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Abstract 

Introduction: Selecting education methods can help Instructors to use methods that are more 

effective for future nursing Programs. The aim of this study was to compare the effect of CD-based 

and traditional education on Nursing Students’ learning in Tehran University of Medical Sciences. 

Methods: In this quasi-experimental study two case and control groups were selected. 38 nursing 

students (19 students in each group) who were passing community health nursing course 3 in 2012-

2013 were divided equally into two groups of CD-based education and traditional education by 

using random allocation method. In the case group, the intervention consisted of delivering 

educational material using compact disc for 8 weeks. The other group received educational material 

by lecturing in the classroom at the same time. In both groups, final exam scores measured students’ 

learning 3 weeks after finishing the course. Two groups’ scores were compared by descriptive 

statistic as mean, standard deviation, independent T test, k square and Analysis of Covariance 

(ANCOVA) using SPSS version 16. 

Results: Based on the findings, mean and standard deviation of final exam scores in the case and 

control groups were M = 13.70 ± 1.80 and 13.41 ± 1.85. Analysis of Covariance (ANCOVA) test 

showed that Compact Disc-based education and traditional education had the same effect on the 

Nursing Students’ Learning (P value = 0.55). 

Conclusions: According to the findings, Compact Disc-based education seems to be as effective as 

traditional education on the Nursing Students’ Learning. Therefore, with regard to the advantages 

of modern educational methods, it is recommended to be used in the blended method of educational 

programs. 
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 مقاله پژوهشی            یآموزش پرستارنشریه 

لوح  قیدر دو روش آموزش از طر یپرستار یکارشناس انیدانشجو یریادگی سهیمقا

 یفشرده و آموزش سنت

 

 5 ی، شکوه ورع4 انیاثوندی، شهرزاد غ،*3 تیهدا یاحمد دی، مج2 یمحمد نی، نورالد1 یخوب ترایم

 
ن، تهران، تهرا یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،یو جراح یگروه داخل ،یآموزش پرستار یتخصص یدکترا یدانشجو 8

 رانیا
 رانیتهران، ا ران،یا یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،یپرستار ژهیگروه مراقبت و ار،یدانش 2
فوق  مارستانیمترون ب ،یکاربرد یدانشگاه علم یمعاون پژوهش ،یپرستار ژهیگروه مراقبت و ژه،یکارشناس ارشد مراقبت و ،یمرب 3

 رانیتهران، ا، نایابن س یتخصص
 رانیتهران، تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک یآموزش ریمد ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،یو جراح یاستاد، گروه داخل 4
 رانیتهران، تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ،یو جراح یگروه داخل ار،یاستاد 5

 ،یاربردک یدانشگاه علم یمعاون پژوهش ،یپرستار ژهیگروه مراقبت و ژه،یکارشناس ارشد مراقبت و ،یمرب: مسئول سندهینو *

 : لیمی. ارانیتهران، ا نا،یابن س یفوق تخصص مارستانیمترون ب

 81/21/8315 تاریخ پذیرش مقاله:    81/22/8315 دریافت مقاله:تاریخ 

 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام
 

 

 

 چکیده

دانست که  ییهاتیاز جمله فعال توانیآموزش را م یهاجهت ارائه آموزش وجود دارند. انتخاب روش یگوناگون یهاروش مقدمه:

 یریادگی سهیو مقا نییمطالعه با هدف تع نی. اکنندیاتخاذ م یبه اهداف آموزش دنیرس یو امکانات برا طیمدرسان با توجه به شرا

 انجام شد. یلوح فشرده و آموزش سنت قیتهران در دو روش آموزش از طر یعلوم پزشک هدانشگا یپرستار یکارشناس انیدانشجو

که واحد بهداشت  11مهر  یورود یپرستار انیژوهش شامل دانشجوبود. جامعه پ یتجرب مهیمطالعه ن کیپژوهش  نیا روش کار:

به  ییبه روش بلوک دوتا یتصادف صیاخذ نمودند، بود. شرکت کنندگان بر اساس روش تخص 18-12 یلیتحص مسالیرا در ن 3جامعه 

