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 تاثیر آموزش ویدیویی و نمایش

 های عملی دانشجویان بر میزان یادگیری مهارت
 4 ، فتیحه مرتضوی3 ، مهندس ناصر والیی2 ، دکتر اکبر درخشان1حسین کریمی مونقی

 چکیده
زان های علوم پزشکی و تناقضاتی که در مورد می         ویژه در رشته   های عملی به    نظر به اهمیت یادگیری مهارت     :مقدمه و هدف    

ها دارای مزایـای از نظـر تـاثیر در یـادگیری ، سـهولت ،                 های آموزش وجود دارد و این که بعضی از این روش           تاثیر روش 
های عملی   لذا به منظور مقایسه تاثیر دو روش آموزش ویدیویی و نمایش بر میزان یادگیری مهارت              . باشد سرعت و هزینه می   

 .شد انجام 1381دانشجویان این تحقیق در سال 
ها با توجه بـه      نمونه.  نفر دانشجوی پرستاری و مامایی انجام گرفت       40 تحقیق به روش تجربی روی تعداد        :ها   مواد و روش  

پاسـخ   پیش آزمون در حیطه شناختی با آزمون کتبـی کوتـاه          .  تقسیم شدند  2 و   1های   طور تصادفی به گروه    رشته تحصیلی به  
هر گروه یـک  .  حرکتی با چک لیست برای سنجش میزان مهارت انجام شد- روانی  گیری میزان دانش و در حیطه      برای اندازه 

ها شامل تعویض پانسـمان و       مهارت. و مهارت دیگر را با روش ویدیویی آموزش دیدند        ) متداول(مهارت را با روش نمایش      
نجام و تـاثیر هـر یـک از          ساعت پس آزمون با همان معیار ا       24مطابق رویه قبلی بعد از      . دست شستن به روش جراحی بود     

 .ها در دو حیطه شناختی و روانی حرکتی تعیین و با آزمون تی مورد قضاوت آماری قرار گرفت روش
میزان یادگیری در حیطـه شـناختی       ) >05/0P(میزان یادگیری کلی در روش نمایشی بیشتر از روش ویدیویی بود            : ها   یافته

 –میزان یـادگیری در حیطـه روانـی    .  بود25/15±1 با روش ویدیویی    و 20/16±5/1در مهارت دست شستن با روش نمایش      
میزان یادگیری  ).>05/0P( بود 94/15±4/1 و با روش ویدیویی 85/16±5/1حرکتی در مهارت دست شستن با روش نمایش 

ان میـز  . بـود 50/15±1 و  بـا روش ویـدیویی   60/15±8/1در حیطه شناختی در مهارت تعویض پانسمان بـا روش نمـایش   
 12/16±1 و با روش ویـدیویی       78/16±3/1 حرکتی در مهارت تعویض پانسمان با روش نمایش          –یادگیری در حیطه روانی     

 ).>05/0P(بود 
ویـژه   های عملی به   نسبت به روش ویدیویی تاثیر بیشتری بر یادگیری مهارت        ) نمایشی(روش آموزش متداول    : گیری   نتیجه

هـا و در سـایر       کارگیری این روش ، انجـام پـژوهش در سـایر مهـارت             ضمن توصیه به  لذا  .  حرکتی دارد  –در حیطه روانی    
 .گردد های تحصیلی دانشگاهی توصیه می رشته
 

  آموزش ویدیویی ، یادگیری ، آموزش:های کلیدی  واژه
 

 العات و توسعه آموزش پزشکیمشهد ، خ دانشگاه ، ساختمان قریشی ، مرکز مط:  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، نشانی - 1
 E.mail: karimih2001@yahoo.com ، 0511-8420305:       نمابر 

  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی- 2
  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، استاد مشاور طرح و آمار- 3
 ی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عضو هیأت علم- 4
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 مقدمه
های آمـوزش عـالی ، یـادگیری         یکی از مشکالت و دغدغه    

