بررسی تاثیر آموزش ادارهی مصدومین پرتويی به روش مبتنی بر وب بر سطوح
يادگیری شناختی دانشجويان پرستاری
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دريافت 3302021
پذيرش 3306027
کلید واژگان
ادارهی مصدومين پرتويی ،آموزش
مبتی بر وب ،حيطهی شناختی

نفر از دانشجويان پرستاری آجا در شهر تهران انجام شد .انتخاب واحدهای تحت پـژوهـش بـه
صورت تصادفی ساده انجام گرفت .نمونهها تحت آموزش نحوهی ادارهی مصدومين پرتـويـی بـه
روش آموزش مبتنی بر وب قرار گرفتند .ميزان تاثير آموزش در سه سطب دانش ،فهم و کاربرد در
حيطه شناختی قبل ،بالفاصله و يک ماه بعد از آموزش بررسی شد و دادهها با استفاده از تحليـل
واريانس اندازهگيریهای تکراری ،تحليل شد.
يافتهها :ميانگين و انحـراف معيـار مجمـوع نمرات سطوح يادگيری (دانش ،فهم و کاربرد) قبـل

نويسنده مسئول

و بالفاصله بعد از آموزش و  4هفته بعد بـه تـرتـيـب  7083 ±20561و 18057 ±30338
 13043 ±20568 Email:بود .)P<30331( .بين سه مرحلهی آزمون تفاوت آماری معنادار وجود داشت.

 Sh.aliyari@ajaums.ac.irميانگين نمرات در مرحله ی پس آزمون سير صعودی زيادی داشت اما در مـرحلـه ی يـادداری
ميانگين مجموع نمرات کاهش چشمگيری داشت.
نتیجهگیری :در صورت مطلوب بودن شرايط از نظر زمان و مکان و وجود وسايل کمک آموزشی
و نيز جهت صرفهجويی در وقت می توان برای برخی از دروس از اين روش آموزشی نوين بـهـره
برد.
مقدمه
1