 یریادگی یابیبه منظور ارزش یپس از اتمام دوره آموزش رانیشدند. فراگ میتقس فشردهو آموزش با لوح  یدو گروه آموزش با روش سنت

 یهااز روش زیها نداده لیو تحل هیقرار گرفت. جهت تجز یریادگی یابیآنان مالک ارزش ییشرکت کرده و نمره نها ترمانیدر آزمون پا

 مستقل استفاده شد. یدو و آزمون ت ی)آنکووا(، آزمون کا انسیوارکو زیآنال ی(، آزمون آماراریانحراف مع ن،یانگی)م یفیآمار توص

 بیبه ترت زیو آموزش لوح فشرده ن یدر دو گروه آموزش سنت انیدانشجو ترمانینمرات پا اریو انحراف مع نیانگیم ها:یافته

مداخله  ریدو گروه مورد مطالعه با توجه به کنترل متغ انیدانشجو ترمانینمرات پا نیانگیم سهمقای. بود 02/83±12/8 و 15/8±48/83

 تفاوت یدر دو گروه از نظر آمار انیدانشجو ترمانیآنکووا نشان داد که نمرات پا یبا استفاده از آزمون آمار انیگر معدل کل دانشجو

 ( و مشابه بود.P value= 55/2دار نداشت ) یمعن

شته است دا رانیفراگ یریادگیبر  یمشابه ریتأث یلوح فشرده و آموزش سنت قیمطالعه نشان داد که آموزش از طر نیا نتیجه گیری:

 یو عدم تناسب آن با امکانات و فضاها یشده در مراکز آموزش رفتهیپذ رانیتعداد فراگ شیافزا نهیموجود در زم یهاو با توجه به چالش

 کارآمد بکار گرفته شود. یآموزش وهیش کیبه عنوان  یدر دروس نظر تواندیق لوح فشرده میآموزش از طر وهیموجود، ش یآموزش

 یپرستار انیدانشجو ،یریادگی ،یآموزش لوح فشرده، آموزش سنت ها:یدواژهکل
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مقدمه

