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  حسين يوسفي ، شايسته صالحي، محمد*كبري آخوندزاده
  
  

  چكيده
تواند استادان  هاي دانشجويان در مورد اين وسايل مي وسايل كمك آموزشي از عوامل موثر در يادگيري هستند و شناخت ديدگاه :مقدمه

هدف اين مطالعه بررسي و مقايسه ديدگاه دانشجويان پرستاري در رابطه با سه وسيله كمك . تر ياري دهد را در انتخاب وسيله مناسب
  .بورد است  آموزشي متداول شامل پاورپوينت، اورهد و وايت

.  دانشجوي كارشناسي پرستاري دانشكده پرستاري ساوه انجام شد68 بر روي 1386يك مطالعه توصيفي است كه در سال  :ها روش
روايي و پايايي پرسشنامه با روايي محتوي و آزمون .  سوال بود36اي با  ها، پرسشنامه گيري به صورت آسان و ابزار گردآوري داده نمونه

) ميانگين، انحراف معيار و درصد فراواني(  و آمار توصيفيSPSSها با استفاده از نرم افزار  تجزيه و تحليل داده. همبستگي دروني تاييد شد
  .انجام شد )ANOVAزوج و t آزمون( آمار استنباطيو 

.  بود93/21±5/25 و اورهد 65/53±6/27بورد   و وايت65/53±8/28در مورد پاورپوينت ) 100 تا0از (هاي موافق  ميانگين پاسخ :نتايج
بين نمره .  انتخاب كردند اورهد را وسيله كمك آموزشي ارجح درصد5/3بورد و   وايت درصد6/38 دانشجويان پاورپوينت،  درصد9/57

  .تفاوت وجود داشت) t=16/8و  p >005/0(بورد با اورهد  و نمره وايت) t=26/7 و p>005/0( پاورپوينت با اورهد
 كه استادان، الزم است بنابراين ،دهند با توجه به اين كه دانشجويان بعضي از وسايل كمك آموزشي را بيشتر ترجيح مي :گيري نتيجه

اده كنند كه بتواند در جلب توجه دانشجو در كالس و احساس آموزشي استفكمك نات موجود از تركيبي از وسايل بسته به امكا
  .مندي در او موثر باشد رضايت

  بورد وايت اورهد، ديدگاه دانشجو، وسايل كمك آموزشي، پاورپوينت، :هاي كليدي ه واژ
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  مقدمه 

به منظور افزايش ميزان يادگيري دانشجويان الزم است 
ها نسبت به چگونگي يادگيري  علمي دانشگاه تااعضاي هي

دهد  دانشجويان و عوامل محيطي كه يادگيري را شكل مي
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 اصالح شده 28/2/89  به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 10/12/88اين مقاله در تاريخ 
  . پذيرش گرديده است2/3/89و در تاريخ 

  

آموزشي كه   وسايل كمك). 1(توجه بيشتري داشته باشند
شامل آيد  بخشي از تكنولوژي آموزشي به شمار مي

هاي آموزشي  ه از نمايش، بازي ها، تصاوير، استفاد رسانه
رسي و ذوقي  هاي د هاي كوچك براي فعاليت گروه  و ايجاد

 سازد گيري را بسيار مطلوب و جذاب مي است كه امر ياد
). 2(گيري است ف آن تسهيل و تسريع آموزش و ياد و هد 

ويان را تواند انگيزه دانشج استفاده موثر از تكنولوژي مي
تحت تاثير قرار داده و با افزايش مشاركت دانشجويان در 

  ).3(يادگيري، يك محيط كالسي پرانگيزه ايجاد كند
در جامعه كنوني كه دانشجويان به طور مدام با 

هاي صوتي و تصويري از قبيل راديو، تلويزيون،  محرك
شوند آيا  ويي و كامپيوتري بمباران مييهاي ويد بازي

اي ارائه شود كه به  تواند در كالس به شيوه اطالعات مي
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همان اندازه توجه و عالقه دانشجويان را به خود جلب 
اي در دسترس است كه  كند؟ اگر چنين است چه وسيله

