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 چکیده
های نوین و فعال برای ارتقای کیفیت  از جمله روش غیرحضوریآموزش زمینه و هدف: 

. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه تأثیر آموزش به روش سخنرانی و لوح فشرده آموزشی است

 .بر یادگیری شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم از درس روش تحقیق صورت گرفت

نفر انجام شد. دانشجویان به روش  33این مطالعه کارآزمایی آموزشی بر روی  روش بررسی:

نفر( قرار گرفتند.  82نفر( و لوح فشرده ) 24تصادفی ساده در دو گروه شامل: گروه سخنرانی )

ها با استفاده از  ماه بعد از آموزش انجام گرفت. داده آزمون هرگروه قبل و یک آزمون و پس پیش

 یل شدند. اسکوئر، تی زوجی و تی مستقل تجزیه و تحل های کای آزمون

فهمیدن و نمره  نمره میانگین نمرات کل، نمره دانش، درداری  ختالف آماری معنیا :ها یافته

، لوح فشردهدر گروه آموزش در گروه سخنرانی دیده شد، ولی قبل و بعد از آموزش  ؛ترکیب

اختالف آماری  ،های مختلف یادگیری شناختی تمام حیطه درافزایش میانگین نمره کل  باوجود

اختالف آماری  تنها ،در گروه آموزش سخنرانی. نشد مشاهدهداری بین نمره قبل و بعد  معنی

مشاهده شد قبل و بعد از آموزش  ،میانگین درصد تغییرات نمرات کل و نمره دانشدر  دار معنی

(25/2>p .) 

نمره حیطه دانش در در این مطالعه، درصد تغییرات کل نمره یادگیری شناختی و  گیری: نتیجه

داری بیش از گروه لوح فشرده تغییر کرد. لذا روش  گروه آموزش سخنرانی، به شکل معنی

توانند در افزایش نمره دانش درس روش تحقیق مؤثر باشند،  آموزش سخنرانی و لوح فشرده می

 تر است.  های یادگیری شناختی، آموزش سخنرانی مناسب اما در سایر حیطه

 ها؛ دانشجویان؛ قم، ایران. روش -یریادگآموزش؛ ی-یادگیری: ها کلید واژه

 

 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
 44 مرداددوره نهم، شماره پنجم، 

  08الی  11صفحه 

 
  مقاله پژوهشيمقاله پژوهشي

(Original Article) 

 

 

 

 

 

 :نمایید استناد زیر صورت به مقاله این به لطفاً
Mohammadbeigi A, Mohammadsalehi N, Arsang Jang Sh, Ansari H, Ghaderi 

E. A Study on the effect of of lecture-based and CD-based educational methods 

on cognitive learning of research methods course in tudents  

of Qom University of Medical Sciences, Iran.  

Qom Univ Med Sci J 2015;9(5):71-80. [Full Text in Persian]
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 و همکاران ابوالفضل محمدبیگی                                           ... مقایسه تأثیر دو روش آموزش سخنرانی و لوح فشرده بر یادگیری شناختی درس روش تحقیق،بررسی 

 

