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 شیبا استفاده از نما هیپا یمنولوژیا سیتدر ری: تأثشینما صحنه یرو بر یمنیا ستمیس 

  یپرستار انیدانشجو یمند تیو رضا یلیبر عملکرد تحص یدانشجوئ

 بهروز پورآقا1، روح انگیز نوروزی نیا2 ، زهره قاضی وکیلی9،نفیسه پاکروان4

 ران،یا کرج، البرز، یپزشک علوم دانشگاه داشت،به دانشکده ،یدرمان یبهداشت خدمات تیریمد گروه.  1

 1238-0290-0002-0000     :کد ارکید
 ران،یا کرج، البرز، یپزشک علوم دانشگاه ،یراپزشکیپ دانشکده ،یپزشک یها تیفور گروه . 2
 .رانیا کرج، البرز، یپزشک علوم دانشگاه درمان، معاونت . 9
 رانیا کرج، البرز، یپزشک علوم نشگاهدا ،یپزشک دانشکده ،یشناس یمنیا گروه.  4

 .28-91صفحات  79 دوم پاییز و زمستانشماره  پنجم هدور ،یتوسعه در آموزش پزشک یمجله راهبردها

 چکيده
 ممکن ،نحالتیدرا. است بااسترس همراه یدرموارد و فشرده برنامه کی یپرستار آموزش دوره ا :و هدف مقدمه

 آموزش یروشها از تا است آن بر یسع رشته، نیا اموختگان دانش مهم نقش توجه با. ابدی کاهش یریادگی است

. دارد ییبسزا ریتأث یریادگی شیدرافزا که است یساز هیشب نینو یها روش از یکی ،شینما. گردد استفاده کارآمد

 یخنرانس سیتدر باروش انیدانشجو یریادگی بر سخنرانی بهمراه یمنولوژیا سیتدر در شینما ریتأث ،نرویازا

 .شد سهیمقا

 یبرا. شد ارائه یسخنران بشکل هردوگروه به درس و درنظرگرفته یپرستار انیازدانشجو مجزا دوکالس :هاروش

 هر روش، نیا در.  شد انجام شینما بهمراه یسخنران سیتدر روشگرید گروه و یباسخنران سیتدر کالس کی

 زین جلسه نیدرآخر.  کرد نقش یفایا جلسه آن رد شده ارائه درس یمنیا ستمیس عامل کی نقش دانشجودر

 مشابه آزمون ترم انیپا در. کردند عمل یعفون عامل کی هیعل یمنیا ستمیس عوامل مجموعه درنقش انیدانشجو

 انیدانشجو یتمندیرضا و سهیمقا کالس دو نمره و برگزار کسانی زیتم بیوضر یدشوار بیباضر سؤال 44 شامل

 .اخذشد پرسشنامه با

 نینگایبود.  البته، م شیبهمراه نما سیگروه تدر در انینمره دانشجو نیانگیمعنادار م شینشانگر افزا جینتا :هاتهیاف

از دختران گروه  شیب یمعنادار زانیبه م شیبهمراه نما یبه روش سخنران سیتدر گروه دختران ترم انیپا نمره

 انیدانشجو درصد 144نشان داد که  یشتند. نظرخواهندا یپسران، تفاوت معنادار یبود.  ول یبا سخنران سیتدر

 ه و معتقد بودند معلوماتشان اضافه شده بود.برد لذت سیتدر روش نیازا

 نکه،یا مهم.  کرد لیتبد ندیخوشا یندیفرا به را وآموزش کمک یمنولوژیا تر قیعم درک به شینما :گيرینتيجه

 .کردند مطرحرا یمفهوم سؤاالت شینما یاجرا انیدرجر انیدانشجو

 یریادگی ،یدانشجوئ شینما ،یمنولوژیا آموزش، ها:کليدواژه

 ژوهشی: پنوع مقاله

 12/11/79پذیرش مقاله:   11/6/79اصالح نهایی:   82/11/76 دریافت مقاله:

و  یلیبر عملکرد تحص یدانشجوئ شیبا استفاده از نما هیپا یمنولوژیا سیتدر ری: تأثشینما صحنه یرو بر یمنیا ستمیس سهیپاکروان،نف زهره یلیوک یقاض ، زیانگ روح این ینوروز ، پورآقا بهروز ارجاع:

 .28-91(8)5؛ 1979.یتوسعه در آموزش پزشک ی. راهبردها.یپرستار انیدانشجو یمند تیرضا
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 44    7193و زمستان  زییشماره دوم پا پنجمدوره  ،یتوسعه در آموزش پزشک یمجله راهبردها

 

 مقدمه

 ،یطوالن یدرس برنامه کی یپرستار لیتحص دوره

 که است مختلف موضوعات رندهیبرگ ودر سخت

 زین یروح یفشارها و استرس با یرددرموا

 امکان نیا ،یطیشرا نیچن در. باشد یم همراه

 قرار ریتاث تحت آموزش تیفیک که دارد وجود

 دانشجو یریادگی ندیفرا کاهش باعث و گرفته

 هیپا علوم قیعم آموزش تیاهم ن،یهمچن و گردد

 ینم درک یپرستار انیدانشجو توسط یدرست به

 دانش مهم نقش ،گرید طرف از. (1) شود

 از تا شده سبب جامعه، در رشته نیا آموختگان

 میتعل یبرا ها آموزش نیکاراتر و نیبهتر

 امروزه. (2) گردد استفاده رشته نیا انیدانشجو

 و دارد وجود آموزش ندیفرا بر یا ندهیفزا تمرکز

 یآموزش یها دوره یط ای و اطالعات انتقال صرفاً

 از استفاده راستا، نیا در.  باشد ینم موردنظر

 تیفیک شیافزا یبرا یآموزش نینو یها وهیش

 گرفته قرار یفراوان توجه مورد یپرستار آموزش

 قدرتمند یاه وهیش از یکی که یساز هیشب.   است

 در آن مثبت راتیتاث لیدل به و است یآموزش

 بطور ،رانیفراگ در یریادگی مهم تجارب جادیا

 استفاده. (9) شود یم استفاده ایدن در یا گسترده

 تا شود یم باعث آموزش در یساز هیشب از

 واقع، در.  شود کم عمل و یتئور نیب فاصله

 انجام ریفراگ اتیتجرب از یریگ بهره با یریادگی

 انیدانشجو در وهیش نیا از استفاده. شود یم

 میتصم قدرت و یانتقاد تفکر سطح شیافزا باعث

 طیشرا در دانشجو یهمدل ییتوانا و شده یریگ

 بازخورد بعالوه،. برد یم باال را یواقع یزندگ

 اخذ ماتیتصم و ها تیفعال جینتا مورد در یموثر

 ،گرید رتعبا به. دهد یم  ارائه ریفراگ به شده

 جانیه و جالب تیموقع کی جادیا با یساز هیشب

 در زهیانگ جادیا سبب یواقع یزندگ از زیانگ

 لیتحل و هیتجز با نیهمچن. گردد یم انیدانشجو

 رانیفراگ و معلمان ،یساز هیشب از حاصل جینتا

 یساز آشکار و ینیب واقع با تا بود خواهند قادر

 هیشب تیوقعم از یتر قیدق یابیارز غلط، تصورات

 هیشب از استفاده .(4) باشند داشته شده یساز

 شیافزا سبب یفرد یها آموزش بر عالوه یساز

 و مشارکت هیروح گسترش و یگروه کار هیروح

 .(5) گردد یم زین انیدانشجو در یجمع یاثرگذار

 کی یرواقعیغ یبازساز به یساز هیشب قتیحق در

 در انیدانشجو که شود یم گفته یواقع تیموقع

 روان یها مهارت و دانش سطح باالبردن جهت آن

 با تا بود خواهند قادر و کرده تالش خود یحرکت

 تیوضع کی در دهیچیپ یوهایسنار از استفاده

 دست نقادانه تفکر ییتوانا به  خطر یب و سالم

 از یا نسخه یساز هیشب ،گرید عبارت به (4) ابندی

 که است یکار یها تیموقع ای یقیحق لوازم یبرخ

 یستمیس یرفتار یها جنبه یبعض دارد تالش

 یستمیس رفتار لهیوس به را یانتزاع ای یکیزیف

  .(7) دهد شینما گرید

 جادیا در دیجد یآموزش یها روش نقش رغمیعل

 یمنولوژیا درس اکثرا تدریس دار،یپا یریادگی

 سنتی شیوه به کماکان پزشکی رشته در نظری

 توجه با لذا، .دارد ادامه کالس در استاد سخنرانی
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 یقیتلف  شیوه به تئوری دروس ارائه کم تجربه به

