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ي دانشجويان كارشناسي پرستاري در دو روش آموزش مند مقايسه رضايت
  از طريق لوح فشرده و آموزش سنتي

  
  يدانيب يزديا فاطمه، يحقان ديحم، يزيسرور پرو، يمحمد نينورالد، *تيهدا ياحمد ديمج، يخوب ترايم

  
 

  چكيده
يي دانست كه ها توان از جمله فعاليت مي ي آموزش رااه انتخاب روش، آموزش ارائهي گوناگوني جهت ها با توجه به روش: مقدمه

اين مطالعه با هدف و مقايسه رضايتمندي . كنند مي مدرسان با توجه به شرايط و امكانات براي رسيدن به اهداف آموزشي اتخاذ
  . موزش سنتي انجام شدنسبت به دو روش آموزش از طريق لوح فشرده و آ دانشجويان كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران

كه واحد بهداشت  88كليه دانشجويان پرستاري ورودي مهر  شاملژوهش      پ جامعه. بود اين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربي: ها روش
بر اساس روش تخصيص تصادفي به روش بلوك  كنندگان شركت. )نفر 38(بود، گذراندند مي 91-92را در نيمسال تحصيلي  3ي  جامعه
ي  در اين مطالعه پرسشنامه ها ابزار گردآوري داده. تقسيم شدند به دو گروه آموزش با روش سنتي و آموزش با لوح فشرده دوتايي

. در پايان دوره توسط فراگيران دو گروه تكميل شدپس از تاييد روايي و پايايي رضايت سنجي از شيوه آموزشي بود كه ي  پژوهشگر ساخته
آزمون كاي دو و آزمون تي  ،آزمون آماري آناليز كوواريانس ،)انحراف معيار، ميانگين (ي آمار توصيفي ها از روش ها جهت تحليل داده

  . استفاده شدمستقل 
و  74/58±17/15ي در دو گروه آموزش سنتي و آموزش لوح فشرده نيز به ترتيب مند ميانگين و انحراف معيار رضايت: نتايج

ي مند ات رضايتي دانشجويان دو گروه نشان داد كه نمرمند مقايسه ميانگين نمرات رضايت. دبو نمره 100از مجموع  31/16±37/74
  . داشت) =006/0p( معناداردانشجويان در دو گروه از نظر آماري تفاوت 

ش سنتي ي دانشجويان پرستاري از آموزش با لوح فشرده در مقايسه با آموزمند رضايت، با توجه به نتايج مطالعه فوق: گيري نتيجه
در آموزش دروس نظري پرستاري از روش ، توانند با توجه به نتايج اين پژوهش مي گذاران آموزشي است و مدرسان و سياست تر بيش

  . ي آموزشي استفاده نمايندها آموزش با لوح فشرده و يا ادغام آن با ساير روش
  

  جويان پرستاريدانش، يمند رضايت، لوح فشردهآموزش ، سنتي آموزش: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
ي  آموزش به عنوان حقوق اوليه، در عصر حاضر

عامل تغيير و پيشرفت اجتماعي شناخته شده  ها انسان
آموزش صحيح و منطبق با اصول علمي روز  ارائه. است
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ارتقاي و تنها راه دست يابي به سطوح مطلوب يادگيري 
  . شود مي ي محسوبمند سطح رضايت

پر واضح است كه تحقق اهداف آموزشي از طريق كاربرد 
. )1(است پذير و فنون تدريس مناسب امكان ها روش

يي ها توان از جمله فعاليت مي ي آموزش راها انتخاب روش
دانست كه مدرسان با توجه به شرايط و امكانات براي 

ي ها روش. كنند مي خاذرسيدن به اهداف آموزشي ات
انتخاب روش . آموزش وجود دارند ارائهگوناگوني جهت 

مهارت آموزي و تغيير ، مناسب آموزش در يادگيري
نقش مهمي را ايفا نموده و ضرورت  رانينگرش فراگ

توجه فرادهندگان در انتخاب روش آموزش مناسب را 
به منظور ، گرياز طرف د. نمايد مي بيش از بيش برجسته

توجه ، انيادگيري فراگيرارتقاي به اهداف آموزش و  لين
ي ريز برنامهي فراگيران در مند فرادهندگان به رضايت

در انتخاب روش  گشا راهاز نكات مهم و  يآموزش
 مؤثرآموزش زماني ، قتيدر حق. )2(آموزش خواهد بود