 تغییر عاملها انسان یهاول حقوق عنوان به آموزش حاضر، عصر در

 و اصلی عنصر آموزش. است شده شناخته اجتماعی پیشرفت و

 مینتض یراهبردها مهمترین از یکی و توسعه و رشد ناپذیر تفکیک

 .است اجتماعی مختلف ابعاد تمامی در خدماتی یهابرنامه موفقیت

 ییاب دست راه تنها روز علمی اصول با منطبق و صحیح آموزشارائه 

 محسوب مندی رضایت سطح ارتقا و یادگیری مطلوب سطوح به

 همواره آموزشی هاییتفعال در مهم اهداف این به دستیابی. شودیم

 نمتخصصا و کاران اندر دست برانگیز چالش و جدیمسائل  از یکی

 آموزشی علوم مختلف یهاعرصه در. رودیم شمار به آموزش امر

 بخش اثر و موفق آموزش یارائه راهکارها برای یاوقفه بی تالش

 ریزی برنامه اصلی عناصر از که آموزش روش انتخاب و است شده

 ایفا را بارزی نقش یادگیری و آموزش فرآیند در و است درسی

 که است واضح پر. (8)است  برخوردار سزایی به اهمیت از کندیم

 تدریس فنون وها روش کاربرد طریق از آموزشی اهداف تحقق

 توانیم را آموزش یهاروش انتخاب. (2)است  پذیر امکان مناسب

 و شرایط به توجه با مدرسان که دانست هایییتفعال جمله از

 یها. روشکنندیم اتخاذ آموزشی اهداف به رسیدن برای امکانات

 آموزش یهاروش امروزه. دارند وجود آموزشارائه  جهت گوناگونی

 بندی طبقه نوین یهاروش و سنتی یهاروش کلی دسته دو به

 آموزش روش به توانیم سنتی یهاروش ترینیجرا از. شوندیم

 یک ارتباط طی فرادهنده روش این در که کرد اشاره سخنرانی

. (3) یدنمایارائه م فراگیران به را اطالعات از زیادی حجم طرفه،

 که گرددیم اطالق ییهاروش به نوین آموزش یهاروش

 کمک پیشرفته آوری فن از دانش انتقال منظور به فرادهندگان

. (4) یندنمایم استفاده آموزش فرآیند در جدید وسایل و آموزشی

 یهاروش فرادهندگان بیشتر پرستاری آموزش در اینکه رغم علی

 از حاکی مقاالت گزارش گیرند،یم بکار آموزش فرآیند در را سنتی

 به حاضر حال در آموزش سنتی یهاروش که است حقیقت این

 یادگیری نیازهای و علم قافله سریع حرکت گوی پاسخ تنهایی

 .باشدینم امروز دنیای در جوامع نیازهای مداوم تغییر و فراگیران

 یهاروش اهمیت و نقش به نظران صاحب توجه دلیل، همین به

 بیشتر پرستاری آموزش درها روش این از استفاده و آموزش نوین

 آموزش سنتی یکردهایرو نتیجه، در. (5)است  شده معطوف

 چند نظیر جدید تکنولوژی ظهور با اخیر یهادهه در پرستاری

 تغییرات دستخوش دور راه از ارتباطات و هایارسانه فرا ها،یارسانه

 دسترس در آموزشی یهاروش از نوینی اشکال و است شده اساسی

 .(6)باشد یم

 Compactفشرده ) لوح طریق از آموزش نوع از الکترونیک آموزش

Diskاست شده شناخته آموزش یهاروش مهمترین از یکی ( نیز .

 الکترونیک آموزش انواع از یکی فشرده لوح طریق از آموزش واقع در

 شده استفاده نیز پرستاری آموزش در 8162 سال اوایل از که است

 آموزش نوع یک عنوان به فشرده لوح طریق از آموزش .(0)است 

 به توجه با قادرند فراگیران آندر  که شودیم محسوب انفرادی

 به توجه با. یابند دست آموزشی یهاهدف به خود، استعدادهای

 ممداو یادگیری و دانش افزایش نیازمند که پرستاری حرفه ماهیت

 اهمیت تواندیم فشرده لوح طریق از آموزش بکارگیری باشد،یم

 اتامکان فشرده لوح طریق از یهاآموزش زیرا. باشد داشته بیشتری

 طافانع فراگیران یادگیری فرآیند در که کندیم فراهم را مزایایی و

 مکان و زمان به محدود روش این و باشد داشته بیشتری پذیری

 یهاچالش از همواره مناسب آموزش روش انتخاب. (1)بود  نخواهد

 انتخاب. (1)باشد یم پرستاری آموزش مراکز جمله از آموزشی مراکز

 نگرش تغییر و آموزی مهارت یادگیری، در آموزش مناسب روش

 در فرادهندگان توجه ضرورت و نموده ایفا را مهمی نقش فراگیران

 زا. نمایدیم برجسته بیش از بیش را مناسب آموزش روش انتخاب

 یادگیری ارتقا و آموزش اهداف به نیل منظور به دیگر، طرف

 برنامه در فراگیران مندی رضایت به فرادهندگان توجه فراگیران،

 آموزش روش انتخاب در راهگشا و مهم نکات از آموزشی ریزی

. است یادگیری آموزش، اولیه هدف تردید بدون. (82)بود  خواهد

 دباشیم آدمی فکری و ذهنی هاییتفعال همان حقیقت در یادگیری

 این .شودیم مربوط بفهمند و بدانند باید فراگیران که آنچه به که

 این که بود خواهدها آموخته یادآوری و بازشناسی شامل هایتفعال

 یادگیری. (88) باشدیم یادگیری هاییطهح ینترمهم از حیطه

 فرآیند درک برای. است جدید شرایط با زنده موجود تطابق نوعی

 دشویم تلقی مهمی امر آموزش با اورابطه  درک انسان، در یادگیری

 از مندی رضایت ارتقای در بنیادین و مهم راهکارهای از یکی. (82)

