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 مقایسٍ تاثیر سٍ ريش سخىراوی، ومایص فیلم ي ترکیبی از ایه دي بر میسان یادگیری داوطجًیان

اتاق عمل   
 

 3، زّرا هْذٍی لٌجی2، ظْیال هصد1ُفاطوِ لائذی حیذری
( لعًٍََیغٌذُ م)ایزاىلن، ،لن  وبرؽٌبط ارؽذ پزعتبری، هزثی حك التذریظ داًؾگبُ ٍ وبرؽٌبط ایوٌی ثیوبرعتبى آیت اهلل گلپبیگبًی. 1

. ، اصفْبى، ایزاىوبرؽٌبط ارؽذ پزعتبری، هزثی، ّیبت ػلوی داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی، ػلَم پشؽىی اصفْبى. 2

. ، اصفْبى، ایزاىداًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی، ػلَم پشؽىی اصفْبى ،وبرؽٌبط ارؽذ پزعتبری. 3
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چكیذُ         

 ّای ظیعتن ظَی از يادگیری، فؼال ٍ ًَيي ّای رٍغ از اظتفادُ ٍ تذريط ظٌتی رٍؼْای در ًظر تجذيذ لسٍم :همذهِ ٍ ّذف

از ظَی ديگر بِ ػلت هواًؼت از حضَر داًؽجَياى . اظت ؼذُ هتذاٍل هختلف ػلَم در ّا رٍغ ايي كاربرد ٍ ؼذُ آهَزؼی احعاض

الظتی، پصٍّػ حاضر با ّذف همايعِ تاثیر ظِ رٍغ اتاق ػول حیي اًجام برخی پرٍظیجرّای جراحی ٍ ؼیَع باالی ػول آًصيَپ

ظخٌراًی، ًوايػ فیلن ٍ تركیبی از ايي دٍ بر هیساى يادگیری داًؽجَياى اتاق ػول، با هحَريت هَضَع آًصيَپالظتی طراحی ٍ اجرا 

  .گرديذ
 

داًؽكذُ  6ٍياى اتاق ػول ترم ًفر از داًؽج 24رٍی  برباؼذ كِ  گرٍّی هی 3ای ٍ  ايي پصٍّػ از ًَع هذاخلِ :رٍغ ّا هَاد ٍ

گرٍُ لرار  3داًؽجَياى بِ طَر تصادفی در يكی از . گیری ظرؼواری اًجام ؼذ بِ رٍغ ًوًَِ 1389پرظتاری ٍ هاهايی اصفْاى در پايیس 

 15ٍى پط از اًجام هذاخلِ، پط آزم. رٍغ يكعاى ٍ هبتٌی بر فیلوی با هَضَع آًصيَپالظتی بَد 3هحتَای آهَزغ در ّر . گرفتٌذ

. اظتفادُ ؼذ آزهَى ّای آًالیس ٍارياًط ٍ تعت دلیك فیؽرجْت تجسيِ ٍ تحلیل دادُ ّا از . ای اجرا ؼذ گسيٌِ 4ظَالی 

 

هیاًگیي ًورات پط آزهَى در گرٍُ ظخٌراًی . تفاٍت هؼٌاداری ٍجَد ًذاؼت جوؼیت ؼٌاختیبیي گرٍّْا از ًظر هؽخصات  :يافتِ ّا

داری  ّا از ًظر ًورات تفاٍت هؼٌی بَد كِ بیي گرٍُ 1/11 ±28/1ٍ گرٍُ تركیبی  66/10 ±50/1اًیویؽي  ، گرٍُ ًوايػ فیلن87/7 88/1±

ٍ  (P;03/0)چٌیي براظاض آزهَى تَكی، هؽخص ؼذ كِ هیاًگیي ًورات داًؽجَياى در دٍ گرٍُ ًوايػ فیلن ّن (P;001/0)ديذُ ؼذ

. تر بَد غداری از گرٍُ ظخٌراًی بی بِ طَر هؼٌی (P;001/0)تركیبی

 

ًتايج ايي پصٍّػ ًؽاى داد كِ داًؽجَياى گرٍُ تركیبی ٍ ًوايػ فیلن تَاًعتٌذ ًورات باالتری در همايعِ با  :ًتیجِ گیری

اگرچِ ًتايج فیلن . تَاى گفت كِ ايي دٍ رٍغ تذريط از كارايی بیؽتری برخَردار ّعتٌذ داًؽجَياى گرٍُ ظخٌراًی كعب كٌٌذ ٍ هی

ؼَد كِ داًؽجَ در آى ًمػ فؼالی داؼتِ باؼذ ٍ تٌْا يک ؼًٌَذُ غیرفؼال  ًوايػ دادُكِ چِ فیلوی  بررظی ايي لابل تَجِ بَد؛ اها

  .ًباؼذ، ًیس هَردًیاز اظت
 

 

 آهَزغ، ظخٌراًی، ًوايػ فیلن، يادگیری، داًؽجَ :ٍاشُ ّای كلیذی

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ٍی، ثیوبرعتبى آیت الِ لن، هیذاى هغْزی،خیبثبى هَل :آدرض هكاتبِ