 مقدمه  
 هر وظیفه و است یادگیری جهت ارتقای هدفمند فعالیتی آموزش،

وارد  آن به که است دانشجویانی رشد و آموزشی، آموزش مؤسسه

پزشکی نیز  علوم های رشته در آموزش اصلی هدف شوند،   می

های  مهارت توسعه ای، حرفه های شایستگی رشد بر عالوه

 . رسیدن به(8)باشد  کارآمدی می و گشایی مسئله گیری، تصمیم

 و جامع کامل آموزشی سیستم یک نیازمند قطعاً اهدافی، چنین

 روش با و صورت سنتی به بیشتر کشور، در آموزش امروزه،. است

 طبق. گردد می پاورپوینت ارائه از استفاده با استاد سخنرانی

 های کالس در اکثریت دانشجویان امروزه، شده، انجام تحقیقات

 از ندارند، را فعال یادگیری تجربه محیط و غیرفعال بوده درس

 سنگین بار تمام که است مشکل اساتید نیز برای دیگر، طرف

 چراکه باشند؛ یادگیری کننده تسهیل و دوش کشیده به را آموزش

ارائه  در محور یک عنوان به معلم نقش آموزش، سیستم سنتی در

 (. 2-4دارد ) قرار درسی محتوای

آموزشی،  های روش ارتقای جهت استراتژیک های از برنامه یکی

 و در دسترس مدرسی عنوان به اطالعات فناوری از گیری بهره

یادگیری  عنوان به آن از که آموزشی نوین روش .است جامع

یادگیری  و آموزش بهتر؛ عبارت به یا مجازی الکترونیکی،

 نوین در آموزشی نظام یک عنوان به شود، می یاد الکترونیکی

 است عبارت الکترونیکی . یادگیری(5) است مطرح امروز دنیای

 (. یادگیری6،3یادگیری ) برای فناوری اطالعات کارگیری به از

 لوح طریق از تواند می که است ابداع آموزشی یک الکترونیکی

 مبتنی آموزش شامل که گردد ارائه اینترنت یا شبکه محلی فشرده،

 که باشد. یادگیری الکترونیکی  می وب بر مبتنی آموزش و بر رایانه

 از یادگیری است به بر فناوری مبتنی یادگیری روش ترین پیشرفته

 اطالق دیگر نیز الکترونیکی بستر ارتباط نوع هر یا وب طریق

تواند  . همچنین آموزش با لوح فشرده می(1)شود  می

 کرده برطرف سنتی روش را به آموزش در موجود های محدودیت

 . باوجود(3-82را فراهم کند ) پذیری انعطاف و آسان یادگیری و

حدود  کشور، یها اکثر دانشگاه در سخنرانی روش بودن مرسوم

 هفته 1عرض  در روش وسیله این شده به ارائه یها آموزش 12%

 برای تنها نه (. آموزش با لوح فشرده83-85شود ) می فراموش

 از  یـیک وانـعن به هـکـبل ی؛ـاددهـی و ریـادگیـی ایـه روش رـیـتغی

 

قرار  استفاده مورد تواند نیز می سنتی آموزش در تکمیلی های روش

 وقت در بوده و ممکن دور از راه یادگیری در این آموزش، .گیرد

 گذاری اشتراك به امکان همچنین شود. جویی می صرفه نیز هزینه و

به  توجه (. با86،83گردد ) می فراهم برای دانشجویان اطالعات

 به یادگیری نیاز و دنیا در ای رایانه آموزش روزافزون گسترش

 قم علوم پزشکی دانشگاه های سیاست راستای در و العمر مادام

 بر ای، پژوهشگران رایانه دور راه از آموزشی های برنامه ارائه جهت

 آموزش روش دو یرثتأ مقایسه هدف با ای مطالعه تا شدند آن

 آموزش سنتی به روش سخنرانی الکترونیک مبتنی بر لوح فشرده و

دانشجویان  در روش تحقیق ی درسناختش یریادگی طهیحبر 

 . دهند انجام پزشکی قم علوم دانشگاه

 

 روش بررسی
               ی ـراحـط بای ـوزشـی آمـایـارآزمـه کـعـالـن مطـدر ای

روش  دو آزمون در دو گروه مختلف، تأثیر پس -آزمون  پیش

و  سنتی کارگاهی روش به آموزش آموزشی شامل متفاوت

این بررسی در . گرفت قرار مقایسه مورد آموزش با لوح فشرده

دانشگاه علوم پزشکی قم در  و باالترجامعه دانشجویان ترم دوم 

انجام شد. با در نظر  8333و در تیرماه  8332-8333سال تحصیلی 

نمره  3منظور پیداکردن حداقل  و به α ،2/2=β=25/2گرفتن 

اختالف در میانگین نمره آزمون پایلوت بین دو گروه، حجم نمونه 

 نفر محاسبه شد. از آنجاکه بیشتر دانشجویان تمایل 83در هرگروه، 

منظور تأمین نظر  های حضوری را داشتند به به شرکت در کالس

قبول، حجم نمونه  داشتن توان مطالعه در حد قابل آنها، همچنین نگه

صورت دو به یک در گروه مداخله و کنترل در نظر گرفته شد و  به

بر این اساس مقرر گردید در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 

 ند. ونفر وارد ش 88و  22حداقل 

فراخوان کارگاه  ،هایی گیری، ابتدا در طی اطالعیه جهت نمونه

که و باالتر داده شد و فهرستی از تمامی دانشجویان ترم دوم 

های ورود به مطالعه را  داوطلب شرکت در پژوهش بوده و ویژگی

نیز دارا بودند تهیه گردید. سپس بعد از شرح روند مطالعه و کسب 

ن با روش تصادفی ساده به دو گروه رضایت آگاهانه، داوطلبی

ها به مطالعه  تحت آموزش تخصیص یافتند. معیارهای ورود نمونه

 اینترنت و  ،ر، دسترسی به رایانهـرم دوم و باالتـوی تـل دانشجـماـش
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ای از  برخورداری از مهارت کار با اینترنت بود. در هر مرحله 

