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چکیده
با توجه به نقش حساس پرستاريهايمهارتویادگیريارتقايجهت آموزشیضرورت استفاده از روشهاي مناسب : زمینه و هدف

بر یادگیري اصول شی سخنرانی و چند رسانه ايمقایسه تأثیر دو روش آموزمطالعه حاضر به از این روي .بر کسی پوشیده نیستپرستاران
.می پردازدو فنون پرستاري دانشجویان پرستاري 

نمونهشد؛انجاماسفراینپرستاريدانشکدهدانشجویانازنفر50رويبر1391سالدرکهايمداخلهمطالعهایندر:کارروشمواد و 
پیش از هر دو گروه .ه و تحت آموزش قرار گرفتندشدبنديدستهايرسانهچندوسخنرانیآموزشگروهدوبهتصادفیروشبهها

. گرفتمرتبط انجام آماري هايآزمونو 18SPSSارنرم افزباتحلیل داده ها وبه عمل آمدکتبی و آزمون یادآوريپس آزمون،آزمون
و از طرفی .)P>001/0(در دو گروه آموزشی اختالف معنادار داشتو مرحله یادآوريپس آزمونبامیانگین نمرات پیش آزمون : یافته ها

موزش چند رسانه اي میانگین وري گروه آدآامعنی داري نداشت اما در مرحله یمیانگین نمره مرحله پس آزمون در دو گروه تفاوت
رسانهچندآموزشیروشاثرولیداشتند؛تأثیردانشجویانیادگیريمیزانبرآموزشیروشدوهر). P>05/0(یادگیري بهتري داشتند

.ماندگارتر استسخنرانیروشاز،با گذشت زماناي
است این روش در دانشگاه ها امیداست، داشتهماندگارتريیرتاثسخنرانیبهنسبتايرسانهچندروشاینکهبهتوجهبا:نتیجه گیري

.اجراء گرددوش هاي دیگر جهت آموزش دانشجویان همراه با ربه طور گسترده تري 
یادگیري،دانشجویان پرستاري، سخنرانی، اصول و فنون پرستاريچند رسانه اي، آموزش :واژه هاي کلیدي

مقدمه
راز یک پزشک خوب قرار تامروزه ارزش پرستار خوب هم 

کار یک پزشک خوب موقعی به حد مطلوب می . می گیرد
رسد که یک پرستار خوب و ورزیده مسئولیت بیمار او را 

اما تربیت یک پرستار خوب و ورزیده . بر عهده داشته باشد
در غیر این . نیازمند آموزش هدفمند و مناسب است

ینه ي که هم هزتربیت شدهصورت افرادي غیر کارآمد 
کشور تحمیل شده و هم این آنها بهزیادي براي آموزش 

را به اند که حیات بیمارنگیرمی د در جایگاهی قرار افرا
در پرستاريعملکردرويناقصاطالعات.می اندازدخطر 

از این روي آموزش کارآمد می گذاردتأثیربیماربابرخورد
طی سال هاي در.سنگ بنا و ستون پرستاري است

پذیرفته است که پیرامون ما تغییرات زیادي ،ذشتهگ
تغییرات ،علوم جدیدسریعتجمعبرخی از آنها

ن تغییرات ای.استگستردهعلمیاکتشافاتوتکنولوژیکی
ي روش هاي تدریس و یادگیري سبب شده است تا درباره 

]. 1[بیشتر تامل شود
نیاز با تجربه و مطمئنبراي تربیت یک پرستار کارآزموده،

زیرا؛به همپایی روش هاي آموزشی با تغییرات به روز است
مهارتنیازمندزمینه تکنولوژي،درمداومهايپیشرفت

پژوهشیمقاله
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152و همکارانهادي مالزاده…یادگیريبرآموزش چند رسانه ايوسخنرانیمقایسه تاثیر دو روش

گیريتصمیمتوانایی جهتومسألهحلمانندهایی
ند امروزه همه ي دانشگاه ها در پی این هست.استبالینی

جهت افزایش کارایی و ،که پرستارانی کارآمد و ورزیده
به جامعه ي پزشکی تحویل ،اعتبار حرفه ي پرستاري

تا به حال نتایج گوناگونی در رابطه با روش .]2[دهند
وان در سرتاسر اهاي آموزشی کارآمد از پژوهش هاي فر

