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دو روش آموزش الكترونيكي و آموزش سنتي بر ميزان آگاهي تأثير  مقايسه
  نزاي پرندگانلواپرستاران در خصوص بيماري آنف

  
  ، حميد حقانياله احمدي ، فضلنيري  د دهقانيناه ،٭رضا خاتوني علي

  
  

  چكيده
 يو اجـرا  يـه تـا در خصـوص ته  كنـد   مـي  مكك ينمدرس به ي،با روش سنت يسهدر مقا يكيآموزش الكترون يندهاياطالع از برا :مقدمه

 يآگـاه  يزانبر م يو سنت يكيدو روش الكترونتأثير  يسهمقا ،پژوهش ينهدف ا .تر استفاده كنندمؤثري ها شاز رو ي،آموزش يآتهاي  دوره
  .پرندگان بود يآنفلوانزا يريماپرستاران در خصوص ب

 ساده انتخاب و يبه روش تصادف1387پرستار درسال  140 ،و بعد از آموزشقبل  يبا طرح دو گروه يمطالعه نيمه تجرب يندر ا :ها شرو
و گـروه   يسـخنران  بـه روش  ،يگروه سنت. شدند يمتقس »يكيآموزش الكترون«و  »يآموزش سنت«به دو گروه  يتصادف يصبه روش تخص

 يمـاري در خصـوص ب  يسنج يآزمون آگاه ،لعهقبل و بعد از مطا ،در هر دو گروه .تحت آموزش قرار گرفتند ينترنتيبه روش ا يكيالكترون
ـ  يهـا  آزمـون نمرات قبـل و بعـد، توسـط     ،دو گروه و داخل هر گروه ينب .با استفاده از پرسشنامه انجام شد پرندگان، يآنفلوانزا زوج و  يت
  .يدندگرد يسهمقا مستقل
 يـزان و م) >001/0P( بودنـد  مؤثرپرستاران  يآگاه يزانم يدر ارتقا يو سنت ينترنتيطبق آزمون قبل و بعد، هر دو روش آموزش ا :نتايج
  ).=221/0p(بود يكسانهر دو تأثير 
 يتبا عنا .آموزش مداوم به كار رودهاي  جهت ارائه برنامه يمؤثرهمانند روش هاي آموزش سنتي به نحو  تواند يم ينترنتا :يريگ يجهنت

  .شود يم يهتوص يبازآموز يآتهاي  آن در برنامه يريبكارگ ،يكيفراوان آموزش الكترون يايبه مزا
  

  پرستاران يآگاه ،پرندگان يآنفلوانزا ،يآموزش سنت ،ينترنتيآموزش ا : يديكل يها واژه
  148تا 140 ):2(11؛ 1390تابستان/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي
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  .پذيرش گرديده است 19/11/89و در تاريخ 

كاهش وقايع نامطلوب و افزايش  العمر و نقش آن در مادام
 به )Staff development( موضوع رشد كاركنان ،وري بهره

هاي  برنامه ).1(اهميت يافته استاي  هصورت فزايند
آموزش مداوم بخش مهمي از فرايند رشد پرسنل 

قادر  ،در پرستاري ها هدف از اين برنامه .)3و2(هستند
نقش به  ارائه اي، ساختن پرستاران براي تداوم رشد حرفه

عملكرد باليني و  بررسي خالقانه ،صورت ايمن و توانمند
 .)3(باشد مي شناسايي نيازهاي آموزشي خويش

سبب  ،آموزش مداوم نيز حاكي از آنند كه ها شگزار
بهبود جو  ،كاهش خطا و حوادث شغلي ،وري افزايش بهره

 پرستاريهاي  و ارتقاي كيفيت مراقبت ،سازماني
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اهميت دسترسي به  العات توصيفي نيزمط .)4(شود مي
در كاستن از انزواي  مؤثرآموزش مداوم به عنوان عاملي 

و افزايش تمايل براي خدمت در مناطق دور  ،اي حرفه
  ).5(اند   داده قرار تأكيدافتاده را مورد 

