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نسبت به تدريس اسكيزوفرني به روش نمايش فيلم ديدگاه دانشجويان  مقايسه
  روش سنتي و و كليپ آموزشي
 

  عارفه موسوي، يمحمد كاظم نجف ،يزهرا قضاو ،*يمالباش ايور ،ينجف يمصطف
  

 

  چكيده
 سيروش تدر يپژوهش معرف نياست. هدف ا مؤثرمخاطب،  يمند رضايتآموزش و  تيفيك شيدر افزا يآموزش نينو يها روشمقدمه: 

و بررسي ديدگاه دانشجويان روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  يزوفرنياسك سيدر تدر "يآموزش پيو كل لميف"با استفاده از 
  بود.در مقايسه با روش سنتي  نسبت آن
 به صورت 1392اصفهان در سال  يدانشگاه علوم پزشك يروانپزشك ينفر دانشجو 101 ،تجربي مهيپژوهش ن نيا درها:  روش

استفاده از نفر)و آموزش با  47به دو گروه آموزش سنتي ( ساده و به روش تصادفي شدندانتخاب  )يسرشمار(نمونه در دسترس
آن توسط متخصصان آموزش  ييروا كه ساخته بود پرسشنامه محقق پژوهش. ابزارتقسيم شدند نفر)54("يآموزش پيو كل لميف"

به دو روش پرسشنامه  يزوفرنياسك سي) تأييد شد. پس از تدرα/.=92آلفاي كرونباخ ( بيبا ضر ييايو پا يو روانپزشك يپزشك
آزمون هاي تي مستقل و من ويتني  با استفاده ازي ها شد. داده يبررس سيدو گروه نسبت به روش تدر يها دگاهيو دشد  ليتكم

   .تجزيه و تحليل شد
 ينمرات در برخ نيانگيم شيافزا رغم علي. بود سال24 كنندگان شركت يسن نيانگينفر مرد شركت كردند. م 41نفر زن و  60نتايج: 

بودن تر  و مناسب) =t= 0001/0p ,7/3( يآموزش لهي، تازه و جذاب بودن وس)=t= 005/0p ,64/0(مدرس  يتنها در تسلط علم ،ها تميآ
  وجود داشت. يتفاوت معنادار) =t= 005/0p ,7/1( روش سنتي نگارش جزوهبا  سهيدر مقا يآموزشي  بسته

دهنده  نشان س،يدر امر تدر يريادگي نينو يها وهيدر فهم مطالب و استقبال از ش ياز روش سخنران انيدانشجو تيرضاگيري:  نتيجه
 انيدر آموزش به دانشجو لمينقش استفاده از ف تأييدعدم  اي تأييد ياست. برا يقيتلف يها آن با روش يو لزوم ارتقا يروش سنت ياثربخش

  است.  ازين يتر بيش يها به پژوهش يروانپزشك
  

  يزوفرنياسك ،يينمايس لميف ،يريادگي س،يتدر يها روش ،يروانپزشكهاي كليدي:  واژه
  408تا  400 ):43(17؛ 1396پزشكي/ آموزش در علوم مجله ايراني 
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مطالعات و توسعه آموزش، دانشگاه علوم  تيريمد ،يپزشك علوم آموزش قاتيتحق

كاظم  د)؛ محمghazaviz@ymail.com( اصفهان، ايران.، اصفهان يپزشك
. رانيتهران، ا ،يدانشگاه خوارزم يو روانشناس يتيدانشكده علوم ترب ،دانشجو،ينجف
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  21/9/94، تاريخ پذيرش: 21/9/94، تاريخ اصالحيه: 28/1/94مقاله:  تاريخ دريافت

  مقدمه
شايع رواني است كه  يها اسكيزوفرني يكي از بيماري

درصد برآورد  7/0تا  3/0 آن در جوامع وعيميزان ش
 توان مي ). از جمله عاليم شايع اين بيماري1(شده است

اين  تر بيشاشاره كرد. از آنجايي كه  ان،يبه توهم و هذ
عاليم ذهني بوده و از عينيت كافي برخوردار نيستند، 

 و دارد مدرسان براي ييها دشواري آنها،تدريس نظري 
سازد. اين ويژگي در  مي فراگيران را مشكل يريادگي

در  ديصادق است. با زيروانپزشكي نمورد ساير مباحث 
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مباحث  سيتدر يبرا يزير نظر داشت كه در برنامه
 يها و مهارت ميآموزش عال ان،يبه دانشجو يروانپزشك

 مؤثر انيدانشجو يدسپاردايو  يريادگيالزم نه تنها در 
 ازيمورد ن يها است، بلكه امكان آموزش مناسب مهارت