 گردآوری ابزارها وجود داشت.  پژوهش، حق خروج برای نمونه

 قسمت اول پرسشنامه شامل:. بود ساخته محقق پرسشنامه ها، داده

. بود تأهل( تحصیلی و جنس، ترم )سن، دموگرافیک اطالعات

گیری یادگیری  برای اندازهآزمون  آزمون و پس سؤاالت پیش

درس روش تحقیق با نظر استاد مربوطه و مشاوره چند نفر از اساتید 

های رفرانس طرح گردید  های کتاب بخشمجرب روش تحقیق از 

و سپس با همکاری و راهنمایی یکی از اساتید سنجش و 

تر  گیری؛ سؤاالت نامناسب حذف، و سؤاالت بهتر و مناسب اندازه

سؤال(  32جایگزین شد که در نهایت، دو آزمون )هرکدام شامل 

شده در قبل و  های ارائه سختی آزمون پرسشنامهطراحی گردید. 

 ز آموزش، یکسان در نظر گرفته شد. بعد ا

درس  با رابطه در ای سؤال چهار گزینه 32 شامل پژوهش سؤاالت

     سؤال(،  6) دانشهای مختلف  بود که حیطه روش تحقیق

 ترکیبسؤال(،  5) تحلیلسؤال(،  4) کاربستنسؤال(،  5) فهمیدن

 شد. برای پاسخ سؤال( را شامل می 5سؤال( و ارزشیابی ) 4)

 صفر صورت نمره غیر این در و یک نمره سؤاالت، به صحیح

محتوای مطالب آموزشی نیز براساس رئوس شد.  درنظر گرفته می

ساعت تدریس در دو  82اصلی سرفصل درس جهت آموزش طی 

آوردن روایی آزمون از روایی  روز مشخص گردید. برای به دست

وطه، محتوایی استفاده شد. بدین منظور با نظر استاد درس مرب

تعدادی سؤال طرح گردید. سپس سؤاالت توسط برخی از 

مدرسین درس روش تحقیق در دانشگاه، حذف و سؤاالت مناسب 

جایگزین شد و در نهایت، دو آزمون مشابه تدوین گردید که 

های مختلف مرتبط با روش تحقیق بود تا  دربرگیرنده قسمت

مدرسین  آزمون به حداقل برسد. تأثیرات آموزشی ناشی از پیش

سال سابقه تدریس درس  5طور متوسط  گروه اول در این مطالعه به

های آموزش تدریس را  روش تحقیق را داشتند و تمامی کارگاه

ها با روش آلفای کرونباخ مورد  گذرانده بودند. پایایی آزمون

ابتدا  آن، ارزیابی و به روش سخنرانی آموزشبررسی قرار گرفت. 

 5روز  2درس در یک کالس به مدت نفر از اساتید  3توسط 

   ساعته انجام شد و از وسایل کمک آموزشی شامل ماژیک، 

برد، ویدئو پروژکتور و اسالید استفاده گردید. برگزاری  وایت

 کالس نیز به روش بحث گروهی، سؤال و پرسش انجام شد. 

 

سپس صدای مدرسان کارگاه، ضبط و همراه با اسالیدهای مربوطه 

تک افراد گروه دوم توزیع و به  دی رایت، بین تکدر یک سی 

ماه نیز زمان داده شد تا بتوانند آن را مطالعه و فراگیرند.  مدت یک

بنابراین، محتوای آموزشی در هر دو گروه یکسان بود. در گروه 

 روزه ارائه گردید. این 2صورت کارگاه  سخنرانی، محتوا به

شد.  می برگزار اعتس 5 روز به مدت هر و روز 2 درها  کالس

 رابطه فعال در صورت به بودند قادر دوره طول در کنندگان شرکت

 شرکت در بحث و پرسیده را خود سؤاالت درسی، مطالب با

 اختیار دانشجویان در دوره برگزاری حین آموزشی منابع کنند.

