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...مقايسة آموزش با استفاده 

133أ1382زمستان / 48شماره / سال دوازدهم / پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيالن               مجله دانشكده

 آموزش با استفاده از لوح فشرده و بوكلت بر برآيندهاي يادگيري دانشجويان ةمقايس

●پرستاري و مامايي در مورد خودآزمايي پستان

** زهرا عطركار روشن زهرا عطركار روشن زهرا عطركار روشن زهرا عطركار روشن----*دكتر عاطفه قنبريدكتر عاطفه قنبريدكتر عاطفه قنبريدكتر عاطفه قنبري
 دانشگاه علوم پزشكي گيالن-استاديار دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت*

 گيالن دانشگاه علوم پزشكي-  پزشكي دانشكده-آمار حياتيمربي **

  مقاله مذكور نتايج بدست آمده از طرح تحقيقاتي مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيالن مي باشد و بودجه آن از محل عتبارات معاونت مذكور   مقاله مذكور نتايج بدست آمده از طرح تحقيقاتي مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيالن مي باشد و بودجه آن از محل عتبارات معاونت مذكور   مقاله مذكور نتايج بدست آمده از طرح تحقيقاتي مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيالن مي باشد و بودجه آن از محل عتبارات معاونت مذكور   مقاله مذكور نتايج بدست آمده از طرح تحقيقاتي مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيالن مي باشد و بودجه آن از محل عتبارات معاونت مذكور ●

....پرداخت شده استپرداخت شده استپرداخت شده استپرداخت شده است

ههههمقدممقدممقدممقدم

امروزه سرطان پستان ، مهمترين مـشكل بهداشـتي در جهـان       

 هـزار زن مبـتال بـه سـرطان     175 ، 2000در سـال  . مي باشد 

 نفـر فـوت نمودنـد،       41500پستان بودنـد كـه از ايـن ميـان           

 در صد موارد جديد سرطانها     30تان مسئول تقريباً    سرطان پس 

 سال گذشته ميزان بروز آن در حال افـزايش      20در  . مي باشد 

است بخشي از ايـن افـزايش بـه خـاطر اسـتفاده فزاينـده از                

روشهاي غربـالگري پـستان  بخـصوص خودآزمـايي پـستان         

ــت ــب و   . اس ــالگري مناس ــتفاده از غرب ــر اس ــرف ديگ از ط

ان مؤثر همراه با آن در مراحل اوليـه  تشخيص زودرس و درم   

 گرديـده   1990-1995سبب كاهش مرگ و ميـر در سـالهاي          

در حقيقت تشخيص سرطان پستان در مراحل اوليه      ). 1(است

). 2(دهد درصد افزايش مي97 ساله بيماران را تا 5بقاي 

خود آزمايي پستان بعنـوان يـك رفتـار بهداشـتي فرصـتي را             

بهتر و كنترل سالمتي در اختيـار       براي كشف زودرس، درمان     

مـداخالت آموزشـي در راسـتاي    ). 3(زنـان قـرار مـي دهـد     

آموزش خودآزمايي پستان سبب اصالح تكنيكهاي معاينـه و         

). 4(كشف زودرس توده با صحت و دقت بيشتري مي شـود    

51بروي )  1918( و ديگران (Mishra etal)تحقيقات ميشرا

ــاي    ــه ه ــه برنام ــد ك ــي ده ــشان م ــورد  زن ن ــوزش در م آم

خودآزمايي پستان و ارتقاء آن در زنان سبب افزايش آگـاهي           

).5(گرددو خودكفايي وافزايش دفعات خودآزمايي پستان مي

در آموزش رفتارهاي بهداشتي مي توان از وسايل و امكانات          

مختلف استفاده نمود از جمله اين وسـايل بوكلـت يـا لـوح              

يل بر ديگري در ارتقـاء      كداميك از اين وسا   .فشرده مي باشد    

آگاهي و باور مؤثر است نيازمند مطالعات و تحقيقات متعدد          

 درصد آنچه را    20مي باشد ، بررسيها نشان مي دهد كه افراد          

75 درصد آنچه را مي شـنوند و مـي بيننـد و           40مي شنوند،   

درصد آنچه مي شنوند و مي بينند و انجام ميدهنـد را حفـظ              
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 زهرا عطركار روشن -عاطفه قنبري

134أ1382زمستان /48شماره / سال دوازدهم / پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيالنمجله دانشكده

