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مقدمه  

 يآموزش يازهاياز ن يكياي حوادث هسته مارانيب تيريمد، هابيماريدر درمان  ويواكتيبا توجه به استفاده از مواد راد
 اي زانيوني يهاعمد با اشعه ريبه عنوان تماس غاي حوادث هسته. است برخورداراي ژهيو تيپزشكان است كه از اهم

 ويتواكيراد يسطح در معرض اشعه را آلودگ يبر رو ويواكتيوجود ذرات راد. دشومي فيتعر هادينوكلئوت ويبا راد يآلودگ
 يپزشك ريتداب. )1نامند(مي ويواكتيراد يرا كنترل آلودگ ويواكتيراد يدچار آلودگ مارانيب يبرا يو ارائه خدمات درمان نديگو

  . )2(است افراد در معرض اشعه گرياست كه باعث محافظت خود و د ييهاتيشامل فعالاي اورژانس هسته كيدر مواجهه با 
 يابزارها يِاطالعات و فناور يمورد توجه بوده است توسعه تكنولوژ ربازياز د يدر آموزش عال سيتدر يهاروش سهيمقا

 شيرا افزا يريادگي – ياددهي يهاروشدر  راتييبه تغ ازيو ن دهيگرد يآموزش يهاموجب توسعه برنامه يآموزش
به وجود آورند  انيدانشجو يرا برا يطيتوانند شرامي شود كهمي قاطال يامكانات هيبه كل يآموزش يهارسانه. )3دهد(مي

 استفاده مكرر و در. )4(را با درك كامل به دست آورند يديجد يهارفتار و مهارت، اطالعات، قادرند طيكه تحت آن شرا
هر مورد پس از كاربرد  درالزم است  كنيداده است ول شيآنها را افزا تيلزوم و اهم يآموزش يهارسانه نيدسترس بودن ا

 يهاشناخت راه نهيسالمت در زم نيقوت آنها را مشخص كرد پزشكان و متخصص اينمود و نقاط ضعف  يابيآنها را ارزش
  . )5(به آموزش دارند ازيناي هسته يهايآلودگ مارانيب تيريمد

سمنان در دو روش  يدانشگاه علوم پزشك يمطالب در كارورزها يو ماندگار يريادگياثر  زانيم يمطالعه بررس نيا هدف
  . و لوح فشرده بود يسخنران

  
  هاروش
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آموزش داده شد  ،كه كارورز بود يدر كالس درس توسط مدرس ينرانبا روش سخاي هسته يهايكنترل آلودگ و ايبا بال
 يآموزش لميو ف تيپاورپون يهافايل يلوح فشرده حاو. بود نفر) 55بر لوح فشرده ( يمبتن گرآموزشينفر) و در گروه د 55(

 يراجلسه ب كي آموزشمدت زمان . ديگرد هيكه توسط سخنران از منابع معتبر ته بوداي هسته يهايمرتبط با كنترل آلودگ
. بود كسانيهر دو گروه  ينبود و محتوا يدوره كارورز يهادرسدوره جزء  يمحتوا. ساعت بود كيروه حدود هر دو گ

محدود  اريتنها مع. ورود به مطالعه بودند يبرا طيشرا زئحا يورود به مطالعه بر اساس تمام شمار يهمه كارورزان برا
در مطالعه  انيدانشجو هيشركت كل. بود حضور در مطالعه يدانشجو برا تيعدم مشاركت در مطالعه عدم رضا يكننده برا

آزمون  سه، يريادگي زانيم يجهت بررس. شركت در مطالعه بود يآنها برا يشفاه تيرضا افتياطالع از اهداف و با در با
آزمون مشابه ت سه سؤاال هر و شدهفته بعد برگزار  4 يگريدو  يدوره آموزش انيابتدا و پا كه دوآزمون دراي نهيپنج گز
شد و پس ازانجام اصالحات  يبررس نيدر پانل متخصص آزمون ييروا. بوداي نهيسؤال پنج گز 15 يآزمون حاو نيا. بودند
به  .محاسبه شد٨١/٠پايايی آزمون نيز به روش همسانی درونی و با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و مقدار  .شد تأييدآن  ييروا

 اريو انحراف مع نيانگيم سهيو مقا فيتوص يبرا، دو يدر دو گروه با استفاده ازآزمون كا يجنس عيسه توزيمنظور مقا
و در سطح  SPSS-16افزار نرمبا استفاده از  هاآزمون هيكل. شداستفاده  زوج tكنندگان در دو گروه از آزمون سن شركت

