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مقدمه
یادگیريامريمستمراستودرهم هج ا،حت ی
یگی رد.ازطرف ی
بدونفرآیندتدریسنی زص ورتم  
یش ود.
هم وارهه رتدریس یمنج رب هی ادگیرينم 
بهطورکلی،تدریسویادگیرياگرچهمجزاهستند،ب ا
یکدیگرارتباطنیزدارند؛بهنحويکهباعملت دریس،
سبک،سرعت،کمی توکیفی تی ادگیرينی زت یی ر
میکند.تدریسپویامنجربهیادگیريمعنادارمیشود.
دریادگیريمعنادارسهمحوراصلیمدنظراست:
-1راهبردهاییجهتبررسیوتسلطبردانش
-2راهبردهاییجهتتحریکتفکر
-9راهبردهاییجهتیاددهیماورايحقایقوجزئیات
(خورشیدي.)1935
هرالگويتدریسنوعیپ ژوهشدرراهت دریسو
یادگیرياست.نقاطقوتآنهادرایننکتهاستکهه ر
الگ ويت دریسب هج اياینک هپی رويکورکوران هاز
فرمولهارابهماتحمیلکن دم ارادرجه تبررس ی

چگونگییادگیريشاگردانخودراهنم اییوم اراب ه
یکن د(حج ازي
ی کپژوهش گردرک الستب دیلم 
.)1930معل بهت رینعام لایجادکنن دهدرش رایط
کاراوغنیسازيمحتوا

مطلوبیادگیري–یاددهیاست.
ازطری قایج ادچ الشب یندان شآم وزان،محت واو
تجهیزاتاست .از محورهايعمدهيیادگیريمعنادار،
استفادهازراهبردهاییجهتتحریکتفکراست.معل 
بایدبدان ددرچ هش رایطیی ادگیريآس انت رانج ام
میشود؛ضمنآنکهمه ارته ايخ وبدی دن،خ وب
شنیدن،خوبفکرکردنوخوباستداللک ردنراب ه
دان شآم وزم یآم وزد(خورش یدي.)1935در
فعالیتهاي آموزشی،معل بایدتالشکندبابهرهجویی
روشهاووسایلمختلف،شرایطالزمرابرايکس ب
از 
نگرشهايمطلوبش اگرانف راه 

مهارتهاو

دانشها،

س ازد(ش عبانی.)1939اول ینخواس تگاهیک هباع 
تراوشاهدافآموزش یدربرنام هيدرس یم یش ود،
فراگیراست.رسانههايآموزشیمیتوانندنقشمه و
ساختنفراگیرانجهتبهرهگی رياز

فزایندهايدرتوانا

یادگیريانفراديایفاکنن د(اح دیان.)1934رس اندن
فراگیرانبهم رزخودب اوريوخودی ادگیري،آنه اراوا
میداردکهتکاپو،تجربه،تفکر،جستجوومطالعهکنند،
تاآنچهرامیخواهندیادوستدارندوبرایشانجذابیت

دارد،ی ادبگیرن د.ی ادگیريدرح دتجزی هوتحلی ل
تجزیهيمطالببهاج زاي

مستلزمتواناییخردکردنو
تشکیلدهندهيآنها ومشخصساختنارتباطاج زاب ا

یکدیگراست.نیلبهاینهدفمس تلزمفه محت واو
فه ساختترکیبیمطال باس ت.درطبق هيتجزی ه
تشکیلدهن دهيآموخت هه ا

وتحلیل ،فراگیربهاجزاي 
پیمیبردوبهدنبالچراهاودالیلاست؛ضمناًارتب اط
مطالبنیزبراياوروشنمیشود(صبریان.)1934یک
عضوهیأتعلمیبهج ايانتق الدان ش،درموقعی ت
کمکبرايتس هیلی ادگیريق رار م یگی رد.بیش تر
روشهايتوصیفشدهبعدازسخنرانییادگیريفع ال
ومشارکتدانشجورامیطلبد(بوری .)2553تدریس
مس أله،مح وریک یازرویکرده ايجدی ددرفراین د
فعالیتهايآموزشیاس ت.درای نرویک رد،معل ب ه
هیچوجهاقدامبهانتقالمس تقی اطالع اتنم یکن د؛

