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چكيده
مقدمه :امروزه گرایش روز افزون نسبت به آموزش الکترونیکی وجود دارد و از طرفی هنوز استفاده از روشهای تدریس کارگاهی نیز
مورد توجه است .این پژوهش با هدف مقایسه تأثیر دو روش آموزش الکترونیکی و کارگاهی بر میزان یادگیری مراقبت از بیماران مبتال به
دیس ریتمیهای قلبی در دانشجویان پرستاری انجام شد.
روشها :مطالعه حاضر یک مطالعه نیمهتجربی دو گروهه از نوع پیشآزمون– پسآزمون بدون گروه کنترل است که  06نفر (دو گروه
 06نفره) از دانشجویان سال آخر کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان به روش نمونهگیری در دسترس
انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات ،آزمون چهارگزینهای محققساخته بود .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روشهای آماری
توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آزمون تی دوگروهی مستقل انجام شد.
نتايج :میانگین و انحراف معیار نمره یادگیری در گروه آموزش الکترونیکی و آموزش کارگاهی به ترتیب  11/22±2/06و 16/11±1/03
(از مجموع  26نمره) بود .نتایج حاکی از آن بود که آموزش الکترونیکی و آموزش کارگاهی هر دو بر یادگیری دانشجویان مؤثر است،
تفاوت معناداری بین تأثیر دو روش آموزشی تحت وب و کارگاهی بر میزان یادگیری یافت نشد (.)P<6/63
نتيجهگيري :یادگیری به روش آموزش الکترونیکی ،یکی از نیازهای اساسی آموزش امروزی در همه سطوح و ردههای آموزشی است و
با توجه به مزایایی چون انعطاف پذیری باال و عدم محدودیتهای زمانی و مکانی ،میتواند به عنوان روشی مکمل در آموزشهای
آکادمیک مورد استفاده قرار گیرد.
واژههای کلیدی :آموزش الکترونیکی ،آموزش کارگاهی ،دیسریتمی قلبی ،دانشجویانپرستاری
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ریتمیهای قلبی شایع ترین عارضه بوده و سبب مرگ و
میر باال در ساعت اولیه سکته قلبی میشود .پرستاران به
علت حضور در خط مقدم مراقبت از بیماران ،بایستی از
دانش و مهارت کافی در زمینه تشخیص و تفسیر نوار
قلب برخوردار باشند تا از وقوع عوارض مرگبار
جلوگیری کنند(1و .)2همچنین دانشجویان پرستاری هم
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مقدمه

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی ،بیماریهای

هنگامه امیری و همکاران

مقایسه تأثیر آموزش الکترونیکی و کارگاهی بر میزان یادگیری دانشجویان

باشند .این مهم جز از طریق آموزشهای مناسب و کافی

علوم پزشگی تهران از جمله دانشگاههایی است که در این

تأمین نمیگردد( .)3یکی از عوامل افزایش دهنده کیفیت

زمینه پیش قدم شده و اقدام به فراهم نمودن امکانات الزم

آموزش ،انتخاب شیوه مناسب تدریس است(1و .)2انتخاب

برای آموزش الکترونیک و از راه دور نموده است.

