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و  وتریبر کامپ یدو روش آموزش مبتن سهیمقا :یپزشک انیآموزش دانشجو
 یسخنران

 

 *پیمان متقی، آرش نجیمی

 

 

 چكيده

 یپزشک انیآموزش به دانشجو یکه براشوند می محسوب یآموزش یهاروش نیترمهماز  وتریبرکامپ یو آموزش مبتن یسخنرانمقدمه: 

مطالعه  نیمواجه است. هدف از ا یاساس یهابا نقص هاروش نیا ییو کارآ یاثربخش سهیحال مقا نیبا ا ،مورد استفاده قرار گرفته است
 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک ینیبال یمقطع مقدمات پزشک انیدانشجو یریادگیبر  وتریبر کامپ یمبتن وزشو آم یسخنران تأثیر سهیمقا

 .است

 مسالیدو ن انیمورد مطالعه دانشجو تیاصفهان انجام گرفت. جمع یدر دانشگاه علوم پزشک یتجرب مهیمطالعه به صورت ن نیا: هاروش

س رآنها د مطالعه وارد شدند و به نیدر ا (نفر 76)گروه اول به عنوان گروه شاهد انیبود. دانشجو ینیبال یدر دوره مقدمات پزشک یمتوال

 یبه صورت آموزش مبتن (نفر 67)گروه دوم )مداخله(  انیآموزش داده شد. آموزش به دانشجو السدر ک یبا روش سخنران یروماتولوژ

هفته بعد  8 یگریو د یدوره آموزش انیدر پا یکیای نهیدو آزمون چهار گز ،یریادگی زانیاثرات مداخله بر م یجهت بررس بود. وتریبر کامپ
 از مداخله برگزار شد.

مداخله در آزمون  یهاگروهنمرات  نیانگی( و مینمرات گروه شاهد )روش سخنران نیانگیم نیب یاختالف معنادار جیبر اساس نتانتايج: 

گروه  انیدانشجو (.P<000/0دار بود )معنامورد مطالعه  یهاگروه نیاختالف ب نیدر آزمون دوم ا یول (=77/0pاول وجود نداشت )
 از خود نشان دادند. یمطالب عملکرد بهتر یآورادیبدر  وتریآموزش به کمک کامپ

پس از گذشت  مطالب یو بخاطر سپار یریادگیاما  ،بود کسانیکوتاه مدت هر دو آموزش  یآموزش جینتا سهیاگر چه مقاگيري: نتيجه

 بود. تربیش یبر سخنران یمبتن یریادگیاز  وتریبر کامپ یدر آموزش مبتن ،زمان

 

 یپزشک انیدانشجو ،یریادگی ،یخودآموز وتر،یبر کامپ یآموزش مبتن ،یسخنرانهاي کلیدي: واژه
 1تا  7 (:7)71؛ 7931علوم پزشكي/ آموزش در مجله ايراني 

 
مقدمه 

به و  است رییهمواره در حال تغ یو دانش بشر علوم

 یهاروشگردد، لذا می دائم بر وسعت آن افزوده طور

 یازهایمتناسب با آن و در جهت رفع ن دیبا زین یآموزش

                                                 
مرکز  ،ی(، گروه آموزش پزشکاری)استاد یمیدکتر آرش نجنویسنده مسؤول:  *

. رانیاصفهان، اصفهان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یآموزش پزشک قاتیتحق

najimiarash@Gmail.com 
 یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،ی(، گروه داخلاری)دانش یمتق مانیپ دکتر

 (pmotaghi1344@gmail.com. )رانیاصفهان، اصفهان، ا

 82/2/69 تاریخ پذیرش: ،51/9/69، تاریخ اصالحیه: 51/1/69 مقاله: تاریخ دریافت

روش ترین مرسوم ی(. سخنران1)دیحرکت نما رانیفراگ

با  یبوده است، ول یپزشک انیآموزش به دانشجو یبرا

 رانیفراگ یازهایدر ن رییو تغ یکدانش پزش یهاشرفتیپ

به  ازیو ن است قرار گرفته سؤالمورد  روش نیا تیکفا

 انیآموزش به دانشجو یبرا یکارآمدتر یهاروش

 (. 2)است دهیاحساس گرد

مختلف  یهاروشگذشته  یهااساس در دهه نیهم بر

مورد استفاده  انیدانشجو یریادگیبهبود  یبرا یآموزش

بر  یاز آنها آموزش مبتن یکیقرار گرفته است، که 
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 یهاروش(. با توجه به تفاوت در 3)بوده است وتریکامپ