مطالعات نشان مي دهد كـه      ). 6(رندكرده و به حافظه مي سپا     

دانشجويان معموال آموزش با استفاده از كامپيوتر را بر سـاير           

). 7(مانندسخنراني وبوكلت ترجيح مي دهند      شيوه هاي سنتي  

استفاده از كامپيوتر در آموزش يك وسيله مهم تلقي مي شود           

كه مي تواند بر روي بروز رفتارهاي بهداشتي از جمله خـود            

يكـي از مهمتـرين فوايـد       ). 8(ستان موثر مـي باشـد     آزمايي پ 

ــاور     ــاهي و ب ــوزش،افزايش آگ ــامپيوتر در آم ــتفاده از ك اس

دانشجويان و درك از موضوع خاص و اجازه به دانـشجو در            

هدايت يادگيري مي باشـد و فوايـد غيـر مـستقيم آن شـامل               

تكامل علم كامپيوتر و مهارتهاي مرتبط با آن در دانـشجويان           

).9(است

در) Nopholza and Maccanse(قيقات نافولزا و مك كانزتح

 نشان مي دهـد كـه در آمـوزش كامپيوترمـدار بـا        1994سال  

 دانـشجوي پرسـتاري در مـورد        65استفاده از لوح فشرده در      

آموزش ارتباط درماني در مقايسه با روش واقعي در اجـراي           

ف ارتباط درماني،گروه مداخله سريعتر از گروه كنترل به اهدا        

درسي دسترسي يافته به نحوي كه ايـن دسـتيابي در مـاه اول      

در حقيقت امـروزه لـوح      ).10(ترم تحصيلي بيشتر بوده است    

فشرده و اينترنت،فرصت هاي جديدي را در مـورد آمـوزش           

).11(براي پزشكان و پرستاران فراهم نموده است

اي باسيستم كامپيوتري وسيله  آموزشدهدكهميتحقيقات نشان 

 در افزايش آگاهي،شايـستگي در اجـراي پروسـيجرهاي      مؤثر

بخش درماتولوژي است و پزشكان نيز از اين شيوة آموزشي           

نمايند كـه از لـوح      بايدسعيريزان آموزشي برنامه.هستندراضي

هزينه در فرآيندآموزش و    فشرده بعنوان يك وسيله ساده وكم     

يان يادگيري استفاده نمايند كه در نهايت در آموزش دانـشجو         

).12(منجر به اصالح رفتارهاي بهداشتي در آنان خواهد شد

با توجه به تحقيقات و مطالعات انجام شـده در مـورد نقـش              

آموزش در ارتقاء خودآزمائي پستان و افزايش دفعات انجـام          

آن محقق بر آن شـد كـه بـا همكـاري متخـصص كـامپيوتر،              

رده كارشناسان و منابع موجود به تهيه و تدوين يك لوح فـش           

و بوكلت بر اساس محتوي مورد نظر پرداخته و سـپس تـاثير    

رآيندهاي يادگيري دانـشجويان سـنجيده تـا شـايد          بآن را بر    

نتايج آن بتواند رهگشاي مدرسين در امر آموزش دانشجويان         

باشد از طرف ديگر با استفاده از تكنولوژي و فـن آوريهـاي             

يـت و   جديد در آموزش سـبب ارتقـاء سـريعتر يادگيري،تقو         

.اصالح رفتارهاي بهداشتي در دانشجويان گردد

ها ها ها ها مواد و روشمواد و روشمواد و روشمواد و روش

ــ ـــه تجـــه نيمــــــطالعـك مـش يـــژوهــــــپنـاي ا ـربي ب

 بود كه به منظور تعيين Pretest and posttest designرحــط

تأثير متغيـر مـستقل آمـوزش بـر متغيـر وابـسته برآينـدهاي               

ــر  ــايي ت ــشجويان پرســتاري و مام ــادگيري در دان م اول در ي

دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت انجام گرفتـه          

 نفر  20 نفر دانشجوي پرستاري و      30در مطالعه مذكور    .است

دانشجوي مامايي ترم اول بعنوان واحـدهاي مـورد پـژوهش           

در ابتـدا در هـر دو گـروه ميـزان آگاهي،بـاور             .انتخاب شدند 

ي گرديـد و    بهداشتي و دفعات انجام خودآزمايي پستان بررس      

بـراي دانـشجويان   (بوكلـت سـپس مداخلـه مـورد نظـر ارائـه     

در .(اجـرا گرديـد   )دانشجويان پرسـتاري  (فشردهو لوح )مامائي

ابتدا با تخصيص اتفاقي مداخله مورد نظـر بـراي هـر گـروه              

تجربـي  گـروه بـراي نحوي كه لوح فـشرده    به)مشخص گرديد 

عـد  براي گروه كنترل ارائه شـد مجـدداً يـك هفتـه ب            وبوكلت

ميزان آگاهي،باور بهداشتي و انجام خودآزمايي پـستان مـورد         

ــت   ــرار گرفــــــــــــ ــي قــــــــــــ بررســــــــــــ

انجام خودآزمايي  ودفعاتآگاهي،باوربهداشتييزانمدروتفاوت

لوح فشرده براساس محتـوي     .گرديدپستان در دوگروه مقايسه   

آموزشي مشابه با بوكلت شامل آناتومي و فيزيولوژي پـستان،        

، اتيولــوژي ســرطان پــستان بــه ســرطان پــستان و شــيوع آن

روشهاي غربالگري و خودآزمـايي پـستان و تكنيكهـاي آن ،            

 بااسـتفاده   2000توسط متخصص كامپيوتر در محيط ويندوز       
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.  طراحي گرددMacromedia flash(version 5)از نرم افزار 