در کنار کاربردهای صلب آميز پرتوهای يونسـاز ،کـاربـردهـای
مخرب آنها همـواره حيات امروز جامعه بشری را تهديد میکند
(  .) 1از خطرهايی که همواره بيم آن میرود احتـمـال حـملـه
تروريستی به نيروگاه ها و راکتورها و حواد غيرعمدی داخـل
نيروگاه ها شامل انفجار و نشت مواد راديو اکـتـيـو و حـواد
پرتويی در بخشهای درمانی پزشکی است ( .)2با تمام تدابـيـر
ايمنی و رعايت استانداردهای بينالمللی از سـال  1345تـا
 1333شاهد  435مورد سانحه پرتويی بودهايم ،که اين حواد
غيرنظامی منجر به فوت 123نفر و مصدوميت سه هزار نفر شده
است ( 2و .)3يکی از حواد فاجعهآميز زمينلرزه  3ريشتری و
سونامی متعاقب آن در  11مارس  2311در ژاپن بود که باعث
2
مر حدود  13333نفر و تخريب نيروگاه هستهای دانـيـچـی
در فوکوشيما  3شد ،نشت مود راديواکتيو حدود  163333نـفـر
را به ترک خانههایشان مجبور کرد و تاثير روانی زيادی را بـر
روی افراد جامعه به جا گذاشت .مواجههی پرتويی داخـلـی و
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خارجی بر روی محيط های کشاورزی و آبزيان دريايی اثـرات
شديدی را ايجاد کرد (4و.)6
يکی از اقدامات عمده در باليا و حواد از جمله حواد پرتويی
رسيدگی به موقع و مراقبت پزشکی افراد حادثه ديده اسـت و
امروزه آشنايی با شيوه های مقابله در برابر حواد هسته ای و
پرتويی بخشی از آموزش مراقبتی مدرن را به خود اخـتـصـاص
داده است ( .) 1حواد پرتويی به هر شکل و در هر جايی کـه
اتفاق بيفتد ،الزمه اش وجود افراد آموزش ديده و تـيـم هـای
پزشکی در محل حادثه است و نجات جان مصدومان و اقدامات
احياء بسيار مهم میباشد ( .)7از آنجايی که ايران عالوه بر ايـن
که از نظر باليای طبيعی (سيل و زلزلـه) کشـوری بـالخـيـز
محسوب می شود ،به خاطر دسترسی به منابع انرژی هستـه ای
نيز همواره مورد تهديدات نظامی واقع شده است ،بـنـابـرايـن
1-Ionizing radiation
2-Danychy
3-Fukushima
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آگاهی جامعه پرستاران از اين نوع حواد  ،نقش مـهـمـی در
کاهش عواقب پرتويی دارد (.)1
در تيم درمانی ،پرستاران اغلب اولين امدادگـران در بـحـران
هستند و به عنوان خط مقدم امداد و نجات محسوب میشوند.
پاسخ سريع پرستار در بحران موجب به حداقل رساندن وسعت
فاجعه میگردد .اين پاسخهای اورژانس به دانش و تـوانـايـی
پرستار ،تصميم گيری موثر و سريع او و حفظ منابع و امکانـات
بستگی دارد که اين موارد با آموزش کافی بدست می آيـد(.)8
اکثر محققان بر اين مسئله اذعان دارند که آموزش و تـمـريـن
نقش اساسی در آمادهسازی پرستاران در مقابله با بـحـران را
دارد (  .) 3عدم وجود کادر درمانی آموزش ديده در بسياری از
حواد پرتويی باعث افزايش ميزان تلفات شده است .به همين
دليل ،آژانس بين المللی انرژی اتمی مکرراً از کشورهايـی کـه
دارای فن آوری هسته ای هستند ،درخواست نموده تا با اتـخـاذ
تدابيری همواره برای مقابله درمانی با حـواد پـرتـويـی و
هسته ای آمادگی الزم را داشته باشند ( .) 13پيشگيری از وقوع
يا کاهش عوارض اين گونه حواد و سوانب ،مسلب شـدن بـه
سالح علم و به کارگيری آن در عرصه آموزش را میطلـبـد و
اين امر جز از طريق تربيت نيروی انسانی کارآمد و مـجـرب
ميسر نيست (.)11
علی رغم اهميت درمان مصدومين پرتويی و اين حقيقـت کـه
مواد راديواکتيو و پرتوهای يونيزان بخشی از زنـدگـی مـدرن
محسوب می شوند ،مت سفانه در برنامههای آموزش رشته هـای
مختلف پزشکی از جمله پرستاری کشور توجه کافی به اين امر
مبذول نگرديده است .آموزش دانشجويان گروه پزشـکـی بـه
خصوص پرستاری به عنوان بزرگترين گروه ارائه کننده مراقبت
به جهت آمادگی در پاسخ به حواد و بحرانها يک ضـرورت
است و از طرفی الزم است تا اين آمادگی به موثرترين شـيـوه
