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 مقاله پژوهشی 

 

 یریادگی زانیبر م یو کارگاه یکیآموزش الکترون تأثیر سهیمقا

  یپرستار انیدانشجو 

 

 نسیم اللهویردی ،*رانوندیب یمهران نق ،یریهنگامه ام
 

 

 چكيده

 زین یکارگاه سیتدر یها هنوز استفاده از روش یوجود دارد و از طرف یکیروز افزون نسبت به آموزش الکترون شیامروزه گرامقدمه: 

مبتال به  مارانیمراقبت از ب یریادگی زانیبر م یو کارگاه یکالکترونی آموزش روش دو تأثیر پژوهش با هدف مقایسه نیا .مورد توجه است
 . انجام شد یپرستار انیدانشجودر  یقلب یها یتمری سید

 گروه دو) نفر 06 که است کنترل گروه بدون آزمون پس –آزمون پیشاز نوع  دو گروهه یتجرب مهیمطالعه ن کی حاضر مطالعهها:  روش

در دسترس گیری  لرستان به روش نمونه یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده پرستار یپرستار یسال آخر کارشناس اندانشجوی از( نفره 06
 یآمار یها روش از استفاده با ها داده لیو تحل هیتجز. بود ساخته ققحم یا نهیآزمون چهارگز اطالعات، یابزار گردآور. شدندانتخاب 

 . مستقل انجام شد یدوگروه ی( و آزمون تاریو انحراف مع نیانگی)م یفیتوص

 11/16±03/1 و 22/11±06/2 بیبه ترت یو آموزش کارگاه یکیدر گروه آموزش الکترون یریادگینمره  اریو انحراف مع نیانگیمنتايج: 

 است، مؤثر انیدانشجو یریادگیهر دو بر  یو آموزش کارگاه یکیاز آن بود که آموزش الکترون یحاک جنتای .بود نمره( 26)از مجموع 
 . (P>63/6) نشد افتی یریادگی زانیبر م یوب و کارگاه تحت یدو روش آموزش تأثیر نیب یمعنادارتفاوت 

است و  یآموزش یها در همه سطوح و رده یآموزش امروز یاساس یازهایاز ن یکی ،یکیبه روش آموزش الکترون یریادگیگيري:  نتيجه

 یها مکمل در آموزش یبه عنوان روش تواند یم ،یو مکان یزمان یها تیباال و عدم محدود یرپذی  چون انعطاف ییایبا توجه به مزا
 . ردیمورد استفاده قرار گ کیآکادم

 

 یپرستار انیدانشجو ،قلبی یتمیر سید ،یکارگاه آموزش  ،یکیالکترون آموزش های کلیدی:  واژه
 125تا  152 (:11)10؛ 0011 مرداد پزشكي/آموزش در علوم مجله ايراني 

 


 

 مقدمه

                                                 
 ،یدانشکده پرستار ،یگروه پرستار(، ی)مرب رانوندیب یمهران نقنویسنده مسؤول:  *

. رانی، اآباد خرم، آباد خرمواحد  یدانشگاه آزاد اسالم
mehranbeiranvandmsc@gmail.com 

دانشکده  ،یگروه آموزش پزشک ،یکارشناس ارشد آموزش پزشک ،یریام هنگامه

. رانیا تهران، ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ت،یریو مد یآموزش پزشک یمجاز

(h06610640@yahoo.com؛ نس)دانشکده  ،یگروه پرستار (،ی)مرب یردیوالله می

. رانیا ه،یاروم ه،یاروم یکدانشگاه علوم پزش ،ییماما یپرستار

(nasim.allahverdi@yahoo.com) 

 81/9/044، تاریخ پذیرش: 81/9/044، تاریخ اصالحیه: 82/1/044مقاله:  تاریخ دریافت

 یها یماریب ،یبر اساس گزارش سازمان بهداشت جهان

 محسوب ایدر کل دن ریعلت مرگ و م نیاول یعروق یقلب

 سیکه د گذارند می را بر جا یکه عوارض مختلف شوند می

عارضه بوده و سبب مرگ و  نتری عیشا یقلب یها یتمیر

پرستاران به  .شود می یسکته قلب هیباال در ساعت اول ریم

از  یستیبا ماران،یمراقبت از ب در خط مقدم رعلت حضو

نوار  ریو تفس صیتشخ نهیدر زم یدانش و مهارت کاف

بار  قلب برخوردار باشند تا از وقوع عوارض مرگ

هم  یپرستار انیدانشجو نیهمچن. (2و1کنند) یریجلوگ
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توانمند  ژهیمراقبت و یها قبل از ورود به بخش یستیبا