نوع ابزار مورد استفاده در اين پژوهش ، پرسشنامه پژوهشگر          

س اهـداف پـژوهش و مطالعـات و    ساخته اي است كه براسا   

بخش اول  . تحقيقات  انجام شده در سه بخش تنظيم گرديد          

 سـئوال   9شامل مشخصات فردي واحدهاي مورد پژوهش با        

18 عبارت آگـاهي سـنجي ، بخـش سـوم              10و بخش دوم    

عبارت در ارتباط با باور بهداشتي در مورد خودآزمايي پستان        

از پرسشنامه استاندارد   براساس مقياس ليكرت كه گرفته شده       

مـستعد  (مدل بـاور بهداشـتي چمپيـون شـامل چهـار بخـش            

استفاده شده است جهت    )بودن،وخامت بيماري،فوايد و موانع   

.تعيين روايي ابزار از روش روايي محتوي استفاده گرديد

 نفـر آزمـون مجـدد انجـام شـد و            25تعيين پايايي بـر روي      

جعه به كالس درس    پژوهشگر با مرا  . پرسشنامه تاييد گرديد    

واحدهاي مورد پژوهش پرسـشنامه را در اختيـار واحـدهاي           

. مورد پژوهش قرار داده تا نسبت به تكميل آن اقـدام نماينـد          

در مورد آگاهي سئواالت چهار گزينه اي بوده كه يك پاسـخ            

در مـورد بـاور بهداشـتي       .بعنوان پاسخ درست محسوب شـد     

 پاسـخهاي   واحدهاي مورد پژوهش نظر خود را بـه صـورت         

كامال موافق، موافق، نمي دانـم، مخـالف، كـامال مخـالف در             

برابر هر يك از سئواالت مشخص مي نمودند ، نمره گذاري            

 يـا بـر   1، 2،  4،3 ،   5بر اساس جهت سـئواالت بـه صـورت          

اي هواحدين مجموع پاسخهاي  گعكس صورت گرفت و ميان    

. دمورد پژوهش در دو گروه پرستاري و مامايي مقايسه گردي         

ــش      ــستان در بخ ــايي پ ــام خودآزم ــات انج ــورد دفع در م

مشخصات فردي دو سئوال در ارتبـاط باانجـام خودآزمـايي            

پستان و در صورت مثبت بـودن، دفعـات آن چگونـه اسـت              

مطرح گرديد و واحدهاي مورد پژوهش بر حـسب انجـام و            

عدم انجام آن دسته بندي گرديدند پس ازاجراي مرحلـه اول           

ه گروه مامايي بوكلت تدوين شده ارائـه     پژوهش، پژوهشگر ب  

فشرده آماده  لوحگروه پرستاري همين محتوي برروي    نمودوبه

 دقيقه براي واحدهاي مورد پـژوهش      15-20شده و به مدت     

گـيالن اجـرا    پزشكيدرمركزكامپيوتردفترمركزي دانشگاه علوم  

ــد ــاور    . گردي ــزان آگاهي،ب ــه مي ــك هفت ــداز ي ــددا بع و مج

. قرارگرفـت مـورد بررسـي  آزمايي پـستان دووانجام خ بهداشتي

نتايج قبل و بعد با هم مقايسه شده داده پردازي توسـط نـرم              

tها بوسيله آزمونهاي و آناليز داده) SPSS Version 10( افزار

 مستقل، مان ويتني يو، كروسكال واليس و كاي دو          tمزدوج،  

.بررسي گرديد و نتايج به صورت جداول منعكس گرديد

نتايج نتايج نتايج نتايج 

ــن مطالعــه  ــشجوي پرســتاري و 30در اي ــشجوي 20 دان  دان

9/73(مامايي بررسي شدند كه اكثريت دانشجويان پرسـتاري   

 سـالگي بـا   18-19دردامنه سني )  درصد 80(و مامايي ) درصد

. بودنـد )18 /9±4/19،7/0±8/1(ميانگين سني بـه ترتيـب    

، بـدون   ) درصـد  2/91(اكثريت دانشجويان پرسـتاري مجـرد       

، بدون مواجهه بـا بيمـار       ) درصد 3/91(بتال به بيماري    سابقه ا 

87(،بدون انجام  خودآزمايي پـستان    )  درصد 8/34(سرطاني

 درصـــد اطالعـــاتي را در مـــورد 2/52ودر كـــل ) درصـــد

خودآزمايي پستان كسب كرده اندكـه بيـشترين منبـع كـسب            

را راديو و تلويزيون ذكر نموده انـد،   )  درصد 7/21(اطالعات  

100امــايي ،اكثريــت واحــدهاي مــورد پــژوهش در گــروه م

، ) درصـد    95(درصد مجرد ، بدون سابقه ابـتال بـه بيمـاري            

، بـدون انجـام   ) درصـد 55(بدون مواجهه بابيماري سـرطاني   

قبل از آمـوزش در هـر       . بودند)  درصد 90(خودآزمايي پستان 

دو گروه سن ،وضعيت تاهل، سابقه ابتال بـه بيمـاري، سـابقه            

ده به بيماري، مواجهه با بيمار سرطاني، منبع كسب         ابتال خانوا 

اطالعات و انجام خودآزمايي پستان ، نمرات كـسب شـده از    

آگاهي ، باور بهداشتي با استفاده از آزمون تي مستقل مقايسه           

ايـن يافتـه    .گرديدند كه تفـاوت معنـي دار مـشاهده نگرديـد          

مشخص مي نمايد كه اگاهي و باور بهداشتي دو گروه نسبت          
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به مفهوم خودآزمايي پـستان وسـرطان پـستان و مشخـصات            

