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طراحي و توليد نرمافزار آموزشي مهارتهای باليني ويژة دانشجويان پزشکي و
پيراپزشکي به شيوة چندرسانهای
داریوش رخافروز ،عضو هیئت علمی دانشکدة پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور ،اهواز ،ایران
ندا صیادی٭ ،عضو هیئت علمی دانشکدة پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور ،اهواز ،ایران
اشرف السادات حکیم ،عضو هیئت علمی دانشکدة پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور ،اهواز ،ایران
طاهره طالیی ،کارشناس  ،EDCدانشگاه علوم پزشکی یاسوج ،ایران
علیرضا اولیپور ،عضو هیئت علمی دانشکدة پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور ،اهواز ،ایران

چکیده :یکی از وسایل کمك آموزشی که در آموزش میتوان مورد استتااده رترارداد ویتدیو استت .امتروزه استتااده از
وسایل آموزشی چندرسانهای نقش مهمی در یادگیری ایاا میکند .پژوهش حاضر با هتد ارزشتیابی میتزان یتادگیری
دانشجویان در آشنایی با مهارتهای بالینی از طریق تدریس به روش پرسش و پاست و توضتی ی ،و آمتوزش از طریتق
فیلم ویدیویی طراحی گردید .در این مطالعه  011دانشجو در رشتههای پرستاری ( 01نار) و فوریتهتای پزشتکی (01
نار) به مدت یك نیمسال ت صیلی ت ت آموزش با روش پرسش و پاست و توضتی ی بته همتراه فتیلم ویتدیویی رترار
گرفتند .سپس میزان رضایت دانشجویان با استااده از پرسشنامه ،و میزان یادگیری بته کمتك ارزشتیابی ت صتیلی در
پایان ترم بررسی شد .دادههای جمعآوریشده نشان داد که میزان رضتایت از ایتن روش آموزشتی در بتین دانشتجویان
 %01و پیشرفت یادگیری % 01بود .همچنین دانشجویان در این روش ،مااهیم درستی را بته رتورت معنتادار آموختته
بودند ( )P = 1/10و کارایی بهتری در انجام مهارت داشتند .میتوان از آموزش چندرسانهای به همراه دیگتر روشهتای
تدریس برای بهبود روند آموزش و افزایش میزان رضایت در بین یادگیرندگان از طریق یادگیری معنی دار بهره جستت،
و به این شیوه کارآیی دانشجویان را در انجام این مهارتهای بالینی مهم افزایش داد.
کلیدواژهها  :نرمافزار ،مهارت بالینی ،دانشجو ،آموزش چندرسانهای
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راحتی تاستیر متی کنتد .مزیتت دیگتر فتیلم ویتدیویی
استااده از رنگ ،حرکت و ر نههای مختلف استت کته
این موارد همراه با ردا و تصویر باعتث آمتوزش بیشتتر
یادگیرندگان میشود .بستابل مدت زمان مناستب بترای
فیلم ویدیویی را 01تا 01دریقه ذکر کرده است (بستابل
 .)0112سهولت تولید و ارزانتی نستبی فتیلم ویتدیویی
باعتتث شتتده استتت کتته ویتتدیو از فتتیلم ،عمتتومیتتتر و
انعطا پذیرتر باشد و در نتیجته گترایش بته آمتوزش از
طریق وسایل کمتك آموزشتی رتوتی-تصتویری بترای
بهبود مهارتهای بالینی ،افزایش یابد (کلهری .)0201با
توجتته بتته مزایتتای ذکتتر ،شتتده در متتورد آمتتوزش
چندرسانهای ،مطالعة حاضر بتا هتد ارزشتیابی میتزان
یادگیری دانشجویان در آشنایی با مهتارتهتای بتالینی
لولهگذاری بینتی-معتدی ،لولته گتذاری داختل تراشته،
بخیهزدن ،گذاشتن سوند در مجترای ادراری ،گذاشتتن
 ،CVPگرفتن خط وریدی از طریتق تتدریس بته روش
پرسش و پاس و توضی ی همراه بتا آمتوزش از طریتق
فیلم ویدئویی طراحی شد تا از نتایج این مطالعته بتتوان
برای بهبود یادگیری درموارد ذکرشده بهره جست.