. (82) است دانشجویان یادگیری ینهزم در آگاهی و شناخت آموزش،

 یادگیری پژوهشی انجام با تا شد آن بر پژوهشگر ینبنابرا

 دو رد تهران پزشکی علوم دانشگاه پرستاری کارشناسی دانشجویان

 مطالعه مورد را سنتی آموزش و فشرده لوح طریق از آموزش روش

 یری،گ تصمیم در بتواند تحقیق این نتایج که است امید. دهد قرار

 اعضای و بوده مفید پرستاری آموزش یهاروش تدوین و انتخاب

 به ترغیب بیش از بیش را پرستاری یهادانشکده علمی هیات

 لوح طریق از آموزش جمله از آموزشی نوین یهاروش از استفاده

 .نماید فشرده

 کار روش

. باشدیم تجربی نیمهعرصه  در کارآزمایی مطالعه یک پژوهش این

 تهران مامایی و پرستاری دانشکدهدر  8318درسال  مذکور پژوهش

 معرفی اخذ و اخالق کمیته توسط پژوهش طرح ییدتأ ازکسب پس

 نجاما تهران پزشکی علوم دانشگاه ومامایی پرستاری دانشکده از نامه

 دانشگاه ومامایی پرستاری دانشکده پژوهش این انجام محیط. شد

 درس هک پرستاری کارشناسی دانشجویان و بوده تهران پزشکی علوم

 یمسالن پژوهش، انجام زمان در را (3) جامعه بهداشت پرستاری

 این جامعه نمودند، اخذ تهران پزشکی علوم دانشگاه در 18-12 اول

 نفری 31 کالس یک از پژوهش یهانمونه و دادند تشکیل را پژوهش

 شرکت مطالعه در 31نفر  هر که( بودند نفری 81 گروه دو در)

 ورود یارهایمع اساس بر را پژوهش یهانمونه پژوهشگر. داشتند

 دی شپخ دستگاه یا رایانه به دسترسی مطالعه، در شرکت به تمایل

 معیار اساس بر پژوهش یهانمونه ین. همچننمود انتخاب دی وی

 شرکت سایر با شدهارائه  آموزشی محتوای تبادل عدم به تعهد
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 پژوهشگر به گروه دو هر فراگیرن توسط که مطالعه در کنندگان

