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تأثیر آموزش از طریق ویکی بر یادگیری مهارتهای اطالعیابی دانشجویان پزشکی
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مریم اخوتی ،1مینا مرادزاده ،*2فرزانه ذوالعلی

 .1دکترای تخصصی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی ،استادیار گروه کتابداری ،عضو کمیته علم سنجی و وب سنجی ،مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی ،پژوهشکده آینده پژوهی در
سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .2کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،عضو کمیته علم سنجی و وب سنجی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .3دکترای تخصصی اپیدمیولوژی ،استادیار ،مرکز منطقه ایی اچ آی وی و ایدز  ،مرکز آینده پژوهی در سالمت  ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران

دریافت مقاله27/5/72:

آخرین اصالح مقاله27/8/72:

پذیرش مقاله27/2/2 :

زمینه و هدف :به تازگی فنآوریهای جدیدی تحت عنوان وب  7/8ظهور کردهاند و استفاده از آن در آموزش رو به افزایش است .ویکی یکی از ابزارهای
وب  7/8میباشد که در آموزش الکترونیک کاربردهای فراوانی دارد .ویکیها دارای محیطی ساده و با قابلیت ویرایش آسان هستند و بافتی تعاملی دارند که
استفاده از آنها در آموزش باعث افزایش یادگیری میگردد؛ بنابراین پژوهش حاضر جهت بررسی تأثیر استفاده از ویکی بر یادگیری مهارتهای اطالعیابی
دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد.
روش کار 97 :دانشجوی پزشکی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند .گروه آزمون به وسیله ویکی و گروه شاهد به
روش سنتی آموزش داده شدند .قبل از آموزش جهت تعیین میزان آگاهی دانشجویان در مورد مهارتهای اطالعیابی برای هر دو گروه پیشآزمون و در
پایان جهت سنجش میزان پیشرفت ،پسآزمون انجام گرفت .در نهایت دادهها توسط نرمافزار  SPSSتحلیل شد.
یافتهها :بیشتر دانشجویان ( 29/2درصد) با وب  7/8آشنایی داشتند و  79/2درصد از ویکیها استفاده کرده بودند .آگاهی هر دو گروه پس از آموزش افزایش
یافت .میانگین نمرات گروه شاهد از  9/89 ± 0/98به  99/25 ± 9/75و نمرات گروه آزمون از  7/88 ± 9/85به  97/85 ± 0/72ارتقا یافت ( ،)P > 8/889اما
رابطه معنیداری بین آموزش به وسیله ویکی و آموزش سنتی وجود نداشت و پیشرفت دو گروه به طور تقریبی یکسان بود ( .)P = 8/528با این وجود
بیش از نیمی از دانشجویان ( 55درصد) به دالیلی مانند عدم محدودیت زمانی و صرفهجویی در زمان ،آموزش با ویکی را ترجیح دادند.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج به دست آمده ابزارهای وب  8/7به خصوص ویکی ها تاثیر مثبتی بر یادگیری دارند ،بنابراین با توجه به قابلیت های ویکی می
توان از آنها به عنوان مکمل آموزش سنتی بهره برد.
کلید واژهها :وب  ،7/8ویکی ،آموزش ،مهارتهای اطالعیابی ،یادگیری ،دانشجویان پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
*نویسنده مسؤول :پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،بلوار هفت باغ ،کرمان ،ایران
تلفن8299-2982859 :

نمابر8909-9785088 :

mina.moradzade@gmail.com

Email:
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مقدمه

اخوتی و همکاران

انعطافپذیری در زمان آموزش میشود ( )98-97و دانشجویان

اینترنت در اوایل دهه  9228توسعه یافت و به تدریج در

در هر زمان از شبانهروز قادر به مطالعه مطالب آموزشی

حرفههای گوناگون مورد استفاده قرار گرفت؛ به طوری که

میباشند و حتی پس از پایان دوره آموزشی مطالب در دسترس

امروزه استفاده از آن در سراسر جهان و در زمینههای مختلف
از جمله آموزش ،گسترش یافته و منجر به ایجاد روشهای
نوینی در آموزش شده است که آموزش مبتنی بر وب یا

دانشجویان قرار دارد .آموزش الکترونیک دارای مزایای فراوان
دیگری از جمله سهولت گسترش محتوا و برنامههای آموزشی،
رضایت دانشجویان و امکان روزآمد سازی و ویرایش محتوای

آموزش الکترونیک نامیده میشود ( .)9 ،7آموزش الکترونیک

آموزشی میباشد که این امر به خصوص در حرفههای مربوط

به معنای استفاده از اینترنت جهت دسترسی به مجموعهای از

به سالمت و پزشکی که اطالعات آنها به سرعت در حال

مطالب آموزشی میباشد و تفاوت آن با آموزش سنتی یا استاد

تغییر است ،اهمیت بسزایی دارد (.)7 ،8 ،98 ،99

محور در این است که محتوای آموزشی از طریق وب در

همان طور که گفته شد ،آموزش الکترونیک دارای مزایای

اختیار دانشجویان قرار میگیرد و در این محیط میتوان از

فراوانی است ،اما با مقایسه آموزش سنتی و آموزش الکترونیک

ویژگیهایی مانند پیوند به منابع اینترنتی و یا امکانات چند

یکی از مهمترین جنبههای آموزش که همان تعامل و ارتباط

رسانهای از جمله صوت ،تصویر ،فیلم و انیمیشن استفاده کرد

بین دانشجو با استاد یا استاد با دانشجو است ،کاهش مییابد

( .)7 ،9در آموزش الکترونیک تأکید بر دانشجو محوری

( .)7با ظهور فنآوری وب  7/8و ابزارهای آن در دهههای

میباشد؛ به عبارت دیگر تمرکز بر یادگیری توسط دانشجو و

اخیر ،تحول جدیدی در آموزش الکترونیک به وقوع پیوست و

افزایش خودآموزی است (.)0 ،5

موجب رفع برخی از محدودیتهای آن از جمله مسایل مربوط

بر اساس نتایج حاصل از پژوهشهایی که در زمینه مقایسه

به تعامل و مشارکت در یادگیری شد.

