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 بر مهارت ي با رايانه،حل مسأله و خودآموز ،يسه روش سخنران مقايسه
  يپرستار يكارشناس انيدانشجو ژهيو هاي درس مراقبت ييدارو همحاسب

  
  اميرحسين بارباز، آرمين زارعيان ،*دهزاده شوري فروزان آتش ،ييشگويپ نيحسريام

  
 

  چكيده
 نيمناسب و نو يها ضرورت استفاده از روش ،يامر آموزش در حرفه پرستار تيو اهم يآموزش يها ستميبا توجه به تحوالت س: مقدمه
 ،يسخنران يتأثير سه روش آموزش سهيپژوهش مقا نيهدف از ا. گردد مشخص مي انيدانشجو يو عمل يبه مهارت نظر يابيجهت دست ي،آموزش

  .استي پرستار يكارشناس انيدر دانشجو ژهيو يها در بخش ييمحاسبات دارو يريادگيبر  ،انهيحل مسأله و خودآموز با را
دانشجوي سال سوم پرستاري  63باشد كه بر روي  مي با اندازه گيري قبل و بعد ،اين پژوهش يك بررسي نيمه تجربي سه گروهي: ها روش

هر سه گروه قبل از از . روش نمونه گيري به صورت غير تصادفي و سرشماري بود .انجام گرفت 1388- 89سال  دانشگاه علوم شهيد بهشتي در
ها بر به عمل آمد و ميزان تاثير هر يك از روش) 20= با حداكثر نمره( كتبي آزمون  پس و آزمون ش پيشزو پس از انجام آمو ،شروع آموزش

اطالعات واليس و آناليز واريانس يك طرفه جهت تجزيه و تحليل  هاي آماري كروسكال آزمون .مورد بررسي قرار گرفت دانشجويان، يادگيري
 .مورد استفاده قرار گرفت

 02/3±84/1 انهو در گروه خودآموز با راي 48/2±23/2، در گروه حل مسأله 21/2±60/1 يآزمون در گروه سخنران نمرات پيش نيانگيم: نتايج
نمرات  نيانگل ميتفاض. بود 68/9±78/3و  85/15±21/3، 45/15±34/2 بيو به ترت افتهي شيآزمون در سه گروه افزا پس نيانگمي. بود
 ها افتهي. )>F=001/0p ,785/14( اختالف معنادار داشت طرفه كي انسيوار زيبا انجام آزمون آنال يآزمون در سه گروه آموزش و پس آزمون شيپ

قرار  گرياز دو گروه د جدااي  مجموعه ريمتفاوت بود و در ز گرياز دو گروه د انهيبه روش خودآموز با را يريادگيدر گروه اين اختالف نشان داد كه 
با سطوح  يريادگيمختلف  يها روش نينشان داد كه ب سيكروسكال وال يآزمون آمار .نداشتند يتفاوت گريكديبا  گريدو گروه د يداشت ول

  .وجود دارد) >F=001/0p ,512/18( يارتباط معنادار آمار انيدانشجو يريادگي
 ياثر روش آموزش يول ؛تأثير داشتند انيدانشجو يريادگي زانيبر م يآموزشپژوهش نشان داد كه هر سه روش  نيا: گيري نتيجه

 يبرا يزمان كاف صيو عدم تخص يامر، عدم تعامل مناسب دانشجو با مرب نيعلت ا ديشا. كمتر بود گرياز دو روش د ،انهيخودآموز با را
  .گردد مي شنهاديدروس پ ريو در سا شترينه ببا تعداد نمو يگريمطالعات د انجام. روش باشد نيتوسط دانشجو در ا يريادگي
  

  ييمحاسبات دارو ،يپرستار انيدانشجو انه،يحل مسأله، خودآموز با را ،يسخنران ،يريادگي: هاي كليدي واژه
  429تا  420 ):6(12؛ 1391شهريور/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
   

                                                 
 گروهي، رستارپتخصصي  ي، دكترادهزاده شوري فروزان آتش :نويسنده مسؤول *
 ،يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشك ييو ماما يدانشكده پرستارپرستاري  تيريمد

  )f_atashzadeh@sbmu.ac.ir(. رانيتهران، ا
دانشگاه علوم  يدانشكده پرستار يجراح يگروه داخل،)يمرب(يي شگويپ نيحسريام

 ازاميرحسين بارب؛ )apishgooie@yahoo.com(. رانيآجا، تهران، ا يپزشك
 ديشه يدانشگاه علوم پزشك ييو ماما يدانشكده پرستار يجراح يگروه داخل،)يمرب(

