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Abstract
Introduction: The need for learning through new methods for knowledge promotion is a basic need 
for acquire clinical skills. Therefore, the aim of this study was to compare the effect of e-learning, 
traditional and combination training on learning health assessment lesson in midwifery students..
Methods: This quasi-experimental study was conducted on 84 midwifery students at the Faculty of 
Nursing and Midwifery of Islamic Azad University, Abadan Branch in 2015. Samples were randomly 
divided into three groups. In the first group, e'learning by Using mobile phone, the second group was 
trained in the traditional way and in the third group of combined training. Then, from all three groups, 
a written and then a practical test was performed in the form of a checklist consisting of four-answer 
questions, and the final score of each person was the criterion for his control. One-way analysis of 
variance, Tukey tracking test, SPSS software and statistical tests were used to analyze the data.
Results: The results of this study showed that there was a statistically significant difference in the 
mean score of assignments and practical test (p <0.001) and the final score (p <0.001) in the three 
groups, but no statistically significant difference was observed between the mean score of the written 
test in the three groups (p = 0.27).
Conclusions: This study showed that combined education is more effective than other educational 
methods such as traditional education and e-learning using mobile phones in learning the health 
assessment of midwifery students.  Therefore, it is suggested that instead of using either traditional or 
electronic teaching methods alone, a combination of these two trainings be used in the form of a new 
teaching method (combined training) to lead to better and more active learning in students.
Keywords: Midwifery Students, Education, e-learning, Combined Learning, Traditional Training,



نشریه آموزش پرستاری       مقاله پژوهشی

آذر و دی 1399، دوره 9، شماره 5 

مقایسه سه روش آموزش الکترونیک،  سنتی و ترکیبی بر یادگیری درس  بررسی سالمت در 
دانشجویان مامایی 

راضیه شیرزادگان1، زینب رئیسی فر2، ناهید محمودی3، فریبا زرگر شیرازی4، نوراله طاهری 5* 

1- کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکزتحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران.
2-کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامائی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. 

3- کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.
4-گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آبادان، آبادان، ایران.

5- دکتری تخصصی پرستاری، استادیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران. 
ــادان، ایــران.     ــادان، آب ــه طاهــری، دکتــری تخصصــی پرســتاری، اســتادیار، دانشــکده پرســتاری و مامایــی، دانشــکده علــوم پزشــکی آب *نویســنده مســئول:  نورال

nttahery@gmail.com :ایمیــل

تاریخ پذیرش: 1399/9/1 تاریخ دریافت: 1399/7/29   

چکیده
 مقدمــه: نیــاز بــه یادگیــري از طریــق روش هــاي نویــن جهــت ارتقــاي دانــش، یــك نیــاز اساســي بــراي کســب مهــارت هــای بالینــي  
اســت. لــذا ایــن مطالعــه بــا هــدف مقایســه تاثیــر ســه روش آمــوزش الکترونیــك، ســنتی و ترکیبــی بــر یادگیــري درس بررســی ســالمت 

در دانشــجویان مامایــی انجــام شــد.
روش  کار: ایــن مطالعــه نیمــه تجربــی بــر روی 84  نفــر از دانشــجویان رشــته مامایــی دانشــکده پرســتاری و مامایــی دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحــد آبــادان در ســال 1394 انجــام گرفــت. افــراد نمونــه بــه روش تصادفــی ســاده بــه ســه گــروه تقســیم شــدند. در گــروه اول 
یادگیــری الکترونیــك بــا اســتفاده از تلفــن همــراه، گــروه دوم آمــوزش بــه شــیوه ســنتی و درگــروه ســوم آمــوزش ترکیبــی انجــام شــد. 
ســپس از هــر ســه گــروه آزمــون کتبــی و ســپس عملــی بــه صــورت چــك لیســتی متشــکل از ســواالت چهارجوابــی به عمــل آمــد و نمره 
نهایــی هــر فــرد معیــار ارزیابــی وی قــرار گرفــت. جهــت تحلیــل داده هــا از آزمــون هــای آمــاری واریانــس یکطرفــه و آزمــون تعقیبــی 

توکــی و نــرم افــزار spss و آزمــون هــای آمــاری اســتفاده شــد.
ــه هــا: نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه  اختــالف آمــاری معنــاداری در میانگیــن نمــره تکالیــف کالســی و آزمــون عملــی                 یافت
)p>0 /001( و نمــره نهایــی )p>0 /001( در ســه گــروه  وجــود داشــت امــا تفــاوت آمــاری معنــی داری بیــن میانگیــن نمــره  آزمــون 

 .)p=0/27(کتبــی در ســه گــروه  مشــاهده  نشــد
نتیجــه گیــری: ایــن مطالعــه نشــان دهنــده موثــر تــر بــودن آمــوزش بــه شــیوه ترکیبــی نســبت بــه ســایر روش هــای آموزشــی نظیــر 
آمــوزش ســنتی  و آمــوزش الکترونیــك بــا اســتفاده از تلفــن همــراه در یادگیــری درس بررســی وضعیــت ســالمت در دانشــجویان مامایــی 
بــود.  لــذا پیشــنهاد مــی شــود کــه بــه جــای بــه کار بــردن هــر کــدام از روش هــای آمــوزش ســنتی یــا الکترونیــك بــه تنهایــی، ترکیبــی 
از ایــن دو آمــوزش در قالــب روش نویــن آموزشــی )آمــوزش ترکیبــی( بــه کار گرفتــه شــود تــا منجــر بــه یادگیــری بهتــر و فعــال در 

دانشــجویان گــردد.
کلید واژه ها: دانشجویان مامایی، آموزش، یادگیری الکترونیك، آموزش ترکیبی، آموزش سنتی.