ارتباطات  یتوسعه تکنولوژ ان،یدانشجو انیدر م یریادگی

 انیتمام دانشجو یبرا وتریو در دسترس بودن کامپ

آمده است  به وجودامکان  نیا ر،یاخ یهاسالدر  یپزشک

را  انیدانشجو یریادگی وتر،یبر کامپ یکه با آموزش مبتن

 یاددهی یهاروشگسترش  یارتقاء داد و بستر الزم برا

و مواد چند  وتریبه استفاده از کامپ یسنت یهاآموزشاز 

 نیا یبخشحال اثر نیا با(. 4و3)فراهم نمودای رسانه

از  یاریبس دیمورد ترد گریکدیبا  سهیدر مقا هاروش

مرور ( و همکاران با Wofford) . وفورداست نیمحقق

 یاثربخش زانیم سهیمقا ،یمقاالت آموزش پزشک

 تالیجید یهایبا سخنران سهیزنده در مقا یهایسخنران

دادند. در  امدر ارائه مطالب( را انج وتری)استفاده از کامپ

در  یمطالعه تفاوت 7مقاله در  8 یمطالعه آنها با بررس

در دو مقاله شواهد  یول دیمشاهده نگرد یاثربخشمورد 

بر  یمبتن یآموزش یهایاستراتژ تربیش تأثیرنفع ه ب

( و همکاران Spickard) کاردی(. اسپ5)بوده است وتریکامپ

 یبرا یپزشک یمطالب آموزش کیاثرات ارائه الکترون

را مورد  یدرمانگاه یدر برنامه کارآموز کنندگانشرکت

مطالعه گروه گواه در کالس  نیقرار دادند. در ا یابیارز

که گروه مداخله  یدرس حضور داشتند، در صورت

زمان ضبط شده هم یرا با صدا یآموزش یدهایاسال

مطالعه  نیکردند. در امی افتیدر نترنتیا قیاستاد از طر

 ی(. محمد7مشاهده نشد) یآموزش وشدو ر نیب یتفاوت

بر  یدو روش آموزش مبتن سهیدر مطالعه خود با مقا

دانش در واحد  یبر ماندگار یو سخنران وتریکامپ

که  دینمامی انیب یپرستار انیدر دانشجو یکارآموز

 یتر از روش سخنراناثربخش وتریبر کامپ یآموزش مبتن

و گزارشات  جینتا نیا هی(. کل6)است دانش یبر ماندگار

 یهاروشتناقض در خصوص اثربخش دهنده نشان

 انیدر دانشجو وتریبر کامپ یو آموزش مبتن یسخنران

 سهیکه مقا ییاز آنجا نیامر و همچن این به تی. با عنااست

مختلف علوم  یهانهیدر زم سیتدر یهاروش تأثیر

 ییمنجر به شناسا انیدانشجو یریادگی زانیبر م یپزشک

خواهد  نهیقابل استفاده در آن زم سیروش تدر نیربهت

 هاروش نیا سهیو مقا تأثیر یرسد بررسمی شد، به نظر

 نیا لذاباشد.  یضرور یخصوص در کشور امره ب

و آموزش به کمک  یسخنران تأثیر سهیمطالعه با هدف مقا

 یدوره مقدمات پزشک انیدانشجو یریادگیبر  وتریکامپ

 اصفهان انجام شد. یدانشگاه علوم پزشک ینیبال

 