تواند با اين امكانات رقابت كند و دانشجويان را براي  مي
جاست كه اهميت روزافزون   در اين ؟)2(انگيزد يادگيري بر

تحقيقات . شود  كمك آموزشي آشكار ميكاربرد وسايل
دهد كه وسايل كمك آموزشي محيط آموزشي  نشان مي
شود كه فراگيران يادگيري  كند و سبب مي تر مي را مطلوب

بنابراين در طراحي سيستماتيك . )4(بيشتري داشته باشند
آموزشي و در تعيين وسايل آموزشي الزم است اين 

 و عاليق فراگيران، توانايي. موارد در نظر گرفته شود
تنوع و تعدد اهداف آموزشي، تناسب نوع رسانه با منظور 
و هدف مورد نظر، در دسترس بودن مواد و وسايل و 
امكانات مالي، انتخاب وسايل از ساده و ارزان به سمت 

ترين نكته اين  مهم. باشد پيچيده و گران، از اصول كلي مي
موزش شود است كه وسيله كمك آموزشي باعث كارايي آ

در غير اين صورت انتخاب ما انتخاب مناسبي نخواهد 
بنابراين در طراحي سيستماتيك آموزشي و در . بود

تعيين وسايل آموزشي الزم است اين موارد در نظر 
همچنان كه اشاره شد در انتخاب نوع ). 5(گرفته شود

  .شي عالقه فراگير نيز اهميت داردوسيله كمك آموز
گر آن است كه انواع وسايل   بيانمطالعات انجام شده

كمك آموزشي از نظر جذابيت، ترجيح و عالقه دانشجو و 
به عنوان نمونه در . تاثير بر يادگيري متفاوت هستند

، (Lobingier & Beets)مطالعه البينگر و بيتس
دانشجويان پاورپوينت را به عنوان وسيله آموزشي 

 اين مطالعه عالوه بر آن در. ترجيحي انتخاب كرده بودند
  ).6(آموزش از طريق اورهد كمترين موافق را داشت

با توجه به اينكه ارزشيابي از فرآيند آموزش بر اساس 
، )7(نظر دانشجويان يك جزء ضروري در آموزش است

اين مطالعه قصد دارد به بررسي نظرات دانشجويان 
از . پرستاري در مورد وسايل كمك آموزشي بپردازد

رين ابزار آموزشي مورد ت ل حاضر رايجآنجايي كه در حا
ها شامل پاورپوينت، اورهد و  استفاده در دانشگاه

باشد در اين مطالعه به بررسي اين سه  بورد مي وايت
بنابراين هدف . وسيله كمك آموزشي پرداخته شده است

اين مطالعه بررسي و مقايسه ديدگاه دانشجويان 

 آموزشي پرستاري ساوه در رابطه با سه وسيله كمك
  . است1386بورد در سال  پاورپوينت، اورهد و وايت

  
  ها روش

اين مطالعه، يك مطالعه توصيفي مقطعي است كه در سال 
 دانشجويان كارشناسي پرستاري ه با مشاركت كلي1386

جامعه . در دانشكده پرستاري ساوه انجام شده است
با . پژوهش كليه دانشجويان دانشكده پرستاري ساوه بود

 نفر 68گيري به شيوه آسان تعداد  فاده از روش نمونهاست
ابزار . از دانشجويان كارشناسي وارد مطالعه شدند

ها پرسشنامه استانداردي بود كه برگرفته  گردآوري داده
از ويرايش يك پرسشنامه كامپيوتري مربوط به انگيزه 

جهت تعيين روايي، پرسشنامه در اختيار ). 3(باشد مي
دان دانشكده پرستاري اصفهان و ساوه تعدادي از استا

همچنين . قرار گرفت تا از نظر اعتبار محتوي تاييد شود
جهت تعيين پايايي آن از روش همبستگي دروني استفاده 

، 84/0بورد    كرونباخ پرسشنامه وايتيشد كه ضريب آلفا
  .دست آمده  ب81/0 و پاورپوينت 89/0اورهد 

 سوال 36 و جمعا  سوال12پرسشنامه شامل سه بخش با 
بخش اول شامل سؤاالت .  بوديي ليكرت سه تاياسبا مق

