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Background and Objective: Multimedia learning as a student-learning
method, is one of the phenomena of the modern world that has emerged in
the knowledge-based society. The purpose of this study was to determine
the effect of multimedia teaching patterns on learning and satisfaction level
of neurosurgery technology lessons compared to the traditional teaching
method in operation room undergraduate students of Hamadan University
of Medical Sciences.
Materials and Methods: The present study is a quasi-experimental
interventional study that performed on all operation room undergraduate
students (n=32) in the para-medical school. The first part of the
neuroscience lesson was taught in the traditional way and the second part
was taught using multimedia software. At the end, learning and satisfaction
level of students in both stages were assessed through written tests and
satisfaction questionnaires. Data were analyzed by SPSS v.23 software.
Results: According to the paired t-test, the comparison of students' scores
in traditional and multimedia methods showed a significant statistical
difference (P = 0.001). Also, according to paired t-test, in comparing the
students' satisfaction level with traditional and multimedia methods showed
a significant statistical difference (P = 0.004).
Conclusion: Based on the findings, designing educational software can be
an effective strategy to enhance learning in the operating room students.
Keywords: Learning; Multimedia Education; Traditional; Satisfaction
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1118/50/11 :
تاریخ پذیرش مقاله1118/57/11 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :یادگیری به روش چندرسانه ای به عنوان یکی از انواع یادگیری دانشجو محور ،یکی از پدیده
های دنیای مدرن است که در عصر اطالعات و در جامعه مبتنی بر دانش پا به عرصه وجود گذاشته است .این
پژوهش با هدف تعیین تاثیر الگوی تدریس چندرسانه ای بر یادگیری و رضایتمندی درس تکنولوژی جراحی
مغز و اعصاب در مقایسه با روش تدریس سنتی در دانشجویان کارشناسی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی
همدان انجام گردید.
مواد و روشها :پژوهش حاضر یک مطالعه مداخله ای نیمه تجربی است که بر روی دانشجویان رشته
کارشناسی اتاق عمل ،صورت پذیرفت .روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود .قسمت نخست درس مغز
و اعصاب به روش سنتی و قسمت دوم درس به روش چندرسانه ای با استفاده از نرم افزار تهیه شده,
تدریس شد .در انتهای هر دو روش ،میزان یادگیری و رضایتمندی دانشجویان در هر دو مرحله از طریق
آزمون کتبی و پرسشنامه رضایتمندی مورد بررسی قرار گرفت .داده ها پس از ورود به نرم افزار SPSS 23
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :بر اساس آزمون تی زوجی مقایسه نمرات دانشجویان در دو روش سنتی و چند رسانهای تفاوت
آماری معنی داری را نشان داد ( .)P value= 5/551همچنین مقایسه رضایتمندی دانشجویان در دو روش
سنتی وچند رسانهای با توجه به آزمون تی زوجی تفاوت آماری معنی داری را نشان داد (.)P value= 5/550
نتیجهگیری :بر اساس بررسی های انجام شده مشخص گردید که نرم افزار آموزشی طراحی شده می تواند
به عنوان یک استراتژی مؤثر آموزشی باعث ارتقای میزان یادگیری دانشجویان اتاق عمل شود.
واژگان کلیدی :آموزش چند رسانه ای؛ آموزش سنتی؛ یادگیری؛ رضایتمندی

مقدمه
آموزش عالی در عصر حاضر بایستی به روز و کارامد باشد و
برنامههای خود را به گونهای ارائه نماید که متناسب با نیازهاای
جامعه و دانش علمای هار رشاته باشاد باه طاوری کاه داناش
آموختگااان بتواننااد فرصاات خودآمااوزی و خودکفااایی در اماار
تحصاایل داشااته باشااند ] .[1دانشااگاههااا از اسااتاد محااوری و
سخنرانی محوری به سمت مدلی حرکت می کنناد کاه تمرکاز
روی یادگیرنده است ،اعضای هیئت علمی تبادیل باه طراحاان
محیط یاادگیری مای شاوند و باه یادگیرنادگان مهاارت هاای
تفکرانتقادی آموزش داده می شود .کاربرد مهم این تغییار نیااز
به تعهد در ایجاد محیط یادگیری مطلوب برای دانشجویان و باه
2