امکان استفاده از پست الکترونیکی نیز برای . گرفت قرار

مشکالت احتمالی فراگیران در دو گروه پاسخگویی به سؤاالت و 

آزمون،  ماهه پس از اجرای پیش دوره یک انتهای در. فراهم بود

از روش  دانشجویان شناختی یادگیری میزان بررسی جهت

ها، نمره  در تحلیل داده آمد. همچنین عمل به آزمون پس پژوهش،

هر حیطه و نمره کل یادگیری شناختی قبل و بعد از مداخله و با 

ها و  توجه به تعداد متفاوت سؤاالت در هر حیطه، نمره تمام حیطه

محاسبه گردید. سپس درصد تغییرات نمره بعد از  22نمره کل از 

مداخله نسبت به قبل از آن به دست آمد. مقایسه دو گروه با 

و در مقایسه دو  استفاده از آزمون تی مستقل )در متغیرهای کمّی 

جی )در مقایسه قبل و بعد( و آزمون گروه مستقل(، آزمون تی زو

 کای اسکوئر )در متغیرهای کیفی( انجام شد.

کنندگان در پژوهش در زمینه چگونگی انجام  تمامی شرکت

بودن و عدم استفاده ابزاری از اطالعات، همچنین  طرح، محرمانه

هدف از انجام این طرح توجیه و در صورت تمایل، به همراه اخذ 

ذکر است که تمامی  شدند. قابل ارد مطالعه نامه شفاهی و رضایت

اطالعات مربوط به دانشجویان در اختیار گروه تحقیق محفوظ بود. 

 .همچنین پروتکل طرح به تأیید کمیته اخالق دانشگاه رسید

 

 ها  یافته
نفر در گروه  24)نفر از دانشجویان  33العه بر روی طماین 

لوح فشرده( داوطلب در امر پژوهش نفر در گروه  82و  سخنرانی

کنندگان در مطالعه  به یک(. از کل شرکت 2ت بیانجام شد )نس

% ساکن منزل پدری بودند. 2/11نث و ؤم %822 ،% مجرد2/36

 داشت و ـده بهـه از دانشکـکنندگان در مطالع % شرکت46 به قریب
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% 3/32 ،در گروه سخنرانی % از دانشکده پرستاری بودند.3تنها  

اما در گروه  تند،داشرا های روش تحقیق  سابقه شرکت در کارگاه

 کردند. ذکرهای قبلی را  % شرکت در کارگاه3/1تنها  لوح فشرده،

، %3/1% و 4/83به ترتیب  لوح فشردهدر گروه سخنرانی و همچنین 

  را داشتند.تن پروپوزال طرح تحقیقاتی سابقه نوش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همچنین  ،های یادگیری شناختی میانگین نمره همه حیطهدر 

و سایر مشخصات در دو گروه،  میانگین سنی و معدل دو گروه

وجود نداشت داری  اختالف آماری معنی قبل از آموزش،

(25/2<p( )2 و 8 شماره های جدول.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناختی*های جمعیت  : توزیع دو گروه از دانشجویان براساس شاخص1جدول شماره 

 سخنرانی گروه

 تعداد )درصد(

 لوح فشرده

 تعداد )درصد(

 82( 822) 81( 1/18) سکونت در منزل پدری 

 6(3/51) 82( 6/48) دانشجوی دانشکده بهداشت 

 3( 25) 6( 2/23) سابقه نوشتن پروپوزال 

 2 8( 2/4) داشتن طرح مصوب 

 دار نیست.  *اختالف در هیچ موردی معنی

 

 *قبل از مداخله ،نمرات یادگیری شناختی: توزیع دو گروه دانشجویان براساس 2 شماره جدول