نوع استراتژی آموزشی نقش مهمی ،در آموزش دادن به

آموزش الکترونیکی فرایند جدید در آموزش است که

دانشجویان ایفا میکند( .)3یکی از رایج ترین روشهای

مفهوم آموزش استاد محور بودن را به آموزش دانشجو

آموزشی ،آموزش کارگاهی است که در آن تعامل بین

محور تغییر داده است( .)9در این روش شرایطی فراهم

افراد شرکت کننده و مدرس صورت میگیرد که منجر به

میشود که امکان برقراری ارتباط دو جانبه بین مدرسان

ایجاد تجربه گردیده و زمینه ارتباط و گوش دادن مؤثر را

و فراگیران وجود داشته باشد و یادگیری به صورت

نیز فراهم میسازد( .)4همکاری کامل تک تک شرکت

تطابقی و تعاملی اتفاق بیافتد ،همچنین انتقال محتواهای

کنندگان ازطریق فراگیری بهصورت عمل و تجربه از

آموزشی به صورت صدا ،تصویر و متن از این طریق

خصوصیات کارگاه است( .)5در این روش به دلیل

ممکن است( .)12استفاده از این روش آموزشی موجب

برقراری تعامل بین مدرس و فراگیران امکان یادگیری از

کاهش هزینههای آموزش میشود به عالوه امکان

میزان باالیی برخوردار بوده و در صورت بروز مشکل

دسترسی به آموزش ،در هر ساعت از شبانه روز را

در یادگیری فراگیران میتوانند از مدرسین خود سؤال

فراهم میآورد( .)13در این روش موفقیت آموزنده

کنند( .)6تعامل بین دانشجویان نیز در اجتماعی کردن و

وابسته به توانایی وی در استفاده از رایانه است و

تسهیل یادگیری آنان نقش مهمی خواهد داشت(.)7

نداشتن درك درست از فضای مجازی میتواند مانعی در

مطالعات نشان داده  08درصد مطالبی که به روش

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

سخنرانی و کارگاهی آموزش داده شده باشند در مدت

این روش آموزشی نمیتواند جانشین کاملی برای معلم

زمان  0هفته کامالً فراموش میشوند .از سوی دیگر

باشد اما استفاده از آن به صورت مکمل با روشهای

روشهای پیشین آموزش باعث تشویق فراگیر به

معمول ،فرآیند یاددهی -یادگیری آموزش را تسهیل

یادگیری انفعالی میشود .تفاوتهای فردی و نیازهای

میکند و پاسخگوی تغییر سریع علم و دانش و نیازهای

فراگیران را مورد توجه قرار نمیدهد به مشکل گشایی و

دانشجویان خواهد بود( .)9پژوهشهای متعدی در

تفکر خالق توجه نمیکند و معموالً ثمربخش نیستند(.)0

خصوص مقایسه روش آموزش الکترونیکی و سنتی

جهت نوآوری در آموزش ،اساتید همواره به دنبال

انجام شده است .در برخی از این مطالعات برایندهای

راههایی بودهاند که آموزش را مؤثرتر و راحتتر

یادگیری در هر دو شیوه یکسان بوده ،در برخی دیگر

سازد( )9و همواره در آموزش دانشجویان برای حرفهای

یکی روشهای الکترونیکی یا سنتی مؤثرتر از دیگری

شدن که منجر به دانش عمیق و مهارتهای تصمیمگیری

بوده است( .)15در یک مطالعه مشخص گردید که

شود ،دچار چالش بودهاند(.)18

پرستاران شاغلی که از طریق آموزش الکترونیکی در

با پیشرفت فناوری ،استفاده از ابزارهای جدیدتر برای

زمینه تفسیر الکتروکاردیوگرام آموزش دیده بودند،

انتقال دانش مطرح است( .)11یکی از روشهای آموزشی

نسبت به پرستارانی که به وسیله سخنرانی مطالب را

که امروزه به طور مداوم استفاده میشود آموزش

دریافت کرده بودند ،از دانش باالتری برخوردار

الکترونیکی است .در ایران از سال  1302تالشهای

بودند( .)16مافیان و همکاران نیز نشان دادند میانگین
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بایستی قبل از ورود به بخشهای مراقبت ویژه توانمند

پراکندهای در این خصوص صورت گرفته است دانشگاه
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تلفیقی (الکترونیکی و سخنرانی) در زمینه اختالالت قلبی

لرستان شامل 128نفر در سال  1390تشکیل دادند که 68

عروقی آموزش دیده بودند نسبت به دانشجویانی که

نفر از آنها به عنوان نمونه در دسترس انتخاب و به

روش معمول (سخنرانی) آموزش دیده بودند از دانش

صورت تصادفی ساده در گروههای  38نفره جایگزین

باالتری برخوردار بودند( .)9در یک مطالعه دیگر که درس

شدند .معیارهای ورود به مطالعه شامل این موارد بود:

بهداشت جامعه دانشجویان کارشناسی پرستاری به دو

رضایت کامل نمونهها جهت شرکت در مطالعه،

روش آموزش از طریق لوح فشرده و آموزش سنتی

دانشجویان ترم 7و 0پرستاری مشغول به تحصیل در

انجام شده بود ،نتایج نشان داد که میانگین و انحراف

دانشکده پرستاری خرمآباد ،گذراندن واحد تئوری درس

معیار نمرات پایان ترم دانشجویان در دو گروه آموزش

مراقبتهای ویژه قلبی و معیارهای خروج از مطالعه غیبت

سنتی و آموزش لوح فشرده از نظر آماری تفاوت نداشت

بیشتر از یک جلسه در طول دورهی آموزشی بود .حجم

و مشابه بودند( .)17در آموزش پرستاری ،محققین

نمونه با استفاده از فرمول و با در نظر گرفتن مقداری

پرستاری معتقدند دانشجویان پرستاری با کمک

بتای  8/2و آلفای  8/85محاسبه گردید.

روشهای سنتی همچون روش مباحثه ،سخنرانی و

ابزار جمعآوری اطالعات ،آزمون محقق ساخته بود که

کارگاه مطالب آموزشی را بهتر دریافت میکنند؛ زیرا

برای تعیین روایی آن از روایی صوری و محتوا استفاده

پرستاری حیطۀ بالینی نیز دارد و حضور معلم الزم

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

است( .)10استفاده از آموزش الکترونیکی به تنهایی در

استفاده از منابع چاپی و الکترونیکی ،پرسشنامه تهیه

رشته پرستاری که با انسان در تامل است با چالشهایی

شد ،سپس محتوای آن را جهت بررسی روایی در اختیار

مواجه است و کاربرد آن را محدود میکند(.)15

 12نفر از اساتید دانشگاه علوم پزشکی لرستان (0

با توجه به نارساییهای سیستم فعلی آموزش و

متخصص قلب 2 ،پزشک عمومی و  2دکتری پرستاری)

روشهای سنتی در آماده نمودن حرفهای دانشجویان و

قرار داده شد و پس از ایجاد نظرات و رفع اشکاالت

با عنایت به نیاز مبرم گروه پزشکی به دانش نوین و

روایی آن ،توسط اساتید مورد تأیید قرار گرفت .همچنین

جامع ،باید روشها و شیوههای آموزشی که قادر باشد

جهت بررسی پایایی ،سؤاالت به ده نفر از دانشجویان

دانشجویان را خودمحور ،خود راهبر و برخوردار از

پرستاری گروه هدف داده شد و پس از دریافت

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

پاسخنامه ،میزان همسانی درونی سؤاالت بر اساس

این رو پژوهش حاضر با هدف مقایسه دو روش یادگیری

ضریب کودر ریچاردسون برابر  8/0تعیین گردید.

الکترونیکی(تحت وب) و یادگیری کارگاهی بر میزان

پرسشنامه محققساخته شامل دو قسمت ،بخش اول

یادگیری دانشجویان پرستاری در مراقبت از بیماران

شامل مشخصات دموگرافیک (سن ،جنس ،وضعیت تأهل)،

مبتال به دیس ریتمیهای قلبی انجام شد.

بخش دوم شامل  18سؤال چهار گزینهای در ارتباط با
سطح یادگیری شناختی در ارتباط با اهداف آموزشی بود

روشها

که از  1تا  18شمارهگذاری شد و هر سؤال  2امتیاز

مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی از نوع پیشآزمون،

داشت .عدد کمتر از  18به معنای یادگیری ضعیف-15 ،

پسآزمون بود .محیط و جامعه پژوهش را تمامی

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

دانشجویان کارشناسی سال آخر پرستاری(ترم  7و )0

خوب و بیشتر از  10به معنای یادگیری عالی بود.

 / 652مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  /مرداد )66( 60 :0011

http://ijme.mui.ac.ir

] [ Downloaded from ijme.mui.ac.ir on 2022-01-17

نمره یادگیری دانشجویان پرستاری که از طریق آموزش

دانشکده پرستاری خرمآباد ،دانشگاه علوم پزشکی
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هنگامه امیری و همکاران