کارگیری تعلیم و تربیت و فناوری جدید در جاای مناساب دارد
] . [2تاکنون پژوهش های زیادی در رابطه با روش های مختلف
آموزشی انجام شده ولی در ایان مطالعاات باه علات تفااوت در
محتوای آموزشی و تفاوت در مخاطبین نتایج گوناگونی حاصال
گردیده است ] .[1امروزه روش های آموزش به دو دساته کلای
روش های سنتی و روش های نوین طبقه بنادی مای شاوند .از
رایج ترین روشهای سنتی آماوزش روش ساخنرانی اسات کاه
دراکثریت دانشگاههای کشور و در اکثریت کاالسهاای برگازار
شده در کلیه دروس از این روش استفاده میشود .در ایان روش
برای توضیح و تفهایم مطلاب از بیاان شافاهی اساتاد اساتفاده
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مواد و روشها
پژوهش حاضر یک مطالعه مداخله ای بود که به روش نیمه
تجربی انجام شد .تعداد  12نفر دانشجوی کارشناسی اتاق عمال
دانشگاه علوم پزشکی همدان ،در ترم چهاار تحصایلی باه روش
سرشماری انتخاب شدند .دانشجویان کارشناسی اتاق عمال کاه
واحد مغز و اعصاب را اخاذ نماوده بودناد ،وارد مطالعاه شادند.
معیار خارو مطالعاه عادم تمایال دانشاجویان باه شارکت در
پژوهش بود .در شروع ترم تحصیلی طار درس و اهاداف دوره
در اختیار دانشجویان قرار گرفت .اهداف مطالعه به طور کامل به
آن ها توضیح داده شد و کلیه دانشجویان به صاورت داوطلباناه
در این مطالعه شرکت کردند .همچنین به دانشجویان اطمیناان
خاطر داده شد که کلیه اطالعات محرماناه بااقی مای ماناد .در
ابتدای ترم قسمت نخست درس مغز و اعصااب طباق سرفصال
دروس به روش سنتی و قسمت دوم درس به روش چندرساانه
ای با استفاده از نرم افازار تهیاه شاده ،توساط مادرس مرباو
تدریس گردید .در نرم افزاری کاه گاردآوری شاده اسات ،ابتادا
مفاهیم آناتومی مربو به درس مغز و اعصاب به همراه شکل و
انیمیشن؛ سپس ابزار و ست هاای جراحای مربوطاه باه هماراه
شکل آنها و ذکر کاربرد دقیق آنها؛ پس از آن شر عملهاای
جراحی طبق منابع معتبر آموزشی با مراجعه به منابع کتابخاناه
ای و اینترنتاای موجااود و بااا کمااک اساااتید خبااره و روتااین
بیمارستانها به صورت جزئی و گام به گام لحاظ شده اسات .در
پایان فیلمها و انیمیشنهای آموزشای مرباو باه درس مغاز و
اعصاب ،در نرمافزار چندرسانهای گنجانده شاده اسات .از دیگار
مزیتهاای ایان نارم افازار ،آن اسات کاه در صافحات آماوزش
جراحی ،لینکهایی لحاظ گردیده که باا کلیاک بار روی آنهاا
بسیار راحت به صفحات آموزشی دلخواه و مورد نیااز دسترسای
پیدا میکنیم .نرم افزار تهیه شده از نظر مدل ،محتوا و گرافیک
به تایید اساتید مربوطه رسید و با عنایت به نظر اساتید ،محتوای
آموزشی چندین بار مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت تدوین
و ثبت نهایی شد .این نرم افزار به شاکل سای دی آموزشای در
شروع ترم در اختیار دانشجویان کارشناسی اتاق عمل ترم 0قرار
گرفته است.
در انتهاااای هااار دو روش ،میا ازان یا اادگیری و رضاااایت
دانشجویان در هر دو مرحله از طریق آزمون کتبی و پرسشانامه
رضایتمندی مورد بررسی قرار گرفت و تأثیر نرم افازار آموزشای