یکی از روش هاي آموزش ]. 6- 3[دنیا به دست آمده است
از بیان مطالب روش،ایندرکهاستسخنرانیروش،رایج

یک سخنرانی،]. 7[تفاده می شودهی اسبه صورت شفا
امروزه.ساده و ارزان در ارائه ي مطالب است،روش سریع

مناسب،بصريووسایل سمعیباسخنرانیکردنهمراه
حالهردر. استروش شدهاینکاراییافزایشموجب

نحوبهروشاینمعتقدند اگرنظرانصاحبازبسیاري
و الزم است بودؤثر خواهدمیادگیريدرشودارائهمطلوب

که آموزش دهندگان از روش سخنرانی همراه با روش هاي 
مطالبی ].8،9[دیگر جهت تفهیم مطالب استفاده نمایند

که در روش سخنرانی ارائه می شود می تواند به صورت 
پرسش و پاسخ باشد و آموزش دهنده از فراگیران موضوع 

بر می آن موضوعخاصی را طلب کرده و فراگیر در پی حل 
به صورت در روش آموزش سخنرانیدر حالی که ].10[آید

فرد به صورت غیر فعال در فرایند آموزش شرکت متداول
دارد و این در حالی است که در روش هاي دیگر نظیر 
آموزش بر مبناي حل مسئله و یا چند رسانه اي دانشجو 

پیدا می کند تا به صورت فعال در موضوع مورد فرصت 
ده و با موارد گوناگون درگیر شودبحث شرکت کر

در روش آموزش چند رسانه اي مطالب در ].11،12[
ی اختیار فرد قرار داده می شود و فرد باید خود در پ

این روش شامل ].13[یادگیري و حل سواالت خود برآید
انفرادي و فعالیت هایی است که فرد می تواند به صورت 

رشتهدر].14[دپردازیادگیري بجمعی به صورت فعال به 
با وجود افزایش امکانات رسانه اي به میزان پرستاري،

وزش چند رسانه اي استفاده می شودکمتري از روش آم
]15.[

باید روش خویش،تبدیلوتغییرعملیاتدرآموزشنظام
ر هاي آموزشی خود را تغییر دهد به صورتی که فراگی

با مسائل به صورت رو،وزدمطالب را به صورت فعال بیام
ورت حل مسئله به مشکالت رو درگیر شود و به صدر

اما با توجه به این که هنوز از روش هاي ].16[پاسخ دهد
نیاز است که آموزشی سنتی و تک محور استفاده می شود،

نظام آموزشی روش هاي خود را به گونه اي که دانشجویان 
تغییر ،ی شرکت کننددر برنامه هاي آموزشبه صورت فعال

و ايچند رسانهروش هایی همچون حل مسئله،؛ لذا دهد
مهمتریناز ].17[دگیرنباید بیشتر مورد توجه قرار غیره

است، آموزش چندرسانه اياطالعاتفناوريهايکاربرد
مختلفی اشکالدر1بازخطبریادگیريهاي قالبدرکه

و3محورکهشب، یادگیري2محوررایانهیادگیريچون
].18[شودمیارایه4برخط بستهیادگیري

از مزایاي روش چند رسانه اي بر روش سخنرانی می توان 
که به دلیل پر مشغله بودن رشته ي پرستاري و گفت

تشکیل کالس هاي ،زونی کار عملی دانشجویان پرستارياف
رانی به صرفه نبوده و باید دید که روش آموزشی چند نسخ

چه اندازه می تواند بهره وري دانشجویان رسانه اي تا
.پرستاري را افزایش دهد

مطالعاتنتایجکهمی شودمشخصمطالعاتبرمروريبا
دریادگیريسنتیونوینهايروشتأثیردر مورد
و) 21- 19( دندارتناقضیکدیگرباپرستاريآموزش

منظوربدینشود،میحسزمینهایندراطالعاتخالء
یادگیري اصول و فنون مقایسههدفباحاضره يمطالع

نرم وسخنرانیشیوه يبهآموزشدر دو روش پرستاري
.شدانجاميپرستاردر دانشجویان رسانه ايچندافزار

