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بر میزان یادگیري و رضایت  اي چندرسانه افزار نرمآموزش سخنرانی و مقایسه تأثیر

   تکنولوژي جراحی گوارشدر درس  اتاق عملدانشجویان 

2صومه حسینیانمع ،2زهره سادات ،*1آجرپز باقر میرندا 

20/1/1394:تاریخ پذیرش                                         11/4/1393 :ریخ دریافتتا

و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشجوي دکتراي  مربی دانشکده پرستاريهاي اتوایمیون دانشگاه علوم پزشکی کاشان و مرکز تحقیقات بیماريعضو -1

mirbagher_n@kaums.ac.ir :، پست الکترونیکی03155540021: تلفن)نویسنده مسئول(پرستاري دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واحد بین الملل 

  دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران عضو هیأت علمی - 2

خالصه

این . هاي تدریس این درس اهمیت داردروش ،اتاق عملدرس تکنولوژي جراحی براي دانشجویان  اهمیتبهتوجهبا :مقدمه

دانشجویان در درس تکنولوژي بر میزان یادگیري  ايافزار چند رسانهمقایسه تأثیر دو روش سخنرانی و نرم مطالعه با هدف

.جراحی گوارش  انجام شد

درس تکنولوژي جراحی 1392سالنیمسال اول و دوم درکه دانشجوي اتاق عمل60رويتجربینیمهمطالعه:هامواد و روش

افزار نرماز طریق  دومبه روش سخنرانی و گروه  اولگروه که، 30گروهدودردانشجویان.شدانجامگوارش را اخذ نموده بودند،

وقبلکهبودايگزینهچندآزمونیکو  فردياطالعات بردارنده درهادادهگردآوريابزار. ندآموزش داده شد ايچند رسانه

محقق ساخته با  میزان رضایت گروه آزمون از پرسشنامه براي بررسی .از آنها پرسیده شدیک ماه بعد از آخرین جلسه آموزشی

زوجی tهايآزمون وتوصیفیآمارو  14نسخه SPSS فزارابا استفاده از نرمهاهو تحلیل داد تجزیه. مقیاس لیکرت استفاده شد

.انجام شدو مستقل 

).p=081/0(داري نداشتاز لحاظ آماري تفاوت معنیآزمون و پس آزمون در گروه سخنرانی پیش نمراتمیانگین :هایافته

و  اينرم افزار چند رسانهمقایسه دو گروه  ). p=024/0( دبوداري معنی افزارآموزش از طریق نرم لی این تفاوت در گروهو

.)p=013/0(داري را نشان دادبعد از مداخله تفاوت معنیسخنرانی 

اي با تقویت انگیزه درونی و افزایش رضایت و یادگیري دانشجو در افزار چند رسانهآموزش به وسیله نرم روش:گیرينتیجه

. مفید می باشدتدریس درس تکنولوژي جراحی گوارش 

  ، یادگیري، رضایتمندي، جراحیاينرم افزار چند رسانهسخنرانی،  :کلیديهايواژه
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  مقدمه