طراحی شده در دو گروه مقایسه شد .پرسشنامه ماورد اساتفاده
در این پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته رضایتمندی باود کاه
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میشود و فرادهنده طای ارتباا یاک طرفاه ،حجام زیاادی از
اطالعات را به فراگیران ارائه می نمایاد ] .[0ایان روش فرصات
فکر کردن را از دانشجو می گیارد .از ساوی دیگار روش سانتی
باعث تشویق فراگیر به یادگیری انفعالی می شود .تفااوت هاای
فردی و نیازهای فراگیران را ماورد توجاه قارار نمای دهاد ،باه
مشکل گشایی ،تفکر خالق و سایر مهارت های شاناختی ساطح
باال توجه نمی کنند و معموال اثربخش هم نیستند ].[0
روش های آموزش نوین به روش هایی اطالق می گردد که
فرا دهندگان به منظور انتقال دانش از فن آوری پیشرفته کمک
آموزشی و وسایل جدید در فرایند اموزش استفاده می نمایند
] .[6آموزش مبتنی بر چند رسانهای یعنی استفاده از رسانه
های مختلفی چون چاپ ،صوت ،تصویر ،فیلم ،پویا نمایی و غیره
که یکی از روش های نوین تدریس محسوب می شود و اخیراً به
آموزش الکترونیکی نیز معروف شده است .آموزش مبتنی بر
چند رسانهای پاسخی به سبک های مختلف یادگیری افراد
است .البته الزم به ذکر است که این سیستم چند رسانه ای
نیست که این پاسخ را ایجاد می کند بلکه طراحی صحیح آن
است؛ چه بسا آموزش های مبتنی بر چند رسانه ای که بر
اساس روش شناسی سنتی طراحی شده اند و نتوانسته اند
موفقیت الزم را کسب نمایند ] .[7از مزایای این روش حضور
فعال دانشجو در امر آموزش است که آموزش را از شایوه اساتاد
محاوری و جازوه نویسای باه دانشاجومحوری تغییر می دهد.
از مزایای دیگر آن صرف زمان بیشتر برای آموزش هر یک از
دانشجویان و امکاان مارور مطالاب توساط آناان می باشد .در
کنار این مزایا این روش امکان استفاده از اطالعات بدون
محدودیت جغرافیایی را برای افراد فراهم می کناد ].[8
اسااتفاده از مجراهااای ارتباااطی متنااوع ماننااد :مااتن،
گفتااار ،تصااویر ،موساایقی ،حرکاات در چندرسانه ای ها،
سبب جذابیت بیشتر برنامه ها و افزایش انگیزه در یادگیرندگان
شده است .ایان امار در عین حال با انطباق ماده آموزشی مورد
نظار باا اناواع هاوش هاای چندگاناه سابب مای شاود کاه
یادگیرناادگان مختلااف باار اساااس تفاااوت هااای فااردی
خااود از آمااوزش بیشااتر بهااره ببرنااد با وجود فوایدی که
در به کاارگیری چندرساانه ای در آماوزش وجاود دارد ،اما؛ در
صورتی که از طراحی آموزشای مناسابی برخاوردار نباشاد،
آماوزش اثاربخش نخواهاد باود .در واقاع ،آماوزش اثاربخش
نیااز باه طراحای مناساب دارد ] .[1یکی از چالش های بزرگ
در آموزش دانشجویان اتاق عمل ارائه یک آموزش موثر به
منظور تربیت دانشجویان توانمند می باشد که بتوانند در محیط
بالین به نحو موثری خدمات ارائه دهند .اساتید مربوطه برای
رسیدن به چنین هدفی راهکارهای متفاوتی را ارائه می دهند
که یکی از این راهکارها استفاده از فیلم های آموزشی در قالب
نرم افزار می باشد که به عنوان یک استراتژی آموزشی مورد
استفاده قرار گیرد ] .[15این پژوهش با هدف تعیین تاثیر