روش کار
در 1391سالدرکهاي استمداخلهمطالعه از نوعاین

پژوهش،جامعه ي.شدانجاماسفراینپرستاريدانشکده
دانشکده پرستاري کارشناسیمقطعن پرستاري دانشجویا
بر روي به صورت سرشماريحاضرمطالعه .بودنداسفراین 

دانشکده پرستاري از دو کالس دانشجوي کارشناسی50
گروه به دو زیرافراد که این انجام شداسفراینپرستاري 

دو کدام از این زیر گروه ها یکی ازو هرنفره تقسیم 25
چندنرم افزاریاسخنرانیشیوه ي(العهروش آموزشی مط

معیار . دریافت کردندسادهرا به طور تصادفی)رسانه اي
گروه آموزش به روش چندرسانه مورددرورود به مطالعه 

1 -On Line Learning
2 - Computer- Based Learning
3  -Web-Based Learning
4-Web-Based Learning
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6153)1(؛ 1393بهارله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی                               مج

استفادهنحوه يوکامپیوترباآشناییحداقلاي، داشتن
آموزشی بود و معیار خروج رسانه ايِفشرده ي چندلوحاز

آموزش ها شامل .طالعه وجود نداشتخاصی براي م
مراقبت از ،آموزش تجویز داروعضالنی و وریدي،تزریقات 

گوش و بینی، نحوه ي برخورد با بیمار، مراقبت از چشم،
شستن و، مراقبت از پوستموزش بانداژ، آمسمومیت ها

، که توسط اساتید دروس اصول بوددست به روش جراحی 
. ن آموزش داده می شدو فنون پرستاري به دانشجویا

گروه یکسان همچنین مطالب آموزش داده شده در هر دو 
.نها تفاوت داشتبود و فقط روش آموزش آ

جهت ارزیابی آموزش انجام شده به دو روش فوق الذکر، 
منابعومقاالتطریقتوسط گروه تحقیق ازسؤاالتیابتدا

بومی سازيپژوهش گردآوري واهدافراستايدرعلمی
دو روشبرايکهآموزشیمحتوايهمراهبهسؤاالت.شد

تهیهیکسانکامالصورتبهچند رسانه ايوسخنرانی
پس رسید وتخصصیوعلمیمشاورینبه تأییدبودشده

صوري و اعتباریابیومجددابهامات، بازنگريرفعاز
براي تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب الفاي .شدمحتوایی

و لوح فشرده . به دست آمد74/0فاده شد که کرونباخ است
و گرافیکمحتوامدل،نظراز داشتن استانداردهانظردربا
.رسیدينرم افزارپرستاري و اساتیدتأییدبه

ساخته پژوهشگرپرسشنامهشاملاطالعاتابزار گردآوري
بین هر موضوع(در هشت موضوع سؤال45شاملکهبود
دروس اصول و فنون پرستاري و بهمربوط) سوال7تا4

2تا/.5ايگزینهچهارسؤالهربه. جراحی بودیداخل
در. شددادهتخصیصسؤالدشواريحسببرنمره

در مرحله اجراي مطالعه .داشتنمره20مجموع آزمون
دانشجویان با وآمدعملبهاز دو گروهآزمونپیشابتدا

6مدتهبحضوريآموزشتحتتوجه به گروه خود
سخنرانیروشاستفاده ازبا) جلسه3معادل(ساعت
و باپاسخوپرسشهمراهبهسخنرانی(شدهتعدیل

ویدیوواسالیدمانندآموزشیکمکوسایلازاستفاده
قرار لوح فشرده چندرسانه ايآموزش با یا )پروژکتور

مطالب مدرسسخنرانی،روشبهآموزشگروهدر.گرفتند
پاسخ ارائهوپرسشهمراهسخنرانیصورتبهرادرسی

دردانشجویان راسؤاالتی،طرحباتدریس،حینوکردمی
از سويشدهمطرحسؤاالتوداد؛میمشارکتکالس

واز پاورپوینتروشایندر. دادمیپاسخرادانشجویان
در.شداستفاده میآموزشیابزارعنوانبهسفیدتخته
لوحباروش کاراي،جلسهطیاي،چند رسانه روشگروه

به دانشجویانپژوهشگران،توسطشدهتهیهفشرده
لوحاینازدر استفادهآنهامهارتازوشد؛دادهآموزش
رایانهاتاقدرسپس جلساتی. شدحاصلاطمینانفشرده،