حاكي از آنند كه پرستاران تمايل زيادي براي ها  بررسي
رند و تقاضا براي آموزش مداوم داهاي  شركت در برنامه

اما ) 6و3(نيز در حال افزايش استها  شركت در اين دوره
پرستاران به اين  عوامل متعددي دسترسي ،با اين وجود

اند كه از آن  مواجه ساخته جديي ها شبرنامه را با چال
خانوادگي، خستگي ناشي از نوبت  توان به مشغله مي جمله
ين اشاره و كمبود نيروي جايگز ،كم انگيزگي ،كاري
ي آموزشي سنتي يا ها شاز سوي ديگر رو .)7و5(نمود

 ،شوند مي چهره به چهره باعث تشويق يادگيري انفعالي
 مورد توجه قراررا هاي فردي و نيازهاي فراگيران  تفاوت
و ساير  ،تفكر خالق ،به مشكل گشايي ،دهند نمي

 و معموالً كنند هاي شناختي سطح باال توجه نمي مهارت
 ،لذا بسياري از متخصصين). 9و8(هم نيستنداثربخش 

آموزش سنتي را ي ها شضرورت تغيير يا تكميل رو
 هاي جديد در عرصه پيشرفت امروزه ).10(اند يادآور شده

فناوري اطالعات، فرصت مناسبي را يراي آموزش 
فراهم نموده  ،پرستاران به خصوص از طريق اينترنت

نوظهور است روشي  ،آموزش از طريق اينترنت) 8(است
كه به برخي از موانع آموزش سنتي غلبه كرده و 
 دسترسي آسان و قابل انعطاف جهت يادگيري را فراهم

با استفاده از اين روش كه از تطابق  .)11(نمايد مي
امكان  بيشتري با سبك يادگيري افراد نيز برخوردار است

دسترسي فراگيران ساكن در نقاط دور دست نيز به 
هزينه سفر و اتالف وقت  ،شود مي پذير آموزش امكان

 نيز تسهيلها  يابد و تبادل اطالعات و مهارت مي كاهش
نظيري  بيهاي  و فرصتها  به رغم مزيت .)12و8(شود مي
آموزش الكترونيكي براي پرستاران فراهم نموده است  كه

به  هايي و محدوديتها  با چالش نوظهور پديده نظير هر
يكي . مواجه است توسعه خصوص در كشورهاي در حال

فقدان  ،هاي اين نوع از آموزش از بزرگترين محدوديت
 تعامل مستقيم و چهره به چهره ميان استاد و فراگيران

بر  و شده باعث بروز احساس انزوا در فراگيران است كه
 منفيتأثير  آموزشي، تكميل دوره ها در ميزان موفقيت آن

لكترونيكي، اين اي ها شمحدوديت ديگر آموز. گذارد مي
دروس مناسب  است كه اين شيوه براي آموزش همه

نيست به عنوان مثال دروسي كه نيازمند تمرين عملي 
  .)14و13و11(توان آموزش داد هستند را به اين روش نمي

و  متعددي در خصوص آموزش اينترنتيي ها شپژوه
در برخي از . آن با روش سنتي انجام شده است مقايسه

يكسان  ،برايندهاي يادگيري در هر دو شيوه ،اين مطالعات
اينترنتي يا  يها شيكي از رو ،اند و در برخي ديگر بوده
در همين  .)15(تر از روش ديگر بوده استمؤثر ،سنتي
بر روي ) 1387(زاده  در پژوهشي كه توسط حسن ،رابطه

 دو گروه از دانشجويان پزشكي كه واحد داروشناسي را
بودند انجام  با موفقيت گذرانده ،يروش اينترنتي و سنت به
نمرات آنها يافت  بين ميانگين داريتفاوت معنا شد

ميانگين نمرات  ،در بررسي ديگري). 16(نگرديد
واحد تغذيه را  ،كه از طريق اينترنت ،دانشجويان پرستاري

كمتر از دانشجوياني  ،معناداري گذرانده بودند به صورت
طي كرده  ،بود كه همان واحد را به روش سنتي

