذ گرديد. رضايت آگاهانه 

مختلف  يرهايمتغسازي  كسانيبر  يپژوهش، سع نيا در
، ها گروههمه  ي(مربكننده  مثال عامل اجرا به طوربود. 

 رانيوجود نداشت؛ اكثر فراگ ها يبود)؛ افت آزمودن كساني
و اهل  يبوم يسال و همگ 22و  21 يدر محدوده سن
 عيبودن توز البودند.با توجه به نرم يخراسان شمال

(كولموگروف  ها ها در قبل و بعد از آزمون داده
و  هيتجز يبرا كيامترپار يها )، از آزمونرنوفياسم
آمده استفاده شد. با استفاده از  به دستنمرات  ليتحل
نمرات قبل و بعد در  يجهت بررس SPSS-22 افزار نرم

 سهيمقا يزوج و برا t ياز آزمون آمار ها گروهداخل 
 t ياز آزمون آمار يبه صورت دو گروه ها گروهنمرات 

از جهت نمرات  زيمستقل استفاده شد. تفاوت سه گروه ن
 زيبا آنال يادداريو آزمون  آزمون پس - آزمون پيش
 يقرار گرفت. بررس يراهه مورد بررس كي انسيوار
 تيدو گروه (جنس و وضعشناختي  تيجمع يها يژگيو

. سطح رفتصورت گ يبه كمك مجذور كا زيتأهل) ن
  در نظر گرفته شد. 05/0 ها آزمون يبرا يمعنادار
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  نتايج
 يدر سه گروه سخنران يپرستار يدانشجو 64در مجموع 

پژوهش  نيدر ا  يو نقشه مفهوم  يكيالكترون يريادگي
درصد)،  1/39نفر ( 25شامل  يگروه سخنران شركت نمودند.

درصد) و گروه  9/21نفر ( 14 يكيالكترون يريادگيگروه 
  درصد) بودند. 1/39نفر ( 25 ينقشه مفهوم

نفر  27درصد) دختر و  8/57نفر ( 37جنس  عياز نظر توز 
نفر  54مجرد  انيدرصد) پسر بودند. تعداد دانشجو 2/42(
درصد)  6/15نفر ( 10 أهلمت انيدرصد) و دانشجو 4/84(

  نيدر سن انيدرصد) از دانشجو 6/90نفر ( 58بود. 
مطالعه در مورد  يها افتهيسال قرار داشتند.  22-21
با  يتأهل در سه گروه آموزش تيجنس و وضع عيتوز

 شر،يف قيو تست دق يمجذور كا ياستفاده از آزمون آمار
نشان نداد (به  يرا در سه گروه آموزش يمعنادارتفاوت 

  ).=73/0pو  =45/0p :بيترت
نمرات ميانگين  نيمستقل نشان داد كه ب t يآزمون آمار

 بي(به ترت دختر و پسر انيدانشجوهرسه آزمون  در 
) و مجرد و متأهل =85/0pو 34/2±29/15 ،19/2±56/15

 ي)، تفاوت آمار=29/0pو 86/2±27/15 ،14/2±48/15(
  وجود ندارد. معنادار 

 يريادگيسطح دانش و  ءدر ارتقا يهر سه روش آموزش
 نيانگيم سهيمقا با. )1(جدولندمؤثر بود انيدانشجو

و  دانش، دركشناختي  نمرات مربوط به سؤاالت سطوح
 يبا استفاده از تست آمار ،يكاربرد در سه روش آموزش

t  انيدانشجو آزمون پيشمستقل مشخص شد كه نمرات 
 انينداشتند و دانشجو يآمارمعنادار در سه گروه، تفاوت 

 ارتقاءدر  يمنظر همگون بودند. روش نقشه مفهو نياز ا
 يدر سطح كاربرد از دو روش سخنرانمعنادار  يريادگي