سالهای پیش انجام شد .لذ ا سؤاالتی که دارای ضریب

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

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

آزمون چهارگزینهای (پسآزمون) به عمل آمد .در گروه

طراحی سؤال بودند (رعایت قواعد میلمن) وحفظ

آموزش الکترونیکی (تحت وب) کلیه مطالب ارائه شده در

تاکسونومی ،سؤاالت طراحی و انتخاب شد .در این

کارگاه آموزشی مراقبت از بیماران قلبی در مبحث

پژوهش موارد اخالق پژوهش از جمله بینامی آزمونها،

دیس ریتمی جمعا  275دقیقه بود که  105دقیقه به

محرمانه نگه داشتن اطالعات مشارکت کنندگان ،جلب

صورت مولتی مدیا  38،دقیقه بحث و بررسی در تاالر

رضایت شرکت کنندگان ،ارائه معرفینامه و اخذ کد اخالق

گفتگو و 68دقیقه پرسش و پاسخ در سامانه مدیریت

از

یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

معاونت پژوهشی دانشگاه ،اخذ اجازه از مسؤولین

( )LMSایجاد شد و در دسترس دانشجویان گروه تحت

دانشکده رعایت گردید و سپس اقدام به انجام مطالعه و

آموزش الکترونیکی قرار گرفت .تمام آموزشهای ارائه

جمعآوری اطالعات گردید.

شده توسط خود محقق و با نظارت عضو هیأتعلمی

پژوهشگر پس از کسب اجازه از معاونت پژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی خرمآباد انجام شد .زمانها برای

دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،با مراجعه به دانشکده

آموزش در دو روش همسانسازی شد ،مدرس هردو

پرستاری و مامایی ،نمونههای واجد شرایط انتخاب

گروه یکسان و برای هردو گروه پره تست قبل از آموزش

شدند واهداف برای آنان توضیح داده شد و رضایت نامه

و پست تست بعد از آموزش به صورت یکسان و زمان و

کتبی از آنان اخذ گردید .مدرسین هر دو گروه و محتوای

شرایط یکسان داده شد .قبل از شروع پژوهش برای

مطالب و آزمونها یکسان و فقط شیوه ارائه مطالب و در

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

هر دو گروه متفاوت بود .همچنین آموزش کارگاهی و

جهت آموزش و نحوه استفاده از مطالب سامانه گذاشته

الکترونیکی به صورت ناهمزمان بود .ابتدا برای هر دو

شد و توضیحات الزم در این خصوص ارائه گردید .در

گروه یک آزمون چهارگزینهای از محتوای دوره برگزار

ابتدا دانشجویان اطالعات دموگرافیک خود را تکمیل کرده

شد (پیشآزمون) ،سپس برای گروه آموزش کارگاهی،

و برای آنها نام کاربری و کلمه عبور فرستاده شد که

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

بتوانند از طریق آن وارد صفحه دوره شوند .محتوای

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

دوره آموزشی الکترونیکی (تحت وب) همانند آموزش

در مبحث دیس ریتمی طراحی گردید .مدرسین مطالب

کارگاهی شامل مطالب درباره مراقبت از بیماران قلبی در

تئوری را در گروه آموزشی کارگاهی به روش سخنرانی

مبحث دیس ریتمی بود .مبحث دیسریتمی شامل نحوه

و پرسش و پاسخ و نمایش اسالید آموزش دادند و

تشخیص ریتم سینوسی ،محاسبه تعداد ضربان قلب،

شرکت کنندگان در طول دوره قادر بودند به صورت

تشخیص انواع دیسریتمیهای شایع شامل :دهلیزی،

فعال در رابطه با مطالب درسی سؤاالت خود را پرسیده

جانکشنال ،بطنی و بلوكهای گره دهلیزی بطنی (AV-

و در بحث شرکت کنند .همچنین به صورت عملی نوار

 )Blockبود که به صورت خودآموز درسامانه در

قلبهای مربوط به بیماران مبتال به دیسریتمیهای

دسترس فراگیران قرار گرفت  .بعد از دو هفته ،محتوای

مختلف در اختیار دانشجویان قرار گرفت و با آموزش به

دوره از دسترس دانشجویان خارج شد و آنها دیگر قادر

روش ساده و کاربردی (بالینی) روشهای یادگیری

به دسترسی به مطالب آموزشی نبودند .در انتهای دوره
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استخراج سؤال از بانک سؤال گروه داخلی جراحی و