مربوط به پاورپوينت، بخش دوم مربوط به اورهد و 
بورد بود كه دانشجويان نظر  بخش سوم مربوط به وايت

خود را در رابطه با اين سه وسيله كمك آموزشي با 
  .كردند گزينه موافقم، مخالفم يا نظري ندارم مشخص مي

ولين دانشكده پرستاري ساوه، واز هماهنگي با مسپس 
آوري اطالعات نيم ساعت قبل از  گرجهت جمع پرسش

شروع كالس، در كالس حاضر شده و پس از توضيح در 
هاي الزم در رابطه با  مورد پژوهش و ارائه راهنمايي

پرسشنامه و پس از كسب موافقت دانشجويان جهت 
ار ايشان قرار شركت در مطالعه، پرسشنامه در اختي

 20زمان مورد نياز جهت تكميل پرسشنامه حدود . گرفت
گيري در اواخر نيم سال دوم سال  نمونه. دقيقه بود

گذراندن حداقل  الزمه ورود به مطالعه. تحصيلي انجام شد
با هر سه وسيله يك نيم سال تحصيلي و تجربه آموزش 

  .كمك آموزشي بود
نظر   نمره، پاسخ بي3دهي، به هر پاسخ موافق   نمرهبراي
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در .  نمره اختصاص داده شد1 نمره و پاسخ مخالف 2
نهايت ميانگين و انحراف معيار هر پرسشنامه محاسبه و 

. زوج مقايسه شدند tها با استفاده از آزمون  ميانگين
. همچنين نمره حداقل و حداكثر هر وسيله مشخص گرديد

ه با در انتهاي پرسشنامه نيز يك سوال كلي در رابط
  . ترجيحي دانشجو پرسيده شده بودوسيله كمك آموزشي

افزار  هاي حاصل از مطالعه حاضر با استفاده از نرم داده
SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت11 ويرايش  .

ها از آمار توصيفي شامل   تجزيه و تحليل دادهيبرا
. انحراف معيار و توزيع فراواني استفاده شد ميانگين، 
سه ميانگين نمرات سه پرسشنامه از آزمون جهت مقاي

مقايسه نمرات وسايل كمك .  زوج استفاده شدtآماري 
هاي مختلف با آزمون  ها و ترم آموزشي در ورودي

ANOVAانجام شد .  
  

  نتايج
 دانشجوي دانشكده پرستاري ساوه 68در اين مطالعه از 

 57از . پرسشنامه را تكميل كردند) درصد 8/83(  نفر57
ورودي )  نفر9 (درصد15 /8كننده در مطالعه  ركتشنفر 

، 1383ورودي سال )  نفر15(  درصد 3/26، 1382سال 
 درصد 6/31 و 1384 ورودي سال)  نفر15 (درصد 3/26
  نفر48از اين بين .  بودند1385ورودي سال )  نفر18(
مرد بودند و ) درصد 14(  نفر8زن و ) درصد 2/84(

حداقل . ص نشده بودمشخ) درصد /7(جنسيت يك نفر 
 و ميانگين 28 و حداكثر آن 19سن دانشجويان 

 و حداكثر 12حداقل معدل دانشجويان . بود 57/1±93/21
  . بود83/16±47/1 و ميانگين 7/18

 و 33/1با حداقل  (34/2±47/0ميانگين نمره پاورپوينت 
 و 17/1حداقل  (39/2±42/0بورد  ، وايت) 3حداكثر 
) 3 و حداكثر 08/1حداقل  (71/1 ±5/0و اورهد ) 3حداكثر 

دار بين ا زوج اختالف آماري معنtآزمون . دست آمده ب
) t=26/7 و p>005/0(ميانگين نمرات پاورپوينت و اورهد 

بين . نشان داد) t=16/8و p >005/0(بورد و اورهد  و وايت
بورد و پاورپوينت اختالف آماري  ميانگين نمرات وايت

  .دار مشاهده نشدامعن

بورد بر حسب  نشان داد كه نمره وايت ANOVA ون آزم
و ترم  )=98/7F و >00/0p(سال ورودي دانشجو 