 بيبه ترت( مؤثرتر بوده است يكيالكترون يريادگيو 
017/0, p= 032/0p=( تأثير زيو در سطح درك ن 
داشته است  يكيالكترون يريادگينسبت به روش  يتر بيش

)038/0p=(. يريادگيو  يسخنران يها روش نيب 
اختالف  يمورد بررس شناختي  سطحدر سه  يكيالكترون
 يها روش تأثير نينشد. همچن دهيد يمعنادار يآمار

 يسطح دانش، از نظرآمار ارتقاءدر  يمختلف آموزش
  .)2و 1نبود(جدول يمعن

مقايسه ميانگين نمرات سه آزمون برگزار شده براي سه 
روش آموزشي سخنراني، يادگيري الكترونيكي و نقشه 

داد مفهومي با استفاده از آناليز واريانس يك راهه، نشان 
دار، نمرات سطح كاربرد و كه بين نمرات يادگيري معني

داري آزمون يادداري در سه گروه اختالف آماري معني
و  04/8±48/1(وجود دارد كه به ترتيب برابر است با 

72/4F=  042/0و<p ،10/1±01/4  26/3و F= و  
 045/0<p ،24/2±44/15  33/3وF=   012/0و(p<

  
  مستقل t) با استفاده از يدو گروه سهي(مقا يآموزش يها نمرات روش نيانگيم سهيمقا :1جدول

  معنادارآزمون يادداري يادگيري   آزمون يادداري  آزمون پس  آزمون پيش  هاي آموزشيروش

±انحراف معيار

  ميانگين
P ,t انحراف

  ميانگين±معيار
P ,t  انحراف

  ميانگين±معيار
P ,t   انحراف

  ميانگين±معيار
P ,t 

نقشه -سخنراني
  مفهومي

37/1±16/15( 
)29/2±64/14 

97/0-t= 
34/0p= 

32/1±60/15( 
)45/2±24/15 

65/0-t= 
52/0p= 

43/2±15/15(  
)68/1±27/16 

89/1-t=  
05/0p= 

79/1±72/8(  
)78/1±60/7 

87/2-t=  
007/0p= 

يادگيري -سخنراني
  الكترونيكي

62/2±16/15( 
)29/2±64/14 

84/0-t= 
21/0p= 

42/2±00/14( 
)45/2±24/15 

26/1t= 
21/0p= 

43/2±15/15(  
)42/2±52/14 

78/0t=  
63/0p= 

50/1±44/7(  
)78/1±60/7 

07/0-t=  
64/0p= 

 - نقشه مفهومي
  يادگيري الكترونيكي

62/2±50/13( 
)37/1±16/15 

99/1-t= 
06/0p= 

42/2±00/14( 
)32/1±60/15 

34/2-= 
03/0p= 

63/1±27/16(  
)42/2±52/14 

66/2t=  
31/0p= 

50/1±44/7(  
)79/1±72/8 

95/2-t=  
02/0p= 
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  مستقل tبا استفاده از  يآموزش يها در روششناختي  نمرات سطوح سهيمقا :2جدول
 P مستقلT  انحراف معيار±ميانگين  سطوح شناختي