هـای عملـی     های مختلـف بـه ویـژه یـادگیری مهـارت           در زمینه 
ایـن مهـم در دانشـگاه علـوم پزشـکی از اهمیـت بـاالیی                . است

های تازه تدریس، استفاده     زیرا آگاهی از شیوه   . برخوردار است 
فایده  های کم  ی کمک آموزشی ، دور شدن از روش       از ابزارها 

طرفه گذشته ، استادان و دانشجویان را یاری خواهـد داد            و یک 
هـای بلنـدتری بـه       ها بنماینـد و گـام      تا استفاده بهتری از فرصت    

ــد    ــوزش بردارنـ ــول در آمـ ــاد تحـ ــوی ایجـ ــوزش ). 1(سـ آمـ
 در آمـوزش    1های عملی و بالینی پایه یک جنبه چالشـی         مهارت
آمـدهای   اگـر در ایـن زمینـه موفـق نشـویم پـی            . اری است پرست

ویژه بیماران ، دانشـجویان      زیانبار آن متوجه تمام افراد جامعه به      
 ).2(و اساتید خواهد شد 

های خود از راهبردهای تدریس      مدرسین برای تحقّق هدف   
هـای مختلـف ، نیـاز      گیرند و تدریس مباحث و مهارت      بهره می 

ها  انتخاب این روش  .  فنون متفاوتی دارد   ها و  به استفاده از روش   
هـای یـادگیری     و فنون به ماهیت خود وظیفه ، به ماهیت هـدف          

های قبلـی    ها ، استعدادها ، دانش     که باید تحقق یابند ، به قابلیت      
هـای اخیـر     محققان در بررسی  . و سن شاگردان نیز بستگی دارد     

ــه ــادگیری      دریافت ــر ی ــدرس ب ــردی م ــیات ف ــه خصوص ــد ک ان
ویان تاثیر نـاچیزی دارد ولـی روش تـدریس او یکـی از              دانشج
طـوری کـه     بـه . ترین عوامل مؤثر در فرآیند یادگیری است       مهم

کلید یـادگیری دانشـجو روش تـدریس مـدرس          «شود   گفته می 
 ).3(» است

های عملی دانشجویان رشته پرستاری      در حال حاضر مهارت   
ش آمـوز ) اتـاق پراتیـک   (و مامایی در مرکز آمـوزش مهـارت         

 ).4(شود  داده می
های عملـی بـا آن       ترین مشکالتی که اساتید در کالس      شایع

                                                 
1  Challenging 

 :مواجه هستند عبارتند از 
  خراب شدن یا شکستن تجهیزات- 1
 ها ها یا نمایش  نرسیدن به نتایج صحیح در آزمایش- 2
 نداشتن اسـتاد یـا مربـی کـافی کـه بتوانـد بـه نظـارت و                  - 3

 .راهنمایی دانشجویان بپردازد
 )5(دنبال اتفاقات فوق   ناامیدی و رنجش دانشجویان به- 4

تـرین بخـش هزینـه       تداوم این مشکل باعث مصرف بـزرگ      
هـای آموزشـی     ملی شده و اکنـون بسـیاری از مـدیران سـازمان           

تردید دارند که جامعـه بـیش از ایـن بتوانـد مخـارج سـنگین و                 
 ).6(وری نازل امر تدریس را تحمل کند  بهره

اســتفاده از تکنولــوژی ویــدیویی بتوانــد  رســد  بــه نظــر مــی
 .جایگزین مناسب در این خصوص باشد

ــه      ــا توجــه ب ــا ب ــن اســت کــه آی ســؤال عمــده و اساســی ای
راهبردهای مطالعه و یادگیری در کشورمان ، استفاده از ویـدیو           

 !تواند به اندازه نمایش یادگیری ایجاد نماید؟ می
مقایسه : برای پاسخ به سؤال مذکور پژوهش حاضر با هدف        