 ، )استاديار( آرمين زارعيان؛ )a_barbaz@yahoo.com( .رانيتهران، ا ،يبهشت

  مقدمه
شده  يبزرگ راتييما دچار تغ يايدن ،در دو دهه اخير

جمع سريع دانش جديد، تغييرات ها ت از آن ياست كه برخ
به  راتييتغ. تكنولوژيكي و اكتشافات علمي گسترده است

                                                                              
. ايرانآجا، تهران،  يدانشگاه علوم پزشك يدانشكده پرستار گروه بهداشت

)arminzj@yahoo.com(  
  16/10/90: ، تاريخ پذيرش12/10/90: ، تاريخ اصالحيه25/7/90: تاريخ دريافت مقاله
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 نهيدر زم ياديسؤاالت ز جاديسبب ا ،وجود آمده
در سطح مدارس و  يريادگيو  سيتدر يها روش

 و خدمات رستاريآموزش پ). 1(ها شده است دانشگاه
قاعده  نياز ا ،مطمئن و شرفتهيكارآمد، پ يپرستار
به وجود  عيسر راتييخود را با تغ بايدنبوده و  يمستثن

هاي مداوم در زمينه  پيشرفت رايز ؛دهد قيآمده تطب
 ييمانند حل مسأله و توانا ييها مهارت ازمندين ،ژيتكنولو

 يها امروزه اكثر دانشگاه. ي استنيگيري بال ميجهت تصم
جهت گسترش و  يآموزش يها روش افتني يدر پ ايدن

 ،ينيگيري بال ميمؤثر، تصم يريادگي يها تيظرف يارتقا
در  يخودكارآمد شيافزا جهياتكا به خود و در نت

  ).2(هستند يپرستار انيدانشجو
مختلف  يها در رابطه با روش ياديكنون مطالعات ز تا

بر اساس  در اين مطالعات، كنيانجام شده، ل يآموزش
حاصل  يگوناگون جينتا و افراد مخاطب يآموزش يمحتوا
 ،مستقل يآموزش يها از جمله روش). 6تا3(است دهيگرد

 يشفاه انياز ب در اين روش، است كه يروش سخنران
). 7(شود مطالب استفاده مي ميو تفه حيتوض يبرا

در ارائه  ،و ارزان عيروش ساده، سر كي ي،نسخنرا
 ليبا وسا يامروزه همراه كردن سخنران. مطالب است

روش  نيا ييكارا شيموجب افزا ،مناسب يبصرو  يسمع
نظران معتقدند  از صاحب ياريدر هر حال بس. شده است

مؤثر  يريادگيروش به نحو مطلوب ارائه شود در  نياگر ا
  ).9و8(خواهد بود

 يها گروهتوان در  را مي يارائه شده در سخنران مطالب
 نيبد. به به صورت حل مسأله مطرح نمود ايكوچك و 

موضوع را به شكل  ،يسخنران يمدرس به جا ،بيترت
تا در حل آن  خواهد مي رانيسؤال مطرح نموده و از فراگ

بر اساس حل مسأله،  يريادگيدر ). 10(نديتالش نما
و  شود؛ مي با مشكل انجام ههمواج قياز طر يريادگي

و  يتا مسأله را بررس ابندي فرصت مي انيدانشجو
روش  نيدر ا. كنند يشيو در مورد آن خوداند ييشناسا

و كار در گروه و حل  يريگ ميو قدرت تصم يتفكر انتقاد

  ).12و11(گردد مي تيمسأله تقو
است كه در  يآموزش گريد يها از روش زين يخودآموز

قرار  يو اريخود فرد، مطالب در اخت تيفعال قياز طر ،آن
مطالب  يريادگيو خود به تالش جهت  رديگ مي
 يها تيشامل مجموعه فعال روش نيا). 13(پردازد مي

از شركت در انواع  ريغ ييها كه فرد از راه ؛است يانفراد
 اي ناريكنفرانس، سم رينظ يآموزش جمع يها برنامه
در جهت  ازيمدون و بر اساس عالقه و ن يها برنامه
). 14(دينما اقدام مي ، به آنخود يو عمل يعلم يارتقا
كتاب، شامل مطالعه  ي،مختلف خودآموز يها وهيش

 ريو سا انه،يبا كمك را يآموزش ينرم افزارها ات،ينشر
 نيبا ا .است يو تخصص يعلم يكمك آموزش ليوسا

هنوز به ميزان اندكي از  ،يدر رشته پرستار وجود
  ).15(شود مي استفاده ،انهيبا كمك را يخودآموز

از  ديبا ،شيخو ليو تبد رييتغ اتيآموزش در عمل نظام
 ييتوانافراگيران، كه بر طبق آن  ديااستفاده نم ييها وهيش

گيري  ميو تصم يابيارز ل،يو تحل سهيتفكر، استدالل، مقا
كرده و به  ييكنند و قادر باشند، مسائل را شناسا دايرا پ
 با ن،يبنابرا). 16(نـدينما نييو تع فيتعررا  ي آنهاخوب