بلکهسعیمیکندباایجادیکموقعیتجدیدهمراهب ا
ابهاموتحی ر،دان شآم وزانراب هتفک روتجس سو
تحقیقوادارد.
معلمانیکهازچگونگیفرآین دی ادگیريازطری ق
مجاورت،بهویژهیادگیريکلیشهاي،آگاهوب اآنآش نا

باشند،میتوانندبهشاگردانکمککنندت اازبس یاري
رفتارهاينامطلوباجتنابورزن د،زی رااگ رش اگردان
بهطورهمزمانومجاورب ا
مفاهی واشیايموردنظررا 
ه بگیرندیامشاهدهکنند،بنابهگرایشطبیع یخ ود
آنهاراباه تداعیمیکنند.ای نروی دادهايمج اورو
همزمان،درذهنآنانباه پیوستگیپی دام یکنن د.
اگرمعل بخواهداینپیوستگیثابتوپایداربماند،باید
ی کتجرب هراچن دینب ارتک رارکن د(ش عبانی
.)1939تدریسکارآمد،مجموعهايازویژگیهاواعم ال
مدرساستکهازطریقآنهااه دافآموزش یحاص ل
یش ود(زه ور.)1939گ زینشمحت وابای دم نظ 
م 
وسیستماتیکباشدوتوالیوتناسبمطالبحفظشود.
حج محتوابایددررابط هب ات دریسوط ولدورهي
آموزشیتهیهوتدوینشود.بنابراینمیتوان گفتک ه
فرایندیادگیريتحتتأثیرعواملمتعدديمث لرفت ار
فراگیر،تمایلب هی ادگیري،محت وايدرس ی،مح یط
ومنابعفیزیکیاست.محققان،تدریسکارآمدوم ؤثررا
مه ترینعاملدرپیشرفتآموزشویادگیريدانش جو
تشخیصدادهاند(ب وردس .)1933دانش جویانانتظ ار
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فراوانیازاستاداندرموردکارآییتدریسدارند(وهابی
.)1935برکسیپوشیدهنیس تک هروشس خنرانیاز
رایجترینروشهايتدریسدرعلومپزش کیاس ت.در
ثیربخشیآنرامورد
واقع،کمبودتعاملدرسخنرانیتأ 
تردی دق راردادهاس ت.ل ذابهت رینروش،ترکیب یاز
روشه ايمختل فب راس اسخصوص یاتفراگی ران،

موضوعدرسیومحدودیتزماناست.ب هط وريک هدر
حینسخنرانی،فراگیررابهتفک روادارنمای د(آنی اهی
.)1935همچنینیکیازفاکتوره اي مه وم ؤثرب ر
تأثیرپذیريسخنرانی ،درگی رک ردندانش جووایج اد
سیست پاسخدهیدانشجواست(کوپلند.)1933
 باتوج هب همعای بای نش یوهدرمنفع لب ودن
دانشجوبهنظرمیرسدضرورتداردت اروشس خنرانی

یته ايآنو
بهگونهايطراحیشودتابارف عمح دود 
بابهرهگیريازروشهايفع الس ببارتق ايکیفی ت