 منظور به مطالعه این ،شینما و یسخنران از

 با هیپا یمنولوژیا درس یریادگی زانیم  مقایسه

 وهیش با شینما بهمراه یسخنران از استفاده

 .گرفت صورت سخنرانی صرفا سیتدر

 هاروش

و دو  یتجربو  موه یمطالعه از نوو  ن  کیپژوهش  نیا

دو  ری)تجربه و کنترل( بوود کوه در آن تو ث    یگروه

و  یبه روش سخنران هیپا یمنولوژیا سیروش تدر

 یریادگیوونقووش بوور  یفووایبووه همووراه ا یسووخنران

 یلیتحصوو مسووالیدر دو ن یپرسووتار انیدانشووجو

 در قورار گرفوت.   سوه یو مقا یموورد بررسو   یمتوال

 انجووام بووا یآموزشوو روش یووک انوودازی راه واقووع

 روش دو نیووا در.  اسووت یتجربوو نووو  از مداخلووه

 و یسوخنران  قیو تلف و یسوخنران  وهیشو  بوه  سیتدر

 و گرفووت انجووام یمنولوووژیا درس مووورد در تئوواتر

 یلیتحصووو عملکووورد و یریادگیووو بووور آن جوووهینت

 سووهیمقا و یبررسوو مووورد یپرسووتار انیدانشووجو

 مطالعوه  نیو ا در پوژوهش  جامعوه . رفتیپذ صورت

 واحود  انتخواب  بوه  ملزم یپرستار انیدانشجو هیکل

 انیدانشوجو  پوژوهش  نمونه. بودند هیپا یمنولوژیا

 توورم دو در( نفوور 44 هوورکالس)مسووتقل کووالس دو

. گرفوت  صوورت  هوم  پشوت  یول  متفاوت یلیتحص

 یمامووائ-یپرسووتار دانشووکده پووژوهش، محوویط

 اطالعوات  ابتودا . بوود  البورز  یپزشوک  علوم دانشگاه

 یلیتحصووو تووورم و تیجنسووو سووون، بوووه مربوووو 

 و دیگرد اخذ دانشکده آموزش واحد از انیشجودان

 تورم  و جونس  سون،  نظور  از گوروه  دو نیا اختالف

 11 یطو  گوروه  دو هور  به.  شدند یبررس یلیتحص

 شوکل  بوه  هیو پا یمنولووژ یا درس ساعته دو جلسه

 وزارت دروس سرفصوووول مطووووابق و یسوووخنران 

 یبصور  و یسومع  لیوسوا  از اسوتفاده  بوا  بهداشت

 بوه  صورفا  سیتودر  السک کی یبرا و ارائه کسانی

 سیتودر  از پوس  تورم  یانتها در و یسخنران روش

 و اشووکال رفووع 12 جلسووه در ه،یووپا مباحووث هیووکل

 یبوورا. رفتیپوذ  صووورت مباحوث  پاسوو  و پرسوش 

 شینموا  بعالوه یسحنران سیتدر روش گرید گروه

 یسوخنران  جلسوه  هور  گوروه،در  نیو ا در. شد انجام

 یقسوومتها جلسووات یبرخوو در و گرفووت صووورت

 کوچوک  زود یاپ کی صورت به دیجد شده سیتدر

 مجموعوه  ،یسوخنران  جلسوات  انیپا در.  شد انجام

 یسوخنران  وهیشو  بوه  شوده  سیتدر جلسات مطالب

 تئواتر  یآمفو  در شینموا  بشوکل  انیدانشجو توسط

 .  شد اجرا دانشکده

 از سؤال 44 شامل مشابه یآزمونها ترم انیپا در

 ،(سوال 12) دانش سنجش یتاکسونوم انوا  تمام

 بیضر با( سوال 19) بیترک و( سوال 15) لیتحل

 و شد برگزار کسانی یزیتم بیضر و یدشوار

 آزمون نمرات. شد سهیمقا کالس دو نمره

 تست-یت آزمون استفاده با کالس دو انیدانشجو

 تفاوت بعنوان4045 از کمتر p و شد سهیمقا

 SD اساس بر ها داده .گرفت قرار مالک معنادار

 و تیرضا مورد در بعالوه،. است شده داده شینما

 با وهیش نیا به نسبت انیدانشجو یعالقمند

. شد ینظرخواه( 8) پرسشنامه از استفاده

 پس و تئاتر انجام از شیپ دومرحله در پرسشنامه
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 نیا. شد لیتکم انیدانشجو توسط تئاتر انچام از