آمـــــوزش و  يفعل ستميس يها توجه به نارسايي
و  ،انيدانشجواي  اده نمودن حرفهدر آمي سنت هاي روش

كه خود  ،به دانش روز يمبرم گروه پزشك ازيبه ن توجهبا 
 ـــدي، باشود مي را شامل يعيوس اريمجموعه اطالعات بس

دانشجو محور، خود  يآموزش يها وهها و شي روش از
استفاده  باال قدرت استدالل و قضاوتبا  با راهبر و

  ).17(شود
 ير دانشگاه علوم پزشكپژوهش انجام شده د در

اكثر پرستاران در  ي، توانمند1388مازندران در سال 
بود؛ و ) ٪5/55(در سطح متوسط  ييانجام محاسبات دارو

كه قدرت محاسبه پرستاران مورد  مشخص شد از طرفي
 گرم يلياز م ريغ يكه واحد ييمطالعه در ارتباط با داروها

 يخطاها متوسط بوده و اي فيدارند ضع گرم كرويم اي
 وهيوجود دارد، لذا آموزش با ش نهيزم نيدر ا ياديز
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  ).18(دگرديشده  شنهاديپ تيوضع نيا وديبه يمناسب برا
علل اشتباهات  نيتر عيمشخص شد شا گريد يپژوهش در

 يها مراقبت ژهيدر بخش و يپرستار انيدانشجو ييدارو
در پژوهش ). 19(است اشتباه ييمحاسبات دارو ،يقلب

نشان  ها افتهياراك  يدر دانشگاه علوم پزشكانجام شده 
دانش  ينيبال طيدر آستانه ورود به مح انيداد دانشجو

داشتند و آموزش به  ييدارو محاسباتنسبت به  ينييپا
 تيوضع نيدر بهبود ا يينقش به سزا ي،روش كارگاه
  ).20(داشته است

 ،ژهيمراقبت و يها دارو در بخش زانيم حيصح محاسبه
كه در  يبه عنوان افراد ،پرستاران يهاازياز ن يكي

 يو دادن داروها يساز آماده فهيوظ ژهيو يها بخش
 زيادي تيرا به عهده دارند، بوده و از اهم ماريب يزيتجو

مبحث  تيبا توجه به ماه ي،از طرف. برخوردار است
كه  ييها روش با روش نيآموزش ا يي،محاسبات دارو

 جاديحل مسأله و ا ييو توانا يتفكر انتقاد جاديموجب ا
همراه بازخورد در دانشجو گردد، الزم به نظر  يريادگي
روش مورد استفاده در  نيشتريدر حال حاضر ب .رسد يم

با توجه به  ،لذا ،است يسخنراناين مبحث، روش  سيتدر
 نيمحقق ،امكانات موجود در دانشكده محل پژوهش

 روش روش با روش حل مسأله و نيا سهيبه مقا ميتصم
  .ودآموز گرفتندخ

مطالعات در  جيكه نتا ديبر مطالعات مشخص گرد يبا مرور
در آموزش  يريادگي يو سنت نينو يها مورد تأثير روش

به  ازيخالء نو  )23تا21(تناقض دارد گريكديبا  يپرستار
با  يپژوهش نيشود، بنابرا حس مي نهيزم نيمطالعه در ا

 ل مسألهح ،يسخنرانآموزش تأثير سه روش  سهيهدف مقا
در  ييمحاسبات دارو يريادگيبر  انه،يخودآموز با را و

ي سال سوم پرستار انيدر دانشجو ،ژهيو يها بخش
  .انجام شددانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 

  
  ها روش

 يسه گروه يبا طراح يتجرب مهيپژوهش به روش ن نيا

و به ) انهيخودآموز با را و حل مسأله ،يسخنران(
 ريگيري به صورت غ نمونه. نجام شداصورت قبل و بعد 

سال سوم  انيدانشجو .ي بودسرشمار و يتصادف
در سال  يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشك يپرستار

 ،را نگذرانده بودند ژهيو يكه دروس پرستار ،1388- 89
جهت مطالعه  ؛را نداشتند مارستانيو سابقه كار در ب

فوق  طيرادانشجو كه ش 95در ابتدا تعداد . انتخاب شدند
به سه گروه  يرا دارا بودند، انتخاب و به صورت تصادف

تداخل برنامه  لها به دلي  نمونه يكه برخ ؛شدند ميتقس
به ادامه در پژوهش را  ليتما ي؛و كارآموز يكالس

ابزار . افتي لينفر تقل 63لذا تعداد نمونه به  ونداشتند 
 ساخته پژوهشگر اطالعات شامل پرسشنامه يگردآور

