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  خالصه
دو روش آمـوزش  مقایسـه   این مطالعـه بـا هـدف    . شودآموزشی با توجه به تغیییرات سریع نیازهاي جوامع احساس میهاي نوین ضرورت استفاده از روش :سابقه و هدف

  .کننده در دوره آموزش مداوم در خصوص اختالالت آب و الکترولیت انجام شدالکترونیک و سخنرانی بر آگاهی پرستاران شرکت
ر پرستاري که جهت شرکت در دوره آموزشی داوطلب شده بودند، به صورت تصـادفی بـه دو گـروه سـخنرانی و آمـوزش      نف 40نیمه تجربی،  در این مطالعه :مواد و روشها

آگـاهی پرسـتاران در خصـوص     مـورد  در ايگزینـه  چهـار  سـؤال  20 و مشخصات دموگرافیک شامل قسمتی دو پرسشنامه ها، ادهدگردآوري  ابزار. الکترونیکی تقسیم شدند
تجزیـه و تحلیـل اطالعـات توسـط نـرم      . هفته بعد از اتمام جلسه آموزشی صورت گرفت 2قبل از شروع جلسه آموزش و آوري اطالعات جمع .رولیت بوداختالالت آب و الکت

  .انجام شد13نسخه  SPSSافزار 
و میانگین نمرات قبل یت شناختی عکلیه مشخصات جمو از لحاظ ، داراي سطح تحصیالت لیسانس در هر دو گروه زن، متاهل پرستاران اکثریتبر اساس نتایج،  :یافته ها

اختالف  ویلکاکسونآزمون آماري  اما ).P=082/0(داد ندو گروه نشان نمرات معنی دار بین  اختالف آماري من ویتنی وآزمون آماري بعد از آموزش . همگن بودنداز آموزش 
   .دار نشان دادگروه را از لحاظ آماري معناهر دو در آموزش قبل و بعد از  نمرات

برنامه هاي آموزش مداوم با چنین  شودپیشنهاد میلذا اجراي روش آموزش الکترونیک نتایجی مشابه روش سنتی دارد،  کرد مشخص حاضر پژوهش :نتیجه گیري
 .رویکردي اجرا شود

  .آموزش الکترونیک، سخنرانی، پرستاران، آموزش مداوم :واژه هاي کلیدي   
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  مقدمه 
رایانه و . به دوران اطالع رسانی و رایانه شهرت یافته است عصر حاضر

به  اینترنت بر بسیاري از شئونات زندگی انسان تاثیر گذاشته و ورود تکنولوژي 
در ورود به ). 1(عرصه اطالعات، تمام ابعاد زندگی بشري را متحول کرده است 
هایی است که عصر اطالعات و حوزه مدیریت دانش، نهاد آموزش از نخستین نهاد

دستخوش تغییرات اساسی شده و آموزش الکترونیکی به عنوان پارادایمی جدید 

  اهمیت توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات . )2(این حوزه را متحول ساخته است 
  

به حدي است که پس از پایان نخستین دهه قرن بیست و یکم، کمتر فعالیت 
  ستفاده از اینترنت و ارتباطات آموزشی و پژوهشی باقی می ماند که بدون ا

  با پیشرفت هایی که در تکنولوژي رایانه اي به وجود ). 3(کامپیوتري صورت پذیرد 
آموزش به کمک رایانه . تواند در آموزش و یادگیري به کار رودآمده، این وسیله می
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  و همکارانتابنده صادقی ؛  ....دو روش آموزش الکترونیک و سخنرانی بر آگاهی پرستارانمقایسه  

 

عبارت است از هر نوع فعالیت آموزشی که از رایانه به عنوان وسیله اولیه براي 
زمینه هاي آموزشی رایانه شامل رایانه به عنوان ). 4(کند ریس محتوا استفاده میتد

معلم خصوصی، روش تمرین و تکرار، روش استقرایی، روش بازي، آموزش با 
اینترنت امروزه ). 5(مدیریت رایانه، و در نهایت، شبیه سازي به کمک رایانه است 

منظور از . تبدیل شده استبه یک منبع مهم براي آموزش مرتبط با سالمتی 
آموزش الکترونیک روشی است که تکنولوژي اطالعات و فرآیند یادگیري با 