فرایندیاددهی–یادگیريشود(خراشادي.)1935یک ی
ازراهکاره اياف زایشمه ارتس خنرانیبی اننک ات
اساسیقاب لبح ،ب هج ايمطال بس طحیوزی اد
یوهه ايت دریس،اس تفادهاز
یباش د.یک یازش 
م 
فلوچارتوالگوریت میباش د.فلوچ ارته اب هروش ن
شدنمواددرسیکمکمیکنندونشانمیدهن دک ه
درموقعیتهايمختلفچهک اربای دک رد.اس تفادهاز
فلوچارتهادرجزواتودستنوشتههاییکهبهتوضیح
یکفرایندتصمی گیريمانن دن وعمعالج هبیم اری ا
چارتهاي
عالئ خاصمنجرمیشود،بسیارمفیداست .
درختیبرايمشخصکردنمشخصاتوترکیبرواب ط
انواعموضوعاتبهکارمیرودونشانمیدهدکهچگونه
ازیککل،ج ز ب هوج ودم یآی د (ص بریان .)1934
الگوریت روشیگامب هگ امب رايح لی کعملک رد
پیچیدهاست.اینروشبهدانشجویاننشانمیدهدکه
چگونهارتباطبیناطالعاتبهحلمسألهکمکمیکند
وتواناییمشگلگشاییآسانیرادردانشجویانمبت دي

تقویتمیکندوضمنافزایشیادگیري،وقتدانش جو
رادرتالشبرايیادآوريودرکپدی دهه ايپیچی ده
کمترمیگیرد،ولیت دوینالگ وریت ه اب رايم درس
زمانب راس ت(ب وری .)1933ی ادگیريمراقب ته اي

پرستاريبهبهترینشکلممکنمیتواندبیم ارانرااز
دریافتبهترینمراقبتبهرهمندکند.یک یازمه ت رین


حلقههايفرایندیادگیري– یاددهیفراگیرانآنمطلب
است.
متخصصینهررشتهدوستدارندب ررويدانش ی
کهدرحیطهيتخصصخودشاناستتاکی دبیش تري
داشتهباشندوی ای ادبگیرن د.ب دیهیاس تزم اندر
ارائهيمطلبتخصص یدری کجلس هيدرسام ري
مه واساسیاست.درروندتوضیحبیماريهادرکت ب
مرجعابتدابیماريوتعریفآنوبعدعالی ونش انهه ا
وسپسدرمانپزشکیودرآخرمراقبتپرستاريارائ ه
میش ود.معم والً عالی  وتع اریفبیم اري ،ج ذابیت
بیشتريبرايدانشجویانپرستاريداشتهاستوهرچه
کهبهقسمتهايآخرمطالب(مراقبته ايپرس تاري)
جذابیتبهواس طهيتک رار

نزدیکمیشوی اینتنوعو
مراقبته ايپرس تاريدران واعبیم اريوهمچن ین
یصه ايپرس تارياس تانداردوغالب اًمش ابه،
تش خ 
مرحلهيآخریعن یت دریس

جذابیتوتازگیمطلبدر
مراقبتپرستاريبهح داقلخ ودم یرس دوموج ب
خستگیدانشجووگاهیعبورسریعم درسودانش جو
ب هش کلتیت روارازمحت وايمراقب ته ايپرس تاري
اینعادتبهتدریجبهک اهمیتجل وهدادن

میگردد.
مراقبتپرستاريمنجرمیشود.اینتحقیقباتوجهب ه
دومشکلعمدهدرارائهيبیم اريه اب هدانش جویان
پرستاريیعنییکنواختیدرارائهيمطالبدرکالسو
ارائهيمراقبتهايپرستاريدرآخرهربیماري،جه ت
نزدیککردنهرچهبیشترمراقب ته ايپرس تاريب ه
ونشانههاویادگیريهمزمانآنهاانجامشدهاست.

