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از ديدگاه  Word  در محیط نرم افزار( ها يماریبالگوريتم )دياگرام با استفاده از  ها يماریب
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  ومامایی،داشگاهعلومپزشکیجنديشاپور،اهواز،ایران،دانشکدهپرستاريپرستاريکارشناسارشد: لي مسؤو نویسنده*

آموزش ی،معل  يه اتی درفعال.یادگیرياستتدریسويهرالگويتدریسنوعیپژوهشدرباره :چکیده

درت دریس.هاووسایل،شرایطرابرايیادگیريش اگردانف راه س ازدبایدتالشکندبابهرهجوییازروش

 ی نشجوقادرنیس تب ینمراقب توعالبنابرایندا.دیآیمعمول،مراقبتپرستاريدرآخرینقسمتدرسم

ه ايپرس تاريب ا ومراقب تیهمزمانعاليارائهثیرأبررسیت،عههدفاینمطال.ارتباطبرقرارکند،بیماري

اینمطالعهدرط ی.دیدگاهدانشجویانبودزپرستاريايهابریادگیريمراقبتهايماریالگوریت باستفادهاز

.ارزی ابیش د1933س الدر(نفره99)کالسیکنتایجدر.انجامشد2ترمدرکالسپرستاريکودکانچند

افزارنرمدراستخراجوباید(مراقبتپرستاريدرمانو- یعال-پاتوفیزیولوژي-عریفبیماريت)مطالبکلیدي

word 2007درtext  box دی دنیدب ادانشجوبا.گرفتدرمحلمناسبدرالگوریت جايو شده نوشته

باهرعالمتیانش انههمچنین).هرموضوعرافعاالنهکنکاشکند)وعلتهرمطلبپیامدهاراحدسبزند

نظ راتدانش جویانياروزامتح انپای انت رمب اپرسش نامهدر (.شدیمراقبتآنبیانمبالفاصلهدرمانو

درع ینخالصهک ردنمطال بوتدریسرادريکهدانشجویاناینشیوهدهدینشانمهاافتهی.پرسیدهشد

مطالب،یادآوريمطال بدرزم انم روردرسيسرعتارائهحالمفیدبودنآن،میزانیادگیريدرکالس،

اس تفادهازالگ وریت .ک ردهان دبی انعالیدرسطحخوبودرصد39تادرصد05بینبرايآمادگیامتحان

همچن یندانش جویانب ا .سطحبهمش کالتبیم ارراممک نس ازدنیترکیآموزشمراقبتدرنزدتواندیم

.کنندیمراقبتراتجربهميیادگیريمعناداريازفلسفه،سشرکتفعالدرکالسدر

 سخنرانی،یادگیري،الگوریت :ها  كلیدواژه
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 مقدمه 

یادگیريامريمستمراستودرهم هج ا،حت ی

ازطرف ی.گی ردیم بدونفرآیندتدریسنی زص ورت

.ش  ودینم  هم  وارهه  رتدریس  یمنج  رب  هی  ادگیري

ب ایسویادگیرياگرچهمجزاهستند،تدر،طورکلیهب

بهنحويکهباعملت دریس،؛یکدیگرارتباطنیزدارند

سبک،سرعت،کمی توکیفی تی ادگیرينی زت یی ر

.شودیمدارتدریسپویامنجربهیادگیريمعنا.کندیم

:سهمحوراصلیمدنظراستمعناداردریادگیري

 راهبردهاییجهتبررسیوتسلطبردانش-1

 راهبردهاییجهتتحریکتفکر-2

اورايحقایقوجزئیاتراهبردهاییجهتیاددهیم-9

 (.1935خورشیدي)