گلپبیگبًی، دفتز پزعتبری 

 fatemeh.ghaedi@gmail.com              :  پعت الكترًٍیک
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 همذهِ 

ّوِ پیؾزفت ّبی ؽگفت اًگیش اًغبى در دًیبی اهزٍس ساییذُ 

اهزٍسُ اوثز داًؾگبُ ّبی دًیب در پی یبفتي  (.1)یبدگیزی اعت

رٍػ ّبی آهَسؽی ّغتٌذ وِ ثتَاًٌذ هَخت گغتزػ ٍ ارتمبی 

یبدگیزی هذاٍم ٍ خَد هحَر  ،یٌیظزفیت ّبی تصوین گیزی ثبل

اػتمبد ثز ایي اعت وِ ادراوبت  (.2)داًؾدَیبى گزدًذ

داًؾدَیبى اس رٍػ ّبی تذریظ ثغیبر هْن اعت؛ چزا وِ 

هزٍری ثز هتَى ًؾبى هی دّذ وِ ًگزػ فزاگیزاى ثشرگغبل ثز 

ٍ  (4،3)رت ّبی آى ّب تبثیز ثغشایی داردًحَُ اخزای هْب

تَاًذ ثز رفتبرّبی فزاگیزاى اثز رضبیت اس رٍػ تذریظ هی 

گذاؽتِ ٍ آى ّب را در خْت ثِ وبر ثغتي هْبرت ّب ٍ داًؼ 

  (.5)وغت ؽذُ در آیٌذُ، تزغیت ًوبیذ 

هَخت  هی تَاًذ وِ اعت رٍػ تذریظ هتذاٍل تزیي عخٌزاًی

 یه هغألِ ثِ ًغجت فزاگیز ًگزػ تغییز یب ٍ افشایؼ ثصیزت

ایي (. 6) عبسد دیگزاى ٍادار اة ثحث ٍ هغبلؼِ ثِ را ٍی یب ٍ ؽَد

رٍػ، ٍعیلِ هٌبعجی ثزای ارائِ اعالػبت پبیِ ٍ اًتمبل ػلَم 

تدزثی ٍ حتی در ثزخی ؽزایظ هٌبعت تزیي رٍػ تذریظ 

 ًوی ؽَد اعت، اهب در ایي رٍػ ثِ داًؾدَ فزصت تفىز دادُ

آهَسػ ثِ رٍػ عخٌزاًی ثِ خبی تأویذ ثز درن ؛ چزا وِ (7)

ری آى ّب، ثیؼ تز ثِ حفظ هغبلت تبویذ هفبّین ٍ ثِ وبر گی

در حبلی وِ یبدگیزی هَثزتز ٍ هبًذگبرتز ثب فؼبل ، (8) دارد

عبسی ٍ هؾبروت ّز چِ ثیؼ تز داًؾدَ در اهز یبدگیزی 

(.  9)هحمك هی گزدد

ّبی ػلوی هختلف اس خولِ ػلَم  رٍػ عخٌزاًی در ػزصِ

ّویت فَق پشؽىی هَرد اعتفبدُ لزار هی گیزد، اهب ثب تَخِ ثِ ا

الؼبدُ تَعؼِ هْبرت ّبی تىٌیىی ثزای داًؾدَیبى ایي ػزصِ 

 ؽٌیذاری-دیذاری اثشارّبیالسم اعت ایي رٍػ ثب وبرثزد 

تب ثتَاًذ اس  (6)ّوزاُ ؽَد  ...( ٍ ٍیذیَیی فیلن ّبی اعالیذ،)

