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چکیده
مقایسه تأثیرپژوهشاینهدف.جدید آموزشی و اینترنت در حال گسترش استفناوريبکارگیريامروزه:زمینه و هدف

می واحد ابهر در زمینه مبتنی بر سخنرانی بر آگاهی دانشجویان پرستاري دانشگاه آزاد اسالوآموزشالکترونیکییادگیري 
.بودهاي قلبی دیس ریتمی

الکترونیک و آموزش در دو گروه تصادفادانشجویان پرستاري ترم ششم ،کارآزمایی آموزشیمطالعه با: هاروشمواد و
آموزش دیس . ارزیابی شدپیش آزمون بامیزان آگاهی و گروه قرار گرفتند نفر در هر35مبتنی بر سخنرانی به تعداد 

پس آزمون بااز آموزش میزان آگاهی بعد یک هفته. وبالگ انجام شدبايدیگرو سخنرانی با هاي قلبی یک گروه ریتمی
t(باطی ناستوآمار توصیفی ،افزارنرم با ها داده. آوري اطالعات پرسشنامه خود ساخته پژوهشگر بودابزار جمع.شدمقایسه 
نمرات میزان آگاهی دانشجویان قبل و بعد از آموزش در داخل هر میانگینبه منظور مقایسه. شدتحلیل ) مستقلtزوج و 

.مستقل استفاده گردیدtها از آزمون آماري زوج و بین گروهtگروه از آزمون آماري 

هاي قلبی در افزایش آگاهی دیس ریتمیداري معنیاز آموزش بود و آموزش تأثیر نشانگر آگاهی ضعیف قبل نتایج:هایافته
بین میانگین نمرات دو گروه از نظر .)p=1000/0گروه الکترونیک و سخنرانیهر دو(گروه داشت هربعد از مداخله در 

).p=21/0، پس آزمون p=06/0: پیش آزمون(اختالف معناداري وجود نداشت آماري
رد و پیشنهاد داتأثیر مثبت بر میزان آگاهی دانشجویان پرستاري همانند سخنرانی با وبالگ یادگیري :گیرينتیجه

.ش مبتنی بر سخنرانی استفاده شودگردد که این روش به عنوان جایگزین یا مکمل آموزمی
اي قلبی، آگاهی دانشجویان هوزش مبتنی بر سخنرانی، دیس ریتمی، آم)وبالگ(الکترونیکی یادگیري:هاي کلیديواژه

پرستاري

، ایراننرسانی، اصفهادانشکده مدیریت و اطالع,عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهاناستادیار-1
)المللواحد بین(پرستاري دانشگاه علوم پزشکی اصفهان Ph.Dدانشجوي )نویسنده مسئول(-2

@ Nassrin.soltani156: ، پست الکترونیکی031-36687013: ، دورنگار031-36687013: لفنت gmail.com

مقدمه
مبتنی برهاي فناورياستفاده ازالکترونیک بهیادگیري

شودمربوط میبه منظور افزایش میزان آموختن،اینترنت

فراگیر را در زمینه تفکر انتقادي، خود محور تواندمیو 
را نقش فراگیر و ضمناًبودن و انجام کارگروهی کمک کند

نقش فعال به یک شخص فعال خود محور وغیرلت از حا
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اگر یادگیري .ددهمیفرد حامی تغییر یکبهرامدرس
هاي آموزشی بطور صحیح و فناوريالکترونیکی و سایر 

تجربی براي یادگیري هابکارگیري آنمناسب استفاده شوند 
عرصه توسعه شبکه مطرح لذا بحث و گفتگو دارد و نیاز به

.]1[شودمی
به بستگیموفقیت یادگیري و آموزش الکترونیکی رمز 

اي گونهه باید بو داردطراحی مناسب محتواي یادگیري 
با حداقل حمایت و پشتیبانی از بتواندفراگیر هکباشد

به یادگیري بپردازدمحوريخود و از طریقطرف مدرس 
]2.[

اي آموزش هترین روشترین و سنتیجمله متداولاز 
سخنرانی در کنار مزایایی .نرانی استمعلم محور، سخ

منظم و منطقی ، مستقیمچون مقرون به صرفه بودن، ارائه 
مطالب، افزایش مهارت تکلم در معلم و یادداشت برداري 

که یک معایبی هم دارد از جمله ایندر دانش آموزان،
روش آموزشی منفعل بوده و براي آموزش مهارتهاي عملی 

در سطوح باالي یادگیري هاي ذهنیو تقویت مهارت
هاي افراد را مورد توجه قرار مناسب نیست و تفاوت

امکان فراموشی زودرس مطالب براي و ضمناًدهد مین
.]3-4[فراگیران وجود دارد

که به مقایسه دوره و همکاران Michaelنتیجه تحقیق
آموزشی سنتی و وب پرداخته بودند حاکی از آن بود که