دررایانهازآن دانشجویان،طیکهشدبرگزاردانشکده،
برنامه. کردندمیستفادهشده اتهیهمطالبآموزشجهت
وداشترادانشجوبازخورد بهارائهقابلیتشده،تهیه

.بودالزمصوتیتوضیحاتوتصاویرومرتبطمنابعشامل
بعد از آموزش هم پس آزمون با همان سواالت پیش آزمون 

هرازقبلیاطالعهمچنین بدون. از دو گروه به عمل آمد
همانباکتبیآزموناز آموزش،پسهفته4گروهدو

آزمونِ. آزمون، انجام شدپسوآزمونپیشمحتویات
وماهچندیاوهفته6تاساعت48از می تواندیادآوري

جهت ].22[شودانجامآموزشازبعدسالیکحتی
کورسازيروشازگیري تحلیل گر،سوازجلوگیري

آماري تحلیلوتجزیهدرکهصورتبدینشد؛استفاده
براي هاگروهکدمختلف،هايگروهبهمربوطراتنم

.بودناشناختهگرتحلیل
آموزشی،ریزانبرنامهازاجازهکسبضمنمطالعه،ایندر
نامه اخذرضایتدر مطالعه،شرکتجهتهانمونهکلیهاز

بهمختارزمانهردرکهداده شداطمینانآنهابهوشد؛
محرمانهازآنها،ینهمچن. باشندپژوهش میازانصراف

. مطمئن شدنداطالعاتبودن
نرمازاستفادهباتحلیل  داده هاوتجزیهمطالعهایندر

شاخص توصیفیآمارانجام گرفت، در18SPSSافزار
تی آمار استنباطی آزمونهايدر ي و پراکندگی و هاي مرکز

اندازه گیري هاي با واریانسآنالیزومستقلزوجی، تی 
.گرفتقراراستفادهمورديتکرار

یافته ها
و بیشتر آنها در . نمونه هاي مورد پژوهش زن بودند% 62

% 14حدود . سال سن داشتند23تا 19رده ي سنی 
از نمونه هاي % 5و ونه هاي مورد مطالعه متاهل بودندنم

متغیر هاي .مورد مطالعه سابقه ي کار بالینی داشتند
ل و طالعه نظیر جنسیت، تاهارزیابی شده در مدموگرافیک

گروهو دبودنهمگونوجهت اطمینان از مشابهسن
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گروهدویادآوري دروبعدقبل از آموزش،مراحلدرنمرات دانشجویانمیانگینمقایسه ي:1جدول 
یادآوريبعدقبلگروه

2/41/113/7آموزش سخنرانی

1/41/107/8آموزش به شیوه ي چند رسانه اي

P- Value)آزمون تی مستقل(p >0/05p >0/05p <0/05

از آموزشبعدقبل از آموزش بامرحلهدرنمرات دانشجویانمیانگینمقایسه ي:2جدول 
گروهدومرحله یادآوري درقبل از آموزش باو مرحله

-Pبعدقبلگروه Value
آزمون تی (

)زوجی

-Pیادآوريقبل Value
آزمون تی (

)زوجی
2/41/11pآموزش سخنرانی <0/0012/43/7p <0/001

آموزش به شیوه 
ي چند رسانه اي

1/41/10p <0/0011/47/8p <0/001

یادآوريوبعدقبل از آموزش،مراحلدرکلنمراتمیانگینتغییراتروند:3جدول
-pیادآوريبعدقبلگروه value

با واریانسآنالیزآزمون (
)زه گیري تکرارياندا

p>2/41/113/7001/0آموزش سخنرانی

p>1/41/107/8001/0آموزش به شیوه ي چند رسانه اي
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اندازه گیري شده و در دو گروه اختالف معنی دار آماري 
قبل از نمراتبهمربوطنتایج. بین آنها مشاهده نشد

آموزش، بعد از آموزش و مرحله یادآوري در دو گروه در
1همانطور که در جدول.استهآمد3و 2، 1جداول

مشاهده می نماید نمرات دانشجویان در روش سخنرانی در 
مرحله ي بعد از آموزش بهتر بوده است ولی در مرحله ي 
یادآوري دانشجویان در روش چند رسانه اي نمرات بهتري 

