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استفاده هرچه بهتر از روشهای نوين در سطوح مختلف

روند آموزشی کمک می نمايد .در سطوح مختلف آموزش

آموزشی به ويژه آموزش عالی ،يکی از مهمترين دغدغه های

عالی ازجمله آموزش پزشکی نیز استفاده از اين روش می تواند

دست اندرکاران امور آموزشی است .همواره سعی بر اين است

بسیاری از مشکالت و خالء های آموزشی را مرتفع نمايد .در

که در اين روشها از امکانات موجود استفاده بهینه شده و

يک مطالعه که در سال  5115برروی دانشجويان پرستاری

امکان شرکت هر چه فعالتر فراگیران در امور آموزش فراهم

انجام شد میزان رضايت و پذيرش دانشجويان در آموزش

گردد.

آناتومی و فیزيولوژی بدن انسان بر پايه مشاهدات ويديويی و
ويديويی

آموزش به روش معمولی کالسی مقايسه گرديد .در اين مطالعه

آموزش

مبتنی

بر

نمايش

فیلم

( )Video – Based learningاز جمله روشهايی است که اخیراً

گرچه نتیجه فرايند آموزشی در دو گروه معنادار نبود اما میزان

مورد توجه بسیار قرار گرفته است .اهمیت اين روش به

پذيرش و رضايت دانشجويان در روش اول به مراتب بهتر و

خصوص در رشته هايی که فراگیر بايد عالوه بر آموزه های

بیشتر بود(.)1

تئوری مهارتهای عملی را نیز کسب نمايد ،نمود بیشتری پیدا

در سال  5119مطالعه ديگری که بصورت پايلوت در

می کند .زيرا در اين روش می توان نمايش فیلم را بارها تکرار

سالها  5111و  5115بر روی دانشجويان پزشکی انجام شده

کرد تا مخاطب بتواند در صورت نیاز مهارت عملی مورد نظر

بود منتشر گرديد .در اين مطالعه برنامه آموزشی دانشجويان در

را به طور مکرر مشاهده نمايد .حال چنانچه مدرس مربوطه نیز

بخش اطفال بصورت  8فیلم ويديويی کوتاه مدت اجرا گرديده

در زمان مشاهده فیلم ويديويی حضور داشته باشد امکان تبادل

و دانشجويان توسط  5مشاهدهگر مستقل قبل و بعد از اين

نظر و پرسش و پاسخ بین آموزش دهنده وآموزش گیرنده در

برنامه ويديويی ارزيابی شده بودند .در انتهای مطالعه مشاهده

هر قسمت از فیلم فراهم می گردد و اين امر به پربارتر شدن

شد که توانايی دانشجويان در ارائه مطالب مربوط به

دوره ی سیزدهم شماره اول

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

بیماریهای کودکان افزايش قابل توجهی داشت .همچنین

دانشجويان سال ششم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی

دريافت آنها از نمونه های واقعی بیماری ،پیشرفت واقعی نشان

شیراز يک دوره يکماهه کارآموزی – کارورزی را در بخش

داد( .)5در يک مطالعه ديگر در سال  ،5115استفاده ازيک فیلم

نورولوژی می گذرانند و با توجه به تخصصی بودن اين رشته

ويديويی که چگونگی اندازه گیری فشارخون را نمايش می داد

و کوتاه بودن دوره فوق ،سعی شده است که در کمترين زمان

به عنوان روش کمکی در آموزش دانشجويان پرستاری بهکار

ممکن ،بیشترين نتیجه گیری آموزشی حاصل گردد .به همین

رفت که نتیجه مطلوبی داشت .در اين روش با حضور مدرس

دلیل کالس های فوق در روز اول ورود دانشجويان به بخش

و دانشجو از يک فیلم  59دقیقه ای به عنوان روش کمکی در

در هر ماه برگزار می گردد.

آموزش استفاده شده بود(.)3

اين روش آموزشی بارها در سطوح مختلف آموزشی

يکی از مهمترين و در عین حال مشکلترين بخش های

کشورمان به کار گرفته شده است .به عنوان مثال در مطالعه ای

آموزشی در حیطه علوم پزشکی به خصوص برای دانشجويان

که در سال  1343در يکی از دبیرستانهای پسرانه شیراز انجام

پزشکی آموزش معاينات فیزيکی ()Physical examination

شد ،میزان تأثیر نمايش فیلم بر آموزش خوش بینی و کفايت

است ،چرا که در بسیاری از موارد تکیه کردن بر کتاب و

اجتماعی دانش آموزان بررسی گرديد .در اين مطالعه نیمه

تصاوير به تنهايی نمی تواند تمام نکات آموزشی را به دانشجو

تجربی ،محتوای آموزشی طی  5جلسه بصورت فیلم در گروه

منتقل نمايد در نتیجه ممکن است انتقال اطالعات کاربردی و

مداخله ارائه گرديد و سپس با گروه کنترل مقايسه شد .در

ايجاد مهارت های عملی به صورت ناقص صورت گیرد و يا

بررسی نتايج تمام عوامل کفايت اجتماعی شامل مهارت

بدلیل نبودن شرايط فیزيکی الزم و عدم وجود بیمار واقعی در

رفتاری ،مهارت شناختی ،مهارت هیجانی و آمايه انگیزش و

آن حیطه خاص ،تفهیم اين مطالب به درستی صورت نگیرد.