 تيشود كه فراگيران از روش آموزش رضا مي واقع
اركت فعال داشته آموزش مش نديداشته و در فرآ

  . )3(باشند
و  يسنت يها ي آموزش به دو دسته كلي روشها روش
 ترين از رايج. شوند بندي مي طبقه نينو يها روش
توان به روش آموزش سخنراني  مي يي سنتها روش

 اطالق ييها به روش نيآموزش نو يها روش. اشاره كرد
 وريآ گردد كه فرادهندگان به منظور انتقال دانش از فن مي
آموزش  نديدر فرآ ديجد ايلكمك آموزشي و وس شرفتهيپ

  . )4(ندينما مي استفاده
فرادهندگان  تر بيشدر آموزش پرستاري  اين كه رغم علي

با ، گيرند ميبه كار  آموزش نديي سنتي را در فرآها روش
ي سنتي آموزش در حال حاضر به ها اين وجودروش

 يازهاين ي حركت سريع قافله علم وگو پاسختنهايي 
و تغيير مداوم نيازهاي جوامع در  رانييادگيري فراگ
سنتي  يرويكردها، جهيدر نت. )5تا4(نيست دنياي امروز

ي اخير با ظهور تكنولوژي ها در دهه يآموزش پرستار

و ارتباطات از  ها اي فرا رسانه، ها اي جديد نظير چند رسانه
راه دور دستخوش تغييرات اساسي شده است و اشكال 

  . )6(است آموزشي در دسترس يها ويني از روشن
از طريق لوح فشرده يكي از انواع آموزش  آموزش

در آموزش  1960الكترونيك است كه از اوايل سال 
اين آموزش يك نوع . )7(پرستاري نيز استفاده شده است

آن فراگيران   شود كه در مي آموزش انفرادي محسوب
هاي  به هدف ،قادرند با توجه به استعدادهاي خود

حرفه پرستاري  ماهيتبا توجه به . آموزشي دست يابند
است،  افزايش دانش و يادگيري مداوم كه نيازمند

 تيتواند اهم مي لوح فشرده قيآموزش از طر يريبكارگ
لوح  قيي از طرها زيرا آموزش. )8(داشته باشد يتر بيش

كند كه در فرآيند  مي فشرده امكانات و مزايايي را فراهم
باشد و  تهي داشتر بيشي پذير ادگيري فراگيران انعطافي

  . )9تا 8(اين روش محدود به زمان و مكان نخواهد بود
ي فراگيران همواره از مند رضايت و رضايت مفهوم

تواند فرادهندگان  مي موضوعاتي است كه در امر آموزش
مشخص نمودن . و فرآيند آموزش را به چالش بيندازد

همواره يكي از  ان از آموزشميزان رضايت فراگير
. است ي آموزشيها معيارهاي سنجش كارايي نظام

به عنوان مخاطبان ، جويانايجاد رضايت در دانش نيهمچن
در موفقيت  مؤثرين عوامل تر مهميكي از ، اصلي آموزش

  . )11تا 10(است ي آموزشيها دوره
خصوص آموزش از طريق لوح فشرده و آموزش  در

ي مطالعاتي در ساير مند رضايت آن بر تأثيرسنتي و 
 زيبر اساس مطالعه جفر. كشورها انجام شده است

)Jeffries ( هر  يمند رضايتو همكاران نمرات پس آزمون
در مقايسه با پيش آزمون بهتر  نيدو گروه سنتي و نو

هر دو  كنندگان شركتهمچنين ميزان رضايت . شده بود
ه ودمتوسط به باال ب، گروه از روش آموزش خويش

  . )12(است
و همكاران ) Keulers(كولرزي  نتايج مطالعه نيهمچن

مندي در اين  كه مقايسه ميانگين سطح رضايتنشان داد 
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ار برابر بوده و افز دو گروه آموزش چهره به چهره و نرم
  ).13(داري در آنها مشاهده نشداتفاوت آماري معن

پژوهشگر بر آن شد تا با انجام پژوهشي  بنابراين
ي دانشجويان كارشناسي پرستاري دانشگاه مند ترضاي

علوم پزشكي تهران در دو روش آموزش از طريق لوح 
اميد . فشرده و آموزش سنتي را مورد مطالعه قرار دهد

انتخاب ، گيري است كه نتايج اين تحقيق بتواند در تصميم
پرستاري مفيد بوده و  زشي آموها و تدوين روش