 هاروش

 یلیدر سال تحص یتجرب مهیمطالعه به صورت ن نیا

اصفهان انجام گرفت.  یدر دانشگاه علوم پزشک 1332

واحد  یمتوال مسالیدو ن انیمورد مطالعه دانشجو تیجمع

بود.  ینیبال یدر دوره مقدمات پزشک یروماتولوژ

به صورت در دسترس و در دو گروه مداخله  یریگنمونه

اول به عنوان گروه شاهد  روهگ انیو شاهد بود. دانشجو

با روش  هاو به آن (نفر 76)مطالعه وارد شدند نیدر ا

در کالس درس، مطالب آموزش داده شد )گروه  یسخنران

گروه دوم )مداخله( به  انیشاهد(. آموزش به دانشجو

. افراد در (نفر 67)بود وتریبر کامپ یصورت آموزش مبتن

گروه  ریبه دو ز یتصادف صیگروه مداخله به روش تخص

شامل استفاده از گروه اول مداخله  ریز. ندشد میتقس

گروه دوم  ری( و ز1بود )مداخله  ییخودآموز به تنها

بود  خودآموزشامل حضور در کالس درس و استفاده از 

 ریدر دو ز انیدانشجو یتصادف صی(. تخص2)مداخله 

آنها در دو  ییگروه مداخله با استفاده از شماره دانشجو

مرتبط  یهالیفا. خودآموز شامل رفتیگروه صورت پذ

 یبر رو یمرتبط با روماتولوژ یو صوت یریتصو ،یمتن

بود که  وتریصورت قابل اجرا در کامپه لوح فشرده ب کی

قرار داده شد. مدت زمان آموزش  انیدانشجو اریدر اخت

هر دو گروه گواه و مداخله برابر و بر اساس ساعت  یبرا

 آموزش معمول بود. 

ای نهیدو آزمون چهار گز ،یریادگی زانیم یبررس جهت

هفته بعد برگزار  8 یگریو د یدوره آموزش انیدر پا یکی
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 ییبود. رواای نهیچهار گز سؤال 11یآزمون حاو نیشد. ا

شد و پس از  یبررس نیآزمون با کمک پانل متخصص نیا

آن مورد  ییت، رواسؤاالاز  یدر برخ یانجام اصالحات

 یبه روش همسان زیآزمون ن ییای. پاگرفتقرار  تأیید

و مقدار  یکرونباخ بررس یو با استفاده از آلفا یدرون

در مطالعه با  انیدانشجو هیمحاسبه شد. شرکت کل 68/1

 یبرا هاآن شفاهی تیرضا افتیاطالع از اهداف و با در

 یلیکه به هر دل یانیدانشجو یشرکت در مطالعه بود. تمام

ند از شرکت نکرده بود راز دو امتحان مذکو یکیدر 

. نمرات فقط براساس شماره دندیمطالعه حذف گرد

 نیمشخص و از ذکر نام دانشجو به محقق ییدانشجو

با استفاده از  هاداده لیو تحل هیشد. تجز یریجلوگ

 یهانیانگیانجام گرفت. اختالف م SPSS-20 افزارنرم

( و ANOVAبا آزمون آنوا ) هاگروهنمرات آزمون 

 قرار گرفت. یابیمورد ارز یبنفرون یبیتعق یهاآزمون

 محاسبه گردید. 111نمرات آزمون یادگیری بر مبنای 

 

 نتايج

دوره  یمتوال مسالیدانشجو در دو ن 143در مجموع 

 نیاصفهان در ا یدانشگاه علوم پزشک یمقدمات پزشک

نفر  67نفر در گروه شاهد و  76پژوهش شرکت داشتند که 

نفر  3مورد مطالعه،  انیدر گروه مداخله بودند. از دانشجو

عدم حضور  لینفر از گروه مداخله به دل 2از گروه شاهد و 

 مطالعه خارج شدند.  نیآزمون دوم از ا ایدر آزمون اول 

ر نمرات آزمون اول و دوم د اریو انحراف مع نیانگیم

 و 7/61±7/16 بی( به ترتیگروه شاهد )روش سخنران

در نمره  یکاهش معنادار جنتای. بود نمره 8/18±7/48

دهد می هفته پس از آزمون اول نشان 8گروه شاهد 

(111/1>pم .)نمرات آزمون اول و  اریو انحراف مع نیانگی

به روش خودآموز و کالس درس به  لهدوم در گروه مداخ

 سهمقای. بود نمره 11/64±7/21و 5/61±1/13 بیترت

دو آزمون نشان  نیرا ب یمعنادار شیافزا هانیانگیم

نمرات  اریو انحراف مع نیانگی(. مp=46/1دهد )ینم

آزمون اول و دوم در گروه مداخله به روش استفاده از 

 4/75±24/ 2و 5/78±2/16 بیبه ترت ییخودآموز به تنها

دو زمان نشان  نیرا ب یمعنادار رییتغ جنتای که بود نمره

  (.1( )جدول P=44/1نداد )