که از طریق اینترنت ارایه می شود، یکپارچه ) materials( استفاده از موادي
این روش . سازي شده و سبب تسهیل یادگیري در هر زمان و مکان می گردد

یادگیري انفرادي، پاسخ سریع و تکرار  اصول مهمی مانند فعال بودن دانشجو،
و فرصتی را براي کاربرد مهارتهاي . مطابق با نیاز را با هم ترکیب می کند

  ). 6(کامپیوتر فراهم می کند 
در آمریکا، آموزش به کمک رایانه به طور وسیع در آموزش پرستاري استفاده 

مینه سودمندي در بسیاري از کشورها مطالعات انجام شده در ز). 7-8(می شود
آموزش به کمک رایانه در مقایسه با سایر شیوه هاي رایج آموزشی، نتایج مثبت و 

  ).9-11(امیدوارکننده اي را نشان داده اند 
Fredericksen   94و همکاران در مطالعه اي گزارش کرده اند که 

ین باور درصد از فراگیرانی که دوره هاي آموزش از راه دور را به اتمام رساندند بر ا
به ). 12(بودند که در مقایسه با کالس هاي حضوري یادگیري بیشتري داشته اند 

نظر می رسد روش هاي سنتی آموزش، که در حال حاضر اجرا می شود، به تنهایی 
پاسخ گوي حرکت سریع قافله علم و دانش و تغییر مداوم نیازهاي جوامع در دنیاي 

  . انفورماتیک نباشد
روه هاي پزشکی در دانشگاه خاتمه نمی یابد، بلکه باید از طرفی، آموزش گ
هاي نوین آموزش بنابراین، آشنایی با روش. اي ادامه یابددر طول فعالیت حرفه

هاي نوین آموزش به قدري مهم است کاربرد شیوه.اهمیت خود را نشان خواهد داد
تر اهمیت هاي مذکور را باکه بعضی از صاحب نظران علوم تربیتی تسلط به روش
  ). 13(از دانش علمی و اطالعات علمی یک مدرس دانسته اند 

آموزش مداوم عالوه بر حفظ مهارتهاي کسب شده فعالیتهاي بعد از فارغ 
التحصیلی باعث ارتقاي کیفی و کمی مطالب و مهارتهاي جدید علمی می شود که 

). 14(گردد می منجر به افزایش سطح ارائه خدمات بهداشتی درمانی جامعه "نهایتا
دهد که آموزش مجازي آکادمیک در صورت تدوین مناسب تحقیقات نشان می

محتواي آموزشی و ارزشیابی مناسب، سیستم موفق و کارآمدي است که با توجه 
به هزینه هاي پایین این نوع آموزش، سیاست پایه ریزي استفاده از آن در آموزش 

   ).15(دانشگاهی ایران پیشنهاد شده است 
 یادگیري به نیاز و دنیا در ايآموزش رایانه روزافزون گسترش به توجه با

 الکترونیک آموزش روش تأتیر دو مقایسه هدف با این مطالعه مداوم در پرستاران،
بر آگاهی پرستاران شرکت کننده در دوره آموزش مداوم دانشگاه علوم  سخنرانی و

  .شد انجام لیتپزشکی رفسنجان در خصوص اختالالت آب و الکترو
  
  

  مواد و روشها
جامعه پژوهش، پرستاران شرکت . اي نیمه تجربی استاین پژوهش، مطالعه

 40از بین . باشندکننده در دوره آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می
پرستار داوطلب، نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه سخنرانی و آموزش 

محیط پژوهش در روش سخنرانی،   .تقسیم شدند) نفر 20در هر گروه (الکترونیک 
 الکترونیک، روش درسالن آمفی تئاتر دانشکده پرستاري و مامایی رفسنجان  و 

علوم پزشکی رفسنجان  دانشگاه آموزشی معاونت پایگاه در محیط مجازي بود که
 و زمان هر پرستاران در و قرار گرفت   /http://www.rums.ac.ir آدرس به
 از رمز استفاده با و اینترنت به متصل رایانه طریق از توانستند،می کانم هر

 را شده مشخص و محتواي گردیده محیط این وارد داده شد آنها به که عبوري
پرسنل دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بودن و آشنایی با کامپیوتر  .نمایند مطالعه

