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Introduction: Education in medical sciences also needs a fundamental change in
order to improve the level of education by using modern teaching methods. Using
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videos during teaching makes students more alert and more motivated and
focused on the subject. Since Mashhad University of Medical Sciences is one of
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educational topics in the form of videos and in the theory classroom for laboratory
science students. To be displayed.
Materials & Methods: 44 laboratory science students were considered as the
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Traditional teaching method target group and participated in this scholarly study. The film was designed at the
University Study Center and in the classroom, pre-test students consisting of 4
Modern teaching method
four-choice questions were first taken and the film was screened and then the test
Film
post was taken. At the end of the second session, a survey form consisting of 9
Biochemistry
questions was given to the students and finally the test and survey results were
analyzed with SPSS 21.
Results: The correct questions answered in the post-test were more than the pretest, which was a significant level for the first question (p = 0.03) and the next
three questions (p <0.001), respectively. Also, the number of wrong questions
10.22038/HMED.2020.49758.1038 answered in the post-test was significantly reduced (p <0.001). Surprisingly,
almost 80% of students expressed little or no interest in continuing this teaching
process.
Conclusion: Despite the fact that the students' scores in the post-test were
significantly better than the pre-test, but most students expressed little or no
interest in continuing the teaching process using the film.
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بررسی رضایتمندی و یادگیری دانشجویان از آموزش بیوشیمی پزشکی
مبتنی بر نمایش فیلم ویدیویی(چند رسانه ای)؛ اقدام دانش پژوهانه
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 1استادیار ،گروه آموزش پزشکی ،دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
2

دانشیار ،مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.

 2دانشجوی دکترای علم اطالعات و دانش شناسی ،مسئول کتابخانه دانشکده علوم پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران.
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چكيده
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مقدمه :آموزش در علوم پزشکی نیز نیازمنـد تحولی اساسی است تا بـا بکـارگیـری شیـوه¬ های نویـن تدریس

اصیل پژوهشی

سطح آموزش را ارتقاء دهد .استفاده از فیلم در طول تدریس باعث می شود که دانشجویان هوشیارتر شوند و انگیزه
و تمرکز بیشتری بر روی موضوع پیدا کنند .از آنجایی که دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دانشگاههای مادر کشور و

پيشينه پژوهش
تاریخ دریافت99/04/01 :
تاریخ پذیرش99/05/26 :

كلمات كليدي
روش سنتی تدریس
روش نوین تدریس
فیلم
بیوشیمی

قطب تکنولوژی آموزشی می باشد و با توجه به مزایای شمرده شده ،مطالعه ای طراحی شد تا در آن مباحث
آموزشی به صورت فیلم طراحی ،اجرا و در کالس درس تئوری جهت دانشجویان علوم آزمایشگاهی به نمایش
گذاشته شود.
روش كار 44 :نفر از دانشجویان علوم آزمایشگاهی به عنوان گروه هدف درنظرگرفته شده و در این مطالعه دانش
پژوهانه شرکت کردند .فیلم در مرکز مطالعات دانشگاه طراحی و در کالس ابتدا از دانشجویان پره تست مشتمل بر 4
سوال چهار گزینه ای گرفته شد و فیلم به نمایش در آمد و سپس پست تست گرفته شد .در پایان جلسه دوم فرم نظر
سنجی مشتمل بر  9سوال به دانشجویان داده شد و در نهایت نتایج آزمون و نظر سنجی با  spss 21آنالیز شد..
نتايج :سواالت صحیح پاسخ داده شده در پس آزمون نسبت به پیش آزمون بیشتر بوده است به ترتیب سطح معنی
داری برای سوال اول( )p=0.03و سه سوال بعدی( )p<0.001بوده است .همینطور تعداد سواالت اشتباه پاسخ داده
شده در پس آزمون به طور معنی داری کاهش یافته بود( .)p<0.001شگفت آور اینکه قریب  80درصد دانشجویان
ابراز عالقمندی کم و بسیار کم نسبت به ادامه اینگونه روند تدریس بودند.
نتيجه گيري :علی رغم اینکه نمره دانشجویان در پس آزمون به طور معنی داری نسبت به پیش آزمون بهتر شده بود
اما اکثر دانشجویان ابراز عالقمندی کم و بسیار کم نسبت به ادامه روند تدریس با استفاده از فیلم بودند.
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مقدمه
دانش پژوهی چیست؟