یکـی از  .انتخاب روش تدریس از مراحل مهـم آمـوزش اسـت   

آموزشی دارد، تـدریس   هاي نظامکه سابقه طوالنی در  هایی روش

 این روش در حال حاضر  روش غالب  در.به روش سخنرانی است

سـویه   یکصورت بهرا استاد اطالعات ،در این روش. دریس استت

ل غیرفعـا صـورت  بـه دانشـجویان  ودهـد  مـی ارائهدانشجویانبه

بـا  دانشجویانهمه،روشایندر. ]1[کنند می دریافترامطالب

در.بیننـد  مـی آموزشیکسانشرایطدرفرديهاي تفاوت وجود

 ضـعیف گروهـی کـامالً  میـان روابـط وهمکاريسخنرانی،روش

 حکـم دراسـتاد وشـود  نمـی   توجهفرديهاي تفاوتبهواست

 دانشـجویان ذهنبهرااطالعاتکه استاطالعاتیمخزنومنبع

 سـایر بـه نسـبت آنهزینـه وآسـان روش ایـن  .دهد میانتقال

 مقـدار موضـوع، یکرويتمرکزباتوان میواست اندكها روش

 نمـود ارائـه  کوتـاهی مدتدرراآموزشیمطالبومواداززیادي

هـا   دانشـگاه مدرسـان  بیشـتر کـه دهنـد  مینشانتحقیقات. ]2[

 همـان بـه ونداشـته آشنایی فعالتدریسهاي روشباهمچنان

ـ . انـد  دیـده  آمـوزش آنباکه خودکنند میتدریسهایی روش  هب

 سـنتی هـاي  شـیوه بـه همچنـان  هـا  آنازبسـیاري دلیلهمین

وبـوده محور-محتوامعموالًمدرساناین. هستندمتکیتدریس

رافراگیـران مشـارکت حـداقل ورسـمی جـو بامحیط آموزشی

هـاي سـنتی    به روشپرستاريمدرساناتکاي. .دهند میترجیح

هـا  آننفـس  از اعتماد به و، دانشجویان را مطیع نموده تدریس

هـاي  آمـوزش  درصـد  80 حـدود روشایـن در ].3[کاهـد  مـی 

  ].4[شود میهفته فراموش8عرضدر،شده ارائه

 بـا هـایی   دانـش  واطالعاتانباشتتنهاآموزشی،نظاموظیفه

اندیشـه  دارايخـالق،  افـراد پـرورش بلکـه نیست،کمماندگاري

 ایـن اصـلی وظـایف از،مشکالت ومسئلهحلدرتواناوانتقادي

 جوابگويتواند نمیتنهایی بهسخنرانی، روشبههتکی. استنظام

ونیازهـا موقعیـت، برحسـب اسـتاد استالزموباشد مسئلهاین

 اسـتفاده را تـدریس هاي روشازترکیبیدانشجویان،هاي توانایی

فعـال ونوینهاي روش ازاستفادهضرورتامروزهنابراین،ب.کند

احساسآموزشیهاي سیستمسوي از،محور دانشجووادگیريی

پزشکیعلوماز جملهمختلفعلومدرها روش اینکاربردوشده

.]5[استشده متداول

 هـا  آنکه یکـی از   شود میمختلف انجام  هايشیوهآموزش به 

است که از انـواع آمـوزش    اي چندرسانه افزار نرم وسیله بهآموزش 

 آموزش الکترونیکی رویکردي نـوین . شود میالکترونیک محسوب 

براي ارائه محیط آموزشی متعامل با طراحی مناسب و مبتنی بـر  

آموزشی با اسـتفاده از  در این روش محتواي دوره . فراگیري است

از ارتبـاط   گیري بهرهکه با  شود می، تصویر و متن ارائه انتقال صدا

بین استاد و فراگیران، کیفیـت ارائـه دوره آموزشـی بـه      سویهدو 

مطالعات نشان داده آموزش بـه ایـن   . رسد میباالترین سطح خود 

طریق تمام سدهاي کالس درس سنتی را شکسته و نتایج خـوبی  

  ].6[ارائه داده است

شرلی و همکاران بیان کردند آموزش زمانی مؤثر است که بین 

بـر طبـق نظـر    ]. 7[ارتبـاط برقـرار باشـد   دهنده  فراگیر و آموزش

محیط  متنوع یادگیري مثل اینترنت و کـامپیوتر  بـه   جمشیدي 

هـاي   دهد در هر زمان و مکان بر اساس تفاوت فراگیران اجازه می

هـاي متنـوع کـه بـر تئـوري یـادگیري تأکیـد         فردي، از  محـیط 

 هـاي آموزشـی بـه علـت دسترسـی      بسته. کنند استفاده کنند می

 وامکانات روز دنیا، ارائه روش آموزش جدید  و مناسـب   سریع به

حجم زیادي اطالعات امکان آموزش فـردي، تغییـر نقـش     ذخیره

یکـی از اجـزاي    عنـوان   بـه مدرسان و ارزیابی توانایی دانشجویان 

مزیـت مهـم دیگـر    ]. 8[کننـد  مـی را فـراهم   وابسته غیریادگیري 

قابلیت این روش در انتقال مفاهیم و مطالـب درسـی بـا اسـتفاده     

روش . متن، صـدا و تصـویر اسـت    تر جذابو  تر گسترده،  تر آسان

فشـرده چنـین اسـت کـه      هـاي  لـوح معمول در آموزش از طریق 

مطالـب توسـط گوینـده، فـیلم مربوطـه نمـایش        با بیانهمزمان 

. شـود  مـی درج  نمـایش  صـفحه و نکات مهم مطلب روي  شده داده

انتقـال مفـاهیم یعنـی     هـاي  راه ترین مهمبنابراین در این روش از 

  ].9[شود میدیداري و شنیداري استفاده 

مراقبتـی هـاي  حرفـه تمـام موفقیت،نظران صاحب اعتقادبه

 هـا  حرفـه آنیادگیرنـدگان اسـتقالل تکاملوتوسعهبه مشروط

 اطالعـات مجمـوع  ازاند دادهنشانتحقیقاتهمچنین .]10[است

ازدرصد13دیدن، طریقازدرصد75افراد،توسطشدهدریافت
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 بـه ودریافـت خود حواسدیگرازاطالعاتبقیهوشنیدنطریق