ثر و مفید است و ضمناً با ؤش با وب مدوره آموزنتیجه 
.باشدمیدوره آموزشی به روش سنتی هم ارز نتیجه 

و مقایسه آن یآموزش اینترنتزمینه تحقیقات متعددي در 
شده است در برخی از این انجام)سخنرانی(با روش سنتی 

ادگیري در هر دو شیوه یکسان ، برآیندهاي یمطالعات
هاي اینترنتی یا ی از روشاند و در برخی دیگر یکبوده

در این راستا تحقیقی . بوده استيثرتر از دیگرؤسنتی م
بر روي دو گروه از و همکاران khatonyکه توسط 

پرستاران به روش سنتی و الکترونیک در آموزش بیماري 
وانزاي پرندگان انجام گرفته بود به این نتیجه رسیدند لآنف

اهی پرستاران موثر که هر دو روش آموزشی در ارتقاء آگ
و میزان تاثیر هر دو روش یکسان بود) >001/0p(بودند 

)22/0=p(]6-5[.
الکترونیکی حاکی آموزشگرایش روز افزون نسبت به 

هاي سنتی از مزایاي مختلف این روش نسبت به روش
ري در عصر یهاي یادگترین محیطآموزش است و از مطرح

پژوهش یادگیري در اطالع از نتایج.باشدمیاطالعات 
، مدرسین و محققین را جهت زمینه الکترونیک

ر هتگیري در انتخاب روش تدریس در کالس آگاتصمیم
خواهد نمود تا بر این اساس در جلسات کالسی خود روش 

هدف لذا تحقیق حاضر با . ثر و مفید را به اجرا درآورندؤم
الکترونیک با آموزش مبتنی بر یادگیري مقایسه تأثیر 

خنرانی بر آگاهی دانشجویان پرستاري در زمینه دیس س
.گردیدانجام 1393در سال هاي قلبیمیریت

هامواد و روش
کارآزمایی آموزشی به روش سرشماري ، مطالعهدر این

دانشگاه آزاد )نفر70(دانشجویان پرستاري سال سومهمه
پرستاري ویژه را داشتند درسی اسالمی واحد ابهر که واحد 

آموزش الکترونیک و یادگیري(نفري 35دو گروه در 
پیش مراحلقرار گرفتند و در تصادفاً)مبتنی بر سخنرانی

،تحقیقابزار. آزمون و پس آزمون شرکت نمودند
پرسشنامه پژوهشگر ساخته مشتمل بر اطالعات 

هاي سن، جنس، سابقه شرکت در کالس(دموگرافیک 
20و )میریتدیس وCCUمربوط به پرستاري ویژه و 

اي جهت سنجش آگاهی دانشجویان در ال چهار گزینهؤس
هاي ورود، معیار.بودهاي قلبی میزمینه دیس ریت

هايشرکت در کالسبقه اسعدم ،ل سومدانشجوي سا
و به ازاي 1به ازاي پاسخ صحیح نمره .ویژه بوددرس
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نمره .پاسخ ناصحیح یا بدون پاسخ نمره صفر منظور گردید
»خوب«14-17،»متوسط«10- 14،»ضعیف«10زکمتر ا

اعتبار علمی .نددر نظر گرفته شد» عالی«17-20و 
پرسشنامه به روش اعتبار محتوا مشخص شد براي این 

ت علمی أمدرسین و اعضا هیمنظور در اختیار ده نفر از 
پرستاري دانشگاه قرار گرفت و از نظرات آنها استفاده گروه 
آزمون مجدد- آزموناد از روش اعتمجهت تعیین گردید

و مورد استفادهدانشجو به فاصله دو هفته 20روي تعداد
محتواي تدریس شامل دیس . )r=9/0(تایید قرار گرفت 

هاي قلبی براي هر دو گروه یکسان بود بلوكوهامیریت
براي گروه . آماده گردید)مدرس(که توسط محقق

دریس گردید ساعته محتوا ت5/1سخنرانی طی سه جلسه 
متن .ترونیک محتوا در وبالگ قرار گرفتو براي گروه الک

بارنت تدر هر ساعتی از شبانه روز پس از اتصال به این
. در اختیار فراگیران بود)ns-iau-mihanblog.com(آدرس 

پست الکترونیک و شماره تلفن همراه و ثابت مدرس در 
هااز گروهقبالً.اختیار گروه الکترونیکی قرار داده شد

پیش ها از گروههمچنین، .ه بودرضایت کتبی گرفته شد
آموزش مجدداً مآزمون گرفته شد و یک هفته بعد از اتما

