
 

 

 

 

 عنوان طرح پژوهشي
بررسی تاثیر استفاده از یک نرم افزار شبیه سازی  بر میزان رضایتمندی و خودکارآمدی دانشجویان 

 6931در شهر اصفهان  اتاق عملکارشناسی 

 
 كد طرح

578693 

 نام و نام خانوادگي مجري طرح
 امین صدیقدانشجو  – دكتر احمد قدمي

 دانشكده/مركز تحقیقاتي
 مامایي-پرستاري

، فاده نماینداستاز نتایج طرح به طور مستقیم كه بتوانند  هایيافراد یا گروهانتخاب لطفاً ضمن ) مخاطبان طرح پژوهشی. 6

 (بدهید 3تا  ۱آنها وزن به هر كدام از 

 (ها، رسانهبیمارانمردم، ) سالمت خدمات گیرندگان

 (...پزشكان، داروسازان، پرستاران، ماماها و ) کنندگان خدمات سالمترائها 

 و ...(غذا و دارو، معاونت بهداشتي سازمانبیمارستان، دانشگاه، )مدیران  گزاران نظام سالمتو سیاستدیرانم 

 (...كارخانجات دارویي، صنایع غذایي، تجهیزات پزشكي و ) های تولیدیاران و بخشگذسرمایه 

 (مدیران خارج از نظام سالمتبهزیستي، آموزش و پرورش، خیرین، ، هاي مردم نهادسازمان )مثالً یر مخاطبیناس 

اشد؟  بقوانین سازمان غذا و دارو، تبعاتی داشتهتواند از نظر اجتماعی، سیاسی و .آیا این خبر می2

 دانمنمی   خیر   بله

 . استخراج و نگارش پیام پژوهشی9

 كلمه( ۱3)حداكثر  الف. عنوان پیام یا خبر

نرم افزار شبیه سازی جراحی آپاندکتومی منجر به افزایش رضایتمندی و خودکارآمدی دانشجویان کارشناسی 

 اتاق عمل می شود

 

 كلمه( 04 )حداكثر موضوع اهمیتمقدمه و ب. 

پیشرفت تکنولوژی یکی از عوامل موثر برای ارائه شیوه های اموزشی جذاب تر با فرصت بیشتر می باشد لذا متخصصان بر این باورند 

که روش های سنتی پاسخگوی نیاز دانشجویان نمی باشد و لزوم حرکت به سمت فن آوری در آموزش ضروری می باشد. هدف 

 دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

  هاي پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح
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بررسی تاثیر استفاده از یک نرم افزار شبیه سازی  بر میزان رضایتمندی و خودکارآمدی دانشجویان بررسی از پژوهش حاضر 

 کارشناسی اتاق عمل در شهر اصفهان بود.

 

 بنویسید:زبان ساده بدون استفاده از واژگان تخصصي و به را به  پژوهشاصلي های پیامها و یافته ج.

 .باشدها بر عهده مجري طرح ميمسؤولیت صحت پیامتوجه: 

 كلمه( 34)حداكثر : 1پیام شماره 

دانشجویان  نرم افزار شبیه سازي جراحي آپاندكتومي به عنوان یک روش كمک آموزشي در ارتقا خودكارآمدي

كارشناسي اتاق عمل ترم دو نقش موثري داشته بطوري كه خودكارآمدي دانشجویاني كه از این نرم افزار استفاده 

 كردند بطور معني داري بیشتر از داشنجویاني بود كه به روش سنتي)سخنراني( آموزش دیدند.

 كلمه( 34)حداكثر : 2پیام شماره 

تومي به عنوان یک روش كمک آموزشي در ارتقا رضایتمندي دانشجویان نرم افزار شبیه سازي جراحي آپاندك

كارشناسي اتاق عمل ترم دو نقش موثري داشته بطوري كه رضایتمندي دانشجویاني كه از این نرم افزار استفاده كردند 

 بطور معني داري بیشتر از داشنجویاني بود كه به روش سنتي)سخنراني( آموزش دیدند.