ي پرستاري را بيش از ها دانشكده علمي هيأتاعضاي 
ي نوين آموزشي از ها بيش ترغيب به استفاده از روش

  . لوح فشرده نمايد قيجمله آموزش از طر
  

  ها روش
 field trial study(اين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربي

Quasi-experimental( پژوهش مذكور . است
تهران پس  ييو ماما يدر دانشكده پرستار1391درسال

طرح پژوهش توسط كميته اخالق و اخذ  تأييدازكسب 
معرفي نامه از دانشكده پرستاري ومامايي دانشگاه علوم 

كارشناسي  نشجوياندا. پزشكي تهران انجام شد
) 3(كه درس پرستاري بهداشت جامعه 45 پرستاري دوره

در  91-92نيمسال اول ، را در زمان انجام پژوهش
معه اين جا، گذراندند مي دانشگاه علوم پزشكي تهران
 ي پژوهش ازيك كالسها پژوهش را تشكيل دادند و نمونه

نفر به روش سرشماري در مطالعه  38نفر بود كه هر  38
ي پژوهش را بر اساس ها پژوهشگر نمونه. داشتند ركتش

دسترسي به ، معيارهاي ورود تمايل به شركت در مطالعه
همچنين . انتخاب نمود رايانه يا دستگاه پخش دي وي دي

ي پژوهش بر اساس معيار عدم تعهد به تبادل ها نهنمو
در  كنندگان شده با ساير شركت ارائهمحتوي آموزشي 

به پژوهشگر  مطالعه كه توسط فراگيران هر دو گروه
   . شدندخارج ميمطالعه  از شد مي اطالع داده
جهت هماهنگي به اداره آموزش مراجعه نمود و  پژوهشگر

با مدرس درس بهداشت  اطالعات مورد نياز در رابطه

برنامه كالس و فهرست اسامي دانشجويان را ، )3(جامعه 
سپس پژوهشگر به منظور جلب رضايت و . تهيه كرد

همكاري مدرس مربوطه را مالقات نمود و اهداف پژوهش 
، با رضايت مدرس. داد رحو روش انجام كار را ش

پژوهشگر به منظور تهيه محتوي آموزشي و حضور در 
و جلسات  دس هماهنگي الزم را بعمل آوركالس در

  . تدريس را فيلم برداري نمود
ابتدا پژوهشگر اقدام به برگزاري ، منظور انجام مطالعه به

در اين جلسه اهداف . جلسه توجيهي با دانشجويان نمود
روش انجام كار و نحوه ارزشيابي براي ، پژوهش

واضح و روشن بيان شد و پس از  به طوردانشجويان 
ب موافقت آنان رضايت كتبي آگاهانه از آنها گرفته كس
همچنين از دانشجويان تعهد اخالقي به صورت كتبي . شد

در رابطه با عدم تبادل محتواي آموزشي در بين افراد دو 
جلسه توجيهي دانشجويان به  انيدر پا. گروه گرفته شد

تصادفي به روش بلوك دوتايي در دو  خصيصروش ت
بدين ترتيب كه . قرار گرفتند و شاهد يگروه تجرب

پژوهشگر با استفاده از اعداد زوج و فرد ليست 
دانشجويان را از فهرست اسامي آنان در هر ، دانشجويي

  . يا شاهد قرار داد ييك از دو گروه تجرب
اهداف و طرح ، شاهد با حضور در كالس درس گروه

درس را در جلسه اول تدريس دريافت نمود و محتواي 
 8ه صورت سخنراني توسط مدرس در طول آموزشي ب

پژوهشگر در تمامي جلسات . شد ارائههفته به آنان 
تدريس در كالس درس حضور داشت و اقدام به فيلم 

فيلم تهيه شده توسط پژوهشگر . برداري اين جلسات نمود
و مدرس بازبيني شد و در صورت نياز به ويرايش 

طرح ، دافتجربي اه گروه. ديالزم اعمال گرد راتيتغي
شده در هر يك از  ارائهدرس و محتواي آموزشي 

كه حاصل اي  جلسات تدريس را به صورت لوح فشرده
در  يروش سخنران هب سياز جلسات تدر يبردار فيلم