دانشجويان  ميزان يادگيري ،ديگراي  در مطالعه .)17(بودند
روش اينترنتي  در ،در چند واحد تخصصي ،علوم رايانه

  .)15(بيشتر از روش سنتي بود
در صورت  ،تحقيقات حاكي از آنند كه آموزش الكترونيكي

سيستم موفق  ،تدوين مناسب محتوا و ارزشيابي صحيح
 ،آن در نظام آموزشي ايران يريبكارگ و كارآمدي است و
در دانشگاه علوم  ،در اين راستا). 18(توصيه شده است

دو دفتر آموزش از راه دور  1386در سال  پزشكي تهران
مركز مطالعات  در زير مجموعه ،و آموزش مداوم اينترنتي

با ). 19(آموزش دانشگاه تشكيل گرديده است و توسعه
و با  ،الكترونيكيي ها شتوجه به گسترش روزافزون آموز

تاكنون در ايران پژوهشي در خصوص  عنايت به اين كه
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و در  بازآموزي پرستاران به اين روش انجام نشده است
 مطالعه ،دانشگاه علوم پزشكي تهرانهاي  راستاي سياست

اطالع از برايندهاي آموزش  .مزبور طراحي و اجرا گرديد
قين و در مقايسه با روش سنتي، به محق الكترونيكي

تا در خصوص تهيه و اجراي  كند مي مدرسين كمك
الكترونيكي و هاي  آتي بازآموزيهاي  اثربخش دوره

هدف اين مطالعه  .گيري نمايند تر تصميم آگاهانه ،سنتي
ميزان آگاهي پرستاران قبل و بعد از  مقايسه تعيين و

آموزش الكترونيكي و آموزش سنتي در  شركت در برنامه
 .فلوانزاي پرندگان بودخصوص بيماري آن

  
  ها روش

نيمه تجربي، دو گروهي  يك مطالعه مطالعه حاضر،
در  1387كه در سال  باشد مي آزمون آزمون و پس پيش

هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي  بيمارستان
در ابتدا  ،گيري براي انجام نمونه .تهران انجام گرديده است

- مراكز آموزشيشاغل در  فهرست اسامي پرستاران
و  اخذ ،درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران

با استفاده از جدول اعداد  گذاري گرديد و سپس شماره
صورت يك در  پرستار انتخاب شدند كه به 140 ،تصادفي

ميان در دو گروه آموزش الكترونيكي و سنتي قرار گرفتند 
ت كه الزم به اشاره اس .نفر بود  70كه هر گروه شامل 

معيار  .انتخاب اولين نفر نيز به صورت تصادفي انجام شد
 ،شامل داشتن مدرك كارشناسي پرستاريها  پذيرش نمونه

برخورداري از مهارت كار با  ،دسترسي به رايانه و اينترنت
در خصوص  حضور در بازآموزي سابقه اينترنت، و عدم

از اي  در هر مرحله .بيماري آنفلوانزاي پرندگان بود
به منظور  .وجود داشتها  براي نمونه حق خروج ،ژوهشپ

دو بخشي اي  سنجش آگاهي فراگيران از پرسشنامه
سن، از جمله ( فرديكه بخش اول به اطالعات  استفاده شد

مراقبت  سابقهو  ،سابقه كار، محل كار ،وضع تاهل ،جنس
و  اختصاص داشت) مار مبتال به آنفلوانزاي پرندگاناز بي

در مورد  به آگاهياي  گزينه چهار سؤال 17بخش دوم با 

گيري  همه( جوانب مختلف بيماري آنفلوانزاي پرندگان
 ،تشخيص ،هاي انتقال فيزيوپاتولوژي، راه ،شناسي

 .مربوط بود) پرستاريهاي  و مراقبت ،پيشگيري، درمان
به روش اعتبار محتوا  آگاهي سنجي، روايي پرسشنامه

اختيار دوازده نفر از در  ،تعيين گرديد و بدين منظور
پرستاري و مامايي دانشگاه  دانشكده علمي هيأتاعضاي 