 فراهم زيرا ن مارانيارتباط مناسب با ب يبرقرار يبرا
  ). 2(كند مي
خود در  يها تحقق هدف يبرا نيطور كلي مدرس به

كه با  رنديگ مي تدريس، از راهبردها و فنون متفاوتي بهره
). 5تا3تواند متفاوت باشد( مي توجه به موضوعات تدريس

كه در حال  دهد مي مطالعات داخلي و خارجي نشان
از  يكي، مسألهحل ي  هيبر پا ياددهيحاضر، روش 

 گري). از د8تا6است( ريستد يها روشترين  شايع
توان به  مي ،يپزشك انيبه دانشجو سيتدر يها روش
شبكه،  يبر مبنا يريادگيمانند  يكيالكترون يها روش

 وتريكامپ يبر مبنا يريادگي ايآموزش از راه دور و 
  ). 10و9اشاره كرد(

 و فيلم نمايش طريق از آموزش تدريس، يها از روش يكي
 قيكه از طر ييها پژوهش بررسي). 13تا11(است ويدئو

 پرداخته شده است، نشان انيبه آموزش دانشجو لميف
با  ،يپزشك يها طهيح رساي در ها آموزش تر بيش دهد مي

 يدر حال ني). ا14صورت گرفته است( لمياستفاده از ف
 ران،يانجام گرفته در ا يها پژوهش هاست كه با مطالع
 لميف قيآموزش از طر يبه بررس يمطالعات محدود

 يخارج يها با آمار پژوهش سهيپرداخته بودند كه در مقا
  ). 16و15دارد( يتر بيش يبررس يجا

 شيبا افزا ان،يآموزش به دانشجو يبرا لمياز ف استفاده
 يباعث بهبود ارتباط كادر پزشك يفرد نيب يها مهارت

 ،ييويديآموزش و يايمزا گري). از د17(شود مي ماريو ب
اطالعات، تداوم در اطالعات، سازي  رهيذخ يبرا ييتوانا
اضطراب در زمان آموزش و اضافه كردن  جاديعدم ا

آن  يفور شيرايو امكان و يمطالب قبل به ديمطالب جد
 يها ). استفاده از رنگ، حركت و صحنه18است(

 نياستفاده از ا راياز نظر دور شود، ز دينبا زيمتفاوت ن
خواهد  يريآموزش فراگ تيفيك شيموارد سبب افزا

  ). 19(شد
 كردهتر  آموزش را ساده ،ييويديو لمياستفاده از فاصوالً 

دهد. با  مي شيرا افزا يريفراگ زانمي و درك قدرت و
توان  مي بهتر لميمثل ف يكمك آموزش لياستفاده از وسا

 نيا نيكرد. همچن يريگيرا، در روند آموزش پ رانيفراگ
 ني). همچن20روش ارزان و مقرون به صرفه است(

 جاديسبب ا يدر آموزش روانپزشك لميف وشاستفاده از ر
و تصورات غلط  شود مي انيعالقه و بحث در دانشجو

  ) 21(برد مي نيرا از ب دالوروديجد يروانپزشك انيدانشجو
تفاوت  س،يروش تدر نياستفاده از ااي  مطالعه در

در  ،يعالمت از عالئم روانپزشك 5در  يمعنادار
با آموزش  سهيدر مقا لم،يبا ف يريتحت فراگ انيدانشجو
نشان  لميو بدون استفاده از ف ييبه تنها انيدانشجو

 سيروش تدر معرفي حاضري  ). هدف از مطالعه22(داد
 سيدر تدر يآموزش پيو كل لميبا استفاده از ف

و بررسي ديدگاه دانشجويان روانپزشكي  يزوفرنياسك
 نيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان نسبت به استفاده از ا

) سخنراني( سنتي يها روش با آني  روش و مقايسه
  .است

  
  ها روش
 يآماراست. جامعه  نيمه تجربي پژوهش از نوع نياروش 

دانشگاه علوم  ينيدوره بال يپزشك انيشامل دانشجو
بودند كه  91-92 يليتحص مسالياصفهان در دو ن يپزشك
 يخود را در بخش روانپزشك يكارآموزي  دوره
هر  يبرا يروانپزشك يگذرانند. دوره كارآموز مي

ي نظري ها السماه است كه يك جلسه از ك كيدانشجو 
اين دانشجويان به مبحث اسكيزوفرنيا اختصاص دارد و 

شامل، اپيدميولوژي اين بيماري در آن، مطالب مرتبط با 
 ساعت آموزش داده 2علت و عاليم شناسي به مدت 

 بخش در دانشجو 15-20 تعداد دوره هر در. شود مي
  . كنند مي ليصتح روانپزشكي

 92 وريتا شهر 91دانشجو كه از خرداد  101مجموع  در
 مارستانيب يرا در بخش روانپزشك يدرس روانپزشك