یکتتی از وستتایل کمتتك آموزشتتی کتته در آمتتوزش
می تتوان متورد استتااده رترار داد ویتدیو استت (فتاولو
 .)0991فیلم ویدیویی میتواند بته عنتوان یتك وستیلة
آموزشی بهکار رود زیرا خصوریات من صر به فترد ایتن
وسیله می تواند تأمینکنندة بازخورد مستتقیم در متورد
ظرفیتهای فراگیر در ارتباطات بین فتردی و یتادگیری
در حیطتتة روانتتی-حرکتتتی باشتتد (بستتتابل  .)0112از
مزایای آموزش ویتدیویی امکتان ذخیترهستازی فتراوان
اطالعات ،ایجتاد تتداوم در ارائتة اطالعتات ،عتدم ایجتاد
اضتتطراد در زمتتان آمتتوزش ،و اضتتافه کتتردن اطالعتتات
جدید به مطالب ربلی است (جی کمتا  .)0999کلهتری
به نقل از ونتری بیان میکند که  01دریقه نمایش فیلم
برابر یك زمان یادگیری یك ستاعته یتا بیشتتر استت و
تأکید دارد که فیلم آموزشی باید از چند رستمت مجتزا
تشکیل شده باشد؛ هر رسمت  6-7دریقه زمتان داشتته
باشد و بعد از پایان هر رسمت باید نمایش فیلم را بترای
پاس به سؤاالت احتمالی بینندگان متورف ساخت و در
رورتی که بینندگان به رورت گروهی هستند ،آنها را
روش کار
به ب ث گروهی وادار ساخت (کلهتری  .)0201کلهتری
در این مطالعه ابتدا با استتااده از ستایتهتای معتبتر
به نقل از هرن و همکاران بیان میدارد که هم تلویزیون
علمی ،مطالب آموزشی و فیلمهای آموزشی تهیه گردید
و هم ویدیو باعث ایجاد تجارد من صر به فرد در متورد
و مطالب در رالب یك ستیدی آموزشتی بتا استتااده از
مورعیتها و پدیدهها میشوند که ایجاد این تجربهها در
نتترمافزارهتتای ستتاخت ستتیدی اتتتوران و نتترمافزارهتتای
کالس یا کتاد بستیار مشتکل استت (کلهتری .)0201
گرافیکی دیگر به رورت چندرسانهای آماده شتد .گتروه
زمانی که آموزش ویدیویی در گروه مورد استتااده رترار
هد در این مطالعه دانشجویان پرستاری بعتد از پایتان
میگیرد ،یك م رك خود برای ب ث در مورد ایتدههتا
ترم دوم ت صیلی در مقطتع کارشناستی ،و دانشتجویان
پدید آمده است که اگر به طور رت ی متورد استتااده
رشتة فوریتهای پزشکی در مقطع کاردانی بودند .تعداد
ررار گیرد ،یك وسیلة آموزش روی م سود متیگتردد.
افراد شرکتکننده در مطالعه  011نار بودند که پتس از
فیلم باعث ت ریك حس بینایی و شنوایی به طتور تتوأم
کسب رضایت وارد مطالعه شدند .از این تعداد  01نار از
می شود و توانایی مشکلگشتایی در فراگیتران را بهبتود
رشتة فوریتهای پزشتکی و  01ناتر مربتو بته رشتتة
متتیبخشتتد و دارای ایتتن توانتتایی استتت کتته ارزشهتتا و
پرستاری بودنتد .روش تتدریس بترای گتروه هتد بته
اعتقادات فراگیران را بر اساس عملکرد آنان تغییر دهد.
رورت پرسش و پاس و توضی ی همراه بتا استتااده از
آموزش از طریق فیلم ویدیو دارای این مزیت است که
فیلم ویدیویی و به مدت یك نیمسال ت صیلی بود .بعتد
رابلیت تورف و شروع دارد و باعث میگردد کته متدرس
از پایان ترم ت صیلی ،نظرات دانشجویان ت ت آمتوزش
ارزشیابی منسجم تری از یادگیرنده داشته باشد .از دیگر
در مورد ایتن روش آموزشتی بتا استتااده از پرسشتنامه
مزایای فیلم ویدیویی این است که متدرس متیتوانتد از
جمعآوری شد.