تهران و دانشكده پزشكي دانشگاه تربيت مدرس قرار 
براي تعيين  .از نظرات اصالحي آنها استفاده شد  گرفت و

بدين  .از روش آزمون مجدد استفاده شد ،پايايي پرسشنامه
پژوهش را  هاي پرستار كه مشخصات نمونه 20 ،منظور

سپس دو هفته بعد نيز . داشتند پرسشنامه را تكميل نمودند
پرسشنامه جهت پاسخگويي در اختيار آنان قرار گرفت و 

قابل ذكر است كه . محاسبه شد) r=90/0(ضريب پايايي 
  .مطالعه نبودند موردهاي  نمونهو جز ،افراد مزبور

محتواي آموزش كه براي هر دو گروه سنتي و 
و  يكسان بود توسط پژوهشگران آماده شد الكترونيكي

 علمي هيأتنفر از اعضاي  12در اختيار  ،روايي تأييدبراي 
در دانشكده پرستاري و مامايي تهران و دانشكده پزشكي 

قرار گرفت و اصالحات الزم به  دانشگاه تربيت مدرس
مداوم ي ها شسپس با همكاري مركز آموز. عمل آمد

محتوا بر  ،وم پزشكي تهرانالكترونيكي در دانشگاه عل
هاي  برخي از سرفصل .روي شبكه اينترنت قرار داده شد

آموزشي در دو گروه الكترونيكي و سنتي هاي  برنامه
هاي  آزمون ،تظاهرات باليني ،هاي انتقال شامل راه
اقدامات احتياطي براي پيشگيري از انتقال  ،تشخيصي

هاي  تمراقب و ،بيماري، اداره كردن بيماران مبتال
  .پرستاري از بيماران مبتال به آنفلوانزاي پرندگان بودند

كارگاه  ،اينترنتي، براي گروه مربوطه قبل از شروع دوره
در محل دانشكده پرستاري و اي  آموزشي يك روزه

مهمترين مواردي كه در طي  .مامايي تهران برگزار گرديد
 ،كارگاه به آنها پرداخته شد شامل مراحل ثبت نام

اجزاي مختلف  ،)Site( گي ورود به داخل سامانهچگون
 نحوه ،آموزشي دسترسي به برنامه طريقه ،سامانه
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برقراري تعامل با مدرس و  استفاده از اتاق گفتگو براي
افزارهاي مورد نياز براي  نرم اسامي ،ساير فراگيران

 ،روش ساختن آدرس الكترونيكي و ،استفاد از برنامه
كنندگان رضايت نامه  تمام شركت در طي كارگاه از .بودند

چگونگي كار با  ت در زمينهسؤاال همه كتبي اخذ شد و به
 شناسهبه هر نفر يك  همچنين .پاسخ داده شد ،سيستم
 )Password( و رمز عبور )Username( كاربري

جمعيت هاي  پرسشنامه ،كارگاه در ابتداي. اختصاص يافت
 .ل گرديدندتكميها  سنجي توسط نمونه شناختي و آگاهي

و تعدادي  متن خودآموز شامل يك ،الكترونيكي برنامه
 تعاملي در خصوص بيماري آنفلوانزاي پرندگان سؤال

بود و فراگيران در هر ساعتي از شبانه روز پس از 
اتصال به اينترنت و وارد كردن شناسه كاربري و رمز 

برنامه  توانستند وارد سامانه شده و به مطالعه مي عبور
به منظور برقراري تعامل بين مدرس و فراگيران  .زندبپردا

امكان گفتگوي همزمان و  ،و نيز ميان فراگيران
در اتاق گفتگو وجود  )Synchronous( غيرهمزمان

امكان استفاده از پست الكترونيكي نيز براي  .داشت
ت و مشكالت احتمالي فراگيران فراهم سؤاالپاسخگويي به 

درس نيز بدين منظور در اختيار تلفن ثابت و همراه م .بود
هفته فرصت داده  3ها  به نمونه .فراگيران قرار داده شد

شد كه برنامه آموزشي را مطالعه كنند و پس از پايان 
ت پرسشنامه پاسخ دهند و آن را از سؤاالمطالعه به 