آن  شيراياستاد مدعو بود و و يگروه شاهد واز سو
 كيتوسط استاد مدرس و متخصص امور آموزش الكترون
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ي گروه ها تشكيل كالس صورت گرفته را دو روز پس از
شاهد در طول دوره آموزشي از اداره آموزش دانشكده 

شايان ذكر است كه . پرستاري و مامايي دريافت نمودند
الكترونيك مدرس در اختيار فراگيران گروه  پستآدرس 
شد تا در صورت نياز فراگيران پاسخ  قرار داده يتجرب
ك ت خود را از مدرس از طريق پست الكترونيسؤاال

بنابراين امكان ارتباط فراگيران با مدرس . دريافت نمايند
در طول دوره آموزشي از طريق پست الكترونيك 

در دفتر استاد مربوطه  تسؤاالومشاوره وپاسخ دهي به 
  . فراهم گرديد

 3و شاهد در اين مطالعه  يهر دو گروه تجرب فراگيران
ي هفته پس از اتمام دوره آموزشي در آزمون پايان ترم
. كه از سوي مدرس مربوطه اخذ شده بود شركت كردند

همچنين در پايان جلسه آزمون پايان ترم پرسشنامه 
رضايت سنجي از شيوه آموزشي ي  پژوهشگر ساخته

پرسشنامه مذكور . گرديد ميلتوسط فراگيران دو گروه تك
بندي  درجه اسيپژوهشگر ساخته با مقي  پرسشنامه كي

. باشد يم )Rating Question scale(ت سؤاال
 اسيمق. بود هيگو 10يمذكور داراي  پرسشنامه

 يسانت 10پاره خط به طول  كي زيت نسؤاالبندي  درجه
نمره گذاري شده بود ودر  10تا  0متر بود كه هر يك از 

و در  "ندارم تيرضا چيه"ي  نهيپاره خط گز سمتق كي
قرار  "دارم تيكامال رضا "ي  نهيسمت مقابل آن گز

به  سؤالمجموع نمرات كسب شده از اين ده  داشت و
. نمره در نظر گرفته شد 100ي از مند عنوان نمره رضايت

 يدرون يپرسشنامه از نظر همبستگ ييايجهت انجام پا
استفاده شد ) a=799/0( باخكرون يت از روش آلفاسؤاال

. بود) r=835/0( مؤيد زيآزمون مجدد نپذيري  تكرار و
تن از  10 اريمذكور در اختي  امهپرسشن ييروا تأييدجهت 
قرار گرفت و پس از اعمال  يآموزش نظر صاحب دياسات

 اريدر اخت يو علم ياعتبار صور تأييدو  ينظرات اصالح
الزم به ذكر است كه پس از . اخالق قرار گرفتي  تهيكم

رضايت ي  ي پژوهشگر ساختهها پرسشنامه آوري جمع

شاهد كه تمايل  فراگيران گروه، سنجي از شيوه آموزشي
شده به فراگيران گروه  ارائهبه دريافت لوح فشرده 

و در آخر  لوح مذبور را دريافت نمودند، را داشتند يتجرب
شده توسط كمك پژوهشگر وارد  آوري ي جمعها داده
گرديد و تجزيه 16 ويرايش SPSSي نرم افزارها داده برگه

 .ي آماري زير نظر مشاور آمار انجام شدها و تحليل
ي حاصل از اين پژوهش با استفاده از آمار ها داده

از . توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
ي ها منظور توصيف ويژگي بهي آمار توصيفي ها روش

معدل اين كه با توجه به . افراد مورد مطالعه استفاده شد
كه در گروه آموزش لوح فشرده قرار  يانيكل دانشجو

كه در گروه  يانياز معدل كل دانشجوگرفتند باالتر 
 جهينت نيقرار گرفتند بود پژوهشگر به ا يآموزش سنت

 يباال سطح تأثيرممكن است تحت  يمند رضايتكه  ديرس
به نقل از . قرار گرفته باشد انيگروه از دانشجو نيا

در  ييبسزا تأثيرو همكاران معدل كل  ياحمد
 يمعن نيبد. )14(دارد رانيفراگ يريادگيو  يمند رضايت

با مطالعات  يآموزشي  وهيكه افراد درس خوان با هر ش
 جهيدر حفظ معدل خود داشته در نت يسع يشخص
با  جهيدر نت. رديگ مي آن قرار تأثيرتحت  يمند رضايت