  .دار داشتاتفاوت معن) =93/3F و >50/0p(دانشجو
با توجه به سوال انتهاي پرسشنامه در رابطه با وسيله 

دانشجويان  ) نفر33 (درصد 9/57كمك آموزشي ارجح 
.  معرفي كرده بودندپاورپوينت را به عنوان اولويت اول

 6/38بورد و اورهد به ترتيب  وايتها در رابطه با  داده
توزيع فراواني . بود)  نفر2 (درصد 5/3و )  نفر22(درصد 

نظرات دانشجويان در رابطه با وسيله آموزشي استفاده 
  . خالصه شده استيكشده توسط استادان در جدول 

  
  بحث

جويان در رابطه مطالعه حاضر با هدف تعيين ديدگاه دانش
با وسايل كمك آموزشي متداول شامل پاورپوينت، اورهد 

  .بورد انجام شد و وايت
نتايج مطالعه نشان داد كه نظر موافق دانشجويان به 

بورد  سواالت مربوط به اورهد كمتر از پاورپوينت و وايت
بورد،  عالوه برآن بين پاورپوينت و وايت. است

مطالعه البينگر و . ارد در تدريس برتري د؛پاورپوينت
در مطالعه آنها پاورپوينت . بيتس نيز نتايج مشابه داشت

  ).6(نسبت به اورهد و تخته سياه برتري داشت
هاي مطالعه حاضر يادگيري با استفاده از  طبق يافته

. تر است بخش بورد و اورهد لذت پاورپوينت نسبت به وايت
ن مطالعه  باشونگ و تورنابن با اي،نتايج مطالعه عمار

هاي اين مطالعات و  با توجه به يافته. همخوان بود
پينگ تانگ، جذابيت  كيند و لي  ساس ساوي،مطالعات

تواند به دليل  بيشتر و سهولت استفاده از پاورپوينت مي
قابليت ديداري و شنيداري باالتر اين وسيله و استفاده از 

  ).13 تا 8(هاي هنري متنوع باشد ها و كليپ ها، عكس رنگ
كه بيشتر   حاضر نشان داد با وجود اينهنتايج مطالع

دانشجويان پاورپوينت را به عنوان بهترين وسيله 
آموزشي انتخاب كرده اند اما  تفاوت قابل توجهي در 

. بورد وجود ندارد ديدگاه آنها نسبت به پاورپوينت و وايت
لذا پيشنهاد مي شود استادان از استفاده صرف از 

كنار گذاشتن ساير ابزارهاي كمك آموزشي پاورپوينت و 
  .اجتناب كنند
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  †توزيع فراواني نظرات دانشجويان نسبت به وسيله آموزشي: 1جدول 
  هاي شركت كنندگان به     توزيع فراواني پاسخ                                 اورهد پاورپوينت ردوب وايت

  ك آموزشي    هر يك از وسايل كم                                                
 

فقم سواالت مربوط به وسايل  كمك آموزشي
موا

لفم 
مخا

فقم 
موا

لفم 
مخا

فقم 
موا

لفم 
مخا

 