 سخنرانی گروه

 انحراف معیار ± میانگین

 لوح فشرده

 انحراف معیار ± میانگین

 2/82±2 5/82±3/2  دانش

 1/82±1/2 2/82±3/2  فهمیدن

 2/8±3/3 2/3±3/3  کاربستن

 8/6±2/4 8/1±5/3  تحلیل

 1/6±4/3 21/6±2/3  ترکیب

 2/1±8/3 5/1± 5/4  ارزشیابی

 82±3/8 3/3±2/2  نمره کل

 3/22±8 6/22±±18/2  سن

 2/86±36/2 4/86±23/8 تحصیلی  معدل

 دار نیست. *اختالف دو گروه در هیچ موردی معنی

نمره نمره دانش،  ؛در گروه آموزش سخنرانی، میانگین نمرات کل 

قبل و بعد از آموزش اختالف آماری  ،فهمیدن و نمره ترکیب

 اربستن، ـای کـه هـا در حیطـام ،(p<25/2)داد ان ـداری را نش یـمعن

 

داری  اختالف آماری معنی ،ارزشیابی و تحلیل یادگیری شناختی

د نش مشاهدهگروه آموزش سخنرانی  دربین نمره قبل و بعد 

 . (3)جدول شماره 

 قبل و بعد از مداخله ،های مختلف یادگیری شناختی نمرات حیطه: توزیع دانشجویان گروه سخنرانی براساس 3 شماره جدول 

 های یادگیری شناختی حیطه
 قبل

 انحراف معیار ± میانگین

 بعد

 انحراف معیار ± میانگین

 2/85±4/3 55/82±3/2 *دانش

 3/85±8/3 2/82±3/2 *فهمیدن

 82±3/4 8/3±3/3 کاربستن

 82±3/4 8/1±5/3 تحلیل

 3/3±8/5 8/6±2/3 *ترکیب

 82± 3/4 5/1± 5/4 ارزشیابی

 8/82±5/8 3/3±2/2 *نمره کل

 دار است. *اختالف در هیچ موردی معنی
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میانگین در  ؛افزایش نمره باوجوددر گروه آموزش لوح فشرده،  

 دانش،  :شامل)های مختلف یادگیری شناختی  نمره کل تمام حیطه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهمیدن، ترکیب، کاربستن، ارزشیابی و تحلیل بین نمره قبل و 

     ( <25/2p)مشاهده نشد داری  اختالف آماری معنی (،بعد

 (.4)جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *قبل و بعد از مداخله ،های مختلف یادگیری شناختی نمرات حیطهگروه لوح فشرده براساس  : توزیع دانشجویان4شماره  جدول

 قبل های یادگیری شناختی حیطه

 انحراف معیار ± میانگین

 بعد

 انحراف معیار ± میانگین

 4/82±5/2 8/82±2 دانش

 3/83±3/4 1/82±1/2 فهمیدن

 1/82±1/3 82±3/3 کاربستن

 3/1±3/3 8/6±2/4 تحلیل

 3±3/4 1/6±4/3 ترکیب

 3/1±3/3 2/1±8/3 ارزشیابی

 3/82±3/2 82±2/2 نمره کل

 دار نیست.  *اختالف در هیچ موردی معنی

در گروه آموزش سخنرانی، میانگین درصد تغییرات در نمرات  

اختالف آماری  ،و نمره دانش قبل و بعد از آموزش کل

  دن،ـای فهمیـه هـطـا در حیـام ،(p<25/2)داد  انـداری را نش یـمعن
 

اختالف  ،کاربستن، ارزشیابی و تحلیل یادگیری شناختی ترکیب،

     )جدول  نشد مشاهدهداری بین نمره دو گروه  آماری معنی

 .(5شماره 

 بعد از مداخله ،درصد تغییرات نمرات یادگیری شناختی: توزیع دو گروه دانشجویان براساس 5شماره  جدول