ت دریسوراههرالگويتدریسنوعیپ ژوهشدر

درایننکتهاستکهه رآنهانقاطقوت.یادگیرياست

الگ  ويت  دریسب  هج  اياینک  هپی  رويکورکوران  هاز

درجه تبررس یرابهماتحمیلکن دم اراهافرمول

م اراب هاییوچگونگییادگیريشاگردانخودراهنم 

حج  ازي)کن  دیم  ی  کپژوهش  گردرک  الستب  دیل

کنن  دهدرش  رایطمعل   بهت  رینعام  لایجاد(.1930

اسازيمحتوکاراوغنی.استیاددهی–یادگیريمطلوب

وامحت  وآم  وزان،ازطری  قایج  ادچ  الشب  یندان  ش

دار،یادگیريمعنايعمدهمحورهاياز.تجهیزاتاست

معل  .راهبردهاییجهتتحریکتفکراستاستفادهاز

انج امت رآس انچ هش رایطیی ادگیريبایدبدان ددر

خ وبخ وبدی دن،يه امه ارتضمنآنکهشود؛یم

خوباستداللک ردنراب هخوبفکرکردنوشنیدن،

در(.1935خورش   یدي)م   یآم   وزددان   شآم   وز

ییجوزشی،معل بایدتالشکندبابهرهآموهايیتفعال

ووسایلمختلف،شرایطالزمرابرايکس بهاروشاز

مطلوبش اگرانف راه يهانگرشوهامهارت،هادانش

ک هباع   خواس تگاهیاول ین(.1939ش عبانی)س ازد

،ش ودیم درس یيتراوشاهدافآموزش یدربرنام ه

نقشمه  وتوانندیمآموزشیيهارسانه.فراگیراست

گی ريازساختنفراگیرانجهتبهرهايدرتوانافزاینده

رس اندن(.1934اح دیان)دن یادگیريانفراديایفاکن

آنه اراوا،خودی ادگیريبهم رزخودب اوريوانفراگیر

مطالعهکنند،جستجووتفکر،،کهتکاپو،تجربهداردیم

جذابیتیشانبرایادوستدارندوخواهندیمتاآنچهرا

تحلی  لگیريدرح  دتجزی  هوی  اد.ی  ادبگیرن  د،دارد

يمطالببهاج زايتجزیهمستلزمتواناییخردکردنو

مشخصساختنارتباطاج زاب اوآنهايدهندهتشکیل

نیلبهاینهدفمس تلزمفه  محت واو.یکدیگراست

تجزی هيدرطبق ه.فه ساختترکیبیمطال باس ت

ه اآموخت هيدهن دهتشکیليفراگیربهاجزا،وتحلیل

ارتب اطاًًضمن؛دالیلاستبهدنبالچراهاووبردمیپی

یک(.1934صبریان)شودیممطالبنیزبراياوروشن

تعلمیبهج ايانتق الدان ش،درموقعی تأعضوهی

بیش تر.گی ردیم کمکبرايتس هیلی ادگیريق رار

توصیفشدهبعدازسخنرانییادگیريفع اليهاروش

تدریس(.2553بوری )طلبدیمنشجورامشارکتداو

جدی  ددرفراین  دیکرده  ايرومح  وریک  یاز،لهأمس  

معل  ب ه،درای نرویک رد.آموزشیاس تهايیتفعال

؛کن دینم وجهاقدامبهانتقالمس تقی اطالع اتهیچ

باایجادیکموقعیتجدیدهمراهب اکندیمبلکهسعی

تجس سوتفک روم وزانراب هآدان ش،تحی رابهامو

.تحقیقوادارد

آین دی ادگیريازطری قمعلمانیکهازچگونگیفر

،آگاهوب اآنآش ناايیشهکلویژهیادگیريمجاورت،به

بهشاگردانکمککنندت اازبس یاريتوانندیمباشند،

رفتارهاينامطلوباجتنابورزن د،زی رااگ رش اگردان

همزمانومجاورب اطوربهموردنظررايمفاهی واشیا

خ ودیع یطببهگرایشه بگیرندیامشاهدهکنند،بنا

ای نروی دادهايمج اورو.کنندیمراباه تداعیآنها

.کنن دیم ه پیوستگیپی داهمزمان،درذهنآنانبا

اگرمعل بخواهداینپیوستگیثابتوپایداربماند،باید

ش  عبانی)ی  کتجرب  هراچن  دینب  ارتک  رارکن  د

واعم الهایژگیوازيامجموعه،تدریسکارآمد(.1939

اه دافآموزش یحاص لآنهامدرساستکهازطریق

گ  زینشمحت  وابای  دم  نظ .(1939زه  ور)ش  ودیم  

.تناسبمطالبحفظشودتوالیوواشدیکبتیستماوس

يط ولدورهحج محتوابایددررابط هب ات دریسو

گفتک هتوانیمبنابراین.تدوینشودآموزشیتهیهو

ثیرعواملمتعدديمث لرفت ارأفرایندیادگیريتحتت

محت وايدرس ی،مح یطتمایلب هی ادگیري،فراگیر،

ثرراؤتدریسکارآمدوم ،نمحققا.یکیاستومنابعفیز

یادگیريدانش جوعاملدرپیشرفتآموزشوینترمه 

دانش جویانانتظ ار(.1933ب وردس)انددادهتشخیص
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وهابی)فراوانیازاستاداندرموردکارآییتدریسدارند