 جهت پژوهشگر. شدندیم خارج مطالعه شداز می داده اطالع

 در نیاز مورد اطالعات و نمود مراجعه آموزش اداره به هماهنگی

 هرستف و کالس برنامه ،(3) جامعه بهداشت درس مدرس با رابطه

 جلب منظور به پژوهشگر سپس. کرد تهیه را دانشجویان اسامی

 پژوهش اهداف و نمود مالقات را مربوطه مدرس همکاری و رضایت

 منظور به پژوهشگر مدرس، رضایت با. داد شرح را کار انجام روش و

 را الزم هماهنگی درس کالس در حضور و آموزشی محتوی تهیه

 .نمود برداری فیلم را تدریس جلسات و آورد بعمل

 جلسه برگزاری به اقدام پژوهشگر ابتدا مطالعه، انجام منظور به

 روش پژوهش، اهداف جلسه این در. نمود دانشجویان با توجیهی

 روشن و واضح بطور دانشجویان برای ارزشیابی نحوه و کار انجام

 نهاآ از آگاهانه کتبی رضایت آنان موافقت کسب از پس و شد بیان

 در کتبی صورت به اخالقی تعهد دانشجویان از همچنین. شد گرفته

 گرفته گروه دو افراد بین در آموزشی محتوای تبادل عدم با رابطه

 فیتصاد تخصیص روش به دانشجویان توجیهی جلسه پایان در. شد

 دینب. گرفتند قرار کنترل و آزمون گروه دو در دوتایی بلوک روش به

 جویی،دانش لیست فرد و زوج اعداد از استفاده با پژوهشگر که ترتیب

 آزمون گروه دو از یک هر در آنان اسامی فهرست از را دانشجویان

 و اهداف درس، کالس در حضور با کنترل گروه. داد قرار کنترل یا

 آموزشی محتوای و نمود دریافت تدریس اول جلسه در را درس طرح

. شدارائه  آنان به هفته 1 طول در مدرس توسط سخنرانی صورت به

 داشت حضور درس کالس در تدریس جلسات تمامی در پژوهشگر

 بتداا برداری، فیلم از پس. نمود جلسات این برداری فیلم به اقدام و

 رتصو در و شد بازبینی مدرس و پژوهشگر توسط شده تهیه فیلم

 آزمون گروه مقابل، در. گردید اعمال الزم تغییرات ویرایش به نیاز

 از یک هر در شدهارائه  آموزشی محتوای و درس طرح اهداف،

 تشکیل از پس روز دو فشرده لوح صورت به را تدریس جلسات

 آموزش اداره از آموزشی دوره طول در کنترل گروه یهاکالس

 هک است ذکر شایان. نمودند دریافت مامایی و پرستاری دانشکده

 رارق آزمون گروه فراگیران اختیار در مدرس الکترونیک پست آدرس

 مدرس از را خودسؤاالت  پاسخ فراگیران نیاز صورت در تا شد داده

 باطارت امکان بنابراین. نمایند دریافت الکترونیک پست طریق از

 الکترونیک پست طریق از آموزشی دوره طول در مدرس با فراگیران

 فراهم مربوطه استاد دفتر درسؤاالت  به دهی وپاسخ ومشاوره

 .گردید

 از پس هفته 3 مطالعه این در کنترل و آزمون گروه دو هر فراگیران

 اداره و مدرس سوی از که ترمییانپا آزمون در آموزشی دوره اتمام

 الزم. کردند شرکت بود شده اخذ قبل یهاسال روال طبق آموزش

 کنترل گروه فراگیران آموزشی، دوره اتمام از پس که است ذکر به

 زمونآ گروه فراگیران به شدهارائه  فشرده لوح دریافت به تمایل که

 تصحیح از پس آخر در و. نمودند دریافت را مذبور لوح داشتند، را

 آموزش، اداره به آن اعالم و مربوطه مدرس توسط امتحانی اوراق

 این که است ذکر به. الزم شد داده تحویل محقق بهها برگه نمرات

 نمرات. گرفت قرار گروه دو نهایی مقایسه و ارزشیابی مالک نمرات

 افزار نرم یهاداده برگه وارد پژوهشگر کمک توسط شده آوری جمع

SPSS  نظر زیر آماری هاییلتحل و تجزیه و گردید 86 ویرایش 