 دانشـجو  روشبـه آموزشرسد مینظربه .شود میسپردهخاطر

تسریعدانشجویان، مندي رضایتافزایشبهمنجرتواند می،محور

وNikolaraiziمطالعـه  . ]11[گـردد یـادگیري امـر تـداوم و

 يافـزار  نرمهمکاران نیز نشان داد آموزش از طریق بسته آموزشی 

وIssa .]12[شـود  مـی باعث افـزایش سـطح دانـش و یـادگیري     

رایانـه   لهیوس بهدر پژوهش خود نشان دادند آموزش  همکاران نیز

نتـایج  .]13[شـود  مـی  کننـدگان  شـرکت باعث افزایش یـادگیري  

آموزش روتین بهتـر از آمـوزش از   نشان داد  Georgetteتحقیق

Joeمطالعـه  . ]14[شود باعث افزایش یادگیري می افزار نرمطریق 

ی تأثیر آموزش قبل از عمـل بـر سـطح    بررس موردو همکاران در 

یادگیري و توانایی بیماران بعد از عمل جراحـی توسـط آمـوزش    

ي نشــان داد کــه اســتفاده از ایــن روش ا چندرســانهي افــزار نــرم

شـود   آموزشی باعث ارتقا سطح آموزش بیماران بعد از عمـل مـی  

Mankمطالعــه . ]15[ & Molenaar نشــان داد آمــوزش

بیمـاران  % 2/90ي باعث رضایتمندي ا چندرسانه افزار نرم لهیوس به

این مطالعه . ]16[مفید ارزیابی کردند را آناستفاده از  ها آنشد و 

ي جدیـدتر در  هـا  روشا توجه بـه افـزایش نیـاز بـه اسـتفاده از      ب

آموزش دروس تکنولوژي جراحی در رشته اتاق عمل و بـا توجـه   

همچنـین بـا توجـه بـه     . به نیازهاي یادگیري فراگیران انجام شد

مدرس رشـته اتـاق عمـل خألیـی را در      عنوان بهاینکه پژوهشگر 

رد و با توجـه  آموزش دروس تکنولوژي جراحی این رشته حس ک

 مـؤثر آموزش زنده  اندازه  به تواند یمبه این نکته که  نمایش فیلم 

هـاي آمـوزش    مقایسـه روش هـدف  بـا لـذا  ایـن مطالعـه    . باشـد 

بـر میـزان یـادگیري و رضـایت      اي افزار چندرسانه نرمسخنرانی و 

انجـام تکنولوژي جراحی گوارشدر درس  اتاق عملدانشجویان 

.شد

ها  مواد و روش

طراحـی  دو گروهـی وتجربـی نیمـه صورت بهحاضرطالعهم

دانشجویان اتاق عمل دانشکدهبودعبارتپژوهشجامعه.گردید

درس1392نیمسال اول و دوم درکهمامایی کاشانوپرستاري

نمونه مـورد  تعداد ، بودندنمودهاخذتکنولوژي جراحی گوارش را

=Power%90با استفاده از نوموگرام آلـتمن بـا احتسـاب    نیاز

10%,β=05/0=α  نفـر بـرآورد    28،  ]17[و نتایج مطالعه مشـابه

نفـر   30، حجـم نمونـه ، تعـداد    % 10شد که با احتمـال ریـزش   

. به روش مبتنی بر هدف انتخـاب شـدند   ها نمونه. محاسبه گردید

این درس را اخذ  1392که در نیمسال اول ) نفر 30(دانشجویانی