دارند .یادگیری برخی افراد به واسطه تصاویر بیشتر از
کلمات صرفا نوشته شده یا بیان شده است( .)4آموزش

نماد فعالیتهای دانش¬پژوهی بطور ویژه تولید محصولی

مبتنی بر نمایش فیلم ویدیویی مورد توجه بسیاری از محافل

است که به صورت گسترده در اختیار سایرین قرار داده

طراحی آموزشی قرار گرفته است .اهمیت این روش به

میشود و مورد نقد و ارزیابی قرار میگیرد .چارچوب مفهومی

خصوص در رشته هایی که فراگیر باید آموزه های تئوری –

جدید این امکان را فراهم میسازد تا به فعالیتهای آموزشی و

تجسمی و تحلیلی و حا فظه ای قوی را نیز کسب نماید،

تالشهایی که در جهت به کار بستن دانش برای حل

نمود بیشتری پیدا می کند .زیرا در این روش می توان

مشکالت و معضالت جامعه و رفع نیازهای موجود صورت

نمایش فیلم را بارها تکرار کرد تا مخاطب بتواند در صورت

میپذیرد نیز همانند سایر فعالیتهای دانش¬پژوهی نگریسته

نیاز مهارت تجسمی حافظه ای مورد نظر را مکرر َاََ مشاهده

شود .بویژه در دیدگاه جدیدی که ارائه نمود دانشپژوهی را

نماید .حال چنانچه مدرس مربوطه نیز در زمان مشاهده فیلم

در  ،چهار حوزه مختلف معرفی کرد که اگرچه

ویدیویی حضور داشته باشد امکان تبادل نظر و پرسش و

همپوشانیهایی با یکدیگر دارند ولی میتوان آنها را به عنوان

پاسخ بین آموزش دهنده وآموزش گیرنده در هر قسمت از

ابعاد گوناگون دانشپژوهی در نظر گرفت .هانسن و روبرت

فیلم فراهم می گردد و این امر به پربارتر شدن روند

دانش پژوهی را توسعه مرزهای دانش یا تبدیل دانش به

آموزشی کمک می نماید .در سطوح مختلف آموزش

شکلهای کاربردی توسط ذهنی خالق و به شیوه ایی بدیع

پزشکی نیز استفاده از این روش می تواند بسیاری از

تعریف نموده اندکه باید مورد ارزیابی توسط گروه همگنان

مشکالت و خالء های آموزشی را مرتفع نماید .از دیگر

قرا گیرد و نتایج آنها بطور عمومی منتشر شود()2 ,1

مزایای آموزش ویدیویی ،توانایی برای ذخیره سازی بهتر

متخصصان آموزش بر این باور هستند که الگوهای یادگیری

اطالعات و تداوم در یادگیری بهتراطالعات است .استفاده

سنّتی نمیتوانند پاسخگوی نیازها و چالشهایی باشند که بر اثر

از رنگ ،حرکت و صحنه های متفاوت نیز نباید از نظر دور

فناوریهای جدید و پرسرعت پدید آمده اند؛ بنابراین برای

شود ،زیرا استفاده از این موارد سبب افزایش کیفیت

همگام¬شدن با تغییرات فناوری ،باید به روشهای جدید

آموزش فراگیری خواهد شد .اصوالً استفاده از فیلم

انتقال دانش و یادگیری توجه نمود( .)3در سالیان اخیر،

ویدیویی ،آموزش را ساده تر کرده و قدرت درك و میزان

استفاده از تکنولوژیهای جدید آموزش از قبیل تدریس

فراگیری را افزایش میدهد .با استفاده از وسایل کمک

مبتنی بر فیلمهای ویدیویی ،به عنوان راهی نوین در یادگیری

آموزشی مثل فیلم بهتر میتوان فراگیران را در روند آموزش

مهارتهای آموزشی بسیار مورد توجه قرار گرفته است(.)4

پیگیری کرد .همچنین این روش ارزان و مقرون به صرفه

فیلم از اواخر دهه  1890در پزشکی و آموزش پزشکی

است( .)6 ,5دانشگاههای پیشرفته اروپایی از دهه  1990به

مورداستفاده بوده است .قدرت تصاویر در تقویت یادگیری

طور گسترده از فیلمهای ویدیویی برای آموزش استفاده

ممکن است به این موضوع مربوط باشد که تصاویر مقدار

کرده اند .فیلمهای ویدیویی ،یک رسانه غنی و قدرتمند

زیادی اطالعات را در یک زمان خاص منتقل میکنند .از

درآموزش محسوب میشود؛ چرا که با تلفیق صدا و تصویر

سویی ،تصاویر توانایی روشن¬سازی مفاهیم پیچیده را
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حقیقت مؤلّفه های تصویری ،به یاد ماندنی تر هستند(,7 ,3