 سخنرانی های یادگیری شناختی حیطه

 انحراف معیار ± میانگین

 لوح فشرده

 انحراف معیار ± میانگین

 3/3±6/85 4/54±1/32 *دانش

 6/3±6/43 35±1/58 فهمیدن

 8/82±3/23 6/32±2/18 کاربستن

 2/23±2/54 6/43±3/34 تحلیل

 5/33±2/53 3/41±2/15 ترکیب

 6/81±6/63 3/32±2/33 ارزشیابی

 2/3±2/22 2/33±5/33 *نمره کل

 دار است. معنی*اختالف 

 
 بحث

نشان داد گرچه میانگین نمره کلی و نمره  حاضر نتایج مطالعه

 های مختلف یادگیری شناختی در دو گروه مورد هریک از حیطه

در دو گروه اما  ،قبل از اجرای مداخله یکسان بوده است بررسی،

های کلی یادگیری  پس از مداخله آموزشی در تمام حیطه

نتایج مطالعه مشفقی و وجود داشته است. افزایش نمره  ،شناختی

   پاورپوینت  ،همکاران نیز نشان داد آموزش با دو روش سخنرانی

          داری در میانگین  سبب افزایش معنی ،و جزوات آموزشی

     (. 81) شده است بررسینمره دو گروه از پزشکان مورد 

تنها در میانگین درصد تغییرات نمره مطالعه حاضر  همچنین در

 روهـدار بین دو گ یـمعن اختالف آماری ،کلی آزمون و نمره دانش

و در سایر  لوح فشرده( وجود داشتآموزش سخنرانی و ) 

. نبود دار اختالف معنی ،بین دو گروه ،های یادگیری شناختی حیطه

ترین نمره را  پایین ؛مطالعه دیگر نیز گروه آموزش آنالینیک  در

ه در دانش، مهارت و رضایت از استفاده از مدالین کسب کرد

دو با بررسی  ،مطالعه دیگر در ترکیهیک  (. همچنین83)بودند 

 ،و ویدئو نشان داد در دو گروه حضوریگروه با روش سخنرانی 

 دار اما اختالف آماری معنی ،میانگین دانش افزایش داشته است

مقایسه روش سنتی "در مطالعه دیگری با هدف  (.22)نبوده است 

روش  گردیدمشخص  "و تحت وب بر افزایش انگیزه تحصیلی

 پیشرفت انگیزه افزایش باعث سنتی روش برخالف وب بر مبتنی

  زهـانگی در این دو روش انـمی اما ود،ـش می یـتحصیل رفتـپیش و
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حاضر (. نتایج مطالعه 28)رد ندا وجود داری یمعن تفاوت ،پیشرفت 

در گروه آموزش سخنرانی، میانگین نمرات کل، نمره  دادنشان 

اختالف  ،آموزش فهمیدن و نمره ترکیب قبل و بعد ازنمره دانش، 

گروه  دراما بین نمره قبل و بعد داشته است، داری  آماری معنی

های کاربستن، ارزشیابی و تحلیل  در حیطه ،آموزش سخنرانی

اگرچه در . نبوده است دار اختالف آماری معنی ،ختییادگیری شنا

کثر مطالعات باشد، اما ا نیز نتایج مشابه می (83) مطالعه رحمانی

تنها افزایش  ،شده در خصوص تأثیر آموزش بر یادگیری انجام

و کمتر به ابعاد مختلف یادگیری شناختی  اند داده نشان  را دانش

 . (22-26اند ) پرداخته

افزایش  باوجوددر گروه آموزش لوح فشرده،  حاضر،مطالعه در 

های مختلف یادگیری  میانگین نمره کل تمام حیطهدر نمره، 

دانش، فهمیدن، ترکیب، کاربستن، ارزشیابی و  :شامل)شناختی 

مشاهده داری  اختالف آماری معنی از آموزش، قبل و بعد (،تحلیل

طالعه تجربی در اصفهان در یک مبهادرانی و همکاران نیز . نشد

سه گروهی شامل گروه آموزش آنالین، آموزش حضوری و 

تأثیرات این با بررسی  ،آموزش تلفیقی )آنالین و حضوری توأم(

آموزش بر دانش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

ترین نمره را در  گروه آموزش آنالین، پایین، نشان دادند اصفهان

در گروه  حاضر، مطالعه در (.21)ه است کسب کرد ها این آزمون

آموزش سخنرانی، میانگین درصد تغییرات در نمرات کل و نمره 

اما  داشت،داری  قبل و بعد از آموزش اختالف آماری معنی ،دانش

ترکیب ،کاربستن، ارزشیابی و تحلیل  های فهمیدن، در حیطه

داری بین نمره دو گروه  اختالف آماری معنی ،یادگیری شناختی

، کسب دانش Bloomطبق نظریه یادگیری شناختی  .نداشتوجود 

ترین سطح یادگیری است و فهمیدن،  و معلومات، اولین و پایین

کاربستن، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی به ترتیب در مراحل بعدی 