 یمناسب و کاف یها ق آموزشیمهم جز از طر نیا .باشند

 تیفیدهنده ک شیاز عوامل افزا یکی .(3گردد) نمی تأمین

انتخاب  .(2و1است) سیمناسب تدر وهیانتخاب ش آموزش،

در آموزش دادن به  ،ینقش مهم یآموزش ینوع استراتژ

 یها روش نیتر جیاز را یکی .(3)کند می ایفا انیدانشجو

 نیدر آن تعامل ب هک است یآموزش کارگاه ،یآموزش

که منجر به  ردگی می افراد شرکت کننده و مدرس صورت

گوش دادن مؤثر را  ارتباط و نهیو زم دهیتجربه گرد جادیا

کامل تک تک شرکت  یهمکار .(4سازد) می فراهم زین

صورت عمل و تجربه از  به یریفراگ قیگان ازطر کنند

ل یروش به دل نیدر ا .(5کارگاه است) اتیخصوص

از  یریامکان یادگ رانیمدرس و فراگ نیتعامل ب یبرقرار

برخوردار بوده و در صورت بروز مشکل  ییباال زانیم

خود سؤال  نیتوانند از مدرس می رانیفراگ یریادگیدر 

کردن و  یدر اجتماع زیدانشجویان ن نیتعامل ب .(6کنند)

 .(7خواهد داشت) یآنان نقش مهم یرییادگ لیتسه

که به روش  یدرصد مطالب 08 دادهمطالعات نشان 

آموزش داده شده باشند در مدت  یو کارگاه یسخنران

دیگر  یاز سو. شوند می هفته کامالً فراموش 0زمان 

آموزش باعث تشویق فراگیر به  نیشیپ یها روش

 یو نیازها یفرد یها تفاوت. شود می یانفعال ییادگیر

و  یگشای کلبه مش دهد نمی فراگیران را مورد توجه قرار

 .(0و معموالً ثمربخش نیستند) کند نمی تفکر خالق توجه

اساتید همواره به دنبال  ،در آموزش یجهت نوآور

 تر راحت و مؤثرتر را آموزش کهاند  بوده ییها راه

ای  حرفه برای دانشجویان آموزش در همواره و (9)سازد

گیری  میتصم یها و مهارت قیکه منجر به دانش عم شدن

 .(18اند) دچار چالش بوده ،شود

 یبرا دتریجد یها استفاده از ابزار ،یفناور شرفتیبا پ 

 یآموزش یها از روش یکی .(11انتقال دانش مطرح است)

شود آموزش  می که امروزه به طور مداوم استفاده

 یها تالش 1302از سال  رانیدر ا .است یکیالکترون

 انشگاهخصوص صورت گرفته است د نیدر اای  پراکنده

یی است که در این ها علوم پزشگی تهران از جمله دانشگاه

زمینه پیش قدم شده و اقدام به فراهم نمودن امکانات الزم 

 .برای آموزش الکترونیک و از راه دور نموده است

در آموزش است که  دیجد ندیفرا یکیآموزش الکترون

استاد محور بودن را به آموزش دانشجو  آموزش مفهوم

 فراهم یطیروش شرا نیدر ا .(9داده است) رییتغ رمحو

مدرسان  نیارتباط دو جانبه ب یامکان برقرار شود که می

وجود داشته باشد و یادگیری به صورت  رانیو فراگ

 یانتقال محتواها نیهمچن ،تطابقی و تعاملی اتفاق بیافتد

 قیطر نیو متن از ا ریبه صورت صدا، تصو یآموزش

موجب  یروش آموزش نیاز ا ادهاستف .(12ممکن است)

شود به عالوه امکان  می ی آموزشها کاهش هزینه

در هر ساعت از شبانه روز را  دسترسی به آموزش،

روش موفقیت آموزنده  نیدر ا .(13آورد) می فراهم

و  است وابسته به توانایی وی در استفاده از رایانه

تواند مانعی در  می نداشتن درك درست از فضای مجازی

اگرچه  .(14سر راه استفاده از آموزش الکترونیک باشد)

معلم  یبرا یجانشین کامل تواند نمی یروش آموزش نیا

 یها استفاده از آن به صورت مکمل با روش باشد اما

 آموزش را تسهیل ییادگیر -یفرآیند یادده معمول،

 یتغییر سریع علم و دانش و نیازها یگو پاسخو  کند می

در  یمتعد یها پژوهش .(9بود) خواهددانشجویان 

 یو سنت یکیموزش الکترونآروش  سهیخصوص مقا

 یها ندیمطالعات برا نیاز ا یدر برخ .انجام شده است

 گرید یدر برخ ،بوده کسانی وهیدر هر دو ش یریادگی

 یگریاز د ترمؤثر یسنت ای یکیالکترون یها روش یکی

د که یمطالعه مشخص گرد کیدر . (15بوده است)