بود كه قسمت اول شامل مشخصات  يقسمتدو 
تأهل، شغل همسر،  تيسن، جنس، وضع( يشناخت تيجمع

درآمد، نوع شغل، سابقه كار،  نيانگيم ،يمحل زندگ
 زانيمعدل ترم قبل و م نيانگيو م پلميمعدل د نيانگيم

 6در  ،سؤال 30قسمت دوم شامل  .بود )يا حرفه تيارض
مربوط به  ،)لسؤا 5 طهيدر هر ح( يشناخت طهيح سطح

به هر . بود ژهيو يها داروها در بخش زانيمحاسبه م
 25/0 يخال ينمره، سؤال جا 5/0اي  نهيسؤال چهار گز

نمره  2تا  5/0 يحيسؤال تشر براي هر .تعلق گرفت نمره
مجموع  رد .شد تخصيص داده سؤال  يبر حسب دشوار

از  ،ابزار ييروا نييتع يبرا. نمره داشت 20آزمون 
نظران  با استفاده از نظر صاحب يو صور يمحتواعتبار 

از روش محاسبه  يي،ايپا نييتع يبرا .استفاده شد
 ريكه در ز ؛ديكرونباخ استفاده گرد يآلفا بيضر

و در كل  α=85/0 - 89/0پرسشنامه برابر  هاي مجموعه
در هر سه گروه  ،ابتدا. ودب α=87/0پرسشنامه برابر 

گروه به مدت دو و سپس هر  برگزار شد؛آزمون  پيش
به صورت  ي كه از قبل تعيين شده بود؛جلسه با روش

  .آموزش داده شدندمجزا 
مطالب  مدرس ،يگروه آموزش به روش سخنران در

همراه پرسش و پاسخ  يرا به صورت سخنران يدرس
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 انيدانشجو ،يبا طرح سؤاالت س،يتدر نيكرد و ح مي ارائه
ح شده از و سؤاالت مطر ؛داد را در كالس مشاركت مي

در اين روش از  .داد پاسخ ميرا  انيدانشجو يسو
استفاده  پاورپوينت و تخته سفيد به عنوان ابزار آموزشي

  .شد مي
دو جلسه از  يط ،زيحل مسأله ن وهيبه ش سيگروه تدر در

استفاده ) Keith Hawton(هاوتون  تيك يروش نه قسمت
ارائه مسأله، بحث و  :شامل اين روش مراحل .شد
 يبند طبقه ازها،يبرآورد ن ،يرنظر، طوفان فكراظها

 ليتشك ،يمنابع، ارائه فرصت مطالعات نيياطالعات، تع
موضوعات با  يبحث بر رو  ،و ارائه مطلب يجلسات بعد

در ). 24(بود ،سازي و خالصه ميو قد ديمطالب جد قيتلف
در  يبستر يفرض مارانياز ب ويروش ابتدا سه سنار نيا

 قياز طر يزيتجو يداروها قيتزر مندازيكه ن ،ژهيبخش و
پس از . ديمطرح گردبودند،  قيپمپ تزر اي كروستيم

طوفان ، با استفاده از روش مورد هر در حيتوض قهيدق15
 ازيمورد ن يو منابع اطالعات يريادگي يازهاين ،يفكر

 سپس .شد يمعرف انيو به دانشجو هبرآورد انيدانشجو
و اي  به منابع كتابخانهشد تا با مراجعه  خواسته از آنها
 هاي سرگروه، راه حل تيبا هدا يجلسات گروه يبرگزار

سپس و  كنند؛مطرح شده را استخراج  يداروها هحاسبم
 .مطرح شود توسط سرگروهاين موارد درجلسه بعدي، 

، با همكاري مدرس، موضوع مورد بحث، تكميل، انيدر پا
  .اصالح شد بندي و جمع
 اي، روش جلسه طي ،انهيراخودآموز با روش  گروه در

به  ،پژوهشگرانشده توسط  هيكار با لوح فشرده ته
در آنها  و از مهارت ؛داده شد آموزش انيدانشجو

سپس . حاصل شد نانياطم ،لوح فشرده اين استفاده از
 برگزار شد كه طي آن ،دانشكده انهيدر اتاق را يجلسات

ده ش هيدر جهت آموزش مطالب ته انهياز را دانشجويان،
بازخورد  ارائه تيقابل ،شده هيبرنامه ته. كردند مي استفاده

و  ريشامل منابع مرتبط و تصاو را داشت وبه دانشجو 
  .بود ي الزمصوت حاتيتوض

مدرس  كيبه ذكر است كه هر سه روش توسط  الزم
ها در سه گروه به صورت  نمونه توزيع شد و اجرا مي
هت ج. انجام گرفت پژوهشگر كيتوسط ي، تصادف
 هسوي سازي سه خبر يروش باز از تورش،  يريجلوگ