.کسب نموده اند
نشان داد که تفاوت معناداري مستقلتیآماريآزمون

ت دانشجویان قبل از مداخله ي آموزشی بین میانگین نمرا
از نظر اطالعاتی گروهدویعنی. )p<05/0(وجود نداشت 

پس آزمون مرحله يهمچنین در. تقریبا همگن بودند
).p<05/0(تفاوت معناداري بین دو گروه مشاهده نشد 

در میانگین نمرات دانشجویان یادآوريمرحلهدرولی
معنی داري بیشتر از به طورروش آموزش چند رسانه اي

افرادي بود که به روش سخنرانی آموزش دیده بودند
)05/0<p.(قبل از آموزش مرحلهنمراتاز طرفی میانگین

در دو گروه با مراحل بعد از آموزش و مرحله یادآوري
تحلیلنتایج). 2جدول(اختالف معنی دار آماري داشت

شدهردهآو3جدولدرنیزتکراريواریانس اندازه هاي
روش میانگین یادگیري در بین3اساس جدول بر .است

معنادار آماري اختالفدر طول زمانآموزشیهاي مختلف 
و همانطور که از میانگین نمرات آنها .شتوجود دا

مشخص است مطالب با آموزش به روش چند رسانه اي 
.بهتر در حافظه ي بلند مدت دانشجویان می ماند

بحث
دریادگیريپژوهش، میزاناینهايفتهیابهتوجهبا

در چند رسانه ايلوحروشبامقایسهدرسخنرانیروش
.اختالف معنی داري نداشتآموزشازبعدبالفاصلهمرحله

ايرسانهچندآموزشیادآوري، روشيمرحلهدراما
معنی دارهمچنین افزایش. داشتبیشتريیادگیريتأثیر

گروهدرآموزشیمداخلهازدبعنمراتمیانگینمیزان
مثبتنشان دهنده ي تأثیرچند رسانه اي،وسخنرانی

دو شیوههربهآموزشیعنیاست؛شیوهدوهردرآموزش
البته باید توجه .استبودهمؤثریادگیريمیزانافزایشدر

میآموزش چندرسانه اي،روشبودنداشت که جدید
تأثیروشدهجویاندانشدراضطرابموجب ایجادتواند

روش بهکهگروهیدراما. بگذاردآزمونبر نمراتمنفی
به دانشجوعادت داشتنشایداند،دیدهآموزشسخنرانی

نزدیکی نمرات دانشجویان سببآموزشی،رایجروشاین
.در مرحله ي بالفاصله بعد از آموزش شده است

ه در همسویی با نتایج مطالعه حاضر می توان به مطالع
کرد به برتريجباري اشارهوخاکبازانخاندان،هاي

- 23[تاکید داشتندسخنرانیبرايرسانهچندآموزش
در عین حال مطالعاتی نیز وجود دارد که بیان کننده ]. 25

ي این موضوع است که تمامی روش ها اعم از سخنرانی و 
چند رسانه اي تاثیر مشابه اي دارند و در عین حال که 

می تواند در بعضی از موارد نقاط قوت و ضعف یک روش 
].28- 26[داشته باشد

انجام شد 2008در سال 1پژوهشی که توسط هوگن هولتز
نشان دهنده ي این موضوع بود که بین انواع روش هاي 

در]. 29[آموزشی مورد بحث تفاوت معناداري وجود ندارد
چندآموزشروشدرکهدادنتایج نشاندیگرپژوهشی

دانشجو، درگیربیشترمشارکتعلتبهمجازيوايسانهر
همچونآموزشیکمکوسایلازاستفادهوبودنفعالو

میصورتموثرتروبهتریادگیريغیرهوویدئو، تصویر
درکهکرددر مطالعه اي مشخص2گرین]. 30[گیرد
روشازتوانمیمجازيوايرسانهچندآموزشروش

فرصتآموزشنوعاینونمودفادهترکیبی استآموزشی
آوردمیفراهمهدایتبرمبتنیآموزشبرايراخوبی

]31.[
روش دانشجویان،کهدادنشان3آگاروالمطالعه ايدر

امکانکهمجازيوايرسانهچندبرمبتنیآموزشیهاي
بالینبرحضورازقبلراعملیهايفعالیتيمشاهده

اینزیرا.دهندمیترجیحشتربیآورندمیبیمار فراهم
رانظرموردفعالیتبردانشجوبیشترتسلطامکانهاروش
میفردنفسبهاعتمادافزایشموجبونمودهفراهم
يکنندهبیانکرهدر4یاماز طرفی مطالعه]. 32[گردند

