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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 

videos during teaching makes students more alert and more motivated and 

focused on the subject. Since Mashhad University of Medical Sciences is one of 

the mother universities of the country and the center of educational technology 

and according to the listed advantages, a study was designed to design, implement 

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 

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 

four-choice questions were first taken and the film was screened and then the test 

post was taken. At the end of the second session, a survey form consisting of 9 

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 pre-

test, 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 

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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 یپزشک یمیوشیاز آموزش ب انیدانشجو یریادگیو  یتمندیرضا یبررس

 (؛ اقدام دانش پژوهانهچند رسانه ای)ییویدیو لمیف شیبر نما یمبتن

 *5ناصر مبرا ، 4ادقیصرافان ص،عاطفه 3شیرازیمحسن  ،2جواد سرآبادانی، 1مریم اکبری الکه

     .رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،یو آموزش پزشک تیریدانشکده مد ،یگروه آموزش پزشک ار،یاستاد 1

 .رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک  ،یمطالعات و توسعه آموزش پزشکمرکز  ریمد ار،یدانش 2

 ن.رایمشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یراپزشکیمسئول کتابخانه دانشکده علوم پ ،یعلم اطالعات و دانش شناس یدکترا یدانشجو 2
 رانیا مشهد، وارستگان، یپزشک علوم یعال آموزش مرکز( EDC) یپزشک آموزش توسعه و مطالعات مرکز مسئول ه،یتغذ گروه ار،یاستاد *4

 ن.رایمشهد، مشهد، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یراپزشکیدانشکده علوم پ ،یشگاهیگروه علوم آزما ،اریاستاد  *5
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 سیتدر ـنینو یها ¬ـوهیش یـریاست تا بـا بکـارگ یاساس یتحول ازمنـدین زین یآموزش در علوم پزشک مقدمه:

 زهیشوند و انگ ارتریهوش انیشود که دانشجو یباعث م سیدر طول تدر لمیآموزش را ارتقاء دهد. استفاده از فسطح 

مادر کشور و  یمشهد از دانشگاهها یکه دانشگاه علوم پزشک ییکنند. از آنجا دایموضوع پ یبر رو یشتریو تمرکز ب

شد  تا در آن مباحث  یطراح یه، مطالعه اشمرده شد یایباشد و با توجه به مزا یم یآموزش یقطب تکنولوژ

 شیبه نما یشگاهیعلوم آزما انیجهت دانشجو یاجرا و در کالس درس تئور ،یطراح لمیبه صورت ف یآموزش

 .گذاشته شود

مطالعه دانش  نیبه عنوان گروه هدف درنظرگرفته شده و در ا یشگاهیعلوم آزما انینفر از دانشجو 44 روش كار:

 4پره تست مشتمل بر  انیو در کالس ابتدا از دانشجو یدر مرکز مطالعات دانشگاه طراح لمیند. فپژوهانه شرکت کرد

جلسه دوم فرم نظر  انیگرفته شد. در پا تدر آمد و سپس پست تس شیبه نما لمیگرفته شد و ف یا نهیسوال چهار گز

 .شد. زیآنال spss 21با  یظر سنجآزمون و ن جینتا تیداده شد و در نها انیسوال به دانشجو 9مشتمل بر  یسنج

 یسطح معن بیبوده است به ترت شتریآزمون ب شیپاسخ داده شده در پس آزمون نسبت به پ حیسواالت صح نتايج:

تعداد سواالت اشتباه پاسخ داده  نطوری( بوده است. همp<0.001)ی( و سه سوال بعدp=0.03سوال اول) یبرا یدار

 انیدرصد دانشجو 80 بیقر نکهی(. شگفت آور اp<0.001بود) افتهیکاهش  یردا یشده در پس آزمون به طور معن

 بودند. سیروند تدر نگونهیکم نسبت به ادامه ا اریکم و بس یابراز عالقمند

آزمون بهتر شده بود  شینسبت به پ یدار یدر پس آزمون به طور معن انینمره دانشجو نکهیرغم ا یعل نتيجه گيري:

 .بودند لمیبا استفاده از ف سیکم نسبت به ادامه روند تدر اریکم و بس یبراز عالقمندا انیاما اکثر دانشجو
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 مقدمه