آموزش الکترونیک و آموزش سنتی انجام شده است ،اگر

«فنآوری وب  »7/8یا «نرمافزار اجتماعی» که هدف آن

آموزش الکترونیک بهتر از آموزش سنتی نباشد حداقل از نظر

تسهیل ارتباطات ،تضمین اشتراک دانش و طراحی کاربرمدار

سودمندی در یادگیری در یک سطح قرار دارند ( ،)2-2اما

است ،از طریق ابزارهای خود ،همکاری و اشتراک را بین

امروزه با توجه به افزایش تقاضا برای تحصیل در مراکز
آموزش عالی و همچنین تنوع رشتههای تخصصی و
محدودیتهای آموزش به روش سنتی جهت تأمین امکانات
آموزشی و هزینههای فراوان آموزش ،میتوان از آموزش

کاربران افزایش داده است ( .)90 ،95ابزارهای وب  7/8شامل
وبالگها ،ویکیها ،شبکههای اجتماعی ،پادکستها ،سایتهای
نشانهگذاری اجتماعی ،سایتهای اشتراک ویدئو و RSS
( )Rich site summaryمیباشند و عالوه بر این،

الکترونیک به عنوان مکمل یا در برخی موارد جایگزین آموزش

فنآوریهای جدیدی از وب  7/8نیز در حال ظهور هستند

سنتی استفاده کرد.

(.)92 ،92

شاید یکی از بارزترین مزایای آموزش الکترونیک نسبت به
آموزش سنتی ،کنار گذاشتن مرزهای فیزیکی و فاصله مکانی

وب  7/8برای اولین بار توسط ( Downesبه نقل از
 )Minochaدر آموزش الکترونیک استفاده شد ( .)98استفاده

باشد که با تسهیل آموزش دانشجویان در نقاط مختلف و به

از وب  7/8در آموزش باعث تعامل و مشارکت بیشتر

صورت همزمان ،منجر به کاهش هزینههای آموزش و

دانشجویان در فرایند یادگیری میشود ( .)92تاکنون

مسافرتهایی که در این جهت صورت میگیرد ،شده است

پژوهشهای متعددی به بررسی کاربرد ابزارهای وب  7/8در

( .)7 ،0 ،2 ،98همچنین آموزش الکترونیک منجر به
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