براي  .طريق پست الكترونيك يا حضوري تحويل دهند
 ي به روشآموزش اينيز محتو »آموزش سنتي«گروه 
توسط همان فردي كه  ،در طي نشست يك روزه يسخنران

 .وليت آموزش از طريق اينترنت را دارا بود ارائه شدؤمس
ها  نمونه ،نامه كتبي و در ابتداي برنامه پس از اخذ رضايت

آگاهي سنجي را تكميل  و اطالعات فرديهاي  پرسشنامه
 شنامهنيز مجددا پرس و بالفاصله در پايان برنامه كردند
الزم به ذكر است كه در . تكميل نمودند سنجي را آگاهي

سنجي  هر دو گروه سنتي و اينترنتي، پرسشنامه آگاهي
  .ارائه شده در قبل و بعد از آموزش، يكسان بوده است

از نمرات صفر و يك  ،براي امتيازدهي به پرسشنامه
 ،صحيحهاي  استفاده شد بدين صورت كه براي پاسخ

 ،غلط و موارد بدون پاسخهاي  ي پاسخنمره يك و برا
نمرات بين صفر تا  مجموع .نمره صفر در نظر گرفته شد

 10-13 ،»آگاهي كم« 9 امتيازات كمتر و مساوي. بود 17
محسوب  »آگاهي خوب« 14-17و  ،»آگاهي متوسط«

 SPSS-11افزار آماري  با استفاده از نرمها  داده. گرديدند
براي خالصه كردن  .تندمورد تجزيه و تحليل قرار گرف

 ،از آمار توصيفي شامل فراواني ساده و نسبيها  داده
براي مقايسه  .ميانگين و انحراف معيار استفاده شد

ميانگين آگاهي قبل و بعد از آموزش در داخل هر يك از 
زوج و جهت مقايسه ميانگين آگاهي  tاز آزمون ها  گروه

مستقل استفاده  tدو گروه از  قبل و بعد از آموزش در بين
داري ابه عنوان سطح معن 05/0كمتر از  pمقدار  .گرديد

  .تعيين شد
  

  نتايج
دو گروه الكترونيكي و هاي  پرستار نمونه 140در كل 

ميانگين و انحراف معيار سن  .سنتي را تشكيل دادند
هاي الكترونيكي و سنتي به ترتيب  پرستاران گروه

 6/86( نفر 62 ،به ترتيب .بودسال  33±4/5 و 6±5/33
را  هر دو گروههاي  از نمونه )4/81( نفر 57 و) درصد

هيچ يك از پرستاران گروه  .تشكيل داده بودند نانز
مراقبت از بيماران مبتال  الكترونيكي و گروه سنتي سابقه

آماري هاي  آزمون. به آنفلوانزاي پرندگان را نداشتند
داري را بين متغيرهاي اتفاوت معن tمجذور كا و 

  .دموگرافيك در دو گروه نشان ندادند
 3/84و  ،از پرستاران در گروه الكترونيكي درصد 4/81

آگاهي كمي  ،قبل از دوره آموزشي ،در گروه سنتي درصد
اما بعد از  آنفلوانزاي پرندگان داشتند در خصوص بيماري

در  درصد 7/85(ميزان آگاهي اكثر آنها  ،تكميل دوره
در حد ) در گروه سنتي رصدد 4/91گروه الكترونيكي و 

اختالف ( ميانگين افزايش آگاهي .)1جدول (خوب بود 
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الكترونيكي و هاي  در هر يك از گروه) قبل و بعد نمره
بين ميانگين نمرات قبل از  .بود 3/9و  1/9سنتي به ترتيب 

آموزش در ميان دو گروه اختالف معناداري وجود 

مرات دو پس از آموزش نيز بين ن ،)=140/0p( نداشت
آماري معناداري يافت  گروه الكترونيكي و سنتي اختالف

  ).2جدول( )=221/0p( نگرديد
  

پرستاران دو گروه آموزش الكترونيكي و آموزش سنتي بر حسب ميزان  آگاهي در خصوص مطلق و نسبي تعداد فراواني  .1جدول 
  آنفلوانزاي پرندگان