هحذٍدیت یبدگیزی ًبؽی اس ّشیٌِ ّبی التصبدی ٍ هغبیل 

خْت وغت هْبرت ّب رٍی اخاللی وِ اغلت فزصت فزاگیزاى را 

 (.10)ثیوبراى سًذُ ثب هحذٍدیت هَاخِ هی عبسد، ثىبّذ

 -دیذاری اثشارّبی اس اعتفبدُ دٌّذ هی ًیش ًؾبى تحمیمبت

 عغح ارتمبی ثز ثیؼ تزی تأثیز عخٌزاًی ّوزاُ ثِ ؽٌیذاری

 رٍػ ّبی ثِ ثزخی سهیٌِ ّب ًغجت در خَاًبى ًگزػ ٍ آگبّی

  (.11) دارد غیز حضَری

رد ًَارّبی ٍیذئَیی در آهَسػ پشؽىی ون تز هَرد تَخِ وبرة

رٍد هی ّبی دیگز ثیؾتز ثِ وبرلزار گزفتِ اعت، اهب در حیغِ

وِ اس خولِ آى ّب هی تَاى ثِ آهَسػ ٍرسػ ّبی هختلف ٍ 

ّبی پزعتبری ٍ  اغلت داًؾىذُ . (10)هزثی گزی اؽبرُ ًوَد 

ا ًؾبى دادى هبهبیی دعتزعی ثِ تدْیشات السم ثزای عبختي ٍ ی

ٍیذئَ ّب ایي  یىی اس هحذٍدیت ّبی ایي  ، ٍلیّب را دارًذ فیلن

ًٌذُ ّغتٌذ ٍ اعت وِ ثغیبری اس ٍیذئَّبی آهَسؽی عزگزم ن

در . وٌٌذ ثِ ؽًٌَذگی غیز فؼبل تؾَیك هی تزثیؼفزاگیزاى را 

ًتیدِ هَاد هوىي اعت لذت ثخؼ ثبؽذ، اهب یبدگیزی وِ 

 (.12)ت آیذ، ًباهیذوٌٌذُ اط ثذعت هی

ثذیْی اعت وِ ثِ وبرگیزی رٍػ ّبی خذیذ ٍ فؼبل آهَسػ ٍ 

یبدگیزی، هزَّى رٍیىزد اعبعی ثِ اهز پضٍّؼ در آهَسػ ثَدُ 

ٍ اهزٍسُ ًوی تَاى عیغتن ّبی آهَسؽی را ثی ًیبس اس پضٍّؼ 

خذیذ التبعیظ ثَدى رؽتِ اتبق ػول در ّن چٌیي . داًغت

ػول حیي اًدبم ثزخی  ایزاى، هوبًؼت اس حضَر داًؾدَیبى اتبق

، ػذم ...پزٍعیدزّبی خزاحی ثِ ػلت خغز ثبالی ػفًَت ٍ 

اًدبم هغبلؼبت هزتجظ ثب آهَسػ پزٍعیدزّبی خزاحی رٍی 

داًؾدَیبى اتبق ػول ایزاًی، ؽیَع ثبالی ػول آًضیَپالعتی اس 

وِ سهیٌِ عبس اخزای دیگز هغبیل هَرد تَخِ پضٍّؾگزاى ثَد 

ٍ همبیغِ تبثیز عِ رٍػ تؼییي پضٍّؼ حبضز ثب ّذف 

عخٌزاًی، ًوبیؼ فیلن ٍ تزویجی اس ایي دٍ ثز هیشاى یبدگیزی 

.  داًؾدَیبى اتبق ػول گزدیذ

 

 ّا  رٍغ ٍ هَاد

رٍی  ثزگزٍّی هی ثبؽذ وِ  3ایي پضٍّؼ اس ًَع هذاخلِ ای ٍ 

داًؾىذُ پزعتبری ٍ  6ًفز اس داًؾدَیبى اتبق ػول تزم  24

 گًَِ آهَسؽی در سهیٌِ هحتَایوِ لجالً ّیچ هبهبیی اصفْبى 
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در ثِ رٍػ ًوًَِ گیزی  1389در پبییش آهَسؽی ًذیذُ ثَدًذ 

داًؾدَیبًی وِ توبیلی ثزای ؽزوت در . اًدبم ؽذ دعتزط

هغبلؼِ ًذاؽتٌذ ٍ یب در هَرد هحتَای آهَسؽی لجالً هغبلؼِ 

یىی  .ٍ یب آهَسػ دیذُ ثَدًذ اس هغبلؼِ خبرج ؽذًذ اًذ داؽتِ

لذا ثِ ًظز هی . ٍرٍد آگبّی ًذاؽتي اس هغلت ثَداس هؼیبرّبی 

. ّوغبى ّغتٌذرعذ گزٍُ ّب اس ایي ًظز 

ّن چٌیي تصبدفی یىی اس رٍػ ّبیی اعت وِ ثزای ّوغبى 

. عبسی ثِ وبر هی رٍد وِ در هغبلؼِ وًٌَی ثِ وبر رفت

گزٍُ عخٌزاًی، ًوبیؼ  3داًؾدَیبى ثِ عَر تصبدفی در یىی اس 

 3هحتَای آهَسػ در ّز . ی لزار گزفتٌذفیلن اًیویؾي ٍ تزویت

رٍػ یىغبى ٍ هجتٌی ثز فیلوی ثب هَضَع آًضیَپالعتی ثِ سثبى 

خْت تْیِ فیلن، خغت ٍ خَ ثب . ثَد( ثب سثبى عبدُ)اًگلیغی 

. ثِ ػول آهذ 1گَگلعبیت  فیلوْبیٍاصُ آًضیَپالعتی در ثخؼ 

ٍ هحتَای فیلن تَعظ عِ ًفز اس اعبتیذ گزٍُ اتبق ػول 

وذُ پزعتبری ٍ هبهبیی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی اصفْبى هَرد داًؼ

