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 (saed_sayadi_neda@yahoo.com)                                                               ارشد پرستاری کارشناس  :نویسنده مسئول*

امتروزه استتااده از    .مورد استتااده رترارداد ویتدیو استت     توان یمیکی از وسایل کمك آموزشی که در آموزش  :چکیده

پژوهش حاضر با هتد  ارزشتیابی میتزان یتادگیری      .کند یمنقش مهمی در یادگیری ایاا  یا رسانهوسایل آموزشی چند

و آمتوزش از طریتق    ،بالینی از طریق تدریس به روش پرسش و پاست  و توضتی ی   یها مهارتدر آشنایی با  دانشجویان

 01) پزشتکی  یهتا  تیفورو ( نار 01) پرستاری یها رشتهدانشجو در  011در این مطالعه  .ویی طراحی گردیدیفیلم وید

ویی رترار  ی ی بته همتراه فتیلم ویتد    روش پرسش و پاست  و توضتی   به مدت یك نیمسال ت صیلی ت ت آموزش با( نار

و میزان یادگیری بته کمتك ارزشتیابی ت صتیلی در      ،نامه سپس میزان رضایت دانشجویان با استااده از پرسش .گرفتند

شده نشان داد که میزان رضتایت از ایتن روش آموزشتی در بتین دانشتجویان       آوری جمع یها داده. پایان ترم بررسی شد

دار آموختته  ادرستی را بته رتورت معنت     همچنین دانشجویان در این روش، مااهیم .بود % 01و پیشرفت یادگیری% 01

 یهتا  روش دیگتر به همراه  یا رسانهآموزش چند از توان یم. و کارایی بهتری در انجام مهارت داشتند( P=  10/1) بودند

 ،ادگیری معنی دار بهره جستت تدریس برای بهبود روند آموزش و افزایش میزان رضایت در بین یادگیرندگان از طریق ی

 .بالینی مهم افزایش داد یها مهارتیی دانشجویان را در انجام این آو به این شیوه کار

 یا رسانهآموزش چند دانشجو، الینی،مهارت ب افزار، نرم : ها واژهلیدک
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 مقدمه 