وبالگها ،ویکیها و  RSSرا در آموزش بررسی و مزیتهای

محتوای آموزشی غیر قابل کنترل ،گمراه کننده و نادرست اشاره

این ابزارها و کاربردهای آموزشی آنها را معرفی کردند (.)92

کرد (.)79

 Harrisو همکاران استفاده از ابزارهای وب  7/8در

فیسبوک یکی از مشهورترین شبکههای اجتماعی است که

آموزش درس سیستمهای اطالعاتی را مورد بررسی قرار دادند

در آموزش نیز کاربرد فراوان دارد .پژوهش  Boschدر مورد

و مزایایی از جمله شرکت فعال دانشجویان در فرایند یادگیری،

کاربرد فیسبوک در آموزش نشان داد که استفاده از آن در

گسترش کالسهای درس مجازی در سراسر جهان ،افزایش

آموزش دارای مزایای مثبتی جهت توسعه آموزش و افزایش

یادگیری از طریق تعامل و رقابت دانشجویان و دسترسی به

یادگیری است ،اما دارای محدودیتهایی از جمله عدم امکان

مطالب آموزشی بدون محدودیت زمانی برای استفاده از وب

ارسال اطالعرسانی گروهی ،مشکل در حذف و دستهبندی

 7/8و ابزارهای آن را در آموزش ذکر کردند؛ با این وجود آنها

مطالب و ارایه امکانات محدود در دستهبندی مطالب میباشد

معتقد بودند که آموزش با استفاده از وب  7/8دارای معایبی

(.)95

مانند مشکل در دسترسی به اینترنت و منابع آموزشی ،امکان از

ویکیها اولین بار در سال  9220توسعه یافتند ( )70و در

بین رفتن اطالعات در وب ،بحث مربوط به سرقت ادبی و

اواخر دهه  9228در آموزش عالی مورد استفاده قرار گرفتند

سطح رؤیتپذیر بودن مطالب رد و بدل شده میان استاد و

( .)75ویکی ها نظام های مدیریت محتوا هستند که بصورت

دانشجویان برای دیگران نیز میباشد ،اما چنانچه به درستی از

تعاملی عمل می کنند بطوریکه به کاربران امکان ایجاد ،ویرایش

فنآوری وب  7/8در آموزش استفاده شود ،موجب افزایش

و اشتراک محتوا را میدهند ( .)92مطالب وارد شده در محیط

یادگیری میگردد و در نهایت بر این نکته تأکید داشتند که

ویکی در هر زمان و مکان توسط کاربران قابل ویرایش است و

استادان باید جهت افزایش یادگیری دانشجویان ،استفاده از این

این تغییرات به سرعت و برای همه کاربران قابل رؤیت

ابزارها را فراگیرند و آنها را در آموزش درس سیستمهای

میباشد ( .)72استفاده از ویکیها در آموزش الکترونیک باعث

اطالعاتی به کار برند (.)78

افزایش تعامل و مشارکت دانشجویان و افزایش دانش آنها در

 Patasiو همکاران ،کاربرد پادکست را در آموزش آناتومی

فرایند آموزش میشود (.)92

تأیید نمودند ( Fischer .)79و همکاران استفاده از وبالگ در

 Parkو همکاران استفاده از ویکی را به دلیل ایجاد محیط

آموزش را با آموزش سنتی مقایسه کردند و طبق نتایج پژوهش

مشارکتی جهت یادگیری و آموزش ،ابزار مؤثری در

آنها ،این دو روش تأثیر یکسانی بر عملکرد نهایی دانشجویان

آموزشهای علوم پزشکی توصیه کردند ( .)72کاربرد ویکیها

داشت ،اما استادان استفاده از وبالگ را به دلیل سهولت آموزش

نیز در آموزش پزشکی توسط جاللی و همکاران بحث شده

ترجیح دادند ( Clifton .)77و  Mannکاربرد یوتیوب

است .آنها استفاده از مدزویکی( )Medswikiرا توسط

(( )YouTubeکه یکی از سایتهای اشتراک ویدئو میباشد)،

دانشجویان پزشکی بررسی نمودند و بیان کردند که ویکی ابزار

را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که استفاده از

مفیدی در آموزش علوم پزشکی میباشد که با اندک تغییر در

یوتیوب باعث افزایش تعامل دانشجویان ،بهبود آگاهی و

وب باعث افزایش مقدار محتوا و تبدیل آن به محتوای

تسهیل یادگیری عمیق آنها میشود .عالوه بر آن ،فیلمهای

موردنظر اهداف آموزشی میشود ،اما ویکی مورد استفاده در

آموزشی در هر زمان و مکان در دسترس دانشجویان قرار دارد،

پژوهش آنها نیاز اطالعاتی دانشجویان را پاسخگو نبود و

اما در مورد محدودیتهای آن میتوان به مواردی از جمله

دانشجویان اعتماد به نفس کافی جهت مشارکت در ویکی را
نداشتند (.)78
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 Chenاستفاده از ویکی رابعنوان محیط آموزشی بدلیل
اینکه امکان استفاده از مواد متنوع آموزشی را فراهم می آورد
ابزاری مناسب برای تعامل می داند .)72( .در مطالعه Hughes

اخوتی و همکاران

روش کار
مطالعه حاضر از نوع تجربی و با روش پیشآزمون-
پسآزمون و گروه شاهد بود که با هدف بررسی میزان تأثیر

و همکاران ،پزشکان و دانشجویان پزشکی از ویکیها (88

استفاده از ویکی در آموزش انجام گرفت .جامعه پژوهش شامل

درصد) بیش از سایر فنآوریها استفاده میکردند .پادکستها

 0گروه از دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

( 75درصد) و شبکههای اجتماعی ( 77درصد) در رتبههای

کرمان بود که درس «فنآوری اطالعات در پزشکی» را در

بعدی قرار داشتند ( .)98مطالعهای نشان داد که دانشجویان و

نیمسال دوم  9929-27انتخاب کرده بودند.

فارغالتحصیالن پزشکی در حالی که آشنایی باالیی با وب 7/8

برای انتخاب نمونهها از روش نمونهگیری تصادفی استفاده

داشتهاند ،اما استفاده آنان در سطح باالیی نبوده است و

شد؛ به این صورت که از بین  0گروه دانشجویان پزشکی ،به

دانشجویان پزشکی نسبت به فارغالتحصیالن ،بیشتر از فنآوری

تصادف  7گروه (که تعداد کل آنها  97نفر بود) به عنوان

وب  7/8استفاده میکردند .سرویس پیام فوری و شبکهسازی

نمونه جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند .یکی از این

اجتماعی بیشتر از سایر فنآوریها استفاده میشود ( 25درصد)

گروهها به تصادف به عنوان گروه شاهد انتخاب شد که تعداد

و بیشترین میزان آشنایی با شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک،

کل دانشجویان در این گروه 97 ،نفر بود و به روش سنتی

 05درصد بود .همچنین  95درصد با ویکیها و  90درصد با

آموزش دیدند .گروه دیگر (آزمون) در ابتدا شامل  77نفر بود

وبالگها آشنایی داشتند و  2درصد از آنها ادعا کردند که در

که  7نفر از دانشجویان تمایل به شرکت در این پژوهش را

توسعه ویکیها نقش داشتهاند (.)99

نداشتند و در نهایت  78نفر باقیمانده با استفاده از ویکی

بر طبق پژوهشی که در دانشگاه علوم پزشکی کرمان جهت

آموزش دیدند.