مقدمه
در دنیــاي امــروزي، توســعه و کاربــري فنــاوري اطالعــات تمامــي 
ــن  ــرار داده اســت. در ای ــر ق ــانها را تحــت تاثی ــي انس ــاد زندگ ابع
ــاي  ــه ه ــن پای ــي تری ــي از اصل ــوان یک ــه عن ــوزش ب ــان، آم می
ــن مهــم  ــر ای ــل توجهــي تحــت تاثی ــزان قاب ــه می ــز ب زندگــي نی
ــري  ــاي تاثیرپذی ــن نماده ــي از بارزتری ــت . یک ــه اس ــرار گرفت ق
ــي  ــري الکترونیک ــوع یادگی ــات، موض ــاوري اطالع ــوزش از فن آم

اســت کــه چنــدي اســت مــورد توجــه بســیاري از دانشــجویان و 
عالقــه منــدان بــه ادامــه تحصیــل قــرار گرفتــه اســت ]1[. تمــدن 
ــزاري  ــه اب ــه ب ــراد جامع ــش اف ــش دان ــت افزای ــوم، جه ــوج س م
ــه، ســریع و  ــم هزین ــع، ک ــه موق ــه ب ــاز داشــت ک ــدی  نی قدرتمن

ــد ]2[.  ــن باش مطمئ
تکنولــوژي موبایــل یکــی از ایــن نمودهــاي فــن آوري اطالعــات 
ــی  ــاي ارتباط ــایرتکنولوژي ه ــد س ــه مانن ــت ک ــات اس و ارتباط
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ــر  ــی ب ــوزش مبتن ــوان آم ــه عن ــه و ب ــوزش راه یافت ــوزه آم ــه ح ب
موبایــل مطــرح شــده اســت ]3[. آمــوزش موبایلــی زیــر مجموعــه 
آمــوزش الکترونیکــی اســت کــه تقریبــاً از ســال 2000 میــالدي در 
ــت ]3[. از  ــرده اس ــدا ک ــدارس رواج پی ــا و م ــا، نهاده ــازمان ه س
ــی از قبیــل عــدم  نظــر کشــورهاي در حــال توســعه ویژگــی های
وابســتگی دایــم بــه بــرق، قابلیــت دسترســی، نگهــداری و حمــل 
ــن  ــتفاده از تلف ــراي اس ــات ب ــن مالحظ ــان از مهمتری ــل آس و نق
همــراه بــه عنــوان وســیله یادگیــري بالقــوه محســوب مــی شــود 
ــا دیگــر فراگیــران و  ]4[. مــی تــوان از بازخــورد فــوري، تعامــل ب
ــري ]6[،  اســتادان ]5[، دسترســی آســان، جذابیــت و انعطــاف پذی
یادگیــري فعــال ]7[، بــه عنــوان مزایــای ایــن روش آموزشــی نــام 
ــد  ــی توان ــوژی همــراه م ــن اســت کــه تکنول ــر ای ــاد ب ــرد. اعتق ب
فرصــت هــای یادگیــری معنــی دار و خــارج از محیــط آموزشــی را 
گســترش دهــد ]8[ و ســبب افزایــش اعتمــاد بــه نفس دانشــجویان 

مــی گــردد ]9[.
ــا توجــه بــه ماهیــت خــاص حرفــه هــای علــوم پزشــکی، الزم  ب
ــواي  ــي از محت ــي واقع ــه درک ــن حرف ــران ای ــه فراگی ــت ک اس
مطالــب داشــته باشــند تــا در موقعیــت هــاي خــاص بالینــي در بــه 
کار گیــري دانــش فــرا گرفتــه شــده توانــا باشــند ]10[ و نیــاز بــه 
یادگیــري از طریــق روش هــاي نویــن و بکارگیــري آن در ارتقــاي 
دانــش و مهــارت مراقبــت از بیمــار و توجــه بــه ایــن مســئله کــه 
ــراي کســب  یادگیــري بصــورت دراز مــدت، یــك نیــاز اساســي ب
مهــارت هــا یــا قابلیــت هــاي بالینــي اســت، اهمیــت زیــادي دارد 
]11[. بــدون شــك، تلفــن همــراه یکــی از مهمتریــن و مؤثرتریــن 
ــراي کادر  ــکان را ب ــن ام ــه ای ــت ]6[ ک ــري اس ــاي یادگی ابزاره

پزشــکي نیــز فراهــم مــي ســازد ]11[.
ــتفاده از  ــیله اس ــوزش بوس ــد آم ــر مفی ــف تأثی ــات مختل مطالع
سیســتم هــاي مجــازي را  بــراي آمــوزش دروس مختلف پزشــکي 
نشــان داده انــد ]12،8[. تلفــن همــراه امــکان اســتفاده از فنــاوري 
را بــه خــارج از کالس هــاي درس گســترش داده و ســبب افزایــش 
دسترســی بــه تدریــس و مــواد آموزشــی معتبــر شــده اســت ]13[. 
)Jacob  2007( در بررســی فرهنــگ یادگیــري از طریــق تلفــن 
همــراه و آثــار آن برآمــوزش عالــی اشــاره کردنــد کــه ایــن روش 
ســبب ســهولت، انعطــاف پذیــري و بهبــود وضعیــت ارتباطــی در 
یادگیــري مــی شــود ]8[. در مطالعــات دیگــري نیــز مشــخص شــد 
ــر  ــري مؤث ــزان یادگی ــي در می ــث گروه ــس بح ــیوه تدری ــه ش ک