SPSSافزار نرمازاطالعات با استفاده. شدانجامپس آزمون 

سه میانگین یو روش آماري توصیفی و براي مقا16نسخه 

ها از از گروهآموزش در داخل هر یکنمرات قبل و بعد از 
زوج و براي مقایسه میانگین نمرات tآمار استنباطی آزمون 

سطح ضمناً.مستقل استفاده شدtها از بین گروه
.در نظر گرفته شد05/0ها داري آزمونمعنی

نتایج
20-22دانشجویان در محدوده سنی ها نشان دادیافته

همه . بودنددخترو مابقی )%8/2(پسرنفر 2،سال
سابقه هیچکدامنشجوي پرستاري ترم ششم بوده و دا

هاي قلبی را میهاي دیس ریتشرکت در کارگاه یا کالس
در پیش آزمون نمرات دانشجویان هردو گروه. نداشتند

از نظر )10نمره زیر(در سطح ضعیف)%100نفر یا 70(
و در مرحله پس از آموزش در گروه سخنرانی بودندآگاهی 

)%40(نفر 14سطح آگاهی متوسط و در )%60(نفر 21
رنف19در سطح آگاهی خوب و در گروه الکترونیک 

در )%7/45(نفر16در سطح آگاهی متوسط و )2/54%(
.سطح آگاهی خوب بودند

نتایج نشان داد میانگین و انحراف معیار نمرات ضمناً
آزمون در گروه دانشجویان در مرحله پیشآگاهی 

94/2±72/0در گروه سخنرانی و29/3±95/0الکترونیک 
66/13±55/1در مرحله پس آزمون در گروه الکترونیک و
).1جدول (شده است 2/13±25/1در گروه سخنرانی و

در مرحله الکترونیک، یادگیريویان پرستاري در دو گروه آموزش سخنرانی وشجداندرنمرات آگاهی و انحراف معیارمقایسه میانگین-1جدول 
از آموزشبعدقبل و

الکترونیکیادگیريگروه مرحله
میانگین±انحراف معیار

رانینگروه آموزش سخ
pمقدار میانگین±ر انحراف معیا

94/206/0±29/372/0±95/0پیش آزمون
2/1321/0±66/1325/1±55/1پس آزمون

در (معنادار آماري را نشان داد ر داخل هر گروه اختالف ز آموزش دزوج بین میزان آگاهی دانشجویان قبل و بعد اtآزمون آماري 
آگاهی دانشجویان قبل و بعد از آموزش بین نمرهآزمون آماري بین و ضمناً )t،1000/0=p=99/43در سخنرانی p=0001/0و t=12/46کالکترونی

.نشان ندادراها اختالف آماري معناداريگروه
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بحث
هی دانشجویان در هر دو ها نشان داد میزان آگایافته

بودند » سطح ضعیف«گروه در مرحله قبل از آموزش در 
و همکاران نیز به این نتیجه رسیدند khatonyدر تحقیق

%3/84پرستاران در گروه الکترونیک و %4/81که 
پرستاران در گروه سنتی قبل از آموزش آگاهی کمی در 

وع حاکی و این موض]6[داشتند آنفلوانزاي پرندگانمورد 
از آن است که واحدهاي مورد پژوهش به دلیل کاهش 

.نیاز به آموزش دارند،آگاهی در زمینه محتواي مورد نظر
در این مطالعه مشخص شد بین میزان آگاهی قبل و 

گروه الکترونیک و مبتنی بر دوبعد از آموزش در داخل هر
زوج اختالف معناداري tسخنرانی با استفاده از آزمون

اي که میزان آگاهی دانشجویان بعد به گونه،داشتوجود
در سطح )%29/54(نفر 19از آموزش در گروه الکترونیک 

و در روش در سطح خوب )%71/45(نفر16متوسط و 
14در سطح متوسط و ) %60(نفر 21آموزش سخنرانی 

در تحقیق . در سطح خوب ارزیابی شد)%40(نفر 
khatony و همکاران بعد از آموزش میزان آگاهی اکثر

در )%4/91(در گروه الکترونیکی و )%7/85(پرستاران 
نتیجه ضمناً .گروه سنتی در سطح خوب گزارش شد

و همکاران نشان داد تأثیر بسته آموزشی Awadتحقیق 
ثر ؤمدر افزایش و ارتقاء آگاهی فراگیران الکترونیکی 

بیانگر این مطلب ،نتایجلذا ].6- 7[است شدهگزارش 
ثیر أتوانند تمی) لکترونیکا، سنتی(هستند که آموزش 

مثبتی بر میزان آگاهی داشته باشند و چون روش 
تواند از الوصول است مییادگیري الکترونیک روشی سهل

.نظر فراگیران جالب و مفید بنظر آید
میانگین نمرات قبل و بعد از از نظر در مطالعه حاضر 