  گروه
  

  ميزان آگاهي
  سنتي  الكترونيكي

  )14- 17(خوب  )10- 13(متوسط  )≥9(كم   )14- 17(خوب  )10- 13(متوسط  )≥9(كم 
  صفر%) 0(  11%)7/15(  11%)3/84( صفر%)0( 13%)6/18(  57%)4/81( قبل
  64%)4/91(  6%)6/8(  صفر%)0( 60%)7/85( 1%)3/14(  صفر%) 0( بعد

  سنتي ، قبل و بعد از آموزشمقايسه ميانگين نمرات آگاهي پرستاران در دو گروه آموزش الكترونيكي و .: 2جدول
 گروه
  شاخص آماري

  رحلهم

  سنتي الكترونيكي
  ميانگين و انحراف معيار ميانگين و انحراف معيار  مستقل t نتيجه آزمون

  =140/0p  9/5±3/2 4/6±8/1  آزمونپيش
  =221/0p  2/15±4/1 5/15±4/1 آزمونپس

  
  

بين نمرات قبل و بعد از آموزش، در داخل هر يك از 
الكترونيكي  =p< , 5/33(t(69) 001/0( آموزشهاي  گروه

اختالف  =p< , 6/24(t(69) 001/0(سنتي  و آموزش 
مثبت هر دو روش تأثير  كه بيانگر ديده شد معناداري

  .باشد مي الكترونيكي و سنتي در ارتقاي آگاهي پرستاران
  

  بحث
دو روش بازآموزي تأثير  كه با هدف مقايسه ،پژوهش حاضر

ونيكي و سنتي بر آگاهي پرستاران در خصوص الكتر
 مطالعاتي اوليناز آنفلوانزاي پرندگان انجام گرديده است 

به روش  آموزش مداوم پرستاران ايران باشد كه در حوزه مي
دهند كه ميزان  مي نتايج نشان .منتشر مي شود ،الكترونيكي

بعد از  ،در هر دو گروه الكترونيكي و سنتي آگاهي پرستاران
معناداري افزايش يافته  به صورت ،مربوطه ركت در دورهش

هر دو گروه در حد  است به طوري كه آگاهي اكثر پرستاران
كه بازآموزي  اين يافته نشانگر آن است .باشد مي خوب

 .داشته است ،الكترونيكي تاثيري مثبت و مشابه با روش سنتي
وش هايي هستند كه دو ر پژوهش مزبور در راستايهاي  يافته

اند كه  الكترونيكي و سنتي را با هم مقايسه نموده و بيان داشته
در ارتقاي آگاهي فراگيران  ،الكترونيكي و سنتي هر دو شيوه

يكساني برخوردارند تأثير  از ،و در عين حال هستند مؤثر
 بررسي نتايج فوق،هاي  يافته تأييددر ). 24تا20و18(

نيز نشان داد ) 2008(و همكاران ) Hugenholtz( هوجنهولتز
در افزايش  ،بازآموزي الكترونيكي و سنتي كه هر دو روش

بين آنها اختالف معناداري  و بوده مؤثرآگاهي فراگيران 
مند  مرور نظام ديگري كه بهاي  مطالعه در). 25(وجود ندارد

الكترونيكي و سنتي پرداخته  مطالعات مرتبط با بازآموزي
هاي معتبر  اتي آن شامل برخي از پايگاهاست و منبع اطالع

تا  1996از سال  MEDLINE(اطالعاتي از جمله مدالين 
تا دسامبر  1982از  CINAHL(و سيناهل ) 2004ژانويه 

نتايج . مطالعه مورد بررسي قرار گرفتند 16 ،بودند) 2003
آموزش مداوم اينترنتي  ،كه در اكثر اين مطالعات نشان داد
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 6و فقط در  به با روش سنتي بوده استثيري مشاأداراي ت
روش اينترنتي بيش از روش سنتي بوده تأثير  مطالعه
 پژوهشگر معتقد است كه ،با عنايت به نتايج مزبور ).26(است