 زانیم مورد در انیدانشجو ینظرسنج هدف با امر

 زانیم در شانیا توسط تئاتر انجام یاثربخش

 . شد انجام یریادگی

 هایافته

 لحاظ از آموزش از شده اخذ اطالعات یبررس

 کالس هر تیجمع به پسران ای دختران درصد

 روش به سیتدر که یگروه در که داد نشان

 و درصد55081 حدود بود شده انجام یسخنران

 و دختر بیترت به کالس انیدانشجودرصد  44013

 به سیتدر که یگروه در کهیحال در.  بود پسر

 بود شده انجام شینما بهمراه یسخنران روش

 انیدانشجودرصد  49018 ودرصد  54082 حدود

 لحاظ از.  بودند پسر و دختر بیترت به کالس

 فاصله در عموما یسخنران گروه انیدانشجو ،یسن

 نفر دو و 29 نفر کی البته که بودند سال 21-13

 گروه انیدانشجو.  بود نآنا نیب در زین ساله 28

-21 فاصله در عموما زین شینما بهمراه یسخنران

 کنفری و ساله 29 نفر کی البته که بودند سال 13

 .   بود آنان نیب در زین ساله 27

 انیدانشجو سابق یلیتحص یترمها معدل یبررس

 یترمها معدل نیانگیم که داد نشان گروه دو در

 یمعنادار تفاوت گروه دو انیدانشجو گذشته

 و دختران نیب جداگانه سهیمقا ن،یهمچن.  نداشتند

 تفاوت که داد نشان زین دوگروه نیب پسران

 گذشته یترمها معدل نیانگیم نیب یمعنادار

 و حداکثر.  نداشت وجود پسر/دختر انیدانشجو

 به و مجمو  در گروه دو انیدانشجو معدل حداقل

 هشد داده نشان 1 جدول در پسر و دختر کیتفک

 شود، یم دهید جدول در که همانگونه.  است

 بهمراه یسخنران گروه در پسران معدل حداکثر

.است یسخنران گروه در پسران از کمتر شینما

 

 پسران و دختران کیتفک به و مجمو  در کالس دو در معدل حداقل و حداکثر سهیمقا. 1جدول 

  سخنرانی سخنرانی+نمایش سخنرانی)دختران( ختران(سخنرانی+نمایش)د سخنرانی)پسران( سخنرانی+نمایش)پسران(

28.61  26.26  26.81  26.81  26.81  26.26  Max 

25.18  25.11  21.11  21.11  25.18  25.11  Min 
 

 
 
 

 
 
 

 .پسران و دختران کیتفک به و مجمو  در مختلف کالس دو در ترم انیپا نمره حداقل حداکثر و. 2جدول 

  سخنرانی سخنرانی+نمایش سخنرانی)دختران( سخنرانی+نمایش)دختران( سخنرانی)پسران( ران(سخنرانی+نمایش)پس

21  21.6  21  12  21  12  Max 

25.18  1.5  21  6.1  22.1  1.5  Min 
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 نشانگر ٭ و*  یعالمتها .پسران و اندختر کیتفک به و مجمو  در مختلف کالس دو در ترم انیپا نمره نیانگیم سهیمقا - 1لشک

 .باشندیم  (p<0.05) معنادار تفاوت

 )آ(

 

 
 

 )ب(
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 )ج(

 

 و کالس کل در انیدانشجو نظر آ قسمت.  یسخنران روش به سیتدر جلسات از پس شینما انجام از قبل  ینظرسنج - 2شکل

 دهدیم نشان را کالس پسران و دختران بیترت به نظرات ج و ب یقسمتها
 
 