کـه در  ) نفـر  30(نمودند در گروه آموزش سخنرانی و دانشجویانی

 وسـیله  بـه نیمسال دوم این درس را اخذ نمودند در گروه آموزش 

 کننده شرکتکلیه دانشجویان . قرار گرفتند اي چندرسانه افزار نرم

معیارهـاي ورود  .  کتبی را امضا کردند نامه رضایتدر مطالعه فرم 

به شـرکت    عالقهجراحی گوارش،  تکنولوژيبه مطالعه اخذ درس 

 اي چندرسـانه  افـزار  نـرم آشنایی با نحوه اسـتفاده از   و در پژوهش

، عدم تمایل به ادامه همکاري یا عـدم  معیار خروج از مطالعه .بود

  .عدي آزمون بودشرکت در مراحل ب

آزمونفردي و یکاطالعاتدربردارندهها دادهگردآوريابزار

یک ماه بعد از آخرین جلسه آموزشیوقبلکهبوداي چندگزینه

 پـیش آزمـون قبـل از شـروع    بدین گونه که  .ها پرسیده شد از آن

آزمون در یک ماه بعد از آخرین جلسه  کالس و پس اولین جلسه

 . آموزشی قبـل از شـروع امتحانـات از دانشـجویان پرسـیده شـد      

بر  اي چندگزینهو  case صورت معرفی سؤال به  20آزمون شامل 

جهـت سـنجش میـزان     سـؤاالت این . اساس اهداف آموزشی بود

 شـده  طراحـی یادگیري دانشجویان در ارتباط با محتواي آموزشی 

و به پاسخ نادرست نمره صـفر تعلـق    1پاسخ صحیح نمره به . بود

 اعتبـار . بـود  20تـا   0نمـره آزمـون بـین     ترتیب این  به. گرفت می

دانشکده پرستاريعلمی هیئتعضو5توسطآزموناینمحتواي

α%= 80کودر ریچاردسـون  روشازاستفادهباآنپایاییوتأیید

از پرسشـنامه   گـروه دو براي بررسی میـزان رضـایت   . شدتعیین

در تنظـیم ایـن    .محقق ساخته با مقیـاس لیکـرت اسـتفاده شـد    

ــرتبط     ــون م ــرور مت ــنامه از م ــد  ]16-14[پرسش ــتفاده ش   .اس

حیطـه درك   :  و چهار حیطه  شـامل  سؤال 11پرسشنامه شامل  

، انگیزه و اشتیاق درونی )9و  1سؤاالت (گوارش هاي جراحیبهتر 

استاد و رابطه ) 7،8،10،11، 2التسؤا( ، یادگیري)4و 3سؤاالت ( 

 اي درجــه 5پرسشــنامه مقیــاس . بــود) 6و5 ســؤاالت( و دانشــجو

) 1بـا نمـره   (تا کامالً مخـالفم  ) 5با نمره (لیکرت از کامالً موافقم 

روایی محتواي پرسشنامه از طریـق اخـذ نظـرات اعضـاي     . داشت

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nikolaraizi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23505841
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Issa%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23488758
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بـا روش   هـا  آزمونپایایی . گروه اتاق عمل تأیید شد  علمی هیئت