 ست؟یچ یدانش پژوه       

 محصولی تولید ویژه بطور پژوهی¬نشفعالیتهای دا نماد

 داده قرار سایرین اختیار در گسترده صورت به که است

 مفهومی چارچوب. میگیرد قرار ارزیابی و نقد مورد و میشود

 و آموزشی فعالیتهای به تا میسازد فراهم را امکان این جدید

که در جهت به کار بستن دانش برای حل  تالشهایی

و رفع نیازهای موجود صورت  و معضالت جامعه تمشکال

 نگریسته پژوهی¬میپذیرد نیز همانند سایر فعالیتهای دانش

 را دانشپژوهی نمود ارائه که جدیدی دیدگاه در بویژه. شود

 اگرچه که کرد معرفی مختلف حوزه چهار ، در

 عنوان به را آنها میتوان ولی دارند یکدیگر با همپوشانیهایی

نظر گرفت. هانسن و روبرت  دانشپژوهی در اگونگون ابعاد

دانش به  لیتبد ایدانش  یرا توسعه مرزها یدانش پژوه

 عیبد ییا وهیخالق و به ش یتوسط ذهن یکاربرد یشکلها

توسط گروه همگنان  یابیمورد ارز دینموده اندکه با فیتعر

 ( 2, 1منتشر شود) یآنها بطور عموم جیو نتا ردیقرا گ

 رییادگید که الگوهای باور هستن نیآموزش بر ا متخصصان

باشند که بر اثر  ییو چالشها ازهایپاسخگوی ن توانندینم یسنّت

برای  نیآمده اند؛ بنابرا دیو پرسرعت پد دیفناوریهای جد

 دیبه روشهای جد دیفناوری، با راتتغیی با شدن¬همگام

 ر،یاخ انی(. در سال3توجه نمود) رییادگیانتقال دانش و 

 سیتدر لیآموزش از قب دیجداستفاده از تکنولوژیهای 

 رییادگیدر  نینو یبه عنوان راه ،ییویدیو لمهاییبر ف یمبتن

(. 4مورد توجه قرار گرفته است) اریبس یمهارتهای آموزش

 یو آموزش پزشک یدر پزشک 1890از اواخر دهه  لمیف

 یریادگی تیدر تقو ریمورداستفاده بوده است. قدرت تصاو

مقدار  ریباشد که تصاو موضوع مربوط نیممکن است به ا

. از کنندیزمان خاص منتقل م کیاطالعات را در  یادیز

را  دهیچیپ میمفاه سازی¬روشن ییتوانا ریتصاو ،ییسو

از  شتریب ریافراد به واسطه تصاو یبرخ یریادگیدارند. 

(. آموزش 4شده است) انیب ایکلمات صرفا نوشته شده 

از محافل  یاریسمورد توجه ب یویدیوی لمیف نمایشبر  یمبتن

این روش به  تیقرار گرفته است. اهم یآموزش یطراح

– یتئور یباید آموزه ها ریکه فراگ یخصوص در رشته های

کسب نماید،  زیرا ن یقو یو حا فظه ا یلیو تحل تجسمی

توان  یکند. زیرا در این روش م یم دایپ یشترینمود ب

ر صورت تکرار کرد تا مخاطب بتواند د هارا بار لمینمایش ف

مورد نظر را مکررَاََ مشاهده  یحافظه ا یمهارت تجسم ازین

 لمیدر زمان مشاهده ف زینماید. حال چنانچه مدرس مربوطه ن

حضور داشته باشد امکان تبادل نظر و پرسش و  یویدیوی

در هر قسمت از  رندهیآموزش دهنده وآموزش گ نیپاسخ ب

روند و این امر به پربارتر شدن  گردد یفراهم م لمیف

نماید. در سطوح مختلف آموزش  یکمک م یآموزش

از  یاریتواند بس یاستفاده از این روش م زین یپزشک

را مرتفع نماید. از دیگر  یآموزش یمشکالت و خالء ها

مزایای آموزش ویدیویی، توانایی برای ذخیره سازی بهتر 

است. استفاده  طالعاتبهترا یریادگیاطالعات و تداوم در 

کت و صحنه های متفاوت نیز نباید از نظر دور از رنگ، حر

شود، زیرا استفاده از این موارد سبب افزایش کیفیت 

آموزش فراگیری خواهد شد. اصوالً استفاده از فیلم 

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

کمک  وسایلفراگیری را افزایش میدهد. با استفاده از 

میتوان فراگیران را در روند آموزش  آموزشی مثل فیلم بهتر

پیگیری کرد. همچنین این روش ارزان و مقرون به صرفه 

به  1990از دهه  ییاروپا شرفتهی(. دانشگاههای پ6, 5است)

برای آموزش استفاده  ییویدیو لمهاییطور گسترده از ف

و قدرتمند  یرسانه غن کی ،ییویدیو یلمهایکرده اند. ف

 ریصدا و تصو قیچرا که با تلف شود؛یدرآموزش محسوب م

و در  کندیفراهم م رندهیادگیبرای  حسی چند های¬تجربه
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, 7, 3تر هستند) یماندن ادیبه  ری،یمؤلّفه های تصو قتیحق