در  یکیالکترون آموزش قیکه از طر یپرستاران شاغل

بودند،  دهیآموزش د وگرامیالکتروکارد ریتفس نهیزم

مطالب را  یسخنران لهیکه به وس ینسبت به پرستاران

برخوردار  یکرده بودند، از دانش باالتر افتیدر

نشان دادند میانگین  زیو همکاران ن انیماف .(16بودند)
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که از طریق آموزش  یپرستار نشجویاندا ینمره یادگیر

 یاختالالت قلب نهی( در زمی)الکترونیکی و سخنران یتلفیق

که  یآموزش دیده بودند نسبت به دانشجویان یعروق

بودند از دانش  دهی( آموزش دیروش معمول )سخنران

که درس  گریمطالعه د کیدر  .(9برخوردار بودند) یباالتر

به دو  یپرستار یاسبهداشت جامعه دانشجویان کارشن

 یروش آموزش از طریق لوح فشرده و آموزش سنت

و انحراف  نیانگینشان داد که م جینتا ،انجام شده بود

وه آموزش نمرات پایان ترم دانشجویان در دو گر اریمع

شت اتفاوت ند یو آموزش لوح فشرده از نظر آمار یسنت

 نیمحقق ،یدر آموزش پرستار .(17و مشابه بودند)

با کمک  یمعتقدند دانشجویان پرستار یتارپرس

و  یسخنران همچون روش مباحثه، یسنت یها روش

کنند؛ زیرا  می را بهتر دریافت یکارگاه مطالب آموزش

دارد و حضور معلم الزم  زین ینیبال ۀطیح یپرستار

در  ییبه تنها یکیاستفاده از آموزش الکترون. (10است)

 ییها با چالش که با انسان در تامل است یرشته پرستار

 . (15کند) می است و کاربرد آن را محدود مواجه

ی سیستم فعلی آموزش و ها با توجه به نارسایی

 دانشجویان وای  ی سنتی در آماده نمودن حرفهها روش

با عنایت به نیاز مبرم گروه پزشکی به دانش نوین و 

که قادر باشد  یآموزش یها و شیوه ها باید روش جامع،

خود راهبر و برخوردار از  دانشجویان را خودمحور،

از  .قرار داد مد نظر قدرت استدالل و قضاوت بار آورد،

 یریادگیدو روش  سهیرو پژوهش حاضر با هدف مقا نیا

 زانیبر م یکارگاه یریادگی)تحت وب( و یکیالکترون

 مارانیمراقبت از ب در یپرستار انیدانشجو یریادگی

 . انجام شد یقلب یها یتمری سیمبتال به د

 

 ها روش

، آزمون پیشمطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی از نوع 

محیط و جامعه پژوهش را تمامی  بود. آزمون پس

( 0و  7پرستاری)ترم دانشجویان کارشناسی سال آخر 

دانشگاه علوم پزشکی  آباد، دانشکده پرستاری خرم

 68دادند که  تشکیل 1390در سال  نفر128 شامللرستان 

 به و انتخاب دسترس در نفر از آنها به عنوان نمونه

 جایگزین نفره 38 های گروه در ساده تصادفی صورت

 معیارهای ورود به مطالعه شامل این موارد بود: شدند.

ها جهت شرکت در مطالعه،  رضایت کامل نمونه

پرستاری مشغول به تحصیل در  0و7دانشجویان ترم 

آباد، گذراندن واحد تئوری درس  دانشکده پرستاری خرم

های ویژه قلبی و معیارهای خروج از مطالعه غیبت مراقبت

حجم  ی آموزشی بود. از یک جلسه در طول دوره تر بیش

ول و با در نظر گرفتن مقداری نمونه با استفاده از فرم

 محاسبه گردید.  85/8و آلفای  2/8بتای 

که  بود ساخته محقق آزمون ،اطالعات آوری جمع ابزار

استفاده  محتوا و صوری روایی از آن روایی تعیین برای

 و متون مرور از پس ابتدا در که ترتیب بدین .شد

 تهیه امهنپرسش الکترونیکی، و چاپی از منابع استفاده

 اختیار در روایی بررسی جهت را آن محتوای سپس شد،

 0) لرستان پزشکی علوم دانشگاه اساتید از نفر 12

( دکتری پرستاری 2 و عمومی پزشک 2 قلب، متخصص

 اشکاالت رفع و نظرات ایجاد از پس و شد داده قرار

 همچنین .گرفت قرار تأیید مورد اساتید توسط آن، روایی

 دانشجویان از نفر ده به تسؤاال پایایی، بررسی جهت

 دریافت از پس و شد داده هدف گروه پرستاری

 اساس بر تسؤاال درونی همسانی ، میزاننامه پاسخ

. گردید تعیین 0/8 برابر ریچاردسون کودر ضریب

بخش اول  ،ساخته شامل دو قسمت پرسشنامه محقق

 هل(،أوضعیت ت جنس، )سن، شامل مشخصات دموگرافیک

در ارتباط با  ای چهار گزینه سؤال 18بخش دوم شامل 

در ارتباط با اهداف آموزشی بود  سطح یادگیری شناختی

امتیاز  2 سؤالگذاری شد و هر  شماره 18تا  1که از 

-15 به معنای یادگیری ضعیف، 18از  تر کمداشت. عدد 

به معنای یادگیری  15-10 به معنای یادگیری متوسط، 11

 به معنای یادگیری عالی بود. 10از  تر بیشو  خوب

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 10

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5265-en.html


 انیدانشجو یریادگی زانیبر م یو کارگاه یکیآموزش الکترون تأثیر سهیمقا  هنگامه امیری و همکاران
 

mui.ac.irijme.http://  / 652/  (66) 60: 0011 مردادمجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

