
 ويژه نامه آموزشي مجله علمي پژوهشي د انشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران

جشنواره شهید مطهری   ارديبهشت 1391
فرایندهاي حیطه تدوین برنامه آموزشی

 آموزش تلفيقي درس بهداشت مادر و نوزادان به روش الكترونيك 
و سنتي در دانشجويان پرستاري
سيمين شريفي فر، مريم روشندل، آرمين زارعيان

مقدمه
با پيشرفت سريع دانش و تكامل فناوري اطالعات تغييرات 
بنيادي درنياز هاي آموزشي وهمچنين روش هاي يادگيري پديد 
آمده است. به نظر ميرسد روش هاي سنتي آموزش به تنهائي 
پاسخ گوي نياز هاي فراگيران و حركت سريع دانش نخواهد 
بود.آموزش الكترونيك، برخي از اهداف ارتقائ كيفيت آموزش 
مانند فراگير محوري، يادگيري مادام العمر، يادگيري فعال، 
تعامل در يادگيري، چند رسانه اي بودن و...را تامين مي كند 
و از اين نظر افق جديدي را پيش روي متوليان آموزش قرار 
داده است.به منظور بررسي ميزان كارائي اين روش نرم افزار 
آموزشي براي برخي از مباحث درس بهداشت مادر ونوزاد 
طراحي گرديد ودر آموزش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي 

آجا به اجرا در آمد.

هدف كلي
ارتقاي روشهاي تدريس دروس نظري در رشته پرستاري 

دانشجويان كارشناسي 

اهداف اختصاصي
ارائه آموزش الكترونيك در برنامه درسي بهداشت مادران  1ـ 

نوزادان 2 
ارتقاي سطح آموزش پرستاري دانشگاه علوم پزشكي آجا  2ـ 
تئوري  آموزش  در  آموزشي  مدرن  روشهاي  كاربرد  3ـ 

دانشجويان 
ايجاد تنوع و به روز كردن روشهاي تدريس  4ـ 

ارتقاي سطح دانش دانشجويان پرستاري در درس بهداشت  5ـ 
مادر و نوزاد به روش يادگيري الكترونيك 

آشنا نمودن دانشجويان با روش يادگيري الكترونيك بعنوان  6ـ 
روش آموزش مادام العمر 

بررسي ميزان تاثير اين روش در مقايسه با روش مبتني بر  7ـ 
كاغذ 

آموزش  اجراي  از  دانشجويان  رضايت  ميزان  بررسي  8ـ 
الكترونيك 

بررسي موانع اجراي روشهاي يادگيري الكترونيك  9ـ 
طراحي نرم افزار مولتي مديا آموزش درس نازايي  10ـ 

روش تدوين فرايند
مطالعه فوق از نوع نيمه تجربي وبا طراحي گروههاي مورد و 
شاهد است.در ابتدا نرم افزار مولتي مديا با استفاده از برنامه 
Comtasia  6 در زمينه آموزش مبحث نازايي در درس بهداشت 

مادر و نوزاد طراحي شد.در نرم افزار مذكور از امكانات تصوير 
ومتن محتواي آموزشي درس همراه با صداي استاد وارائه 
كوئيز استفاده شد. تست هاي گنجانده شده در متن درس به 
شكلي طراحي شد كه بازخورد آني را به دانشجو ارائه ميداد.
تعداد 69 نفر از دانشجويان ترم 5 پرستاري كه واحد بهداشت 
مادر و نوزاد 2 را در نيمسال دوم 89-88 كسب كرده بودند به 

محل اجراي فرايند: دانشكده پرستاري، دانشگاه علوم پزشكي آجا
تاريخ اجرا: سال 1389
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سيمين شريفي فر و همکاران 51آموزش تلفيقي درس بهداشت مادر و نوزادان به روش الکترونيك و سنتي در دانشجويان پرستاري