کوزما ، استدالل کرد که  قتیحق نی(. با توجه به ا8

 تواندیم دارییو شن دارییپردازش همزمان  اطالعات د

دانشگاهها به  دی(. اسات9)دینما رییادگیبه به  یشتریکمک ب

 یدر سخنران دارییو شن داریدی های¬جلوه بیترک اییمزا

 ویدیو ان،یدانشجو دگاهیاز د یاذعان داشته اند. حت یسنّت

 زهیانگ شینسبت به متن، در افزا یرسانه مؤثّرتر تواندیم

(. 11, 10)وددر نظر گرفته ش رییادگی ندیدر فرآ انیدانشجو

ممکن است بتواند  ییویدیاز منابع و حیحاستفاده ص نیبنابرا

را  سیدر تدر یبه طور قابل مالحظه ای دانشجویان پرستار

 یبررو 2012(. در یک مطالعه که در سال 12دهد) شیافزا

رضایت و پذیرش  زانیانجام شد م یدانشجویان پرستار

انسان بر  دنب یزیولوژیو ف یدانشجویان در آموزش آناتوم

 یکالس یوآموزش به روش معمول ییپایه مشاهدات ویدیو

 یفرایند آموزش جهیمقایسه گردید. در این مطالعه گرچه نت

پذیرش و رضایت  زانیدر دو گروه معنادار نبود اما م

(. در 7بود) شتریدانشجویان در روش اول به مراتب بهتر و  ب

که  ییویدیو لمییک مطالعه دیگر ، استفاده ازیک ف

داد به عنوان  یون را نمایش مفشارخ یریاندازه گ یچگونگ

به کار رفت  یدر آموزش دانشجویان پرستار یروش کمک

داشت. در این روش با حضور مدرس و  یمطلوب جهیکه نت

درآموزش استفاده  یبه عنوان روش کمک لمیدانشجو از ف

 (.13شده بود)

 یحال مشکل ترین بخش ها نیاز مهمترین و در ع ییک

 یبه خصوص برا یعلوم پزشک طهیدر ح یآموزش

و مخصوصا  هیدروس علوم پا یدانشجویان گروه پزشک

کردن بر  هیاز موارد تک یاریاست، چرا که در بس یمیوشیب

را  یتواند تمام نکات آموزش ینم یکتاب و تصاویر به تنهای

، لذا در صورت استفاده از روش  دبه دانشجو منتقل نمای

و  یناییکه همزمان حواس ب یآموزش یچند وجه یها

 یویدیوی یها لمیسازد مانند ف ریدانشجورا درگ یشنوای

استفاده از  تیکند. با توجه به اهم یم دایپ یشتریب تیاهم

 شیدر افزا یآموزش لمیو مخصوصا ف نیتکنولوژیهای نو

مطالعه حاضر با  ان،یودانشج تمندییآموزش و رضا تیفیک

 رییادگی زانیبر م لمیبر ف یآموزش مبتن ریتأث یهدف بررس

رشته علوم  انیدانشجو تیو رضا یمیوشیدرس ب

نوع  نیمشهد به ادامه ا یدانشگاه علوم پزشک یشگاهیآزما

 .و انجام شد. یمطالعه طراح نیآموزش، ا

 روش كار

 یازسنجین

داشتند که سالها  انیب انی، دانشجو یکالس یگفتگوها یط

است که ارائه دروس تئوری به روش سنتی سخنرانی ادامه 

 شیبا سرعت پ یکه تکنولوژ یاین روش در دوران دارد و

جوابگوی نیازهای دانشجویان نبوده و حالت کسالت  رودیم

آور در کالس ایجاد مینماید که موجب شده دانشجویان با 

باال در کالسهای درس حاضر نشوند و تنها دلیل  رهانگی

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

 وهیش رییبه تغ انیدانشجو ازیجود و ابراز نتوجه به نقص مو

از  یسنج ازین وهیش ن،یروش نو جادیو لزوم ا سیتدر

اذعان  نیبه ا یصورت انجام شد که همگ نیبد انیدانشجو

و  ایبر مد یو آنهم مبتن سیتدر دیجد یوشهاداشتند که ر

داده و هم چون  رییرا تغ سیهم نحوه تدر تواندیم ریتصو

نشان  لیبه آن تما یشتریبا رغبت ب انیاست دانشجو دیجد

 دادند. 

 هیمطالعه اقدام پژوهانه، جامعه پژوهش شامل کل نیا در

 یورود 3نفر( ترم 44)یشگاهیروزانه علوم آزما انیدانشجو

ورود به  اریمشهد بودند. مع یدر دانشگاه علوم پزشک 97

بار و  نیاول یبرا یپزشک یمیوشیمطالعه، انتخاب درس ب

 شتریب ایبار دوم  یکه برا یانیج از مطالعه دانشجوخرو اریمع



 (؛ اقدام دانش پژوهانهی)چند رسانه اییویدیو لمیف شیبر نما یمبتن یپزشک یمیوشیاز آموزش ب انیدانشجو یریادگیو  یتمندیرضا یبررس      11
  

 
 

                                                                                                                                                                    
 

 http://hmed.mums.ac.ir                                                  99، زمستان 3، شماره 11آموزش علوم پزشکی، دوره مجلة افق توسعه 

 