ش الکترونیکی به عنوان و دسترسی به اینترنت جهت قرار گرفتن در گروه آموز
 .معیارهاي ورود به مطالعه در نظر گرفته شد

مشخصات  شامل قسمتی دو ايپرسشنامه ها،داده گردآوري ابزار
آگاهی پرستاران در خصوص  مورد در ايگزینه چهار سؤال 20 و دموگرافیک

  .اختالالت آب و الکترولیت بود
 در صفر نمره ، غلط يها پاسخ براي و یک نمره هاي صحیح،پاسخ براي 

قبل از شروع جلسات آموزش، در هر دو گروه، پرسشنامه  .شده است نظر گرفته
براي گروه سخنرانی . اطالعات دموگرافیک تکمیل و پیش آزمون برگزار شد

آموزش به صورت حضوري و چهره به چهره در دو جلسه با هماهنگی مرکز 
سالن آمفی تئاتر (محل مناسب  آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در

براي . که از طرف مرکز تعیین شده بود، برگزار شد) دانشکده پرستاري و مامایی
گروه آموزش الکترونیکی، محتواي آموزشی به صورت مناسب تهیه و با همکاري 

هفته بعد از اتمام جلسات آموزشی  2. مرکز کامپیوتر دانشگاه در سایت قرار گرفت
االتی که به صورت هم ارز با سواالت پیش آزمون طراحی شده با سو پس آزمون

  . برگزار گردیدبود 
در این پژوهش به منظور کسب روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده 

اي و بررسی متون، پرسشنامه بدین منظور پس از انجام مطالعات کتابخانه. شد
در اختیار ده نفر از اساتید توسط پژوهشگران تهیه و به منظور تعیین روایی محتوا 

براي تعیین پایایی . هیئت علمی قرار گرفت و با راهنمایی اساتید تغییرات داده شد
پرسشنامه، آزمون به صورت مقدماتی انجام و ضریب همبستگی بین دو نیمه زوج 

در نهایت  .به دست آمد 91/0و فرد سواالت محاسبه شد که ضریب همبستگی 
ات به دست آمده در مراحل قبل و بعد از مطالعه با استفاده تجزیه و تحلیل اطالع

از روشهاي آمار توصیفی و تحلیلی از جمله من ویتنی و  ویلکاکسون توسط نرم 
  .انجام شد13نسخه  SPSSافزار 

  
  

  هایافته
در هر دو  پرستاران یافته هاي جمعیت شناختی حاکی از آن است که اکثریت

، هیچ یک بوده تحصیالت لیسانس، استخدام رسمی، داراي سطح گروه زن، متاهل
و  نگذرانیده در خصوص اختالالت آب و الکترولیت را از افراد دو گروه دوره خاصی

  ).1جدول (از لحاظ کلیه مشخصات جمیت شناختی همگن بودند 
در گروه  آموزشقبل از  نمراتنتایج نشان داد میانگین و انحراف معیار  

بود و دو  65/14±01/2 آموزش الکترونیکدر گروه و  20/14±93/1 سخنرانی
  . )P=545/0( همگن بودند نمراتگروه ازلحاظ 

معنی دار بین  اختالف آماري من ویتنی یوآزمون آماري بعد از آموزش 
اختالف  ویلکاکسونآزمون آماري  اما. )P=082/0( دادندو گروه نشان نمرات 
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  .)2جدول (   ز لحاظ آماري معنا دار نشان دادگروه را ادو در آموزش قبل و بعد از  نمرات
  

  توزیع فراوانی پرستاران شرکت کننده در دوره آموزش مداوم بر حسب مشخصات دموگرافیک در دو گروه. 1جدول 
  

 P-value  گروه الکترونیک  گروه سخنرانی  مشخصات دموگرافیک 
  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  سن
  