بررسی میزان آشنایی و استفاده دانشجویان از ابزارهای وب

جهت سنجش همسانی دو گروه ،یک پیشآزمون اولیه برای

 7/8صورت گرفت؛  20درصد دانشجویان با وب  7/8و

دو گروه انجام شد و میانگین نمرات گروه شاهد و آزمون به

فنآوریهای آن آشنا بودند و  52درصد از آنها حداقل از

ترتیب  9/89 ± 0/98و  7/88 ± 9/85به دست آمد که نشان از

یکی از خدمات آن استفاده کرده بودند که بیشترین میزان

آگاهی به نسبت یکسان دو گروه در مورد مهارتهای

استفاده مربوط به وبالگها ( 97درصد) بود و پس از آن

اطالعیابی دارد .همچنین تأثیر متغیر جنسیت نیز برای دو گروه

ویکیها ( 72درصد) و شبکههای اجتماعی ( 72درصد) در

سنجیده شد که بر اساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون تک

ردههای بعدی قرار داشتند ،اما دانشجویان آگاهی زیادی در

متغیره ،رابطه معنیداری بین جنسیت و آگاهی دانشجویان در

مورد کاربردهای آموزشی این فنآوریها نداشتند .از آنجا که

مورد مهارتهای اطالعیابی مشاهده نشد (.)P = 8/799

فنآوریهای وب  7/8پتانسیلهایی دارند که میتوانند در

محتوای آموزشی برای هر دو گروه یکسان و شامل قسمتی

ارتقای آموزش پزشکی و ارایه خدمات مؤثر واقع گردند (،)97

از درس «فنآوری اطالعات در پزشکی» بود که از طرح درس

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ویکیها ،که یکی از

مربوط استخراج گردید و در  5جلسه به صورت  7ساعت در

پرکاربردترین فنآوریهای وب  7/8در آموزش است ،در

هفته به دانشجویان دو گروه آموزش داده شد .ساعت برگزاری

آموزش مهارتهای اطالعیابی به دانشجویان پرداخت.

هر جلسه در طول روز و مدرس برای هر دو گروه یکسان بود.
قبل از شروع دوره جهت سنجش میزان اطالعات دانشجویان
در مورد مهارتهای اطالعیابی ،برای هر دو گروه پیشآزمون و
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بعد از اتمام جلسات آموزشی جهت سنجش میزان یادگیری

در هر جلسه یک تمرین به دانشجویان داده میشد و در پایان،

دانشجویان ،پسآزمون انجام گرفت .سؤاالت پیشآزمون و

مطالب آموزشی همان جلسه به صورت فایل PowerPoint

پسآزمون برای هر دو گروه یکسان بود.

در اختیار دانشجویان قرار میگرفت.

جهت جمعآوری دادهها از یک پرسشنامه محقق ساخته

در گروه آزمون (ویکی) ،قبل از شروع جلسات آموزشی

برای انجام پیشآزمون و پسآزمون استفاده شد که شامل 78

یک جلسه جهت توضیح روند آموزش از طریق ویکی و

سؤال  0گزینهای بود .سؤاالت از محتوای آموزشی استخراج

همچنین نحوه عضویت و استفاده از ویکی برگزار گردید؛ به

شد و در زمینه مهارتهای اطالعیابی بود .برای پاسخ صحیح

این صورت که در ابتدا توضیحاتی راجع به نوع آموزش و

نمره  9و در غیر این صورت نمره صفر در نظر گرفته شد.

تفاوت آن با روش سنتی توسط مدرس ارایه شد و پس از آن

همچنین از پرسشنامه دیگری جهت جمعآوری اطالعات

راهنمای عضویت در ویکی در اختیار دانشجویان قرار گرفت و

دموگرافیک و میزان آشنایی و استفاده از اینترنت و وب 7/8

آدرس ایمیلهای دانشجویان جمعآوری و ایمیل دعوتنامه

استفاده شد .جهت سنجش نگرش دانشجویان در مورد آموزش

برای آنها ارسال گردید .دانشجویان باید ایمیل را تأیید کرده،

از طریق ویکی و همچنین میزان رضایت آنها برای گروه

نام کاربری و رمز عبور بسازند و از این طریق به محیط ویکی

آزمون از  5سؤال باز نیز استفاده گردید.

وارد شوند .در صفحه آغازین ویکی توضیحات مربوط به روند

جهت آموزش گروه آزمون ،ویکی طراحی شده توسط

آموزش و همچنین فایل آموزشی استفاده از ویکی جهت دانلود

محقق مورد استفاده قرار گرفت که از طریق Wikispaces

قرار داده شده بود و در پنل سمت چپ ،برای هر جلسه یک

ساخته شده بود .علت انتخاب این ویکی ،سهولت استفاده،

صفحه طراحی گردید (شکل .)9

قابلیتهای متنوع و رایگان بودن این نرمافزار جهت استفاده

قبل از شروع هر جلسه مطالب آموزشی همان جلسه توسط

مدرسان و دانشجویان بود .در پژوهشهای مشابه نیز از این

مدرس به صفحه مربوطه وارد میشد و در همان صفحه ،لینکی

ویکی استفاده شده بود ( Wikispaces .)72در سال  7885و

جهت بیان سؤاالت دانشجویان قرار داشت که از این طریق

توسط تانجینت ) (Tangientدر سانفرانسیسکو ایجاد شد و

دانشجویان به صفحه بحث انتقال داده میشدند و سؤاالت

امروزه جزء بزرگترین میزبانان ایجاد ویکی در جهان است.