های  تأثیر آموزش ویدیویی با نمایش بر میزان یادگیری مهارت        
عملی دانشجویان پرستاری و مامایی در دانشگاه علوم پزشـکی          

 . انجام شد1380-1381مشهد در سال تحصیلی

 ها مواد و روش
باشـد کـه در آن دو        این پـژوهش یـک مطالعـه تجربـی مـی          

زش دیدنــد و گــروه از دانشــجویان بــه  دو روش متفــاوت آمــو
 .گیری و با هم مقایسه شد میزان یادگیری آنها اندازه

دانشـــجوی پرســـتاری و 20هـــای ایـــن پـــژوهش را  نمونـــه
دانشجوی مامایی ترم اول که در نیمسال دوم سال تحصـیلی           20

 درس اصول و فنون پرستاری و مامایی را انتخاب          1380-1381
صـادفی بـه    صورت ت  دانشجویان به . نموده بودند ، تشکیل دادند    

دو گروه مورد و شاهد تقسـیم شـدند و هـر دو گـروه براسـاس            
طوری که در هر     به. محل اقامت و رشته تحصیلی همسان شدند      
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 دانشـجوی مامـایی وجـود     10 دانشـجوی پرسـتاری و       10گروه  
هـای   های که دوره خاصی در زمینه مهـارت        ضمناً نمونه . داشت

درس را انتخـاب    مورد تدریس دیده بودند و یـا بـرای بـار دوم             
 .نموده بودند ، از مطالعه حذف شدند

 : بخش است 3گیری شامل  ابزار اندازه
ها که بـرای     آزمون کتبی در مورد جزء دانشی مهارت      ) الف

 . سؤال کوتاه پاسخ طراحی شد5هر مهارت 
برای سنجش میزان مهـارت کسـب شـده         : چک لیست   ) ب

تفاده دهـی مهـارت اسـ      واحدهای پژوهش از چک لیست نمـره      
 .شد

ــته  : پرسشـــنامه ) ج شـــامل اطالعـــات دموگرافیـــک ، رشـ
تحصیلی و نمره آزمون سراسری بود که با پرسش از واحدهای          
مورد پژوهش و مراجع به پرونده آموزشی دانشـجویان تکمیـل           

 .گردید
ای طراحی شده بود که در سـه مرحلـه           این پژوهش به گونه   

 .اجرا شد
 : ارزشیابی قبل از آموزش ) الف

یش از اجرای آموزش ، میزان دانش و مهـارت واحـدهای            پ
مورد پژوهش با استفاده از آزمون کتبی و چک لیست مشاهده           

نتــایج پــیش آزمــون نشــان داد کــه دانشــجویان  . ســنجش شــد
 .های مورد بررسی نداشتند گونه اطالعی در مورد مهارت هیچ

 :مرحله آموزش ) ب
وزش هــای آمــ  واحــدهای پــژوهش بــا اســتفاده از روش   

ــروه    ــایش در دو گ ــدیویی و نم ــاهد  (وی ــون و ش ــروه آزم ) گ
بدین ترتیب که هـر گـروه یـک مهـارت را بـا              . آموزش دیدند 

روش نمایش و تکنیک دیگـر را بـه روش ویـدیویی آمـوزش              
شود که آموزش    گروه آزمون به دانشجویانی اطالق می     . دیدند

ــوده  ــت نم ــدیویی دریاف ــه گروهــی از    وی ــاهد ب ــد وگــروه ش ان
ــیدانشــجو ــدریس نمایشــی را   یان اطــالق م شــود کــه روش ت

صـورت تصـادفی     گـروه آزمـون و شـاهد بـه        .اند دریافت نموده 
در ایــن پــژوهش جــای گــروه شــاهد و مــورد . انتخــاب شــدند

ــه  ــارت ب ــر    برحســب مه ــا اث ــر داده شــد ت ــور ضــربدری تغیی ط
در جلســه نمــایش . متغییرهــای مخــدوش کننــده کنتــرل شــود 