ــوده اســت ]14-16[.  ب
از آن جــا کــه یکــی از  معایــب برجســته یادگیــري از طریــق تلفــن 
همــراه، پهنــاي بانــد اســت ]6[ و منتقــدان روش هــای آموزشــی 
الکترونیــك معتقدنــد کــه در ایــن روش، اهــداف پژوهشــی مطلوب 
بــه راحتــی قابــل تبدیــل بــه هــدف هــای دقیــق و قابــل انــدازه 

ــند  ــی باش ــت یافتن ــداف، دس ــن اه ــاید ای ــتند و ش ــری نیس گی
ــي،  ــن روش آموزش ــب ای ــا و معای ــود مزای ــا وج ــن ب ]17[. بنابرای
ــاي  ــا روش ه ــد ت ــي کنن ــعي م ــي س ــور آموزش ــان ام متخصص
مختلــف را بــا هــم ترکیــب کننــد و معتقدنــد کــه روش ترکیبــي، 
یــك رویکــرد اثربخــش بــراي حــل ایــن مشــکالت اســت ]18[. 
                        .]19[ اســت  آمــوزش  بــه  جدیــد  نگاهــی  ترکیبــی؛  روش 
ــوان آن را نوعــی رویکــرد آموزشــی دانســت کــه فعالیــت  مــی ت
ــا فعالیــت هــای آمــوزش الکترونیــك  هــای آموزشــی ســنتی را ب
ادغــام مــی کنــد ]20[ و در آن از فعالیــت هــای مختلــف آموزشــی 
از جملــه آمــوزش چهــره بــه چهــره در کالس هــای درس مرســوم، 
یادگیــری الکترونیکــی زنــده بــه طــور همزمــان یــا غیــر همزمــان 
ــد یاددهــی-  ــنیداری، جهــت فرآین ــداری، ش ــواد آموزشــی دی و م
یادگیــری اســتفاده مــی شــود ]21[. از آن جــا کــه ایــن روش  یــك 
ــره  ــش به ــب افزای ــد ]22[،  موج ــی باش ــور م ــاگرد مح روش ش
وري، کاهــش هزینــه هــا، کاهــش زمــان حضــور در کالس هــاي 
ــه  ــر از هم ــالت انســاني ]24[ و مهمت ــش تعام ســنتی ]23[، افزای
ــا  ــردد ]25[ و ب ــي گ ــس م ــری و تدری ــای یادگی ــود راهبرده بهب
ایجــاد انعطــاف پذیــري در یادگیــري و بــا قابلیــت بهــر ه گیــري از 
مزایــاي روش هــای آموزشــی دیگــر، یــك روش مؤثــر در یادگیري 
دروس، خصوصــاً دروس عملــي، در دانشــگا ه هــاي علــوم پزشــکي 
کشــور اســت. تفهیــم نســبتاً کامــل مطالــب، هنــگام تــوأم بــودن 
ــب  ــل در جل ــن عام ــوري، مؤثرتری ــوري و غیرحض ــوزش حض آم

ــود ]26[. ــران ب ــت فراگی رضای
پژوهــش هــاي انجــام شــده در برخــي از دانشــگاه هــاي کشــور 
نیــز نشــان دادنــد کــه تعــداد زیــادي از مربیــان رشــته هــای علــوم 
ــس  ــال تدری ــاي غیرفع ــا از روش ه ــگاه ه ــن دانش ــکی ای پزش
ــه  ــود کــه قریــب ب ــي ب اســتفاده مــي کننــد ]27[.  و ایــن در حال
اتفــاق دانشــجویان آن هــا اســتفاده از روش هــاي فعــال و نویــن 
ــح داده و  ــال ترجی ــنتي و غیرفع ــاي س ــه روش ه ــي را ب آموزش
ــد  ــه اســتفاده از آن هــا نشــان مــي دادن ــادي نســبت ب تمایــل زی

 .]28[
ــراي  ــجویان ب ــوزش دانش ــواره در آم ــکی هم ــوم پزش ــاتید عل اس
حرفــه اي شــدن کــه منجــر بــه ایجــاد دانــش عمیــق و مهــارت 
هــاي تصمیــم گیــري شــود، دچــار چالــش بــوده انــد .روش هــاي 
آمــوزش الکترونیکــي اگرچــه نمــي توانــد جانشــین کاملــي بــراي 
معلــم باشــد، ولــي بــا اســتفاده از روش هــاي یادگیــري الکترونیکي 
بــه صــورت ترکیــب بــا روش هــاي معمــول، فــر آینــد یاددهــي - 
یادگیــري در آمــوزش پرســتاري را تســهیل مــي کند و پاســخگوي 
تغییــر ســریع و مــداوم قافلــه علــم و دانــش و نیازهاي دانشــجویان 