آنها به صورت آنالین توسط مدرس پاسخ داده میشد.

استفاده از این ویکی از سال  7888رو به افزایش است؛ به

همچنین جهت تمرین و فهم بهتر مطالب در پایان مطالب هر

طوری که در سال  7882حدود  7/7میلیون کاربر و 288888

جلسه یک سؤال تحت عنوان «سؤال نهایی» قرار داشت که

ویکی ثبت شده داشته است که از این تعداد  988888ویکی

دانشجویان ملزم به پاسخگویی در محیط ویکی و از طریق پنل

مربوط به آموزش عالی بوده است و از سال  7898نیز با پلتفرم

تعبیه شده (که لینک آن در هر صفحه قرار داشت) بودند (شکل

آموزشی وب  7/8همکاری کرده و خدمات این پلتفرم هم به

 .)7در پایان دوره جهت سنجش نگرش دانشجویان در مورد

 Wikispacesاضافه شده است.

استفاده از ویکی در آموزش و میزان رضایت آنها از این

محتوای آموزشی برای گروه شاهد (سنتی) به صورت

روش ،برای گروه آزمون از  5سؤال باز استفاده گردید.

سخنرانی و با کمک گرفتن از  PowerPointو رایانه متصل
به اینترنت ارایه شد .جهت رفع اشکاالت و فهم بهتر مطالب،
دانشجویان در طول هر جلسه میتوانستند سؤاالت خود را در
مورد مطالب از مدرس مربوط بپرسند و بعد از فرایند آموزش،
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شکل  :2صفحه پرسش و پاسخ
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مشاهده و استفاده از سایتها و بعد از آن جهت تفریح و

یافتهها
بیش از نیمی از کل دانشجویان شرکت کننده در این

سرگرمی بود ،اما در مجموع مهارت دانشجویان در استفاده از

پژوهش ،زن بودند ( 29/2درصد) .بیشتر دانشجویان در هفته/

اینترنت در حد متوسط بود (جدول  .)9متغیرهای مربوط به

ماه و حدود  90درصد هر روز حداقل یک بار از اینترنت
استفاده میکردند .بیشترین میزان استفاده مربوط به جستجو،

آشنایی و استفاده از ابزارهای وب  7/8در جدول  7ارایه شده
است.

جدول  :1فراوانی و درصد متغیرهای مربوط به اینترنت و وب 2/0
فراوانی

درصد

متغیر
به ندرت

2

78/9

هر روز

99

90/0

حداقل یک بار در هفته /ماه

97

92/5

زیاد

7

2/9

متوسط

79

25/2

کم

2

78/9

کسب اطالعات

78

27/5

دریافت خدمات الکترونیک

99

90/0

برای انجام چه کارهایی از اینترنت استفاده

تفریح و سرگرمی

70

25/8

میکنید؟

برقراری ارتباط

90

09/8

کسب و کار

8

8/8

غیره

9

9/9

جستجو ،مشاهده و استفاده از سایتها

78

82/5

پست الکترونیک

92

59/9

گفتگو و ویدئو کنفرانس

2

98/8

زیاد

9

9/9

متوسط

2

98/8

کم

75

28/9

بله

79

29/2

خیر

2

78/9

میزان استفاده از اینترنت

مهارت در استفاده از اینترنت

از کدام یک از خدمات اینترنت استفاده
میکنید؟

میزان آشنایی با وب 7/8

استفاده از وب 7/8
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جدول  :2فراوانی و درصد متغیرهای مربوط به آشنایی و استفاده از ابزارهای وب 2/0
آشنایی
متغیر

ابزارهای
وب 7/8

استفاده

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

وبالگ

78

27/5

92

58/8

پادکست

8

8/8

8

8/8

سایتهای نشانهای اجتماعی

7

2/9

7

2/9

شبکههای اجتماعی

90

09/8

98

99/9

ویکیها

2

79/2

2

79/2

سایتهای اشتراک ویدئو

2

78/9

2

98/8

*RSS

8

8/8

8

8/8

*RSS: Rich Site Summary

بر اساس نتایج حاصل از پسآزمون ،آگاهی هر دو گروه

طبق نتایج حاصل از آزمون  ،Independent T-testبین

شاهد و آزمون در زمینه مهارتهای اطالعیابی پس از آموزش

آموزش به وسیله ویکی و آموزش به روش سنتی رابطه

افزایش یافت .میانگین نمرات گروه شاهد در پیشآزمون

معنیداری وجود نداشت ( )P = 8/582که نشان از پیشرفت

 9/89 ± 0/98بود که در پسآزمون به  99/25 ± 9/75و برای

به نسبت یکسان دو گروه میباشد .دادهها از نظر نرمال بودن

گروه آزمون از  7/88 ± 9/85به  97/85 ± 0/72ارتقا یافت و

نیز بررسی شدند که نتایج مثبت بود .آزمون  Wilcoxonو

آزمون آماری  Paired tتفاوت معنیداری را بین میانگین

 Mann–Whitneyنیز انجام شد و متغیرها با آزمونهای

نمرات به دست آمده از آزمونهای قبل و بعد نشان داد

ناپارامتری سنجیده شدند که نتیجه مشابه با آزمونهای پارامتری

(( )P > 8/889نمودار .)9

به دست آمد .با این وجود ،بر اساس نتایج حاصل از سواالت
باز ،بیش از نیمی از دانشجویان ( 55درصد) آموزش با ویکی
را به روش سنتی ترجیح دادند .دانشجویان دالیل مختلفی از
جمله صرفهجویی در زمان و هزینه ،عدم وجود محدودیت
زمانی در مطالعه ،تعامل ،سهولت و استفاده از فنآوری جدید
در آموزش را ذکر کردند .البته مواردی مانند ایجاد انگیزه،
جذابیت و امکان استفاده از منابع بیشتر و متفاوت نیز از دالیل
دیگری بود که منجر به ترجیح استفاده از ویکی در آموزش در
مقابل آموزش سنتی از سوی دانشجویان شد ،اما با این وجود
کمتر از نیمی از دانشجویان ( 05درصد) همچنان روش سنتی
را برای آموزش ترجیح میدادند و معتقد بودند که این روش