برکسیپوشیدهنیس تک هروشس خنرانیاز(.1935

رد.تدریسدرعلومپزش کیاس تيهاروشترینیجرا

بخشیآنراموردثیرأکمبودتعاملدرسخنرانیت،واقع

ل  ذابهت رینروش،ترکیب  یاز.تردی دق  راردادهاس ت

مختل  فب  راس  اسخصوص  یاتفراگی  ران،يه  اروش

ک هدرط وريب ه.موضوعدرسیومحدودیتزماناست

نی اهیآ)نمای دفراگیررابهتفک روادار،حینسخنرانی

ثرب رؤم مه  ويفاکتوره اهمچنینیکیاز(.1935

ایج ادگی رک ردندانش جوودر،پذیريسخنرانیثیرأت

(.1933کوپلند)دهیدانشجواستسیست پاسخ

باتوج هب همعای بای نش یوهدرمنفع لب ودن

ضرورتداردت اروشس خنرانیرسدیمنظردانشجوبه

آنوه ايیتمح دودرف عتاباشودطراحیياگونهبه

کیفی تيفع الس ببارتق ايهاروشگیريازبابهره

یک ی.(1935خراشادي)شودیادگیري–فرایندیاددهی

ازراهکاره  اياف  زایشمه  ارتس  خنرانیبی  اننک  ات

زی ادج ايمطال بس طحیوهب اساسیقاب لبح  ،

اس  تفادهاز،ت  دریسه  ايیوهش  یک  یاز.باش  دیم  

ب هروش نه افلوچ ارت.باش دیمالگوریت فلوچارتو

ک هدهن دیمنشانوکنندیمشدنمواددرسیکمک

اس تفادهاز.چهک اربای دک ردمختلفهايیتموقعدر

کهبهتوضیحییهانوشتهدستدرجزواتوهافلوچارت

گیريمانن دن وعمعالج هبیم اری ایکفرایندتصمی 

يهاچارت.یداست،بسیارمفشودیمعالئ خاصمنجر

درختیبرايمشخصکردنمشخصاتوترکیبرواب ط

کهچگونهدهدیمنشانورودیمکارهانواعموضوعاتب

(.1934ص بریان)آی دیم وج ودب هج ز ازیککل،

الگوریت روشیگامب هگ امب رايح لی کعملک رد

کهدهدیماینروشبهدانشجویاننشان.پیچیدهاست

کندیملهکمکأتبهحلمسچگونهارتباطبیناطالعا

رادردانشجویانمبت ديآسانیگشاییوتواناییمشگل

وقتدانش جو،ضمنافزایشیادگیريکندویمتقویت

پیچی دهه ايی دهپددرکرادرتالشبرايیادآوريو

ب رايم درسه ایت الگ ورولیت دوینگیرد،یمکمتر

يه امراقب تی ادگیري(.1933ی ب ور)ب راس تزمان

راازبیم ارانتواندیمپرستاريبهبهترینشکلممکن

ت رینیک یازمه  .مندکنددریافتبهترینمراقبتبهره

یاددهیفراگیرانآنمطلب –یادگیريفراینديهاحلقه

.است

رويدانش یصصینهررشتهدوستدارندب رخمت

تخصصخودشاناستتاکی دبیش ترييکهدرحیطه

ب دیهیاس تزم اندر.وی ای ادبگیرن دداشتهباشند