عالی
تابتوانازاینطریقضمنافزایشتوجهدانشجویانبه
مراقب ته ايپرس تاريوایج ادفض ايتفک ر،ق درت
استداللواستقاللبیش تريدرام ری ادگیريکس ب
نمایند.
مواد و روش ها
ارائهيهمزمانعالی ،درمانومراقبتپ ساز
شیوهي 
اجرادرطیچندترم درکالسبیماريهايکودک انو
پرس تاريمربوط ه،درنیمس الاول33-35دری ک
کالس99نفرهارزیابیگردید.درابت دايک السدرس
ضمنرعایتاصولت دریسدرروشس خنرانی(بی ان
اه دافوفعالی ته ايم وردانتظ ارو)...درخص وص
نحوهيتدریسراهنماییالزمارائهشد.درای نش یوه،
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اه مطالبازتعری فبیم اري–پ اتوفیزولوژي-عالی  
درم انومراقب تپرس تاريب هش کلیکلی ديق بالً
اس تخراجوب ااس تفادهازن رماف زارword 2007
در text boxنوش تهش دهودرمح لمناس بدر
الگوریت جايگرفته.همچنینتصاویرالزممرب وطب ه
بیمارينیزدرکنارمطلبموردنظرقرارگرفت.مطالب
طوريرويصفحهنمایشدادهمیش دک هه رمطل ب

(مربعبعديدرالگوریت )قبلازرؤی تم یتوانس تاز
سويدانشجوحدسزدهشود.درنتیجهاوچرای یوی ا
پیامدهرموضوعرافعاالنهکنکاشم یک رد.همچن ین
مربعه اي
کلیهيعالی یاتوضیحات 
مدرسمیتوانست 
پایینیرابهشکلدره ریختهارائهکردهوازدانش جو

بخواهدتقدموتأخرهرتوضیحیامطلبرابی انکن دو
یاارتباطه رمرب عپ ایینراب امرب عه ايباالدس تی
مشخصنماید.مه ت ریننکت هدرای نفراین ددرگی ر
کردندانشجوب ادرم انپزش کیومراقب تپرس تاري
بهطورهمزمانآنه بالفاصلهبعدازهرعالم تب ود.

هرعالمتمیتوانستبهتنه اییدری کص فحهارائ ه
شودتاتمرکزالزمدربح وگفتگ ودرم ورددرم انو
مراقبتهمانعالمتایجادشود.
درپایانترم(زمانبرگزاريامتحان)بااس تفادهاز
پرسشنامهاي 0سؤالینظراتدانش جویاندرزمین هي
میزانیادگیريدرجلسهيدرس،ی ادآوريمطال بو
مباح ک السدرموق عم روردرسب رايآم ادگی
امتحان،سرعتارائهيمطالبتوسطمدرس،خالص هو
مفیدبودنمطالبوق درتس ئوالدانش جودرموق ع
تدریس،پرسیدهشد.اطالع اتحاص لهب ااس تفادهاز
آماردرصدوفراوانیموردتجزیهوتحلیلقرارگرفت.
یافتهها
ب یشاز39/9درص دنمون هه اای نش یوهرادر
خالص هک ردنمطال بودرع ینح المفی دب ودن
مطالب،ع الیوخ وب99،درص دمی زانی ادگیريدر
کالسراخوبو19/9درصدعالیو155درصدمی زان
س رعتارائ هيمطال براخ وبوع الی05،درص د
ی ادآوريمطال بدرزم انم روردرسب رايآم ادگی
امتحانراخ وبو05درص دایج ادس ئوالدرض من
تدریسراعالیوخوباظهاداشتند(.جدول)1

بحث و نتیجهگیري كلی
دانشجویان،میزانیادگیريدرک السدرسرادر
ای نش یوهب یشاز33درص دخ وبوع الیبی ان
بهدنبالمشاهدهيهمزمانمطالب
داشتهاندکهمیتواند 
درسیبررويتابلوباشد.دراینزمینه،امینی()1933
سبکهاديیادگیرينش ان
درتحقیقخوددرزمینهي 
دادکهدانشجویان رش تهه ايپزش کیازس بکه اي
يکهس بک
مختلفیاستفادهمیکنند،بهطور 

