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چکیده
مقدمه :با رشد و توسعه روز افزون فناوری اطالعات ،همه ابعاد زندگی و از جمله آموزش و یادگیری دستخوش تغییر و تحول شده
است .استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نوین آموزشی نقش زیادی در ایجاد انگیزه و عالقه دانشجو بازی می کند .لذا هدف از مطالعه
حاضر تعیین موثرترین و بیشترین تکنولوژی های آموزشی توسط از دیدگاه دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه در دانشگاه علوم
پزشکی مشهد در سال  6931بود.
روش بررسی :این مطالعه از نوع توصیفی پیمایشی بود .جامعه آماری شامل دانشجویان مقطع علوم پایه رشته پزشکی عمومی دانشگاه
علوم پزشکی مشهد به تعداد 07نفر بود .روش نمونه گیری غیر تصادفی دسترس و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد
بود .میزان روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصین و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ  7.0بدست آمد .در
نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSو آمار توصیفی (شامل فراوانی ،درصد فراوانی) آنالیز شد.
نتایج :از دیدگاه دانشجویان موثرترین وسایل کمک آموزشی برای یادگیری آناتومی نرم افزار های قابل نصب روی گوشی موبایل
( )%1..6و کمترین تاثیر مربوط به استفاده از فلش کارت ( ) %6بود .بیشترین نرم افزارهای مورد استفاده توسط دانشجویان ،نرم افزار
اطلس آناتومی  Netterو نرم افزار سه بعدی  3D- essential anatomyبود .تصاویر و پوسترهای آموزشی ( ،)%61.3فیلمهای
نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر نشان داد ،نرم افزارهای اموزشی بیشتر مورد توجه دانشجویان پزشکی هستند و برای یادگیری
اناتومی استفاده می شود.
واژههای کلیدی :آناتومی ،آموزش ،تکنولوژی ،نرم افزار
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* (نویسنده مسئول)؛ تلفن02155515120 :پست الکترونیکیshabnammhmmd@yahoo.com
تاریخ دریافت1129/01/02 :

تاریخ بازبینی1129/02/22 :

تاریخ پذیرش1129/00/25:

] [ DOI: 10.18502/jmed.v13i3.341
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آموزشی آناتومی ( ،)%61.1مدلهای پالستیکی ( ،)%66.6سناریو بالینی ( )%67.1و کتاب ( )%1.0در رده های بعدی قرار داشتند.
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شبنم محمدی و همکاران