دلیمِ ٍ  15هذت هذاخلِ ثزای دٍ گزٍُ اٍل،  .تأییذ لزار گزفت

در رٍػ تزویجی . دلیمِ ثَد 30ثزای گزٍُ رٍػ تزویجی، حذٍد 

. اثتذا عخٌزاًی عپظ ًوبیؼ فیلن اًیویؾي ثِ اخزا در آهذ

ؽگز اٍل ٍ دٍ رٍػ ّبی آهَسؽی ثِ عَر ّن سهبى تَعظ پضٍُ

. ّوىبر آهَسػ دیذُ ٍ ثِ صَرت ّوبٌّگ ثب ّن ثِ اخزا درآهذ

هحتَای آهَسػ خْت عخٌزاًی ثِ صَرت پبٍرپَیٌت ارائِ 

گشیٌِ ای  4عَالی  15پظ اس اًدبم هذاخلِ، پظ آسهَى . گزدیذ

وِ ثب تَخِ ثِ هحتَا در عغَح ؽٌبختی هختلف عزاحی ؽذُ 

 15ایي آسهَى ػالٍُ ثز . آهذدلیمِ ثِ اخزا در  10ثَد، ثِ هذت 

عَال اصلی، هؾتول ثز عَاالتی درثبرُ اعالػبت سهیٌِ ای 

ؽبهل عي، خٌظ، ٍضؼیت تبّل، ػاللِ ثِ رؽتِ تحصیلی ٍ 

ّن چٌیي . عبثمِ وبر در اتبق ػول در سهیٌِ آًضیَپالعتی ثَد

لجل اس اخزای آسهَى، ضزیت دؽَاری عَاالت اصلی هحبعجِ ٍ 

ضزیت دؽَاری ثزای )ؽَار هزتت ؽذُ ثَدعَاالت اس عبدُ ثِ د

ثزای ّز پبعخ درعت ًوزُ  (.ًشدیه ثَد 5/0اوثز عؤاالت ثِ 

ثٌبثزایي حذاوثز . یه ٍ ّز پبعخ غلظ ًوزُ صفز هٌظَر هی ؽذ

.  ٍ صفز ثَد 15ٍ حذالل ًوزُ آسهَى ثِ تزتیت 

ٍ  16 ٍیزایؼ SPSSدر پبیبى خْت تدشیِ ٍ تحلیل دادُ ّب اس 

هیبًگیي ٍ اًحزاف )آهبر در دٍ عغح تَصیفی ثب اعتفبدُ اس 

ٍ  آًبلیش ٍاریبًظ یىغزفِتغت دلیك فیؾز، )ٍ اعتٌجبعی (هؼیبر

ثِ ػلت پیزٍی دادُ ّب اس تَسیغ ًزهبل ثب )اعتفبدُ ؽذ ( تَوی

اس آهبر پبراهتزیه  (اعتفبدُ اس آسهَى وَلوَگزٍف اعویزًَف

  (.Z= ٍ62/0;p 58/0)اعتفبدُ گزدیذ 

 

ّا يافتِ 

،  67/66یح حبصل اس ایي هغبلؼِ ًؾبى داد وِ ثِ تزتیت ًتب

گزٍُ عخٌزاًی، ًوبیؼ فیلن اًیویؾي ٍ درصذ  80ٍ  5/87

تزویجی را سًبى تؾىیل هی دادًذ وِ ثب اعتفبدُ اس آسهَى دلیك 

هیبًگیي . ثیي گزٍُ ّب، تفبٍت هؼٌی داری دیذُ ًؾذ( F)فیؾز 

فیلن  ، گزٍُ ًوبیؼ4/24± 27/4عي در گزٍُ عخٌزاًی 

ثَد وِ  عبل 8/24 ± 25/3ٍ گزٍُ رٍػ تزویجی  13/2±5/24

اس ًظز عٌی تفبٍتی  آًبلیش ٍاریبًظ یىغزفِثب اعتفبدُ اس آسهَى 

 1.ثیي گزٍُ ّب ٍخَد ًذاؽت

در )اوثزیت ًوًَِ ّبی هَرد پضٍّؼ در ّز عِ گزٍُ هدزد 

ٍ در گزٍُ  درصذ 4/90 گزٍُ عخٌزاًی ٍ تزویجی ّز وذام ثب

 ٍ ثِ رؽتِ تحصیلی خَد ػاللِ هٌذ ثَدًذ( درصذ6/91اًیویؾي 

ٍ ( درصذ 2/99ٍ تزویجی  100در گزٍُ عخٌزاًی ٍ اًیویؾي )

اػضبی ّز عِ  درصذ 100)ًذاؽتٌذ  عبثمِ وبر در اتبق ػول 

آسهَى دلیك فیؾز  .(گزٍُ، فبلذ عبثمِ وبر در اتبق ػول ثَدًذ

ی ثِ ًؾبى داد وِ گزٍُ ّب اس ًظز ٍضؼیت تبّل، ػاللِ هٌذ

رؽتِ تحصیلی ٍ عبثمِ وبر در اتبق ػول در سهیٌِ آًضیَپالعتی 

. (<05/0p)تمزیجب ّوغبى ثَدًذ

ًؾبى هی دّذ هیبًگیي ًوزات  1ؽوبرُّوبى عَر وِ خذٍل 

، گزٍُ ًوبیؼ فیلن 87/7 ±88/1پظ آسهَى در گزٍُ عخٌزاًی 

  ثَد وِ 1/11 ±28/1ٍ گزٍُ تزویجی  66/10 ±50/1اًیویؾي 

                                                
1.Googel 
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تؼییي ٍ همبیغِ هیبًگیي ًوزُ پظ آسهَى ثیي عِ گزٍُ : 1خذٍل ؽوبرُ