استفاده از روش آموزش الكترونيكي به عنوان جايگزين يا 
مناسبي براي  تواند رويكرد مي ،مكمل روش آموزش سنتي

با توجه به  ،از سوي ديگر. باشدبازآموزي پرستاران 
شغلي و خانوادگي پرستاران و تداخل هاي  مشغله

حضوري با ساعات كاري و يا اوقات فراغت هاي  بازآموزي
 بودن، هزينه اثربخش نيز مؤثرآنان، اين روش ضمن 

  .باشد مي
تقريبا نيمي از پرستاران هر  حاكي از آن بودند كهها  افتهي

آگاهي  ،آموزشي هشركت در دورقبل از  ،يك از دو گروه
در  .ضعيفي در خصوص آنفلوانزاي پرندگان داشتند

در  )1385(كه توسط قرباني و همكاران اي  مطالعه
آموزش بر آگاهي پرستاران انجام شد تأثير  خصوص

داراي آگاهي  ،قبل از آموزش ،از پرستاران درصد 5/46
 اين كه با عنايت به). 27(ضعيف و خيلي ضعيفي بودند

هاي در معرض خطر ابتال به اين  پرستاران يكي از گروه
واكسني براي  و با توجه به اين كه بيماري مهلك هستند

بيماري آنفلوانزاي پرندگان وجود ندارد لذا دقت نظر 
بازآموزي پرستاران و برنامه هاي  بيشتري را در برنامه

  .طلبد مي درسي دانشجويان پرستاري،
در  بروز اشكاالت فني ،مطالعه اينهاي  كي از محدوديتي

آموزشي بود بدين صورت كه در برخي از ساعات  سامانه
روز، امكان ورود به داخل سامانه وجود نداشت و يا  شبانه

كه  ،شد مي كاربر با پيغام خطا مواجه ،برنامه در حين مطالعه
مضاعف پژوهشگران و ي ها شو تالها  البته با پيگيري

 ،تهران علوم پزشكي ور در دانشگاهمديريت آموزش از راه د
بروز  ،در كل .اشكاالت مزبور به سرعت برطرف گرديدند

چنين مشكالتي امكان دارد كه باعث بروز اختالل در روند 
كاهش رضايت  و لذا ،مطالعه كاهش انگيزه ادامه ،يادگيري
كنندگان شود؛ بنابراين كسب اطمينان از كاركرد  شركت

  .ضروري است يرآموزشي، ام درست برنامه

امكان دسترسي پرستاران گروه  ،اين مطالعه محدوديت ديگر
بود كه خود از  الكترونيكي به ساير منابع آموزشي

هاي اين نوع آموزش است؛ در عين حال،اين امكان  ماهيت
 گفتگوي( يا اينترنت ،از طريق تلفن براي آنها فراهم بود كه

 ارسال نامه و يا ،همزمان و غيرهمزمان در اتاق گفتگو
ت خويش را با مدرس يا ساير فراگيران سؤاال )الكترونيكي

تدوين محتوا،  از سوي ديگر در مرحله .در ميان بگذارند
پژوهشگران حداكثر سعي و تالش خويش را به عمل آورده 

تهيه شود به  تا محتوا از معتبرترين و جديدترين منابع بودند
را پوشش  انصورتي كه تمام نيازهاي آموزشي پرستار

. دهد تا نيازي به مراجعه به ساير منابع آموزشي نباشد
سنجي  همچنين با توجه به يكسان بودن پرسشنامه آگاهي

 ناشي امكان وقوع تورش براي سنجش آگاهي قبل و بعد،
به  )subject sensitization bias( ها حساس شدن نمونه

 فاصلهتر بودن  ويژه در گروه آموزش سنتي، به دليل كوتاه
  .آزمون، وجود دارد آزمون و پس زماني بين پيش
محتواي مورد استفاده در گروه آموزش  ،در اين پژوهش

از  ديگري شود در مطالعه مي توصيه لذا .متن بود ،الكترونيكي
صدا و انيميشن نيز استفاده  ،ساير انواع محتوا شامل فيلم