  %6/59 لذت از يادگيري در صورت استفاده استادان از وسيله آموزشي
)34( 

8/8%  
)5( 

9/71%  
)41( 

8/15%  
)9( 

3/12%  
)7( 

4/68%  
)39( 

  %4/47 طريق وسيله آموزشيعالقه به آموزش ديدن از 
)27( 

5/17%  
)10( 

4/61%  
)35( 

14%  
)8( 

1/35%  
)20( 

1/42%  
)24( 

  %4/68 تمركز بيشتر در كالس در صورت استفاده استادان از وسيله آموزشي
)39( 

3/12%  
)7( 

1/49%  
)28( 

8/29%  
)17( 

14%  
)8( 

9/71%  
)41( 

  %3/29 آموزشيمطالعه درسي بيشتر در صورت استفاده استادان از وسيله 
)15( 

3/12%  
)7( 

8/22%  
)13( 

8/39%  
)21( 

3/5%  
)3( 

4/68%  
)39( 

  %1/42 هاي بيشتر در صورت استفاده از وسيله آموزشي آموخته
)24( 

3/12%  
)7( 

4/54%  
)31( 

6/24%  
)14( 

5/10%  
)6( 

4/61%  
)35( 

  %4/40 اند هايي كه با استفاده از وسيله آموزشي ارائه شده عالقه به درس
)23( 

3/12%  
)7( 

4/47%  
)27( 

3/26%  
)15( 

14%  
)8( 

9/64%  
)37( 

  %4/47 احساس راحتي در صورت استفاده از وسيله آموزشي
)27( 

3/19%  
)11( 

6/45%  
)26( 

1/28%  
)16( 

8/15%  
)9( 

9/64%  
)37( 

  %9/57آموزشي  كاهش زمان مورد نياز براي يادگيري در صورت استفاده از وسيله
)33( 

3/19%  
)11( 

6/59%  
)34( 

5/17%  
)10( 

3/33%  
)19( 

1/42%  
)24( 

  %2/70 عصبي نشدن در صورت استفاده از وسيله آموزشي
)40( 

7%  
)4( 

9/57%  
)33( 

1/21%  
)12( 

1/28%  
)16( 

6/38%  
)22( 

  %2/77 كارايي داشتن وسيله آموزشي در تدريس
)44( 

5/3%  
)2( 

2/70%  
)40( 

8/8%  
)5( 

6/38%  
)22( 

1/21%  
)12( 

  %2/70 تفاده از وسيله آموزشيآسان بودن اس
)40( 

8/8%  
)5( 

7/66%  
)38( 

14%  
)8( 

8/36%  
)21( 

6/24%  
)14( 

  %8/36 يادگيري بيشتر در آموزش با وسيله آموزشي در مقايسه با مطالعه كتاب 
)21( 

8/22%  
)13( 

8/36%  
)21( 

3/26%  
)15( 

3/19%  
)11( 

9/43%  
)25( 

  . حذف شده است"نظري ندارم"ستون تر شدن جدول،  براي رعايت اختصار و ساده †
  

استفاده تركيبي از اين ابزار همراه با تمركز بيشتر بر 
ابزارهاي ترجيحي دانشجو باعث كسب نتايج بهتر خواهد 

هاي اين پژوهش در  عالوه بر آن با استناد به يافته. شد
مانند قطع برق، خرابي دستگاه پاورپوينت، ( هايي موقعيت

كه پاورپوينت ...) ليل كمبود بودجه وعدم تهيه دستگاه بد
بورد نسبت به اورهد  قابل دسترس است وايت غير

  . استجايگزين بهتري
نكته قابل تامل ديگر در اين مطالعه و مطالعات باشونگ، 
احمد، و ساوي اين است كه با وجود جذابيت بيشتر 

پاورپوينت نسبت به ساير وسايل الزاما اين وسيله تاثير 
 9(نحوه عملكرد و يادگيري دانشجويان ندارد بيشتري در 

 پاورپوينت و 1998در مطالعه احمد در سال ). 14 و 11و 
. اورهد از نظر ميزان تاثير بر يادگيري مقايسه شدند

مطالعه نشان داد كه تفاوت بسيار كمي در نمره آزمون 
كوبرن ). 14(دانشجويان در مقايسه دو روش وجود دارد

خود با هدف مقايسه پاورپوينت و و بارتچ در مطالعه 
يز دانشجويان هنگام ياورهد نشان دادند كه نمره كو

هاي حاوي تصاوير و صدا كمتر  استفاده از پاور پوينت
كه اكثر   در مطالعه عمار نيز با وجود اين.)15(شده بود
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دادند اما نمره  دانشجويان پاورپوينت را ترجيح مي
) ه سياه و جزوهتخت( عملكرد آنها در شيوه تدريس سنتي

  ).8(باالتر بود
 استفاده از 2000با اين وجود در مطالعه مانتئي در سال 

هاي  پوينت نسبت به روش پاورهاي اينترنتي و  يادداشت
آتكينس ساير و ). 16(باعث افزايش نمره شده بودديگر 

همكارانش نيز كه ميزان تاثير پاورپوينت را بر فهم مطالب 
ادند عملكرد مناسب اين وسيله را در مورد بررسي قرار د