ممکن برای آنان فراهم گردد (.)1
آموزش بخش مهمی از فرآيند آمادگی است .وجود سيـسـتـم
فعال آموزشی و مراقبت سالمت عمومی ،کليد دفاعی مواجهـه
با تهديدات ذکر شده است ( .) 12آموزش عـبـارت اسـت از
مجموعه تصميمات و اقداماتی که يکی پس از ديگری اتـخـاذ
میشود يا انجام میگيرد و هدف آن دستيابی هر چه بيـشـتـر
يادگيرندگان به اهداف مشخص آموزشی و ارائهی دانش هـا و
مهارتها است ( .)13تاکنون روشهای آموزشی مختلـفـی در
امر يادگيری يادگيرندگان در زمينههای مختلف به کـار بـرده
شده است .در يک تقسيم بندی ،شيوه آموزشی بـه دو روش
” آموزش حضـوری“ و ” غيرحضـوری“ دستـهبنـدی شده است
(  .) 14آموزش حضوری به آموزشهايی گفته میشود کـه در
آنها ،به حضور توام استاد و يادگيرنده نياز اسـت و طـی آن
آموزش دهنده و آموزش گيرنده مستقيم ًا با يکديـگـر ارتـبـاط
برقرار میکنند مثل سخنرانی ،کالس و کارگاه ( .)15آمـوزش
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غيرحضوری ،آموزشی است که در آن استاد و يادگـيـرنـده در
مسافتی دور از يکديگر قرار دارند .بـه عـبـارتـی ،آمـوزشـی
غيرمستقيم است که در آن ،بين آموزشدهنده و آموزشگيرنده
واسطه وجود ندارد که به ” آمـوزش از راه دور“  ” ،آمـوزش
رسانهای“ يا ”مجازی“ نيز معروف است ( .)15آمـوزش از راه
دور با سه ويژگی تعريف می شود :تعاملـی اسـت ،اسـتـاد و
دانشجويان به لحاظ فيزيکی از هم جدا هستند و دانشجـويـان
در مکانهای متفاوتی قرار دارند(  .) 16ممکن است آموزش بـه
صورت همزمان يا غيرهمزمان باشد(16و .)17يکی از روشهای
يادگيری از راه دور يا آموزش مجازی ،آموزش مبتنی بـر وب
است (14و.)17
در مقاالت مختلف مزايای زيادی جهت آموزش مبتی بـر وب
وجود دارد ،از جمله :انعطافپذيری و حذف ترددهای بیمورد و
پرهزينه ،استـفاده از برنامه در زمان نيـاز ،افـزايـش سـرعـت
فراگيری ،جذابيت بيشتر برای مخـاطـبـيـن ،بـه روز بـودن
موضوعات و محتوا ،تجربهی منحصربهفرد استفادهی همزمـان
از سه شيوه ی آموزشی ديداری ،شنيـداری و متـنی ،امـکـان
اجرای آموزش خصوصی ،نداشتن مرز و محدوده ،عدم وجـود
مشکالت متعدد در رابطه با حضور اساتيد مجرب و متخصـص،
امکان ابداع يا يادگيری اکتـشافی(11،14و .) 18غـالمحسينـی
( )13فوايد آموزش الکترونيکی را ،يادگيری در هر زمان و مکان
و بدون پيش نيازهای يکسان ،يادگيری فردی در کنار يادگيری
مشارکتی ،تعيين سرعت و روند آموزش و يادگيری با توجه بـه
نيازهای فردی 53،درصد صرفه جويی در زمـان 63 ،درصـد
صرفه جويی در هزينه و حفظ منابع وکـاهـش آلـودگـی هـای
محيطی و صوتی بيان میکند .درگاهی و همکاران ( )23مزايای
آموزش تحت وب را ،دريافت سريع نـتـيـجـه در آمـوزش و
يادگيری ،سرعت بخشيدن به تعامل بين دانشجويان و اساتيـد،
جذابيت بيشتر برنامههای الکترونيکی به عـلـت اسـتـفـاده ی
همزمان از منابع سمعی -بصری و چند رسانهای ،امکان خواندن
مواد آموزشی هم به صورت آنالين و هم ذخيره کردن آنها برای
مطالعه در زمانهای بعد بيان کرده اند .همچنين معنوی فـر و
جمالی ( ) 21ايجاد تنوع در سبکهای يادگيری دانشـجـويـان،
فراهم ساختن طيف وسيع تری از وسايل آمـوزشـی ديـداری،
دسترسی بهتر دانشجويان به محتوای آموزشی ،فراهم ساختـن
امکان آموزش انفرادی ،افزايش فعاليتهای آموزشی پـژوهشـی
استادان ،تسهيل ارائه بازخورد به يادگيرندگـان ،قـابـل درک
ساختن مفاهيم انتزاعی در تدريس و يادگيری با اسـتـفـاده از
وسايل آموزشی چندرسانه ای را از مزايای آموزش الکترونـيـک
ذکر کردهاند.
علی رغم مزايای ذکر شده ،آموزش مبتنی بر وب مـی تـوانـد
معايبی نيز داشته باشد .اولين مشکل ،نبود تماس انسانی اسـت
که می تواند فرآيند يادگيری را بطور قابلتوجهی تحت تـ ثـيـر