انتظارات در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل بصورت

لذا در صورت استفاده از روشهای چند وجهی آموزشی که

معناداری افزايش يافته بود( .)9در مطالعه ديگری که بر روی

همزمان حواس بینايی و شنوايی دانشجوی پزشکی را درگیر

دانشجويان پرستاری مشهد انجام شد گذاشتن و برداشتن سوند

سازد (مانند فیلم های ويديويی) می توان به افزايش تمرکز او

معده و همچنین پوشیدن و در آوردن دستکش وشستن

در زمان يادگیری کمک و مشکالت فوق را تا حدی برطرف

دستها به روش غیر جراحی به صورت نمايش با مربی و

نمود .اين امر درمعاينات سیستمعصبی( Neurological

نمايش با فیلم ويديويی آموزش داده شد .در اين مطالعه

 )Examinationکه بخش پیچیده تری از معاينات فیزيکی را

آموزش با مربی در دو حیطه از سه حیطه مهارتی مؤثرتر

شامل می شود ،اهمیت بیشتری پیدا می کند.

بود(.)5

بدين منظور بخش نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اکثر مطالعات انجام شده داخلی در مقطع آموزش عالی

کالسهايی را برنامه ريزی کرده که شامل چندين فیلم کوتاه

پزشکی ،روش ويديويی را با روش آموزش نمايشی زنده

آموزشی در ارتباط با معاينات اولیه نورولوژی می باشد و با

مقايسه کرده اند .به عنوان مثال مطالعه ای تجربی در سال

حضور دستیاران گروه برگزار می گردد .اين برنامه جديد

 1381که بر روی  91نفر از دانشجويان پرستای و مامايی انجام

آموزشی بر اساس نیاز دانشجويان طراحی شده و به عنوان

گرفت ،دو مهارت شستن دستها به روش جراحی و تعويض

اولین قدم در يادآوری مطالب قبلی و آشنايی با مطالب تکمیلی

پانسمان بصورت روش متداول (نمايشی) و ويديويی در 5

جديد استفاده می گردد.

گروه جداگانه آموزش داده شد و پس از  59ساعت از طريق
پس آزمون مورد قضاوت قرار گرفت .در اين مطالعه آموزش
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تأثیر نمايش فیلم ويديويی معاينات نورولوژی در...

متداول نمايشی نسبت به روش ويديويی تأثیر بیشتری به ويژه

نمايشی زنده به موازات هم و يا به صورت جايگزين پرداخته

در حیطه روانی – حرکتی داشت( .)6در يک مطالعه ديگر در

است .تا آنجايی که ما بررسی نموديم در کشور ما اين طرح

دانشکده پرستاری جهرم در سال  ،1384آموزشهای تئوری و

برای اولین بار برای دانشجويان پزشکی انجام شده است .ضمن

عملی دانشجويان در دو گروه جداگانه بصورت روش سنتی

اينکه در طرح ما (بر خالف ساير انواع مشابه) ،جايگزينی

(گروه اول) و روش سیستم مجازی و انیمیشین های تعاملی

روش نمايشی به جای استاد صورت نمی گیرد ،بلکه همزمان

(گروه دوم) انجام گرفت و سپس با هم مقايسه شد .در آموزش

با اجرای فیلم بحث و تبادل نظر  -در حضور آموزش دهندهای

تئوری میانگین نمره در گروه تجربی باالتر بود اما در آموزش

در سطح باالتر -و در صورت لزوم معاينه زنده بر روی خود

عملی اختالف معنادار نبود .در نتیجه گیری کلی ،نويسندگان

دانشجويان نیز انجام می شود .اين روش به عنوان مقدمه ای بر

پیشنهاد کرده بودند که استفاده از سیستم های مجازی بدلیل

آموزش های تکمیلی در بخش ها انجام می گیرد و هدف آن

فعال بودن فراگیر در امر يادگیری می تواند در کنار روشهای

ايجاد آمادگی ذهنی برای دريافت بهتر معاينات واقعی بر بالین

سنتی ،آموزشیات مفیدی را در فهم عمیقتر فراگیر به جا

بیمار می باشد و همین خصوصیت است که آن را از طرح های

بگذارد(.)7

قبلی متمايز کرده و بديع می سازد.

اين مطالعات عمدتاً ،در حیطه آموزش های عملی پرستاری
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