مقدمه
پیشرفت روز افزون علم کامپیوتر و فناوری اطالعات ،بر تمام

کرمانی و همکاران استفاده از پاورپوینت به عنوان وسیله

جنبه های زندگی و از جمله فرایند آموزش تاثیر بسزایی

کمک آموزشی دیداری -شنیداری برای ارائه درس فیزیولوژی

گذاشته است ( .)6وسایل کمک آموزشی به عنوان بخشی از

دانشجویان کارشناسی بررسی کرد .نتایج نشان داد که

تکنولوژی های نوین آموزشی محسوب می شوند و به هر نوع

پاورپوینت نه تنها در دانشجویانی که سبک یادگیری دیداری و

وسیله ،ابزار اطالق میشود که باعث افزایش کیفیت تدریس

شنیداری دارند موثر است بلکه در دانشجویان با سبک یادگیری

شود .وسایل کمک آموزشی نقش زیادی در ایجاد انگیزه و

نوشتاری و مهارتی موثر است ( .)1در مطالعه ای که در سال

عالقه دانشجو و سهولت در یادگیری بازی می کنند و پیشرفت-

 .761در پاریس انجام شد گزارش شد که استفاده از

های زیادی در تکنولوزی ساخت آنها در دهه های اخیر صورت

سیموالتور آناتومی پرینه باعث افزایش یادگیری رزیدنت های

گرفته است ( .). ،6آناتومی درس سختی برای دانشجویان است

رشته زنان در زمینه آناتومی کف حفره لگن و جراحیهای

به دو دلیل :یکی در ترم اول که دانشجو تازه از دبیرستان وارد

مربوطه میشود ( .)0در مطالعه دیگری در سال  .761در چین

دانشگاه میشود ،مدیریت فردی قوی ندارد .چون در دبیرستان

 6.7دانشجو وارد مطالعه و به طور تصادفی به سه گروه تقسیم

نظام آموزشی دانش آموز را میچرخاند و در حالیکه در دانشگاه

شدند .گروه اول تصاویر سیتیاسکن ،گروه دوم تصاویر سه

مدیریت فردی الزم است که هنوز به این درجه از توانمندی

بعدی و گروه سوم با مدلهای پرینت سه بعدی شکستگی نخاع

نرسیده است (.)9

آموزش دیدند .نتایج نشان داده شد که استفاده از مدلهای

زیادی ندارد و اغلب اصطالحات عربی یا انگلیسی است ،بنابراین

سی تی اسکن و سه بعدی بهتر بود و به تفهیم مطلب کمک

مورد استفاده منابع محدود است و اثر بخشی آموزش مهم است

زیادی کرد (.)0

(.)9

در مطالعه دیگری در سال  .769بر روی دانشجویان پزشکی

های آموزشی به خصوص در تدریس دروسی که ارائه آنها از نظر

فیزیولوژی قلب آموزش داده شد .نتایج نشان داد که %30

دانشجویان سخت و خستهکننده است تدریس را مطلوبتر و

دانشجویان از این آموزش رضایت داشتند .به ترتیب  %01و

جذابتر میکند .استفاده از فیلم ،عکس و انیمیشن در کنار

 %01از دانشجویان اعالم کردند که اطالعات و فهمشان در

متون آموزشی منجر به ایجاد تعادل در یادگیری شنیداری و

زمینه آناتومی و فیزیولوژی قلب بعد از آموزش با

دیداری شده و عالقه به یادگیری را در فراگیران افزایش می-

اولتراسونوگرافی افزایش یافت ( .)3در تحقیقی که در سال

دهد .نرمافزارهای آموزشی با توجه به تنوع ،جذابیت و نوگرایی

 6901بر روی دانشجویان پرستاری ساوه انجام شد سه وسیله

به عنوان یک روش فراگیر محور فرصتی برای ارتقا یادگیری و

کمک آموزشی پاورپوینت ،اورهد و وایت بورد با هم مقایسه شد.

باالرفتن انگیزه را فراهم مینماید ( .)1 ،.وسایل کمک آموزشی

نتایج نشان داد که از نظر دانشجویان به ترتیب پاورپوینت ،وایت

به عنوان مکمل آموزش باعث تفهیم بهتر ،ثبات و حفظ طوالنی

بورد و بعد آورده به عنوان وسایل کمک آموزشی ارجح انتخاب

مدت مطالب فرا گرفته شده می شوند و به آموختههای ما عمق

شد ( .)67نتایج مطالعهای که بر روی  669نفر دانشجوی

و پایداری میبخشند .در انتخاب نوع تکنولوژیهای آموزشی

پزشکی سمنان مقطع علوم پایه نشان داد که استفاده از موالژ،

مورد استفاده ترجیح ،عالقه و انگیزه فراگیر هم اهمیت دارد (،1

بیان خوب استاد ،استفاده از سناریو بالینی ،مرور مباحث تئوری
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تحقیقات نشان میدهد که استفاده از وسایل و تکنولوژی-

سال دوم در پاریس انجام شد .به کمک سونوگرافی آناتومی و
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ثانیا" :آناتومی ذاتا" درس سختی است و اصالحات فارسی

پرینت سه بعدی شکستگی نخاع از نظر دانشجویان از تصاویر

 .1.تکنولوژی های آموزشی موثر بر یادگیری درس آناتومی

در کالس عملی و استفاده از تصاویر آموزشی بیشترین تاثیر را

را در برمیگرفت .از آنجا که دانشجویان در مقطع علوم پایه

در یادگیری درس آناتومی دارد (.)66

ورودی یک سال بررسی شد  ،ابزار پژوهش پرسشنامه محقق

در مطالعه دیگری ،استفاده از نرمافزارهای آناتومی نصب

ساخته بود .دادههای مورد نیاز از طریق پرسشنامهای مشتمل بر

شده بر روی تلب در میزان یادگیری درس آناتومی بررسی شد.