تفسیر دیسریتمیها به دانشجویان پرستاری آموزش

هنگامه امیری و همکاران

مقایسه تأثیر آموزش الکترونیکی و کارگاهی بر میزان یادگیری دانشجویان

جهت بررسی میزان یادگیری شناختی دانشجویان مجدد

پاسخ دادند .سن آنها بین  21تا  22سال بود .در هر دو

آزمون چهارگزینهای (پسآزمون) به عمل آمد .تجزیه و

گروه آموزشی به ترتیب 6نفر( )%18مذکر و  54نفر()%98

تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار IBM (SPSS-21

مؤنث بودند .میانگین نمره آزمون در گروه آموزش

 )Corp, Armonk, NY, USAبا روشهای آماری

تحت وب (الکترونیکی) در پیشآزمون  11/29±2/60و در

توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آزمون تی

پسآزمون  13/060±8/47بود .تفاوت آماری معناداری در

دوگروهی مستقل ،تی زوجی) انجام شد .جهت مقایسه

نمره یادگیری قبل و بعد از مداخله در گروه آموزش

میزان یادگیری در مرحله پیشآزمون و پسآزمون از

کارگاهی وجود داشت ( .)P>8/85تفاوت آماری معناداری

آزمون تی زوجی استفاده شد .همچنین از آزمون تی

در نمره یادگیری قبل و بعد از مداخله در گروه آموزش

مستقل جهت مقایسه نمره یادگیری پسآزمون در دو

الکترونیکی (تحت وب) وجود داشت (()P>8/85جدول .)1

گروه آموزش الکترونیکی و کارگاهی استفاده گردید.

میانگین نمره یادگیری در دانشجویان پرستاری مورد

سطح معنادار  8/85در نظر گرفته شد.

پژوهش در دو گروه آموزش الکترونیکی (تحت وب) و
آموزش کارگاهی قبل از مطالعه تفاوت آماری معناداری

نتايج

نداشت ( .)P<8/85مقایسه میانگین نمره یادگیری نشان داد

در این مطالعه  68نفر از دانشجویان سال آخر کارشناسی

که تفاوت آماری معناداری در نمره یادگیری بعد از مداخله

پرستاری شرکت کردند که تمامی آنها به سؤاالت

در دو گروه آموزش الکترونیکی و کارگاهی وجود نداشت

پرسشنامههای مورد استفاده بطور کامل (صددرصد)

(() P=8/10جدول.)1

جدول  :1مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات یادگیری دانشجویان پرستاری در دو گروه آموزش کارگاهی و آموزش الکترونیکی
گروه آموزشی

پیشآزمون

پسآزمون

P

t

یادگیری الکترونیکی

11/29±2/60

13/60±8/47

8/84

8/882

کارگاهی

18/41±1/35

15/12±1/43

8/83

8/8881

p

8/1

8/10

t

1/1

1/3

مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر آموزش الکترونیکی

تصادفی فراگیران ،قابل انتظار بود .اما تفاوت آماری

و کارگاهی بر میزان یادگیری دانشجویان پرستاری در

معناداری در نمره یادگیری قبل و بعد از مداخله (آموزش)

مراقبت از بیماران مبتال به دیس ریتمیهای قلبی در

در گروه آموزش الکترونیکی(تحت وب) وجود داشت

دانشکده پرستاری شهرستان خرمآباد انجام شد.

( .)P=8/85به طوری که نمره یادگیری بعد از مداخله در

یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که گروههای

گروه آموزش الکترونیکی افزایش یافت .بنابراین آموزش

مورد بررسی از نظر میانگین نمرههای یادگیری در

تحت وب اثر مؤثری بر میزان یادگیری دانشجویان در

مراقبت از بیماران مبتال به دیس ریتمیهای قلبی ،قبل از

زمینه دیس ریتمیهای قلبی داشت.

مداخله با یکدیگر مشابه بوده و از نظر آماری تفاوت

تفاوت آماری معناداری در نمره یادگیری قبل از
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بحث

معناداری با یکدیگر نداشتند که با توجه به گروهبندی

هنگامه امیری و همکاران

مقایسه تأثیر آموزش الکترونیکی و کارگاهی بر میزان یادگیری دانشجویان

کارگاهی وجود نداشت ( .)P<8/85در مطالعه حاضر نیز

پزشکی کشور انجام دادند ،مجموع نظرات فراگیران

تفاوت آماری معناداری در نمره یادگیری قبل و بعد از

آموزش الکترونیک نشان داد که عمده مشکالت آموزش

مداخله (آموزش) در گروه آموزش الکترونیکی (تحت وب)

الکترونیک دانشگاههای علوم پزشکی کشور ،مشکالت و

وجود داشت ( .)P>8/85به طوری که نمره یادگیری بعد

مسائل ساختاری در زمینه پهنای باند و سرعت پایین

از مداخله در گروه آموزش الکترونیکی افزایش یافت.