درسام رييمطلبتخصص یدری کجلس هيارائه

درکت بهایماريبروندتوضیحدر.اساسیاسته وم

ه انش انه ویبعدعالتعریفآنومرجعابتدابیماريو

ريارائ هدرآخرمراقبتپرستاسپسدرمانپزشکیوو

ج ذابیت،تع اریفبیم اري وی عالمعم والً.ش ودیم

هرچهواستبیشتريبرايدانشجویانپرستاريداشته

(پرس تارييه امراقبت)آخرمطالبيهاقسمتکهبه

تک راريواس طهجذابیتبهاینتنوعوشوی یمنزدیک

همچن ینه ايپرس تاريدران واعبیم اريومراقبت

،مش  ابهغالب  اًپرس  تارياس  تانداردوه  ايیصتش  خ

آخریعن یت دریسيمرحلهجذابیتوتازگیمطلبدر

وموج برس دیم مراقبتپرستاريبهح داقلخ ود

دانش جوعبورسریعم درسویخستگیدانشجووگاه

پرس تارييه اوارازمحت وايمراقب تب هش کلتیت ر

ادنتدریجبهک اهمیتجل وهداینعادتبه.گرددیم

اینتحقیقباتوجهب ه.شودیممراقبتپرستاريمنجر

ه اب هدانش جویانبیم ارييدومشکلعمدهدرارائه

مطالبدرکالسويپرستاريیعنییکنواختیدرارائه

پرستاريدرآخرهربیماري،جه تيهامراقبتيارائه

پرس تاريب هيه امراقب تنزدیککردنهرچهبیشتر

.استشدهانجامآنهااویادگیريهمزمانه ونشانهیعال

تابتوانازاینطریقضمنافزایشتوجهدانشجویانبه

ق  درتایج  ادفض  ايتفک  ر،پرس  تاريويه  امراقب  ت

استقاللبیش تريدرام ری ادگیريکس باستداللو

.نمایند

  ها روش مواد و

مراقبتپ ساز ،درمانویزمانعالهميارائهيشیوه

کودک انوهايیماريبدرکالسترمچندطیاجرادر

دری  ک33-35درنیمس  الاولپرس  تاريمربوط  ه،

بت دايک السدرسادر.نفرهارزیابیگردید99کالس

بی ان)نرانیضمنرعایتاصولت دریسدرروشس خ

درخص  وص...(م  وردانتظ  اروه  ايی  تفعالاه  دافو

،درای نش یوه.شدتدریسراهنماییالزمارائهينحوه
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 ی عال-پ اتوفیزولوژي–اه مطالبازتعری فبیم اري

مراقب  تپرس  تاريب  هش  کلیکلی  ديق  بالًدرم  انو

word  2007اف  زارب  ااس  تفادهازن  رماس  تخراجو

درمح  لمناس  بدروش  دهنوش  ته text boxدر

همچنینتصاویرالزممرب وطب ه.گرفتهالگوریت جاي

مطالب.گرفتبیمارينیزدرکنارمطلبموردنظرقرار

ک هه رمطل بش دیمنمایشدادهطوريرويصفحه

ازتوانس تیم ی تؤقبلازر(مربعبعديدرالگوریت )

