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چکیده
زمينه و هدف  :در طول زمان مدرس��ان و اعضای هیات علمی از وس��ایل کمک آموزش��ی گوناگونی برای آموزش بهتر مطالب به دانش��جویان
بهرهجسته اند .این وسایل و ابزار می توانند از قدرت درک و تجسم دانشجویان برای آموزش کمک بگیرند از جمله آنها :تخته سیاه ،تخته سفید،
پاورپوینت ،اطلس و عکس ،موالژ ،فیلم و سایر وسایل اند .هدف از این مطالعه تعیین نظرات دانشجویان در مورد استفاده از وسایل کمک آموزشی
توسط اعضای هیات علمی در حین تدریس است.
روش کار :در این مطالعه مقطعی ،توسط یک پرسشنامه که روایی و پایایی آن تایید شده است ،اطالعات مربوط به میزان استفاده اعضای هیات
علمی از وسایل کمک آموزشی در حال حاضر و اینکه این میزان چقدر باید باشد ،و مناسبت وسایل کمک آموزشی با نوع درس از نظر دانشجویان
پزش��کی بررس��ی و بر حسب درصد از ( )100-0به وسایلی از قبیل  :تخته سیاه ،تخته سفید ،پاورپوینت ،اطلس و عکس ،موالژ ،فیلم و سایر وسایل
نمره داده شد .دادهها در 11/5 SPSSمورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
یافتهها  :از بین پرسش��نامههای عودت داده ش��ده ،اطالعات  52پرسش��نامه مورد ارزیابی قرار گرفت .از نظر دانش��جویان پزشکی میزان استفاده
اعضای هیات علمی از پاورپوینت بین وس��ایل کمک آموزش��ی بیش��تر از بقیه بود ( 71/53درصد) ،میزان استفاده اعضای هیات علمی از پاورپوینت
می بایست بیشترین میزان درصد بین وسایل کمک آموزشی باشد ( 79/01درصد) و از بین وسایل کمک آموزشی ذکر شده اطلس و عکس از بقیه
مناسبت بیشتری با نوع درس داشته است ( 79/61درصد ).
نتیجه گیری  :اس��تفاده از وسایل کمک آموزش��ی الکترونیکی رایج شده است و البته کاربردی نیز هست ولیکن انتخاب وسیله کمک آموزشی بر
اساس مناسبت با نوع درس صورت می گیرد.
کلمات کلیدی  :وسایل کمک آموزشی ،مناسبت ،پاورپوینت ،اطلس و عکس.
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نظرات دانشجویان پزشکی درباره استفاده از وسایل کمک آموزشی

مقدمه:
هم��واره آموزش نقش مهمی در تعلیم و تربیت دانش��جویان داش��ته و
فلس��فه ایجاد دانش��گاه ،دانش��کدهها و وجود اعضای هی��ات علمی نیز
آموزش دانشجویان بوده است(.)1
اعضای هیات علمی از روشهای گوناگونی برای آموزش مطالب علمی
به دانش��جویان بهره می جویند و در این راس��تا وسایل کمک آموزشی
الکترونی��ک ()2و غی��ر الکترونیک ( )3می توانند کمک مناس��بی برای
آموزش و یادگیری بهتر مطالب براي دانشجویان باشند(4و ،)5همچنین
به تازگی برای ارزیابی دانشجویان از روشهای الکترونیکی استفاده می
شود.
در طول زمان مدرس��ان و اعضای هیات علمی از وسایل کمک آموزشی
گوناگونی برای آموزش بهتر مطالب به دانش��جویان اس��تفاده کرده اند.
این وس��ایل و ابزار می توانند از قدرت درک و تجسم دانشجویان (6و 7يافتهها:
) ،برای آموزش کمک بگیرند از جمله آنها  :تخته س��یاه ،تخته س��فید ،میزان اس��تفاده اعضای هیات علمی از تخته س��یاه  10/38درصد ،تخته
پاورپوین��ت ،اطل��س و عکس ،موالژ ،فیلم و س��ایر وس��ایل اند ( .)8در س��فید  29/42درصد ،پاورپوینت  71/53درصد ،اطلس و عکس 59/42
مطالع��ات و تحقیقاتی که در این زمینه و در حیطه آموزش پزش��کی در درصد ،موالژ  39/61درصد ،فیلم  19/42درصد و س��ایر وس��ایل کمک
دانش��گاههای معتبر دنیا انجام شده است ( 9و10و )11همگی بر استفاده آموزش��ی  11/15درصد بود که کمترین میزان استفاده از آن تخته سیاه
پاورپوینتبود.
بیشترینمتعلق
کمکآموزشی
نس��بت به
پاورپوینت
بیش��ترﻣﻴو کاربردی بودن
،اﻃﻠﺲوﻋﻜﺲ ،
،ﭘﺎورﭘﻮﻳبهﻨﺖ 
،ﺗﺨﺘﻪﺳﻔﻴ وﺪ 
وس��ایل 
ازﺗﺨﺘﻪﺳﻴﺎه
ﺎتﻋﻠﻤﻲ
ﺰاناﺳﺘﻔﺎدهاﻋﻀﺎيﻫﻴ
میزان مورد لزوم استفاده اعضای هیات علمی از هر یک از وسایل کمک
کالسیک اذعان دارند (  12و .)13
ﻦﻣﺘﻌﻠﻖدرصد،
ﺸﺘﺮﻳ10/19
ﺎهوﺑﻴسیاه
ﺰاناﺳﺘﻔﺎدهازآنﺗﺨﺘﻪﺳﻴتخته
دانشجویان به این شرح بود:
آموزش��ی از
دیدﻦﻣﻴ
ﺑﻮدﻛﻪﻛﻤﺘﺮﻳ
 