.  دموگرافيك نيز دردو گروه كامال مشابه يكديگر بـوده اسـت          

در گروه پرستاري و مامايي قبل و بعد از آزمايش، ميانگين و            

انحراف معيار نمرات كسب شده از آگاهي با اسـتفاده از تـي            

كـه در   ،   )>000/0P(مزدوج تفاوت معني داري را نشان داد        

در هـر دو  . مورد باور بهداشتي اين تفاوت مـشاهده نگرديـد        

اسـتفاده از آزمـون    گروه دفعات انجام خودآزمايي پـستان بـا       

. داري را نـشان داده اسـت      تفاوت معني ) >03/0P(مك نيمار   

معيار نمرات كسب شـده     بعد از آموزش ، ميانگين و انحراف      

اده از تي مستقل    از آگاهي در گروه پرستاري و مامايي با استف        

امـا در مـورد   ) >p 01/0(بيانگر تفاوت معني دار مي باشـد  

بـاور بهداشـتي بـا اسـتفاده از تـي مـستقل و دفعـات انجــام        

ــكال   ــتفاده از كروس ــا اس ــز ب ــستان ني ــايي پ ــيس خودآزم وال

).2و1جدول شماره (مشاهده نگرديدتفاوتي

زمينـه اي بـا تفـاوت نمـرات     - از متغيرهاي فـردي   يكيچ  ه

ب شده از آگاهي و باور بهداشتي قبل و بعـد از آمـوزش           كس

اي و تست دقيق فيـشر تفـاوت    مجذور ك با استفاده از آزمون     

.داري را نشان ندادمعني

لهلهلهلهپرستاري ومامايي درمرحله قبل و بعد از مداخپرستاري ومامايي درمرحله قبل و بعد از مداخپرستاري ومامايي درمرحله قبل و بعد از مداخپرستاري ومامايي درمرحله قبل و بعد از مداخپستان دردوگروهپستان دردوگروهپستان دردوگروهپستان دردوگروهكسب شده ازآگاهي درموردخودآزماييكسب شده ازآگاهي درموردخودآزماييكسب شده ازآگاهي درموردخودآزماييكسب شده ازآگاهي درموردخودآزماييوانحراف معيارنمراتوانحراف معيارنمراتوانحراف معيارنمراتوانحراف معيارنمراتميانگينميانگينميانگينميانگين: : : : 1111جدول شمارهجدول شمارهجدول شمارهجدول شماره
گروه ماماييگروه ماماييگروه ماماييگروه ماماييگروه پرستاريگروه پرستاريگروه پرستاريگروه پرستاري گروهگروهگروهگروه

انحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارميانگينميانگينميانگينميانگينانحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارميانگين      ميانگين      ميانگين      ميانگين      مراحل تحقيقمراحل تحقيقمراحل تحقيقمراحل تحقيق

نتيجه آزموننتيجه آزموننتيجه آزموننتيجه آزمون

91/399/0416/1NSقبل از مداخله
56/803/165/722/1بعد از مداخله 

=85/13Tمزدوج t وننتيجه آزم
29Df=

P<0.000