 ترم انیپا نمره یرو بر که یآمار یها یبررس

 نیانگیم که( 1 شکل) دادند نشان رفتیپذ صورت

 روش به سیتدر که یگروه در ترم انیپا نمره

( 15023) بود شده انجام شینما بهمراه یسخنران

 سیتدر که بود یگروه از شیب یمعنادار زانیم به

 بود شده انجام( 14092) یسخنران روش به

(4045=p   .)که داد نشان زین دختران نیب سهیمقا 

 سیتدر که یگروه دختران ترم انیپا نمره نیانگیم

 بود شده انجام شینما بهمراه یسخنران روش به

 دختران از شیب یمعنادار زانیم به( 14024)

( 1409) یسخنران روش به سیتدر که بود یگروه

 مورد در یول  (. p=404448) بود شده انجام

 سیتدر که یگروه ترم انیپا نمره نیانگیم پسران،

 بود شده انجام شینما بهمراه یسخنران روش به

 که یگروه به نسبت یمعنادار تفاوت( 14098)

 بود شده انجام( 14095) یسخنران روش به سیتدر

 سیتدر روش که کندیم شنهادیپ جهینت نیا.  نداشت

 دختران مورد در شینما همراه به یسخنران

 در ،گرید طرف از. است بوده پسران از کارآمدتر

 ترم انیپا نمره ش،ینما بهمراه یسخنران گروه

 از شیب یمعنادار زانیم به دختر انیدانشجو

 نمره کهیدرحال(. p=404442)بود  پسر انیدانشجو

 گروه در پسر و دختر انیدانشجو ترم انیپا

 و حداقل حداکثر،  .نداشت یتفاوتمعنادار یسخنران

 انیدانشجو گروه دو هر ترم انیپا تنمرا( نما) مد

 بنظر اگرچه،.  است شده داده نشان 2 جدول در

 بهمراه یسخنران روش به سیتدر روش رسد یم

 نمره( نما) مد یول نداشته یاثر پسران در شینما

 از شیب شینما بهمراه یسخنران گروه در پسران

 گروه در نمره حداقل ضمنا،.  بود یسخنران گروه

 .باشد یم بهبود نشانگر شینما راهبهم یسخنران

 زین یسنج نظر ان،یدانشجو نظر یابیارز یبرا

 و مرحله دو در یسنج نظر نیا(.  8) گرفت صورت

 انیدانشجو پاس .  شد انجام فرم دو از استفاده با

 منعکس 2 شکل در 1 فرم در شده طرح سواالت به

درصد  34049 که دهندیم نشان جینتا. است شده
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 نیا و بودند یراض سیتدر نحوه از کالس افراد