 و جراحی داخلی گروه سؤال از بانک سؤال استخراج

 ضریب دارای که سؤاالتی ا لذ .انجام شد پیش یها لسا

 قواعد به توجه ضمن ( و=7/8r) مناسب دشواری و تمیز

 وحفظ میلمن( قواعد )رعایت بودند سؤال طراحی

 این در .شد انتخاب و سؤاالت طراحی تاکسونومی،

 ،ها آزمون ینام بیجمله  از پژوهش اخالق موارد پژوهش

 جلب کنندگان، اطالعات مشارکت داشتن نگه محرمانه

اخالق  کد اخذ و نامه ارائه معرفی کنندگان، شرکت رضایت

از  IR.SBMU.SME.REC.1398.092ه به شمار

 ینمسؤول از اجازه اخذ دانشگاه، پژوهشی معاونت

 مطالعه و انجام به اقدام سپس و گردید دانشکده رعایت

 گردید.  اطالعات آوری جمع

 معاونت پژوهشی از اجازه کسب از پس پژوهشگر

 دانشکده به مراجعه با پزشکی لرستان، علوم دانشگاه

 انتخاب شرایط واجد های نمونه ی،یماما و پرستاری

 رضایت نامه و شد داده توضیح آنان برای اهدافو شدند

هر دو گروه و محتوای  ینمدرس .گردیداخذ  آنان کتبی از

و در  ها یکسان و فقط شیوه ارائه مطالبمطالب و آزمون

همچنین آموزش کارگاهی و  .هر دو گروه متفاوت بود

ابتدا برای هر دو  الکترونیکی به صورت ناهمزمان بود.