  .تأیید گردید) r=81/0(آزمون مجدد 

برگـزار   8-10در روزهـاي دوشـنبه هـر هفتـه سـاعت       کالس

در جلسه اول اهـداف آموزشـی و طـرح درس بـر اسـاس      . شد می

قبل . مصوب وزارت بهداشت به دانشجویان داده شد هاي سرفصل

بـر اسـاس محتـواي     آزمـون  پـیش از اجراي مداخله آموزشی یک 

سـپس ایـن گـروه تحـت آمـوزش      . گرفتـه شـد   ها آنآموزشی از 

در ایـن روش  . متداول به روش تـدریس سـخنرانی قـرار گرفتنـد    

دقیقه مباحـث اصـلی درس    80-100مدرس در هر جلسه حدود 

 سـؤاالت به نیز در پایان درس . کرد میسخنرانی ارائه  صورت بهرا 

نرم افزار چنـد رسـانه اي   در گروه  . شدمیدانشجویان پاسخ داده 

ــر اســاس    ــز در جلســه اول اهــداف آموزشــی و طــرح درس ب نی

. مصـوب وزارت بهداشـت بـه دانشـجویان داده شـد      هاي سرفصل

.  شـد  میبرگزار  10-8در روزهاي شنبه هر هفته ساعت  ها کالس

فـیلم آمـوزش داده    صـورت  بـه محتواي آموزشـی   افزار نرمدر این 

س سرفصــل بایــد جراحــی بــر اســا کــه زمــانییعنــی . شــد مــی

ــی درس آپاندیســیت  ــدداده م ــک جراحــی آپاندیســیت   ش تکنی

انیمیشن و فیلم طبیعی پخش و استاد روي آن توضـیح   صورت به

در آن  مـورد اسـتفاده  ابزار  افزار  نرمدر قسمت دیگري از .  داد می

پاورپوینـت وجـود داشـت کـه      صورت بهعمل همراه با کاربرد آن 

از آن وسایل را با نشـان  ز بود و استاد هریک قابل دانلود کردن نی

دکمـه دیگـري نیـز    . داد مـی براي دانشجویان توضیح  دادن شکل

را نشـان   هاي قبل و بعد از عمل جراحی  مراقبتوجود داشت که 

و  کشـید  مـی دقیقه طول  80 -100هر جلسه کالسی بین. داد می

. شـد  مـی دانشجویان نیـز پاسـخ داده    سؤاالتدر حین آموزش به 

دانشکدهپژوهشیشورايتأییدبهتحقیقاین اخالقیمالحظات

از پایـان مطالعـه در    پـس  افـزار  نـرم  .بودرسیدهکاشان  پرستاري

وقبـل آزمـون  پسو  آزمون پیش .قرار گرفت اختیار هر دو گروه

در . گرفتـه شـد   هـا  آناز یک ماه بعد از آخرین جلسـه آموزشـی  

آمـار ازاسـتفاده بـا هـا  دادهمقایسه شدند و  باهمپایان دو گروه 

و)گـروه هرتغییراتمقایسهبراي(زوجی  tهاي آزمونوتوصیفی

t ــراي مقایســه( مســتقل ــینب ــروهب ــا گ Smirnovو ) ه

Kolmogorov )  نمـرات توزیـع بـودن نرمـال بـراي بررسـی

و شـد تحلیـل تجزیـه  14نسـخه    SPSSافـزار  نـرم در) هـا  گروه

05/0≤p به عنوان اختالف معنی دار در نظر گرفته شد.  

ها یافته

سخنرانی و نرم افزار چند رسانه گروه دودرپژوهشواحدهاي

تأهلوضعیتقبل،ترممعدلتحصیلی،وضعیتسن، نظر ازاي

 آزمون.)≤05/0p .(نداشتندیکدیگربامعناداريتفاوتجنس و

نشـان نرمالراگروهدودرنمراتتوزیعکولموگروفاسمیرنوف

آزمـون و   پـیش نمـرات میـانگین دهـد  مینشانیکجدول .داد

7/14±2/1و8/12±8/1آزمون در گروه سخنرانی به ترتیب   پس

در)p= 081/0. (داري ندارد بود که از لحاظ آماري تفاوت معنی و

نمـرات اي میـانگین  افـزار چندرسـانه   گروه آموزش از طریق نـرم 

بود  2/18 ±3/2و1/11±2/1زمون به ترتیب آ آزمون و پس پیش

مقایسـه  ) p=024/0.(داري داشت که از لحاظ آماري تفاوت معنی

داري را بـا هـم    نمرات آزمون دو گروه بعد از مداخله تفاوت معنی

).p=013/0.(نشان داد

  یک ماه بعد از آخرین جلسه آموزشیقبل و اي، سخنرانی و چندرسانهگروهدوآزموننمراتمعیارانحرافومیانگین-1جدول