از حد مجاز در  شیب بتیدرس را انتخاب کرده و داشتن غ

نظر گرفته شد. جامعه دانشـجویان مـورد بررسی در این 

و از پیش شکل گرفته شده بودند و  عـییمطالعه، به طور طب

 خود را جهت شرکت در مطالعه اعالم کردند. تیرضا

و چرخه کربس  زیکولیگل ریپژوهش مبحث  مس اجرای برای

در  قهیدق 30از بخش قندها  در دو جلسه جداگانه حدود 

مرکز مطالعات آموزش  یبخش آموزش مجاز ویاستود

شد.  نیو تدو یمشهد طراح یدانشگاه علوم پزشک یپزشک

 یشده دارای حداکثر استانداردهای آموزش هیته یلمهایف

وزارت بهداشت  کولومیکور  بوده و  منطبق بر سرفصلها و

شده  توسط دو نفر از  هیته یلمهایف نیبوده اند. همچن

قرار گرفت.  دییبودند مورد تا یمیوشیب یعلم ئتیاعضای ه

( و پس Pre testآزمون ) شیپ یا نهیسواالت چهار گز

و سرفصل  کولومی( با توجه به کورPost testآزمون )

و  نیتخصصو توسط م دش یطراح لمیآورده شده در ف

شد. سپس سواالت به  دییتا یمیوشیب یعلم ئتیاعضاء ه

شده با کمک  هی. پرسشنامه تهدیگرد ریتکث انیتعداد دانشجو

(                                    7, 4پژوهشگران) یو استفاده از پرسشنامه ها

(Zare Bidaki(وEl-Sayed R آنها  ییایو پا ییکه روا

با  یا نهیسوال چهار گز 9مشتمل بر شده و  دییانجام و تا

بود که  ادیز اریبس اد،یکم، کم، متوسط، ز اریدرجه پاسخ بس

شد و سپس بدون داشتن اسم و  هیته یبه نام فرم نظر سنج

. در دیگرد ریتکث یهرگونه اطالعات فرد ایمشخصات و 

انجام  انی( از دانشجوPre testآزمون ) شیروز اجرا ابتدا  پ

به  زین لمیف یدرآمد. در انتها شیبه نما لمیسپس ف وشد 

هر  انیپاسخ داده شد و پس از پا انیدانشجو یسواالت درس

جلسه  انی( گرفته شد. در پاPost Testجلسه پس آزمون )

داده شد تا نظرات  انیدوم فرم نظر پرسشنامه  به دانشجو

پرسشنامه توسط  لی.. پس از تکمندیخود را مکتوب نما

 شیرایو SPSS آماری افزار نرم وارد ها¬داده ان،یودانشج

 نیانگیاز م یکم یها ریمتغ فیتوص یبرا تیشد. درنها 21

از درصد استفاده  یفیک یها ریمتغ یو برا اریو انحراف مع

قبل و بعد از  یروش اموزش یاثربخش سهیمقا یشد. برا

( با سطح McNemar's testمداخله از آزمون مک نمار )

 د.ستفاده شا p<0.05  یدار یمعن

 نتايج

 یدانشجو مورد بررس 44در مطالعه حاضر در مجموع        

 کیجدول و شکل شماره  یها افتهیقرار گرفتند. با توجه به 

آماری نشان داد که درصد جواب درست و اشتباه را  یبررس

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

قبل از  1سوال  یبرا درصد پاسخ درست کهیاست. بطور

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

افراد جواب  %65,8قبل از مداخله  2سوال  یبرا ننیهمچ

تعداد بعد از مداخله به  نیداده بودمد که ا حیسوال را صح

درصد جواب درست  3سوال  یبودند.  برا دهیرس 97,5%

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

 %96,3و  %3,8 بیبه ترت 4سوال  یبرا ریمقاد نی. همودب

 افراد شرکت کننده بود . 
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 پست تست جیپره تست و نمودار قرمز نشان دهنده نتا جینشان دهنده نتا ینمودار آب :1شماره شكل 

 
 

 لمیف شیو بعد از نما هر سوال  قبل یدرصد جواب درست و اشتباه برا جینتا :1جدول شماره 

 ) درصد( سوال

 (%) N پس آزمون (%) N پیش آزمون

 (3.8) 3 (18.8) 15 اشتباه 1

 (96.3) 77 (81.3) 65 صحیح

 (2.5) 2 (34.2) 26 اشتباه 2

 (97.5) 78 (65.8) 50 صحیح

 (12.5) 10 (82.9) 63 اشتباه 3

 (87.5) 70 (17.1) 13 صحیح

 (3.7) 3 (60.3) 44 اشتباه 4

 (96.3) 77 (39.7) 29 صحیح

 