ای از محتوای دوره برگزار  گروه یک آزمون چهارگزینه

 کارگاهی، آموزش روهگ برای ، سپس(آزمون پیش) شد

دقیقه(در  38ساعت و  4) روزه یک آموزشی کارگاه

بیماران قلبی  از مراقبت با رابطه در ساعت بعد از ظهر،

مطالب  مدرسین گردید. در مبحث دیس ریتمی طراحی

 سخنرانی روش به کارگاهی آموزشی گروه در را تئوری

دادند و  آموزش اسالید و نمایش پاسخ و پرسش و

 صورت بودند به قادر دوره طول در کنندگان شرکت

 پرسیده را خود تسؤاال درسی مطالب با رابطه در فعال

عملی نوار  به صورتکنند. همچنین  شرکت بحث و در

های ریتمیهای مربوط به بیماران مبتال به دیس قلب

مختلف در اختیار دانشجویان قرار گرفت و با آموزش به 

های یادگیری  )بالینی( روش روش ساده و کاربردی

ها به دانشجویان پرستاری آموزش ریتمی تفسیر دیس

نیز  گروه این کنندگان شرکت از دوره پایان داده شد. در

 گروه در .به عمل آمد (آزمون پس) ایچهارگزینه آزمون

 در شده ارائه مطالب کلیه )تحت وب( الکترونیکی آموزش

 قلبی در مبحثبیماران  از آموزشی مراقبت کارگاه

به  دقیقه 105دقیقه بود که  275جمعا  دیس ریتمی 

بحث و بررسی در تاالر  دقیقه 38، مولتی مدیا صورت

پرسش و پاسخ در سامانه مدیریت  دقیقه 68گفتگو و

 یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

(LMS) تحت  گروه دانشجویان دسترس در شد و ایجاد

ی ارائه ها تمام آموزش گرفت. الکترونیکی قرارآموزش 

 علمی هیأتو با نظارت عضو  توسط خود محقق شده

ها برای  زمان انجام شد. آباد خرمدانشگاه علوم پزشکی 

مدرس هردو  ،شدسازی  آموزش در دو روش همسان

گروه یکسان و برای هردو گروه پره تست قبل از آموزش 

یکسان و زمان و  صورتبه و پست تست بعد از آموزش 

 برای پژوهش شروع از شرایط یکسان داده شد. قبل

 دو ساعته جلسه )تحت وب(، یک دانشجویان گروه آزمون

 گذاشته سامانه مطالب استفاده از نحوه و آموزش جهت

 ارائه گردید. در خصوص این در الزم توضیحات و شد

کرده  تکمیل را خود دموگرافیک اطالعات دانشجویان ابتدا

شد که  فرستاده عبور کلمه و کاربری نام هاآن برای و

محتوای شوند.  وارد صفحه دوره آن طریق از بتوانند

همانند آموزش  وب( )تحت آموزشی الکترونیکی دوره

 در قلبی بیماران از مراقبت درباره مطالب شامل کارگاهی

ریتمی شامل نحوه بود. مبحث دیس ریتمی دیس مبحث

سینوسی، محاسبه تعداد ضربان قلب، تشخیص ریتم 

های شایع شامل: دهلیزی، ریتمیتشخیص انواع دیس

-AV)های گره دهلیزی بطنی  جانکشنال، بطنی و بلوك

Block) درسامانه در  خودآموز که به صورت بود

 محتوای از دو هفته، بعد .دسترس فراگیران قرار گرفت 

 قادر دیگر هاآن و شد خارج دانشجویان دسترس از دوره

 دوره انتهای در .نبودند آموزشی مطالب به دسترسی به
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 مجدد دانشجویان شناختی یادگیری میزان بررسی جهت

 تجزیه و .آمد عمل به( آزمون پس)ای  چهارگزینه آزمون

 SPSS-21(IBM افزار نرم از استفاده با ها داده تحلیل

Corp, Armonk, NY, USA) آماری های روش با 

 تی آزمون معیار( و انحراف و )میانگینتوصیفی 

جهت مقایسه  .شد انجام وجی(زمستقل، تی  دوگروهی

از  آزمون پسو  آزمون پیشمیزان یادگیری در مرحله 

همچنین از آزمون تی  وجی استفاده شد.زآزمون تی 

در دو  آزمون پسمستقل جهت مقایسه نمره یادگیری 

 استفاده گردید.لکترونیکی و کارگاهی اگروه آموزش 

  در نظر گرفته شد. 85/8 معنادارسطح 

 

 نتايج

 یسال آخر کارشناس انینفر از دانشجو 68مطالعه  نیدر ا

 تسؤاال به ها آن یشرکت کردند که تمام یپرستار

)صددرصد(  مورد استفاده بطور کامل یها پرسشنامه

در هر دو  سال بود. 22تا  21 نبی ها سن آن پاسخ دادند.

%( 98نفر) 54مذکر و  %(18نفر)6 بیبه ترت یآموزشگروه 

 نمره آزمون در گروه آموزش نیانگیم نث بودند.ؤم

 در و 29/11±60/2 آزمون پیش( در یکی)الکترون تحت وب 

در  یمعنادار آماری تفاوت .بود 060/13±47/8 آزمون پس

قبل و بعد از مداخله در گروه آموزش  یریادگینمره 

 یمعنادار یتفاوت آمار (.P<85/8) وجود داشت یکارگاه

در گروه آموزش  لهقبل و بعد از مداخ یریادگیدر نمره 

 (.1()جدول P<85/8) )تحت وب( وجود داشت یکیالکترون

مورد  یپرستار انیدر دانشجو یریادگینمره  نیانگیم

)تحت وب( و  یکیپژوهش در دو گروه آموزش الکترون

 یمعنادار یقبل از مطالعه تفاوت آمار یآموزش کارگاه

نشان داد  یریادگینمره  نیانگیم سهیمقا (.P>85/8) نداشت

بعد از مداخله  یریادگیدر نمره  یمعنادار یتفاوت آمار هک

 وجود نداشت یو کارگاه یکیآموزش الکترون در دو گروه

(10/8= P1()جدول.)  

 

 یکیو آموزش الکترون یدر دو گروه آموزش کارگاه یپرستار انیدانشجو یریادگینمرات  اریو انحراف مع نیانگیم سهیمقا: 1جدول 

 P t آزمون پس آزمون پیش گروه آموزشی

 882/8 84/8 60/13±47/8 29/11±60/2 یادگیری الکترونیکی

 8881/8 83/8 12/15±43/1 41/18±35/1 کارگاهی

p 1/8 10/8   
t 1/1 3/1   

 