خواهــد بــود ]29[.
مطالعــه ذوالفقــاري و همــکاران )2009( نشــان داد کــه یادگیــري 
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ــت  ــزان رضای ــر می ــاداري ب ــور معن ــه ط ــي ب ــیوه ترکیب ــه ش ب
فراگیــران مؤثــر اســت ]30[. محققیــن معتقدنــد آمــوزش ترکیبــي 
مــي توانــد فاصلــه بیــن یادگیــري مطالــب عملــي و تئــوري را کــم 
کنــد ]31[. تحقیقــات انجــام شــده نشــان داده انــد کــه یادگیــري 
ترکیبــي مؤثرتــر از روش هــاي ســنتي و الکترونیکــي بــه تنهایــي 

ــت ]32-34[.  اس
بــا توجــه بــه ایــن کــه مراکــز آمــوزش پزشــکی همــواره بــه دنبال 
روش هــای آموزشــی بــوده انــد کــه در مقابــل ســایر روش هــای 
ــد و از  ــوردار باش ــری برخ ــی باالت ــی و اثربخش ــی از کارای آموزش
طرفــی، از آن جــا کــه آمــوزش ترکیبــی بــا عنایــت بــه جنبــه های 
انســانی تــا حــد زیــادی نــکات منفــی آمــوزش مجــازی را برطــرف 
ــنتی و  ــر دو روش س ــای ه ــدی از مزای ــره من ــکان به ــرده و ام ک
مجــازی را فراهــم کــرده اســت، مــی توانــد روش مناســبی بــرای 
دســتیابی بــه هــدف هــای یاددهــی و یادگیــری آمــوزش پزشــکی 
ــه  ــا عنایــت ب ــذا ب ــا کارایــی و اثربخشــی بهتــری باشــد ]25[. ل ب
ــوآوري روش آموزشــی تلفــن همــراه و ترکیبــي ایــن  اهمیــت و ن
پژوهــش بــا هــدف مقایســه تاثیــر روش آمــوزش از طریــق تلفــن 
همــراه تلفــن همــراه، آمــوزش معمــول )ســنتی( و آمــوزش 
ترکیبــی بــر میــزان یادگیــري درس بررســی وضعیــت ســالمت در  
دانشــجویان رشــته مامایــی دانشــکده پرســتاری و مامایی دانشــگاه 

ــادان در ســال 1394 انجــام شــد. آزاد اســالمی واحــد آب

روش کار
ــی و  ــه گروه ــی، س ــه تجرب ــق نیم ــك تحقی ــر ی ــش حاض پژوه
دو متغیــري اســت کــه بــه منظــور تعییــن تأثیــر متغیــر مســتقل 
روش آمــوزش الکترونیــك  و آمــوزش معمــول )ســنتی( و آمــوزش 
ــر  ــر متغی ــك( ب ــول و الکترونی ــی از روش معم ــی )ترکیب ترکیب
ــال 1394  ــش در س ــاي پژوه ــري واحده ــزان یادگی ــته می وابس
انجــام گرفــت.  جامعــه ي پژوهــش را 84 نفر از دانشــجویان رشــته 
مامایــی دانشــکده پرســتاری و مامایــی دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
آبــادان تشــکیل دادنــد. دانشــجویان تــرم ســه رشــته مامایــی کــه 
ــوزش                                                                   ــتاد آم ــك اس ــط ی ــك کالس درس و توس ــی در ی همگ
ــای  ــر حســب معیاره ــاده و ب ــی س ــه روش تصادف ــد، ب ــی دیدن م
ورود بــه مطالعــه، در شــش گــروه آموزشــی کارآمــوزی بــرای درس 
بررســی وضعیــت ســالمت قــرار داده شــدند و مقایســه روش هــای 
آموزشــی نامبــرده، بــدون تدویــن دوره مســتقل خاصــی و صرفــا در 
همــان دوره واحــد کارآمــوزی اخــذ شــده توســط دانشــجو، انجــام 

شــد.
ــه  ــه تمایــل ب ــوان ب ــه مطالعــه مــی ت از جملــه معیارهــای ورود ب
ــت  ــه واحــد وضعی ــرم ســه ک شــرکت در پژوهــش، دانشــجوی ت
ــای  ــه معیاره ــرد. از جمل ــرده باشــد، اشــاره ک ســالمت را اخــذ ک

خــروج در ایــن پژوهــش نیــز عــدم شــرکت در آزمــون و جلســات 
ــدا  ــه ابت ــود ک ــورت ب ــن ص ــه ای ــه ب ــام مداخل ــوه انج ــود. نح ب
دانشــجویان بــه روش در دســترس بــه 6 گــروه 14 نفــره تقســیم 
شــدند. ســپس از بیــن 6 گــروه، بــه صــورت تصادفــی ســاده، بــه 
ســه دســته دو گروهــه تقســیم شــدند. بــه ایــن صــورت کــه بــرای 
هــر کــدام از 6 گــروه، یــك شــماره از 1-6 در نظــر گرفتــه شــد 
و ســپس قرعــه کشــی انجــام شــد و هــر بــار دو شــماره بصــورت 
تصادفــی انتخــاب میشــد. شــماره هــای انتخــاب شــده اول ودوم 
در دســته اول، شــماره انتخــاب شــده ســوم و چهــارم در دســته دوم 
ــرار  ــوم ق ــته س ــم در دس ــم و شش ــده  پنج ــاب ش ــماره انتخ و ش