73

قرار دهد (14و .) 18دومين مشکل عمـده ،نـبـود امـکـانـات
چندرسانه ای در بسياری از برنامه های آموزش از طـريـق وب
است .زيرا در اين نوع آموزش ،استفاده از صدا و فيـلـم بـرای
توضيب بهتر بسياری از مطالب ،شبيهسازی و طراحی شيوههای
الً ضروری است ( .) 14از جمله معايب ديگر،
نوين آموزشی کامال
نابرابری در دستيابی به فنآوری است ،به اين معنا کـه هـمـه
دانشجويان نمی توانند رايانه های مدرن با امـکـانـات چـنـد
رسانه ای را تهيه کنند و با رايانه ،اينترنـت و بـرنـامـه هـای
نرمافزاری به طور يکسان آشنايی ندارند (.)16
به نظر میرسد دانشگاههای علوم پزشکی کشور برای توفيق در
رقابت با دانشگاه های ديگر جهان ،پاسخگويی به طيف عظيمی
از دانشـجويان و هم چنين برآورده ساختن نيازهای جـديـد،
چاره ای جز پرداختن به آموزش مبـتی بر وب نداشتـه باشنـد
(  .)23در عينحال نتايج ضد و نقيضی در مورد روش آموزشـی
مبتی بر وب در ايران و جهان گزارش شـده اسـت کـه در
مطالعات مختلف به آن اشاره شده است (22و .)24لذا با عنايت
به موارد ذکر شده ،پژوهش حاضر با هدف بررسی”تاثير آموزش
اداره ی مصدومين پرتويی به روش مبتنی بر وب بـر سـطـوح
يادگيری شناختی دانشجويان پرستاری“ انجام شد.
روش کار
اين مطالعه کارآزمايی بالينی تک گروهی (قبل و بعد از آموزش
و يادداری) است که در سال  1332صورت گرفت .جامعه ی
پژوهش دانشجويان دانشکده ی پرستاری آجا در شهر تهران
بودند .به دليل راه اندازی سامانه ی آموزش مجازی در اين
دانشکده و لزوم بررسی کارآيی آن ،انتخاب دانشکده به صورت
مبتنی بر هدف بود ولی انتخاب واحدهای مورد پژوهش به
صورت تصادفی ساده انجام گرفت .معيارهای ورود به مطالعه
شامل نگذراندن واحد پرستاری نظامی ،آشنايی حداقل با رايانه
و اينترنت ،کسب نمرهی کمتر از  %63در پيشآزمون و تمايل
به همکاری در طرح بود و معيارهای خروج از مطالعه نيز شامل
شرکت نکردن در يکی از مراحل آزمون ،عدم تمايل به
همکاری در طرح و عدم مراجعه به سايت جهت مطالعه ی
محتوای آموزشی بود .حجم مورد نياز با استفاده از نوموگرام
آلتمن و احتساب  Power=%83 ،β=%23،α=%5و  d=204و
نتايج مطالعه ی مشابه حدود  28نفر برآورد شد که با احتمال
ريزش  13درصد ،حجم نمونه 33 ،نفر در نظر گرفته شد.
روش انجام طرح بدين صورت بود که ابتدا پيش آزمون از
واحدهای پژوهش به عمل آمد .پيش آزمون ،شامل 33سوال
کتبی استاندارد شده مربوط به حيطه های شناختی (دانش،
فهم و کاربرد) بود که قبل از مداخله انجام شد .سپس آموزش
با استفاده از صفحات بارگذاری شده در اينترنت با محتوای
آموزشی در رابطه با نحوه ی اداره ی مصدومين پرتويی ،انجام
گرفت .محتوای آموزشی طبق دستورالعمل تدوين محتوی
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برنامه های يادگيری الکترونيک تحت نظر کميته ارتباطات و
آموزش از راه دور دانشگاه علوم پزشکی ،تهيه و ارائه گرديد و
طبق فرمت شرکت نرم افزاری مربوطه ،تدوين و در اينترنت
بارگذاری شد .آموزش شامل متون ،اساليد و تصاوير متحرک و
پرسش و پاسخ همراه با لينکهايی جهت مطالعهی کامل منابع
بود .آموزش بدون محدوديت مکانی و به مدت  2هفته انجام
شد .به هر دانشجو ،نام کاربری و رمز عبورجداگانه و محرمانه
داده شد و ورود و خروج و تعداد دفعات بازديد هر يک از
دانشجويان به سايت کنترل گرديد .پس از پايان مداخله،
پس آزمون با استفاده از همان سواالت پيش آزمون به صورت
کتبی به عمل آمد و آزمون يادداری نيز  4هفته بعد با استفاده
از همان سواالت انجام گرديد.
پرسشنامه ی مورد استفاده جهت پيش آزمون و پـس آزمـون
شامل پرسشنامه ی محـقـق سـاخـتـه ،دارای  33سـئـوال
چهارگزينه ای بود ،که حيطه ی شناختی دانشجويـان در سـه
سطب دانش ،فهم و کاربرد را اندازهگيری میکرد .پاسخ صحيب
در هر سوال يک نمره و در مجموع به کل سواالت پرسشنـامـه
نمرهی  33تعلق گرفت .روايی محتوايی پرسشنامه توسـط 13
نفر از اعضای هيات علمی که در آموزش حـواد پـرتـوی و
ارزشيابی ،مهارت کافی داشتند ،تائيد شد و پـس از اعـمـال
نظرات و پيشنهادات آنها ،اصالحات الزم در سـواالت آزمـون
صورت گرفت .جهت تعيين پايايی پرسشنامه ،تعداد  13نفر از
دانشجويان کارشناس پرستاری که دوره ی پرستاری نظامی را
گذرانده بودند ،انتخاب شده و آزمون در اختيارشان قرارگرفـت.
دو هفته بعد نيز همان پرسشنامه به همان افراد داده شـده و
پايايی آن با استـفاده از آزمون پيـرسون محـاسبه و تـائــيـد
شـد( .)r =3083همسانی درونی پرسشنامه با استفاده از آزمون
آلفای کرونباخ ( 76صدم) مورد ارزيابی قـرار گـرفـت .روايـی
محتوای آموزشی نيز به صورت کيفی با نظرسنجی از  13نفـر
از اعضای محترم هيئت علمی و کارشناسان ادارهی مصدوميـن
پرتوی ،مورد ارزيابی قرار گرفت .با عنايت به نظر اعضای هيـات
علمی و کارشناسان ،محتوای آموزشی چندين بار مورد بازنگری
قرار گرفت و در نهايت تدوين و سازماندهی شد.
برای تحليل دادهها از شاخصهای آمـار تـوصـيـفـی شـامـل
ميانگين ،انحراف معيار و تحليل واريانس انـدازه گـيـری هـای
5
تکراری ، (RMANOVA)4آزمون کولموگروف-اسميرونوف
و پيرسون 6استفاده شد.