معدل اين كه بر  يو تشخيص استاد مشاور آمار مبن تأييد
به  شناختي جمعيتي  كه در پرسشنامه انيكل دانشجو
و  يدر دو گروه آموزش سنت گر مداخله ريغعنوان مت

 تأثير انيدانشجو يمند رضايتآموزش لوح فشرده در 
ي ها يوهش تأثيرداشته است و به منظور مشخص كردن 

ي فراگيران از شيوه مند آموزشي بر سنجش رضايت
به منظور  آموزشي از آزمون آناليز كوواريانس آنكووا

براي . اده شدمعدل كل استف گر مداخلهكنترل متغير 
نيز از  شناختي جمعيتي كيفي و كمي ابزار ها متغير

 . آزمون كاي دو و آزمون تي مستقل استفاده شد

  
  نتايج

نفر بودندو هيچ  38در اين پژوهش  كنندگان تعداد شركت
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ي  و كليه نمونه را نداشتند خروج ازيك معيار 
ين و تر كماز اين ميان . يه و تحليل شدزتج ها پرسشنامه

هر دو گروه  كنندگان ين سن در ميان شركتتر يشب
. سال بود 23و  21آموزش سنتي و لوح فشرده به ترتيب 

در گروه آموزش سنتي  كنندگان ميانگين سن شركت
سال ودر گروه آموزش لوح فشرده  809/0±11/21
 نمودار سن تابع توزيع نرمال. سال بود 134/1±21/21
نفر  12موزش سنتيگروه آ كنندگان از ميان شركت. است

از ميان . پسر بودند%) 8/36(نفر 7و  دختر%) 2/63(
%) 7/73(فرن 14گروه آموزش لوح فشرده  كنندگان شركت

 تأهلاز نظر وضعيت . پسر بودند %)3/26(نفر  5دختر و 
و مجرد در هر دو گروه  تأهلنيز تعداد دانشجويان م

در مورد وضعيت . آموزش سنتي و لوح فشرده همگن بود

از )%8/36(نفر  7هاي مورد پژوهش،واحدكونت س
ساكن ) %2/63(نفر 12گروه آموزش سنتي  كنندگان شركت

نفر  17فشرده نيز  حدر گروه آموزش لو. تهران بودند
و انحراف  نيانگيم. ساكن تهران بودند%) 5/89( گريد
 گر مداخله ريجا متغ نيكه در ا انيمعدل كل دانشجو اريمع

و آموزش لوح فشرده  يموزش سنتهم بود در دو گروه آ
  . بود 88/15±814/0و  28/15±824/0 بيبه ترت

ي از مند كسب شده از رضايتي  ين نمرهتر بيشو  ينتر كم
-26به ترتيب  آموزشي در گروه آموزش سنتيي  شيوه

- 45و  به ترتيب و آموزش از طريق لوح فشرده 83
 ي در دومند ميانگين و انحراف معيار رضايت. بودند96

گروه آموزش سنتي و آموزش لوح فشرده نيز به ترتيب 
  . )1 جدول( دبو 37/74±31/16و  17/15±74/58

  
 يگروه آموزش كيبه تفك 45دوره انيدر دانشجو يآموزش وهياز ش يمند رضايتنمرات  يفراوان عيتوز :1 جدول

  گروه آموزش لوح فشرده گروه آموزش سنتي  منديرضايت
  )صددر(تعداد )درصد(تعداد

49-25 )3/26(9 )02/5(1  
74-50 )4/47(9 )4/47(9  

100-75 )3/26(5 )4/47(9  
  19)100( 19)100( مجموع

  37/74±31/16 74/58±17/15  ميانگين و انحراف معيار
  P_value 21/14 =F :006/0 آماره

  
  

ي دانشجويان دو گروه مند مقايسه ميانگين نمرات رضايت
معدل كل  گر مداخلهترل متغير مورد مطالعه با توجه به كن

دانشجويان با استفاده از آزمون آماري آنكووا نشان داد 
ي دانشجويان در دو گروه از نظر مند كه نمرات رضايت

متغير نمرات . داشت) =006/0P( معنادارآماري تفاوت 
استفاده از آموزشي نيز با ي  ي از شيوهمند رضايت

آزمون غير پارامتريك نشان داد كه اين متغير تابع توزيع 
  . نرمال است

  

  بحث
ي مند هدف از انجام اين پژوهش مقايسه رضايت

دانشجويان كارشناسي پرستاري در دو روش آموزش از 
  .طريق لوح فشرده و آموزش سنتي بود