گرفتنــد.
ــی  ــه مرب ــنتی( ک ــول )س ــه روش معم ــروه( اول  ب ــته )گ ــه دس ب
در بخــش بــه صــورت عملــی و معاینــه بیمــار بــرای دانشــجویان 
درس را ارائــه مــی داد، آمــوزش داده شــد. بــرای دســته دوم، ابتــدا 
بــه روش ســنتی آمــوزش حضــوری داده شــد )مطابــق دســته اول(، 
ــاعته  ــك س ــم ی ــدادی فیل ــوزش مجــازی، تع ــرای آم و ســپس ب
ــرار داده و  ــجویان ق ــار دانش ــالمت در اختی ــت س ــی وضعی بررس
ــپس  ــد. س ــگاه کنن ــم را ن ــه فیل ــد ک ــته ش ــجویان خواس از دانش
ــروه مجــازی تشــکیل داده و  ــك گ ــی ی ــای اجتماع ــبکه ه در ش
ــك  ــدت ی ــه م ــروه کــرده و هــر شــب ب دانشــجویان را عضــو گ
ســاعت در خصــوص فیلــم مشــاهده شــده بــا دانشــجویان بحــث 
و بــه ســواالت آنهــا پاســخ داده مــی شــد )آمــوزش ترکیبــی(. در 
دســته ســوم نیــز فقــط فیلــم درس مربوطــه در اختیــار دانشــجویان 
ــی  ــه دانشــجویان نم ــوزش حضــوری ب ــی آم ــه و مرب ــرار گرفت ق
داد. دانشــجویان از طریــق عضویــت در گــروه مجــازی هــر شــب 
ــك  ــدت ی ــه م ــبانه( ب ــدت 6 جلســه ش ــه م ســاعت 10 شــب )ب
ــی بحــث و گفتگــو مــی  ــا مرب ــم ب ســاعت پــس از مشــاهده فیل
ــاس  ــر اس ــه و ب ــتان مراجع ــه بیمارس ــد ب ــپس روز بع ــد. س کردن
فرمــت برگــه شــرح حــال و معاینــه کــه در اختیــار همــه گــروه هــا 
قــرار مــی گرفــت، بیمــاران خــود را معاینــه مــی کردنــد. در ایــن 
مطالعــه چنــد پروســیجر مهــم )نحــوه اخــذ شــرح حــال، معاینــه 
سیســتم قلــب و عــروق، معاینــه سیســتم ریــوی، معاینــه شــکم، 
ــر و  ــه س ــکلتی و معاین ــی و اس ــی، عضالن ــه سیســتم عصب معاین
ــه  ــوزش، ب ــف آم ــه روش مختل ــه س ــوش( ب ــم و گ ــردن، چش گ
ــد از آمــوزش از  دانشــجویان آمــوزش داده شــد. ســپس در روز بع
همــه گــروه هــا خواســته مــی شــد کــه یــك بیمــار را طبــق فرمت 
ــه صــورت یــك  ــار، بررســی کــرده و نتیجــه بررســی را ب در اختی
فیلــم ویدیویــی تهیــه و بــه مربــی خــود تحویــل دهنــد )آزمــون 

اول(. 
پــس از پایــان هــر کارآمــوزی، دو آزمــون از هــر گــروه اخــذ شــد. 
یــك آزمــون کتبــی از مباحــث آمــوزش داده شــده کــه شــامل 20 
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ســئوال چهــار گزینــه ای کــه در ســه گــروه مختلــف آموزشــی ســه 
ــوزی  ــان کارآم ــه و در پای ــا هــم ســنگ تهی ــه ســئوال تقریب نمون
هــر دو گــروه مشــترک آزمــون بــه عمــل آمــد )آزمــون دوم(. قابــل 
ذکــر اســت جهــت اینکــه ســواالت از ســطح یکســانی برخــودار 
باشــند، کلیــه ســواالت توســط همــان مربــی بالینــی درس وضعیت 
ســالمت طراحــی شــد و ســپس بــا اســتفاده از تحلیــل داده  هــای 
ــت  ــط آماریس ــه آن توس ــوط ب ــای مرب ــم  ه ــبکه  ای و الگوریت ش

تهیــه و تنظیــم گردیــد. 
پــس از آزمــون کتبــی از هــر دانشــجو یــك آزمــون عملــی نیــز 
گرفتــه مــی شــد بــه طــوری کــه بــا اســتفاده از چنــد نفــر بیمارنمــا 
کــه بــرای اینــکار دعــوت مــی شــدند از هــر دانشــجو دو پروســیجر 
بــه صــورت عملــی ســئوال مــی شــد )آزمــون ســوم(. در نهایــت 
نمــره کســب شــده از هــر ســه آزمــون مــالک نمــره نهایــی هــر 
ــه  ــوع س ــان از مجم ــد. در پای ــی ش ــه م ــر گرفت ــجو در نظ دانش
آزمــون برگــزار شــده نمــره دانشــجو از 20 محاســبه مــی شــد و 
ــا 14/99 یادگیــری  ــی، 10 ت ــا 20 یادگیــری عال ــه نمــرات 15 ت ب

متوســط و نمــرات کمتــر از 10 را یادگیــری ضعیــف در نظــر گرفتــه 
ــی از  ــه آزمون ــچ گون ــز هی ــه نی ــام مداخل ــل از انج ــد. قب ــی ش م
دانشــجویان گرفتــه نشــد کــه علــت عــدم گرفتــن پیــش آزمــون 
نیــز بــه دلیــل هــم ســطح بــودن افــراد شــرکت کننــده در پژوهش 
بــود کــه همگــی همکالســی و در یــك تــرم یکســان )تــرم ســوم( 