4-Repeated measures analysis of variance
5-Kolmogorov- Smirnov
6-Pearson
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يافتهها

بحث و نتیجهگیری

در بررسی اطالعات جمعيتشناختی 26 ،نـفـر ( )%8607از
واحدهای مورد مطالعه مرد 28 ،نفر ( )%3303مجرد و ميانگين
سنی مشارکتکنندگان  21013بـود .در خصـوص ارتـبـاط
اطالعات جمعيت شناختی با نمرات آموزش تفاوت مـعـنـادری
وجود نداشت( .)P>3035همچنين نتايج آزمون کولموگروف –
اسميرونوف حاکی از آن بود که تمامی دادهها از توزيع نـرمـال
برخوردار بودند (.)P>3035
ميانگين مجموع نمرات سه مرحله در جدول  1با هم مقـايسـه
شده است .ميانگين مجموع نمرات يادگيری ،در سه مرحله ی
پيشآزمون ،پس آزمون و يادداری با يکديگر تـفـاوت آمـاری
معنادار داشت ( .)P<30331به اين صورت که در پـس آزمـون
ميزان يادگيری روند صعودی داشت ولی در مرحلهی يادداری،
ميزان يادگيری نسبت به پس آزمون سير نزولـی داشـت امـا
ميانگين مجموع نمرات در مرحلهی يادداری نسبت به پـيـش
آزمون در سطب باالتری قرار داشت که اين اختالف مـعـنـادار
بود .همان طور که نشان داده شد ،در مقايسه ی نـمـرات در
سطوح مختلف (دانش و فهم و کاربرد) قبل و بعد آمـوزش و
يادداری ،در همهی سطوح در پسآزمون افزايش مـيـانـگـيـن
نمرات مشهود بود اما در مرحله ی يادداری ،ميانگين نـمـرات
سير نزولی داشت که اين تنزل در سطب کاربرد کم تر بود ،و
تفاوت آماری معنادار نداشت .درآزمون تعقيبـی مـربـوط بـه
مجموع سه حيطه نيز بين مرحله پيش آزمون و پـس آزمـون،
مرحله پيش آزمون و يادداری و مرحله پسآزمون و يـادداری
تفاوت معنادار وجود داشت (.)P< 30331

هدف از اين مطالعه بررسی تاثير آموزش اداره ی مصـدومـيـن
پرتويی به روش مبتنی بر وب بر سطوح يادگيری شـنـاخـتـی
دانشجويان پرستاری بود .در مجموع ،سطوح يادگيری شناختی
قبل از مداخله در سطب پايينی قرار داشت که اين امـر دور از
انتظار نبود و نياز به آموزش در اين زمينه را تاييد میکرد .ايـن
در حالی است که اين آموزشها برای دانشجويان پرسـتـاری و
بالطبع پرستاران بحران دارای اهميت دو چندان میباشد .ايـن
ميزان پس از آموزش روند صعودی داشت و اختالف معنـاداری
از نظر ميزان يادگيری در قبل و بعد از آموزش را نشان داد .بـه
طور کلی آموزش مبتنی بر وب توانست تمامی حـيـطـه هـای
يادگيری شناختی را ارتقا دهد .اين موضوع بيانگر آن است کـه
می توان جهت آموزش اداره ی مصدومين پرتويی و همچـنـيـن
ساير موارد مرتبط با جنگهای نوين و بحران هـا از آمـوزش
مبتنی بر وب بهره جست .استفاده از اين روش آموزشی ،عـالوه
بر آموزش دانشجويان مزايای ديگری نيز به هـمـراه خـواهـد
داشت .يکی از آنها امکان دستيابی ساير دانشجويان و کارکنـان
پرستاری به اين برنامهها میباشد .به ويژه به لحاظ اينکه ،مراکز
بهداشتی درمانی در شهرهای مختلف در سراسر کشور پراکنـده
می باشند ،استفاده از اين روش آموزشی می تـوانـد يـکـی از
راهکارهای به روزرسانی اطالعات کارکنان محسوب گـردد .در
مرحله ی يادداری ،ميزان ماندگاری يـادگـيـری نسـبـت بـه
پس آزمون سير نزولی داشت اما سير نزولی کمتر مـيـانـگـيـن
نمرات سطب کاربرد در مرحله ی يادداری مويد اين مطلب است
که برای آموزش مهارتهای سطب کـاربـرد بـه خصـوص در

جدول :1مقايسهی نمرات (میانگین ±انحراف معیار) در هر مرحله از آزمون با استفاده از آزمون RM ANOVA
مرحله
پیشآزمون

پسآزمون

يادداری

سطوح

میانگین و انحراف معیار نمرات

دانش

3067 ± 20123

فهم

2063 ±10432

کاربرد

1053 ±10136

دانش

8057± 20323

فهم

5063 ± 10567

کاربرد

4043 ± 10132

دانش

3033 ± 10874

فهم

3023 ± 10518

کاربرد

3027 ± 10381

سطب معناداری آزمون
(مجموع نمرات در سه مرحله)
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میانگین مجموع نمرات
7083 ±20561