 

 سه گروه مورد مطالعه نین بونمرات دو آزم انحراف معیارو  نیانگیم سهیمقا :1جدول 

 گروه مورد مطالعه
 آزمون دوم آزمون اول

P 
 انحراف معیارو  میانگین انحراف معیارو  میانگین

 شاهدگروه 

 )تدریس به روش سخنرانی(

7/16±7/61 8/18±7/48 111/1> 

 1گروه مداخله 

 )آموزش از طریق خودآموز(

2/16±5/78 2/24±4/75 44/1 

 2گروه مداخله 

 رانی و خودآموز(ن)آموزش ترکیبی شامل سخ

1/13±5/61 7/21±11/64 46/1 

  <111/1 66/1 سطح معناداری

 

نمرات سه گروه مورد مطالعه در آزمون  نیانگیم سهیمقا

 نیا ،دهدنمی نشان هاگروه نیرا ب یاول اختالف معنادار

 یاست که در آزمون دوم اختالف معنادار یدر حال

(111/1P>ب )ی(. بررس1شود )جدول می دهید هاگروه نی 

آزمون  قیدر آزمون دوم از طر یگروه نیعلل تفاوت ب
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آزمون نشان داد که  نیا جیانجام شد. نتا ینفرونب یبیتعق

 گروه و( -17/1±14/1) 1گروه شاهد با گروه مداخله  نیب

 بی)به ترت معناداری اختالف( -25/1±14/1) 2 مداخله

111/1=P  111/1و>P)  (.2وجود دارد )جدول 
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 سه گروه مورد مطالعه در آزمون دوم نیب یبنفرون یبیآزمون تعق جینتا :2جدول 

 سطح معناداری خطای استاندارد اختالف میانگین گروه مقایسه گروه مبنا

 گروه شاهد

 )تدریس به روش سخنرانی(

 1گروه مداخله 

 )آموزش از طریق خودآموز(
16/1- 14/1 111/1 

 2گروه مداخله  

 رانی و خودآموز(ن)آموزش ترکیبی شامل سخ
25/1- 14/1 111/1> 

 1گروه مداخله 

 )آموزش از طریق خودآموز(

 2گروه مداخله 

 رانی و خودآموز(ن)آموزش ترکیبی شامل سخ
18/1- 15/1 18/1 

 

 بحث

و  یسخنران تأثیر سهیپژوهش مقا نیهدف از انجام ا

دوره  انیدانشجو یریادگیبر  وتریبر کامپ یآموزش مبتن

اصفهان  یدانشگاه علوم پزشک ینیبال یمقدمات پزشک

 نیانگیم نیب ینشان داد که اختالف معنادار جیبود. نتا

 یو آموزش مبتن ینمرات گروه آموزش با روش سخنران

که بالفاصله پس از آموزش  یموندر آز وتریبر کامپ

معناست که  نیبد نیوجود نداشت. ا ،گرفته شده است

مشابه است. در  یریادگیاثرات زود هنگام دو روش بر 

مشابه  یریادگیهنگام دو روش بر  ریکه اثرات د یحال

 زانیبر م وتریبر کامپ یآموزش مبتن تأثیرنبود و 

 است.  دارتریپا یریادگی

از مطالعات که  یتعداد جیپژوهش با نتا نیا جینتا 

 یهاروشرا با  وتریبر کامپ یآموزش مبتن یهاروش

 سیو تدر یمطالعه کتاب درس ،یمانند سخنران یسنت

اند دهیرس جهینت نیو به ااند نموده سهیمقا درکالس درس

 یکه در گروه آموزش مبتن یانیگروه دانشجو ییکه کارا

به  ایبا شرکت در کالس درس  اههمر) وتریبر کامپ

قابل توجه بهتر از  به طور هاآزمونبودند، در  (ییتنها

اند بوده یسخنرانبه صورت  سیبر تدر یگروه مبتن

 انیدر مطالعه خود ب زین ی(. محمد13تا8هماهنگ است)