76/11T=
19Df=

P<0.000

65/2T=
01/0P<
48Df=

خودآزمايي پستان در دو گروه پرستاري و مامايي در مرحله قبل و بعد خودآزمايي پستان در دو گروه پرستاري و مامايي در مرحله قبل و بعد خودآزمايي پستان در دو گروه پرستاري و مامايي در مرحله قبل و بعد خودآزمايي پستان در دو گروه پرستاري و مامايي در مرحله قبل و بعد ميانگين و انحراف معيار نمرات كسب شده از باور بهداشتي در موردميانگين و انحراف معيار نمرات كسب شده از باور بهداشتي در موردميانگين و انحراف معيار نمرات كسب شده از باور بهداشتي در موردميانگين و انحراف معيار نمرات كسب شده از باور بهداشتي در مورد: : : : 2222جدول شماره جدول شماره جدول شماره جدول شماره 
از مداخلهاز مداخلهاز مداخلهاز مداخله

گروه ماماييگروه ماماييگروه ماماييگروه ماماييگروه پرستاريگروه پرستاريگروه پرستاريگروه پرستاري گروهگروهگروهگروه

انحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارميانگينميانگينميانگينميانگينانحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارانحراف معيارنگيننگيننگيننگينمياميامياميامراحل تحقيقمراحل تحقيقمراحل تحقيقمراحل تحقيق

نتيجه آزموننتيجه آزموننتيجه آزموننتيجه آزمون

74/1285/72/5847/8NSقبل از مداخله
17/7701/69/5903/8بعد از مداخله 
NSNSمزدوج t نتيجه آزمون

NS

بحث و نتيجه گيريبحث و نتيجه گيريبحث و نتيجه گيريبحث و نتيجه گيري

امروزه با رشد نيازهاي آموزشي كه فراتـر از بـازده آموزشـي      

فعلي است، آنچه حياتي بـه نظـر مـي رسـد ايـن اسـت كـه              

ثرتر صورت گيرد و استفاده از روشهاي      يادگيري مفيدتر و مؤ   

مختلف و تكنولوژي آموزشي    مي تواند بـار سـنگين كـار               

اسـتفاده از   . معلم را در زمينه انتقال اطالعات به عهـده گيـرد          

تكنولوژي آموزشي ،زمان آمـوزش افـراد را تـا حـد زيـادي              

كاهش داده و ميزان و عمق يادگيري افـراد را در مقايـسه بـا               

ستفاده از تكنولوژي آموزشي به طرز چشمگيري      گروه بدون ا  

آمـوزش بـر اسـاس كـامپيوتر بـا          ). 13(بيشتر نمـوده اسـت      

اســتفاده از لــوح فــشرده يــا اينترنــت دســتيابي بــه نيازهــاي 

آموزشي را تسهيل نموده و در نهايت مي توان بـا اسـتفاده از         

آن در راستاي ارتقاء رفتارهاي بهداشتي دانشجويان گامهـاي         
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). 12(رداشتمؤثري ب