تاري گردد كه در ساير مباحث پرس مي پيشنهاد همچنين .شود
پزشكي نيز پژوهش مشابهي انجام  علومهاي  و ديگر رشته

  .شود
  گيري نتيجه

هاي صورت گرفته در خصوص آموزش  با عنايت به پژوهش
كه مبين  ،وهش فعلي پژ مداوم الكترونيكي و نتايج حاصل از

مثبت اين شيوه در ارتقاي آگاهي پرستاران بود از  تأثير
 وان جايگزين يا مكملتوان به عن مي يروش آموزش اينترنت

به . در بازآموزي پرستاران استفاده نمود ،آموزش سنتي
هاي  ژي  مدرسان از استرات مندي امكان بهره ،كمك اين روش

متعدد آموزشي براي ارائه مطالب وجود دارد و يادگيري فعال 
جهت  از سوي ديگر، وقت پرستاران .دهد مي در فراگيران رخ

اگر  امروزه .شود تلف نمي ،حضوريهاي  شركت در كالس
در انطباق با  توانمندسازي پرستاران لين خواستارؤومس
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موضوع فناوري  باشند بايد به مي جامعه نيازهاي حال و آينده
بيش از  ،مختلف آموزشهاي  اطالعات و كاربرد آن در حيطه

هاي  سازي و ترويج فناوري  و ضمن فرهنگ پيش توجه كنند
فني هاي  مين زير ساختأم نظير تمقدمات الز ،نوين آموزشي

همچنين امكان . و تجهيز فضاهاي آموزشي را فراهم آورند
آموزش مداوم هاي  به برنامه پرستاران دسترسي گسترده

آنها را  ،مختلفي ها شالكترونيكي را ميسر سازند و به رو
 .نوين آموزش استفاده نمايند ايه تشويق نمايند تا از شيوه

  
  قدرداني

دانند كه مراتب تشكر خويش  بر خود الزم مي پژوهشگران
كننده در اين پژوهش؛ معاونت  را از كليه پرستاران شركت

محترم سالمت دانشگاه تهران جناب آقاي دكتر 
مدير كل پرستاري  خانم واسكوييابوالحسني؛ سركار 

رييس محترم  ،دانشگاه تهران؛ جناب آقاي دكتر نگارنده
هران؛ سركار خانم دكتر دانشكده پرستاري و مامايي ت

مدير محترم آموزش از راه دور در  ،ريتا مجتهدزاده
مدير محترم  ،دانشگاه تهران؛ و جناب آقاي دكتر رضايت

  .نمايند گروه فارماكولوژي دانشگاه تهران ابراز
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Comparison the effect of Web-based Education and Traditional Education on 
Nurses  Knowledge about Bird Flu in Continuing Education 

 
Alireza Khatoni 1,Nahid  Dehghan Nayery2,Fazolah  Ahmady3,Hamid  Haghani4 

 
Abstract 
 
Introduction:. Knowing about  web-based education outcomes compared to traditional method can help 
instructors to use more effective methods for future continuing education Programs.  The aim of this study 
was to compare the effect of web-based and traditional teaching methods on nurses' knowledge about Bird 
Flu. 
Methods: In this quasi-experimental study with two groups, pretest post-test design, 140 nurses were 
randomly selected  and by blocking random allocation method divided equally into two groups of web-based 
and face-to-face. In face-to-face group, the intervention consisted of one day program about Bird Flu 
delivered by lecture. The other group received web-based education. In both groups, samples’ knowledge 
about bird flue was measured by a questionnaire before and after intervention.Pre –post test  scores were 
compared within and between groups  by Independent and  paired T-test. 
Results: Based on the  findings, both web-based and face-to-face teaching methods were effective on 
promotion of nurses’ knowledge(P<0.001), and had the same effect (p=0.221).  
Conclusion:Web-based teaching seems to be as effective as traditional teaching in continuing education of 
nurses. With regard to numerous advantages of web-based method, it is recommended to be used in future 
programs. 
 
Key words: Web-based education, Traditional education, Bird Flu, Nurses’ Knowledge 
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