مشــغول بــه تحصیــل بودنــد.
الزم بــه توضیــح اســت کــه این مطالعــه حاصــل طرح دانشــجویی 
مصــوب شــده از کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی آبــادان بــه شــماره 
اخــالق 112S94 بــود. قبــل از شــروع مطالعــه رضایــت آگاهانــه 
جهــت شــرکت در پژوهــش توســط دانشــجویان تکمیــل شــد. پس 
ــل داده هــا از آزمــون هــای  از جمــع آوری داده هــا، جهــت تحلی
ــار( و  ــن و انحــراف معی ــی، درصــد، میانگی ــاری توصیفی)فراوان آم
تحلیلــی توزیــع احتمــال و آنالیــز واریانــس یکطرفــه بــا اســتفاده از 
 p>0 /05 ــی داری ــزار spss نســخه 22 و در ســطح معن ــرم اف ن

انجــام شــد.

 نمودار1: کانسورت در مطالعه حاضر
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یافته ها
ــد و  ــام ش ــتاری انج ــجوی پرس ــر روی 84 دانش ــه ب ــن مطالع ای
ــر اســاس معیارهــای  ــه هــا ب ــه ریزشــی در نمون چــون هیــچ گون
خــروج وجــود نداشــت، لــذا آنالیــز بــر روی 84 نفــر صــورت گرفت. 
میانگیــن ســنی شــرکت کننــدگان در ایــن پژوهش 0/9±19 ســال 
ــث )64/28%( و  ــر مون ــه هــای پژوهــش شــامل 54 نف ــود. نمون ب
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــدول1(. ب ــود )ج ــر )35/71%( ب ــر مذک 30 نف
ــون  ــی، آزم ــون عمل ــه روش آزم ــه س ــجویان ب ــیابی دانش ارزش
کتبــی و ارائــه تکلیــف انجــام شــده بــود، نتایــج این ســه ارزشــیابی 
را در ســه گــروه روش آمــوزش معمولــی )G1(، آمــوزش ترکیبــی 
 )G3( ــا اســتفاده از تلفــن همــراه )G2( و آمــوزش الکترونیــك ب
بــا هــم مقایســه شــد و در پایــان ارزشــیابی کلــی ســه گــروه نیــز 

مقایســه و نتیجــه گیــری شــد. بــا توجــه بــه تاییــد توزیــع نرمــال 
داده هــا، از آزمــون تحلیــل واریانــس یکطرفــه بــرای تحلیــل داده 

هــا اســتفاده شــد. 
نتایــج حاصــل از آنالیــز واریانــس یکطرفــه نشــان داد کــه میانگین 
نمــره  تکالیــف درســی در واحــد بررســی وضعیت ســالمت، در ســه 
گــروه آمــوزش معمولــی، آمــوزش ترکیبــی و آمــوزش الکترونیــك 
بــا اســتفاده از تلفــن همــراه اختــالف آمــاری معنــی داری داشــت 
)p>0/04(. آزمــون تعقیبــی توکــی نشــان داد کــه بیشــترین 
اختــالف بیــن میانگیــن نمــره گــروه آمــوزش ترکیبــی و آمــوزش 
الکترونیــك )p>0/001( مــی باشــد و بیــن میانگیــن نمــره گــروه 
ــوزش  ــراه و آم ــن هم ــتفاده از تلف ــا اس ــك ب ــوزش الکترونی آم
ــاری مشــاهده  ــی داری از نظــر آم ــاری معن ــالف آم ــی اخت معمول

ــودار 2(.  ــد )p>0/05( )نم نش
         جدول 1. توزیع متغیرهای دموگرافیك واحدهای مورد پژوهش در سه گروه آموزش معمولی، آموزش ترکیبی و آموزش الکترونیك

رده بندیمتغیر
گروه آموزش الکترونیكگروه آموزش ترکیبیگروه آموزش معمولی

p-value
تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(

جنسیت
11)29/%39(11)29/%39(8)58/%28(مذکر

0/352
17)60/71%(17)60/71%(20)71/42%(مونث

18/990/83±19/050/82±19/130/03±0/98)میانگین± انحراف معیار(سن 

نمودار 2: مقایسه میانگین نمرات تکلیف کالسی دانشجویان در درس بررسی وضعیت سالمت در سه گروه آموزش معمولی )G1(، آموزش ترکیبی )G2( و آموزش 
)G3( الکترونیك

آنالیــز واریانــس یکطرفــه تفــاوت آمــاری معنــی داری بیــن 
ــی  ــجویان، در درس بررس ــی  دانش ــون کتب ــره آزم ــن نم میانگی
ــوزش  ــی، آم ــوزش معمول ــروه آم ــه گ ــالمت، در س ــت س وضعی
ترکیبــی و آمــوزش الکترونیــك نشــان نــداد )p=0/27(. امــا نتیجه 
مقایســه میانگیــن نمــره ســه گــروه  در آزمــون عملــی دانشــجویان 
در درس بررســی وضعیــت ســالمت، نشــان داد کــه از نظــر آمــاری 