شنوایی دانشجورا درگیر سازد مانند فیلم های ویدیویی

 .)8با توجه به این حقیقت کوزما  ،استدالل کرد که

اهمیت بیشتری پیدا می کند .با توجه به اهمیت استفاده از

پردازش همزمان اطالعات دیداری و شنیداری میتواند

تکنولوژیهای نوین و مخصوصا فیلم آموزشی در افزایش

کمک بیشتری به به یادگیری نماید( .)9اساتید دانشگاهها به

کیفیت آموزش و رضایتمندی دانشجویان ،مطالعه حاضر با

مزایای ترکیب جلوه¬های دیداری و شنیداری در سخنرانی

هدف بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر فیلم بر میزان یادگیری

سنّتی اذعان داشته اند .حتی از دیدگاه دانشجویان ،ویدیو

درس بیوشیمی و رضایت دانشجویان رشته علوم

میتواند رسانه مؤثّرتری نسبت به متن ،در افزایش انگیزه

آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ادامه این نوع

دانشجویان در فرآیند یادگیری در نظر گرفته شود(.)11 ,10

آموزش ،این مطالعه طراحی و انجام شد..

بنابراین استفاده صحیح از منابع ویدیویی ممکن است بتواند

روش كار

به طور قابل مالحظه ای دانشجویان پرستاری در تدریس را
افزایش دهد( .)12در یک مطالعه که در سال  2012برروی

نیازسنجی

دانشجویان پرستاری انجام شد میزان رضایت و پذیرش

طی گفتگوهای کالسی  ،دانشجویان بیان داشتند که سالها

دانشجویان در آموزش آناتومی و فیزیولوژی بدن انسان بر

است که ارائه دروس تئوری به روش سنتی سخنرانی ادامه

پایه مشاهدات ویدیویی وآموزش به روش معمولی کالسی

دارد و این روش در دورانی که تکنولوژی با سرعت پیش

مقایسه گردید .در این مطالعه گرچه نتیجه فرایند آموزشی

میرود جوابگوی نیازهای دانشجویان نبوده و حالت کسالت

در دو گروه معنادار نبود اما میزان پذیرش و رضایت

آور در کالس ایجاد مینماید که موجب شده دانشجویان با

دانشجویان در روش اول به مراتب بهتر و بیشتر بود( .)7در

انگیره باال در کالسهای درس حاضر نشوند و تنها دلیل

یک مطالعه دیگر  ،استفاده ازیک فیلم ویدیویی که

حضور آنها در کالس اغلب بحث حضور و غیاب است .با

چگونگی اندازه گیری فشارخون را نمایش می داد به عنوان

توجه به نقص موجود و ابراز نیاز دانشجویان به تغییر شیوه

روش کمکی در آموزش دانشجویان پرستاری به کار رفت

تدریس و لزوم ایجاد روش نوین ،شیوه نیاز سنجی از

که نتیجه مطلوبی داشت .در این روش با حضور مدرس و

دانشجویان بدین صورت انجام شد که همگی به این اذعان

دانشجو از فیلم به عنوان روش کمکی درآموزش استفاده

داشتند که روشهای جدید تدریس و آنهم مبتنی بر مدیا و

شده بود(.)13

تصویر میتواند هم نحوه تدریس را تغییر داده و هم چون

یکی از مهمترین و در عین حال مشکل ترین بخش های

جدید است دانشجویان با رغبت بیشتری به آن تمایل نشان

آموزشی در حیطه علوم پزشکی به خصوص برای

دادند.