18057 ±30338

13043 ±20568

F=5/1/16RM ANOVA
P< /1///
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حوزه ی علوم پزشکی استفاده از آموزش مبتی بر وب میتـوانـد
موثرتر باشد .از طرفی کاهش بيشتر نمرات سطوح دانش و فهم
در مرحله ی يادداری ،نياز به تسهيالت بيشتر را در آمـوزش
مبتی بر وب مانند استفاده از تمام الگوهای آمـوزشـی حـيـن
آموزش مثل فيلم و صدا و انيميشن و از طرفی به کـار بـردن
روش های مختلف انگيزشی جهت ترغيب يادگيرندگـان بـرای
مراجعه به سايتهای آموزشی را تائيد میکند.
نتايج حاصل از اين قسمت با نتايج مطالعات نوحی و همکـاران
که در مطالعه خود آموزش مراقبت پرستـاری را بـه صـورت
سخنرانی و الکترونيکی بررسی نمودند و نشـان دادنـد کـه
پرستاران می توانند در زمينه آموزش ،روش الکتـرونـيـکـی را
جايگزين آموزش سنتی نمايند ،همسـو مـی بـاشـد ( . ) 22
همچنين در مطالعه مصلینژاد و همکاران نيز ميانگيـن نـمـره
گروه آموزش مجازی از گروه سنتی به طور معناداری بيشتر بود
(  ) 23ربيعی ،تحقيقی در مورد بررسی اثربخشی دوره آمـوزش
مجازی از ديدگاه اساتيد و دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهـد
انجام داد ،نتايج تحقيق نشان داد که به طور کلی از نظر اساتيد
اثربخشی دوره آموزش مجازی ،مطـلـوب بـوده اسـت (.)24
کوهانگ  154 7دانشجوی مجازی را در خصوص اسـتـفـاده از
کتابخانه مجازی مورد بررسی قرار داد ،نتايج نشـان داد کـه
دانشجويان نگرش مثبتی به استفاده از کتابخانههای مـجـازی
داشتند و دانشجويانی که تجربه بيشتری در استفاده از اينترنت
داشتند دارای نگرش مثبتتری بودند ( . )25زنگ 8و ليـو 3بـه
بررسی عوامل مؤثر بر استفاده دانشجويان دوره هـای آمـوزش
مجازی از منابع اطالعاتی پرداختند و دريافتند که اينترنت بـه
عنوان مهم ترين منبع اطالعاتـی دانشـجـويـان بـوده اسـت.
دانشجويان مهم ترين دليل اين امر را بازيابی آسـان و سـريـع
اطالعات ذکر کرده بودند ( .)26چاندرا 13در پژوهشـی تـاثـيـر
محيط يادگيری الکترونيکی بر درک ،نـگـرش و پـيـشـرفـت
تحصيلی دانش آموزان دبيرستانی را مورد بررسی قرار داد .نتايج
تحقيق وی نشان داد که دانشآموزان نگرش مثبت به اين شيوه
داشته و پيشرفت تحصيلی بهتری داشتند (. )27تيسدال 11نيز
در مطالعه خود نشان داد که استفاده از يادگيری الکترونيـکـی
برای آموزش سالمت دهان سالمندان به دانشجويان پزشکی و
دندانپزشکی باعث افزايش معنـاداری در دانـش و مـهـارت
شرکتکنندگان شده است ( .)28کانگ12در پژوهشـی تـ ثـيـر
شبکه های اينترنتی را در يادگيری بخشهای مخـتـلـف زبـان
انگليسی مورد بررسی قرار داده و در پايان به اين نتيجه رسيـد
که استفاده از اينترنت میتواند يادگيری را در بـخـش هـای
مختلف زبان انگليسی و به طور کلی در يادگيری زبان انگليسی
افزايش دهد ( .) 27نتايج مطالعه قاسمی حاکی از آن بـود کـه
استفاده از دوره های آموزشی مبتنی بر وب به عنوان دورههـای
کمکی و متمم به دليل انعطاف سيستم آموزشی ،امکان خوبـی
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را برای گسترش محتوای علمی و افزايش عمق يادگيری مهيـا
میکند ( .) 33در نتايج مطالعهای که توسط ديو و هـمـکـاران
تحت عنوان ” يادگيری مبتی بر وب برای آموزش پـرسـتـاری“
انجام شد ،مشخص گرديد که آموزش مبتی بر وب در افزايـش
سطب دانش و مهارت و رضايتمندی پرستاران نقش مثبتـی را
ايفا میکند( .) 31نتايج اين مطالعات مذکور با مطالعهی حاضـر
همخوانی دارد.
مطالعاتی نيز بر خالف نتايج بررسی حاضر به دست آمـده کـه
تاثير روش های آموزشی نوين را در يادگيری رد می کـنـد .از
جمله مطالعه مقدسی و نوروززاده نيز با عنوان ”مقايسه سطـب
دانش ،نگرش و مهارت دانشجويان سال آخر دوره کارشنـاسـی
ارشد مديريت فناوری اطالالعات بهرهمند از آموزش مجـازی و
سنتی در دانشگاه آزاد اسالمی“ نشان داد که بين سطوح دانش
و نگرش و مهارت دانشجـويان تفـاوت معنـاداری وجود نداشت
( .) 32مطالعه ذوالفقاری و همکاران ترکيب آموزش حضوری بـا
آموزش الکترونيکی را موجب رضايتمندی بيشتر دانشجويان و
مدرسان قلمداد میکند ( .)33در مطالعهای که توسط روز 13و
همکارانش انجام گرديد ،ت کيد شده که آموزش الکتـرونـيـکـی