اطالعات دموگرافیک دانشجویان و سواالت مربوط به ارجحیت

اپلیکیشنهایی مانند  3D4medica ،visible bodyو

وسایل کمک آموزشی طراحی شدهاند ،جمعآوری گردید .تعداد

اطلس جیبی آناتومی برای تدریس آناتومی سه بعدی ارگانهای

گویههای پرسشنامه صرفنظر از ویژگیهای دموگرافیک 3 ،گویه

مختلف بدن مفید واقع شد ( .)6.در نتایج تحقیق دیگری نشان

بود و مقیاس اندازه گیری آنها بصورت اسمی یا ترتیبی بوده

داد نصب  iPadروی گوشی موبایل به تفهیم درس آناتومی

است .در پرسشنامه سواالت باز هم وجود داشت که دانشجو در

کمک کرد ( .)69به عالوه ،محققین دیگری گزارش کردند که

صورت تمایل وسایل کمک آموزشی دیگری را معرفی میکرد.

استفاده از نرمافزار ،سیموالتور و پالستینیشن برای آموزش

روایی محتوایی پرسشنامه زیر نظر اساتید مجرب بررسی گردید

آناتومی مفید است .بوی فرمالین و فنول جسد ناشی از فیکس

 .به این ترتیب که پرسشنامه به  61نفر از دانشجویانی که در

آن جز مواردی است که برای فراگیران ناخوشایند است و تمایل

مطالعه وارد نشده بودند ،داده شد تا پرسشنامه را پر نمایند.

آنها را به استفاده از نرمافزار ،سیموالتور و قطعات پالستینه

میزان پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ  7.0بدست آمد.

شده بیشتر میکند (.)61

دادهها وارد کامپیوتر شد و با استفاده از نرم افزار  SPSSو آمار

هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی تکنولوژیهای آموزشی

توصیفی شامل فراوانی ،درصد فراوانی آنالیز شد.

توسط دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه در دانشگاه علوم
پزشکی مشهد در سال  6931بود.

نتایج

روش کار

دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه مورد بررسی قرار گرفت .در

این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است که در دانشگاه

نهایت  07دانشجوی پزشکی ورودی نیمسال اول و دوم سال

علوم پزشکی مشهد در سال  6931انجام شد .جامعه آماری

 6931پرسشنامه را تکمیل کردند .از دانشجویان تحت مطالعه

شامل  07نفر دانشجویان مقطع علوم پایه رشته پزشکی عمومی

 17نفر پسر ( )%10/61و  97نفر دختر ( )% 1./01بودند.

دانشگاه علوم پزشکی که  97نفر دختر و  17نفر پسر بودند.

میانگین سنی دانشجویان  63/37بود که بیشترین سن  .6و

روش نمونهگیری دسترس بود که کلیه دانشجویان واجد شرایط

کمترین سن  63بود (جدول .)6

جدول  .6ویژگیهای دموگرافیک دانشجویان پزشکی مورد مطالعه
کل دانشجویان

07

677

دانشجویان دختر

97

1..01

دانشجویان پسر

17

10.61

میانگین سنی

63.37

-

حداقل سن

63

-

حداکثر سن

.6

-
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ویژگی دموگرافیک

تعداد

درصد
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در این مطالعه موثرترین تکنولوژیهای آموزشی از دیدگاه
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درصد اهمیت وسایل کمک آموزشی در یادگیری درس آناتومی

نرمافزارهای مورد استفاده توسط دانشجویان به ترتیب نرم افزار

از نظر دانشجویان پزشکی در نمودار شماره  -6ارائه شده است.

اطلس آناتومی  Netterو نرمافزار سه بعدی 3D- essential

نرمافزارهای قابل نصب روی گوشی موبایل ( ،)%1..6تصاویر و

 anatomyبود .نرمافزارهای visible body human

پوسترهای آموزشی ( ،)%61.3فیلمهای آموزشی آناتومی

atlas of ،3D-Skeleleton ،E & P ،anatomy
 human anatomyو  Atlas of Sobottaدر ردههای

( ،)%67.1کتاب ( )%1.0و فلش کارت ( )%6بود .از نظر

بعدی از نظر بیشترین کاربرد قرار داشتند .در مورد فیلمهای

دانشجویان موثرترین وسایل کمک آموزشی نرمافزارهای قابل

آموزشی دانشجویان تاکید داشتند که اگر فیلمها به زبان فارسی

نصب روی گوشی موبایل ( )%1..6بود (جدول  .).بیشترین

باشد در یادگیری موثرتر خواهد بود.