      یکتتی از وستتایل کمتتك آموزشتتی کتته در آمتتوزش     

 فتاولو )متورد استتااده رترار داد ویتدیو استت       تتوان  یم

 ةتواند بته عنتوان یتك وستیل    فیلم ویدیویی می(. 0991

وریات من صر به فترد ایتن   کار رود زیرا خص هآموزشی ب

بازخورد مستتقیم در متورد    ةکنند مینأتتواند  می هوسیل

فراگیر در ارتباطات بین فتردی و یتادگیری    های یتظرف

از (. 0112بستتتابل ) حرکتتتی باشتتد - روانتتی ةدر حیطتت

ستازی فتراوان    ذخیتره امکتان  مزایای آموزش ویتدیویی  

جتاد  اطالعتات، عتدم ای  ارائتة  اطالعات، ایجتاد تتداوم در   

و اضتتافه کتتردن اطالعتتات  ،اضتتطراد در زمتتان آمتتوزش

 کلهتری (. 0999جی کمتا  ) جدید به مطالب ربلی است

دریقه نمایش فیلم  01کند که ونتری بیان می به نقل از

برابر یك زمان یادگیری یك ستاعته یتا بیشتتر استت و     

کید دارد که فیلم آموزشی باید از چند رستمت مجتزا   أت

ریقه زمتان داشتته   د 6-7سمت هر ر ؛تشکیل شده باشد

باشد و بعد از پایان هر رسمت باید نمایش فیلم را بترای  

االت احتمالی بینندگان متورف ساخت و در ؤپاس  به س

را  ها آن ،رورتی که بینندگان به رورت گروهی هستند

کلهتری   .(0201کلهتری  ) به ب ث گروهی وادار ساخت

هم تلویزیون  که دارد یمبه نقل از هرن و همکاران بیان 

من صر به فرد در متورد   اردو هم ویدیو باعث ایجاد تج

در  ها تجربهشوند که ایجاد این می ها یدهپدو  ها یتمورع

. (0201کلهتری  ) کالس یا کتاد بستیار مشتکل استت   

زمانی که آموزش ویدیویی در گروه مورد استتااده رترار   

هتا   یتده ایك م رك خود برای ب ث در مورد  ،گیرد می

اگر به طور رت ی  متورد استتااده     که است د آمدهپدی

. گتردد  یمت  آموزش روی م سود ةیك وسیل ،ررار گیرد

م أفیلم باعث ت ریك حس بینایی و شنوایی به طتور تتو  

گشتایی در فراگیتران را بهبتود     و توانایی مشکل شود یم

و  هتتا ارزشو دارای ایتتن توانتتایی استتت کتته  بخشتتد متتی

 .س عملکرد آنان تغییر دهداعتقادات فراگیران را بر اسا

آموزش از طریق فیلم ویدیو دارای این مزیت است که 

 درسکته مت   گردد یم شروع دارد و باعث و رابلیت تورف

از دیگر . داشته باشد یادگیرندهاز  یتر منسجمارزشیابی 

از  توانتد  یمت مزایای فیلم ویدیویی این است که متدرس  

ایتن  . ده کنتد فردی یا گروهی استاا رورت بهاین رسانه 

رفتارهتای مخصتو ،   بترای  رسانه باعث ایجاد سرمشق 

ی وارعتی باعتث   او بته معنت  شود  یم ها ارزشو  ها نگرش

زنتدگی را بته    هتای  یتت مورعزیترا   گردد، یمایجاد ب ث 

 ییمزیتت دیگتر فتیلم ویتدیو     .کنتد  یمت  راحتی تاستیر 

مختلف استت کته    یها ر نهاستااده از رنگ، حرکت و 

ردا و تصویر باعتث آمتوزش بیشتتر     این موارد همراه با

مناستب بترای   بستابل مدت زمان . شود یم یادگیرندگان

بستابل )دریقه ذکر کرده است  01تا01فیلم ویدیویی را 

سهولت تولید و ارزانتی نستبی فتیلم ویتدیویی     (. 0112

و  تتتر یعمتتوم ،ویتتدیو از فتتیلم کتته باعتتث شتتده استتت

وزش از مت بته آ گترایش  و در نتیجته   پذیرتر باشد انعطا 

بترای  تصتویری  -طریق وسایل کمتك آموزشتی رتوتی   

با  (.0201کلهری) افزایش یابد ،بالینی یها مهارتبهبود 

شتتده در متتورد آمتتوزش    ،توجتته بتته مزایتتای ذکتتر   

حاضر بتا هتد  ارزشتیابی میتزان      ةمطالع ی،ا رسانهچند

بتالینی   یهتا  مهتارت یادگیری دانشجویان در آشنایی با 

 ه گتذاری داختل تراشته،   لولت  معتدی، -گذاری بینتی  لوله

گذاشتتن   مجترای ادراری، در گذاشتن سوند  زدن، بخیه

CVP،     گرفتن 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   

 .بهبود یادگیری درموارد ذکرشده بهره جست برای

 رروش کا

معتبتر   هتای  یتستا این مطالعه ابتدا با استتااده از   در

آموزشی تهیه گردید  های یلمفمطالب آموزشی و  ،علمی

   دی آموزشتی بتا استتااده از     و مطالب در رالب یك ستی 