 پزشكي علوم دانشگاه به وابسته( اصغر ينور و عل
پژوهش شركت كردند و  نيگذراندند، در ا مي )اصفهان

ی  جلسه 12تمامي آنها وارد مطالعه شدند. در مجموع 

اختصاص  اسكيزوفرني سيرساعته كه به تد 2 يآموزش
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 سيكه با روش تدر يگروه جلسه 6شد. ( يداشت بررس
كه با  يجلسه گروه 6و  دنديد مي آموزش يسخنران

  ). دنديد مي آموزش لميو ف پياستفاده از كل
 ،يروانپزشك يمباحث نظر سيتدر وهيطور معمول ش به

 انجام دياسال شيهمراه با ارائه و نما يبه روش سخنران
 كيهدف پژوهش، آموزش،  ي. به منظور بررسشود مي

شد و ماه بعد با  سياداره و تدر يماه به صورت معمول
 لميو ف پكلي از استفاده" دياستفاده از روش جد

 سيتدر اسكيزوفرنيمبحث  ن،ينواي  وهشي به "يآموزش
  .بود كسانيمدرس در دو گروه  .شد
جلسه  يمدرس در ابتدا ،پيو كل لميف شيگروه نما در

از  ييها نمونه ،يمقدمات ليمسا انياهداف و بي  ضمن ارائه
 شيكه خودش انتخاب كرده بود را به نما ييها لميف

 يآموزش يها لمي، فها لميف نياز ا يگذاشت. تعداد مي
و درمان  ميعال ،ينشانه شناس ،يبود كه به معرف يكوتاه

 ييها ، تكهها لمياز ف يگري. تعداد دپرداخت مي يماريب نيا
 يبودند و به نحو يو خارج يرانيا يينمايس يها لمياز ف

بودند  اسكيزوفرني يماريب يها و نشانه ميعالكننده  انيب
 يبرا يماريب مي، عالها لميف نيا شيبا نما بيترت نيبه ا

شد. پس از نمايش  مي و قابل مشاهده ينيع انيدانشجو
ي مشاهده شده از ها در مورد عاليم و نشانه لم،يهر ف

شد. سپس دانشجويان در مورد  مي سؤالدانشجويان 
و به  تندپرداخ مي موارد مشاهده شده به بحث و بررسي

  دادند.  مي ي مدرس پاسخها سؤال
در  انيروش مدرس متكلم وحده نبود و دانشجو نيا در
فعال شركت داشتند و به صورت  يمباحث به شكلي  هيكل

و چه با مدرس در تعامل  گريكديگسترده و فعال چه با 
ي ها هاي تهيه شده از تكهپيو كل يديتول يها پيبودند. كل

بود. هر چند  لميو ف پيكل 17ي سينمايي شامل ها فيلم
 يزوفرنياسك يماريم با بيمستقبطور ها پيكلاز  يبرخ

   ها لميف نيكه ا نيبا توجه به ا يمرتبط نبودند ول
كه در ) subjective( يذهن مياز عال يبرخي  نشان دهنده

به  ها لميف نيا بودند است، عيهم شا اسكيزوفرني يماريب
  آمد. مي در شينما
از  ييها توان به گوشه مي داده شده شينما پيكل 17از 
اشاره كرد كه هر دو " ستيسولوئ"و  "بايذهن ز" لميف

و  يينايمانند توهمات ب يزوفرونياز اسك يميعال لميف
 "لميداد. ف مي كنترل را نشان و ديپارانوئ انيو هذ ييشنوا
وسواس به  مياز عال ييها با صحنه يلميف "اتوريآو

 ميعالي  توانست نشان دهنده مي كه نظافت بود وشستشو 
از  ييها در قسمت باشد. اسكيزوفرنياز  يميمستق ريغ
 ييها نشانه "خوابگاه خواهران لميف"اي  قهيچهار دق پيكل

كوتاه در  يآموزش لميف كيداده شد.  شياز توهم نما
 نيگذاشته شد و همچن شيهم به نما اسكيزوفرنيمورد 

به  اسكيزوفرني ميراجع به عال يريتصو يصوت پيكل كي
 اسكيزوفرني ميدر مورد عال يمختصر حاتيهمراه توض
  .پخش شد
 يها لميتوان به ف مي درآمده شيبه نما يها لمياز جمله ف

ساخته شده توسط مدرس و پژوهشگر اشاره  يكوتاه
 يميبا عال شهيشي  كننده مصرف يمارانيكرد كه در آنها ب

 .شد مي مصاحبهشدند و با آنها  مي دهيو توهم د انياز هذ
   .مدرس بودند مارانيافراد از ب نيا

مربوط به اسكيزوفرني يك ماه به روش متداول  جلسات
سخنراني با استفاده از پاورپوينت) و يك ماه با استفاده (

