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چکیده
زمینه و هدف : در طول زمان مدرس��ان و اعضای هیات علمی از وس��ایل کمك آموزش��ی گوناگونی برای آموزش  بهتر مطالب به دانش��جویان 
بهره جسته اند. این وسایل و ابزار می توانند از قدرت درک و تجسم دانشجویان برای آموزش کمك بگیرند از جمله آن ها: 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 کمك آموزشی 

توسط اعضای هیات علمی در حین تدریس است.
روش کار: در این مطالعه مقطعی، توسط یك پرسشنامه که روایی و پایایی آن تایید شده است، اطالعات مربوط به میزان استفاده اعضای هیات 
علمی از وسایل کمك آموزشی در حال حاضر و اینکه این میزان چقدر باید باشد، و مناسبت وسایل کمك آموزشی با نوع درس از نظر دانشجویان 
پزش��کی بررس��ی و بر حسب درصد از )0-100( به وسایلی از قبیل : تخته سیاه، تخته سفید، پاورپوینت، اطلس و عکس، موالژ، فیلم و سایر وسایل 

نمره داده شد. داده ها درSPSS 11/5 مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. 
یافته ها : از بین پرسش��نامه های عودت داده ش��ده، اطالعات 52 پرسش��نامه مورد ارزیابی قرار گرفت. از نظر دانش��جویان پزشکی میزان استفاده 
اعضای هیات علمی از پاورپوینت بین وس��ایل کمك آموزش��ی بیش��تر از بقیه بود )71/53 درصد(، میزان استفاده اعضای هیات علمی از پاورپوینت 
می بایست بیشترین میزان درصد بین وسایل کمك آموزشی باشد )79/01 درصد( و از بین وسایل کمك آموزشی ذکر شده اطلس و عکس از بقیه 

مناسبت بیشتری با نوع درس داشته است )79/61 درصد (.
نتیجه گیری : اس��تفاده از وسایل کمك آموزش��ی الکترونیکی رایج شده است و البته کاربردی نیز هست ولیکن انتخاب وسیله کمك آموزشی بر 

اساس مناسبت با نوع درس صورت می گیرد.
کلمات کلیدی : وسایل کمك آموزشی، مناسبت، پاورپوینت، اطلس و عکس.
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مقدمه:
 هم��واره آموزش نقش مهمی در تعلیم و تربیت دانش��جویان داش��ته و 
فلس��فه ایجاد دانش��گاه، دانش��کده ها و وجود اعضای هی��ات علمی نیز 

آموزش دانشجویان بوده است)1(.
اعضای هیات علمی از روش های گوناگونی برای آموزش مطالب علمی 
به دانش��جویان بهره می جویند و در این راس��تا وسایل کمك آموزشی 
الکترونی��ك )2(و غی��ر الکترونیك )3( می توانند کمك مناس��بی برای 
آموزش و یادگیری بهتر مطالب براي دانشجویان باشند)4و5(، همچنین 
به تازگی برای ارزیابی دانشجویان از روش های الکترونیکی استفاده می 

شود.
در طول زمان مدرس��ان و اعضای هیات علمی از وسایل کمك 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 )6و7 
(، برای آموزش کمك بگیرند از جمله آن ها : تخته س��یاه، تخته س��فید، 
پاورپوین��ت، اطل��س و عکس، موالژ، فیلم و س��ایر وس��ایل اند )8(. در 
مطالع��ات و تحقیقاتی که در این زمینه و در حیطه آموزش پزش��کی در 
دانش��گاه های معتبر دنیا انجام شده است ) 9و10و11( همگی بر استفاده 
بیش��تر و کاربردی بودن پاورپوینت نس��بت به وس��ایل کمك آموزشی 

کالسیك  اذعان دارند ) 12 و 13(.
در انتخاب وسیله کمك آموزشی مناسب با نوع درس باید توجهی خاص 
مبذول نمود تا بتوان در جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش��جویان گام 
برداش��ت. مثاًل استفاده از تخته سیاه و سفید همچنین اطلس و موالژ با 
بعضی از دروس مناس��بت خاصی دارند حال آنک��ه  برای برخی دروس 
دیگر ممکن اس��ت اصاًل مفید واقع نگردند پس انتخاب صحیح وس��یله 
کمك آموزش��ی اعّم از الکترونیك و غیر الکترونیك نیز نباید از نظر دور 

نگه داشته شود.
 هدف از این مطالعه تعیین نظرات دانش��جویان پزشکی در مورد استفاده 
از وس��ایل کمك آموزشی توس��ط اعضای هیات علمی در حین تدریس 

است.