اختــالف معنــی داری بیــن میانگیــن ســه گــروه آمــوزش معمولــی، 
ــن  ــتفاده از تلف ــا اس ــك ب ــوزش الکترونی ــی و آم ــوزش ترکیب آم
ــن  ــن میانگی همــراه وجــود دارد، بطوریکــه بیشــترین اختــالف بی
ــالمت  ــت س ــی وضعی ــجویان در درس بررس ــی دانش ــره کتب نم
  )p>0/001( ــك ــوزش الکترونی ــی و آم ــوزش ترکیب ــروه آم در گ
ــجویان در درس  ــی دانش ــره کتب ــن نم ــن میانگی ــد و بی ــی باش م
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بررســی وضعیــت ســالمت در گــروه آمــوزش معمولــی و آمــوزش 
الکترونیــك اختــالف آمــاری معنــی داری مشــاهده نشــد )نمــودار 
2(. طبــق نمــودار ذیــل، ایــن اختــالف بــه ایــن معنــی اســت کــه 
در ارزشــیابی کتبــی دانشــجویان، هــر ســه روش آمــوزش معمولی، 
ــر  ــدازه موث ــك ان ــه ی ــك ب ــوزش الکترونی ــی و آم ــوزش ترکیب آم

ــی  ــوزش ترکیب ــجویان، آم ــی دانش ــیابی عمل ــا در ارزش ــد ام بودن
نســبت بــه ســایر روش هــای مطــرح شــده، بیشــترین تاثیــر را بــر 
میــزان یادگیــری دانشــجویان داشــته و بهتــر از دو روش آمــوزش 

ــوده اســت. ــی و آمــوزش الکترونیــك ب معمول

 
نمودار 3: مقایسه میانگین نمره آزمون عملی دانشجویان در درس بررسی وضعیت سالمت در سه گروه آموزش معمولی )G1(، آموزش ترکیبی )G2( و آموزش الکترونیك 

)G3(

ــاداری در میانگیــن  ــه تفــاوت آمــاری معن ــز واریانــس یکطرف آنالی
ــی  دانشــجویان، در درس بررســی وضعیــت ســالمت،  نمــره نهای
ــوزش  ــی و آم ــوزش ترکیب ــی، آم ــوزش معمول ــروه آم ــه گ در س

 .(p>0/05( ــان داد ــراه نش ــن هم ــتفاده از تلف ــا اس ــك ب الکترونی
ــروه  ــره گ ــن نم ــن میانگی ــالف بی ــترین اخت ــه بیش ــه ک بطوریک

ــود.  ــك )p>0/001( ب ــوزش الکترونی ــی و آم ــوزش ترکیب آم

 
)G3( و آموزش الکترونیك )G2( آموزش ترکیبی ،)G1( نمودار 4: مقایسه میانگین نمره نهایی دانشجویان در درس بررسی وضعیت سالمت در سه گروه آموزش معمولی

بحث 
ــس  ــه روش تدری ــر س ــی  تاثی ــدف بررس ــا ه ــر ب ــه حاض مطالع
بــه روش آمــوزش معمولــی )ســنتی(، آمــوزش ترکیبــی )ســنتی-

ــا اســتفاده از تلفــن همــراه  الکترونیــك( و آمــوزش الکترونیــك ب
ــوزی  ــن کارآم ــت ســالمت حی ــی وضعی ــری درس بررس در یادگی
ــه  ــان داد ک ــا  نش ــه ه ــد. یافت ــام ش ــی انج ــجویان مامای دانش
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ــی  ــف کالس ــی  و تکالی ــون عمل ــد آزم ــی در بع ــوزش ترکیب آم
توانســته تاحــدودی انتظــارات مربــوط بــه یادگیــری را بیــش از دو 
روش ســنتی و یادگیــری الکترونیــك بــا اســتفاده از تلفــن همــراه 
محقــق ســازد. ایــن درحالیســت کــه در بعــد آزمــون کتبــی هر ســه 
روش آمــوزش ترکیبــی، آمــوزش ســنتی و آمــوزش الکترونیــك بــا 
ــوده انــد. ــدازه موثــر ب ــه یــك یــك ان اســتفاده از تلفــن همــراه ب
ــر  ــی، تاثی ــف کالس ــه تکالی ــان داد در حیط ــر نش ــه حاض مطالع
آمــوزش ترکیبــی بــر یادگیــری درس بررســی وضعیــت ســالمت 
دانشــجویان تــرم ســه مامایــی بهتــر از دو روش آمــوزش ســنتی 
نیــز و آمــوزش الکترونیــك بــا اســتفاده از تلفــن همــراه بوده اســت 
ــه  ولــی  تاثیــر دو روش آمــوزش ســنتی و آمــوزش الکترونیــك ب
ــا نتایــج حاصــل از یافتــه  یــك انــدازه بــوده اســت. ایــن یافتــه ب
احمــدی و نخســتین روحــی )2014( ]35[،  پژوهــش  هــای 
Fletcher )2007( ]36[، چــراغ چشــم )2007( ]37[، عمــادی و 
ــکاران )38[ )1397[، Acelajado )2011( ]39[ و ســیدی و  هم
یعقوبــی )40[ )2012[، Kizoori و همــکاران )1395( ]41[ هــم 