الگوی تدریس چندرسانه ای بر یادگیری و رضایتمندی درس
تکنولوژی جراحی ستون فقرات در مقایسه با روش تدریس
سنتی در دانشجویان کارشناسی اتاق عمل انجام می گیرد که
مشخص گردد کدام یک از این دو روش توسط دانشجویان
ترجیح داده می شود.

مقایسهی تاثیر الگوی تدریس چندرسانه ای با روش سنتی

جدول  :1مقایسه نمرات دانشجویان در دو روش سنتی و چندرسانه ای
آزمون تی زوجی

متغیر

t= 1/210

نمرات چندرسانه ای
نمرات سنتی

P value =5/551

جدول  :2مقایسه رضایتمندی در دو گروه آموزش سنتی و آموزش
چند رسانه ای
متغیر
رضایتمندی از چندرسانه ای
رضایتمندی از سنتی

4

آزمون تی زوجی
t=1/762
P value=5/550

ضریب همبستگی اسپیرمن

متغیر
نمرات تدریس چندرسانه ای
جنس
نمرات تدریس سنتی
جنس

r= 5/51
P value=5/86
r=5/51
P value=5/10

(جدول .)1
نتایج جدول فوق نشان می دهد که بین روش های مختلف
تدریس با جنست دانشجویان رابطه معنا دار وجود ندارد
( )P=5/10و (.)P=5/86
بحث
این پژوهش با هدف مقایسه تأثیر دو روش آموزش سنتی و
مبتنی بر چند رسانهای بر میزان یادگیری و رضایتمندی
دانشجویان کارشناسی اتاق عمل در درس تکنولوژی جراحی
ستون فقرات انجام شد .نتایج این پژوهش نشان داد که میزان
یادگیری دانشجویان در روش مبتنی بر چند رسانه ای نسبت به
روش سنتی بیشتر است به طوری که بین آنها بر اساس آزمون
همبستگی اسپیرمن تفاوت معناداری وجود دارد .این یافته با
مطالعهی مالزاده و همکاران که با عنوان مقایسه دو روش
تدریس چندرسانه ای و سخنرانی بر یادگیری اصول و فنون
مهارت های پرستاری صورت گرفت ،نشان داده شد که هر دو
روش آموزشی بر میزان یادگیری دانشجویان تأثیر داشتند؛ ولی
اثر روش آموزشی چند رسانه ای با گذشت زمان ،از روش
سخنرانی ماندگارتر است ] .[11نتایج مطالعهی تجربی محجوب
در سال  1111در دانشگاه علوم پزشکی بابل روی دانشجویان
پزشکی نشان داد که استفاده از نرم افزار های آموزشی می تواند
عالوه بر افزایش میزان یادگیری ،جذابیت بیشتری برای
دانشجویان ایجاد کند ].[12
در این مطالعه رضایتمندی دانشجویان در دو روش مبتنی
بر چند رسانهای و روش سنتی نیز مورد بررسی و با یکدیگر
مقایسه شد که نتایج به دست آمده نشان داد که رضایتمندی
دانشجویان در روش مبتنی بر چند رسانه ای در مقایسه با روش
سنتی بیشتر است و بین آن ها تفاوت معناداری وجود دارد.
یافتههای ما در این مطالعه با مطالعه محمد مهدی فانی و
همکاران که در سال 1111تحت عنوان مقایسه تأثیر شیوه های
سنتی (آموزش کالسی) و نوین (چند رسانهای) آموزش بر دانش
و رضایت مندی دانشجویان دندانپزشکی انجام شد با نتایج
مطالعه حاضر همسو است .در مطالعه آن ها میانگین و انحراف
معیار نمرات حاصل از آموزش به روش سنتی و چندرسانه ای
به ترتیب  )27/01(8/17±5/00و )16/88(8/71±5/76است که
نشان دهنده میزان یادگیری بیشتر در روش مبتنی بر چند
مجله علمی پژوهان ،دوره  ،18شماره  ،1پاییز 1318
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یافتهها
در این پژوهش  12نفر از دانشجویان کارشناسی اتاق عمل
شرکت نمودند .از نظر جنسیت  17نفر از نمونه های پژوهش
دختر ( )%01/1و  10نفر ( )%06/1از نمونه ها را پسران
تشکیل می دهند .متوسط سنی افراد  25سال بود .طبق
جدول  1نتایج نشان داد که میزان یادگیری در روش مبتنی بر
چند رسانه ای نسبت به روش سنتی بیشتر بوده و ارتبا
معنادارآماری بین نمره دو روش آموزشی وجود دارد.
هدف دوم مقایسه رضایت دانشجویان نسبت به دو شیوه
آموزشی بود .بدین منظور میزان رضایتمندی در دو گروه
پژوهشی با هم مقایسه شد .نتایج نشان داد که متوسط نمره
رضایتمندی بین دو شیوه ارتبا معناداری وجود دارد
(جدول.)2
ارتبا بین جنس و میزان یادگیری در دو گروه مورد
ارزیابی قرار گرفت ولی هیچگونه ارتبا معناداری یافت نشد

چندرسانهای و روش تدریس سنتی
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روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید آگاه تایید شده بود و
پایایی آن با محاسبه الفای کرونباخ ارزیابی شد .این پرسشانامه
حاوی  28گویه ،به صورت طیف لیکرتی 0تاایی (خیلای زیااد-
زیاد-متوسط-کم-خیلی کم) است که هر ماده دارای ارزشی بین
1تا ( 0خیلی زیاد = ،0خیلی کم = )1است .حداکثر امتیاز کسب
شده 105و حداقل امتیاز  28بود .در پایان با توجه به کل امتیاز
کسب شده ،سطح رضایتمندی هر فرد تعیین می شاود .آزماون
کتبی مورد استفاده همان امتحاان کتبای دانشاجویان باود کاه
توسط استاد مربوطه تهیه و تدوین شده و در مجموع آزمون 15
نمره داشت.
در نهایت اطالعات مربو به نمرات آزمون سنتی و
رضایتمندی از روش سنتی و نمرات ازمون روش تدریس
چندرسانه ای و رضایتمندی از آن ،از طریق نرم افزار آماری
 SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در آمار توصیفی
شاخص های مرکزی و پراکندگی و در آمار استنباطی آزمون
های همبستگی استفاده شد .سطح معنی داری آزمون های
آماری  P>5/50در نظر گرفته شد.