رار مطالب و مهـارت را داشـتند و         دانشجویان اجازه سؤال و تک    
در آموزش ویدیویی هم به دانشجویان اجـازه داده شـد کـه در           

آموزش . هر قسمت که سؤال یا ابهام دارند فیلم را مجدداً ببینند     
مطـابق  . ای ارایـه گردیـد      دقیقـه  60هر گروه به مدت دو جلسـه      

محتوا و روش ارایه شده در اتـاق پراتیـک فـیلم آموزشـی کـه                
مدرس هر  . ای بود ، تهیه گردید     نظران حرفه  ید صاحب مورد تای 

 .دو روش خود پژوهشگر بوده است
 :ارزیابی پس از آموزش ) ج

هـای عملـی     پس از اتمام آموزش میـزان یـادگیری مهـارت         
بـرای سـنجش میـزان    (دانشجویان بـا اسـتفاده از آزمـون کتبـی         

برای (و چک لیست انجام مهارت      ) یادگیری در حیطه شناختی   
ــی ســنج ــادگیری در حیطــه روان ــزان ی ــی-ش می ــورد ) حرکت م

مهارت دست شستن را دانشجویان برروی      . ارزیابی قرار گرفت  
خــود و مهــارت تعــویض پانســمان را بــر روی مــانکن بــه اجــرا 

ها توسط یکی از مربیان پرستاری کـه         ارزیابی مهارت . گذاشتند
قبالً آموزش دیده و اطالعی از گروه آزمون و شـاهد نداشـت،             

 .نجام شدا
 1برای تعیین روایی چـک لیسـت از روش روایـی محتـوایی            

ــزار    ــا نظــر متخصصــین پرســتاری مطابقــت اب اســتفاده شــد و ب
 .گیری با اهداف مورد پژوهش تعیین شد اندازه

باشـد بـا     گیری پایا و عینی می     چک لیست یک وسیله اندازه    
روش (حال برای تعیـین پایـایی آن از روش دوبـاره سـنجی            این
 .و نظر متخصصان استفاده شد) زماییبازآ

 11 نسـخه    spssهـا از نـرم افـزار         برای تجزیـه و تحلیـل داده      
                                                 
1  content validity 
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استفاده گردید از جمله نمرات قبل و بعد از آموزش با آزمـون             
 .تی مورد قضاوت آماری قرار گرفت

 ها یافته
 تفر از دانشجویان ترم اول پرستاری       40در این مطالعه تعداد     

ول و فنون پرستاری و مامایی را انتخـاب         و مامایی که درس اص    
 نفــر از دانشــجویان مقطــع 20. نمــوده بودنــد ، شــرکت داشــتند

 نفـر دیگـر مقطـع کـاردانی مامـایی           20کارشناسی پرسـتاری و     
آوری  های جمـع  بودندکه برای دستیابی به اهداف پژوهش داده    

شده درجداول زیر ارایه و تجزیه و تحلیل بر روی آنها صورت            
 .ستگرفته ا

 در جـدول    2و1هـای    هـا برحسـب گـروه      خصوصیات نمونه 
دهد که توزیـع دانشـجویان       شماره یک ارایه گردید و نشان می      

در دو گروه به لحاظ سن ، رشته تحصیلی ، معدل دیپلم و نمره              
خام درس زیسـت شناسـی مشـابه بـوده و یـا اخـتالف نـاچیزی              