 نیا در.  بود پسران نظر از یناش شتریب جهینت

 زانیم از دختر انیدانشجو از یتعداد انیم

 که بود توجه جالب.  بودند یناراض خود یریادگی

 بودند لیما دختراندرصد  84047 و پسران 144

 یاجرا از پس .باشد همراه یسرگرم با سیتدر

 با انیدانشجو نظر زین آخر جلسه در شینما

 آن جینتا که دیگرد اخذ 2 شماره فرم از استفاده

 جینتا یبررس.  است شده داده نشان 9 شکل در

 تیرضا زانیم که است آن از یحاک ینظرسنج

 افتهی شیافزا شان یریادگی از دختر انیدانشجو

  بهدرصد  34049 از شینما یاجرا از پس. بود

 تیرضا زانیم و است دهیرسدرصد  144

درصد  144 بهدرصد  84042 از پسر انیدانشجو

 همه چه اگر که بود نیا توجه جالب نکته.  دیرس

 و برده لذت شینما با سیتدر وهیش از انیدانشجو

 شده اضافه معلوماتشان به شینما یاجرا پس

 نیا یاجرا به معتقددرصد  84 حدود یبودول

 .بودند گرید دروس در روش

 گيری و نتيجه بحث

 روش انوا  از یپزشک علوم آموزش در مروزها

 از استفاده و  شود یم استفاده یساز هیشب یها

 نیا تیاهم(. 3-19) باشد یم آنها از یکی شینما

 اساس بر یشینما یهنرها که است ازآن یناش امر

 شوند، یم داده آموزش تجربه به یمبتن یروشها

 انتقال به کالس زمان یشینما یهنرها در نیبنابرا

 گرید علوم در و یعمل بصورت تحارب و ها دهیا

 یتئور بصورت ها دهیا انیب به کالس زمان

 Eisner ،1332 سال در(. 14) شود یم صرف

 یبرا یارزشمند یدرسها هنر که کرد شنهادیپ

 ما به جهان منظم دهیچیپ یها دهیپد با مواجهه

 قدرت شیافزا باعث هنر که بود معتقد او. دهدیم

 کرده ارائه را موضو  از یمتفاوت بعادا شده، لیتخ

. بخشد یم وسعت را یشخص برداشت و ریتفس و

 را فرد که را یا بالقوه یها یتوانائ هنر واقع در

 را کند یم دیجد یها حل راه افتنی به قادر

 یو.  آورد یم ظهور منصه به و داده پرورش

 آموزش، در ازهنر استفاده با که کرد شنهادیپ

 قدر و بوده انعطاف قابل که رندیگ یم ادی رانیفراگ

 عهده از تا بدانند را رمنتظرهیغ یها فرصت

 یها مهارت بکاربردن با انتظار از خارج تحوالت

 و افکار جذب در هنر قدرت.  ندیبرآ ارزشمند

 جنبه نیتر یقو از یکی خود نیمخاطب احساسات

 قدرت از Dewey. (15) است آموزش در هنر یها

 که دارد یم اظهار و کرده ادی تجربه جادیا در هنر

 ینم عمل "یآموزش یفیتوص عبارات بعنوان" رهن

 نتایج.  کند یم عمل تجربه کی بعنوان بلکه کند،

 روش برتری دهنده نشان  زین شده انجام مطالعات

 در نظری های روش بر ای تجربه آموزشی های

 و Driskell.  (14) هستند مطالب انتقال نهیزم

Johnston یهائ شاخص یتجرب آموزش یبرا 

 : هستند لیذ قرار به که کردند شنهادیپ

 هستند لیدخ آموزش در نایدانشحو هیکل . 

 رونیب یایدن با یقیطر به یریادگی تیفعال 

 .باشد ارتبا  در
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 لیدخ را انیدانشجو یا گونه به یتجرب آموزش