داري یافت نشد ین دو گروه اختالف آماري معنیش بآموز
از آموزشبعدشد وt=68/1وp=06/0:از آموزشقبل 

21/0=p ،35/1=tتحقیق .بدست آمدkhatony و همکاران
همین در]. 6[اند دهنیز به نتیجه مشابه پژوهش حاضر رسی

بر روي دو گروه از Hasanzadehتحقیقی که توسطراستا
که واحد داروشناسی را به روش دانشجویان پزشکی

شده بود اینترنتی و سنتی با موفقیت گذرانده بودند انجام
داري بین میانگین نمرات آنها نشان داد که تفاوت معنی

].8[یافت نشد
نیز نشان داد و همکاران Demetriadisنتایج بررسی 

داري در میزان آگاهی بین دو آماري معنیهیچ تفاوت
تی و سخنرانی نجراي دو روش سخنرانی سگروه بعد از ا

الکترونیکی وجود نداشت اما دانشجویان در گروه سخنرانی 
ه یادگیري ینالکترونیکی احساس رضایت بیشتري در زم

توان گفت که با توجه به نتایج پس می]. 9[داشتند
سنتی و(مطالعات ذکر شده هر دو نوع روش آموزشی 

توانند قا آگاهی دارند و میثیر یکسانی در ارتأت) الکترونیک
یا روش یادگیري وهاي متنوع تدریس وبه عنوان روش

جایگزین دیگري برحسب صالحدید مدرس در جلسات 
پژوهشگر معتقد است که ضمناً.مختلف استفاده شوند

دلیل این موضوع این است که توجه فراگیران به یادگیري 
.باشدالکترونیک هم تراز با روش سنتی می

تحقیق حاضر محتواي مورد استفاده متن بود در
دیگر از فیلم یا یشود در مطالعاتمیبنابراین پیشنهاد 

د و ضمناً واستفاده شپویانمایی,`و یا سخنرانی الکترونیکی 
هاي علوم سایر دروس رشته پرستاري و در دیگر رشته

احتمال اینضمناً.چنین انجام شودپژوهشی این، پزشکی
ان گروه الکترونیک از منابع دیگري براي که دانشجوی

مطالعه استفاده کرده باشند وجود دارد که از 
شود و هاي این روش آموزشی محسوب میمحدودیت

.ناپذیر استاجتناب
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گیرينتیجه
در نظر گرفتن نتایج حاصل از این تحقیق که نشانه با

الکترونیکی بر میزان آگاهی یادگیريتأثیر مثبت شیوه 
توان از این روش به عنوان میجویان پرستاري بود دانش

انی استفاده جایگزین یا مکمل آموزش مبتنی بر سخنر
الوصول براي دستیابی به محتواي نمود و چون روشی سهل

باشد و تعداد بسیاري از فراگیران میدر هر زمانآموزشی
بهتر است همچنین،. تواند تحت پوشش قرار دهدمیرا 

آموزشی فرد محور و حرکت از معلم روشبکارگیري این
در سیستم آموزشی کشور ایران رامحور به فراگیر محور

.دادترویج 
تشکر و قدردانی

زاد اسالمی واحد ابهر که ما آاز دانشجویان پرستاري دانشگاه 
تشکر اعالم را در انجام این تحقیق یاري نمودند مراتب تقدیر و
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Background and Objectives: Nowadays the use of new learning technology and internet are developing. The

aim of this research was to compare the effect  of electronic learning and  teaching based on lecture on

awareness of nursing students of Islamic Azad University, Abhar branch about heart dysrhythmias.

Materials and Methods: In an educational trial study, nursing students in sixth semesters, were randomly

selected and placed in two groups; electronic learning and teaching based on lecture, each of the groups include

35 students. The amount of knowledge was evaluated by pre-test. Teaching the heart dysrhythmias was

performed by lecture in one group, and by weblog in another group.After one week, the amount of  knowledge

was campared with post-test. The tool was used for collecting the information was researchers' self-made

questionnaire. Data were analysed by Software, descriptive and inferential statistics (paired t-test and

independent t-test) To compare the mean of students's knowledge scores in pre and post-teaching, it was used

paired t-test within each group, and indipendant t-test among groups.

Results: Results showed weak awareness before teaching and teaching had significant effect on increasing the

knowledge of heart dysrhythmias after the intervention of each group (p=0.0001 for both electronical and lecture

group). There was not any significant difference between the average of two groups (pre-test: p=0.06, post-test,

p=0.21).

Conclusion: Learning by weblog the same as teaching by lecture, has a positive effect on knowledge of nursing

students and it is suggested to use this method as substitute or complementary method along with teaching-based

on lecture.

Key words: Electronical-learning (weblog), Teaching-based on lecture, Heart dysrhythmias, Awareness of

nursing students
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