حفظ، فهم و به خاطر آوردن دروس توسط دانشجو نشان 
 با وجود اين نتايج متناقض و با توجه به اين). 17(دادند

اي است كه فاكتورهاي نهان و  كه يادگيري فرايند پيچيده
آشكار بسياري بر آن تاثير دارد الزم است تاثير وسايل 

 يادگيري در كنار ساير عوامل كمك آموزشي بر ميزان
  .ار بررسي شودتاثيرگذ

در اين مطالعه از جمله سواالت مربوط به پاورپوينت كه 
تمركز بيشتر در كالس در «نمره پاييني داشت سوال 

رسد كه  به نظر مي. بود» صورت استفاده از پاورپوينت
تواند باعث انحراف فكر يادگيرنده  تصاوير پاورپوينت مي

عالوه برآن نمايش . ه كاهش توجه او شودو در نتيج
شود كه  حجم زيادي از متن روي هر اساليد باعث مي

دانشجويان به جاي گوش كردن به كپي كردن متن 
اي در زمينه تاثير اساليدهاي  در مطالعه). 18(بپردازند

نتايج نشان داد كه كمترين عالقه و بدترين پاورپوينت 
خت مطالب، مربوط به كارايي در به خاطر آوردن و شنا

طبق نتايج . اساليدهايي بود كه تصاوير نامربوط داشتند
تواند مفيد باشد اما استفاده از  اين مطالعه پاورپوينت مي
تواند بر يادگيري دانشجو تاثير  موضوعات نامربوط مي

مز يبا اين وجود نتايج مطالعه ج). 15(سوء داشته باشد
اه دانشجو و استاد، در مطالعه او از ديدگ. متفاوت بود

ممكن ). 19(پاورپوينت در حفظ توجه دانشجو موثر بود
است كه تفاوت در نحوه استفاده از پاورپوينت يكي از 

  .با مطالعات ديگر باشد مزيعلل تفاوت در يافته هاي ج
مطالعه هارلو نشان داد جايگزيني صرف پاورپوينت به 

ر كالس آلودگي دانشجويان د جاي تخته سياه باعث خواب
رد با ايجاد وب در صورتي كه تخته سياه يا وايت. شود مي

تر  شود دانشجويان مطالب را آسان تر باعث مي ديد وسيع

اين يافته با نتيجه مطالعه كنوني مبني بر . دنبال كنند
  ).20(همخواني داشت» ردوب آسان بودن استفاده از وايت«

ي هيچ طبق نتايج مطالعه كنوني اكثر دانشجويان كاراي
كنند  كدام از وسايل كمك آموزشي را در تدريس نفي نمي

حتي در مورد اورهد كه دانشجويان نظر مساعدي در 
رابطه با آن ندارند مخالفت صرف آنها نسبت به كارايي 

موارد ديده % 6/24اين وسيله كمك آموزشي فقط در 
دهد كه همه  مطالعه ساسكيند نشان مي. شود مي

دادند اما  ت را به اورهد ترجيح ميدانشجويان پاورپوين
). 21(ترجيح آنها تاثير قابل توجهي بر عملكرد آنها ندارد

توان گفت كه استفاده از وسيله  ها مي با توجه به اين يافته
گويي  تواند پيش آموزشي ترجيحي دانشجو الزاما نمي كمك

  .و باشدكننده دقيق موفقيت تحصيلي ا
 رويكردهاي غيرحضوري نكته آخر اين كه با وجود ظهور

... آموزش از جمله آموزش از راه دور، آموزش آنالين و 
در دنياي امروز كه توجه بسياري از محققين را به خود 
معطوف كرده هنوز آموزش حضوري و شركت در كالس 
جايگاه خود را در سيسام آموزش حفظ كرده است و 
 پژوهشگران مختلف از جمله بهادراني بر كارايي آن در

بنابراين در كنار توجه به ). 22(گذارند تدريس صحه مي
تحقيق و توسعه رويكردهاي آموزش غيرحضوري الزم 
است كه به آموزش حضوري و عوامل تاثيرگذار بر آن 