اینترنت ،نبود فرهنگ آموزش الکترونیک و عدم وجود

آوری و آندرسون ) (AVERI & Andersonدر مطالعه

مهارتهای ضروری اساتید و دانشجویان در به کارگیری

خود به این نتیجه رسیدند که آموزش الکترونیکی تأثیر

این نوع آموزش است .بنابراین فراهم نمودن بسترهای

بیشتری در آموزش پرستاران دارد( .)19همچنین نتیجه

توانمندسازی افراد در کنار تأمین زیرساختهای

مطالعه میشل و همکاران ( )Mechaelکه به مقایسه

نرمافزاری و سختافزاری در به کارگیری این روش به

آموزش وب و کارگاهی پرداختند حاکی از آن بود دوره

عنوان آموزش مکمل در علوم پزشکی اهمیت دارد(.)12

آموزش با وب مؤثر است ،ضمن اینکه نتیجه دوره

دومین یافته مطالعه حاضر این بود که تفاوت آماری

آموزشی این روش مشابه روش کارگاهی بود(.)28

معناداری در نمره یادگیری قبل و بعد از مداخله در گروه

همچنین نتایج پژوهش عمرانی و همکاران که به مقایسه

آموزش کارگاهی وجود داشت ( .)P>8/85این یافته با

دو روش آموزش مبتنی بر سخنرانی و آموزش

یافتههای مطالعه احراری و همکاران هم خوانی دارد،

الکترونیک بر یادگیری و انگیزش مشمولین آموزش

بطوری که آموزش کارگاهی باعث افزایش مهارتهای

مداوم پزشکی پرداختند ،نشان داد که یادگیری در دو

یادگیری در دانشجویان پرستاری شد( .)22مطالعه بصیر

گروه یکسان بوده اما انگیزه یادگیری در گروه آموزش

شبستری و همکاران نشان داد که آموزش کارگاهی باعث

الکترونیک بیشتر از آموزش مبتنی بر سخنرانی بود(.)21

افزایش کیفیت نسخهنویسی در دانشجویان دندانپزشکی

در تبیین این یافته میتوان گفت که خوشبختانه رشد

میشود( .)23همچنین مطالعه ادیب و همکاران که به

جهشوار ابزارها یا اطالع رسانی و جهانی شدن

بررسی تأثیر کارگاه آموزشی بر ارتقای مهارتهای تفکر

فنآوری اطالعات بستری آماده ساخته که یادگیری در

نقادانه دانشجویان پرستاری پرداختند ،به این نتیجه

هر زمان ،در هر مکان و مطابق با نیاز یادگیرنده را ممکن

رسیدند که روش کارگاه آموزشی باعث ارتقای تفکر

ساخته است .بنابراین از روش آموزش الکترونیکی به

نقادانه و تصمیمگیری بالینی دانشجویان پرستاری

عنوان روشی مؤثر در یادگیری دانشجویان رشتههای

میشود(.)24

مختلف میتوان استفاده نمود تا هم در وقت و هزینه

در تبیین این یافته میتوان گفت که آموزش کارگاهی در

صرفهجویی کرد و هم از مزایای تکنولوژی روز دنیا

کنار مزایایی همچون ارائه مستقیم ،منظم و منطقی مطالب،

بهره برد .ضمن اینکه در دنیای امروز که افراد با

باعث افزایش مهارت تکلم در آموزش دهنده و یادداشت

بیماریهای واگیرداری همچون کرونا ویروس درگیر

برداری در فراگیران میشود .همچنین استفاده بهینه و به

هستند ،استفاده از آموزش الکترونیکی میتواند روشی

روز از روشهایی مانند روش کارگاهی برای دروس

مناسبی برای آموزش باشد تا هم دانشجویان در معرض

عملی هنوز مؤثر و در دسترس و آسان است و میتوان

بیماری نباشند و هم از آموزش عقب نمانند .یزدانینژاد و

با برنامهریزی دقیق و مناسب جهت برگزاری کارگاههای

همکاران مطالعهای با عنوان ارزیابی آموزش الکترونیک

متنوعی همچون تفسیر نوار قلب ،تفسیر گرافیها و
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مداخله(آموزش) در دو گروه تحت وب (الکترونیکی) و