اساس  نی. برادهدیازمون مک نمار را نشان م جینتا 2 جدول

نفر جواب اشتباه را انتخاب کرده بود  15 کیسوال  یبرا

نفر انها بعد از مداخله جواب درست را  14نفر  15 نیکه از ا

که  ینفر 65است که از  یدر حال نیانتخاب کرده بوند ا

 2 نهاخله جواب درست را انتخاب کرده بودند تقبل از مدا

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

 یمعنا دار یکه مداخله اثربخش دهدیازمون نشان م جینتا

نفر  26سوال دو  یبرا نی(. همچنp=0.003داشته است )

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

است که  یحال رد نیجواب درست را انتخاب کرده بوند. ا

که قبل از مداخله جواب درست را انتخاب  ینفر 50از 

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

که مداخله اثر  دهدیازمون نشان م جیانتخاب کرده بود. نتا

نفر به سوال  63 .(p<0.001)بوده است دیبخش و مف

نفر انها  53 لمیش فیجواب اشتباه داده بود که بعد از نما3

است که  یدر حال نیجواب درست را انتخاب کرده بوند ا

که قبل از مداخله جواب درست را انتخاب  ینفر 13از 

کرده بودند همه انها در پست تست جواب درست را 

که مداخله  دهدیازمون نشان م جیانتخاب کرده بودند. نتا

 تیوضع زین 4(.  سوال p<0.001داشته است ) یاثربخش



 (؛ اقدام دانش پژوهانهی)چند رسانه اییویدیو لمیف شیبر نما یمبتن یپزشک یمیوشیاز آموزش ب انیدانشجو یریادگیو  یتمندیرضا یبررس      13
  

 
 

                                                                                                                                                                    
 

 http://hmed.mums.ac.ir                                                  99، زمستان 3، شماره 11آموزش علوم پزشکی، دوره مجلة افق توسعه 

 

که پاسخ  ینفر  44که از  ی. به طوردهدیرا نشان م یمشابه

نفر انها  43اشتباه را انتخاب کرده بودند بعد از مداخله 

است که  یدر حال نیجواب درست را انتخاب کرده بوند ا

که قبل از مداخله جواب درست را انتخاب  ینفر 29از 

اشتباه  وابج لمیف شینفر از انها بعد از نما 2ها کرده بودند تن

گرفت که مداخله  جهینت توانیم نیرا انتخاب کرده بود. بنابرا

(. بر اساس فرم p<0.001داشته است ) یمعنا دار یاثربخش

مطالعه حاضر نشان داد که   جینتا  یپرسشنامه نظر سنج

 درس ارائه داده شده در یاز محتو انیدرصد دانشجو 62,50

عنوان  انیانشجودرصد د 54,05داشته اند و  تیرضا لمیف

 نهیبوده است و گز ایواضح و گو لمیف ینموده اند که طراح

از سواالت عنوان  یکیدر  نیرا انتخاب کرده اند. همچن ادیز

شما  یریادگیارائه شده باعث بهبود  لمیشد که تا چه اندازه ف

ده شرکت کنن انیدرصد دانشجو 43,59شده است که 

 انیاز دانشجو یمین نیمچنرا انتخاب کرده اند.  ه ادیز نهیگز

آنان  یآموزش یازهایداده شده ن شینما لمیداشتند که ف انیب

فرم  نیا یدیدر سوال کل نیرا پوشش داده است. و همچن

 یسرفصلها هیبق دیهست لیما ایشده بود که آ انیب نگونهیا

 .ارائه شود لمیبه صورت ف یمیوشیدرس ب گرید

 60بالغ بر  شودینشان داده م 2که در شکل شماره  همانطور

کم را مرقوم نموده  اریکم و بس نهیگز انیدرصد دانشجو

که اغلب  شودیاثبات م نگونهیا جهینت نیبودند که با ا

 سیتدر نگونهیادامه دار ا یبه برگزار یعالقه ا انیدانشجو

 ندارند.

 ینظر سنج جینتا: 2شكل شماره 

 
 

 

 



 14       و همکاران  مریم اکبری الکه
  

 

                                                                                                                                                                                            

 http://hmed.mums.ac.ir                                                    99 ، زمستان3، شماره 11مجلة افق توسعه آموزش علوم پزشکی، دوره 

 

 

 و اشتباه قبل و پس از مداخله حیتعداد سواالت صح جینتا: 2شماره  جدول

1سوال   p-value پس آزمون 

 (N) صحیح (N) اشتباه

 1 14 0.003 (N) اشتباه پیش آزمون

 2 63 (N)صحیح

2سوال   

 p-value صحیح اشتباه 

 0 26 <0.001 (N) اشتباه پیش آزمون

 2 48 (N) صحیح

3سوال   

 p-value صحیح اشتباه 

 10 53 <0.001 (N) اشتباه پیش آزمون

 0 13 (N) صحیح

4سوال   

 p-value صحیح اشتباه 

 1 43 <0.001 (N) اشتباه پیش آزمون

 2 27 (N) صحیح

 