 یدارا وتریبر کامپ یمبتن یهاآموزشکنند که می

(. 6)هستند انیبر دانش دانشجو یتربیش یماندگار

که توسط شوماخر ای با مطالعه حاضر، در مطالعه سوهم

 3کالس درس به  کی انیدانشجو میهمکاران با تقسو 

بر  یآموزش مبتن ،یگروه )آموزش با روش سخنران

و آموزش با هر دو روش( انجام شد، در امتحان  وتریکامپ

وجود نداشت.  هاگروه نیدر ب یاختالف قابل توجه یینها

هفته بعد(  8)آزمون مرحله دوم پژوهش حاضر  جیاما نتا

حله دوم شوماخر متفاوت است. در آزمون مر جیبا نتا

 ماه توسط شوماخر 3که پس از  یادآوریآزمون 

(Shomaker)  انیآمد، همه دانشجو به عملو همکاران 

 زین هاگروه انینمرات در م نیکه ا ندداشت نیینمرات پا

مطالعه  جیا(. نت14با هم نداشت) یاختالف قابل توجه

( و Mehtaکه توسط مهتا )ای مطالعه جیحاضر با نتا

 سیمختلف تدر یهاروش یبرا کایهمکاران در آمر

با برنامه چند  یخودآموز سهیمقابه صورت  ،یانکولوژ

در  یو استفاده از سخنران وتریبه کمک کامپای رسانه

 زین دیانجام گردای کالس درس و برنامه چند رسانه

متفاوت است. در مطالعه مهتا و همکاران اختالف قابل 

 انیوجود نداشت و اکثر دانشجو هاگروه نیبای توجه

تواند ینم وتریبا کامپ یخودآموزداشتند که برنامه  دهیعق

 (Carr) (. در مطالعه کار15)استاد گردد سیتدر نیگزیجا

به  ینیب یزیدر مورد آموزش درمان خونر زیو همکاران ن

بر  یآموزش مبتن وشو به ر یکالس سیروش تدر

 نیب یاختالف ،یو عمل یدر آزمون تئور وتریکامپ

(. 17)دیبه دو روش مشاهده نگرد گیرندگانآموزش

در مطالعه خود اختالف قابل توجه در  (Rogers) راجرز

با  وتریبا کامپ رندهیگدر گروه آموزش یاطالعات تئور

 نیا یعمل یهاآزموندر  یول دینمایذکر نم یگروه کالس
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مطالعه  جینتا(. تفاوت 16)داشتندتری نییپا ییاگروه، کار