  35کمتر از 
35-26  
45-36  

3  
8  
9  

15  
40  
45  

2  
11  
7  

10  
55  
35  

658/0  =P * 

  زن جنس
  مرد

17  
3  

85  
15  

18  
2  

90  
10  

637/0=P ** 

  لیسانس   میزان تحصیالت
  فوق لیسانس

16  
4  

80  
20  

17  
3  

85  
15  

  
883/0  =P ** 

  مجرد  وضعیت تاهل 
  متاهل 

4  
16  

20  
80  

7  
13  

35  
65  

375/0  =P **  

  طرحی  وضعیت استخدام 
  قراردادي 
  رسمی

2  
3  

15  

10  
15  
75  

3  
1  

16  

15  
5  

80  

663/0  =P *  

  آزمون کاي اسکوئر: **         آزمون من ویتنی:*                                              
  

  توزیع شاخص هاي مرکزي و پراکندگی نمرات آگاهی پرستاران در خصوص اختالالت آب و الکترولیت .2جدول 
  

  قبل و بعد از مداخله  بعد از مداخله  قبل از مداخله  نمرات
  ** P=  003/0  25/15±45/1  20/14±93/1  )20(گروه سخنرانی 

  ** P=  001/0  40/16±11/2  65/14±01/2  )20(گروه آموزش الکترونیک
    * P *  082/0  =P=  545/0    نتیجه آزمون

  ویلکاکسونآزمون : **         آزمون من ویتنی:*                                              
  

  و نتیجه گیري بحث
 در دو میزان یادگیري بین کهیافته هاي حاصل از این مطالعه نشان داد 

نتایج . ندارد وجود داري  تفاوت آماري معنی الکترونیک و سنتی آموزش روش
حاصل از این مطالعه با چندین مطالعه دیگر که خارج از کشور انجام شده است 

در داخل کشور نیز، در مطالعه ذوالفقاري و همکاران . )16-17( باشدراستا میهم
آموزش الکترونیک و سخنرانی بر یادگیري درس بهداشت  که تاثیر دو روش) 15(

که به ) 18(مادر وکودك دانشجویان بررسی شده و مطالعه خاتونی و همکاران
مقایسه تاثیر این دو روش بر آگاهی پرستاران در خصوص بیماري آنفلوآنزاي 

ندگان پرداخته شده است نیز هم سو با این مطالعه بین نمرات دو گروه اختالف پر
بر  مرور به که  و همکاران  Frith مطالعه در. آماري معنی داري مشاهده نشد

 روش مشابه روش الکترونیکی در یادگیري آنها همگی در پرداخته، دیگر مطالعات
 نمونه آموزشی، تعداد محتواي نظر از چند هر این مطالعات). 19(است بوده سنتی
 متفاوت ما مطالعه با ايرایانه هاي کیفیت برنامه و مقایسه هاي گروه و ها

 هاي سایر روش با مقایسه در که اندرسیده مشترك نتیجه این به هستتند، اما
 شناختی حیطه یادگیري در معادلی پیشرفت موجب الکترونیک آموزش آموزشی،

اگر چه مطالعاتی از جمله مطالعه  .دارد همخوانی ما لعهمطا نتایج که با شود می
  تاثیر این روش بر سطح مهارتهاي روانی حرکتی را ) 20(حسینی نسب و همکاران 

  
  

توان گفت استفاده از روشهاي نوین مقایسه نتایج می با .نیز نشان داده است
وان از این تآموزشی در داخل کشور ما نیز مانند سایر کشورها موثر بوده و می
هاي آموزش روش به عنوان جایگزینی براي روشهاي سنتی به خصوص در دوره

  . شود بهره بردمداوم که باعث کاهش هزینه و زمان می
بر اساس نتایج مطالعه حاضر بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون در هر دو 

بدین معنا که هر دو روش آموزشی در . گروه اختالف معنی داري مشاهده گردید
افزایش میزان آگاهی شرکت کنندگان موثر بوده است، اما میانگین نمرات پس 

ن بیشتري افزایش آزمون در گروه آموزش الکترونیک نسبت به سخنرانی به میزا
با توجه به این که در این مطالعه و اکثر مطالعات ذکر شده مالك میزان . یافته بود

 روش یادگیري، نمره به دست آمده از آزمون بوده است اما به نظر می رسد که در
مسئولیت یادگیري را به عهده فراگیر خود  اینکه به توجه با ی،یکالکترون آموزش
ي جهت یادگیري ایجاد شده و یادگیري عمیق تري ایجاد می انگیزه بیشتردارد، 
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هم خوانی )21، 16- 17، 6(این ادعا با یافته هاي حاصل از مطالعات بسیاري . شود
دارد که معتقدند راحتی و دسترسی آسان به محتواي آموزشی از طریق روش رایانه 