ي آمار ليو تحل هيتجزدر كه  صورت نيبد ؛استفاده شد
براي  ها گروهي مختلف، كد ها گروهنمرات مربوط به 

سازي در مرحله  كور ناشناخته بود؛ و گر تحليل
مدرس از گروه  يهم بر اساس عدم آگاهآزمون  شيپ

  .بود يگروه آموزش در هر افتهي صيتخص انيدانشجو
دو هفته پس از اتمام دوره با كمك آزمون  پس

افزار  مبا كمك نر ها داده .پرسشنامه مربوطه انجام شد
SPSS-17 تفاوت  يجهت بررس. شد ليو تحل هيتجز

 ،انسيوار زينمرات در سه گروه از آزمون آنال نيانگيم
 نياي و ارتباط ب رتبه يها داده يو جهت بررس

 سياز آزمون كروسكال وال ي،ريادگيف مختل هاي روش
 ، در≥05/0P ها سطح معناداري آزمون .استفاده شد

  .نظر گرفته شد
 كيآزمون نمره  آزمون و پس پيش حيبه هر پاسخ صح 

آزمون و  بندي تفاضل نمرات پيش جهت طبقه. داده شد
و بر اساس نظر  يآزمون به طور قرارداد پس

در صورتي  .ديردپژوهشگران از چهار سطح استفاده گ
هر  آزمون آزمون و پس پيش اتنمرميانگين  تفاوتكه، 
و در صورتي  كم يريادگبود، ي 9/4 كمتر يا برابر گروه،

 متوسط يريادگبود، ي 9/9تا  5،بين  تفاوت نمرهاين  كه
در صورت وجود تفاوت ميانگين  .شد در نظر گرفته مي

 ،9/15تا  10، بين آزمون پسو  آزمون پيشنمرات 
، 20تا  16يادگيري زياد و در صورت وجود اختالف بين 

  .شد مي يادگيري بسيار زياد در نظر گرفته
ين و مسؤولضمن كسب اجازه از  ،مطالعه نيا در

جهت شركت در  ها نمونه يهاز كل ان آموزشي،ريز برنامه
داده  نانيو به آنها اطم ؛اخذ شد ينامه كتب تيرضا مطالعه،

 ر به انصراف از پژوهشكه در هر زمان مختا شد
همچنين آنها، از محرمانه بودن اطالعات مطمئن . باشند مي
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ها و  موزشآ نيا ،اخالق پژوهش تيبه منظور رعا .شدند
در نظر  انيدانشجو يجزو واحد اصلكسب شده، نمرات 

  .گرفته نشد
  

  نتايج
كه  .شركت نمودند پژوهشدانشجو در  63در مجموع 
سن  نيانگيم .رسي شدبرها  پرسشنامه نتيجه كليه

سال، گروه حل 32/20±65/0 يگروه سخنران انيدانشجو
 انهو گروه آموزش به كمك راي 35/20±2/1مسأله 

  .سال بود 55/0±23/21
 زيآنال يآمار يها سه گروه با آزمون نيانگيم سهمقاي 

 ف،با توجه به اين كه آزمون كولمگرو( انسيوار
اختالف معنادار را  )نمود ديينرمال را تأ عيتوز رونفياسم

كه در  نيبا توجه به ا يول) >F=01/0p ,820/4( نشان داد
و  كيسه گروه كامالً به هم نزد يسن نيانگيپژوهش، م نيا

 يريادگيتوانست بر  نمي ؛جزيي بود اريبس ياختالف سن
چون هر  يبه عبارت. داشته باشد يتأثير مشخص و بارز

اختالف  نيبودند بنابرا يدامنه سن كيسه گروه در 
توانست مربوط به  نمي ،انهيقبل و بعد در گروه را نيانگيم

  .سن باشد
تأهل، شغل همسر،  تيگروه از نظر جنس، وضع سه

درآمد، نوع شغل، سابقه كار،  نيانگيم ،يمحل زندگ
 زانيمعدل ترم قبل و م نيانگيو م پلميمعدل د نيانگيم

ند و نداشت ياي با هم تفاوت معنادار آمار حرفه تيرضا
و  نيانگيپژوهش نشان داد كه م جينتا. لذا همگون بودند

 يآزمون در گروه سخنران پيش اتنمر اريانحراف مع

و در  48/2±23/2، در گروه حل مسأله 60/1±21/2
و  نيانگبود و مي 02/3±84/1 انهگروه خودآموز با راي

، 45/15±34/2 بيآزمون به ترت پس اريانحراف مع
 شبود و در سه گروه افزاي 68/9±78/3و  21/3±85/15
  .بود افتهي