 و نتيجه گيري بحث

 یبررو 1398که در سال  یمطالعه  دانش پژوه نیا        

انجام شد  1397مهر  یورود یشگاهیعلوم آزما انیدانشجو

و  هایژگیکه انجام شد و با توجه به و یسنج ازیو با توجه به ن

را با کمک عکسها  یلمیدارد ف ییدئویو لمیکه ف ییتهایجذاب

در  هیدانشگاه ته یدر بخش آموزش مجاز شنهایمیو ان

 انجام شد. ینظرسنج تیارائه و در نها انیبه دانشجو سکال

پست تست  یها نهیتعدادگز نشان داد که 1جدول  جینتا 

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

 داردیم انیب جینتا نیبود که ا افتهی شیافزا یقابل توجه

بوده  دیمف انیدانشجو یبرا یبه طور محسوس لمیف شینما

 نیتعداد سواالت، چن کیبه تفک 2در جدول  نیاست. همچن

که پره تست را اشتباه  یکه تعداد افراد شودیم هدهمشا

 نهیگز یدار یانتخاب کرده بودند در پست تست به طور معن

و  یفرم نظر سنج نیرا انتخاب کرده بودند. همچن حیصح

از  انیدرصد دانشجو 62,5که   داردیم انیب زین تیاعالم رضا

 چیداشته و ه تیرضا لمیدرس ارائه داده شده در ف یمحتو

 لمیشده در ف هیارا یتونبوده است که از مح یینشجودا

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

داشته اند  انیب انیاز دانشجو یمیکه ن داردیم انیب 3جدول 7

آنها شده  یریادگیداده شده باعث بهبود  شینما لمیکه ف

 جیآنها را پوشش داده است. نتا یآموزش یازهایاست و ن

 شودیطرح فوق برداشت م که از یزیقابل تامل و شگفت انگ

 یریبه طور چشمگ لمیف نکهیرغم ا یاست که عل نیا

درصد  80 کیاست اما نزد دهیرا بهبود بخش یریادگی

 یسرفصلها هیبق ستندین لیاعالم داشته اند که ما انیدانشجو

 ارائه شود.  لمیبه صورت ف یمیوشیدرس ب گرید
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( 7) دیس-توسط را با ال 2012یک مطالعه که در سال  در