ي مند نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه رضايت
ز روش آموزش از طريق لوح فشرده ا كنندگان شركت

 .بود تر بيشگروه آموزش سنتي  كنندگان نسبت به شركت
راد و  خرميي  مطالعه جيپژوهش حاضر با نتا جينتا

 زيراد ن يدر مطالعه خرم. بود سو همهمكاران 
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 تيگروه آموزش با لوح فشرده رضا كنندگان شركت
لل از ع يكي. )15(داشتندسنتي  از روش آموزش يتر بيش

بودن گروه هدف باشد در  كسانيتشابه ممكن است  نيا
 زهيبودند كه انگ انيدانشجو ها هر دو پژوهش نمونه

فقط  يداشتند ودر هر دو دروس تئور يريادگيآموزش و 
ي  نتايج مطالعه، گرياز سوي د. مورد آموزش قرار گرفت

. نبود سو همكولرز و همكاران ي  مطالعه تايجحاضر با ن
كولرز نشان داد كه از نظر ميانگين سطح ي  عهنتايج مطال
در دو گروه آموزش از طريق نرم  مارانيي بمند رضايت

چهره به (و آموزش سنتي ) لوح فشرده(افزار رايانه اي 
ي در آنها معناداربرابر بوده و تفاوت آماري ) چهره

  . )13(مشاهده نشد
بتوان اختالف ميانگين نمرات  دياين مطالعه شا در

آموزش لوح فشرده نسبت به ي  ي از شيوهمند رضايت
ي  آموزش سنتي را به عواملي چون متفاوت بودن جامعه

متفاوت بودن روش  يآموزش طيمتفاوت بودن مح، هدف
و عدم وجود محدوديت مكاني و  انتقال محتواي آموزشي

 ادمسون. روش نسبت داد يندر ا، زماني براي مطالعه
)Adamson ( آموزش از  ارائهمعتقد است كه شيوه

. است مؤثر رانيفراگ يمند عواملي است كه در رضايت
دارد كه اگر فراگيران دريابند كه روش  مي وي بيان

رضايت آنان ، آموزش در يادگيري آنها سودمند است
ي مند از ديگر مواردي كه در رضايت. )16(يابد مي افزايش

آموزشي  يمحتوا ارائهتوان به  مي است مؤثر فراگيران
محتواي  ارائه، ر زمان مناسب و بدون اتالف وقتد

آموزشي به صورت دقيق و منظم و برخورد مناسب با 
حاضر با بهره ي  كه در مطالعه )17(فراگيران اشاره نمود

 يلوح فشرده محتوا قياز روش آموزش از طر يريگ
نبود و  يزمان خاص بهمحدود  يافتيدر يآموزش

نسبت به آموزش  نهيبدون اتالف وقت و هز رانيفراگ
هر چند . ديگرد مي مند بهره يدرس ياز محتوا يحضور

 نبايد فراموش كرد كه عوامل فردي و محيط آموزشي
قرار  تأثيرران را تحت تواند رضايت فراگي مي

  . )19تا18(دهد
كند كه استفاده از روش آموزش از  مي تأييدمطالعه  نتايج

 ندگانكن رضايت شركت شيطريق لوح فشرده موجب افزا
زيرا آموزش از طريق لوح . گردد مي از شيوه تدريس
سازد تا  مي امكان را فراهم نيا رانيفشرده به فراگ

ي ديگر خود ها ي آموزشي را بر اساس برنامهها برنامه
ي در آموزش از طريق لوح پذير انعطاف. تنظيم نمايند

سازد تا تصميم  مي فشرده اين فرصت را براي آنان فراهم
ر چه زماني و در كجا محتواي آموزشي مورد بگيرند د

به طوري كه فرآيند آموزش . نياز را دريافت نمايند
. ي ديگر آنها نداشته باشدها ليتوتعارضي با مسو

توان از  مي ي در اين روش راپذير همچنين قابليت تكرار
  . )20(ذكر نمود رانيفراگ تيرضا شيدر افزا مؤثرعوامل 

توان به محدود بودن  مي عهمطال نيا يها تيمحدود از
با توجه به محدود بودن . پژوهش اشاره نمودي  جامعه
شود تا اين پژوهش در  مي پژوهش پيشنهادي  جامعه
ي تر بيشي ها و با تعداد نمونه تر بزرگآماري ي  جامعه