نمودار  :1میانگین نمرات دو گروه قبل و بعد از آزمون

آموزشی پویاتر و یادگیری و تعامل در آن بیشتر است.
مزایا و معایب آموزش از طریق ویکی نیز بررسی شد.
دانشجویان مهمترین مزیت این روش را صرفهجویی در زمان
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( 92/8درصد) و پس از آن ،عدم وجود محدودیت زمانی در

میدانستند و برخی دیگر ( 99درصد) معتقد بودند که میتوان

مطالعه دروس ( 99/2درصد) ذکر کردند .همچنین برخی از

از این روش جهت آموزش و یادگیری همه دروس استفاده

دانشجویان به مزایایی از جمله افزایش یادگیری ،آشنایی با

کرد .تنها  8/2درصد از دانشجویان این روش آموزشی را برای

تکنولوژی جدید و دانشجو محور بودن نیز اشاره کردند .در

هیچ کدام از دروس رشته خود مناسب نمیدانستند ،اما نتایج

مورد معایب این روش آموزشی ،بیشتر دانشجویان به مواردی

حاصل از بررسی میانگین رضایت دانشجویان نشان داد که

از جمله مشکل یا عدم دسترسی به اینترنت و ویکی (55

بیش از نیمی از آنها ( 25درصد) از آموزش با استفاده از

درصد) و پس از آن کاهش تعامل و استفاده از همه حواس در

ویکی رضایت داشتند.

یادگیری ( 98درصد) و سرعت پایین اینترنت ( 95درصد)

در این پژوهش تأثیر عوامل مربوط به پیشینه آشنایی و

اشاره داشتند .برخی دانشجویان این روش را باعث ایجاد عدم

استفاده دانشجویان از اینترنت و وب  7/8بر بهبود نمره آزمون

تمرکز در یادگیری و خسته کننده میدانستند.

آنها از طریق آزمون تک متغیره و چند متغیره رگرسیون

از نظر محتوای آموزشی ،بیشتر دانشجویان ( 25/7درصد)

سنجیده شد (جدول .)9

عقیده داشتند که این روش جهت آموزش دروس تئوری
مناسب و کارامد است ،اما برخی از دانشجویان ( 99درصد)
این روش را برای آموزش دروس تحلیلی و عملی هم مناسب
جدول  :3ارتباط ضریب رگرسیون و مقدار  Pمتغیرهای مربوط به اینترنت و وب  2/0با تغییر در نمره دانشجویان
ضریب رگرسیون

متغیر
میزان استفاده از اینترنت

خام
به ندرت /هر روز /حداقل یک بار در

P

ضریب رگرسیون
تطبیق شده

P

8/852

8/220

-

-

زیاد /متوسط /کم

8/257

8/595

-

-

کسب اطالعات

8/222

8/298

-

-

دریافت خدمات الکترونیک

8/992

8/277

-

-

برای انجام چه کارهایی از اینترنت

تفریح و سرگرمی

-7/999

8/975

-7/892

8/909

استفاده میکنید؟

برقراری ارتباط

-7/099

8/822

8/792

8/298

کسب و کار

-

-

-

-

غیره

-7/825

8/527

-

-

جستجو ،مشاهده واستفاده از سایتها

8

9/888

-

-

پست الکترونیک

-7/882

8/875

-9/255

8/992

گفتگو و ویدئو کنفرانس

-7/827

8/882

-9/272

8/905

میزان آشنایی با وب 7/8

زیاد /متوسط /کم

7/008

8/572

-

-

استفاده از وب 7/8

بله /خیر

9/792

8/085

-

-

مهارت در استفاده از اینترنت

از کدام یک از خدمات اینترنت استفاده
میکنید؟

هفته ،ماه
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در مورد آشنایی و استفاده از اینترنت که شامل میزان

فقط بین استفاده از پست الکترونیک و نمره دانشجویان رابطه

(دفعات) استفاده از اینترنت ،مهارت در استفاده از اینترنت و

معنیداری مشاهده شد و در مورد جستجو و استفاده از

خدمات مورد استفاده میشد ،نتایج نشان داد که در آزمون تک

سایتها و گفتگو و ویدئو کنفرانس ،رابطه معنیداری مشاهده

متغیره بین میزان استفاده از اینترنت و همچنین مهارت در

نشد .به عبارت دیگر ،استفاده از پست الکترونیک بر بهبود

استفاده از اینترنت و نمره دانشجویان رابطه معنیداری وجود

یادگیری دانشجویان تأثیرگذار بود ،اما جستجو و استفاده از

نداشت .در مورد خدمات اینترنتی مورد استفاده دانشجویان که

سایتها و استفاده از گفتگو و ویدئو کنفرانس بر افزایش

شامل جستجو ،مشاهده و استفاده از سایتها ،پست

یادگیری دانشجویان تأثیری نداشت (جدول .)0

الکترونیک ،گفتگو و ویدئو کنفرانس بود ،در آزمون تک متغیره
جدول  :4ارتباط ضریب رگرسیون و مقدار  Pمتغیرهای مربوط به آشنایی و استفاده از ابزارهای وب  2/0با تغییر در نمره دانشجویان
متغیر