ﻞﻛﻤﻚآﻣﻮزﺷﻲ
ﺮوﺳﺎﻳ
 
کمک،ﻓﻴﻠﻢ
وسیله 
ﻣﻮﻻژ
خاص
درس باید توجهی
وﺳﺎﻳنوع
مناسب با
آموزشی
در انتخاب
مبذول نمود تا بتوان در جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش��جویان گام تخته س��فید  40/57درصد ،پاورپوین��ت  79/01درصد ،اطلس و عکس
برداش��ت .مث ً
ﻨﺖﺑﻮدازتخته سیاه و سفید همچنین اطلس و موالژ با  68/46درصد ،موالژ  50/19درصد ،فیلم  39/03درصد و س��ایر وسایل
ﺑﻪﭘﺎورﭘﻮﻳاستفاده
ال
اس��تفاده از
موردﺎهلزوم
میزان
ﺎنﺑﻪاﻳکه کمترین
ﺪداﻧﺸﺠﻮﻳدرصد
آموزش��ی 19/61
دروس
برایﻳ برخی
دارندﻫﻴحال
بعضی ﻣازﻴ دروس مناس��بت خاصی
 
ﺗﺨﺘﻪﺳﻴ
ﻦﺷﺮحﺑﻮد
کمکﻮزﺷﻲازدﻳ
ﻞﻛﻤﻚآﻣ
ﻚازوﺳﺎﻳ
آنک��هازﻫﺮ
ﺎتﻋﻠﻤﻲ
ﺰانﻣﻮردﻟﺰوماﺳﺘﻔﺎدهاﻋﻀﺎي
دیگر ممکن اس��ت اص ً
ال مفید واقع نگردند پس انتخاب صحیح وس��یله تخته سیاه و بیشترین پاورپوینت بود.
تختهﻲس��فید
 49/03درصد،
میزان
ﻞﻛﻤﻚآﻣﻮزﺷ
س��یاهﺮوﺳﺎﻳ
تختهوﺳﺎﻳ
درس 
نوعﻠﻢ
مناس��بتب��ا،ﻓﻴ
،ﻣﻮﻻژ
 