 ستین آن انجام به قادر یسخنران روش که کند یم

 را یاورژانس و یبحران طیشرا آموزش امکان و

 طیشرا ژهیبو ش،ینما. (17) کند یم ریامکانپذ

 را انیدانشجو و آورده فراهم را یتجرب آموزش

 انیدانشجو رایز.  دهد یم قرار یواقع طیشرا در

 مرحله به یسخنران کی به کردن گوش مرحله از را

 بودن لیدخ.   (18) برد یم عمل و مشارکت تعامل،

 به انیدانشجو توسط نقش یفایا و انیدانشجو

 کی در که را یمیاهمف تا کند یم کمک آنان

 و ملموس است، درک قابل یسخت به یسخنران

 ارتبا  واقع در وهیش نیا با.  شود فهم قابل

 دانشجو-دانشجو ارتبا  به لیتبد دانشجو-استاد

 حضور مراحل همه در استاد چه اگر و شود یم

 .(13) شود یم ینامرئ استاد نقش یول دارد

 و تصور قدرت روش، نیا از استفاده با ن،یهمچن

 نیا و شده تیتقو اجزا روابط از انیودانشج درک

 میمفاه نیب ارتبا  یبرقرار به کمک قیعم درک

 یم یریگ میتصم و یریگ جهینت ،ینیبال ه،یپا یعلم

 شامل ،یشینما یهنرها از هاستفاد.  (014 1)  کند

 اجرا و( نقش یفایا و تئاتر مانند) صحنه در اجرا

 رشته مورد در( لمیف و نمایس مانند) پرده یرو

 بکار یپزشک تجارت، ت،یریمد مانند مختلف یها

 Role) نقش یفایا نیب فاوتت. (3) است رفته

Playing) در که است نیا یتعامل تئاتر یاجرا با 

 خود و ستندین یا حرفه گرانیباز اول حالت

 یتعامل تئاتر در یول کنندیم نقش یفایا انیدانشجو

 . (4) کنندیم یباز را نقش یا حرفه گرانیباز

 مانند ینیبال موارد در غالبا شینما از استفاده

 با یهمدرد آموزش ،(11) تیمسموم با برخورد

 آموزش ،(8) نوشتن یمهارتها ،(24) مارانیب

 تیوضع اصالح و( 21) یعروق-یقلب کلیس

 شده استفاده یپزشک نایدانشجو در یفکر/یروح

 از استفاده شده، ادی موارد همه در(.  22) است

 یخواه نظر و شده یریادگی شیافزا باعث شینما

 تیاکثر که بود آن از یحاک انیدانشجو از

 معتقد و دانسته سودمند را روش نیا انیدانشجو

 گنجانده یآموزش برنامه در است بهتر بودند

 .  شود

 با یمطالعات کشور از خارج در نیا از شیپ

 استفاده یمنولوژیا سیتدر در شینما از استفاده

 در یا مطالعه تاکنون اما،(. 29-25) است شده

 یمنولوژیا و یکل بطور هیپا علوم آموزش نهیزم

 نیا در یشنهادیپ روش از استفاده با اخص بطور

 در مطالعه نیا و نگرفته صورت رانیا در مطالعه

 انجام از هدف.  باشد یم نیاول رانیا در خود نو 

 عوامل بعنوان انیدانشجو نقش یفایا و شینما

 پاس  عمده میمفاه درک شیافزا ،یمنیا ستمیس

 فراموش و یاثرگزار ق،یعم یریادگی و یمنیا

 که بود آن از یحاک ها یبررس. بود میمفاه نشدن

 سیتدر که یگروه در انیدانشجو نمرات نیانگیم

 رفتهیپذ صورت شینما بهمراه یسخنران روش به

 از شیب یمعنادار زانیم به یآمار لحاظ از بود

 انجام یسخنران روش به صرفا سیتدر که یگروه

 انیدانشجو درصد 144 آنکه، ضمن.  بود شده

 آنان معلومات به جلسه انیپا در که بودند معتقد
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 و بودند برده لذت سیتدر وهیش واز شده اضافه

 نیا است هترب بودند معتقد زین درصد 84 حدود

 مجموعه.  شود انجام هم گرید یکالسها در وهیش

 با آموزش روش نیا که کند یم شنهادیپ ها افتهی

 یریادگی در بوده، همراه حیتفر با توأم یحالت

 ل،یتخ آن بهمراه و بوده مؤثر بادوام و قیعم

 .  زدیانگ یبرم انیدانشجو در را تیخالق و ابتکار

 احتماال یریادگی در شینما ریتأث یاحتمال لیدل کی

 حواس با همراه کیمبیل ستمیس کیتحر لیبدل

 روش.  است اطالعات با همراه ینائیب و یشنوائ

 را حواس و احساسات معمول بطور یسخنران

 همراه به شینما کهیحال در.  کند یم ریدرگ کمتر

 کمک یریادگی امر در احساسات و حواس کردن

 یجزئ خود که ندهریادگی بعالوه،(. 024 22. )کندیم

 از یکل طرح کی شود، یم آموزش ستمیس از

 یکل طرح نیا.  کند یم جادیا خود ذهن در میمفاه

 و بوده رندهیادگی خود به مختص و بفرد منحصر

 .کند یم تجربه را یچالش آن خلق راه در فرد

 همه یبرا که است روش نیا مشکالت جمله از

 به قهعال بعالوه،.  باشد ینم اجرا قابل دروس

 است ممکن متعاقبا و بوده مختلف افراد در شینما

 متفاوت مختلف، افراد در زین آن یریادگی اثرات

 و زحمات هم استاد یبرا روش نیا.  باشد

 استاد هر است ممکن که کند یم جادیا یتیمسئول

 و یطراح زحمات نیا جمله از.  ردینپذ آنرا

 یاضاف جلسه کی به ازین ،برنامه یاجرا یکارگردان

 تفاوت ضمناً،.  است اجرا نیح در یانرژ صرف و

 و متفاوت ترم دو در مدرس یروان یروح حاالت

 بهمراه یسخنران گروه در "مدرس سیتدر تجربه"