آزمون در سه  و پس آزمون شينمرات پ نيانگتفاضل مي
با  طرفه كي انسيوار زيبا انجام آزمون آنال يگروه آموزش

 ،)F=001/0< p ,785/14( اختالف معنادار داشت گريكدي
 ها افتهي. مؤثر بودند يريادگيهر سه روش در  يعني

به روش  يريادگيدر گروه  اين اختالفنشان داد كه 
متفاوت بود و در  گرياز دو گروه د انهيخودآموز با را

 يقرار داشت ول گريجدا از دو گروه داي  مجموعه ريز
 زيآنال آزمون .نداشتند يتفاوت گريكديبا  گريدو گروه د

آزمون در  دو طرفه نشان داد كه نمرات پس انسيوار
سطوح  ريااز س شتريگروه حل مسأله در سطح دانش ب

 داشت )>F=01/0p ,115/9( شيافزا يشناخت طهيح
نشان داد كه  سيكروسكال وال يآزمون آمار). 1جدول (
 يريادگيبا سطوح  ياددهيمختلف  يها روش نيب

 يبه طور ؛وجود دارد يان ارتباط معنادار آماريدانشجو
با  انيدرصد دانشجو 71/42 يكه در گروه سخنران

در ) 04/11(و پس از آزمون  تفاضل نمرات قبل نيانگيم
در هر ). 2جدول (قرار گرفته بودند  اديز يريادگيسطح 

در گروه  يداشت ول شيافزا يريادگيسه گروه 
 گرينسبت به دو گروه د شيفزاا نيا انهيخودآموز با را

  ).1نمودار (كمتر بود 

  
  در سه گروه مورد مطالعه يختدر سطوح مختلف شنا آزمون پيش با آزمون پس نمرات نيانگيتفاضل م :1 جدول

  سطح شناختي  
  ارزشيابي  تركيب  تجزيه و تحليل  كاربرد  درك  دانش  روش آموزش

  92/0  61/0  64/0  82/0  49/0  81/0 سخنراني
  69/0  69/0  68/0 77/0 54/0 98/0 حل مسأله

  42/0  01/0  28/0 53/0 23/0 5/0  خودآموزي با رايانه
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در  رايانهبه روش خودآموز با  يريادگيو  ،حل مسألهي، در سه گروه سخنران يريادگي زانيم يفراوان و درصد عيتوز :2جدول 
  يبهشت ديشه يپرستار يترم سوم كارشناس انيدانشجو

  
  

  گروه

  يادگيري كم
)9/4 – 0(  

  يادگيري متوسط
)9/9 – 5( 

  يادگيري زياد
)9/15 – 10(  

  يادگيري بسيار زياد
  جمع  )16 – 20(

  نتيجه آزمون
  )درصد(فراواني  )درصد(فراواني )درصد(فراواني )درصد(فراواني )درصد(يفراوان

 =512/18x²  21)100(  4)04/19( 15)42/71( 2)52/9(  0)0( سخنراني
001/0p<    21)100(  6)57/28( 13)90/61( 3)28/14(  0)0( حل مسأله

  21)100(  0)0( 5)80/23( 10)61/47(  6)57/28( كامپيوتر

  
 يها روش نيب س،يكروسكال وال يرآزمون آما بر اساس
معناداري  ارتباط يريادگيبا سطوح  ياددهيمختلف 

 اكثريت ي،در گروه سخنران). 2جدول (مشاهده شد 
در  هنمر 04/11 نيانگيبا تفاضل م%) 42/71( انيدانشجو

  ).>001/0P(قرار گرفته بودند  اديز يريادگيسطح 
  

  بحث
 يآموزشتأثير سه روش  سهيپژوهش با هدف مقا نيا

 يريادگيبر  ،انهيحل مسأله و خودآموز با را ،يسخنران
 انيدر دانشجو ،ژهيو يها در بخش ييمحاسبات دارو

 نيا جينتا. صورت گرفت يپرستار يسال سوم كارشناس
به صورت  ي،مطالعه نشان داد كه هر سه روش آموزش

 انيدانشجو يريادگيمثبت در  شرفتيموجب پ يمعنادار
در  شيافزا نيو ا ه اند؛شد ييات دارودر محاسب يپرستار

 يها افتهي. بود ها گروه رياز سا شتريگروه حل مسأله ب
هستند كه  هايي پژوهش ي نتايجدر راستا ،مزبور
 سهيمقا گريكديرا در آموزش با  نيو نو يسنت يها روش
در  ي آموزشي،ها وهيش يتمام ؛ و بيانگر تأثيركرده

 يهاتأثير كه حال نيدر ع ؛اند ران بودهيفراگ يريادگي
انجام شده توسط  پژوهش). 29تا25(اند داشته ي هممشابه
نشان داد كه هر  2008سال  در هولتز و همكارانش  هوگن