چرای یوی ااوتیجهدرن.سويدانشجوحدسزدهشود

همچن ین.ک ردیم هرموضوعرافعاالنهکنکاشپیامد

يه امربع یاتوضیحاتیعاليکلیهتوانستیممدرس

ازدانش جودره ریختهارائهکردهوپایینیرابهشکل

بی انکن دوخرهرتوضیحیامطلبراأدتقدموتبخواه

باالدس تیيه امرب عینراب اییاارتباطه رمرب عپ ا

گی رنکت هدرای نفراین ددرینت رمه .مشخصنماید

درم انپزش کیومراقب تپرس تاريکردندانشجوب ا

.طورهمزمانآنه بالفاصلهبعدازهرعالم تب ودبه

بهتنه اییدری کص فحهارائ هتوانستیمهرعالمت

بح وگفتگ ودرم ورددرم انوتاتمرکزالزمدرشود

.عالمتایجادشودمراقبتهمان

بااس تفادهاز(زمانبرگزاريامتحان)پایانترمدر

يزمین هالینظراتدانش جویاندرؤس0ياپرسشنامه

درس،ی ادآوريمطال بويمیزانیادگیريدرجلسه

مباح   ک  السدرموق  عم  روردرسب  رايآم  ادگی

مطالبتوسطمدرس،خالص هويامتحان،سرعتارائه

درموق عوالدانش جوئق درتس دبودنمطالبومفی

اطالع اتحاص لهب ااس تفادهاز.پرسیدهشدتدریس،

.قرارگرفتتجزیهوتحلیلموردفراوانیآماردرصدو

 

 ها یافته

ای  نش  یوهرادره  انمون  هدرص  د9/39ب  یشاز

ودرع  ینح  المفی  دب  ودنمطال  بک  ردنخالص  ه

می زانی ادگیريدردرص د99ع الیوخ وب،مطالب،

می زاندرصد155عالیودرصد9/19کالسراخوبو

درص  د05،ع  الیمطال  براخ  وبويس  رعتارائ  ه

ی  ادآوريمطال  بدرزم  انم  روردرسب  رايآم  ادگی

والدرض منئایج ادس درص د05امتحانراخ وبو

(1جدول).خوباظهاداشتندتدریسراعالیو

 گیري كلی بحث و نتیجه

میزانیادگیريدرک السدرسرادر،دانشجویان

ع  الیبی  انخ  وبودرص  د33ای  نش  یوهب  یشاز

همزمانمطالبيمشاهدهدنبالبهتواندیمکهاندداشته

(1933)امینی،دراینزمینه.درسیبررويتابلوباشد

نش انيیادگیريهادسبکيدرتحقیقخوددرزمینه

ه ايه ايپزش کیازس بکتهرش یاندانشجودادکه

کهس بکيبهطور،کنندمختلفیاستفادهمییادگیري

س بک،پزش کییاندانش جواکث ریح یترجیادگیري

آم وزش،دریفی تکهمچن ینارتق اي.اس تیداريد

کندک هب هس بکمییجاباآموزشيطراحیوارائه

.توجهشودیرانفراگیادگیري

ازش ودم ییش نهادپوطراحانآم وزشیداساتبه

درای ن.استفادهکنن دیهايگوناگونهاوفناوريرسانه

درحددرصد155مطالبيمیزانسرعتارائه،مطالعه

30همچن ینب یشاز.شدهاستخوبگزارشعالیو

مفی دب ودنمطال براومیزانخالص ههانمونهدرصد

(1935)من زوييمطالع ه.بیانکردهاندعالیوخوب

جلس  اتیفی  تکرويک  هدرم  وردعوام  لم  ؤثرب  ر

ازدی  دگاهدانش  جویانرش  تهس  خنرانیدرت  دریس،

ایج ادش ددندانپزشکیدانشگاهعل ومپزش کیته ران

اختص اصبهعواملمرتبطبااس تادیازات،امتیشترینب

،و94/4ی انگینمب ایانبعوامل،فنیناینبازداشت

.بود(00/4)ارتباطمطالب

 

گیري یجهنت

نق  شدندانپزش  کیینیب  الیاندانش  جوازنظ  ر

ش وندصورتسخنرانیارائهمیهايتئوريکهبهکالس

توانمن ديس خنراندر،ب هنظ رآن ان.مه تلقیش د

نق شرادرینت رمه  مطالب،یانبویدنبخشانسجام

ت یی رکمکب ه.کندمییفااسخنرانیمؤثریکيارائه

ت رینی کنزدمراقب تدريارائهادغامووضعموجودو

ت رپررن  ض منتواندیممشکالتبیماريسطحارائه

يب افلس فهرادانشجوکردناهمیتمراقبتپرستاري،

آش  ناوملم  وست  ره رمراقب  تب  هش  کلینمای انو

 .کندیادگیريرابهتر
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Corresponding Author: Nursing and Midwifery School, Jundishapur University of 

Medical Sciences Ahvaz, Iran 

Email: Alijany_hosh@yahoo.com 

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 

 