( ،)%61.1مدلهای پالستیکی ( ،)%66.6سناریو بالینی

جدول  ..فراوانی تکنولوژیهای آموزشی مورد استفاده از دیدگاه دانشجویان پزشکی
تعداد و درصد

تعداد و درصد

(دختر)

(پسر)

نرمافزارهای موبایل

(61)%.7.1

(61)%.6.1

پوستر و تصاویر

(1)%1.3

(0)%3.7

فیلم آموزشی

(1)%0.1

(1)%1.3

مدل پالستیکی

(7)%7

(0)66.6%

سناریو بالینی

(1)%1.3

(9)%1.0

کتاب

(6)%6

(9)%1.0

فلش کارت

(6)%6

(7)%7

تکنولوژی های آموزشی
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نمودار  -1توزیع فراوانی نظرات دانشجویان پزشکی نسبت به وسایل کمک آموزشی موثر بر یادگیری درس آناتومی

 .11تکنولوژی های آموزشی موثر بر یادگیری درس آناتومی

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نرمافزارهای قابل نصب

سمنان مقطع علوم پایه نشان داد که استفاده از موالژ ،بیان

روی گوشی موبایل بیشترین کاربرد و اهمیت را از نظر

خوب استاد ،استفاده از سناریو بالینی ،مرور مباحث تئوری در

دانشجویان هزاره سوم دارند .این میتواند به این علت باشد که

کالس عملی و استفاده از تصاویر آموزشی بیشترین تاثیر را در

نرمافزارها و کتابهای الکترونیک که بسیاری از آنها به صورت

یادگیری درس آناتومی دارد ( .)66همسو با این مطالعه ،در

رایگان روی گوشی قابل نصب هستند و در هر زمان و مکان

مطالعه ما نیز استفاده از موالژ ،تصویر آموزشی و سناریو بالینی

قابل دسترسی و همراه دانشجو میباشند .مطالعات نشان می-

موثر بود .در مطالعه ما استفاده از فیلم و نرمافزار آموزشی هم

دهند که استفاده از نرمافزارهای جدید آموزشی در دو دهه

بررسی شد که در این تحقیق در مورد آنها بررسی به عمل

اخیر افزایش یافته است.

نیامده بود.

آناتومی نصب شده بر روی تلب در میزان یادگیری درس

یادگیری تاثیر دارند .از جمله در مطالعهای که استفاده از

آناتومی بررسی شد .در کنار نرم افزار ،نکات بالینی و کوئیزهایی

پاورپوینت به عنوان وسیله کمک آموزشی دیداری -شنیداری

نیز گنجانده شده بود .اپلیکیشنهایی مانند ،visible body

برای ارائه درس فیزیولوژی دانشجویان کارشناسی بررسی شد.

 3D4medicaو اطلس جیبی آناتومی برای بررسی آناتومی

نتایج نشان داد که پاورپوینت نه تنها در دانشجویانی که سبک

سهبعدی ارگانهای مختلف بدن مفید واقع شد ( .)6.در

یادگیری دیداری و شنیداری دارند موثر است بلکه در

مطالعه دیگری نصب  iPadروی گوشی موبایل به تفهیم درس

دانشجویان با سبک یادگیری نوشتاری و مهارتی موثر است

آناتومی کمک کرد ( .)69در یک مقاله مروری به بررسی نقاط

(.)1در مطالعه دیگری که در سال  .761در پاریس انجام شد

ضعف و قوت تکنولوژیهای آموزشی مانند استفاده از

گزارش شد که استفاده از سیموالتور آناتومی پرینه باعث

سیموالتورها ،تشریح حیوانات ،پالستینیشن و واقعیت مجازی

افزایش یادگیری رزیدنتهای رشته زنان در زمینه آناتومی کف

پرداخته شد .در این مقاله نتیجهگیری شد که استفاده موارد

حفره لگن و جراحیهای مربوطه میشود ( .)0در تحقیق

یادشده برای آموزش آناتومی مفید است .بخصوص بوی فرمالین

دیگری بر روی  6.7دانشجو نشان داده شد که استفاده از

و فنول جسد ناشی از فیکس آن جز مواردی است که برای

مدلهای پرینت سه بعدی شکستگی نخاع از نظر دانشجویان از

فراگیران ناخوشایند است و تمایل آنها را به استفاده از نرمافزار،

تصاویر سیتیاسکن و سه بعدی بهتر بود و به تفهیم مطلب

سیموالتور و قطعات پالستینه شده بیشتر میکند (.)61

کمک زیادی کرد ( .)0در مطالعه دیگری در سال  .769بر

کنار سالن های تشریح موثر دانست ( Saltarelli .)61و

کمک سونوگرافی آناتومی و فیزیولوژی قلب آموزش داده شد.