دانشجویان گروه پزشکی دروس علوم پایه و مخصوصا

در این مطالعه اقدام پژوهانه ،جامعه پژوهش شامل کلیه

بیوشیمی است ،چرا که در بسیاری از موارد تکیه کردن بر

دانشجویان روزانه علوم آزمایشگاهی(44نفر) ترم  3ورودی

کتاب و تصاویر به تنهایی نمی تواند تمام نکات آموزشی را

 97در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند .معیار ورود به

به دانشجو منتقل نماید  ،لذا در صورت استفاده از روش

مطالعه ،انتخاب درس بیوشیمی پزشکی برای اولین بار و

های چند وجهی آموزشی که همزمان حواس بینایی و

معیار خروج از مطالعه دانشجویانی که برای بار دوم یا بیشتر
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درس را انتخاب کرده و داشتن غیبت بیش از حد مجاز در

شد و سپس فیلم به نمایش درآمد .در انتهای فیلم نیز به

نظر گرفته شد .جامعه دانشـجویان مـورد بررسی در این

سواالت درسی دانشجویان پاسخ داده شد و پس از پایان هر

مطالعه ،به طور طبیعـی و از پیش شکل گرفته شده بودند و

جلسه پس آزمون ( )Post Testگرفته شد .در پایان جلسه

رضایت خود را جهت شرکت در مطالعه اعالم کردند.

دوم فرم نظر پرسشنامه به دانشجویان داده شد تا نظرات

برای اجرای پژوهش مبحث مسیر گلیکولیز و چرخه کربس

خود را مکتوب نمایند ..پس از تکمیل پرسشنامه توسط

از بخش قندها در دو جلسه جداگانه حدود  30دقیقه در
استودیو بخش آموزش مجازی مرکز مطالعات آموزش
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد طراحی و تدوین شد.
فیلمهای تهیه شده دارای حداکثر استانداردهای آموزشی
بوده و منطبق بر سرفصلها و کوریکولوم وزارت بهداشت
بوده اند .همچنین فیلمهای تهیه شده توسط دو نفر از
اعضای هیئت علمی بیوشیمی بودند مورد تایید قرار گرفت.

دانشجویان ،داده¬ها وارد نرم افزار آماری  SPSSویرایش
 21شد .درنهایت برای توصیف متغیر های کمی از میانگین
و انحراف معیار و برای متغیر های کیفی از درصد استفاده
شد .برای مقایسه اثربخشی روش اموزشی قبل و بعد از
مداخله از آزمون مک نمار ( )McNemar's testبا سطح
معنی داری  p<0.05استفاده شد.
نتايج

سواالت چهار گزینه ای پیش آزمون ( )Pre testو پس

در مطالعه حاضر در مجموع  44دانشجو مورد بررسی

آزمون ( )Post testبا توجه به کوریکولوم و سرفصل

قرار گرفتند .با توجه به یافته های جدول و شکل شماره یک

آورده شده در فیلم طراحی شد و توسط متخصصین و

بررسی آماری نشان داد که درصد جواب درست و اشتباه را

اعضاء هیئت علمی بیوشیمی تایید شد .سپس سواالت به

برای هر سوال قبل از مداخله و بعد از مداخله متفاوت بوده

تعداد دانشجویان تکثیر گردید .پرسشنامه تهیه شده با کمک

است .بطوریکه درصد پاسخ درست برای سوال  1قبل از

و استفاده از پرسشنامه های پژوهشگران()7 ,4

مداخله  %81,3بود و بعد از مداخله به  %96,3رسیده بود.

(Zare Bidakiو( El-Sayed Rکه روایی و پایایی آنها

همچینن برای سوال  2قبل از مداخله  %65,8افراد جواب

انجام و تایید شده و مشتمل بر  9سوال چهار گزینه ای با

سوال را صحیح داده بودمد که این تعداد بعد از مداخله به

درجه پاسخ بسیار کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،بسیار زیاد بود که

 97,5%رسیده بودند .برای سوال  3درصد جواب درست

به نام فرم نظر سنجی تهیه شد و سپس بدون داشتن اسم و

قبل از مداخله  %17,1دانشجویان و بعد از مداخله %87,5

مشخصات و یا هرگونه اطالعات فردی تکثیر گردید .در

بود .همین مقادیر برای سوال  4به ترتیب  %3,8و %96,3

روز اجرا ابتدا پیش آزمون ( )Pre testاز دانشجویان انجام

افراد شرکت کننده بود .
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شكل شماره  :1نمودار آبی نشان دهنده نتایج پره تست و نمودار قرمز نشان دهنده نتایج پست تست

جدول شماره  :1نتایج درصد جواب درست و اشتباه برای هر سوال قبل و بعد از نمایش فیلم
سوال