عخٌزاًی، ًوبیؼ فیلن ٍ تزویت دٍ رٍػ 

 

تفبٍت هؼٌی داری  عزفِآًبلیش ٍاریبًظ یهثب اعتفبدُ اس آسهَى 

ّن چٌیي (. = 001/0P)اس ًظز ًوزات ثیي گزٍُ ّب دیذُ ؽذ 

ثزاعبط آسهَى تَوی، هؾخص ؽذ وِ هیبًگیي ًوزات 

دٍ گزٍُ ًوبیؼ فیلن ٍ تزویت دٍ رٍػ ثذٍى  داًؾدَیبى در

ٍ ثِ عَر هؼٌی داری اس گزٍُ  (<05/0p)تفبٍت هؼٌی دار ثَد 

ثزای همبیغِ ًوزات گزٍُ  =03/0p) عخٌزاًی ثیؼ تز ثَد

ثزای همبیغِ =p 01/0ًوبیؼ فیلن اًیویؾي ثب عخٌزاًی ٍ  

. (ًوزات گزٍُ تزویجی ثب عخٌزاًی

 

بحث 

عِ رٍػ عخٌزاًی، ًوبیؼ فیلن ٍ ایي هغبلؼِ ثِ همبیغِ تبثیز 

دٍ ثز هیشاى یبدگیزی داًؾدَیبى اتبق ػول تزم تزویجی اس ایي 

آى حبوی اعت وِ داًؾدَیبى گزٍُ  ًتبیحپزداخت ٍ  ؽؾن

تزویجی ٍ ًوبیؼ فیلن تَاًغتٌذ ًوزات ثْتزی در همبیغِ ثب 

ثب تَخِ ثِ تفبٍت هؼٌی . داًؾدَیبى گزٍُ عخٌزاًی وغت وٌٌذ

تَاى گفت وِ ایي دٍ  دار ًوزات داًؾدَیبى ثیي عِ گزٍُ هی

رٍػ تذریظ در ػزصِ ًتبیح ارسؽیبثی اس وبرایی ثیؼ تزی 

ّن . ار ثَدُ اًذ وِ ایي یبفتِ در راعتبی ایي هغئلِ ثَدثزخَرد

چٌیي اًتظبر هی رٍد وِ رٍػ ّبی تزویجی تذریظ هَفك تز اس 

رٍػ ّبی هٌفزد ثبؽٌذ ٍ در ًتبیح پضٍّؼ، ػوال ثِ چٌیي 

 ثِ یبثی دعت خْت اس عَی دیگز، .ای دعت یبفتین یبفتِ

ثب  تَأم عخٌزاًی ؽیَُ ثِ تذریظ ثب تَاى یبدگیزی ثیؼ تز هی

ایدبد  ضوي آهَسؽی، ووه ٍ آهَسؽی ٍعبیل وبرگیزی ثِ

 یبدگیزی هؼٌی ایدبد ثِ هٌدز فزد، در هٌبعت ؽٌبختی عبخت

 ًیش، آهَسػ حبضز پضٍّؼ در وِ گزدیذ، ٍی در ثیؼ تز ٍ دار

. گزدیذ اخزا ؽیَُ ثِ ایي

ثب ًتبیح  راعتب ًتبیح ایي هغبلؼِ در ارتجبط ثب رٍػ عخٌزاًی ّن

تبثیز دٍ  1383ری ٍ ّوىبراى اعت وِ در عبل هغبلؼِ صف

یبدگیزی ٍ رضبیت رٍػ عخٌزاًی ٍ هجبحثِ را ثز هیشاى 

آى ّب ًؾبى دادًذ . پزعتبری ثزرعی وزدًذ ٍمطتزم  داًؾدَیبى

هیبًگیي ًوزُ آسهَى اس رٍػ عخٌزاًی ثب اختالف هؼٌی وِ 

ّن چٌیي هیشاى . داری اس ًوزُ آسهَى رٍػ هجبحثِ ون تز ثَد

ّن (. 6)گیزی داًؾدَیبى در رٍػ هجبحثِ افشایؼ داؽتیبد