 ٨٨/۶±42/1 يادگيري الكترونيكي 17/0 39/1 51/7±32/1  سخنراني دانش

 ٨۶/٣±66/0 الكترونيكييادگيري  93/0 08/0 ٨٨/٣±88/0  سخنراني درك

 ٧٩/٣±19/1 يادگيري الكترونيكي 88/0 16/0 ٧٢/٣±31/1  سخنراني كاربرد

 ۵٩/٧±39/1  نقشه مفهومي 84/0 21/0 ۵١/٧±33/1  سخنراني دانش

 ٢٨/۴±54/0  نقشه مفهومي 06/0 93/1 ٨٨/٣±88/0  سخنراني درك

 ۴۴/۴±65/0  مفهومينقشه  02/0 47/2 ٧٢/٣±31/1  سخنراني كاربرد

 ٨٨/۶±42/1 يادگيري الكترونيكي 14/0 53/1 ۵٩/٧±39/1  نقشه مفهومي دانش

 ٢٨/۴±54/٠ يادگيري الكترونيكي 04/0 - 16/2 ٨۶/٣±66/0  نقشه مفهومي درك

 ٧٩/٣±18/1 يادگيري الكترونيكي 03/0 23/2 ۴۴/۴±65/0  نقشه مفهومي كاربرد

  
  بحث

 يسه روش آموزش سهيمطالعه به منظور مقا نيا
در  يو نقشه مفهوم يكيالكترون يريادگي ،يسخنران

مطالعه هر  نيكودكان انجام شد. در ا يپرستار سيتدر
 يو نقشه مفهوم يكيالكترون يريادگي ،يسه روش سخنران

 انيسطح دانش دانشجو ارتقاءو  يريادگي شيدر افزا
 يريادگيروش  درارتباط  نيا يمؤثر بودند، ول

 نيب نينبود، همچنمعنادار  ياز نظر آمار يكيالكترون
بر سطح  يگذارتأثيردر  يمعنادار ياختالف آمار ها روش

 تر بيش تأثيرمطالعه،  نيا گريد افتهيدانش مشاهده نشد. 
در سطح معنادار  يريادگي ارتقاءدر  يروش نقشه مفهوم

 يريادگيو  يكاربرد نسبت به دو روش سخنران
نسبت  زيدر سطح درك ن يبود، نقشه مفهوم يكيالكترون

  داشت. يتر بيش تأثير يكيالكترون يريادگيبه 
 يسخنران يها روش يگذارتأثيربه  ياريمطالعات بس 

 ارتقاءدر  يمفهوم يها و نقشه يكي)، آموزش الكتروني(سنت
در مطالعه اند.  اشاره نموده انيسطح دانش دانشجو

دو روش  ي)، به اثربخش12و همكاران( يوهاب اوشيس
اشاره اي  چند رسانه افزار نرم قيو آموزش از طر يسخنران

 تر بيش يريادگيرا با  يروش سخنران تأثير اشده است، آنه
را با اي  چندرسانه افزار نرمو روش  آزمون پسدر مرحله 

 جينشان دادند، كه با نتا يادداريدر مرحله  تر بيش يريادگي
و  يسخنران يها روش يمطالعه حاضر كه اثربخش

معنادار تفاوت  شناختي  سطحدر سه  يكيالكترون يريادگي
 يها ندارد. تفاوت در نوع روش يخوان همنداشتند،  يآمار

 يگريو د يآموزش افزار نرم يكيكه  يكيالكترون يريادگي
 نترنتيا طيدر مح يعلوم پزشك يها تيبر كار با سا يمبتن
اختالف در نظر  نيا لياز دال يكيبه عنوان  توان يرا م است

و  يروش سخنران تأثير)، 7و همكاران( يداشت؛ فرش
و در  كسانيرا  آزمون پسدر مرحله  يكيآموزش الكترون

 يرا مؤثرتر معرف كيآموزش الكترون يادداريمرحله 
آنها با مطالعه حاضر  جينتا پس آزمون. كه بخش كنند يم

نشدن آموزش معنادار  ياحتمال لي. از دالاست هماهنگ
توان به تعداد كمتر  مي حاضر مطالعهدر  كيالكترون
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 اشاره كرد. ها گروهر يگروه نسبت به سا نيا يها نمونه
به تشابه اثر دو  زي) ن11و همكاران( يمطالعه ذوالفقار
 يريادگي اءارتقدر  يكيو آموزش الكترون يروش سخنران

دارد، در  يخوان هممطالعه حاضر  جيكه با نتا كنند ياشاره م
بر  يدو روش آموزش نيا تأثير يمطالعه آنها كه به بررس