در بحران همهگیری کووید  19از دیدگاه دانشجویان علوم

هنگامه امیری و همکاران

مقایسه تأثیر آموزش الکترونیکی و کارگاهی بر میزان یادگیری دانشجویان

کارگاه در یادگیری مؤثر به دانشجویان پرستاری کمک

هم در منابع مالی و انسانی صرفه جویی شود و هم

شایانی کرد.

تفاوتهای فردی یادگیرندگان و محدودیتهای آنها

سومین یافته مطالعه حاضر نشان داد پس از مداخله

مورد توجه قرار گیرد .در حرفههایی مثل پرستاری که در

آموزشی مبتنی بر دو شیوه بین دو گروه آموزش به

تعامل با انسان هستند ،استفاده از آموزش الکترونیکی به

روش کارگاهی و آموزش به شیوه الکترونیک ،تفاوت

تنهایی با چالشهایی مواجه است؛ چرا که کاربرد آن را تا

آماری معناداری مشاهده نشد( .)P=8/109اکسل ()Exel

اندازهای محدود میکند بنابراین استفاده از این روش در

و همکاران در پژوهشی مشابه که با عنوان مقایسه دو

کنار روشهای دیگر و به صورت ترکیبی اثربخشتر

روش کارگاهی و مبتنی بر وب برای تدریس آزمایشگاهی

خواهد بود( .)15تلفیق دو شیوه آموزشی کارگاهی و

انجام دادند ،نتایج مشابهی دست یافتند .این تدریس در

الکترونیکی ،به منظور تأثیرگذار بودن آموزش در

یک کارگاه تعاملی و یک کارگاه مبتنی بر وب انجام شد.

برنامههای آموزشی توصیه میشود .اما جهت تحقق این

جنبههای مختلف نشان داد که دو روش چندان با هم

مهم ،فرهنگ سازی ،ترویج روشهای نوین آموزشی،

تفاوت ندارد .کارگاهی آموزشی و آموزشی مبتنی بر وب

تأمین زیرساختهای ضروری و فراهم ساختن فرصت

مکمل آموزشی هستند( .)25وگت و همکاران ()Vogt

آشنایی و کار با سیستمهای یادگیری الکترونیک ،در کنار

دریافتند که دانش آموزان در یک دوره ارتباطات پیشرفته

روشهای تعاملی آموزشی نظیر کارگاههای آموزشی،

کسب و کار نمرات باالیی را به دست آوردهاند و در هر

پیشنهاد میشود.