مواد و روش ها :
در یك مطالعه مقطعی، توس��ط یك پرسش��نامه که روایی آن با استفاده 
از نظرات کارشناس��ی و پایایی آن توسط مطالعه پایلوت و بدست آوردن 
ضریب همبس��تگی 0/85 تایید ش��ده اس��ت، اطالعات مربوط به میزان 
اس��تفاده اعضای هیات علمی از وسایل کمك آموزشی در حال حاضر و 
اینکه این میزان چقدر باید باش��د، و مناس��بت وسایل کمك آموزشی با 
نوع درس از نظر دانش��جویان پزشکی بر حس��ب درصد از )0-100( به 
وس��ایلی از قبیل : تخته س��یاه، تخته سفید، پاورپوینت، اطلس و عکس، 
موالژ، فیلم و س��ایر وسایل نمره داده شد. داده ها درSPSS 11/5 مورد 

بررسی و ارزیابی قرار گرفت. 

یافته ها:
میزان اس��تفاده اعضای هیات علمی از تخته س��یاه 10/38 درصد، تخته 
س��فید 29/42 درصد، پاورپوینت 71/53 درصد، اطلس و عکس 59/42 
درصد، موالژ 39/61 درصد، فیلم 19/42 درصد و س��ایر وس��ایل کمك 
آموزش��ی 11/15 درصد بود که کمترین میزان استفاده از آن تخته سیاه 

و بیشترین متعلق به  پاورپوینت بود. 
میزان مورد لزوم استفاده اعضای هیات علمی از هر یك از وسایل کمك 
آموزش��ی از دید دانشجویان به این شرح بود:  تخته سیاه 10/19 درصد، 
تخته س��فید 40/57 درصد، پاورپوین��ت 79/01 درصد، اطلس و عکس 
68/46 درصد، موالژ 50/19 درصد، فیلم 39/03 درصد و س��ایر وسایل 
کمك آموزش��ی 19/61 درصد که کمترین میزان مورد لزوم اس��تفاده از 

تخته سیاه و بیشترین پاورپوینت بود. 
میزان مناس��بت ب��ا نوع درس تخته س��یاه 49/03 درصد، تخته س��فید 
60/38 درصد، پاورپوینت 78/46 درصد، اطلس و عکس 79/61 درصد، 
موالژ 61/53 درصد، فیلم 49/23 درصد و س��ایر وسایل کمك آموزشی 
38/07 درصد بود که کمترین میزان مناس��بت برای سایر وسایل کمك 
آموزشی وتخته سیاه و بیشترین برای اطلس و عکس بود. ) جدول 1 (

١۴٢ 
 

اعضايم استفاده علميهيزان سيات تخته سفاهياز تخته پاورپودي، عكسنتي، و اطلس ،،

فموالژ سالمي، وسايو آموزشير كمك كمتريل كه ميبود سين تخته آن از استفاده بيزان و متعلقيشترياه ن

پاورپو بوديبه نت

اعضايم استفاده لزوم مورد علميهيزان هريات وساياز از آميك كمك ديوزشل دانشجوياز ايد به بوديان شرح سن اهيتخته

سف تخته پاورپودي، عكسنتي، و اطلس موالژ، ف، سالمي، وسايو آموزشير كمك يل

كمتر ميكه سين تخته از استفاده لزوم مورد بيزان و پاورپويشترياه بودين نت

سيم تخته درس نوع با مناسبت سفاهيزان تخته پاورپودي، عكسنتي، و اطلس موالژ، ،

ف سالمي، وسايو آموزشير كمك كمتريل كه ميبود براين مناسبت وسايسايزان آموزشير كمك سيل ويوتخته اه

برايشتريب عكسين و جدولبوداطلس

مجدول ، استفاده ميزان درصد زانيدرصد حسب بر آموزشي كمك وسايل از يك هر براي درس نوع با مناسبت ميزان استفاده،  لزوم

وسيله نوع

 درصد

س سف اهيتخته و نتيپاورپو ديتخته اطلس

 عكس

وسايسا لميف موالژ كمكير ل

 يآموزش

استفادهيم          زان

لزوميم         استفاده زان

مناسبتيم         زان

 