نبايد جايگزين کالس درس حضوری گردد و از آن تـنـهـا بـه
شکل مکمل در کنار ساير روشهای معمول بايستی اسـتـفـاده
شود ( .)34ثورموند14در مقاله خود آورده اسـت کـه آمـوزش
الکترونيکی مح و فقدان روشهای حمايتی میتواند موجـب
کاهش انگيزه دانشجويان شود ( .)35شـری15و هـمـکـارانـش
بازخورد فوری مدرس را ت ثيرگذار بر افزايش انگيزه فراگـيـران
میداند (  .) 36در نتايج مطالعهای نيمهتجربی تـحـت عـنـوان
”مقايسهی شيوهی آموزشی آنالين در مقابل سـخـنـرانـی در
آموزش درس آمار به دانشجويان علوم سـالمـت در مـقـطـع
کارشناسی“ که توسط فلچر 16و لموند 17انجام شد ،مشخـص
شد که ارائهی آموزش آنالين به اندازهی آموزش سخنرانی موثر
خـواهد بود در صورتی که دانشجو از نظر تحصيلی توانـا باشـد
( ،) 37بنابراين در آموزش به روش مبتی بر وب ،سطب علـمـی
دانشجويان نيز عامل مهمی به شمار میرود .نتايج بـه دسـت
آمده در اين راستا و مرور مطالعات مختلف ،مويد آن است کـه
آموزش مبتی بر وب وقتی به صورت تلفيقی همراه بـا سـايـر
روش های آموزشی باشد يادگيری موثرتری را به همراه خواهـد
7-Koohang
8-Zheng
9-Liu
10-Chandra
11-Teasdale
12-Kung
13-Ruiz
14-Thurmond
15-Sherry
16- Fletcher
17- lemonde
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فوری مـدرس را ت ثيرگذار بر افزايش انگيـزه فراگيران می داند
( .)36در نتايج مطالعه ای نيمه تجربی تحت عنوان ”مقايسه ی
شيوه ی آموزشی آنالين در مقابل سخنرانی در آموزش درس
آمار به دانشجويان علوم سالمت در مقطع کارشناسی“ که
توسط فلچر و لموند انجام شد ،مشخص شد که ارائهی آموزش
آنالين به اندازه ی آموزش سخنرانی موثر خواهد بود در صورتی
که دانشجو از نظر تحصيلی توانا باشد ( ،)37بنابراين در آموزش
به روش مبتی بر وب ،سطب علمی دانشجويان نيز عامل مهمی
به شمار می رود .نتايج به دست آمده در اين راستا و مرور
مطالعات مختلف ،مويد آن است که آموزش مبتی بر وب وقتی
به صورت تلفيقی همراه با ساير روش های آموزشی باشد
يادگيری موثرتری را به همراه خواهد داشت.
با توجه به مطالعات انجام شده و بررسیهايی که پژوهشگر در
رابطه با موضوع پژوهش انجام داده است به صورت قطعی تاثير
روش آموزشی مبتنی بر وب بر يادگيری به عنوان يک روش
برتر تائيد نشده است که در اين مطالعه ،نتايجی مشابه با نتايج
مطالعات قبلی به دست آمده است .ولی با توجه به تفاوت
آشکار نمرات دانشجويان در مرحله پس آزمون نسبت به
پيش آزمون و با عنايت به کاربرد روزافزون آموزش الکترونيک
در علوم پزشکی و وجود مشکالت متعدد در رابطه با حضور
اساتيد مجرب و متخصص ،وجود امکانات آموزشی جديد در
منطقه و امکان دسترسی به تکنولوژی های نوين آموزشی و هم
چنين مشکالت حضور فراگيران در کالس های حضوری و با
عنايت به کمبود نيروی انسانی متخصص در امر آموزش و
نحوه ی ارائه متفاوت محتواهای آموزشی توسط مربيان و جهت
صرفه جويی در وقت و هزينه ها (امکان دسترسی  24ساعته در
تمامی روزهای هفته ،انعطاف پذيری اين روش ،غيروابسته بودن
به زمان و مکان) توصيه می شود ،در صورت مطلوب بودن
شرايط از نظر زمان و مکان و وجود وسايل کمک آموزشی،
برای برخی از دروس از روش های آموزشی نوين مانند روش
آموزشی مبتنی بر وب هم زمان با روش های آموزشی سنتی
بهره برد زيرا از طريق آموزش الکترونيک می توان امکان
3-Abbasi E, Nosrati A, Nabi Pour I, Emami
SR. Assessment of the level of knowledge of
physicians in Bushehr province about preparedness and response for nuclear emergency .
Iranian South Medical Journal. 2005; 7(2):
]183- 89. [Persian
Yamaguchi M , Kitamura A , Oda Y , Onishi
4-Y. Predicting the long-term 137Cs distribution in Fukushima after the Fukushima Daiichi nuclear power plant accident: a parameter
sensitivity analysis. J ENVIRON RADIOACTIV. 2014; 135(15): 135–46.
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آموزش مادام العمر را که به خصوص برای جوامع در حال
پيشرفت مانند کشور ما مورد نياز است فراهم آورد و نيز به
سبب آن می توان دانش پراکنده نخبگان کشورمان را از جای
جای جهان گرد آورد و در خدمت آموزش ديگر نسل های