 بحث

 یکیآموزش الکترون تأثیر سهیمطالعه حاضر با هدف مقا

در  یپرستار انیدانشجو یریادگی زانیبر م یو کارگاه

در  یقلب یها یتمیر سیمبتال به د مارانیمراقبت از ب

 .شد انجام آباد خرمشهرستان  یدانشکده پرستار

 یها از آن است که گروه یپژوهش حاک نیا یها افتهی

در  یریادگی یها نمره نیانگیر مظاز ن یمورد بررس

قبل از  ،یقلب یها یتمری سیمبتال به د مارانیمراقبت از ب

تفاوت  یمشابه بوده و از نظر آمار گریکدیمداخله با 

بندی  نداشتند که با توجه به گروه گریکدیبا  یمعنادار

 یاما تفاوت آمار .انتظار بودقابل  ران،یفراگ یتصادف

)آموزش(  قبل و بعد از مداخله یریادگیدر نمره  یمعنادار

 )تحت وب( وجود داشتیکیدر گروه آموزش الکترون

(85/8=P) .بعد از مداخله در  یریادگیکه نمره  یبه طور

آموزش  نیبنابرا .افتی شیافزا یکیگروه آموزش الکترون

در  انیدانشجو یریادگی زانیبر م یمؤثرتحت وب اثر 

 . داشت یقلب یها یتمری سید نهیزم

قبل از  یریادگیدر نمره  یمعنادار یآمار تفاوت
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( و یکی)الکترون مداخله)آموزش( در دو گروه تحت وب