رضایت  زانیانجام شد م یپرستار یدانشجو یتعداد یبررو

بدن  یزیولوژیو ف یو پذیرش دانشجویان در آموزش آناتوم

 یوآموزش به روش معمول یانسان بر پایه مشاهدات ویدیوی

 ه( مقایسه گردید. در این مطالعنتی)استفاده از پاورپویکالس

دو گروه  برخالف مطالعه ما در یفرایند آموزش جهیگرچه نت

پذیرش و رضایت دانشجویان در روش  زانیمعنادار نبود اما م

 انیبود اما در مورد مطالعه ما ب شتریاول به مراتب بهتر و  ب

نوع  نیا یاز برگزار انیاز دانشجو یمیداشت که درصد عظ

 لمیکه چون ف باشد نیدر ا تواندیکه علت م ستندین یمتد راض

دانشجو امکان سوال را رود  یم شیو بدون مکث پ وستهیپ

 شودیباعث م نیصبر کند و ا لمیف انیتا پا دیندارد و با

از دست بدهد  زیرا ن لمیف یرا متوجه نشود الباق لمیدرهرجا ف

 تواندیهر درس م یآموزش تیو نوع ماه یمحتو نکهیبعالوه ا

متفاوت باشد،  یآموزش پهاییبه استفاده از کل ازین زانیدر م

در  رانیفراگ تمندییرضا زانیمطابقت در معدم  نکهیبعالوه ا

 2014انکار است. در سال  رقابلیدروس مختلف مختلف غ

(در دانمارك بصورت 14مالون ) کائلیم یمطالعه دیگر

انجام شده بود منتشر  یدانشجویان پزشک یپایلوت بر رو

دانشجویان در بخش  یگردید. در این مطالعه برنامه آموزش

کوتاه مدت اجرا گردید و  یدیویوی لمیف 8اطفال بصورت 

مشاهده گر مستقل قبل و بعد از این  5دانشجویان توسط 

شده بودند. همسو با مطالعه ما در  یارزیاب یبرنامه ویدیوی

دانشجویان در  یمطالعه مشاهده شد که توانای یانتها

 داردیم انیداشت که ب یجهمطالب افزایش قابل تو یریادگی

 انیدانشجو یریادگی تیبوده و قابل دیارائه داده شده مف لمیف

  2005داده است. در یک مطالعه دیگر در سال  شیرا افزا

 لمی(، استفاده ازیک ف13انجام شد) رلندیدر ا یتوسط کوربال

فشارخون  یریاندازه گ یکه چگونگ یا قهیدق 24 یویدیوی

در آموزش  یروش کمک عنوانداد به  یرا نمایش م

داشت.  یمطلوب جهیار رفت که نتبه ک یدانشجویان پرستار

 یکمک یفشار خون به عنوان روش یابیدر مطالعه فوق ارز

 لمیف شیداشت که نما انیاستفاده شد و همسو با مطالعه ما ب

دارد.  انیمهارت دانشجو شیافزا زانیبر م یقابل توجه ریتاث

 ینیبال نهیمعا یلهمن مهارتها یروندر آلمان  2016در سال 

 قیرا در مرتبه تحق یپزشک انیدر دانشجو نیبالغ نوزادان را با

در نوزادان  ینیبال ناتیداشت که معا انیب یو رایقرار داد ز

 نیبنابرا باشد،ینسبت به بزرگساالن م ییتهایمحدود یدارا

و آموزش در کنار  لمیدر نوزادان را به صورت ف ینیبال نهیمعا

با (.  همسو 6داد) شینما یپزشک انیدانشجو یتخت برا

 یریادگیداشت که متد بکار رفته جهت  انیب یمطالعه ما و

ما در  قیبا تحق یبوده است. فرق مطالعه و دیمف انیدانشجو

استفاده نموده بود و ما    یقیبوده است که از آموزش  تلف نیا

زارع  دیمج 1397. در سال میاستفاده کرده بود لمیصرفا از ف

بر  یآموزش مبتن ریتأث ی( به بررس4و همکاران) یدکیب

در درس  تمندییو رضا رییادگی زانیبر م پیکل

 69بهداشت پرداختند. آنان  انیدر  دانشجو یکروبشناسیم

 یبهداشت دانشگاه علوم پزشک یکارشناس انینفر از دانشجو

را انتخاب نموده  یکروبشناسیم یکه واحد درس رجندیب

ر گروه در قالب دو گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. د ند،بود

 د،یبر اسال یو مبتن یبیمورد، آموزش به صورت ترک

که در گروه  یانجام شد در حال پیکل شیو نما نتیپاورپو

 زانی. مدیارائه گرد نتیبر پاورپو یکنترل، آموزش فقط مبتن

 اب بیبه ترت ان،یدانشجو رییادگی زانیم زیو ن تمندییرضا

آزمون  پرسشنامه محقّق ساخته و برگزاری کیاستفاده از 

نشان داد  جیترم سنجش شد. نتا انیترم و پا انیدر م یعلم

با  یدر گروه مورد )ارائه سخنران رییادگی زانیکه م

داری  ی( به طور معنپیکل شیبا نما بیدر ترک نتیپاورپو

 شتری( بنتیبا پاورپو ینسبت به گروه کنترل )ارائه سخنران

در مطالعه  زین یو سخنران نتیمطالعه از پاورپو نیبود در ا



 16       و همکاران  مریم اکبری الکه
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استفاده  لمیاستفاده شد بود حال آنکه در مطالعه ما فقط از ف

داشت که استفاده  انیب جهیشده بود. اما همسو با مطالعه ما نت

موثر بوده است. ونکته قابل  انیدانشجو یریادگیدر  لمیاز ف

 زانیمطالعه ما م نندمطالعه هما نیدر ا نکهیتوجه ا

دار نبوده است، حال آنکه در  یدر دو گروه معن یتمندیرضا

 80به  کیکه نزد انیاز دانشجو یمطالعه ما تعداد قابل توجه

داده بودند. همانند  حیرا ترج یدرصد بوده است روش سنت

 لمیآموزش با ف زیمطالعه ما، مطالعه غفاری نژاد و همکاران ن

. دیگرد یمعرف یدر مجموع، مؤثّرتر از آموزش با سخنران

در کمک  لمیف لیبد ینقش ب ندیحاصل برا ندتوایم جینتا نیا

 ندیبه فرآ انیدانشجو زشیانگ شیو افزا رییادگی قیبه تعم

برای  یو بصر یاستفاده از جلوه های سمع لیبه دل رییادگی

(. 1392نژاد و همکاران  ی()غفار15باشد) رییادگیارتقای 

به مقایسه دیدگاه دانشجویان نسبت به  ارانو همک یمالباش

اسکیزوفرنی به روش نمایش فیلم پرداختند. آنان تدریس 

 یاثر بخش یدارا یکه روش سنت افتندیهمانند مطالعه ما 

استنباط کرد که  نیچن توانیم جینتا نیاست. از ا یشتریب

و عدم  لمیدر ف رعتیبودن  ادیز ان،یدر نحوه ب یکنواختی

و  لمیدر نگه داشتن ف ییو عدم توانا یبردار اشتد ادیامکان 

 لمیف شیبر نما یروش سنت یاز برتر دنیوال پرسس

با مقایسه رضایت مندی  ی(. در مطالعه ا1396()5دارد)

دانشجویان از تدریس فیزیولوژی به روش سنتی و تلفیقی 

عنوان نمودند که هرچند استفاده از رو شهای نوین تأثیر قابل 

عالقه به یادگیری دارد، اما دانشجویان  زایشتوجهی در اف

سخنرانی سنتی را در فهم بهتر مطالب مؤثر می دانند. روش 

است که دانشجویان تقریباً در  یاین ممکن است بعلت عادت

تمام دوره تحصیلی شان به روش سنتی آموزش دیده اند رخ 

مانند  نکهی(. بعالوه ا1390و همکاران  ی()خاتون16دهد)