رسید آموزش  نظر می . در مطالعه حاضر به(83)قرار دارند 

سته است تنها صورت سخنرانی و یا از طریق لوح فشرده توان به

معلومات دانشجویان را افزایش داده و افزایش نمره در سایر 

های باالتر یادگیری شناختی نیازمند کار گروهی، نگارش و  حیطه

 ،های طرح پیشنهادی و در نهایت آوری داده ارائه پروپوزال، جمع

باشد. طبیعی است  گیری می های آن و گزارش تجزیه تحلیل داده

 اس ـراسـاتی بـرح تحقیقـرای طـر اجـجویان درگیهرچه بیشتر دانش

 

الگوی درس روش تحقیق باشند یادگیری در سطوح باالتر نیز 

مقایسه  "با بررسی تجربی یک مطالعه نیمهدر ایجاد خواهد شد. 

آموزش الکترونیکی و آموزش سنتی بر میزان تأثیر دو روش 

 در آگاهی پرستاران در خصوص بیماری آنفلوانزای پرندگان

مشخص  "های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان

میزان آگاهی پرستاران در هر دو گروه الکترونیکی و  گردید

داری  یصورت معن سنتی، بعد از شرکت در دوره مربوطه، به

که آگاهی اکثر پرستاران هر دو گروه  طوری به ؛یافته استافزایش 

. این یافته نشانگر آن است که بازآموزی ارزیابی شددر حدخوب 

ثیری مثبت و مشابه با روش سنتی داشته است. أت ،الکترونیکی

 ،استفاده از روش آموزش الکترونیکی ندمعتقد انپژوهشگر

تواند رویکرد  میعنوان جایگزین یا مکمل روش آموزش سنتی  به

(. مطالعه حاضر نیز 23) مناسبی برای بازآموزی پرستاران باشد

تواند سبب تغییر در میزان کل  می با لوح فشردهنشان داد آموزش 

اما تنها با افزایش نمره فرد در  ،نمره حیطه یادگیری شناختی شود

سایر در دار  تواند سبب افزایش معنی و نمی بودهسطح دانش همراه 

گردد.  لوح فشردههای یادگیری شناختی در مقایسه با روش  هحیط

مقایسه میانگین نمرات قبل و بعد از در مطالعه حاضر، گرچه 

سبب افزایش نمره دانش، نمره  سخنرانیمداخله در گروه آموزش 

اما این اختالف در گروه  ،کل نمره شد نهایتاً ترکیب و ،فهمیدن

دار نبود. ذوالفقاری و  معنی ،مداخلهاز قبل و بعد  لوح فشرده

تأثیر دو "با بررسی تجربی  نیمهدر یک مطالعه ( 32همکاران )

روش آموزش الکترونیک و سخنرانی بر یادگیری درس بهداشت 

بین  ندنشان داد "متقاطعدر  مادر و کودك دانشجویان پرستاری

دار آماری وجود  تفاوت معنی ،میزان یادگیری دو روش آموزشی

 "تأثیر روش آموزشی بر یادگیری"ی در روش سخنرانی ول ،ندارد

در مطالعه حاضر نیز روش سخنرانی توانست سبب  مؤثر بوده است.

های  ولی در سایر حیطه ،نمره دانش و نمره کل گردد یارتقا

داری  اختالف آماری معنی ،افزایش نمره باوجودیادگیری شناختی 

رسد روش  نظر می بهرا نسبت به روش الکترونیک نشان نداد. لذا 

تواند در آموزش  آموزش با لوح فشرده همانند روش سخنرانی می

درس روش تحقیق به کار گرفته شود و سبب افزایش تمام 

ترکیب و  ،جمله، دانش و تحلیل های یادگیری شناختی من حیطه

 انـرندگـادگیی رده،ـآموزش با لوح فش چراکه در ؛ارزشیابی گردد
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از طریق وسایل  آموزشی محتوای به ساعته 24 صورت به 