 زیدر مطالعه حاضر ن. (P>85/8) وجود نداشت یکارگاه

قبل و بعد از  یریادگیدر نمره  یمعنادار یتفاوت آمار

)تحت وب(  یکیمداخله )آموزش( در گروه آموزش الکترون

بعد  یریادگیکه نمره  یربه طو. (P<85/8) وجود داشت

 .افتی شیافزا یکیاز مداخله در گروه آموزش الکترون

در مطالعه  (AVERI & Anderson)و آندرسون  یآور

 تأثیر یکیکه آموزش الکترون دندیرس جهینت نیخود به ا

 جهینت نیهمچن. (19در آموزش پرستاران دارد) یتر بیش

 سهیکه به مقا (Mechael)و همکاران  شلیمطالعه م

از آن بود دوره  یپرداختند حاک یآموزش وب و کارگاه

دوره  جهینت نکهیضمن ا است، مؤثرآموزش با وب 

. (28بود) کارگاهی روش مشابهروش  نیا یآموزش

و همکاران که به مقایسه  ینتایج پژوهش عمران نیهمچن

و آموزش  یبر سخنران یدو روش آموزش مبتن

آموزش  نیولمشم زشیو انگ یریبر یادگ کیالکترون

در دو  یرینشان داد که یادگ پرداختند، یمداوم پزشک

در گروه آموزش  یرییادگ زهیگروه یکسان بوده اما انگ

 .(21بود) یبر سخنران یاز آموزش مبتن تر بیش کیالکترون

گفت که خوشبختانه رشد  توان می افتهی نیا نییر تبد

 شدن  یو جهان یاطالع رسان ایوار ابزارها جهش

در  یریادگیآماده ساخته که  یاطالعات بستر یرآوفن

را ممکن  رندهیادگی ازیدر هر مکان و مطابق با ن ،هر زمان

به  یکیاز روش آموزش الکترون نیبنابرا. ساخته است

 یها رشته انیدانشجو یریادگیدر  مؤثر یعنوان روش

 نهیاستفاده نمود تا هم در وقت و هز توان می مختلف

 ایروز دن یتکنولوژ یایکرد و هم از مزا جویی صرفه

امروز که افراد با  یایدر دن نکهیضمن ا. بهره برد

 ریدرگ روسیهمچون کرونا و یرداریواگ یها یماریب

 یتواند روش یم یکیهستند، استفاده از آموزش الکترون

در معرض  انیآموزش باشد تا هم دانشجو یبرا یمناسب

نژاد و  یزدانی .نباشند و هم از آموزش عقب نمانند یماریب

 کیآموزش الکترون یابیارز با عنوانای  همکاران مطالعه

علوم  انیدانشجو دگاهیاز د 19 دیکووگیری  در بحران همه

 رانیمجموع نظرات فراگ ،کشور انجام دادند یپزشک

نشان داد که عمده مشکالت آموزش  کیآموزش الکترون

مشکالت و  کشور، یعلوم پزشک یها دانشگاه کیالکترون

 نییباند و سرعت پا یپهنا نهیدر زم یمسائل ساختار

و عدم وجود  کینبود فرهنگ آموزش الکترون نترنت،یا

 یریدر به کارگ انیو دانشجو دیاسات یضرور یها مهارت

 یفراهم نمودن بسترها نیبنابرا .نوع آموزش است نیا

 یها رساختیز تأمینافراد در کنار  یتوانمندساز

روش به  نیا یریدر به کارگافزاری  و سختافزاری  نرم

 . (12دارد) تیاهم یعنوان آموزش مکمل در علوم پزشک

 یبود که تفاوت آمار نیمطالعه حاضر ا افتهی نیدوم

قبل و بعد از مداخله در گروه  یریادگیدر نمره  یمعنادار

با  افتهی نیا. (P<85/8) وجود داشت یآموزش کارگاه

دارد،  خوانی و همکاران هم یمطالعه احرار یها افتهی

 یها مهارت شیباعث افزا یکه آموزش کارگاه یبطور

 ریمطالعه بص. (22شد) یپرستار انیدر دانشجو یریادگی

باعث  یارگاهو همکاران نشان داد که آموزش ک یشبستر

 یدندانپزشک انیدر دانشجو یسینو نسخه تیفیک شیافزا

و همکاران که به  بیمطالعه اد نیهمچن .(23)شود می

تفکر  یها مهارت یبر ارتقا یکارگاه آموزش تأثیر یبررس

 جهینت نیبه ا تند،پرداخ یپرستار انینقادانه دانشجو

تفکر  یباعث ارتقا یکه روش کارگاه آموزش دندیرس

 یپرستار انیدانشجو ینیبالگیری  مینقادانه و تصم

 . (24شود) یم

در  یگفت که آموزش کارگاه توان می افتهی نیا نییتب در

مطالب،  یمنظم و منطق م،یهمچون ارائه مستق ییایکنار مزا

 ادداشتیمهارت تکلم در آموزش دهنده و  شیباعث افزا

و به  نهیاستفاده به نیهمچن. شود یم رانیدر فراگ یبردار

دروس  یبرا یمانند روش کارگاه ییها روز از روش

 توان می و در دسترس و آسان است و مؤثر وزهن یعمل

 یها کارگاه یو مناسب جهت برگزار قیدق یریز برنامهبا 

و  ها یگراف ریتفس نوار قلب، ریهمچون تفس یمتنوع
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مناسب  یهمراه با اصول برگزار یانیخون شر یگازها