 افزارهتتای دی اتتتوران و نتترم ستتاخت ستتیافزارهتتای  نتترم

گتروه   .آماده شتد  یا رسانهبه رورت چند گرافیکی دیگر

دانشجویان پرستاری بعتد از پایتان   هد  در این مطالعه 

و دانشتجویان   ،ترم دوم ت صیلی در مقطتع کارشناستی  

تعداد  .پزشکی در مقطع کاردانی بودند های یتفور ةرشت

که پتس از   ندنار بود 011کننده در مطالعه  افراد شرکت

 از نار  01از این تعداد  .کسب رضایت وارد مطالعه شدند

 ةر مربتو  بته رشتت   نات  01پزشتکی و   های یتفور ةرشت

روش تتدریس بترای گتروه هتد  بته       .نتد پرستاری بود

رورت پرسش و پاس  و توضی ی همراه بتا استتااده از   

بعتد   .به مدت یك نیمسال ت صیلی بودو ویی یفیلم وید

نظرات دانشجویان ت ت آمتوزش   ،از پایان ترم ت صیلی

در مورد ایتن روش آموزشتی بتا استتااده از پرسشتنامه      

 .آوری شد جمع
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 نتایج

افتراد  % 21کته   دحاضتر نشتان دا   ةمطالعت  هتای  یافته

 .و بقیتته زن بودنتتد  ،کننتتده در پتتژوهش متترد  شتترکت

همچنین نتایج  نشان داد که دانشجویانی کته از هتر دو   

        در کنتتار  ،یعنتتی روش تتتدریس رایتتج )تتتدریس ةشتتیو

پیشترفت  % 01 انتد،  شده مند بهره (افزارهای آموزشی نرم

در ایتن   یادگیرنتدگان . خود نشان دادنتد در یادگیری از 

 دار آموخته بودندارسی را به رورت معند روش، مااهیم

(10/1=P )یی بهتری در انجام مهتارت  داشتتند  آو کار .

میزان رضایت از این روش آموزشی در بین دانشتجویان  

در ایتتن مطالعتته دررتتد موفقیتتت . بتترآورد گردیتتد% 01

دیتده بودنتد در     دانشجویانی که همراه با فتیلم آمتوزش  

یی که از این طریق آمتوزش  ها آنو در % 09گذاری  لوله

همچنین بتین میتزان   . (P=10/1)بود % 22ندیده بودند 

ارتبتا    ،فیلم ةو مشاهد CVPمهارت در مورد گذاشتن

 (.P=10/1)معناداری وجود داشت 

 

 گیری بحث و نتیجه

 ازدانشجویانی %09نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 

از و  ،را دیده بودند موفق گذاری تراشه لولهیلم که ف

 موفق بودند% 22که فیلم را ندیده بودند  ییها آن

(10/1=P) . توسط هاوارد و   یا مطالعهدر این راستا

استااده از آموزش »عنوان با  0117همکارانش در سال 

 .انجام شد« گذاری تراشه لوله ویدیویی در موفقیت برای

ز گروهی که فیلم ویدیویی اداد که  تایج مطالعه نشانن

وارد مری شده گذاری،  لولهدر حین % 2 ،دیده بودند

درحالی که این عدد برای گروهی که فیلم . ندبود

 (. 0110 هاوارد) بود %07 ،ویدیویی ندیده بودند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .باشد میحاضر همسان  ةبا نتایج مطالعاین یافته 

%  21یادگیری هش پیشرفت در همچنین در این پژو

ریچارد مایر و رکسانا که توسط  یا مطالعه و بابود 

برای  ای یدها ،انیمیشن» عنوان با 0110در سال  مورانو

نتایج نشان داد نیز  انجام شد «یا رسانه  یادگیری  چند

مت رك  های یامپکه استااده از انیمیشن همراه با 

 چاردری) ثیر زیادی داشته باشدأدر یادگیری ت تواند یم

0110.)   

یك مطالعه به  در 0990ماهلر و کولیك در سال 

بررسی اثرات آموزش ربل از عمل از طریق ویدئو بر 

و بهبودی بیماران ت ت عمل  مدیروی عقاید خود کارآ

نتایج نشان داد که . ندپرداخت CABGجراحی 

 ،ویی را دیده بودندیوید یها برنامهبیمارانی که یکی از 

چشمگیری بهتر مطلع  به طورکه  کردند یماحساس 

برای  ،اند کردهو اطالعات بیشتری را کسب  اند شده

ی مدخودکارآ احساسو  اند شدهبهبودی بهتر آماده 

با  این یافته(. 0990و کولیك  ماهلر) بیشتری دارند

بهتر در انجام  آمدیحاضر مبنی بر کار ةنتایج مطالع

 های افتهیبه طور کلی  .باشد یمدر یك راستا  ،مهارت

وسایل آموزش  حاضر نشان داد که کاربرد ةمطالع

ت قیق باعث افزایش رضایت،  تواند می یا رسانهچند

 .بالینی شود یها مهارتبهبود  دار وایادگیری معن
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