 .شد انجام آمار مشاور

 هایافته

 یک هیچ و بودند نفر 31 پژوهش این در کنندگان شرکت تعداد

 نس بیشترین و کمترین میان این از. نداشتند را نمونه حذف معیار

 فشرده لوح و سنتی آموزش گروه دو هر کنندگان شرکت میان در

 رد کنندگان شرکت سن میانگین. بودند ساله 23 و 28 ترتیب به

 لوح آموزش گروه ودر ساله 88/28±121/2 سنتی آموزش گروه

 توزیع تابع سن نمودار. است بوده ساله 28/28±834/8 فشرده

 دانشجویان درصد 2/63 کنندگان شرکت میان. از باشدیم نرمال

 فراوانی با درصد 0/03 و سنتی آموزش گروهدر  ،82 فراوانی با دختر

 با پسر دانشجویان درصد 1/36 و فشرده لوح آموزش گروه در 84

 در 5 فراوانی با درصد 3/26 و سنتی آموزش گروه در 0 یفراوان

 عدادت نیزتأهل  وضعیت نظر. از داشتند قرار فشرده لوح آموزش گروه

 لوح و سنتی آموزش گروه دو هر در مجرد ومتأهل  دانشجویان

 از درصد 1/36 نیز سکونت وضعیت مورد. در بودند همگن فشرده

 و خوابگاه ساکن 0 فراونی با سنتی آموزش گروه کنندگان شرکت

 آموزش گروه در. بودند تهران ساکن 82 فراوانی با دیگر درصد 2/63

 سنتی آموزش گروه کنندگان شرکت از درصد 5/82 نیز فشرده لوح

 ساکن 80 فراوانی با دیگر درصد 5/11 و خوابگاه ساکن 2 فراوانی با

 در دانشجویان کل معدل معیار از انحراف و میانگین. بودند تهران

± 124/2 ترتیب به نیز فشرده لوح آموزش و سنتی آموزش گروه دو

 دار معنا آماری نظر از آزمون نتیجه. بود 11/85± 184/2 و 21/85

 (.t ،36  =df ،23/2  =P value=  23/2 مستقل تی آزمونبود )

 مطالعه این در داد نشان حاصل نتایج ترمیانپا نمرات خصوص در

 از درصد 8/28 و سنتی آموزش گروه دانشجویان از درصد 3/26

 82 از کمتر نمرات فشرده لوح طریق از آموزش گروه دانشجویان

 سنتی آموزش گروه دانشجویان از درصد 6/52 نمرات. کردند کسب

 در فشرده لوح طریق از آموزش گروه دانشجویان از درصد 3/40 و

 گروه دانشجویان از درصد 8/28. داشت قرار 82-11/84دامنه 

 طریق از آموزش گروه دانشجویان از درصد 6/38 و سنتی آموزش

 این میان از. نمودند کسب 85 مساوی و بیشتر نمرات فشرده لوح

 تیسن آموزش گروه در شده کسبنمره  بیشترین و کمترین نمرات

. بود 23/88-55/86و  34/82-28/86 ترتیب به فشرده لوح و

 آموزش گروه دو در یادگیری نمرات معیار از انحراف و میانگین

 02/83±12/8 و 48/83±15/8 ترتیب به نیز فشرده لوح و سنتی

 مورد گروه دو دانشجویان ترمیانپا نمرات میانگین مقایسه. بود

 با دانشجویان کل معدل گر مداخله متغیر کنترل به توجه با مطالعه

 ترمیانپا نمرات که داد نشان آنکووا آماری آزمون از استفاده

 دار معنی تفاوت آماری نظر از و بود مشابه گروه دو در دانشجویان

 شرکت در یادگیری دیگر، عبارت به (P value=  55/2نداشت )

 در گرفته بکار آموزش روش و بوده یکسان گروه دو هر کنندگان

. ستا داشته کنندگان شرکت یادگیری بر یکسانی یرها تأثگروه

 غیر آزمون از استفاده با نیز ترمیانپا نمرات متغیر همچنین

 ولجد) است نرمال توزیع تابع متغیر این که داد نشان پارامتریک

8.) 
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 آموزشی گروه تفکیک به دانشجویان یادگیری ارزشیابی مالک ترمیانپا نمرات فراوانی توزیع :1جدول 