 كلمه( 04)حداكثر  ی کاربرد نتایجد. پیشنهاد برا

استفاده از نرم افزار شبیه سازي جراحي آپاندكتومي براي دانشجویان رشته هاي پزشكي و پیراپزشكي بخصوص 

دانشجویان رشته اتاق عمل و پرستاري و رزیدنت هاي جراحي عمومي جهت آشنایي با فرایند جراحي آپاندكتومي و 

 تكنیک جراحي آپاندكتومي قبل از حضور در محیط بالیني. آشنایي با ابزار جراحي و تمرین

 مورد را انتخاب كنید(بیش از یک توانید )ميکنید؟های انتقال پیام را پیشنهاد ميد. کدامیك از روش

 براي معرفي نتایج پژوهش كنندگان بالقوهو استفاده نفعانذيگروه مخاطب، تشكیل جلسه با   ☒

  پژوهشي داخلي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 پژوهشي خارجي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 ها و مجالت كثیراالنتشارنتشار نتایج پژوهش در روزنامها  ☒

 سازمانيهاي درونها و بولتنانتشار نتایج در خبرنامه  ☒

 ها و سمینارهاي داخليارائه در كنفرانس  ☒

 ها و سمینارهاي خارجيارائه در كنفرانس  ☒

 هاهاي پژوهش به خبرنگاران و شركت در مصاحبهارائه یافته  ☒

 هاي هدفبراي گروهكامل گزارش خالصه یا ارسال   ☒

 كنندگان بالقوهسایت براي دسترسي استفادهقرار دادن خالصه یا گزارش كامل طرح بر روي وب  ☒

 به زبان ساده و متناسب با مخاطبین بروشور، كتابچه، و غیرهتهیه راهنما،   ☒

 سازي نتایج پژوهش )ثبت اختراع، عقد قرارداد با صنعت و غیره(انجام اقدامات الزم براي تجاري  ☒

 سایر موارد )لطفاً نام ببرید(  ☐



 

 

 :. چكیده طرح تحقیقاتی4

پیشرفت تکنولوژی یکی از عوامل موثر برای ارائه شیوه های اموزشی جذاب تر با فرصت بیشتر می باشد لذا متخصصان   مقدمه:

بر این باورند که روش های سنتی پاسخگوی نیاز دانشجویان نمی باشد و لزوم حرکت به سمت فن آوری در آموزش ضروری می 

اده از یک نرم افزار شبیه سازی  بر میزان رضایتمندی و خودکارآمدی بررسی تاثیر استفبررسی باشد. هدف از پژوهش حاضر 

 دانشجویان کارشناسی اتاق عمل در شهر اصفهان بود.

بعد از کسب رضایت با  2دانشجوی کارشناسی اتاق عمل ترم  63در این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهدار یک سو کور  :روش 

ه ل قرار گرفتند.بعد از استفاده نرم افزار شبیه سازی)مبتنی بر بازی( برای گروه مداخلتخصیص تصادفی در دو گروه مداخله و کنتر

با پرسشنامه محقق ساخته رضایتمندی و  داده هاپراتیک و سخنرانی)روش روتین( برای گروه کنترل  و برگزاری کالس

و  63نسخه  Spssبا استفاده از نرم افزار  خودکارآمدی که روایی و پایایی پایایی آن تایید گردید، جمع آوری شد. سپس داده ها

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 50/5با سطح معنی داری  توصیفی و تحلیلیآزمون های 

باالتر بود که این  (05/16 ±61/1)از گروه کنترل (03/36±63/2)ط نمره رضایتمندی گروه مداخلهنتایج نشان داد متوس :نتایج

در ارتباط با خودکارآمدی نتایج نشان داد متوسط نمره خودکارآمدی در گروه (> 50/5P)تفاوت از نظر آماری معنادار بود

همچنین نتایج (. > 50/5Pتفاوت از نظر آماری معنادار بود) ( باالتر بود که این22/12±14/2( از گروه کنترل)66/03±36/6مداخله)

 (< 50/5Pنشان داد بین سن، جنس و معدل با خودکارآمدی و رضایتمندی ارتباط معناداری وجود نداشت)

دی رضایتمن منجر به ارتقا سطح خودکارآمدی و می تواند نرم افزار شبیه سازی جراحی آپاندکتومی)مبتنی بر بازی( نتیجه گیري:

لذا بکارگیری آن به عنوان یک روش کمک آموزشی برای آموزش دانشجویان اتاق عمل . دانشجویان از شیوه آموزشی شود

 .پیشنهاد می شود

 نرم افزار، شبیه سازی، رضایتمندی، خودکارآمدی، دانشجویان کارشناسی اتاق عمل   ها:کلیدواژه

  ( مستخرج از طرح:آدرس اینترنتی مقاله )های. 5

http://.. http://jims.mui.ac.ir/index.php/jims# 

http://. http://www.edusoft.ro/brain/index.php/brain 

 . تصاویر حاصل از نتایج انجام طرح تحقیقاتی1

  

 امضا مجری طرح پژوهشي
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