از متفاوت  یتواند ناشمی حاضر با مطالعات ذکر شده

دوره  رندگان،یادگیبودن مبحث مورد آموزش، گروه 

متنوع در محتوا و شکل  تیفیک نیآنها و همچن یلیتحص

و  ییارائه آن در مطالعات مختلف باشد که جهت شناسا

. است یتربیش و مطالعات یررسبه ب ازین ق،یدق نییتع

با مطالعه ما  ییسوهم جیو همکاران اگر چه نتا یزراعت

 یرسانه آموزش دید که تولنکنمی انیب ،اندگزارش نموده

و همراه با  لمیف دیروش تولاز راه دور بهتر است به

روش در  نیاآن که باشد. ضمن  یریامکانات چت تصو

 یهااز حجم کالس ،یفمراکز و دانشکده با امکانات مک

کامل دروس  ارائهکاسته و امکان  یرفع اشکال حضور

 نیحال ا نیا اب. سازدیم سریروش از راه دور را مبه

 یهاروشاز  یاند که استفاده ناکافنموده تأکید نیمحقق

 ییکشور و نوپا هیپا یدر نظام آموزش یخالق آموزش

 را انیودانشج یبرا وتریبر کامپ یروش آموزش مبتن نیا

 (. 18دانست) هاآموزش نیا یهاتیتوان از محدودمی

به مطالعات مشابه  جیپژوهش و نتا نیا جیتوجه به نتا با

در  وتریبر کامپ یرسد که وارد کردن آموزش مبتنمی نظر

 یریادگیتواند به می یکنار آموزش به کمک سخنران

 یریادگیمختلف  یهاو سبک ایدکمک نم یمطالب آموزش

پوشش دهد  یداریو د یداریاعم از شن انیرا در دانشجو

مانند سرعت  یبر سخنران یمبتن یسنت سیتدر صیو نقا

عدم حفظ تمرکز  ،یبرداراداشتیبه  ازیاستاد، ن سیتدر

ارائه مطالب در مدت کوتاه  ادیحجم ز ،یمدت طوالن یبرا

هر فرد را  یکالس درس و عدم امکان تکرار مطلب برا

 یکه به هر علت ییهاجبران کالس یو برا دیجبران نما

 انیدانشجو یبرا یخودآموز به عنوان ایبرگزار نشده 

با  نی. همچندینما یانیدر کالس درس، کمک شا بیغا

 یموضوع که مطالعات در حوزه پزشک نیتوجه به ا

از روش آموزش  انیدانشجو یمندرضایتدهنده نشان

گردد از می شنهادی(، پ18و4بوده است) وتریبر کامپ یمبتن

استفاده  ینیروش در آموزش دوره مقدمات بال نیا

همراه بود.  ییهاتیمطالعه با محدود نیگردد. ا یتربیش

توان به عدم مطالعه می نیا یهاتیاز جمله محدود

 یهابا ملزومات برنامه انیاز دانشجو یبرخ ییآشنا

عدم  نینوع تعامل با آن و همچن و وتریبر کامپ یمبتن

در خارج از ساعات دانشگاه و  افزاربه سخت یدسترس

 وهیکالس به ش یمقاومت در خصوص برگزار نیهمچن

 و بر اساس ضوابط اشاره نمود. یسنت

 

 گيرينتيجه

 یادآوریو  یخاطر سپاره مطالعه نشان داد که ب نیا

 یمبتن یریادگیاز  وتریبر کامپ یمطالب در آموزش مبتن

 کارگیریبهرسد می لذا به نظر ،است تربیش یبر سخنران

 ریروش ثابت در کنار سا کیروش به عنوان  نیا

بتواند نقش قابل  یارائه دروس مانند سخنران یهاروش

 شرفتیو به دنبال آن پ انیشجودان یریادگیدر  یتوجه

  داشته باشد. هاآن یلیتحص
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 یدانشگاه علوم پزشک یمرکز مطالعات و آموزش پزشک

دانشگاه  ینی. از پرسنل مرکز مقدمات بالاست اصفهان

 یطرح همکار نیا یاجرا در اصفهان که یعلوم پزشک
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Teaching Medical Students: Computer-Based Teaching versus 

Traditional Lecture 
 

Peyman Mottaghi1, Arash Najimi2 
 

Abstract 

 
Introduction: Lecture and computer-based teaching are two important methods for the teaching of medical 

students. However, comparison of the effectiveness and efficacy of both of these methods shows substantial 

deficiencies. The aim of this study was to compare the effects of lecture and computer-based teaching 

methods on the learning of medical students taking introduction to clinical medicine (ICM) courses at 

Isfahan University of Medical Sciences. 

Methods: This study was a quasi-experimental research which was conducted in Isfahan University of 

Medical Sciences. Research population included students taking ICM courses in two consecutive semesters. 

The first group of students were assigned to the control group (n=67) and were taught rheumatology 

through in-class lecture method while the second group of students (the intervention group) received 

computer-based teaching. For evaluation and comparison of the effects of the intervention on learning, two 

multiple-choice question tests were administered at the end of the training course and 8 weeks after the 

intervention. 

Results: No significant difference was found between the mean scores of the two groups in the first test 

(p=0.77), but the difference in the second test was significant (p<0.001). The computer-based teaching 

group performed better in recalling of the learning materials. 

Conclusion: Although short-term results were similar in both groups, long-term learning and recalling were 

greater with computer-based teaching than with lecture. 

 

Keywords: Lecture, computer based learning, self-learning, learning, medical students 
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