در مطالعه منجمد نیز تفاوت قابل توجهی میان  مامطالعه 

رصد رضایت دانشجویان از دو روش سخنرانی و فیلم د

 نی(. ا1385()منجمد و همکاران 17آموزشی گزارش نشد)

 زانیدر م ییبسزا ریتأث پ،یکل نکهیبا توجه به ا تواندیتفاوت م

آنها داشته است به واسطه واکنش معکوس  رییادگی

 رسدیآموزش باشد. به نظر م نینو وشهایبه ر انیدانشجو

آن، به  دارییشن-داریید تیماه لیبه دل ییویدیو پیکل

وجلوههای  یکیگراف ،یآموزش یکه از طراح یزمان ژهیو

 شتریب ییهم با آشنا یمناسب برخوردار باشد و از طرف ژهیو

 نیا ریبر تأث دیآموزش و تأک نیبا روشهای نو انیدانشجو

و  رشیپذ زانیممکن است م ری،یادگیروشها در 

آموزش، از  نیبت به روشهای نونس انیدانشجو تمندییرضا

. عمده ابدی شیافزا ییویدیو پهاییبر کل یمبتن سیجمله تدر

 یکه در مطالعه فوق رخ داده بود عدم هماهنگ یتیمحدود

دانشگاه بود و با توجه به هجم  یآموزش مجاز یبخشها نیب

به  ازیمشکل و  ن اریبس وقت نییآن مرکز، تع یباال یکار

 .مستمر داشت یریگیو پ فراوان یهاینامه نگار

بر  یمبتن نینو یکه استفاده از روشها داردیم انیمطالعه فوق ب

  انیدانشجو یریادگیبر  یقابل توجه ریتواند تاث یم لمیف

 زانیمهم را اثبات کرده اند. اما م نیبگذارد و تمام مطالعات ا

و  گریموضوع د زیبه ادامه آن ن لیو تما انیدانشجو تیرضا

 یرا نشان م یتفاوتم جیمطالعات مختلف نتا است که یمهم

 شینما نکهیبا توجه با ا داردیم انیب زی. مطالعه حاضر ندهد

داشته است اما  یریادگی زانیرا بر م یمهم و شگرف ریتاث لمیف

را  یهمان روش سنت انیاز دانشجو یدرصد قابل توجه

 .دهند یم حیترج

 

 تشكر و قدردانی:
اسی ارشد آموزش طرح حاضر پایان نامه کارشن

پزشکی آقای دکتر ناصر مبرا در دانشگاه علوم پزشکی 

طرح از  نیا نیمحقق لهینوسیبدشهید بهشتی میباشد. همچنین 

مشهد جهت  یدانشگاه علوم پزشک یمعاونت پژوهش



 (؛ اقدام دانش پژوهانهی)چند رسانه اییویدیو لمیف شیبر نما یمبتن یپزشک یمیوشیاز آموزش ب انیدانشجو یریادگیو  یتمندیرضا یبررس      17
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و  ندینما یتشکر م 980758طرح فوق با کد  بیتصو

که با شرکت خود در انجام پژوهش،  یانیدانشجو نطوریهم

 یم یرا نمودند سپاسگزار قیبه اهداف تحق یابیان دستامک

از مرکز  یا ژهیو یتشکر و قدردان نیمولف نی. همچنندینما

 نیو تدو یدانشگاه به خاطر کمک به طراح یو بصر یسمع

 .دینما یم لمهایف

 

  تضاد منافع:

 رندنویسندگان با هیچ شخص یا گروه علمی تضاد منافع ندا
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 فرم پرسشنامه: مهیضم

تا چه اندازه محتوی درس ارائه داده شده در فیلم رضایت بخش بوده  1

 است

بسیار 

 کم

بسیار  زیاد متوسط کم

 زیاد

      تا چه اندازه طراحی فیلم واضح و گویا بوده است 2

داده شده در فیلم هم راستای مباحث  تاچه حد سرفصلهای ارائه 3

 کوریکولوم بوده است

     

      تا چه حد فیلم ارائه شده قابل فهم بوده است 4

      تا چه اندازه بازه زمانی فیلم مناسب بوده است 5

      تا چه اندازه فیلم ارائه شده باعث بهبود یادگیری شما شده است 6

      ه نیازهای آموزشی شما را پوشش داده استتا چه اندازه فیلم ارائه شد 7

آیا مایل هستید بقیه سرفصلهای دیگر درس بیوشیمی به صورت فیلم  8

 ارائه شود

     

 چنانچه پیشنهاد یا نظر خاصی در مورد فیلم ارائه شده دارید مرقوم فرمایید  9

 

 

 