 فشرده لوح آموزش گروه سنتی آموزش گروه یادگیری مالک نمره

 4( 8/28) 5( 3/26) 12 کمتراز

99/14 - 12 (6/52 )82 (3/40 )1 

 6( 6/38) 4( 8/28) 15 بیشتراز و مساوی

 81( 822) 81( 822) مجموع

 02/83 ± 12/8 48/83 ± 15/8 معیار انحراف و میانگین

 P value 35/2  =F=  55/2 آنکووا آزمون آماره

 میانگین آمده است. ±اطالعات در جدول به صورت )درصد( تعداد یا انحراف معیار 

 بحث

 همقایس باشدیم تجربی نیمه مطالعه یک که پژوهش این انجام از هدف

 تهران پزشکی علوم دانشگاه پرستاری کارشناسی دانشجویان یادگیری

. است بوده سنتی آموزش و فشرده لوح طریق از آموزش روش دو در

 واحد که 11 مهر ورودی پرستاری دانشجویان شامل ژوهشپ نمونه

 نفر 31) نمودند اخذ 18-12 تحصیلی نیمسال در را 3جامعه  بهداشت

 تخصیص روش اساس بر کنندگان شرکت. بود( نفری 81 گروه دو در

 و سنتی روش با آموزش گروه دو به دوتایی بلوک روش به تصادفی

 منظور به گروه دو هر فراگیران. شدند تقسیم فشرده لوح با آموزش

 نانآ نهایی نمره و کرده شرکت ترمیانپا آزمون در یادگیری ارزشیابی

 یزنها داده تحلیل و تجزیه جهت. گرفت قرار یادگیری ارزشیابی مالک

 آنالیز آماری آزمون ،(معیار انحراف میانگین،) یفیتوص آمار یهاروش از

. شد استفاده مستقل تی آزمون و دو کای آزمون ،Ancovaکوواریانس 

 2223سال  در که همکاران و جفریمطالعه  نتایج با حاضرمطالعه  نتایج

 آن بیانگر Jefferie مطالعه از حاصله نتایج. باشدیم همسو شد، انجام

 فشرده لوح و سنتی آموزش گروه دو بین داری معنی اختالف که بود

 انمیز و ندارد وجود قلب نوار گرفتن مهارت از شده کسبنمره  ینهزم در

 دیگری. مطالعه (83) بود خوب حد در و یکسان گروه، دو هر مهارت

 نیز شد، انجام 8315 سال در همکاران و ذوالفقاری توسط ایران در که

 دو بخشی اثر میزان مطالعه این در. باشدیم همسو حاضرمطالعه  با

 این نتایج. گرفت قرار بررسی مورد سخنرانی و الکترونیک آموزش روش

. ودب مشابه یکدیگر با روش دو در یادگیری میزان که داد نشان مطالعه

 آموزشی روش دو در یادگیری نحوه با ارتباط در دانشجویان نظرات

 و انگیزش و یادگیری بر آموزش تأثیر سخنرانی روش در که داد نشان

 یتوانای و روش این از استفاده در استقالل الکترونیک آموزش روش در

مطالعه  نتایج دیگر، سویی از. (5)بود  ارجح آموزش روش از استفاده

 سال در همکاران و Keulers سوی از که یامطالعه نتایج با حاضر

 ادد نشان کولرزمطالعه  نتایج. باشدینم همسو هلند کشور در 2220

 و چهره به چهره آموزش گروه در یادگیری میزان میانگین مقایسه که

( P=  228/2) داری معنی آماری تفاوت اییانهرا افزار نرم آموزش

 ایانهر افزار نرم وسیله به که افرادی یادگیری میزان نتیجه در. داشتند

 چهره طریق از که افرادی به نسبت بودند، دیده آموزش فشرده لوح و

 با حاصله نتایج همچنین. (84) بود باالتر بودند، دیده آموزش چهره به

 از آموزش روش دو مقایسه به که همکاران و راد خرمیمطالعه  نتایج

 آموزش برای کتابچه طریق از سنتی آموزش و فشرده لوح طریق

 .نبود همسو پرداختند، هایماریب دهی گزارش مورد در عمومی پزشکان

 اهم یک و مداخله از قبل پزشکان نگرش و آگاهی دانش، مطالعه این در

. گرفت قرار آماری مقایسه مورد و گیری اندازه آموزشی مداخله از بعد

 و آگاهی دانش، مداخله از پس که بود آن از حاکی تحقیق این نتایج

 ودب یافته معناداری افزایش مداخله از قبل به نسبت گروه دو هر نگرش