  .نيز بيشتر پرداخته شود
توان به  هاي مطالعه حاضر مي از محدوديتدر كنار 

كوچك بودن جامعه مورد پژوهش و محدود بودن آن به 
شود  بنابراين پيشنهاد مي. يك دانشكده خاص اشاره كرد
تر و همچنين  هاي بزرگ تحقيقات مشابه در جمعيت

همچنين پيشنهاد . تحقيقات از نوع تجربي انجام شود
شود تحقيقات كيفي در ارتباط با استفاده از وسايل  مي

 .آموزشي انجام شود
تري  تواند براي مدرسين ديد كامل نتايج مطالعه حاضر مي

را نسبت به وسايل كمك آموزشي ايجاد و به آنها در 
عالوه . تر كمك كند انتخاب وسيله كمك آموزشي مناسب

سازد كه صرف استفاده از  بر آن خاطرنشان مي
پاورپوينت كه وسيله ترجيحي اكثر دانشجويان است 

  .مين كننده يادگيري آنها باشدتواند تض نمي
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  گيري نتيجه
ين پژوهش ديدگاه دانشجويان نسبت به با توجه به نتايج ا

عالوه بر آن . بورد و پاورپوينت بهتر از اورهد است وايت
از نظر اكثر دانشجويان، پاورپوينت اولويت اول در 

با توجه به تاثير . انتخاب وسيله كمك آموزشي است
هاي دانشجو بر يادگيري آنها و با توجه  عاليق و خواسته

طلوب ساختن محيط به نقش وسايل آموزشي در م
جاست كه براي افزايش كيفيت آموزش، ه آموزشي ب

ديدگاه دانشجو نيز در زمينه وسايل كمك آموزشي در 
شود تحقيقات مشابه  همچنين پيشنهاد مي. نظر گرفته شود

 در رابطه با يفيقات كي بزرگتر و تحقيها تيدر جمع
 يل كمك آموزشيان در ارتباط با وسايتجارب دانشجو

  .يردصورت گ
  

  قدرداني
بدين وسيله از رياست محترم دانشكده پرستاري ساوه و 

ت علمي دانشكده پرستاري و مامايي ااعضاي محترم هي
اصفهان و ساوه، دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري 

محققين را ياري ساوه و كليه كساني كه در انجام پژوهش 
  .اري مي شودزكردند صميمانه سپاسگ
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Nursing Students' Viewpoints toward Routine Instructional Tools 

 
Kobra Akhoundzadeh1, Shayesteh Salehi2, Mohammad Hossein Yousefi3 

 

Abstract 
 
Introduction: Instructional tools are among effective factors in learning. Learning about students' 
viewpoints towards these tools could help teachers in choosing the most appropriate one. This study was 
performed to investigate and compare students' views towards three routine instructional tools including 
PowerPoint, overhead, and whiteboard. 
Methods: In this descriptive study in the year 2007, 68 nursing students in Saveh Nursing School were 
investigated. The sampling was done by convenient sampling method and data were gathered using a 36 item 
questionnaire. The reliability and validity of the questionnaire were verified using content validity and 
internal consistency of data, respectively. Data were analyzed by SPSS software using descriptive (mean, 
standard deviation, and frequency) and inferential (paired t-test and Pearson correlation coefficient) 
statistics. 
Results: The mean scores of positive responses (from 0 to 100) regarding PowerPoint, whiteboard and 
overhead were 53.65±28.8, 53.65±27.6, and 21.93±25.5, respectively. 57.9% of students preferred 
PowerPoint, 38.6% chose whiteboard as their most favorable tool, and 3.5% had the preference for 
overhead. A difference was observed between scores of PowerPoint and overhead (t = 7.26, p < 0.005) as 
well as scores of whiteboard and overhead (t = 8.16, p < 0.005).  
Conclusion: Since, there are variations in students' preferences for instructional tools, it is recommended 
that teachers use a combination of different instructional instruments in order to be more effective in 
promoting students’ motivation and satisfaction in the classroom. 
 
Keywords: Students' viewpoints, Instructional tools, PowerPoint, Overhead, Whiteboard. 
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