این رسانه بهرورت فردی یا گروهی استااده کنتد .ایتن
رسانه باعث ایجاد سرمشق بترای رفتارهتای مخصتو ،
نگرشها و ارزشها میشود و بته معنتای وارعتی باعتث
ایجاد ب ث میگردد ،زیترا مورعیتتهتای زنتدگی را بته
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نتایج
یافتههتای مطالعتة حاضتر نشتان داد کته  %21افتراد
شتترکتکننتتده در پتتژوهش متترد ،و بقیتته زن بودنتتد.
همچنین نتایج نشان داد که دانشجویانی کته از هتر دو
شتتیوة تتتدریس(یعنتتی روش تتتدریس رایتتج ،در کنتتار
نرمافزارهای آموزشی) بهرهمند شده انتد %01 ،پیشترفت
در یادگیری از خود نشان دادنتد .یادگیرنتدگان در ایتن
روش ،مااهیم درسی را به رورت معنادار آموخته بودند
( )P=1/10و کارآیی بهتری در انجام مهتارت داشتتند.
میزان رضایت از این روش آموزشی در بین دانشتجویان
 %01بتترآورد گردیتتد .در ایتتن مطالعتته دررتتد موفقیتتت
دانشجویانی که همراه با فتیلم آمتوزش دیتده بودنتد در
لولهگذاری  %09و در آنهایی که از این طریق آمتوزش
ندیده بودند  %22بود ( .)P=1/10همچنین بتین میتزان
مهارت در مورد گذاشتن CVPو مشاهدة فیلم ،ارتبتا
معناداری وجود داشت (.)P=1/10
بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که  %09ازدانشجویانی
که فیلم لولهگذاری تراشه را دیده بودند موفق ،و از
آنهایی که فیلم را ندیده بودند  %22موفق بودند
( .)P=1/10در این راستا مطالعهای توسط هاوارد و
همکارانش در سال  0117با عنوان «استااده از آموزش
ویدیویی در موفقیت برای لولهگذاری تراشه» انجام شد.
نتایج مطالعه نشان داد که از گروهی که فیلم ویدیویی
دیده بودند %2 ،در حین لولهگذاری ،وارد مری شده
بودند .درحالی که این عدد برای گروهی که فیلم
ویدیویی ندیده بودند %07 ،بود (هاوارد .)0110

01

این یافته با نتایج مطالعة حاضر همسان میباشد.
همچنین در این پژوهش پیشرفت در یادگیری % 21
بود و با مطالعهای که توسط ریچارد مایر و رکسانا
مورانو در سال  0110باعنوان «انیمیشن ،ایدهای برای
یادگیری چندرسانهای» انجام شد نیز نتایج نشان داد
که استااده از انیمیشن همراه با پیامهای مت رك
میتواند در یادگیری تأثیر زیادی داشته باشد (ریچارد
.)0110
ماهلر و کولیك در سال  0990در یك مطالعه به
بررسی اثرات آموزش ربل از عمل از طریق ویدئو بر
روی عقاید خود کارآمدی و بهبودی بیماران ت ت عمل
جراحی  CABGپرداختند .نتایج نشان داد که
بیمارانی که یکی از برنامههای ویدیویی را دیده بودند،
احساس میکردند که به طور چشمگیری بهتر مطلع
شدهاند و اطالعات بیشتری را کسب کردهاند ،برای
بهبودی بهتر آماده شدهاند و احساس خودکارآمدی
بیشتری دارند (ماهلر و کولیك  .)0990این یافته با
نتایج مطالعة حاضر مبنی بر کارآمدی بهتر در انجام
مهارت ،در یك راستا میباشد .به طور کلی یافتههای
مطالعة حاضر نشان داد که کاربرد وسایل آموزش
چندرسانهای میتواند باعث افزایش رضایت ،ت قیق
یادگیری معنادار و بهبود مهارتهای بالینی شود.
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