معیارانحرافومیانگینگروه

یک ماه بعد از آخرین جلسه قبل از آموزش  آزمون تی زوج

  بعد از آموزش

p=2/18024/0±1/113/2±2/1ايگروه چندرسانه

p=7/14081/0±8/122/1±8/1سخنرانیگروه

-----------p013/0=p=062/0  مستقل tآزمون
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نسبت به درس %) 74(، اشتیاق%)98(، رضایت%)58(باعث ایجاد انگیزه اي چندرسانهآموزش به روش  نشان داده شده استکه در نمودار یک  طور همان

.باشد میسخنرانی کمتر  در روشو این میزان  گردیده است تکنولوژي جراحی 

  اي افزار چندرسانه میزان رضایت دو گروه از روش آموزشی سخنرانی و نرم  -1نمودار 

  بحث

نتایج مطالعه حاضر نشان داد در گروه آموزش از طریق 

از  آزمون پسو  آزمون پیشنمراتمیانگین اي چندرسانه افزار نرم

مقایسه دو گروه  همچنین. داري داشت معنیآماري تفاوت  لحاظ

بعد از مداخله و سخنرانی  اي چندرسانه افزار نرمآموزش از طریق 

این مطلب نشان . را در دو گروه نشان داد داري معنیتفاوت 

باعث افزایش  اي چندرسانه افزار نرمآموزش از طریق  دهد می

شده  یادگیري دانشجویان در درس تکنولوژي جراحی گوارش

و همکاران نیز نشان داد آموزش از  Nikolaraiziمطالعه .است

این مطلب  .]12[شود میباعث افزایش یادگیري   افزار نرمطریق 

محرکی براي کسب دانش و  افزار نرماین است که  دهنده نشان

شاید علت آن آسان بودن استفاده در  .ایجاد یادگیري بوده است

نتایج حاصل از این قسمت  با .منزل و محل تحصیل و کار باشد

وKieser&Mladenovski]18[،Issaنتایج مطالعات 

,Teasdale، ]13[همکاران Abutarbush ،Garland   همخوان

و همکاران نیز نشان  Pape-Koehlerمطالعه  ]19-21[.است

عمومی باعث افزایش  يها یجراح رابطهدر  افزار نرمداد آموزش 

شاید علت این تشابه . ]22[شود مییادگیري دانشجویان پزشکی 

تکنیک دست شستن و گان  در محتواي آموزشی ابزار جراحی،

جدید  يها يآور فناین امر نشانگر اهمیت کاربرد  .پوشیدن باشد

  ها يا رسانهچند  خصوص  بهمثل رایانه و تجهیزات وابسته به آن 

ي اجتماعی ها مهارتابزارها این  ، زیرادر آموزش و یادگیري است

 ها آندانشجویان را افزایش داده و موجب پیشرفت تحصیلی 

 از  یادگیريی و همکاران نیز  میرکریمدر مطالعه . گردد یم

و  تدریس توسط استاد براي آموزش معاینه  افزار نرمطریق 

 ]23[است آمده دست  بهکلینیکی به دانشجویان پزشکی یکسان 

آموزش روتین بهتر از  نشان داد Georgetteولی تحقیق 

باعث افزایش یادگیري دانشجویان  افزار نرمآموزش از طریق 

و  افزار نرمشاید دلیل این تناقض در شیوه آموزش . ]14[شود می

نشان داد  1389مطالعه رستگار پور در سال . محتواي آن باشد

در مقابل استفاده از شیوه  يا چندرسانه افزار نرماستفاده از 

ي دار یمعنسخنرانی در میزان یادگیري دانشجویان تفاوت 

صفاریان و   پژوهش يها افتهییافته وي خالف  ].24[ندارد

به این  ها آن، ]26- 25[باشد، الکدشتی و همکاران میهمکاران

بر امر  يا چندرسانهآموزشی  يافزارها نرمنتیجه رسیدند که 

مطالعه رخ افروز و همکاران نشان داد  .یادگیري تأثیر دارند

باعث افزایش رضایت  تواند یم يا چندرسانهکاربرد وسایل آموزش 

این مطالعه با پژوهش  .]27[بالینی شود يها مهارتو بهبود 

 صورت  بهآموزش عملی  رسد یمبه نظر . ی داردحاضر همخوان

سطح یادگیري و رضایت  تواند یمفیلم و عکس جراحی 

ماندگاري بیشتر دانشجویان را افزایش دهد شاید علت آن 

آموزش  ٔنهیزم در. در ذهن فرد باشدآموزش از طریق دیداري 
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120%