 Lewisدر  .761دریافتند که تکنولوژی نرمافزارهای جدید

نتایج نشان داد که  %30دانشجویان از این آموزش رضایت

آناتومی بعنوان یک یادگیری مکمل در کنار آموزش فعلی مفید

داشتند .به ترتیب  %01و  %01از دانشجویان اعالم کردند که

است ( .)61 ،60فیلمهای آموزشی به خصوص دانشجویان تاکید

اطالعات و فهمشان در زمینه آناتومی و فیزیولوژی قلب بعد از

داشتند که فیلمهای دوبله شده به زبان فارسی در درجه بعدی

آموزش با اولتراسونوگرافی افزایش یافت ( .)3در تحقیقی که در

اهمیت بودند .این ممکن است به این دلیل باشد که زبان

سال  6901بر روی دانشجویان پرستاری ساوه انجام شد سه

انگلیسی دانشجویان نیاز به تقویت بیشتری دارد.

وسیله کمک آموزشی پاورپوینت ،اورهد هد و وایت بورد با هم

نتایج مطالعهای که بر روی  669نفر دانشجوی پزشکی

مقایسه شد .نتایج نشان داد که از نظر دانشجویان به ترتیب
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نتیجه گیری

 وایت بورد و بعد اورهد به عنوان وسایل کمک،پاورپوینت

با توجه به اینکه بیشتر نرمافزارها مورد استفاده فراگیران

، مطابق با نتایج این مطالعات.)67( آموزشی ارجح انتخاب شد

 محور هستند و مشارکت-قرار گرفتند و این نرمافزارها دانشجو

در تحقیق ما نیز وسایل کمک آموزشی بخصوص نرمافزارهای

 نتایج این تحقیق نشان داد.و عالقه دانشجو را به دنبال دارند

کاربردی آناتومی و قابل نصب روی گوشها بر میزان یادگیری

که بکارگیری تکنولوژیهای آموزشی مناسب بر انگیزه

- از جمله محدودیتهای این تحقیق می.تاثیر بسزایی داشتند

 به عالوه.دانشجویان برای یادگیری درس آناتومی میافزاید

توان به کوچک بودن جامعه آماری پژوهش اشاره کرد که برای

تجسم فضایی از هر ارگان بدن در ذهن دانشجو ایجاد می شود

تحقیقات بعدی مطالعهای گستردهتر و با حجم نمونه باالتر

.که باعث درک بهتر درس و افزایش بازده آموزشی میشود

 همچنین پیشنهاد میشود مشابه این تحقیق.توصیه می شود
در دانشجویان سالهای باالتر پزشکی انجام شود و نتایج با هم
.مقایسه گردد
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Abstract
Introduction: With

the growing information technology, all aspects of life, including education and

learning, have undergone a change. The use of modern educational tools and technologies plays a
role in motivating students. Therefore, the purpose of this study was to investigate the most
effective educational technologies from the viewpoints of medical students of the basic sciences of
Mashhad University of Medical Sciences in 2017
Methods: This

study was a descriptive survey study. The statistical population consisted of the 70

students of the basic sciences in the field of general medicine of Mashhad University of Medical
Sciences. The sampling method was a census and the research instrument was a researcher-made

[ Downloaded from jmed.ssu.ac.ir on 2022-05-18 ]

and standard questionnaire. Content-related validity obtained by expert specialist and reliability was
obtained using Cronbach's Alpha coefficient 0.8. Finally, the data were analyzed using SPSS
software and descriptive statistics (frequency, frequency percent and chart).
Result:

From view of medical students, the most effective educational assistance was software

installed on mobile phones (42.1%) and the least effect was for flash cards (1%). The most software
used by the students was Netter Anatomy Atlas Software and 3D-essential anatomy software.
Educational figures and posters (14.9%), films (14.5%), models (11.1%), clinical scenarios (10.6%)
and books (5.7%) were in the next category.
Conclusion:

Considering, that most software is used by learners, these software programs are

student-oriented and have student participation and interest.
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