 رانيفراگ يبر آگاه ي،و سنت يكيدو روش آموزش الكترون
  ).29(آنها وجود ندارد نيب يمؤثر بوده و تفاوت معنادار

 يريادگياست،  تيپژوهش حائز اهم نيآنچه كه در ا اما

 گرينسبت به دو گروه د انهيدر گروه خودآموز با را ،كمتر
كه  ييها حاصل از پژوهش يها افتهيبا  ،افتهي نيا. است

 يو سنت يكيالكترون يخودآموز يريادگي يها تأثير روش
همچنين  و ،)30و22و21و15(ندذكر كرده بود كسانيرا 

ر ذكر را مؤثرت يكيالكترون يكه خودآموز ييها پژوهش
به نظر  ).31و22و15و13(داشت رتيمغا ،كرده بودند

و  يياز عدم آشنا يناش ،روش نيتأثير كم ا ديشا رسد مي
. روش باشد نيدر استفاده از ا انيدانشجو تفاوتي يب

موجب  تواند مي ،انهيبودن روش خودآموز با را ديجد
بر  يشده و تأثير منف انيانشجواضطراب در د جاديا

كه به روش  ياما در گروه. گذاردنمرات آزمون ب
عادت  ديشا ،ه اندديحل مسأله آموزش د ايو  يسخنران

و  يسخنران( يآموزش جيرا هاي داشتن دانشجو به روش
از . ها شده باشد آن ياثر بخش شيسبب افزا ،)حل مسأله

كامالً  ،مستقل يريادگي ما يهنوز در نظام آموزش طرفي
و در  يآموزش يتئور كياستفاده از . پذيرفته شده نيست

قادر به  ييبه تنها ،سيتدر يالگو كياستفاده از  ،آن يپ
 يها دوره جاديو به منظور ا باشد نمي يريادگي شبرديپ

از  ديبا رندگان،يادگيتفكر در  نهيزم جاديو ا يريادگيفعال 
استفاده  سيتدر يلگوهاو اي آموزش هاي روش قيتلف
  ).32و31(كرد
به  دهيكه گروه آموزش د نشان داد ها افتهيپژوهش،  نيا در

به سؤاالت مربوط به سطح دانش، كاربرد  ي،روش سخنران
 يشناخت طهيسطوح ح ريبهتر از سؤاالت سا ي،ابيو ارزش
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 نيشتريدر گروه حل مسأله ب يول است؛ داده پاسخ
در روش  .به سؤاالت در سطح دانش بود ييگو پاسخ

ؤاالت مربوط به به س انيدانشجو باغل ،انهيخودآموز با را
در  يبه طور كل. سطح دانش و كاربرد بهتر پاسخ داده بودند

 شرفتيدر پ ،انهيآموزش به كمك را يسودمند مورد
نظر وجود  اختالف ،يشناخت طهيدر ح انيدانشجو يريادگي

با توجه . )33و 31و  28و  25و 22و 15و 13و 12( دارد
به  ييمحاسبات دارو يادگيري ضرورت و ،افتهي نيبه ا

 ي،و پزشك يبه خصوص در رشته پرستار ي،صورت عمل
در  انهينمود از روش خودآموز با را هيتوص توان مي

 هاي بخش ريكودكان و سا يپرستار ،يدروس داروشناس
  .دشواستفاده  نيز ژهيو

كه  ييها ها و فرصت تيمز رغم يعل يكيآموزش الكترون
 همانند؛ پرستاران به وجود آورد يريادگي يتواند برا مي

هايي  تيبا مشكالت و محدود ي،گرينوظهور د دهيهر پد
در حال توسعه روبرو  يبه خصوص در كشورها نيز،
مربوط به فقدان تعامل و  ،ها تيمحدود اين از يكي. است

 يكه تا حد ؛است ريو فراگ مدرسارتباط چهره به چهره 
 زانيو بر م ؛شده رانيموجب احساس انزوا در فراگ

 از .دارد يدوره آموزش تأثير منف ير طآنها د تيموفق
هاي الكترونيكي، اين است كه  ديگر آموزش يها محدوديت
به  .براي آموزش همه دروس مناسب نيست ،اين شيوه

توان به  نمي ،را عنوان مثال دروس نيازمند تمرين عملي
هاي متعددي در  پژوهش). 35و34(اين روش آموزش داد

آن با روش آموزش  خصوص آموزش اينترنتي و مقايسه
در برخي از اين مطالعات، . سنتي، انجام شده است

اند و در  برايندهاي يادگيري در هر دو شيوه، يكسان بوده
هاي اينترنتي يا سنتي، مؤثرتر  برخي ديگر، يكي از روش