( درصد)
) N (%پس آزمون

) N (%پیش آزمون

)3 (3.8

)15 (18.8

اشتباه

)77 (96.3

)65 (81.3

صحیح

)2 (2.5

)26 (34.2

اشتباه

)78 (97.5

)50 (65.8

صحیح

)10 (12.5

)63 (82.9

اشتباه

)70 (87.5

)13 (17.1

صحیح

)3 (3.7

)44 (60.3

اشتباه

)77 (96.3

)29 (39.7

صحیح

1
2
3
4

جدول  2نتایج ازمون مک نمار را نشان میدهد .براین اساس

از  50نفری که قبل از مداخله جواب درست را انتخاب

برای سوال یک  15نفر جواب اشتباه را انتخاب کرده بود

کرده بودند تنها  2نفر از انها بعد از مداخله جواب اشتباه را

که از این  15نفر  14نفر انها بعد از مداخله جواب درست را

انتخاب کرده بود .نتایج ازمون نشان میدهد که مداخله اثر

انتخاب کرده بوند این در حالی است که از  65نفری که

بخش و مفید بوده است (p<0.001). 63نفر به سوال

قبل از مداخله جواب درست را انتخاب کرده بودند تنها 2

3جواب اشتباه داده بود که بعد از نمایش فیلم  53نفر انها

نفر از انها بعد از مداخله جواب اشتباه را انتخاب کرده بود.

جواب درست را انتخاب کرده بوند این در حالی است که

نتایج ازمون نشان میدهد که مداخله اثربخشی معنا داری

از  13نفری که قبل از مداخله جواب درست را انتخاب

داشته است ( .)p=0.003همچنین برای سوال دو  26نفر

کرده بودند همه انها در پست تست جواب درست را

جواب اشتباه را انتخاب کرده بود که بعد از مداخله همه انها

انتخاب کرده بودند .نتایج ازمون نشان میدهد که مداخله

جواب درست را انتخاب کرده بوند .این در حالی است که

اثربخشی داشته است ( .)p<0.001سوال  4نیز وضعیت
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مشابهی را نشان میدهد .به طوری که از  44نفری که پاسخ

شد که تا چه اندازه فیلم ارائه شده باعث بهبود یادگیری شما

اشتباه را انتخاب کرده بودند بعد از مداخله  43نفر انها

شده است که  43,59درصد دانشجویان شرکت کننده

جواب درست را انتخاب کرده بوند این در حالی است که

گزینه زیاد را انتخاب کرده اند .همچنین نیمی از دانشجویان

از  29نفری که قبل از مداخله جواب درست را انتخاب

بیان داشتند که فیلم نمایش داده شده نیازهای آموزشی آنان

کرده بودند تنها  2نفر از انها بعد از نمایش فیلم جواب اشتباه

را پوشش داده است .و همچنین در سوال کلیدی این فرم

را انتخاب کرده بود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مداخله

اینگونه بیان شده بود که آیا مایل هستید بقیه سرفصلهای

اثربخشی معنا داری داشته است ( .)p<0.001بر اساس فرم

دیگر درس بیوشیمی به صورت فیلم ارائه شود.

پرسشنامه نظر سنجی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که

همانطور که در شکل شماره  2نشان داده میشود بالغ بر 60

 62,50درصد دانشجویان از محتوی درس ارائه داده شده در

درصد دانشجویان گزینه کم و بسیار کم را مرقوم نموده

فیلم رضایت داشته اند و  54,05درصد دانشجویان عنوان

بودند که با این نتیجه اینگونه اثبات میشود که اغلب

نموده اند که طراحی فیلم واضح و گویا بوده است و گزینه

دانشجویان عالقه ای به برگزاری ادامه دار اینگونه تدریس

زیاد را انتخاب کرده اند .همچنین در یکی از سواالت عنوان

ندارند.

شكل شماره  :2نتایج نظر سنجی
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جدول شماره  :2نتایج تعداد سواالت صحیح و اشتباه قبل و پس از مداخله
p-value
0.003