يافته هاي بدست آمده نشان مي دهد كـه درگـروه پرسـتاري      

قبـل و بعـد از آمـوزش در         ) بوكلت( و مامايي ) لوح فشرده (

مورد ميزان آگاهي در مورد خودآزمايي پستان تفـاوت معنـي      

يعني آموزش با هـر دو شـيوه،        ) >0p /000(دار وجود دارد    

ت انجام شـده بـر     تحقيقا. ميزان آگاهي را افزايش داده است       

 نفر در گروه كنترل نشان      31 نفر در گروه تجربي و       51روي  

دادكه برنامه هـاي آموزشـي در مـورد خودآزمـايي پـستان و           

 )  >01/0p(ارتقـــاء آن در زنـــان ســـبب افـــزايش آگـــاهي 

) . 5(مي گردد  ) >001/0p(خودكفايي 

بعد از اجراي آمـوزش ، ميـانگين و انحـراف معيـار نمـرات              

ر گروه با لوح فشرده بيشتر از گروه با بوكلـت بـوده       آگاهي د 

است و تفاوت معني دار نيز بين دو گروه بـا اسـتفاده از تـي                

و تحقيق كاوارن و ديگران      )>01/0p(مستقل مشاهده گرديد    

 بــراي پزشــكان در بخــش رومــاتولوژي در 2000در ســال  

حومه شهر لندن بصورت يك مطالعه نيمه تجربـي نـشان داد         

اي دو گروه كنترل و تجربي آموزش با كامپيوتر وسيله        كه هر   

مؤثر در افزايش آگاهي و شايستگي در اجـراي پروسـيجرها           

در بخش مورد نظر است و پزشكان نيز از اين شـيوه راضـي              

).11(مي باشند

يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه آمـوزش تـأثيري بـر              

 در هـر دو    باور بهداشتي و دفعات انجام خودآزمـايي پـستان        

شيوة آموزشي نداشته است كه اين يافته بر خالف يافته هاي           

شايد دليل  . مي باشد  2000ن و همكاران در سال      راوتحقيق كا 

اين تفاوت مدت زمان كوتاه بررسي تأثير مداخله مورد نظـر           

از طـرف ديگـر     .يعني يك هفته بعد از اجراي آموزش اسـت        

موالً از احساسات   باور و دفعات انجام يك رفتار بهداشتي مع       

گيـرد و شـايد تـداوم آمـوزش يعنـي           دروني افراد نشأت مي   

تكرار آموزش در فواصل زماني مختلـف قـادر بـه تغييـر در              

.باور و عملكرد واحدهاي مورد پژوهش باشد

مختلف آموزشي با استفاده از تكنولوژيهاي       ازروشهاياستفاده

ث بهبـود   مختلف آموزشي به دليل ايجاد انگيزه يادگيري باعـ        

دانش،تغييردررفتار،ارتقاء عملكردها و مهارتها دريادگيرندگان     

شود و از طرف ديگر با صرفه جـويي دروقـت و نيـروي              مي

.باشدانساني از نظر اقتصادي بسيار مقرون به صرفه مي

بنابراين مي توان از آنها بعنوان يك استراتژي مؤثر آموزشـي           

اطالعات بدست آمـده در     لذا با استفاده از     ).14(استفاده نمود 

:اين پژوهش موارد زير پيشنهاد مي گردد 

 تشويق و ترغيـب مدرسـين بـه اسـتفاده از كـامپيوتر بـه                -1

صورت لوح فشرده در برنامـه ريزيهـاي آموزشـي و تـدوين           

.طرح درس و ارائه آموزشهاي الزم در اين رابطه

از  ارائــه آموزشــهاي الزم بــه مدرســين بــا اســتفاد ه     -2

.هاي مناسب مديريتي در هر دانشكدهريزيهبرنام

ــوع   -3 ــن ن ــتاي اي ــات الزم در راس ــايل و امكان  ايجــاد وس

.ريزي آموزشيبرنامه

تشكر و قدرداني  تشكر و قدرداني  تشكر و قدرداني  تشكر و قدرداني  

پژوهشگر بدينوسيله از مركز اطـالع رسـاني دانـشگاه علـوم            

پزشــكي و خــدمات بهداشــتي درمــاني بــه دليــل در اختيــار 

ژوهشي دانشگاه بخاطر   قراردادن امكانات و معاونت محترم پ     

. تامين هزينه ها ي اين طرح قدرداني   مي نمايد
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