جدول :3رابطه میان متغیر جنس و نمرات روش تدریس

ایمنی و همکاران

در مطالعه حاضر میزان یادگیری و رضایتمندی دانشجویان
در روش مبتنی بر چند رسانه ای نسبت به روش سنتی بیشتر
بود .بنابراین با توجه به مؤثر بودن آموزش مبتنی بر چند رسانه

تضاد منافع
این مطالعه برای نویسندگان هیچگونه تضاد منافعی نداشته
است.
مالحظات اخالقی
این پژوهش با رعایت موازین اخالقی انجام شده است.
سهم نویسندگان
ناهید نوروزی ،مجری اول پژوهش ،طراحی پژوهش،
تحلیل داده ها و نگارش مقاله را انجام داده است.
مریم بسطامی ،مجری دوم پژوهش،جمع آوری داده ها را
انجام داده است  .امیرمحمد معراجی خواه ،همکار پژوهشی
جمع اوری داده ها را انجام داده است.
حمایت مالی
این تحقیق هیچ کمک مالی خاصی از سازمانهای تاامین
مالی در بخشهای دولتی ،تجاری یا غیرانتفای دریافت نکرده
است.
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رسانه ای نسبت به روش سنتی می باشد ] .[11در مطالعه
 Keulerseو همکاران در سال  2557که در بین بیماران دچار
سندروم تونل کارپال در کشور هلند انجام شده بود ،نتایج نشان
داد سطح دانش افرادی که به وسیله نرم افزار رایانه ای آموزش
دیده بودند نسبت به افرادی که از طریق چهره به چهره آموزش
ها را دریافت کرده بودند باالتر بود اما از نظر سطح رضایتمندی
هر دو گروه یکسان بودند ].[10
نرم افزار چندرسانه ای و جزوه آموزشی از جمله مواد و
رسانههایی هستند که در آموزش به کار می روند .هر یک از این
رسانه ها مزایا و معایب خاص خود را دارد؛ از جمله مزایای نرم
افزار ،جذابیت آن و ایجاد عالقه در فراگیر و امکان بهره گیری از
حس شنوایی است ،لیکن نیاز به سخت افزار برای نمایش آن از
جمله معایبش می باشد .از سوی دیگر ،امکان استفاده از جزوه
آموزشی در همه جا و بدون سخت افزار جانبی امکان پذیر
است ،ولی صرف هزینه برای تهیه جزوه آموزشی از معایب آن به
شمار میآید .با در نظر گرفتن نتایج حاصل از این تحقیق که
نشانه تأثیر مثبت شیوه آموزشی چندرسانه ای بر میزان
یادگیری و رضایتمندی دانشجویان اتاق عمل بود میتوان از این
روش به عنوان جایگزین یا مکمل آموزش مبتنی بر سخنرانی
استفاده نمود و چون روشی سهلالوصول برای دستیابی به
محتوای آموزشی در هر زمان میباشد؛ تعداد بسیاری از
فراگیران را میتواند تحت پوشش قرار دهد .بنابراین با توجه به
مؤثر بودن آموزش مبتنی بر چند رسانه ای در یادگیری بدون
کاهش در میزان رضایتمندی دانشجویان ،بهتر است این شیوه
نوین و فراگیرمحور به عنوان یک استراتژی اثربخش در برنامه
آموزشی گنجانده گردد .البته با توجه به اینکه این مطالعه تنها
روی یک گروه ازدانشجویان انجام شد ،برای تعمیم نتایج ،نیاز
به پژوهش های گسترده تری است.

ای در دانش بدون کاهش در میزان رضایتمندی و یادداری
دانشجویان ،بهتر است این شیوه نوین به عنوان بخشی از
آموزش در برنامه آموزشی گنجانده گردد .البته با توجه به اینکه
این مطالعه تنها روی یک گروه ازدانشجویان انجام شد ،برای
تعمیم نتایج ،نیاز به پژوهشهای گسترده تری است بنابراین بر
اساس بررسی های انجام شده  ،نرم افزارهای آموزشی طراحی
شده میتوانند به عنوان یک استراتژی مؤثر آموزشی باعث
ارتقای میزان یادگیری دانشجویان اتاق عمل شود.
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