 .دار نبود داشته که به لحاظ آماری معنی
 یع فراوانی واحدهای مورد پژوهشتوز: 1جدول 

 ها برحسب اطالعات دموگرافیک آنها به تفکیک گروه
 ها گروه

نتیجه  2گروه 1گروه عوامل
 آزمون

  18 19 مجرد
  2 1 متاهل

  13 13 ساکن خوابگاه
  7 7 منزل شخصی

 <p 36/0 30/20±17/1 65/20±39/1 سن
 <p 97/0 06/16±22/1 84/15±1/1 معدل دیپلم

ه درس نمر
 <p 42/0 3/34±86/12 53/35±22/14 شناسی زیست

 نشـان   2مقایسه تاثیر آموزش ویدیویی با نمایش در جـدول          
دهد که نمرات دانشجویان     این جدول نشان می   . داده شده است  

در روش نمایش هم در مهارت دست شستن و هـم در مهـارت              
ــت     ــدیویی اس ــوزش وی ــتر از روش آم ــمان بیش ــرات ( پانس نم

 در نظــر 20روش معمــول در آمــوزش بــین صــفر تــا  براســاس 
 ).گرفته شده است

به منظور مقایسه تاثیر آموزش ویدیویی با نمایش بـر میـزان            

.  تنظـیم شـد    3یادگیری دانشجویان در حیطـه شـناختی جـدول          
ــادگیری   جــدول ذیــل نشــان مــی  ــا روش نمــایش ی دهــد کــه ب

ــاالتر از      ــارت ب ــر دو مه ــناختی در ه ــه ش ــجویان در حیط دانش
 .موزش ویدیویی است ولی تفاوت معنی دار نیستآ

مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات تئوری و عملی  : 2جدول 
 دانشجویان بر اساس روش آموزش و مهارت

 مهارت
 پانسمان دست شستن روش آموزش
 78/16±1/1 63/16±2/1 نمایش
 86/15±91/0 59/15±97/0 ویدیو

 >05/0P< 05/0P نتیجه آزمون
 

 دانشجویان در حیطه شناختی) نمره(یادگیری  : 3دول ج
 بر اساس روش آموزش و به تفکیک مهارت

 مهارت
 پانسمان دست شستن روش آموزش
 60/15+8/1 20/16+5/1 نمایش
 50/15+1 25/15+1 ویدیو

 <068/0p> 831/0 p نتیجه آزمون
 

 دانشجویان در حیطه روانی حرکتی) نمره(یادگیری  : 4جدول 
 اساس روش آموزش و به تفکیک مهارتبر 

 مهارت
 پانسمان دست شستن روش آموزش
 78/16±3/1 85/16±5/1 نمایش
 12/16±1 94/15±4/1 ویدیو

 >05/0P< 05/0P نتیجه آزمون

به منظور مقایسه تاثیر آموزش ویدیویی با نمایش بـر میـزان            
تنظـیم  4یادگیری دانشجویان در حیطه روانـی حرکتـی جـدول           

ول فوق بیانگر آن اسـت کـه در روش نمـایش هـم در              جد. شد
ــرات       ــمان نم ــارت پانس ــم در مه ــتن و ه ــت شس ــارت دس مه
 .دانشجویان باالتر از نمرات آنها در روش فیلم ویدیویی است

 بحث
شود که نمره هـر دو گـروه          مشخص می  2با توجه به جدول     

ــوده و     ــدیویی ب ــوزش وی ــاالتر از روش آم ــایش ب در روش نم
 .باشد دار می ها معنی یانگینآزمون تفاوت م

دهد که آموزش بـه وسـیله ویـدیو بـه            نتایج مطالعه نشان می   
ولـی نمـره دانشـجویان      . کنـد  اندازه نمایش ایجاد یادگیری نمی    
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هم در نمایش و هم در آموزش ویـدیویی درحـد قابـل قبـولی               
اسـتفاده از ویـدیو بـرای آمـوزش در مـواردی کـه           . بوده اسـت  

یش نیسـت و یـا مقـرون بـه صـرفه نیسـت              امکان استفاده از نمـا    
ــد جــایگزین مناســبی باشــد  مــی ــوزش  . توان ــرای آم ــابراین ب بن