دو گروه کالس کارگاهی و کالس آنالین به صورت

از محدودیتهای مطالعه حاضر تعداد محدود فراگیران در

یکسان عمل کردند(.)26

دوره آموزشی بود که موجب کم شدن تعداد نمونهها

در تبیین این یافته میتوان گفت که در این پژوهش ،تفاوت

گردید .پیشنهاد میشود در مطالعات دیگر با حجم نمونه

معناداری بین میزان یادگیری دو گروه از دانشجویان

بزرگتر و در دروس مختلف نظری و بالینی استفاده

الکترونیکی و کارگاهی مشاهده نشد .اگر چه این دو گروه

شود .همچنین وجود تقدم و تأخر در ارائه مطالب ممکن

تفاوت معناداری را از حیث میزان یادگیری نشان ندادند

است ایجادتورش (سوگیری) ناشی از یادآوری نموده

اما روش آموزش تحت وب روشی انعطافپذیر ،جذاب،

باشد .جلسات آموزش سنتی در ساعات عصر برگزار شد

مقرون به صرفه و متنوع است که موجب درگیر کردن

که میتواند موجب خستگی ،عدم توجه و کاهش کیفیت

فعاالنه دانشجویان در محیط یادگیری شده و انواع

یادگیری در فراگیران شده باشد .استفاده از آموزش

سبکهای یادگیری را مورد توجه قرار میدهد و

الکترونیکی به تنهایی در رشته پرستاری که با انسان در

محدودیتهای زمانی و مکانی ندارد و یادگیرندگان در

تامل است با چالشهایی مواجه است و کاربرد آن را

این فضا با استقالل و انعطاف بیشتر به یادگیری

محدود میکند ،لذا پیشنهاد میشود مطالعات آینده،

میپردازند و همانطور که نتایج مطالعه حاضر نشان

روشهای آموزش الکترونیکی به صورت ترکیبی با سایر

میدهند ،نسبت به روش سنتی برای ایجاد یادگیری

روشهای پیشین آموزش انجام شود.

کاستی نداشته و حتی یادگیرندگان به دلیل قابلیت
دسترسی و انعطاف باالی آن رضایتمندی بیشتری

نتيجهگيري

داشتند و این خود توجیه منطقی برای استفاده از این

دو روش آموزشی مبتنی بر وب و کارگاهی هر دو به
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رویکرد به عنوان روشی مکمل و یا حتی جایگزین است تا

مقایسه تأثیر آموزش الکترونیکی و کارگاهی بر میزان یادگیری دانشجویان

هنگامه امیری و همکاران

با توجه به مزایایی چون انعطافپذیری باال و عدم

صورت معناداری سبب افزایش میزان یادگیری شدند و

 میتواند به عنوان روشی،محدودیتهای زمانی و مکانی

.بین تأثیر دو روش اختالف معناداری مشاهده نشد

مکمل در کنار روشهای سنتی آموزش در آموزشهای

هرچند هیچ روش آموزشی نسبت به سایر روشها

 نتایج حاصل از این.آکادمیک مورد استفاده قرار گیرد

برتری مطلق ندارد؛ روشهای آموزش همان گونه که در

 میتواند مبنایی برای انجام مطالعات کمی بیشتر،مطالعه

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

در آینده در راستای اجرا و ارزیابی انواع روشهای

امر یادگیری به دنبال خواهند داشت و هر روش تعدادی

.آموزشی در حیطه آموزش پرستاری قرار گیرد

از اهداف خاص را تقویت کرده و ممکن است بعضی دیگر
ازاهداف را تأمین ننماید و در صورتی که ترکیب مناسبی

قدرداني

از روشهای مختلف استفاده شود تأثیرات بیشتری را به

مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد نویسنده

 بایستی در کنار بهکارگیری.دنبال خواهد داشت

 رشته آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید،اول

روشهای کارگاهی و چهره به چهره همراستا با حرکت

IR.SBMU.SME.REC.1398.092 بهشتی با کد اخالق

جهانی از تکنولوژیهای جدید نیز در راستای ارتقای

 از کلیه دانشجویان شرکت کننده در پژوهش که ما.است

،یادگیری و به تبع آن توانمندی دانشجویان استفاده نمود

را در انجام این مطالعه یاری کردند سپاسگزاری

چرا که هر یک از مزایا و نقاط ضعفی برخوردارهستند که

.میشود

 یادگیری به.در کنار یکدیگر میتوانند مؤثرتر واقع شوند
،الکترونیکی

آموزش

روش
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Comparison of the effect of e-learning and workshop on
Nursing Students learning
Hengameh Amiri1, Mehran Naghibeiranvand2, Nasim Allahverdi3
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 webbased 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.
Keywords: E-learning, Workshop Training, Dysrhythmia, Nursing Students

[ Downloaded from ijme.mui.ac.ir on 2022-01-17 ]

Addresses:
1.
Master of Medical Educational, Department of Medical Education, Virtual Faculty Medical Education and
Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Email: h06610640@yahoo.com
2.
Instructor Nursing, Department of Nursing, Nursing Faculty, Islamic Azad University Khorramabad
Branch, Khorramabad, Iran. Email: mehranbeiranvandmsc@gmail.com
3.
() Instructor of Nursing, Department of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Sciences,
Urmia, Iran. Email: nasim. allahverdi@yahoo.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

265 / 2021: 21(22) Iranian Journal of Medical Education

http://ijme.mui.ac.ir