گيري نتيجه و وسا:بحث از آموزشياستفاده كمك بارزتريرايكيالكترونيل كه است شده تريج ساده و آنين ميپاورپون كهينت باشد

سا به نسبت وسايامروزه آموزشير كمك غيكيكالسيل الكترونيا پزشكير علوم در كه بيك ، دارد و داشته استفاده ميمورد كار به يشتر

هاورود كالس و ها كارگاه اعضايتدريبرايآموزشيو به آن آموزش و علميهيس دانشجويات دانشگاهيو اغلب در وان ها

ها ميآموزشيسازمان هشوديبرگزار عضو كمتر حاضر حال علميدر چگونگيات از كه تنظيتهياست و پاورپويه هايم يآموزشينت

باشديب پاورپوواطالع البته كاربرديو قابلينينت و هست تصاويز و متن با مطالب انتقال دانشجويت به مناسب ازير ، دارد را ان

تهييآنجا نيكه و بوده ساده آن زيه مخارج مثليازمند هااد ويرنگياطلس موالژ وسينمو كاربرد ، دريپيعيباشد و است كرده دا

م ساده امكانات با نيواقع مورد مطالب دانشجويتوان اياز به كالس محدود زمان در را نموديان منتقل وسشان كمكيانتخاب له

بريبايآموزش گد صورت درس نوع با مناسبت درسردياساس دارد خاصيامكان نوع وسيبا آموزشياز كمك بيله داشتهيشتريمناسبت

براباشد مثال عنوان آناتوميبه دروس ويآموزش اطلس ميداشتن مرتبط موالژ خوبيا كمك بهيبرايتواند مطالب بهتر آموزش

باشديدانشجو تحقان و مطالعات ايقاتيدر در زميكه حين در و پزشكينه آموزش هايطه دانشگاه استيدر شده انجام وومعتبر

سیده نگار اسعدی و همکاراننظرات دانشجویان پزشکی درباره استفاده از وسایل کمک آموزشی 
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بحث و نتیجه گیري: اس��تفاده از وسایل کمك آموزشی الکترونیکی 
رایج ش��ده است که بارزترین و س��اده ترین آن پاورپوینت می باشد که 
امروزه نسبت به سایر وسایل کمك آموزشی کالسیك یا غیر الکترونیك 
که در علوم پزش��کی مورد استفاده داش��ته و دارد، بیشتر به کار می رود 
)12 و 13( و کارگاه ها و کالس های آموزشی برای تدریس و آموزش آن 
به اعضای هیات علمی و دانش��جویان در اغلب دانش��گاه ها و سازمان ها 
ی آموزش��ی برگزار می ش��ود. در حال حاضر کمت��ر عضو هیات علمی 
اس��ت که از چگونگی تهیه و تنظیم پاورپوینت های آموزش��ی بی اطالع 
باش��د )12 و 13( و البته پاورپوینت کاربردی نیز هس��ت و قابلیت انتقال 
مطالب با متن و تصاویر مناس��ب به دانش��جویان را دارد، از آنجایی که 
تهیه آن س��اده ب��وده و نیازمند مخارج زیاد مث��ل : اطلس های رنگی و 

موالژ و... نمی باشد، کاربرد وسیعی پیدا کرده است و در واقع با امکانات 
س��اده می توان مطالب مورد نیاز دانش��جویان را در زمان محدود کالس 
به ایشان منتقل نمود ) 8 (. انتخاب وسیله کمك آموزشی باید بر اساس 
مناس��بت با نوع درس صورت گیرد. امکان دارد درس��ی با نوع خاصی از 
وسیله کمك آموزشی مناسبت بیشتری داشته باشد. به عنوان مثال برای 
آموزش دروس آناتومی داشتن اطلس و یا موالژ مرتبط می تواند کمك 
خوب��ی برای آموزش بهتر مطالب به دانش��جویان باش��د. در مطالعات و 
تحقیقاتی که در این زمینه و در حیطه آموزش پزش��کی در دانشگاه های 
معتبر انجام شده است ) 9و10و11( همگی نتایج این مطالعه را تایید می 
کنند و بر اس��تفاده بیش��تر و کاربردی بودن پاورپوینت نسبت به وسایل 

کمك آموزشی قبلی  اذعان دارند ) 12 و 13(.
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