جامعه به کار گرفت .از طرفی با توجه به سير نزولی نمرات در
مرحله ی يادداری ،نياز به بررسی بيشتر و ريشهيابی در اين باب
را می طلبد .با توجه به تاثير نقش انگيزش ،توانايی تحصيلی
يادگيرندگان ،توانايی استفاده از رايانه توسط آنان و لزوم کاربرد
همه ی امکانات آموزشی در محيط وب ،پيشنهاد می شود
مطالعاتی در اين زمينهها صورت گيرد.
از جمله محدوديت ها و مشکالت پژوهش حاضر ،عدم همکاری
برخی دانشجويان به دليل وقت گير بودن زمان آموزش و تعداد
آزمون ها ،مشکالت مربوط به پهنای باند و پايين بودن سرعت
اينترنت در ساعاتی از روز ،مشکالت مربوط به تهيه محتوی
آموزشی با توجه به نداشتن منبع پرستاری در رابطه با اين
موضوع و جدا کردن محتوی صرف ًا پرستاری ،مشکالت تهيه
امکانات و تجهيزات مورد نياز برای بارگذاری مطالب ،عدم
امکان انتخاب تعداد نمونه مساوی از هر دو جنس ،به دليل
مذکر بودن بيشتر واحدهای پژوهش ،بوده است .توجه به اين
نکته مهم است که يکی از معايب طرح انجام شده تک گروهی
بودن آن بوده است و پيشنهاد می شود که در اين خصوص
مطالعات دو يا چند گروهی انجام شده و اين روش با ساير
روشها مقايسه گردد.
تشکر و قدردانی
اين مطالعه برگرفته از يک پايان نامه ی دانشجويی است که در
شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسالمی
ايران تصويب شده است .بدين وسيله از مسئوالن دانشکده
پرستاری دانشگاه مذکور ،اساتيدی که در تعيين روايی
پرسشنامه و محتوی آموزشی همکاری کردند ،شرکت
نرم افزاری ايزايران و کليه دانشجويان شرکت کننده در طرح
سپاسگزاری میشود.
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Effect of radiation injured management education by web-based method on cognition
learning levels of nursing students
Baniyaghoobi F (BSc), Aliyari SH (Ph.D)*, Sharififar S (MSc), Pishgooei AH (MSc)
Abstract
Introduction:With the advent and spread of internet, this media has been used as a supplement for
to provide training and information needs.Therefore, this study was conducted to investigate the
Effect of radiation injured management education by web-based method on cognition learning levels of nursing students.
Methods:This single group training trial was carried out in 2013 on 30 nursing students of AJA
nursing school in Tehran, who were selected by simple randomization sampling method. Samples
were trained by web-based for radiation injured management. The effect of training was measure in
three levels of knowledge, apprehension and application before, immediately after training and 4
weeks later. Data were analyzed by SPSS-21 software using repeated measures ANOVA test.
Results:The mean and standard deviation of scores in all learning levels (knowledge, apprehension
and application) before, immediately after and 4 weeks after training were respectively 7.83±
2.561, 18.57±3.308 and 10.40±2.568 (p<0.001) and significant difference was observed between
the three phase in the test. The mean of scores in the post test had a greater increase but in the retention phase (4 weeks after training) had a large reduce.
Conclusion:In case of optimal conditions of the time and place and existence of educational aids
and in order to time saving (Possibility of 24-hour access every day of the week, flexibility this
method, be independent of time and place) in some of lessons can be used this modern training
method. In the other hand considering the role of motivation, learner's academic ability, learners'
ability to use the computer, and necessity of the use of all training facilities on the web, recommended that studies be done in these fields.
Keywords:Radiation injured management, web-based Training, Cognitive domain
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