دو گروه 30 و 39 نفره تقسيم شدند. در گروه 30 نفره محتواي 
آموزشي مبحث نازايي توسط نرم افزار طراحي شده توسط 
پژوهشگر به دانشجويان ارائه شد و در گروه شاهد آموزش 
سنتي به سبك سخنراني و پرسش و پاسخ وبا استفاده در اختيار 
گذاشتن پاور پوينت مباحث تدريس شده صورت پذيرفت. 
نمرات كسب شده از مبحث نازائي و نمره كل در امتحان 
پايان ترم در دو گروه مورد و شاهدمورد بررسي قرار گرفت. 
همچنين پرسشنامه اي پژوهشگر ساخته كه روائي محتوي آن 
مورد تائيد 10 نفر از اعضاي هيات علمي قرار گرفته بود توسط 
گروه مورد تكميل گرديد و آناليز شد. اطالعات دموگرافيك 
و معدل نيمسال گذشته نمرات كسب شده در نمرات پايان 
ترم در مبحث نازايي و نمره كل امتحان بهداشت مادر و نوزاد 

2 دانشجويان توسط نرم افزار SPSS ورژن 17 آناليز شد. 

پيامد هاي اجراي فرايند
ميانگين معدل نيمسال گذشته، سن و ميزان آشنايي دانشجويان 
با كامپيوتر در گروه مورد و شاهد تفاوت معني داري نداشت. 
درميانگين نمرات مبحث نازايي در دو گروه مورد و شاهد 
تفاوت معني داري بدست نيامد. (P=0/22) محتواي آموزشي 
تهيه شده از نظر دانشجويان گروه يادگيري الكترونيكي از نظر 
به روز بودن مطالب – شفافيت – كيفيت نرم افزار – طراحي 
سواالت و محتواي آموزشي در حد مطلوب بود و انتظارات 

دانشجويان را تامين ميكرد.

سطح اثر گذاري: دانشگاهي

نتيجه گيري
روش ارائه الكترونيك محتوي آموزشي در درس بهداشت 
مادرونوزاد به اندازه ارا ئه سنتي اين مباحث در فرايند يادگيري 

موثر است.
آموزش مجازي آكادميك در مباحث تئوري در صورتي كه از 

محتوا و سيستم ارزشيابي مناسب و كارآمد آموزشي و محيط 
تعاملي برخوردار باشد در تلفيق با روش سنتي، جايگزين 
به اهداف  مناسبي براي رو شهاي سنتي است و دسترسي 

آرماني آموزش را تسهيل ميكند. 

ارزيابي فرايند
ميزان اثربخشي اين روش توسط پرسشنامه اي كه فراگيران 
پس از امتحان پايان ترم و همچنين برگزاري آزمون ارزيابي 
گرديد. ميانگين نمرات مبحث نازايي در دو گروه مورد و شاهد 
تفاوت معني داري نداشتند (P=0/22).محتواي آموزشي تهيه 
شده از نظر دانشجويان در گروه يادگيري الكترونيكي از نظر 
به روز بودن مطالب – شفافيت – كيفيت نرم افزار – طراحي 
سواالت و محتواي آموزشي در حد مطلوب بود و انتظارات 

دانشجويان را تامين ميكرد.

چالش ها و مشكالت اجراي برنامه و راه حل 
انتخابي آن

وقت گير بودن تدوين محتواهاي الكترونيك مورد استفاده  1ـ 
در آموزش الكترونيك 

كمبود امكانات و زيرساختهاي IT در دانشگاه علوم پزشكي  2ـ 
آجا از لحاظ اجراي آنالين 

عدم درك دقيق نظام عرضه و تقاضاي آموزش عالي از  3ـ 
محيطهاي مجازي آموزشي و قابليتهاي باالي آن 

عدم زير ساخت مناسب مخابراتي و پهناي باند مناسب  4ـ 
براي انتقال و دريافت اطالعات در صورت اجراي آنالين 
عدم برآورد دقيق هزينه هاي اجرايي كالن چنين برنامه هايي  5ـ 

در مقايسه با آموزش سنتي در دانشگاه آجا
طراحي محيط هاي تعاملي مناسب وجذاب در محيط هاي  6ـ 
تعاملي كه هزينه هاي بيشتري نسبت به آموزش سنتي در 
پي خواهد داشت. تهديد جايگزين شدن اين روش بجاي 

روش سنتي و كاهش تعامالت انساني و عاطفي و...
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