سوال 1

پس آزمون
) (Nصحیح

) (Nاشتباه

14

1

) (Nاشتباه

63

2

)(Nصحیح

پیش آزمون

سوال 2
p-value

صحیح

اشتباه

<0.001

26

0

) (Nاشتباه

48

2

) (Nصحیح

پیش آزمون

سوال 3
p-value

صحیح

اشتباه

<0.001

53

10

) (Nاشتباه

13

0

) (Nصحیح

پیش آزمون

سوال 4
p-value

صحیح

اشتباه

<0.001

43

1

27

2

بحث و نتيجه گيري

) (Nاشتباه

پیش آزمون

) (Nصحیح

صحیح را انتخاب کرده بودند .همچنین فرم نظر سنجی و

این مطالعه دانش پژوهی که در سال  1398برروی

اعالم رضایت نیز بیان میدارد که  62,5درصد دانشجویان از

دانشجویان علوم آزمایشگاهی ورودی مهر  1397انجام شد

محتوی درس ارائه داده شده در فیلم رضایت داشته و هیچ

و با توجه به نیاز سنجی که انجام شد و با توجه به ویژگیها و

دانشجویی نبوده است که از محتوی ارایه شده در فیلم

جذابیتهایی که فیلم ویدئویی دارد فیلمی را با کمک عکسها

رضایت نداشته باشد .همسو با جداول  1و  2سوال  6و

و انیمیشنها در بخش آموزش مجازی دانشگاه تهیه در

7جدول  3بیان میدارد که نیمی از دانشجویان بیان داشته اند

کالس به دانشجویان ارائه و در نهایت نظرسنجی انجام شد.

که فیلم نمایش داده شده باعث بهبود یادگیری آنها شده

نتایج جدول  1نشان داد که تعدادگزینه های پست تست

است و نیازهای آموزشی آنها را پوشش داده است .نتایج

صحیح در هر چهار سوال نسبت به پره تست اشتباه به طور

قابل تامل و شگفت انگیزی که از طرح فوق برداشت میشود

قابل توجهی افزایش یافته بود که این نتایج بیان میدارد

این است که علی رغم اینکه فیلم به طور چشمگیری

نمایش فیلم به طور محسوسی برای دانشجویان مفید بوده

یادگیری را بهبود بخشیده است اما نزدیک  80درصد

است .همچنین در جدول  2به تفکیک تعداد سواالت ،چنین

دانشجویان اعالم داشته اند که مایل نیستند بقیه سرفصلهای

مشاهده میشود که تعداد افرادی که پره تست را اشتباه

دیگر درس بیوشیمی به صورت فیلم ارائه شود.

انتخاب کرده بودند در پست تست به طور معنی داری گزینه
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در یک مطالعه که در سال  2012توسط را با ال-سید ()7

دانشجویان پرستاری به کار رفت که نتیجه مطلوبی داشت.

برروی تعدادی دانشجوی پرستاری انجام شد میزان رضایت

در مطالعه فوق ارزیابی فشار خون به عنوان روشی کمکی

و پذیرش دانشجویان در آموزش آناتومی و فیزیولوژی بدن

استفاده شد و همسو با مطالعه ما بیان داشت که نمایش فیلم

انسان بر پایه مشاهدات ویدیویی وآموزش به روش معمولی

تاثیر قابل توجهی بر میزان افزایش مهارت دانشجویان دارد.