های عملـی دانشـجویان پرسـتاری و مامـایی اسـتفاده از              مهارت
های زیـاد   تواند از مشکالت شایع و هزینه    های آموزشی می   فیلم

ضـمن ایـن کـه بعضـی از         . های عملـی جلـوگیری کنـد       کالس
د که اسـتفاده از ویـدیو نسـبت بـه بعضـی             ده مطالعات نشان می  

های سنتی موثرتر است در این رابطـه چـن و همکـاران و               روش
ــخنرانی و     ــم س ــه ه ــد ک ــاران دریافتن ــچیر و همک ــین اس همچن

طور یکسانی مـؤثر هسـتند حتـی در         به 1آموزش به وسیله ویدیو   
مطالعـات اخیـر    . آموزش ویدیویی نتایج کمی بهتـر هـم بودنـد         

توانـد بـه انـدازه      مـی 2ه آمـوزش ویـدیویی  نشـان داده اسـت کـ   
 3سخنرانی و در بعضی موارد مؤثرتر از آموزش سنتی سخنرانی         

 ).7(های مختلف باشد  در رشته
در مطالعه دیگری که مومن نسب و همکارانش انجام دادند          

وســیله ویــدیو  دریافتنــد کــه یــادگیری در گــروه مــورد کــه بــه
ه شـاهد کـه     آموزش دیـده بودنـد در سـطح خـوب و در گـرو             

وسیله سخنرانی آموزش دیده بودنـد در سـطح متوسـط بـوده              به
 ).8(است 

رغم مواردی کـه ذکـر شـد نشـان           های این مطالعه علی    یافته
در . دهد که آموزش ویدیویی به اندازه نمایش مـؤثر نیسـت           می

 :این مورد چند مسأله قابل بحث است 
ا حجم  ه معموالً در مورد آموزش مهارت    : تفاوت محتوا   ) 1

 .باشد محتوای ارایه شده مختصر می

یافتـه   زمان اختصاص ) : زمان سخنرانی (زمان ارایه محتوا    ) 2
ــروز    ــر از زمــان ب ــوری در نمــایش کمت ــه مطالــب تئ ــرای ارای ب
                                                 
1  video presentation 2  video-based education 3  lecture-based instruction 

باشـد در ایـن رابطـه        خستگی و کـاهش توجـه دانشـجویان مـی         
اند کـه حـداکثر    مطالعات نشان داده: نویسد  می) 1371(عزیزی  

 ).9( دقیقه اول سخنرانی است 20دانشجو در یادگیری 
ــادگیری دانشــجویان در حیطــه شــناختی   ــزان ی در مــورد می

دهـد کـه بـا روش نمـایش نمـرات تئـوری               نشـان مـی    3جدول  
دانشــجویان هــم در مهــارت دســت شســتن و هــم در مهــارت   

ولـی آزمـون تفـاوت      . پانسمان بـاالتر از روش ویـدیویی اسـت        
ــانگین ــی  می ــا اخــتالف معن ــوق نشــان  دار ه ــین متغیرهــای ف ی ب

 .دهد نمی

 –در مــورد میــزان یــادگیری دانشــجویان در حیطــه روانــی  
دهـد   جدول فوق نشـان مـی     .  تنظیم شده است   4حرکتی جدول   

گروهی که به وسیله نمایش مهارت دسـت شسـتن را آمـوزش             
وسـیله ویـدیو     اند نمره بیشتری را نسبت به گروهی کـه بـه           دیده

اند که میانگین نمره عملی در       مودهآموزش دیده بودند کسب ن    
 و بـا روش     85/16±5/1مهارت دست شسـتن بـا روش نمـایش          

هـا   باشـد و آزمـون تفـاوت میـانگین          مـی  94/15±4/1ویدیویی  
 .دهد داری را نشان می اختالف معنی

همچنین در مورد مهارت پانسمان نمره گروهی که به وسیله          
تر از نمــره بیشــ) 1نمــره گــروه (نمــایش آمــوزش دیــده بودنــد 