  ).36(ديگر بوده است شرو از
 ييبه كارآ ،پژوهش نيا هاي افتهيدر  زين پژوهشگران

كه  ؛دنديرس گريت به دو روش دروش نسب نيكمتر ا
به استفاده از  رانيفراگ لياز عدم تما يتواند ناش مي

 يو اتكا انهيبه را يناكاف يخودآموز، دسترس يها روش

ممكن  نيچن هم .معلم محور باشد يها به روش انيدانشجو
سبب  ،روش نيبا ا انيدانشجو يافك يياست عدم آشنا

 ييگو در پاسخ گيري درست ميبروز اضطراب و عدم تصم
  . به سؤاالت شده باشد

. داشت نيز خاص خود را هاي تيپژوهش محدود نيا
 تواند مي ،رانيهر درس، مهارت مدرس و نوع فراگ تيماه

لذا به نظر  ؛باشد گذارتأثير يبر انتخاب روش آموزش
 ريكامل به سا ميتعم تيپژوهش قابل نيا هاي افتهي رسد مي

و  يعمل يو واحدها يردروس پرستا ريو سا انيدانشجو
با تعداد نمونه  ي،گريانجام مطالعات د ؛ ورا ندارد يمهارت

به نظر  يضرور يدروس پرستار ريدر سا شتريب
  .رسد مي

از  ،يدر آموزش پرستار ندنماي مي شنهاديپ پژوهشگران
مختلف  يها ترم انيدر دانشجو انهيآموزش به كمك را

استفاده  يآموزش يها روش ريهمراه با سا ي،ليتحص
از  ياريتوسط بس انهيكاربرد را تيبا توجه به قابل. شود
رشته و فائق آمدن بر مشكالت  نيا نالتحصيال فارغ

 يها جهت شركت در كالس يزمان صتمربوط به عدم فر
توان از  در آموزش ضمن خدمت پرستاران مي ،يحضور

 هاي روش ريهمراه با سا انهيروش خودآموز به كمك را
  .جستبهره  يآموزش

  
  گيري نتيجه

حل مسأله و خودآموز به كمك  ،يسه روش سخنران
تحت  انيدانشجو يريادگياي بر  تأثير قابل مالحظه ،انهيرا

از تأثير  شيتأثير روش حل مسأله ب يول ند؛داشت يبررس
  .بود گريدو روش د

  
  قدرداني

دانشگاه علوم  يمعاونت محترم پژوهش پژوهشگران از
كننده  شركت يگرام انيدانشجواز  ،يبهشت ديشه يپزشك

پژوهش  يكه در اجرا در پژوهش و همكاراني
  .ندنماي مي ينمودند تشكر و قدردان ياريپژوهشگران را 
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Comparison of Three Instructional Methods for Drug Calculation 
Skill in Nursing Critical Care Courses: Lecturing, Problem Solving, 

and Computer-Assisted Self-Learning  
 

Amirhosein Pishgooie1, Foroozan Atashzadeh Shoorideh2, Amirhosein Barbaz3, Armin 
Zareiyan4 

 
Abstract 
 
Introduction: Due to development of educational systems and importance of education in the nursing 
profession, the necessity of using appropriate instructional methods for new theoretical and practical skills 
in students is clear. The purpose of this study is comparing the effects of three methods; lecture, problem 
solving, and computer-assisted self learning on the drug calculation skill on third year undergraduate 
nursing students in Intensive Care Units. 
Methods: This is a quasi-experimental, before and after intervention, three groups, in 63 third year 
undergraduate nursing students in Shahid Beheshti University of Medical Sciences during 2009-2010. Pre-
test and post-test was taken using a researcher made written exam (with maximum score=20), before and 
after the intervention in all three groups to assess the effects of applied methods on learning. The Kruskal-
Wallis and ANOVA tests were used for data analysis. 
Results: The mean of pretests were: in lecture group, 2.21±1.60; in problem solving group, 2.48±2.23; and 
computer, 3.02±1.84; and posttests respectively, 15.45±2.34, 15.85±3.21, and 9.68±3.78. The increments of 
mean scores was significantly different among the three groups, according one-way ANOVA (F=14.785, 
P<0.001). Results revealed a difference between the computer-assisted self-learning group with the others, 
but no difference between the other two. The Kruskal-Wallis test showed a significant difference between 
students’ level of learning and learning methods (F=18.512, P<0.001). 
Conclusion: The study showed all three methods affected learning, but the effect of computer-assisted self-
learning was less than others. It may be due to inappropriate interaction between student with teacher and 
failure to allocate sufficient time for learning by students. The study recommends future studies be done 
larger sample sizes, and also on other courses. 
 
Keywords: Learning, Lecture, Problem Solving, Computer-Assisted Learning, Nursing Students, Drug 
Calculation 
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