راســتا مــی باشــد. 
ــر از  ــی بهت ــه شــیوه ترکیب ــه حاضــر نشــان داد  آمــوزش ب مطالع
آمــوزش ســنتی و آمــوزش ســنتی نیز بهتــر از یادگیــری الکترونیك 
بــا اســتفاده از تلفــن همــراه بــوده اســت کــه ایــن یافتــه بــا نتایــج 
یافتــه هــای حاصــل از مطالعــه نوریــان و همــکاران ]42[ و مطالعه 
رضویــه و همــکاران ]43[ هــم راستاســت. ایــن در حالیســت کــه 
ــه  ــده ک ــان ش ــکاران )1397( ]44[، بی ــدن آرا و هم ــه ب در مطالع
آمــوزش ســنتی موثــر تــر از آمــوزش الکترونیــك بــوده اســت کــه 
ــی و  ــتم آموزش ــوع سیس ــر ن ــه خاط ــاوت ب ــن تف ــت ای ــاید عل ش
نحــوه بیــان متفــاوت افــراد باشــد. روش آمــوزش ترکیبــی تلفیقــی 
از فعالیــت هــای مختلــف آموزشــی از جملــه آمــوزش چهــره بــه 
ــداری،  ــواد آموزشــی دی ــده و م ــری الکترونیکــی زن ــره، یادگی چه
ــوده  ــور ب ــاگرد مح ــی  ش ــوزش ترکیب ــت ]21[. آم ــنیداری اس ش
]22[ و موجــب افزایــش  ارتبــاط بــا یادگیرنــده هــا ]24[ و  بهبــود 
شــیوه هــای یادگیــری شــده ]25[ و بــا ایجــاد انعطــاف پذیــري در 
ــك روش  ــی، ی ــای آموزش ــایر روش ه ــی از س ــري و ترکیب یادگی

مؤثــر در یادگیــري مــی باشــد.
ــه  ــج مطالع ــه نتای ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــان نم ــد بی ــت بای در نهای
ــوان گفــت  ــی ت ــر شــده، م ــات ذک ــج ســایر مطالع حاضــر  و نتای
ــای  ــال روش ه ــه دنب ــواره ب ــکی هم ــوزش پزش ــز آم ــه مراک ک
آموزشــی بــوده انــد کــه در مقابــل ســایر روش هــای آموزشــی از 
کارایــی و اثربخشــی باالتــری برخــوردار باشــد و از طرفــی، از آن 
جــا کــه آمــوزش ترکیبــی بــا عنایــت بــه جنبــه هــای انســانی تــا 

ــکات منفــی آمــوزش مجــازی را برطــرف کــرده و  ــادی ن حــد زی
امــکان بهــره منــدی از مزایــای هــر دو روش ســنتی و مجــازی را 
فراهــم کــرده اســت، مــی توانــد روش مناســبی بــرای دســتیابی به 
هــدف هــای یاددهــی و یادگیــری آمــوزش پزشــکی بــا کارایــی و 

اثربخشــی بهتــری باشــد.
ــرعت  ــه س ــوان ب ــي ت ــر م ــه حاض ــاي مطالع ــت ه از محدودی
ــوزش  ــامانه آم ــت و س ــبکه اینترن ــه ش ــي ب ــب، دسترس نامناس
ــران در  ــي از فراگی ــي بعض ــنایي ناکاف ــگاه، آش ــك دانش الکترونی
ــه  ــك ک ــوزش الکترونی ــامانه آم ــت و س ــبکه اینترن ــتفاده از ش اس
ــك  ــوزش الکترونی ــراي آم ــد اج ــالل در رون ــاد اخت ــب ایج موج
ــن  ــب ممک ــه مطال ــر در ارائ ــدم و تاخ ــود تق ــن وج ــود. همچنی ب
اســت ایجــاد ســوگیري ناشــي از یــادآوري نمــوده باشــد. جلســات 
آمــوزش ســنتي در ســاعات آخــر کارامــوزی برگــزار مــي شــد کــه 
ــت  ــش کیفی ــه و کاه ــدم توج ــتگي، ع ــب خس ــد موج ــي توان م
ــذا پیشــنهاد مــي شــود مطالعــات  یادگیــري در فراگیــران شــود. ل
ــده در مــورد ســایر روش هــاي آمــوزش بصــورت همزمــان و  آین

ــود. ــام ش ــان انج ــرایطی یکس درش

نتیجه گیری
ایــن مطالعــه نشــان دهنــده موثــر تــر بــودن آمــوزش بــه شــیوه 
ــر آمــوزش  ــه ســایر روش هــای آموزشــی نظی ــی نســبت ب ترکیب
ــراه در  ــن هم ــتفاده از تلف ــا اس ــك ب ــوزش الکترونی ــنتی  و آم س
یادگیــری درس بررســی وضعیــت ســالمت در دانشــجویان مامایــی 
بــود.  لــذا پیشــنهاد مــی شــود کــه بــه جــای بــه کار بــردن هــر 
کــدام از روش هــای آمــوزش ســنتی یــا الکترونیــك بــه تنهایــی، 
ترکیبــی از ایــن دو آمــوزش در قالــب روش نویــن آموزشــی 
)آمــوزش ترکیبــی( بــه کار گرفتــه شــود تــا منجــر بــه یادگیــری 

ــردد. ــال در دانشــجویان گ ــر و فع بهت

سپاسگزاری
ایــن مقالــه حاصــل طــرح تحقیقاتــی مصــوب کمیتــه تحقیقــات 
دانشــکده پرســتاری و مامایــی آبــادان انجــام گرفــت؛ لــذا، ضمــن 
ــاري  ــا ی ــه م ــرح ب ــن ط ــه درای ــرادي ک ــۀ اف سپاســگزاري از کلی

رســاندند، زحمــات آنهــا را ارج مــی نهیــم.

تضاد منافع
هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است.
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