ﻨﺖ 
اعماز 
،اﻃﻠﺲوﻋﻜﺲدور
الکترونیک نیز نباید از نظر
،ﭘﺎورﭘﻮﻳغیر
الکترونیک و
کمک آموزش��ی
،ﺗﺨﺘﻪﺳﻔﻴﺪ ّ
 60/38درصد ،پاورپوینت  78/46درصد ،اطلس و عکس  79/61درصد،
نگه داشته شود.
ﻨﺖﺑﻮد 
موردﺎهوﺑﻴ
ﺰانﻣﻮردﻟﺰوماﺳﺘﻔﺎدهازﺗﺨﺘﻪﺳﻴ
تعیینﻦﻣﻴ
ﻛﻪﻛﻤﺘﺮﻳ
هدف ازاین
درصد ،فیلم  49/23درصد و س��ایر وسایل کمک آموزشی
ﻦﭘﺎورﭘﻮﻳ61/53
ﺸﺘﺮﻳ موالژ
استفاده
نظرات دانش��جویان پزشکی در
مطالعه
کمک
وسایل
برای سایر
کمترین میزان
درصد
38/07
علمی در حین
وس��ایل کمک آموزشی توس��ط
از
،ﻣﻮﻻژ
مناس��بت
،اﻃﻠﺲوﻋﻜﺲ
که
بود 
ﻨﺖ
،ﭘﺎورﭘﻮﻳ
تدریس
،ﺗﺨﺘﻪﺳﻔﻴﺪ
هیات
اعضایﺎه
ﺰانﻣﻨﺎﺳﺒﺖﺑﺎﻧﻮعدرسﺗﺨﺘﻪﺳﻴ
ﻣﻴ
آموزشی وتخته سیاه و بیشترین برای اطلس و عکس بود ( .جدول ) 1
است.
،ﻓﻴﻠﻢ وﺳﺎﻳﺮوﺳﺎﻳﻞﻛﻤﻚآﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻮدﻛﻪﻛﻤﺘﺮﻳﻦﻣﻴﺰانﻣﻨﺎﺳﺒﺖﺑﺮايﺳﺎﻳﺮوﺳﺎﻳﻞﻛﻤﻚآﻣﻮزﺷﻲوﺗﺨﺘﻪﺳﻴﺎهو
مواد و روشها :
در یک مطالعه مقطعی ،توس��ط یک پرسش��نامه که روایی آن با استفاده
از نظرات کارشناس��ی و پایایی آن توسط مطالعه پایلوت و بدست آوردن
ضریب همبس��تگی  0/85تایید ش��ده اس��ت ،اطالعات مربوط به میزان
اس��تفاده اعضای هیات علمی از وسایل کمک آموزشی در حال حاضر و
اینکه این میزان چقدر باید باش��د ،و مناس��بت وسایل کمک آموزشی با
نوع درس از نظر دانش��جویان پزشکی بر حس��ب درصد از ( )100-0به
وس��ایلی از قبیل  :تخته س��یاه ،تخته سفید ،پاورپوینت ،اطلس و عکس،
موالژ ،فیلم و س��ایر وسایل نمره داده شد .دادهها در 11/5 SPSSمورد
بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
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ﺑﺤﺚوﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي:اﺳﺘﻔﺎدهازوﺳﺎﻳﻞﻛﻤﻚآﻣﻮزﺷﻲاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲراﻳﺞﺷﺪهاﺳﺖﻛﻪﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦوﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦآنﭘﺎورﭘﻮﻳﻨﺖﻣﻲﺑﺎﺷﺪﻛﻪ
اﻣﺮوزهﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺳﺎﻳﺮوﺳﺎﻳﻞﻛﻤﻚآﻣﻮزﺷﻲﻛﻼﺳﻴﻚﻳﺎﻏﻴﺮاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚﻛﻪدرﻋﻠﻮمﭘﺰﺷﻜﻲﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهداﺷﺘﻪودارد،ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻪﻛﺎرﻣﻲ
رودووﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎوﻛﻼسﻫﺎيآﻣﻮزﺷﻲﺑﺮايﺗﺪرﻳﺲوآﻣﻮزشآنﺑﻪاﻋﻀﺎيﻫﻴﺎتﻋﻠﻤﻲوداﻧﺸﺠﻮﻳﺎندراﻏﻠﺐداﻧﺸﮕﺎهﻫﺎو

89

4  دوره-1  شماره-89 تابستان و پاییز

 کاربرد وسیعی پیدا کرده است و در واقع با امکانات، نمیباشد...موالژ و
س��اده میتوان مطالب مورد نیاز دانش��جویان را در زمان محدود کالس
 انتخاب وسیله کمک آموزشی باید بر اساس.) 8 ( به ایشان منتقل نمود
 امکان دارد درس��ی با نوع خاصی از.مناس��بت با نوع درس صورت گیرد
 به عنوان مثال برای.وسیله کمک آموزشی مناسبت بیشتری داشته باشد
آموزش دروس آناتومی داشتن اطلس و یا موالژ مرتبط می تواند کمک
 در مطالعات و.خوب��ی برای آموزش بهتر مطالب به دانش��جویان باش��د
تحقیقاتی که در این زمینه و در حیطه آموزش پزش��کی در دانشگاههای
) همگی نتایج این مطالعه را تایید می11و10و9 ( معتبر انجام شده است
کنند و بر اس��تفاده بیش��تر و کاربردی بودن پاورپوینت نسبت به وسایل
.)13  و12 ( کمک آموزشی قبلی اذعان دارند
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 اس��تفاده از وسایل کمک آموزشی الکترونیکی:بحث و نتيجه گيري
رایج ش��ده است که بارزترین و س��اده ترین آن پاورپوینت می باشد که
امروزه نسبت به سایر وسایل کمک آموزشی کالسیک یا غیر الکترونیک
 بیشتر به کار می رود،که در علوم پزش��کی مورد استفاده داش��ته و دارد
) و کارگاهها و کالسهای آموزشی برای تدریس و آموزش آن13  و12(
به اعضای هیات علمی و دانش��جویان در اغلب دانش��گاهها و سازمانها
 در حال حاضر کمت��ر عضو هیات علمی.ی آموزش��ی برگزار می ش��ود
اس��ت که از چگونگی تهیه و تنظیم پاورپوینتهای آموزش��ی بی اطالع
) و البته پاورپوینت کاربردی نیز هس��ت و قابلیت انتقال13  و12( باش��د
 از آنجایی که،مطالب با متن و تصاویر مناس��ب به دانش��جویان را دارد
 اطلسهای رنگی و: تهیه آن س��اده ب��وده و نیازمند مخارج زیاد مث��ل
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