کمک  یپرستار انیبه دانشجو مؤثر یریادگیرگاه در کا

  .کرد یانیشا

مطالعه حاضر نشان داد پس از مداخله  افتهی نیسوم

دو گروه آموزش به  نیب وهیبر دو ش یمبتن یآموزش

تفاوت  ک،یالکترون وهیو آموزش به ش یروش کارگاه

 (Exel) اکسل. (P=109/8مشاهده نشد) یمعنادار یآمار

دو  سهیمشابه که با عنوان مقا یپژوهشو همکاران در 

 یشگاهیآزما سیتدر یبرا ببر و یو مبتن یروش کارگاه

در  سیتدر نیا. افتندیدست  یمشابه جیانجام دادند، نتا

 .بر وب انجام شد یکارگاه مبتن کیو  یکارگاه تعامل کی

مختلف نشان داد که دو روش چندان با هم  یها جنبه

بر وب  یمبتن یو آموزش یآموزش یکارگاه. تفاوت ندارد

( Vogt)و همکاران  وگت. (25هستند) یمکمل آموزش

 شرفتهیدوره ارتباطات پ کیکه دانش آموزان در  افتندیدر

 هر در واند  را به دست آورده ییکسب و کار نمرات باال

به صورت  نیکالس آنال و کارگاهی کالس گروه دو

  .(26عمل کردند) کسانی

تفاوت  پژوهش، نیگفت که در ا توان می افتهی نیا نییتب در

 انیدو گروه از دانشجو یریادگی زانیم نیب یمعنادار

دو گروه  نیاگر چه ا. مشاهده نشد یو کارگاه یکیالکترون

نشان ندادند  یریادگی زانیم ثیرا از ح یتفاوت معنادار

 جذاب، ر،یپذ فانعطا یاما روش آموزش تحت وب روش

کردن  ریبه صرفه و متنوع است که موجب درگ نمقرو

شده و انواع  یریادگی طیدر مح انیفعاالنه دانشجو

و  دهد می را مورد توجه قرار یریادگی یها  سبک

در  رندگانیادگیندارد و  یو مکان یزمان یها تیمحدود

 یریادگیبه  تر بیشفضا با استقالل و انعطاف  نیا

 حاضر نشان طالعهم جیو همانطور که نتا پردازند می

 یریادگی جادیا یبرا ینسبت به روش سنت دهند، می

 تیقابل لیبه دل رندگانیادگی ینداشته و حت یکاست

 یتر مندی بیش تیآن رضا یو انعطاف باال یدسترس

 نیاستفاده از ا یبرا یمنطق هیخود توج نیداشتند و ا

است تا  نیگزیجا یحت ایمکمل و  یبه عنوان روش کردیرو

شود و هم  جویی صرفه یو انسان یمال منابعهم در 

 ها آن یها تیو محدود رندگانیادگی یفرد یها تفاوت

که در  یمثل پرستار ییها در حرفه .ردگی قرار توجه مورد

به  یکیاستفاده از آموزش الکترون تعامل با انسان هستند،

مواجه است؛ چرا که کاربرد آن را تا  ییها با چالش یتنهای

روش در  نیاستفاده از ا نیکند بنابرا می محدودای  اندازه

تر  اثربخش یبیو به صورت ترک گرید یها کنار روش

و  یکارگاه یآموزش وهیدو ش قیتلف .(15بود) خواهد

بودن آموزش در  گذارتأثیربه منظور  ،یکیالکترون

اما جهت تحقق این  .شود می هیتوص یآموزش یها برنامه

 ،ینوین آموزش یها وشترویج ر ،یفرهنگ ساز مهم،

و فراهم ساختن فرصت  یضرور یها زیرساخت تأمین

در کنار  ک،یالکترون یرییادگ یها ستمیو کار با س یآشنای

 ،یآموزش یها کارگاه رینظ یآموزش یتعامل یها روش

 . شود می شنهادیپ

در  رانیمطالعه حاضر تعداد محدود فراگ یها تیمحدود از

 ها بود که موجب کم شدن تعداد نمونه یدوره آموزش

در مطالعات دیگر با حجم نمونه  شود می پیشنهاد .دگردی

استفاده  یو بالین نظری مختلف دروس در وتر  بزرگ

در ارائه مطالب ممکن  تأخرهمچنین وجود تقدم و  .شود

نموده  یاز یادآور ی( ناشیری)سوگ است ایجادتورش

 در ساعات عصر برگزار شد یجلسات آموزش سنت .باشد

عدم توجه و کاهش کیفیت  ،خستگی موجب تواند می که

استفاده از آموزش  .در فراگیران شده باشد ییادگیر

که با انسان در  یدر رشته پرستار ییبه تنها یکیالکترون

است و کاربرد آن را  مواجه ییها با چالش تامل است

 ،ندهیآ مطالعات شود می لذا پیشنهاد ،کند می محدود

 ریبا سا یبیبه صورت ترک یکیآموزش الکترون یها  روش

 . آموزش انجام شود نیشیپ یها روش

 

 گيري نتيجه

هر دو به  یبر وب و کارگاه یمبتن یدو روش آموزش
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شدند و  یریادگی زانیم شیسبب افزا یصورت معنادار

 .مشاهده نشد یدو روش اختالف معنادار تأثیر نیب

 ها روش ریبه سا نسبت یروش آموزش چیهرچند ه

ی آموزش همان گونه که در ها روش ؛مطلق ندارد یبرتر

گوناگونی را نیز در  تایجن نحوه اجرا با هم تفاوت دارند،

امر یادگیری به دنبال خواهند داشت و هر روش تعدادی 

از اهداف خاص را تقویت کرده و ممکن است بعضی دیگر 

که ترکیب مناسبی مین ننماید و در صورتی أازاهداف را ت

ی را به تر بیشی مختلف استفاده شود تأثیرات ها از روش

 کارگیری بهدر کنار  یستیبا .دنبال خواهد داشت

با حرکت  راستا همو چهره به چهره  یکارگاه یها روش

ارتقای  یدر راستا زین دیجد یها یاز تکنولوژ یجهان

استفاده نمود،  انیدانشجو یو به تبع آن توانمند یریادگی

ند که هستبرخوردار یو نقاط ضعف ایاز مزا کیچرا که هر 

به  یریادگی .تر واقع شوندمؤثر توانند می گریکدیدر کنار 

 ،یکیروش آموزش الکترون

باال و عدم  یریپذ چون انعطاف ییایبا توجه به مزا

 یبه عنوان روش تواند یم ،یو مکان یزمان یها تیمحدود

 یها آموزش در آموزش یسنت یها مکمل در کنار روش

 نیحاصل از ا جینتا .ردیمورد استفاده قرار گ کیآکادم

 تر بیش یمطالعات کم مانجا یبرا ییتواند مبنا می مطالعه،

 یها انواع روش یابیاجرا و ارز یدر راستا ندهیدر آ

 . ردیقرار گ یآموزش پرستار طهیدر ح یآموزش
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Abstract 

 
Introduction: Today, there is a growing trend towards e-learning, and on the other hand, the use of 

workshop teaching methods is still considered. This study endeavored to determine the the possible effect of 

e-learning and workshop methods on the rate of learning to care for patients with cardiac dysrhythmias in 

nursing students.  

Methods: This quasi-experimental study included two pre-test-post-test groups without control group that 

was performed on 60(Two groups of 30) undergraduate nursing students of Lorestan University of Medical 

Sciences through convincing sampling method. Data collection instrument was a multiple-choice test. Data 

were analyzed using with descriptive (mean and standard deviation) and independent paired sample t-test 

methods. 

Results: The mean and standard deviation of learning score in e-learning and workshop training groups 

were 11.29± 2 2.68 and 10.41±1.35 respectively. The results showed that both e-learning and workshop 

training are effective in students' learning, but no significant difference was found between the effect of web-

based and workshop training methods on learning (P <0.05).  

Conclusion: E-learning is one of the basic needs of the current education at all levels education. Due to 

such advantages as flexibility as well as lack of time and space constraints, it can be used as a 

complementary method in academic level.  
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