 انيدانشجو دكدرس بهداشت مادر و كو يريادگي
كه  كنند يپرداخته بودند، اشاره م 3ترم يپرستار
به  يتر بيش يبه نظر وابستگ تر نييپا يها ترم انيدانشجو

مضمون، شوستر  نيبا هم يا  كالس درس دارند، در مطالعه
)Shuster)با  انيكه دانشجو كنند ي) اشاره م14) و همكاران

مستقل  يها در استفاده از روش يتر بيش هزيسن باال انگ
 يياز جدا يتوانند با مسائل ناش مي و بهتررند دا يآموزش

) و Mitchell( شلي. در مطالعه منديمدرس كنار آ - ريفراگ
انجام  يپرستار يدانشجو 231 ي)، كه بر رو15همكاران(

به  تيوب سا قيكه توانسته بودند از طر يانيشد، دانشجو
باشند،  هداشت يبه طور مكرر دسترس يآموزش يها بخش

كسب  يبا روش سنت انينسبت به دانشجو ينمرات باالتر
در  انيدانشجواين كه با توجه به  رسد ينمودند. به نظر م

تري  و متنوع تر بيش يابه محتو يكيالكترون يريادگي
خود را  يريادگي تيمسؤول يستيو با رنددا يدسترس
شود، در  جاديا يتر قيعم يريادگيسطح  رند،يگببرعهده 

و به روز را  ديجد يريادگي يها روش رانيروش فراگ نيا
  مداوم دارند. يدسترس يتر بيشو به اطالعات  رنديگ يم ادي

و  ي)، رحمان4(ياحمد آباد يليو ن انيمطالعات زبرجد جينتا
) كه 8(انو همكار ي) و سرهنگ9طهران( ي)، احمر10همكاران(
بر  يو نقشه مفهوم يدو روش سخنران تأثير يبه بررس

 ،است سو همپرداختند، با مطالعه حاضر  انيدانشجو يريادگي
مثبت آموزش به روش  تأثيرچند مطالعه بر  نيا جينتا

در سطح دانش  رانيفراگ يريادگي زانيم شيدر افزا ينسخنرا
نتوانسته  ياز آنها روش سخنران كدام چيتوافق دارند اما در ه

مثل كاربرد شناختي   يرا در سطوح باال يريادگي زانياست م
به  يو نقشه مفهوم كيالكترون وهيبه اندازه آموزش به ش

مطالعات  يتمام نينارتقا دهد. همچمعنادار و  قيعمصورت 

 انيدانشجو يريادگيسطح  شيبر افزا نه تنها شده رذكرياخ
بلكه همه آنها بر  ،دارد ديسطح دانش تأكشناختي   طهيدر ح
بر  ،ينسبت به سخنران يروش نقشه مفهوم تر بيش تأثير

(درك و كاربرد)  شناختي  بااليسطوح  ايمعنادار  يريادگي
)، 16و همكاران( )Baughوجود، باخ ( نيبا ااند.  اشاره كرده

 يريادگيكه  دهنده ارتقا يآموزش يها استفاده از روش
 يها و مهارت دينما مي جاديا رانيرا در فراگ تر بيشو معنادار 

دهد، در كنار روش  مي شيرا در آنها افزا يتفكر انتقاد
 يها افتهيبا توجه به  نيكنند. بنابرا مي هيتوص يسخنران

 نيا بيترك اي يروش نقشه مفهوم زمطالعه حاضر، استفاده ا
كه  ييآموزش در جا يسنت يها با روش يروش آموزش

  شود. مي ديتأك ابد،ي مي تياهممعنادار سطوح باال و  يريادگي
سه  تأثير يتوان به بررس مي از نقاط قوت مطالعه حاضر

 و دنيمثل فهم شناختي  بااليبر سطوح  يروش آموزش
 يمطالعات دارا ريمطالعه مانند سا نيكاربرد اشاره كرد. ا

 مطالعه يها تيمحدود نيتر مهماز ، بود ييها تيمحدود
 گردي از. كرد اشاره ها گروه نيتوان به تبادل اطالعات ب مي
به تعداد نمونه كمتر در گروه آموزش  توان مي ها تيودمحد