ايرسانهچندآموزشیروشدوترکیبکهمطلب بوداین
بیشتريوبهترتاثیریاندانشجویادگیريبرسخنرانیو

بیشتريرضایتآموزشیروشاینازدانشجویاندارد و

1 -Hugenholtz
2  -Green
3  -Aggarwal
4 -Yom
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دادنشاندر مطالعه خود1همچنین میشل]. 33[داشتند
میاستفادهیادگیريجهتروشدوهرازکهدانشجویانی

روشبرمبتنیفقطکهدانشجویانیبهنسبتکنند
نموده کسبرابیشتريوبهترهستند، نمراتسخنرانی

لوله آموزشکهنیزکینیاستیسیدرمطالعه ي]. 34[اند
وسنتیروشدوبهرادانشجویان پرستاريبرايگذاري
بود شبیه سازي با کردهمقایسهکامپیوترباسازيشبیه

].35[کامپیوتر نتایج بهتري داشت
و در تضاد با یافته هاي مطالعه ما، مطالعه شهسواري

آموزشبهنسبتسخنرانیموزشبرتري آبهقزلباش
براي مقایسه ي این که ]. 36،37[داشته انداشارهمجازي

کدام روش آموزشی بهتر است گیلبرت اشاره می کند که 
انواع روش هاي موثر براي آموزش وجود دارد خواه آموزش 
مثل روش سخنرانی رو در رو باشد چه همانند روش چند 

هم قابل انجام رسانه اي که به صورت غیر حضوري 
گیلبرت روش پیشنگري، بررسی و بازنگري را .است

پیشنهاد می دهد و بیان می کند که پیشنگري قبل از 
].26[شروع دوره ي آموزشی بسیار اهمیت دارد

در راستاي مطالعات ذکر شده از جهت همسو بودن و یا در 
نوینهايروشتضاد با یافته هاي ما می توان گفت که

هايشیوهازبهترر روش چندرسانه ايآموزشی نظی
درماندگاریادگیريافزایشبهقادر) سخنرانی(سنتی 

بهچندرسانه اي،گروهدرارتقاشاید این.افراد هستند
صورت بهمطالبارائهدرس،توضیحاتبودنعلت روشن

با موضوع فراگیرانبودنفعال و درگیرشده،دهیسازمان
امکانات صوتیازگیري کاربربهرهدرس در هنگام مطالعه، 

وبهتر مطالبتفهیموبیشترجذابیتبرايتصویريو
بانکازامکان استفادهشدنفراهموکاربهره وريافزایش

روش چند این که در.استفراگیر بودهبراياطالعاتی
رسانه اي فراخوانی اطالعات آموخته شده بهتر صورت می 

در فعالینقشست که یادگیرندهگیرد، شاید به این علت ا
میچیدهسلسله مراتبیصورتبهدارد و مفاهیمیادگیري

درچینش اطالعاتنحوهبهزیاديشباهتکهشوند،
اینبهمطالبی کهاز اینرو دارد،انساندراز مدتحافظه
باقی طوالنی در حافظهمدتبهشوندمیگرفتهیادشیوه

1-Mitchell

ته هاي مطالعات مختلف را تفاوت در یافعلت. مانندمی
و شده، شرایط مطالعهتدریسدروسماهیتمی توان در

.جامعه آماري مورد استفاده دانست
درامروزهايرسانهچندآموزشروشکهبه ایننظر

ومهمامريعنوانبهالعمر- مادامومداومآموزش هاي
وتوجهها موردحرفهومشاغلتمامیدراالجراالزم

يشود در حرفهتوصیه میاست،گرفتهقرارتأکید
در . نیز به این روش آموزشی نگاه ویژه اي گرددپرستاري

چندآموزشروشکهاستدادهنشاناین راستا تحقیقات
داراياقتصادي،حتیوزمانی، مکانینظرازاي،رسانه

-38[استبراي فراگیرانتريمناسبشرایطوتسهیالت
فاده از این روش را بیش از پیش می که امکان است] 40
البته باید توجه کرد که این روش آموزشی نیز همانند . کند