استفاده

آشنایی

ضریب رگرسیون خام

ضریب رگرسیون تطبیق شده

ضریب رگرسیون تطبیق شده

ابزارهای وب 7/8

P

8/987

-

وبالگ

-8/999

8/279

-

-

-

پادکست

-

-

-

-

-

سایتهای نشانهای اجتماعی

8

9/888

-

-

8

شبکههای اجتماعی

-9/909

8/922

-

-

-7/892

8/959

ویکیها

-8/922

8/877

-

-

-8/922

8/877

-

سایتهای اشتراک ویدئو

-8/020

8/252

-

-

7/859

8/972

0/998

8/872

*RSS

-

-

-

-

-

-

-

-

P

ضریب رگرسیون خام

P

-

9/925
-

9/888

-7/228

8/992
-

P

-

*RSS: Rich Site Summary

در مورد آشنایی و استفاده از وب  7/8و ابزارهای آن ،در

جهت انجام آزمون چند متغیره ،مقدار  Pبه دست آمده در

آزمون تک متغیره بین میزان آشنایی با وب ،)P = 8/572( 7/8

آزمون تک متغیره بررسی و از میان آنها مواردی که مقدار

استفاده از وب  )P = 8/085( 7/8و نمره دانشجویان رابطه

 P  8/89داشت ،انتخاب شد که در بخش مربوط به اینترنت،

معنیداری وجود نداشت .تأثیر استفاده از هر یک از ابزارهای

استفاده از اینترنت جهت تفریح و سرگرمی ،برقراری ارتباط و

وب  7/8بر نمره دانشجویان به طور جداگانه نیز بررسی شد که

استفاده از پست الکترونیک بودند ،اما در آزمون چند متغیره بین

در آزمون تک متغیره بین استفاده از هیچ کدام از ابزارهای وب

هیچ کدام از این موارد و نمره دانشجویان رابطه معنیداری

 7/8و نمره دانشجویان نیز رابطه معنیداری وجود نداشت

مشاهده نشد .به عبارت دیگر ،هیچ کدام بر بهبود یادگیری

(جدول .)0

دانشجویان تأثیری نداشت (جدول .)0
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

در بخش مربوط به وب  ،7/8تنها مقدار  Pمربوط به آشنایی

اطالعیابی شد؛ به طوری که میانگین نمرات دانشجویان در

و استفاده از شبکههای اجتماعی ،ویکیها و سایتهای اشتراک

آموزش سنتی از  9/89 ± 0/98به  99/25 ± 9/75و در

ویدئو کمتر از  8/89بود .در آزمون چند متغیره تنها بین استفاده

آموزش به وسیله ویکی از  7/88 ± 9/85به 97/85 ± 0/72

از سایتهای اشتراک ویدئو و نمره دانشجویان رابطه

ارتقا یافت و در هر دو روش آموزشی تفاوت معنیداری بین

معنیداری مشاهده شد ()P = 8/872؛ بدین معنی که استفاده از

میانگین نمرات قبل و بعد از آموزش نشان داده شد

سایتهای اشتراک ویدئو بر بهبود یادگیری دانشجویان

( ،)P > 8/89اما با این وجود در مقایسه دو روش تفاوت

تأثیرگذار بود (جدول .)0

معنیداری وجود نداشت .به عبارت دیگر ،تأثیر هر دو روش بر
یادگیری دانشجویان یکسان بود.

بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایج پژوهش ،بیشتر دانشجویان حداقل یک بار
در هفته یا ماه و حدود  90درصد هر روز از اینترنت استفاده
میکردند ،اما آشنایی آنها با وب  7/8و ابزارهای آن پایین بود
ولی با این وجود بیشتر آنها حداقل از یکی از ابزارهای
وب 7/8استفاده کرده بودند .در مطالعه اخوتی و همکاران نیز
که در بین دانشجویان رشتهها و مقاطع مختلف دانشگاه علوم
پزشکی کرمان انجام شد 25 ،درصد دانشجویان از ابزارهای
وب  7/8استفاده کرده بودند ( .)97با توجه به اینکه پژوهش
اخوتی و همکاران یک سال قبل از پژوهش حاضر انجام شده
بود ،به نظر میرسد با معرفی بیشتر فنآوریهای وب  7/8به
دانشجویان ،استفاده از این فنآوریها نیز افزایش یافته است.
یشترین میزان استفاده از ابزارهای وب  8/7در پژوهش
حاضر مربوط به وبالگها بود; شبکههای اجتماعی و
سایتهای اشتراک ویدئو در ردههای بعدی قرار داشتند .در
پژوهشهای اخوتی و همکاران ( )97و  Lemleyو
 )99( Burnhamکه در بین دانشجویان پزشکی و پرستاری
انجام شد ،نیز بیشترین میزان استفاده مربوط به وبالگها بود؛
اما در پژوهش  Sandarsو  )99( Schroterکه بین
دانشجویان و فارغالتحصیالن پزشکی انجام شده بود،
دانشجویان بیشتر از شبکههای اجتماعی استفاده میکردند.
در پژوهش حاضر هر دو نوع آموزش یعنی آموزش سنتی و
آموزش از طریق ویکی بر یادگیری دانشجویان تأثیر مثبتی
داشت و باعث ارتقای آگاهی دانشجویان در زمینه مهارتهای