یادگیري 
یادگیريترجیح یاکث ردانش جویانپزش کی،س بک
دیداري اس ت.همچن ینارتق اي کیفی ت آم وزش،در
طراحیوارائهيآموزشایجابمیکندک هب هس بک
یادگیريفراگیرانتوجهشود.
بهاساتیدوطراحانآم وزشپیش نهادم یش وداز
رسانههاوفناوريهايگوناگونیاستفادهکنن د.درای ن
مطالعه،میزانسرعتارائهيمطالب155درصددرحد
عالیوخوبگزارششدهاست.همچن ینب یشاز30
درصدنمونههامیزانخالص هومفی دب ودنمطال برا
عالیوخوببیانکردهاند.مطالع هيمن زوي ()1935
ک هدرم وردعوام لم ؤثرب ررويکیفی تجلس ات
س خنرانیدرت دریس،ازدی دگاهدانش جویانرش ته
دندانپزشکیدانشگاهعل ومپزش کیته رانایج ادش د
بیشترینامتیازات،بهعواملمرتبطبااس تاداختص اص
داشتازبیناینعوامل،فنبیانب امی انگین،4/94و
ارتباطمطالب()4/00بود.
نتیجهگیري
ازنظ ردانش جویانب الینیدندانپزش کینق ش
هايتئوريکهبهصورتسخنرانیارائهمیش وند

کالس
مه تلقیش د.ب هنظ رآن ان،توانمن ديس خنراندر
انسجامبخشیدنوبیانمطالب،مه ت ریننق شرادر
میکند.کمکب هت یی ر
ارائهيیک سخنرانیمؤثرایفا  
وضعموجودوادغاموارائهيمراقب تدرنزدی کت رین
سطحارائهيمشکالتبیمارمیتواندض منپررن ت ر
کردناهمیتمراقبتپرستاري،دانشجوراب افلس فهي
ه رمراقب تب هش کلینمای انوملم وست رآش ناو
یادگیريرابهترکند.
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:1 جدول شماره
فاکتورهايیادگیري
ضعیف

متوسط

خوب

عالی

)(درصد

)(درصد

)(درصد

)(درصد

-

5/9

05-

49/9

خالصهکردنمطالبودرعینحالمفیدبودن

5/99

19/9

99/9

19/9

میزانیادگیريدرکالس

-

-

49/9

09/3

میزانسرعتارائهيمطالب


19/9

29/9

05

19/9

یادآوريمطالبدرزمانمروردرسبراي
آمادگیامتحان

19/9

99/9

45

15
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Effeets of Simultaneous Presentation Of Symptoms, Treatment and nursing Care in
Learning the contents of diseases vsing diagram(diseases algorithm) in the word
software from the perspective of nursing students

Hooshang Alijani Renani 1*
1

Faculty member of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Nursing and
Midwifery School, Ahvaz, Iran

Abstract:
The teaching model is a type of research on teaching and learning. In
educational activities, teachers should strive Using methods and equipment,
provide the conditions for student learning In conventional teaching, nursing
care the latest study comes so the student is not able to communicate between
care and disease.The Purpose of this study was determination effect of provide
nursing care and signs simultaneously with using algorithm of disease on
learning Nursing care has been from the students viewpoint. This study was
conducted over several semesters in pediatrics nursing 2. Results in one class
(33 members) were assessed in 2009. Key contents (definition of disease - path
physiology - symptoms – treatment and nursing care) extracted and written text
box in word 2007 software and was in place at the right place in Algorithm. The
Students could guess the outcome of the display contents and explore every
issue actively. Also were treatment or cares with any signs or symptoms
immediately expression. In final Exam day were asked the suggestion of
students with a questionnaire. Findings indicate that students taught this way in
the Summary and yet its benefits, the amount of learning in the classroom, speed
presentations, recalling the time to review the lesson materials for exam
preparation between 50% to 96% have a good level of sumptuous using the
algorithm can be trained to the level of care at the nearest possible patient
problems also, with the active participation of students in the classroom learning
experience meaningful philosophy of care.
Keywords: lecture, learning, algorithm
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