انگیزه اشتیاق رضایت ارتباط با استاد

سخنرانی
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nikolaraizi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23505841
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Issa%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23488758
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pape-Koehler%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23475016
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ي آموزشی قادر ها لمیفاستفاده از  رسد یمث بالینی به نظر مباح

ي عملی کاسته و در توزیع  اهکالسي زیاد ها نهیهزخواهد بود از 

 .]23[در بین دانشجویان نقش داشته باشد ها آموزشیکسان 

گرچه قابل اذعان است که در ساخت یک فیلم آموزشی براي 

باید شرایط استاندارد تولید فیلم را در نظر  لزوماًبودن آن  مؤثر

داشت  تا فیلم مذکور بتواند  به نحو مناسب براي انتقال افکار و 

بنابراین با  .]25- 24[و تجارب به دانشجو عمل نماید  ها شیگرا

نتیجه گرفت رایانه و  توان یمقبلی  يها پژوهشپشتوانه 

قادرند محیط یادگیري را دگرگون و  يا چندرسانه يافزارها نرم

آن را جذاب نمایند در این صورت دانشجو جذب یادگیري 

همچنین باعث افزایش انگیزه و رضایت دانشجویان شده . شود می

   .شود میو تالش بیشتر براي کسب نمرات بهتر 

نتیجه  توان یماین پژوهش  يها افتهیبا توجه به  :يریگ جهینت

سبب افزایش  يا چندرسانه افزار نرمگرفت که آموزش از طریق 

.  شده است ها آنمیزان یادگیري دانشجویان افزایش رضایتمندي 

 لهیوس بهآموزش  ،مدرسان محترم شود میبنابراین توصیه 

را در کنار آموزش سخنرانی در کالس  يا چندرسانه يافزارها نرم

.درس خود استفاده نمایند

حجم مطالعاتی در  شود میبراي مطالعات آینده پیشنهاد 

استفاده از ترکیب روش آموزش زنده و  صورت  بهو   تر عیوس

  .انجام گردد  تر گستردهنمایش فیلم جهت  دسترسی به نتایج 

تشکر و قدردانی

دانند از کلیه دانشجویان شرکت بر خود الزم می پژوهشگران

کننده در پژوهش و همچنین دانشکده پرستاري و مامایی کاشان 

  . تشکر و قدردانی نمایند
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Introduction: Considering the importance of Gastrointestinal Surgical Technology courses for

Operating Room students, the teaching methods are important. The aim of this study was to determine

the effects of lecture and Multimedia software on the learning of medical students in Gastrointestinal

Surgical Technology course and also to assess students’ satisfaction from the Multimedia software

method.

Material and Methods: In this quasi-experimental study, 60 Operating Room students of Kashan's

Nursing faculty who had selected Gastrointestinal Surgical Technology in the first and second term

were divided into two groups as experimental and control. To assess their knowledge, students were

given a pre-test. Then, the control group received instruction through lecture method and the

experimental group received instruction through Multimedia Software method. Then, both groups took

a post-test. Also, the attitude of the experimental group was assessed by a researcher-made Likert scale

questionnaire. Data analysis was conducted using independent and paired t-test and Smirnov

Kolmogorov through SPSS14.

Results: There was no statistically significant difference between the mean of pre-test and post-test of

the lecture groups,(P=0.081). But this difference was significantly meaningful in the expriemental

group (P=0.024).There was significant difference between two group after intervention (p=0.013).

Conclusion: Multimedia software teaching method could be useful in teaching Gastrointestinal

Surgical Technology of medical students by promoting learner's internal motivation, increasing

learning and satisfaction.
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