 Rockinson-Szapkiwنیز در پژوهش خود به نتیجه
مشابهی دست یافت ( ،)90اما برخی از پژوهشهای انجام شده
در این زمینه ،ویکی را ابزار مؤثرتری در یادگیری نسبت به
روش سنتی ،معرفی کردهاند ()72 ،95 ،92؛ به عنوان مثال
جاللی و همکاران کاربرد ویکیها در آموزش پزشکی را مورد
بررسی قرار دادند که نتایج آنان نشان داد ،ویکی ابزار مفیدی
در آموزش علوم پزشکی است و باعث افزایش مقدار محتوا و
تبدیل آن به محتوای موردنظر اهداف آموزشی میشود ،اما
ویکی مورد استفاده در پژوهش آنها پاسخگوی نیاز اطالعاتی
دانشجویان نبود و دانشجویان اعتماد به نفس کافی را جهت
مشارکت در ویکی نداشتند (.)78
 Chenتأثیر استفاده از ویکی بر عملکرد تحصیلی
دانشجویان را مورد بررسی قرار داد و نگرش آنها را نسبت به
استفاده از ویکی در آموزش الکترونیکی سنجید .طبق نتایج به
دست آمده ،نمرات آزمون هر دو گروه بعد از اتمام دوره بهبود
یافته بود ،اما گروه آزمون که از ویکی جهت آموزش استفاده
کرده بودند ،عملکرد بهتری را نشان دادند؛ همچنین این گروه
از نوع آموزش و فرایند یادگیری رضایت بیشتری داشتند .در
نهایت استفاده از ویکی به عنوان یک محیط یادگیری به دلیل
امکان استفاده از مواد متنوع آموزشی ،رابط کاربری مناسب و
انجام فعالیتهای تعاملی «مناسب» برآورد گردید (.)72
 Parkو همکاران از ویکی جهت آموزش در آسیبشناسی
و ژنوم استفاده کردند و طبق نتایج حاصل شده ،دستیاران
آموزش دیده بیان داشتند که ویکی به دلیل ایجاد محیط
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مشارکتی جهت یادگیری و آموزش ،ابزار مؤثری میباشد و

کردند که در نهایت ،استادان استفاده از وبالگ را نسبت به

استفاده از آن را در آموزشهای علوم پزشکی توصیه کردند

آموزش سنتی به دلیل سهولت آموزش ترجیح دادند (.)77

( .)72همان طور که بیشتر دانشجویان یکی از مهمترین

استفاده از سایتهای اشتراک ویدئو از جمله یوتیوب و

محدودیتهای آموزش از طریق ویکی را وضعیت نامناسب

همچنین شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک در آموزش نیز

اینترنت ،سرعت پایین و مشکل یا عدم دسترسی به اینترنت

توسط پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفت که نتایج ،تأثیر

ذکر کردهاند ،شاید این موضوع در پژوهش حاضر یکی از

مثبت آنها را در یادگیری نشان میدهد (.)95 ،79

دالیلی باشد که نتایج را تحت تأثیر قرار داده بود و باعث شد

بر اساس نتایج پژوهشهایی که در زمینه استفاده از وب

که نتایج آن با نتایج پژوهشهای مشابه مغایرت داشته باشد ،اما

 7/8و فنآوریهای آن در آموزش الکترونیک انجام شده است،

با وجود تمام این محدودیتها ،بیشتر دانشجویان آموزش از

میتوان بیان کرد که استفاده از این ابزارها میتواند تأثیر مثبتی

طریق ویکی را بر آموزش سنتی ترجیح دادند .در پژوهش

در آموزش داشته باشد و باعث افزایش یادگیری و همچنین

 Hanningو همکاران نیز دانشجویان در مقایسه دو روش

افزایش رضایت دانشجویان گردد و در صورت وجود شرایط و

سنتی و استفاده از ویکی ،یادگیری و آموزش از طریق ویکی را

زیرساختهای مناسب در مراکز آموزش عالی ،میتوان در

انتخاب کردند (.)92

آموزش برخی دروس از ابزارهای وب  7/8در جهت ارتقای

عالوه بر ویکی ،استفاده از فنآوریهای دیگر وب  7/8نیز

یادگیری دانشجویان یا حتی به عنوان ابزار مکمل آموزش سنتی

در آموزش الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته استPatasi .

بهره برد و در این میان استفاده از ویکیها به عنوان ابزار

و همکاران که کاربرد پادکست در آموزش آناتومی را بررسی

مناسب و تأثیرگذار جهت افزایش تعامل و مشارکت

کردند ،نشان دادند که بیشتر دانشجویان ( 29درصد) از این نوع

دانشجویان در آموزش و همچنین حرکت به سوی تغییر

آموزش راضی بودند و آن را باعث افزایش یادگیری میدانستند

کالسهای استاد محور به دانشجو محور توصیه میگردد.

( Fischer .)79و همکاران از وبالگ در آموزش استفاده
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