درهر روش جدیدي با محدویدت ها و مشکالتی بخصوص
یکی از این . روبرو استتوسعهحالدرکشورهاي

محدودیت ها را می توان فقدان تعامل چهره به چهره 
ساس انزوا در استاد و دانشجو ذکر کرد که موجب اح

فراگیران شده و می تواند در دوره ي آموزشی تاثیر منفی 
از نقاط قوت این روش در رشته ي پرستاري . ایجاد کند

توان آموزش دروس عملی به صورت ویدئویی است که در 
.هر زمان و مکانی براي دانشجو در دسترس است

از جمله محدودیت هاي این پژوهش می توان به عدم 
جویان در پاسخ گویی به سواالت مطالعه اشاره دقت دانش

کرد که در این راستا اهداف پژوهش براي شرکت کنندگان 
تشریح شد و وقت کافی در اختیار آنها قرار گرفت تا این 

همچنین هماهنگی جهت برگزاري . مشکل به حداقل برسد
کالس و استفاده از اتاق انفورماتیک نیز با مشکالتی همراه 

.ریت شدندبود که مدی
نتیجه گیري

نرمآموزشیروشدوهرکهمی دهدنشانمطالعهنتایج
آگاهیسطحارتقايدرسخنرانیوافزار چندرسانه اي

اما با توجه به این که است؛داشتهتأثیر زیاديپرستاران
این پژوهش نشان داد، فراخوانی اطالعات آموخته شده به 

ده و با توجه به روش چندرسانه اي راحت تر و بهتر بو
طرفی به دلیل ازمزیت هاي نسبی ذکر شده در باال و

که پرستاران،کاريمشغله يوپرستارينیرويکمبود
مشکل می سخنرانی راکالس هايدرحضور آنانامکان
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وسیله بهروش چند رسانه ايبهپرستاريآموزشکند، 
برايمناسبیجایگزینمی تواندچندرسانه اينرم افزاري

.باشددارند،اجراییمشکالتکهآموزشیشیوه هايسایر
عنوانبهچندرسانه ايافزارنرمازاستفادهمطالعهایندر

باعثپرستاري، در دراز مدتمهارتآموزشروشیک
موردافزارنرمزیرااست؛شدهپرستارنآگاهیسطحارتقاء

شودمیمحسوبغیرمستقیمآموزشروشیکاستفاده
دارايومختصرساده،و چنانچهبودهدسترسدرکامالًهک

وپایهعنوانبهاگرهمهازباالتروباشدخوبیتصاویر

کنندهتقویتعنوانبهحتیوآموزشیهايبرنامهاساس
اثربخشبسیارگیرد،قراراستفادهموردهاروشسایر

.بودخواهد
تشکر و قدردانی

یان پرستاري دانشکده این مطالعه بر روي دانشجو
پرستاري اسفراین انجام گرفت که بدین وسیله از معاونت 

کمیته ي آموزشی پژوهشی دانشکده پرستاري اسفراین،
تحقیقات دانشجویی و دانشجویانی که در این پژوهش 

.شرکت داشتند سپاسگزاریم
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Abstract
Background & Objectives: According to the important role of
nurses, it is required to apply proper learning techniques for
education of theoretical and practical skills for nursing students.
Therefore this study aimed to compare the effects of tow methods
including lecture and multimedia learning in learning of
fundamental of nursing in nursing students.
Material & Methods: This study was conducted on 50 nursing
students of nursing faculty of Esfarayen-2012. Samples were
randomly divided into two groups (lecture teaching methods and
teaching multimedia groups) and were trained. They were
examined before and after the intervention and another test
(remember) were done after 4 weeks. Data were analyzed by
SPSS18 statistical software.
Results: Pre-test mean scores were significantly different with
post-test and remember stage in two educational
groups(p<0/001). Post-test mean scores of two groups was not
significantly different, but in remember stage Multimedia training
group had better mean(p<0/05). Both methods had the effect on
student learning, but the effect of multimedia training method
was more enduring over time.
Conclusion: our results showed multimedia education method
has more lasting effects than lecture education method. It is
hoped that this method is more widely implemented with other
methods to training nursing students.
Key words: fundamentals of nursing, learning, lecture, nursing,
multimedia
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