اشاره كرد.  گريد ينسبت به دو گروه آموزش كيالكترون
 ياز شركت داشتن در پژوهش يمرب اطالعبا توجه به  نيهمچن
بوده  گذارتأثيراو  سيممكن است بر نحوه تدراي  سهيمقا

 ،است پژوهش محدود نيا يكه جامعه آمار ييباشد. از آنجا
تر  عيوس اسيموضوع در مق نيبا هم ياست مطالعات بهتر

 سريم يتر بيش نانيبا اطم جينتا يريپذ ميانجام شود تا تعم
 در طول يآموزش يها روش شود مي شنهاديپ نيشود. همچن
  واقع شوند. يابيمورد ارز يليترم تحص

  

  گيري نتيجه
 با استفاده از سيمطالعه، تدر نيا يها افتهيبا توجه به 

در سطوح  يريادگي زانيم شيباعث افزا ،يمفهوم يها نقشه
 انيدر دانشجومعنادار و  قيعم يريادگيو  شناختي  باالي

 لهيوس كيبه عنوان  يشده است. نقشه مفهوم يپرستار
 نيارتباط ب ،يآموزش نيروش نو كيو  يكمك آموزش



  ي و همكارانرمضان لهيجم  يو نقشه مفهوم يكيالكترون يريادگي ،يسخنران سهيمقا
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نشان داده و  رانيرا به طور واضح به فراگ يموزشآ ميمفاه
 يريادگيسازمان دادن به مطالب است؛  يموثر برا يابزار
 - يريادگي ندينموده و در فرا ليرا تسهمعنادار و  قيعم
 شود مي شنهاديكند. لذا پ مي جاديمثبت ا زشيانگ ،ياددهي

 يها نقشه يآموزش، روش آموزش يزير امر برنامه انيمتول
 ديبه اسات يآموزش يها كارگاه يبرگزار قيرا از طر يممفهو
  نموده و آموزش دهند. يمعرف

  قدرداني
خود را از  يگزار مراتب تشكر و سپاس لهيوس نيبه ا

دانشگاه آزاد  ييو ماما يدانشكده پرستار نيمسؤول
كننده در مطالعه  شركت انيدانشجو زيو نبجنورد  ياسالم

  .ميينما اعالم مي
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Abstract 
 
Introduction: Meaningful learning is an important factor in promoting creative thinking, critical thinking 
and problem-solving abilities in learners. Thus, the purpose of this study was to compare the effects of 
pediatric nursing teaching in the forms of lecture, e-learning and concept mapping on the cognitive levels of 
recalling, comprehension and application. 
Methods: This research was a quasi-experimental study with a three-group, pre-test post-test design. Sixty-
four 5th-semester nursing students were selected through census method and randomly divided into 
experimental and control groups. For the third group, half of the students from both classes, who were 
familiar with and had access to internet, were selected randomly and purposively. After the pre-test, the 
control, experimental and e-learning groups received training using lecture, concept mapping and e-
learning methods respectively for four sessions over a one-month period. Then, the post-test was taken and 
four weeks after that, the recall test was performed. Data were collected using a research-made academic 
achievement test. The results were analyzed using ANOVA, chi-square, independent and paired t-tests. 
Results: All three methods of lecture (t=-2.41, p=0.02), e-learning (t=-1.45, p=0.17) and concept mapping 
(t=-2.19, p=0.04) were effective in enhancing students’ knowledge and learning. However, meaningful 
learning and the mean scores of pre- and post-tests were statistically significant only for the concept 
mapping method (15.16±1.37, 17.44±1. 58, t=-5.45, p<0.001). 
Conclusion: Since the concept mapping method was more effective than the other two methods in students’ 
achieving higher levels of learning and meaningful learning, it is suggested that this method should be 
employed more in nursing education. 
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