ٍ ّوىبراى وِ ثِ همبیغِ تبثیز  1چٌیي هغبلؼِ ػجذالؼشیش

دی ٍ  ثب اعتفبدُ اس عی)اعتفبدُ اس یبدگیزی الىتزًٍیه 

ثب عخٌزاًی ثز یبدگیزی داًؾدَیبى ( ّبی آهَسؽی دی ٍی دی

لجی عبل دٍم پزعتبری ثب هحَریت هَضَع ثزًبهِ ثیوبری ّبی ق

 هَسػآؽبى داد وِ داًؼ ؽٌبختی در گزٍُ پزداختِ ثَدًذ، ى

ّن چٌیي داًؾدَیبى . داری ثبالتز اعتالىتزًٍیه ثِ عَر هؼٌی

ایي گزٍُ اظْبر داؽتٌذ وِ یبدگیزی الىتزًٍیه ثبػث فْن 

اگز چِ آى ّب تبثیز رٍػ . ػویك تزی اس هَضَع هی ؽَد

دادًذ لؼِ پیؾٌْبد تزویجی را ًغٌدیذُ ثَدًذ، اهب در پبیبى هغب

اس هحیظ یبدگیزی  هختلظ وِ تزویجی اس ّز دٍ هی ثبؽذ  وِ

اعتفبدُ گزدد تب اس هشایبی ّز دٍ رٍػ در آهَسػ پزعتبری 

 2(.13)اعتفبدُ گزدد

هیشاى یبدگیزی در هغبلؼِ ای،  1386هذاًلَ ٍ ّوىبراى در عبل 

پظ اس آهَسػ ثِ دٍ ًین عبل پٌدن را  داًؾدَیبى پزعتبری

حل هغئلِ ٍ عخٌزاًی ثالفبصلِ ٍ دٍ هبُ پظ اس آهَسػ  ؽیَُ

هیبًگیي ًوزات  ًتبیح آى ّب ًؾبى داد وِ. ًوَدًذاًذاسُ گیزی 

اس گزٍُ عخٌزاًی تز گزٍُ هذاخلِ، دٍ هبُ پظ اس آهَسػ ثیؼ 

ثَد، ٍلی تفبٍت آهبری هؼٌی داری ثیي هیشاى یبدگیزی 

در عغَح ایي تفبٍت اهب . داًؾدَیبى دٍ گزٍُ ٍخَد ًذاؽت

ثذیي هؼٌی وِ  ؛ًظزآهبری هؼٌی داری ثَد ؽٌبختی هختلف اس

داًؾدَیبى گزٍُ عخٌزاًی در عغح داًؼ ٍ گزٍُ حل هغئلِ 

                                                
1. Abdelaziz 

 گروه

شاخص  

آماری 

 

 سخنرانی

 

مایش ن

 فیلم

 

ترکیب دو 

 روش
 آزمون نتیجه

 ANOVA 
P-

value 

 1/11 66/10 87/7 میانگین
421/10  =F 001/0 

 28/1 50/1 88/1 انحراف معیار

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DAbdelaziz,%2520Magda%26authorID%3D37067054600%26md5%3D4900311b1b3c04cf469178f5822621e8&_acct=C000052608&_version=1&_userid=1403370&md5=35dcbc338cdb22f17286ec877b49f880
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در عغَح تحلیل، تزویت ٍ ارسؽیبثی ًوزُ ثیؾتزی وغت 