و لون نرمال بودن  لكسيو -رويشاپ يهاآزمونمستقل با استفاده از  t يهاآزمونقبل از انجام . انجام شد %95 نانياطم
 سمنان كد اخالق گرفته شد يمطالعه از دانشگاه علوم پزشك يبرا. شد تأييد يرا از نظر آمار هاانسيوار يهمگن و هاداده
   گرديد.ثبت  IRCT2017011832041N1 شماره به رانيا ينيبال ييكارآزما ثبت زمطالعه در مرك و
  

  نتايج
مرد و در گروه  )درصد3/32( 18) و درصد3/67زن ( 37 يدر گروه آموزش با روش سخنران، مطالعه جيبر اساس نتا

 فشرده لوح وگروه18/25±17/1يسن گروه سخنران نيانگيم. ) مرد بود%40( 22) با %60زن ( 33آموزش با لوح فشرده 
 نيانگيم. مطالعه معنادار نشد يها) افراد در گروه=42/0p( تي) و جنس=43/0pسن ( نيانگمي اختالف. بود سال 1±01/25

 و 80/8±65/2 و 54/1±98/1 بيبه ترت يقبل و بعد از آموزش در گروه به روش سخنران نمرات افراد در اريو انحراف مع
ماه  كينمرات افراد  اريمع نحرافو ا نيانگمي. بود نمره 98/13±20/1 و72/1±/.82 بترتي به فشرده لوح روش به گروه در

نشان  جنتاي. بود نمره 80/12±02/2 و 52/8±29/3 بيلوح فشرده به ترت و يسخنران يهاروشبعد از آموزش در گروه به 
 يماه آموزش در دو روش آموزش تفاوت معنادار كيكارورزان قبل و بعد آموزش و بعد از دهي پاسخ زانيم نيداد ب

  . )>001/0p(وجود دارد نسبت به هم
  

  بحث
سمنان در دو روش  يدانشگاه علوم پزشك يمطالب در كارورزها يو ماندگار يريادگياثر  زانيم يمطالعه بررس نيهدف ا

تر بودن هدف مختلف انجام شده اثربخش يهاگروه يكه بر رو يدر مطالعات. و لوح فشرده بود يآموزش به صورت سخنران
دهي كارورزان قبل پاسخ زانيم نينشان داد ب جنتاي. )9تا6(شده است تأييد ينسبت به روش آموزش سخنران نينو يهاروش

 سهيدر مقا ييباغمال .نسبت به هم وجود دارد يماه آموزش در دو روش آموزش تفاوت معنادار كيو بعد آموزش و بعد از 
كه  ديرس جهينت نيبه ا، يقلب يهاينظميبر آموزش ب يپرستار انيدانش دانشجو يبر ماندگارافزار نرمو  يدو روش سخنران

از روش  تربيشاي در گروه چند رسانه يطول مدت ماندگار يشود ولمي رندگانيادگيدانش  شيهر دو روش باعث افزا
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بهتر از روش اي مطالب در روش چند رسانه يخاطرسپاره و ب يدر مطالعه حاضر هم طول مدت ماندگار. )8(بود يسخنران
و  يبا دو روش سنت اژيتر نديپرستاران در فرا يريادگي سهيو همكاران كه به مقا يسيتدر نتايج مطالعه .بود يسخنران

  . )9( نشان داد ياز روش سنت باالتراي در روش چندرسانه يادآورينمرات و مدت  نيانگيم ،پرداخته بودنداي چندرسانه
وع و ن وتريبر كامپ يمبتن يهابا ملزومات برنامه انياز دانشجو يبرخ ييبه عدم آشنا توانيمطالعه م نيا يهامحدوديتجمله  از

  ها اشاره كرد. گروه نيوجود احتمال انتقال اطالعات بو  يسنت وهيكالس به ش يتعامل با آن و مقاومت در خصوص برگزار
  

  گيرينتيجه
دهي پاسخ زانيشده است و م انيدانشجو در مطالب يو ماندگار يريادگي شيمطالعه نشان داد آموزش باعث افزا نتايج
 انددهيكه به روش لوح فشرده آموزش د يكارورزان ت درسؤاالبه  حيصحدهي پاسخ زانيم. سن ندارد و تيبا جنساي رابطه

 يباعث ماندگار، انيروش عالوه بر آموزش دانشجو نياست كه در ا نياي دهدهنكه نشان بود تربيش ينسبت به روش سخنران
. روش آموزش خواهد افزود ييكارا زانيبر م دو روش احتماالً نيدر كنارهم بودن ا. كارورزان شده است آموزش در تربيش

انجام  يآموزش يهاهبرنام وستهيپ يابيمناسب آن و ارز يو طراح هارساختيمحقق خواهد شد كه ز يهدف در صورت نيا
  . رديگ
  

  قدرداني
  . ميينمامي و تشكر ريتقد ،كردند يپژوهش همكار نيانجام ا مراحلكه در تمام  يديو اسات انيدانشجو ياز تمام
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