 و زمان هر در شته ودا دسترسیالکترونیکی مانند تبلت و موبایل 

 درس خود دلخواه سرعت با شوند، می مشغول یادگیری مکان

 ندارند، آمد و رفت به نیاز کالس، در حضور برای خوانند، می

 معلمان، و شود نمی ایجاد آنان تداخل کاری برنامه در

  .(28) هستند ادگیریی و آموزش کننده تسهیل

 آموزش طریق از یادگیری پزشکی در زمینه تجربه در مطالعات

 در بودن فعال فراگیران، فراوان نشانگر رضایت بر وب، مبتنی

این  از استفاده در زیاد تمایل و راحت یادگیری، دسترسی

 مجازی آموزش دهد   می نشان . تحقیقات(38)باشد  می تکنولوژی

 و آموزشی محتوای مناسب تدوین در صورت آکادمیک

 به است. با توجه کارآمدی و موفق مناسب، سیستم ارزشیابی

 آن از استفاده ریزی پایه سیاست، آموزش نوع این های پایین هزینه

مل أنکته قابل تاست.  شده نیز پیشنهاد ایران دانشگاهی در آموزش

 ،ماه بعد از مداخله یک گردیدآن است که در این مطالعه سعی 

ناشی از  سازی و تورش حساس ،بنابراین .آزمون گرفته شود پس

همچنین از  ( کاهش یافت،Subject Sensitization Bias) آن

 بود، تآزمون متفاو سؤاالت آزمون و پس هآنجاکه در این مطالع
کرد بیان  توان می لذا. ضریب دشواری یکسان استفاده شد ازولی 

 ت،ـه اسـداشت شـاهـان کـکـد امـا حـود تـوجـای مـاهـزان خطـمی

 

 

مورد نیز ماه  خیری پس از یکأتا یادآوری تگردید سعی  همچنین

بررسی قرار گیرد. حال آنکه در بسیاری از مطالعات به یادآوری 

گردد طی  بنابراین، پیشنهاد می (.32) نشده استخیری توجهی أت

ای، اثر تلفیقی دو روش آموزش سخنرانی و الکترونیک  مطالعه

مبتنی بر وب در دانشجویان انجام گیرد نا بتوان تأثیر آموزش، تأثیر 

آموزش تلفیقی، سخنرانی و الکترونیک را در سه گروه بررسی 

 کرد.

 

 گیری نتیجه

مداخله آموزشی به روش سخنرانی سبب در مطالعه حاضر، 

های یادگیری شناختی  دار نمرات کل و برخی حیطه افزایش معنی

یک از  دار نمره در هیچ افزایش معنی ،اما در گروه لوح فشرده شد،

های یادگیری شناختی دیده نشد. مقایسه میانگین درصد  حیطه

اد های آن در دو گروه نشان د تغییرات نمره یادگیری و حیطه

درصد تغییرات کل نمره یادگیری شناختی و نمره حیطه دانش در 

داری بیش از گروه لوح  به شکل معنی ،گروه آموزش سخنرانی

فشرده تغییر کرده است. لذا روش آموزش سخنرانی و روش 

توانند در افزایش نمره دانش درس روش تحقیق  الکترونیک می

شناختی، آموزش  های یادگیری اما در سایر حیطه ،ثر باشندؤم

 تر است.  سخنرانی مناسب
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Abstract 

 

Background and Objectives: Virtual education is one of the novel and 

active methods for promotion of education. This study aimed to 

compare the effect of lecture-based education versus CD-based 

education (CBE) on cognitive learning of research methods course in 

students of Qom University of Medical Sciences. 
 

Methods: This educational trial was performed on36 individuals. The 

students were assigned to two groups of lecture (24 subjects) and CD 

(12 subjects) by simple random sampling method. Pretest and posttest 

of each group were performed before and one month after education. 

Data were analyzed by Chi-Square, paired t-, and independent t- tests. 

 

Results: A significant difference was observed in the mean total scores, 

knowledge score, understanding score, and composition scores 

between before and after education in lecture group (p<0.05), but, in 

CBE group, despite the increase in mean total score in all different 

domains of cognitive learning, no significant difference was observed 

between before and after scores. In lecture-based group, the only 

significant difference was observed in mean percentage of changes of 

total score and knowledge score, before and after education (p<0.05). 

 

Conclusion: In this study, the percentage of changes of total score and 

knowledge score of cognitive learning were significantly changed more 

in lecture group than those of CBE group. Therefore, lecture and CBE 

educational methods could be effective in the increase of knowledge 

domain score for research methods course, but lecture education is 

more appropriate in other domains. 

 

Keywords: Learning-education; Learning-methods; Students; Qom, 

Iran. 
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