(25/2  >Pهمچنین .) فشرده لوح گروه در دانش افزایش میانگین 

 معنادار اختالف که بود 55/0±  42/4 کتابچه گروه در و ±55/82  10/3

(23/2 >P ) هرسد کمی نظر به بررسی این نتایج به توجه با. (85)بود 

 یک عنوان به تواندیم فشرده لوح طریق از آموزش روش از استفاده

 راهمف شرط به عالی، آموزش فزاینده تقاضای به پاسخگویی برای راهکار

 آموزشی، سیستم صحیح طراحی و الزم وشرایط هایرساختز شدن

 از استفاده ضروریات از نیز سازی فرهنگ دیگر سوی از باشد مطرح

 فشرده لوح طریق از آموزش زیرا باشدیم آموزش در فشرده لوح روش

 دیگر یهابرنامه اساس بر را آموزشی یهابرنامه تا دهدیم اجازه افراد به

 نای فشرده لوح طریق از آموزش در پذیریانعطاف. نمایند تنظیم خود

 مانیز چه در بگیرند تصمیم تا سازدیم فراهم فراگیران برای را فرصت

 که طوری به. نمایند دریافت را نیاز مورد آموزشی محتوای کجا در و

. اشدب نداشته فراگیران دیگر های مسولیت با تعارضی آموزش فرآیند

 پذیری تکرار قابلیت و یادگیری برای شده صرف زمان مدت همچنین

 .(86)دهد یم قرار فراگیران اختیار در را

 گیری نتیجه

 یادگیری بر سنتی آموزش و فشرده لوح طریق از آموزش که آنجا از

 پرستاری آموزش مراکز لذا. دارد مشابهی یرتأث پرستاری نشجویاندا

 محتویاتارائه  در فشرده لوح طریق از آموزش روش از توانندیم

. نمایند استفاده جامعه بهداشت قبیل از نظری دروس در آموزشی

 فرادهندگان آموزشی یهاروش انتخاب و ارزشیابی فرآیند در بنابراین

 یادگیری زیرا. دارند مبذول را الزم توجه فراگیران یادگیری به باید

 به توجه با. گذاردیم اثر فراگیران تحصیلی پیشرفت بر فراگیران

 در شده پذیرفته فراگیران تعداد افزایش زمینه در موجود یهاچالش

 موجود، آموزشی فضاهای و امکانات با آن تناسب عدم و آموزشی مراکز

 یک عنوان به فشرده لوح طریق از آموزش روش تا گرددیم پیشنهاد

 همچنین. شود گرفته بکار نظری دروس در کارآمد آموزش روش

 وها دانشکده روسای آموزشی، گذاران سیاست تا شودیم پیشنهاد

 از آموزش روش از استفاده به را فرادهندگان آموزشی، محترم مدیران
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 ایترض کردن فراهم ضمن تا نمایند تشویق و ترغیب فشرده لوح طریق

 خصوص در. نمایند تالش آنان دانش ارتقای در بتوانند فراگیران

 جیسن رضایت پرسشنامه که این به توجه با نیز مطالعه هاییتمحدود

 الذ گردید، تکمیل دانشجوها توسط زمان هم طور به آموزشی شیوه از

 رپژوهشگ مورد این در. بگیرد قرار هم یرتأث تحت ،هاپاسخ است ممکن

 هب پاسخگویی همچنین و پژوهش اهداف کامل توضیح با تا کرد تالش

 از .کند پیشگیری دانشجویان یهاپاسخ تداخل از احتمالی، سئواالت

 اشاره پژوهشجامعه  بودن محدود به توانیم نیز هایتمحدود دیگر

 علمی هیات اعضای بتواند تحقیق این نتایج که است امید سرانجام. نمود

 اب آموزش تدوین و انتخاب گیری، تصمیم در را پرستاری یهادانشکده

 هب بیش از بیش را آنان و نموده کمک پرستاری آموزش در فشرده لوح

 .نماید ترغیب روش این از استفاده

 سپاسگزاری

 ابجن دانشکده محترم ریاست از تا دانیم می الزم خود بر سبب بدین

 دکتر آقای جناب دانشکده الملل بین معاون و چراغی دکتر آقای

 این .نماییم سپاسگزاری عزیز دانشجویان و مربوطه مدرس و نیکبخت

 تهران مامایی و پرستاری دانشکده اخالق کمیته در 8216 کد با مقاله

 .است شده مصوب
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