گزچِ ّز دٍ ؽیَُ  ٍ در ًْبیت آى ّب ًتیدِ گزفتٌذ وِ ًوَدًذ

عغح داًؼ  ءرتمباهب رٍػ حل هغئلِ در ا ،آهَسؽی هؤثز ثَدًذ

(. 14)ٍدٍ یبدگیزی هبًذگبر، هؤثزتز اس رٍػ عخٌزاًی ة

در ارتجبط ثب هَثز ثَدى رٍػ ّبی تزویجی، ًتبیح هغبلؼِ حبضز 

ّن راعتب ثب ًتبیح هغبلؼِ الّیدبًی ٍ وبتت اعت وِ ػولىزد 

داًؾدَیبى دًذاًپشؽىی را عی عِ عبل ثز اعبط همبیغِ رٍػ 

ٍ ًؾبى دادى فیلن ٍ عخٌزاًی ُ لایبدگیزی هجتٌی ثز هظتزویجی 

گزٍُ اٍل ثز  .ٍ وَئیش ّبی هىزر در عِ گزٍُ همبیغِ وزدًذ

اعبط عخٌزاًی، گزٍُ دٍم وَئیش ٍ گزٍُ عَم رٍػ تزویجی 

ًوزات اهتحبى پبیبًی ثِ عَر لبثل  .هَرد ارسیبثی لزار گزفتٌذ

تَخْی در هیبى داًؾدَیبى گزٍُ دٍم ٍ گزٍُ عَم در همبیغِ ثب 

اگز چِ ًوزات گزٍُ عَم ًغجت ثِ گزٍُ . اٍل ثبالتز ثَدگزٍُ 

دٍم خیلی ثْتز ثَد، اهب تفبٍت آهبری ثیي ایي دٍ گزٍُ ٍخَد 

ّبی تزویجی  ایي ًتبیح ثیبًگز آًغت وِ اعتفبدُ اس رٍػ. ًذاؽت

ٍ فیلن ّبی آهَسؽی ثزای  1یبدگیزی هجتٌی ثز هغئلِهخصَصب 

  .(15)د ثخؾذ تذریظ هی تَاًذ ًتبیح ارسؽیبثی را ثْجَ

وبرگیزی رٍػ ّبی  اس آًدبیی وِ در هغبلؼِ حبضز، تبویذ ثز ثِ

چزا وِ )، اخاللی تز ًظیز اعتفبدُ اس اًیویؾي تذریظ خذیذ

خْت ًوبیؼ فیلن ّبی اًغبًی ػجَر اس فیلتز اخاللیبت اختٌبة 

، اًؼغبف پذیزتز، وبرآهذتز ثَد، تفبٍت هؼٌی دار (ًبپذیز اعت

ثیي گزٍُ عخٌزاًی ٍ ًوبیؼ فیلن اًیویؾي اس اّویت ثیؼ 

.  تزی ثزخَردار اعت

یظ، ایي هغبلؼِ ثب صزف ّشیٌِ ثغیبر اًذن خْت تْیِ اثشار تذر

یلن اًیویؾي ثِ ػٌَاى رٍؽی وِ ثِ وبر ثغتي رٍػ ًوبیؼ ف

گیزد ٍ پیؾگیزی  در آهَسػ پشؽىی هَرد تَخِ لزار هی تزون

حبصل اس اثز تبسگی اس عزیك اخزای ّن  وٌٌذُ اس ًتبیح هخذٍػ

اس خولِ سهبى رٍػ ّبی تذریظ ثب ضؼف ّبیی ًیش هَاخِ ثَد 

، (ته هَضَػی) یه عزح درط رٍساًِ خْتایي رٍػ ّب  ایٌىِ

اعتفبدُ اس ارسؽیبثی تىَیٌی ٍ ارسؽیبثی ثز هجٌبی یه  ثب

ّن چٌیي ثب تَخِ ثِ هذت . اخزا ؽذًذ پزعؾٌبهِ پظ آسهَى

 ،ثبلی هبًذُ اس تزم تحصیلی داًؾدَیبى در سهبى اخزی عزح

. اهىبى عٌدؼ هدذد ثزای تؼییي ثجبت یبدگیزی ٍخَد ًذاؽت

ػ فیلن اًیویؾي ثزای یه ثٌبثزایي پیؾٌْبد هی ؽَد رٍػ ًوبی

دٍرُ عَالًی تز ٍ ؽبهل چٌذ هْبرت ثبلیٌی ٍ ثب تلفیمی اس دٍ 

عجه ارسؽیبثی تىَیٌی ٍ تدوؼی ٍ ثْزُ گیزی اس پزعؾٌبهِ 

 پیؼ آسهَى در آهَسػ پشؽىی هَرد اعتفبدُ ٍ پضٍّؼ لزار

.  ارسیبثی ٍالغ ؽَدٍ اثزات آى ّب در دراس هذت هَرد گیزد 

لبثل تَخِ  افشایؼلبثل تَخِ ثَد ٍ هَسؽی آاگزچِ ًتبیح فیلن 

 وِ یِ فیلن ثبیذ اعت هؾخصبتی السمیبدگیزی را ًؾبى داد؛ اهب 

داؽتِ ثبؽذ ٍ فمظ  وِ داًؾدَ در آى ًمؼ فؼبل داؽتِ ثبؽذ

در ًتیدِ پیؾٌْبد . ثزرعی ؽَد ؛یه ؽًٌَذُ غیز فؼبل ًجبؽذ

ر ة هختلفآهَسؽی  هی ؽَد در تحمیمبت ثؼذی تبثیز فیلن ّبی

.  هیشاى یبدگیزی عٌدیذُ ؽَد

 

 3ًتیجِ گیری

ًتبیح ایي پضٍّؼ ًؾبى داد وِ داًؾدَیبى گزٍُ تزویجی ٍ 

ًوبیؼ فیلن تَاًغتٌذ ًوزات ثبالتزی در همبیغِ ثب داًؾدَیبى 

تَاى گفت وِ ایي دٍ رٍػ  گزٍُ عخٌزاًی وغت وٌٌذ ٍ هی

 اگزچِ ًتبیح فیلن. تذریظ اس وبرایی ثیؾتزی ثزخَردار ّغتٌذ

گذاؽتِ  ثِ ًوبیؼ وِ چِ فیلوی لبثل تَخِ ثَد؛ اهب ثزرعی ایي

ؽَد وِ داًؾدَ در آى ًمؼ فؼبلی داؽتِ ثبؽذ ٍ تٌْب یه 

. ًیبس اعت ؽًٌَذُ غیزفؼبل ًجبؽذ، ًیش هَرد

تمذير ٍ تؽكر 

توبهی داًؾدَیبًی وِ هب را در اخزای ایي عزح یبری ثب تؾىز اس 

ُ ػٌَاى عزح هغلَة در ة 1390ایي هغبلؼِ  در عبل .  ًوَدًذ

خؾٌَارُ ؽْیذ هغْزی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی اصفْبى ثزگشیذُ 