کالسی(استفاده از پاورپوینت) مقایسه گردید .در این مطالعه

در سال  2016در آلمان رونی لهمن مهارتهای معاینه بالینی

گرچه نتیجه فرایند آموزشی برخالف مطالعه ما در دو گروه

نوزادان را با بالغین در دانشجویان پزشکی را در مرتبه تحقیق

معنادار نبود اما میزان پذیرش و رضایت دانشجویان در روش

قرار داد زیرا وی بیان داشت که معاینات بالینی در نوزادان

اول به مراتب بهتر و بیشتر بود اما در مورد مطالعه ما بیان

دارای محدودیتهایی نسبت به بزرگساالن میباشد ،بنابراین

داشت که درصد عظیمی از دانشجویان از برگزاری این نوع

معاینه بالینی در نوزادان را به صورت فیلم و آموزش در کنار

متد راضی نیستند که علت میتواند در این باشد که چون فیلم

تخت برای دانشجویان پزشکی نمایش داد( .)6همسو با

پیوسته و بدون مکث پیش می رود دانشجو امکان سوال را

مطالعه ما وی بیان داشت که متد بکار رفته جهت یادگیری

ندارد و باید تا پایان فیلم صبر کند و این باعث میشود

دانشجویان مفید بوده است .فرق مطالعه وی با تحقیق ما در

درهرجا فیلم را متوجه نشود الباقی فیلم را نیز از دست بدهد

این بوده است که از آموزش تلفیقی استفاده نموده بود و ما

بعالوه اینکه محتوی و نوع ماهیت آموزشی هر درس میتواند

صرفا از فیلم استفاده کرده بودیم .در سال  1397مجید زارع

در میزان نیاز به استفاده از کلیپهای آموزشی متفاوت باشد،

بیدکی و همکاران( )4به بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر

بعالوه اینکه عدم مطابقت در میزان رضایتمندی فراگیران در

کلیپ بر میزان یادگیری و رضایتمندی در درس

دروس مختلف مختلف غیرقابل انکار است .در سال 2014

میکروبشناسی در دانشجویان بهداشت پرداختند .آنان 69

مطالعه دیگری میکائل مالون ()14در دانمارك بصورت

نفر از دانشجویان کارشناسی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی

پایلوت بر روی دانشجویان پزشکی انجام شده بود منتشر

بیرجند که واحد درسی میکروبشناسی را انتخاب نموده

گردید .در این مطالعه برنامه آموزشی دانشجویان در بخش

بودند ،در قالب دو گروه مورد مطالعه قرار گرفتند .در گروه

اطفال بصورت  8فیلم ویدیویی کوتاه مدت اجرا گردید و

مورد ،آموزش به صورت ترکیبی و مبتنی بر اسالید،

دانشجویان توسط  5مشاهده گر مستقل قبل و بعد از این

پاورپوینت و نمایش کلیپ انجام شد در حالی که در گروه

برنامه ویدیویی ارزیابی شده بودند .همسو با مطالعه ما در

کنترل ،آموزش فقط مبتنی بر پاورپوینت ارائه گردید .میزان

انتهای مطالعه مشاهده شد که توانایی دانشجویان در

رضایتمندی و نیز میزان یادگیری دانشجویان ،به ترتیب با

یادگیری مطالب افزایش قابل توجهی داشت که بیان میدارد

استفاده از یک پرسشنامه محقّق ساخته و برگزاری آزمون

فیلم ارائه داده شده مفید بوده و قابلیت یادگیری دانشجویان

علمی در میان ترم و پایان ترم سنجش شد .نتایج نشان داد

را افزایش داده است .در یک مطالعه دیگر در سال 2005

که میزان یادگیری در گروه مورد (ارائه سخنرانی با

توسط کوربالی در ایرلند انجام شد( ،)13استفاده ازیک فیلم

پاورپوینت در ترکیب با نمایش کلیپ) به طور معنی داری

ویدیویی  24دقیقه ای که چگونگی اندازه گیری فشارخون

نسبت به گروه کنترل (ارائه سخنرانی با پاورپوینت) بیشتر

را نمایش می داد به عنوان روش کمکی در آموزش

بود در این مطالعه از پاورپوینت و سخنرانی نیز در مطالعه
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استفاده شد بود حال آنکه در مطالعه ما فقط از فیلم استفاده

آموزشی گزارش نشد(()17منجمد و همکاران  .)1385این

شده بود .اما همسو با مطالعه ما نتیجه بیان داشت که استفاده

تفاوت میتواند با توجه به اینکه کلیپ ،تأثیر بسزایی در میزان

از فیلم در یادگیری دانشجویان موثر بوده است .ونکته قابل

یادگیری آنها داشته است به واسطه واکنش معکوس

توجه اینکه در این مطالعه همانند مطالعه ما میزان

دانشجویان به روشهای نوین آموزش باشد .به نظر میرسد

رضایتمندی در دو گروه معنی دار نبوده است ،حال آنکه در

کلیپ ویدیویی به دلیل ماهیت دیداری-شنیداری آن ،به

مطالعه ما تعداد قابل توجهی از دانشجویان که نزدیک به 80

ویژه زمانی که از طراحی آموزشی ،گرافیکی وجلوههای

درصد بوده است روش سنتی را ترجیح داده بودند .همانند

ویژه مناسب برخوردار باشد و از طرفی هم با آشنایی بیشتر

مطالعه ما ،مطالعه غفاری نژاد و همکاران نیز آموزش با فیلم

دانشجویان با روشهای نوین آموزش و تأکید بر تأثیر این

در مجموع ،مؤثّرتر از آموزش با سخنرانی معرفی گردید.