 قابل ریغ که بود، شده شتریب ترم کی شینما

 .  بودند اجتناب

 را شینما از استفاده ، مطالعه نیا یینها ی جهینت

 روش به سیتدر یاختکنوی بردن نیب از یبرا

 در توانیم را شینما.  کند یم شنهادیپ یسخنران

 از پس ای و یسخنران انیپا در سیتدر جلسه

 نشان مطالعه نیا.  نمود اجرا مباحث کل سیتدر

 میمفاه درک شیافزا در شینما از استفاده که داد

 و بود مؤثر قیعم یریادگی و یمنولوژیا عمده

 یندیفرا به آور تکسال ندیفرا کی از را آموزش

 قابل نکته.  کرد همراه حیتفر با توأم و بخش لذت

 یاجرا انیجر در انیدانشجو که بود نیا توجه

 یم مطرح را یقیدق و یمفهوم سؤاالت شینما

 .کردند

 هامحدودیت

 و یکتب آزمون سنجش ابزار دو مطالعه نیا در

 مطالعه نیا یایمزا از که شد استفاده پرسشنامه

 در یبرگزار نمونه، حجم بودن کم یرفط از.  است

 نیا یها تیمحدود جمله از یپ در یپ مسالین دو

 .بودند مطالعه

 پيشنهادات

 روش نیا قدرت یابیارز بمنظور روش نیا یاجرا

 در انیدانشجو یلیتحص عملکرد بهبود یابیارز در

 شود  یم شنهادیپ ریز موارد

  یپزشک علوم گرید دروس در-1

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 d

sm
e.

hu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                             9 / 12

http://dsme.hums.ac.ir/article-1-191-en.html


 همکاران و بهروز پور آقا                                                                                                                                           یشنما و یمنولوژیا آموزش         

 

 1937  دوم پاییزوزمستانشماره  پنجم دوره  ،یتوسعه در آموزش پزشک یمجله راهبردها            78

 یبرگزار امکان که تر بزرگ یها دانشگاه در-2 

 .دارند را یلیتحص مسالین کی در کالس دو

 

 سپاسگزاری

 یپژوهش معاونت یمال تیحما با قیتحق نیا

  قرارداد شماره به البرز یپزشک علوم دانشگاه

 مسئول مانهیصم یهمکار از .شد انجام 2942139

 یپرستار دانشکده آموزش محترم کارشناسان و

 یم یقدردان البرز یپزشک ومعل دانشگاه یمامائ

 .شود
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Abstract 
 

Introduction: Nuring is an intensive course which may cause stress and, in turn, decrease 

learning abilities. Given the important role of nursing graduates, efficient teaching methods 

should be used. Acting is one of the new simulation methods that improve learning. Hence, the 

effect of acting along with lecturing was compared with pure lecturing of basic immunology on 

student's learning. 

Methods: Two separate classes of nursing students were selected. For one class, the course was 

taught only through lecturing and for the other, through lecturing plus acting. In the latter, each 

student played as an immune response element taught in that session. At the final session, all of 

the students were involved and played the role of immune system elements against an infectious 

agent. At the end of the semester, a final exam was given to the students containing 40questions 

with similar difficulty and discrimination index. The results were analyzed, and the students' 

satisfaction was evaluated using a questionnaire 

Results: There was a significant increase in the average satisfaction of the class which was 

taught through lecturing and acting. Of course, the mean score for the female students was 

significantly higher. However, males did not show a significant difference. Results of the 

questionnaire showed that 100% of the students enjoyed this teaching method and believed their 

knowledge had increased. 

Conclusion: Acting helps deeper learning of immunology and changes the learning from a 

boring process to a pleasant one. More importantly, the students could be asked conceptual 

questions during the performances. 

Key words: Acting, Immunology, Education, Learning  

Citation: Pouragha B, Norouzinia R, Ghazivakili Z, Pakravan N. Immune system on the stage: 

The effect of teaching basic immunology using students’ theater on the nursing students' 

academic performance and satisfaction. Journal of Development Strategies in Medical Education 

2018; 5(2): 71-82 

Correspondence: 

Nafiseh Pakravan 

Division of Immunology, 

Medical School, Alborz 

University of Medical 
Sciences, Karaj, Iran  

Orcid iD: 

0000-0002-9355-1738 
Email: 

nafiseh.pakravan@gmail.co

m 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 d

sm
e.

hu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

http://orcid.org/0000-0002-9979-4319
mailto:nafiseh.pakravan@gmail.com
mailto:nafiseh.pakravan@gmail.com
http://dsme.hums.ac.ir/article-1-191-en.html
http://www.tcpdf.org