پژوهش حاضر  جيبا توجه به نتا نيهمچن. انجام شود
س نظري ي آتي دروها يريز برنامه رشود د مي پيشنهاد

از  يپرستار يها در مراكز آموزشي از جمله دانشكده
روش آموزش از طريق لوح فشرده استفاده گردد و 

، روش نيبا توجه به مقرون به صرفه بودن ا نيهمچن
شود تا روش آموزش از طريق لوح فشرده  مي پيشنهاد

  . استفاده گردد رانيفراگاي  در آموزش مكاتبه
  

  گيري نتيجه
ي دانشجويان مند شان داد كه رضايتن  يبررساين 

پرستاري از آموزش با لوح فشرده در مقايسه با آموزش 
 گذاران آموزشي است و مدرسان و سياست تر بيشسنتي 

در آموزش ، توانند با توجه به نتايج اين پژوهش مي
دروس نظري پرستاري از روش آموزش با لوح فشرده و 

. استفاده نمايندآموزشي  يها يا ادغام آن با ساير روش
ي ها در فرآيند ارزشيابي و انتخاب روش نيبنابرا
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 تنها معيار انتخاب رانيآموزشي توجه به يادگيري فراگ
 يمند رضايتبه  ديرابطه با نيو فرادهندگان در ا نيست
ي مند رضايت. توجه الزم را مبذول دارند زين رانيفراگ
لي پيشرفت تحصي رتواند ب مي از روش آموزش رانيفراگ
ي موجود در ها با توجه به چالش. اثر بگذارد رانيفراگ

فته شده در مراكز پذير  زمينه افزايش تعداد فراگيران
آموزشي و عدم تناسب آن با امكانات و فضاهاي 

گردد تا روش آموزش از  مي شنهاديپ، آموزشي موجود
روش آموزش كارآمد در  كيطريق لوح فشرده به عنوان 

اميد است كه نتايج اين . رفته شودگبه كار  ظريدروس ن
ي پرستاري ها دانشكده علمي هيأتتحقيق بتواند اعضاي 

انتخاب و تدوين آموزش با لوح ، گيري را در تصميم

فشرده در آموزش پرستاري كمك نموده و آنان را بيش 
  . نمايد بيروش ترغ نياز بيش به استفاده از ا

  
  قدرداني

تا از اساتيد گرانقدر م يبدين سبب بر خود الزم مي دان
سركار خانم دكتر فروغ رفيعي به پاس مشاوره هايشان، 

دانشكده جناب آقاي دكتر چراغي ومدير  و رياست محترم
نيكبخت و  محترم تحصيالت تكميلي وقت جناب آقاي دكتر

سپاسگزاري  و دانشجويان عزيز اساتيد محترم ناظر
  .مينماي
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A Comparison of Nursing Students’ Satisfaction in Compact Disc-
based Education vs. Traditional Education 

 
Mitra Khoobi1, Majid Ahmadi hedayat2, Nooredin Mohamadi3, Soroor Parvizi4, Hamid 

Haghani5, Fatemeh Izadibidani6 
 

Abstract 
Introduction: Given the variety of educational methods and the conditions and facilities, selecting 
appropriate methods is one of the instructors’ practices to achieve educational goals. The aim of this study 
was to compare Nursing Students’ Satisfaction with CD-based and traditional education at Tehran 
University of Medical Sciences. 
Methods: This research was a quasi-experimental study. The study population consisted of all nursing 
students who had to pass community health course (3) in 2012-2013 academic years (n=38). The 
participants were divided equally into two groups of CD-based education and traditional education through 
randomized block allocation method. Data collection tool was a researcher-made questionnaire which 
measured students’ satisfaction with the methods and was completed at the end of the course. Data were 
analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation), Analysis of Covariance (ANCOVA), Chi-
square test and independent t-test. 
Results: The means and standard deviations of satisfaction were 74.37±16.31 and 58.74±15.17 (out of 100) 
for the experimental and control groups respectively. The comparison of satisfaction mean scores showed a 
significant difference between groups (P=0.006). 
Conclusion: According to the findings, students seem to be more satisfied with CD-based education than 
traditional education. Instructors and policymakers then may employ CD-based education in teaching 
theoretical courses of nursing or use it in combination with other methods. 
 
Keywords: Traditional education, CD-based education, satisfaction, nursing students. 
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