 به فی آموزشاي منجر به افزایش توانایی یادگیري در فراگیران می شود، از طر
الزام  و شده خستگی احساس به منجر درس کالس یک جلسه در حضوري روش
 محدود به منجر تواند شده می تعیین پیش از و مشخص ساعت در یادگیري به

-می آموزشی روش استفاده از در فراگیر استقالل. یادگیري شود در فراگیر شدن
 داشته همراه به را مثبتی ايپیامده و شده رضایت فراگیر افزایش به منجر تواند

 و آموزش از بین رضایت که شده اشاره موضوع این به تحقیقی در که باشد چنان
   .)2( دارد مثبت وجود ارتباط آن، کاربرد راحتی

 راه از و مداوم آموزش مناسبی براي شیوه تواند می رایانه کمک به آموزش
 دادن پوشش براي آموزشی چندگانه از راهبردهاي استفاده جهت در گامی و دور

 جمله، از داشتنیز  را خود خاص مشکالت پژوهش این. وسیع باشد محتواي
و  بود نیمه تجربی مطالعات براي نیاز مورد نمونه حجم حداقل با برابر حجم نمونه

توانست بر نتایج مشکل دیگر ارتباط افراد دو گروه با یکدیگر در محیط کار که می
  .تاثیر گذار باشد

 دوره هاي آموزش مداوم از جمله آموزش در نمایندمی پیشنهاد هشگرانپژو
 پرستاران در زمان تا گیرند قرار دسترس در اینترنت از طریق ها پرستاري، برنامه

 گرددمی پیشنهاد آینده، مطالعات براي .نمایند استفاده آن از دفعات به و مناسب
برنامه  در الکترونیک آموزش ثیرتأ بررسی براي بزرگتر حجم نمونه با ايمطالعه

   و اساتید پرستاران، دانشجویان چنین نظراتهم و انجام پرستاري آموزش مداوم
این مطالعه، تجربه ارزشمندي در  .بررسی شود الکترونیکی آموزش به نسبت

 حاضر پژوهش از حاصله استفاده از آموزش الکترونیک را فراهم نمود چرا که نتایج
به ي این روش آموزشی، نتایجی مشابه روش سخنرانی را دارد، اجرا کرد، مشخص

عالوه این روش براي افرادي که زمان الزم جهت شرکت در کالسهاي آموزش 
توان افراد زیادي در مداوم را ندارند روش موثر و راحتی بوده و به وسیله آن می

ي آموزش برنامه ها شودپیشنهاد میمحدوده وسیع جغرافیایی آموزش داد، لذا 
  .مداوم با چنین رویکردي اجرا شود

  
  

  تقدیر و تشکر
این تحقیق نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 

همچنین از واحدهاي . شوداست که از مسئولین مریوطه تشکر و قدردانی می
کامپیوتر و آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و پرستارانی که در انجام 

   .شوداین طرح ما را یاري نمودند تشکر و قدردانی می
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: According to rapid changes in needs of the societies, application of new 
educational methods is a necessity. The aim of this study was comparing the lecture and E-learning training methods on 
knowledge of nurses participating in continuing medical education (CME) programs. 
METHODS: In this quasi experimental study, 40 nurses who participated in CME course, randomly were assigned to 
the lecture and E-learning groups. Questionnaire had two parts: 1- demographic variables 2- 20 multiple choice 
questions. Data were gathered at before and 2 weeks after the education. Data were analyzed by version 13 of SPSS 
software. 
FINDINGS: Results showed that there were no significant differences in demographic variables and knowledge scores 
between two groups before education. There was no significant difference between two groups after the education in 
knowledge score (p=0.082). Based on the results, there was a significant difference before and after the education in 
two groups in terms of their knowledge score. 
CONCLUSION: According to the results, E- learning and lecture have equal outputs in knowledge, therefore we 
suggest that electronic training methods should be performed more in continuing education courses. 
 
KEY WORDS: E-learning, Lecture, Nurses, Continuing Medical Education. 
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