ؽذ ٍ پضٍّؾگزاى ایي عزح اس توبهی داًؾدَیبى رؽتِ اتبق 

ػول وِ در ایي عزح ؽزوت ًوَدًذ، اعبتیذ گزٍُ اتبق ػول 

داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی ٍ توبهی افزادی وِ هب را در اخزای 

 .ًوبیٌذ ر ٍ لذرداًی هیعزح یبری ًوَدًذ، تؾه

                                                
1.PBL 



 ... مقایسٍ تاثیر سٍ ريش سخىراوی، ومایص فیلم ي                                                                                فاطمٍ قائذی حیذری 

91بُار ي تابستان/27ي26ضمارٌ/ َطتم سال/افالك  60 

 

9. Albanese MA, Mitcheli S. Problem based 

learning: a review of literature on its outcomes 

and implementation issue. Acad Med 

1993;68(1): 52-81. 

10. Backstein D, Agnidis Z, Regehr G, 

Reznick R. The effectiveness of video 

feedback in the acquisition of orthopedic 

technical skills. The American Journal of 

Surgery2004432–187:427 ؛.  

11. Torabi MR. Crowe JW, Rhine S, Daniels 

DE, Jeng I. Evaluation of HIV/AIDS 

education in Russia: using video approach. 

Journal of school Health2000; 70(6): 226-33.  

12. Nichols J, The trigger film in nurse 

education, Nurse Education Today, August 

  .330–326  :(4)14؛1994

13. Abdelaziz M, Samer Kamel S,  Karam O,  

Abdelrahman A. Evaluation of E-learning 

program versus traditional lecture instruction 

for undergraduate nursing students in a faculty 

of nursing. Teaching and Learning in Nursing, 

2011; 6(2): 50-58 Volume 6, Issue 2, April 

2011, Pages 50–58. 

14. Medanlo M, Khodam H, Parvizi S, 

Kolagari Sh, Bastani F. Effect of education in 

problem solving method on learning levels of 

nursing students. Development steps in 

medical education 2010; 7:32-37 [In Persian]. 

15. Sadr Lahijani M, Raoof Kateb HR .The 

effect of PBL and film showing, frequent 

quizzes and lecture-based method on short-

term performance of dentistry students. 

Journal of Medical Education 2004; 4(2):77-

80 [In Persian]. 

 

 

 

 

 

هٌابغ 

1. Sarchami R, Hosseini M., Relationship of 

learning styles with educational progress of 

nursing students in Qazvin. Journal of Qazvin 

Medical Science University 2004; 30: 64-67 

[In Persian]. 

2. Hasanpour Dehkordi A, Kheiri S, Shahrani 

M. survey effect of training with problem 

solving & lecture on learning, attitude & 

practice of bachelor nursing students. Journal 

of Shahrekord Medical Science University 

2006; 8(3): 76-82 [In Persian]. 

3. DeWitt TG. The application of social and 

adult learning theory to training in community 

pediatrics, social justice, and child advocacy. 

Pediatrics 2003;112: 755–7. 

4. Dornan T, David T. Adult learning and 

continuing education. Diabets Med 

2000;17:78–8 

5. Coleman EA, Coon SK, Fitzgerald AJ. 

Breast cancer screening for primary care 

trainees: comparison of two teaching methods. 

Journal Cancer Education 2001;16:72– 4. 

6. Rashidi Jahan H. Educational technology & 

its role on health education. Educational 

journal of health faculty of Baghiatallah 

university of medical sciences 2002; 2(5): 45-

52 [In Persian]. 

7. Safari M, Yazdanpanah B, Ghafarian shirazi 

H, Yazdanpanah Sh. Comparison teaching 

with lecture & discussion methods on students 

learning & satisfaction. Iranian journal of 

education in medical sciences 2006; 6(1):59-

64.  

8. Mosalanejad L, Sobhanian S. The assessing 

critical thinking in two groups of virtual and 

traditional education. Jahrom university of 

medical sciences 2011; 3: 16-23[In Persian]. 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02606917
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02606917/14/4
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02606917/14/4
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DAbdelaziz,%2520Magda%26authorID%3D37067054600%26md5%3D4900311b1b3c04cf469178f5822621e8&_acct=C000052608&_version=1&_userid=1403370&md5=35dcbc338cdb22f17286ec877b49f880
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DSamer%2520Kamel,%2520Salwa%26authorID%3D37036058600%26md5%3Dbe5fc0d41780a093e5ec1bc35d193290&_acct=C000052608&_version=1&_userid=1403370&md5=a053e534c1b714f5998a1dd5d912f92d
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DKaram,%2520Omar%26authorID%3D35773476700%26md5%3D3be572b817403720e94709d230131bcc&_acct=C000052608&_version=1&_userid=1403370&md5=2ca3de960f12ac4a390a38f3d89cadef
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DAbdelrahman,%2520Asmaa%26authorID%3D37066987700%26md5%3D26a9e5561421d72025c516ddbece8069&_acct=C000052608&_version=1&_userid=1403370&md5=c38273e5f4d3919fc0cb2f9d5cb09cf6
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15573087
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15573087/6/2