روشها در یادگیری ،ممکن است میزان پذیرش و

این نتایج میتواند حاصل برایند نقش بی بدیل فیلم در کمک

رضایتمندی دانشجویان نسبت به روشهای نوین آموزش ،از

به تعمیق یادگیری و افزایش انگیزش دانشجویان به فرآیند

جمله تدریس مبتنی بر کلیپهای ویدیویی افزایش یابد .عمده

یادگیری به دلیل استفاده از جلوه های سمعی و بصری برای

محدودیتی که در مطالعه فوق رخ داده بود عدم هماهنگی

ارتقای یادگیری باشد(()15غفاری نژاد و همکاران .)1392

بین بخشهای آموزش مجازی دانشگاه بود و با توجه به هجم

مالباشی و همکاران به مقایسه دیدگاه دانشجویان نسبت به

کاری باالی آن مرکز ،تعیین وقت بسیار مشکل و نیاز به

تدریس اسکیزوفرنی به روش نمایش فیلم پرداختند .آنان

نامه نگاریهای فراوان و پیگیری مستمر داشت.

همانند مطالعه ما یافتند که روش سنتی دارای اثر بخشی

مطالعه فوق بیان میدارد که استفاده از روشهای نوین مبتنی بر

بیشتری است .از این نتایج میتوان چنین استنباط کرد که

فیلم می تواند تاثیر قابل توجهی بر یادگیری دانشجویان

یکنواختی در نحوه بیان ،زیاد بودن یرعت در فیلم و عدم

بگذارد و تمام مطالعات این مهم را اثبات کرده اند .اما میزان

امکان یاد داشت برداری و عدم توانایی در نگه داشتن فیلم و

رضایت دانشجویان و تمایل به ادامه آن نیز موضوع دیگر و

سوال پرسیدن از برتری روش سنتی بر نمایش فیلم

مهمی است که مطالعات مختلف نتایج متفاوتی را نشان می

دارد( .)1396()5در مطالعه ای با مقایسه رضایت مندی

دهد .مطالعه حاضر نیز بیان میدارد با توجه با اینکه نمایش

دانشجویان از تدریس فیزیولوژی به روش سنتی و تلفیقی

فیلم تاثیر مهم و شگرفی را بر میزان یادگیری داشته است اما

عنوان نمودند که هرچند استفاده از رو شهای نوین تأثیر قابل

درصد قابل توجهی از دانشجویان همان روش سنتی را

توجهی در افزایش عالقه به یادگیری دارد ،اما دانشجویان

ترجیح می دهند.

روش سخنرانی سنتی را در فهم بهتر مطالب مؤثر می دانند.
این ممکن است بعلت عادتی است که دانشجویان تقریباً در

تشكر و قدردانی:

تمام دوره تحصیلی شان به روش سنتی آموزش دیده اند رخ

طرح حاضر پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش

دهد(()16خاتونی و همکاران  .)1390بعالوه اینکه مانند

پزشکی آقای دکتر ناصر مبرا در دانشگاه علوم پزشکی

مطالعه ما در مطالعه منجمد نیز تفاوت قابل توجهی میان

شهید بهشتی میباشد .همچنین بدینوسیله محققین این طرح از

درصد رضایت دانشجویان از دو روش سخنرانی و فیلم

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت
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بررسی رضایتمندی و یادگیری دانشجویان از آموزش بیوشیمی پزشکی مبتنی بر نمایش فیلم ویدیویی(چند رسانه ای)؛ اقدام دانش پژوهانه

تصویب طرح فوق با کد  980758تشکر می نمایند و

نمایند .همچنین مولفین تشکر و قدردانی ویژه ای از مرکز

همینطور دانشجویانی که با شرکت خود در انجام پژوهش،

سمعی و بصری دانشگاه به خاطر کمک به طراحی و تدوین

امکان دستیابی به اهداف تحقیق را نمودند سپاسگزاری می

فیلمها می نماید.
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ضمیمه :فرم پرسشنامه
1

تا چه اندازه محتوی درس ارائه داده شده در فیلم رضایت بخش بوده بسیار
است

کم

کم

2

تا چه اندازه طراحی فیلم واضح و گویا بوده است

3

تاچه حد سرفصلهای ارائه داده شده در فیلم هم راستای مباحث

متوسط

زیاد

بسیار
زیاد

کوریکولوم بوده است
4

تا چه حد فیلم ارائه شده قابل فهم بوده است

5

تا چه اندازه بازه زمانی فیلم مناسب بوده است

6

تا چه اندازه فیلم ارائه شده باعث بهبود یادگیری شما شده است

7

تا چه اندازه فیلم ارائه شده نیازهای آموزشی شما را پوشش داده است

8

آیا مایل هستید بقیه سرفصلهای دیگر درس بیوشیمی به صورت فیلم
ارائه شود

9

چنانچه پیشنهاد یا نظر خاصی در مورد فیلم ارائه شده دارید مرقوم فرمایید
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