) 2گـروه   (گروهی که به وسـیله ویـدیو آمـوزش دیـده بودنـد              
میــانگین نمــره عملــی در مهــارت پانســمان بــا روش . باشــد مــی

باشد   می 12/16± 3/1 و با روش ویدیویی      78/16± 3/1نمایش
ــانگین  ــاوت می ــون تف ــی  و آزم ــا اخــتالف معن ــان  ه داری را نش

خیـر تعـدادی    در دو دهـه ا    : نویسـد    مـی ) 1998(پـاول   . دهد می
 1روش نوین از جمله نوارهـای ویـدیویی و نوارهـای شـنیداری            

هـای بـالینی مـورد       آمیـزی در آمـوزش مهـارت       طور موفقیت  به
) 1379(روزبهی و همکاران نیز     ). 10(استفاده قرار گرفته است     

هــای آموزشــی و  ای بــا عنــوان مقایســه تــاثیر فــیلم کــه مطالعــه
CD    به دانشجویان پزشکی    های کامپیوتری در آموزش آناتومی 
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نمـرات  : انـد    انجام داده بودنـد ، مـوارد زیـر را گـزارش نمـوده             
هـای تئـوری،    عملی و تئوری دانشجویانی که عالوه بـر کـالس    

هـای ویـدئویی هـم       وسـیله فـیلم    تشریح جسد و مطالعه موالژ به     
آموزش دیده بودند در مباحـث آنـاتومی شـکم و لگـن بیشـتر               

داری بـین    گونـه اخـتالف معنـی      ازگروه شـاهد بـود ولـی هـیچ        
 ).11(ها مشاهده نشد  گروه

ــی  ــات گســترده و ب ــاکنون تحقیق ــه ت ــای  شــماری در زمین ه
مختلف استفاده از ویـدیو در آمـوزش بـه عمـل آمـده و نتـایج           
ثمربخش و مفیدی را بـه مربیـان و گردانـدگان امـور آمـوزش               

ولی تایید آمـورش ویـدیویی در موضـوعات         . ارایه کرده است  
به طوری که در تـدریس علـوم پایـه          . باشد  متفاوت می  مختلف

نظیر فیزیک وشیمی ، تدریس از طریـق تلویزیـون بـر تـدریس              
در تدریس علوم انسانی نظیـر زبـان و         . حضوری ارجحیت دارد  

 ).12(ادبیات تفاوت قابل توجهی دیده نشده است 
دهـد   همان طور که قبالً هم اشاره نتایج این مطالعه نشان می          

ــدیویی   کــه در  ــه روش وی روش نمــایش دانشــجویان نســبت ب
به نقل  )1377(در این رابطه احدیان     . اند یادگیری بیشتری داشته  

تجارب مسـتقیم ، عینـی و دسـت اول          : نویسند   از ادگاردیل می  
هــای ســمعی و بصــری نظیــر اســالید و فــیلم و  نســبت بــه نشــانه

ونـه  که نم(ها   های سمعی و بصری نسبت به عالیم و سمبل         نشانه
از عینیـت بیشـتری برخـوردار بـوده و          ) بارز آنها کلمات هستند   

 ).13(شوند  باعث تسهیل یادگیری می
 تشکر و قدردانی

با سپاس از زنده یاد آقـای دکتـر درودی کـه در تهیـه فـیلم                 
از دانشجویانی که با شرکت خـود       . آموزشی ما را یاری نمودند    

 تحقیـق را میسـر      در انجام پایان نامه امکان دسـتیابی بـه اهـداف          
نمودند ، مرکز مطالعـات و توسـعه آمـوزش پزشـکی دانشـگاه              
علوم پزشکی شهید بهشتی و مرکز مطالعات و توسـعه آمـوزش      
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که امکانات تهیـه فـیلم را            

 .گردد فراهم نمودند ، تشکر و قدردانی می
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