 )ي سينماييها يي از فيلمها كليپ و تكه(از روش جديد 
جلسه با روش  6آموزش داده شد. به اين ترتيب 

  جلسه با روش جديد برگزار شد.  6سخنراني و
 يها وقت، فرصت جهت آموزش روش يعلت كم به

 صورت به مبحث اين بود؛ كم اسكيزوفرنيا در درماني
 اين محتواي. شد داده قرار دانشجويان اختيار در جزوه
 گروه در شده ارائه يها جزوه با مشابهكامالً  ها جزوه

 و اساليدها ي كليه اين بر عالوه. بود سخنراني
ارائه شده بود و به  سخنراني گروه در كه ييها پاورپوينت

شد در اختيار اين گروه  مي عنوان منبع آموزش محسوب
نيز قرار گرفت. در روش سخنراني، شيوه تدريس مشابه 

با  ساير جلسات آموزش نظري با استفاده از سخنراني و
  گرفت.  كمك اساليدهاي انجام

 آموزشيي  جلسه ارزيابيبه منظور  هر جلسه در انتهاي
ميزان رضايت دانشجويان از يك پرسشنامه  از آگاهي و

 11پژوهشگر ساخته استفاده شد. اين پرسشنامه حاوي 
كامالً  تا) 5( موافقمكامالً  ازاي  درجه 5با طيف  سؤال
 به را استاد تدريس روش ت،سؤاال اين كه بود) 1( مخالفم



  تدريس اسكيزوفرني به روش نمايش فيلم و كليپ آموزشي  ي و همكاراننجف يمصطف
 

http://ijme.mui.ac.ir  / 403/  )34( 17: 1396مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

 دو با پرسشنامه انتهاي در. كرد مي بررسي كلي طور
 تيارائه مطالب و رضا وهيش تجذابي ميزان سؤال

روي نموداري از يك  د،يدانشجويان، از روش تدريس جد
مورد استفاده در هر دو ي  پرسشنامه تا ده سنجيده شد.

و  آموزش با روش سخنراني و آموزش با كليپ(گروه 
  يكسان بود.  )ي فيلمها تكه
 يگريدي  پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه مطالعه نيا

 يي). روا23پژوهشگر انجام داده است( نياست كه هم
پرسشنامه توسط متخصصين آموزش پزشكي و 
روانپزشكي و پايايي آن با ضريب آلفاي كرونباخ 

)92=./αيها هياز گو ييابتداي  هي) تأييد شده بود. سه گو 
داشت و مربوط  يعمومي  ارائه شده در پرسشنامه جنبه

 ياختصاص يها هيو گو بود سيتدر يها روش يبه تمام
   .بود 6-11 يها هيگو

به منظور رعايت اصول اخالق پژوهش، دانشجويان از 
انجام پژوهش آگاه بودند و يكي از معيارهاي ورود به 
پژوهش رضايت از انجام پژوهش بود. همچنين پس از 
انجام پژوهش جزوات و اساليدهاي گروه سخنراني در 

 يها داده اختيار گروه نمايش فيلم و كليپ هم داده شد.
ويرايش  SPSSآمده با استفاده از نرم افزار  به دست

و  يفيآمار توص يها و با استفاده از آزمون 18
 ي نمره نيانگيمي  سهيمستقل جهت مقا يت( يستنباطا

و آزمون من  پرسشنامهپارامتريك  تسؤاالبرخي از 
دو گروه) ويتني جهت مقايسه متغيرهاي نان پارامتريك 

در نظر  p≥05/0 يدارشد. سطح معنا ليو تحل هيتجز
  .گرفته شد

  
  نتايج

ي جلسه زمان هم هها با توجه ب نرخ بازگشت پرسشنامه
درصد  100ها  كردن پرسشنامهتكميل بودن آموزشي و 

 بود.

نفر مرد  41درصد) و 6/60نفر زن ( 60از اين تعداد 
درصد) بودند و به دو گروه آموزش باروش  41/41(
نفر) و گروه آموزش با نمايش فيلم و كليپ  54خنراني (س
كارورزي اين دانشجويان ي  تقسيم شدند. دورهنفر)  47(

سني  ميانگينبود.  92تا سال  91را از سال 
  ) بود. 24±22/1سال ( 24نيز  كنندگان شركت

كنندگان، پيش از شروع تدريس،  نفر) از شركت 28(% 28
  با بيماري اسكيزوفرني آشنايي داشتند. 

جذابيت، خستگي و ي  ميانگين و انحراف معيار نمره
در دو روش سخنراني و روش  كنندگان شركترضايت 

بر ارائه شده است.  1نمايش فيلم به تفكيك در جدول 
حراف معيار ميانگين و ان 1اساس داده هاي جدول 

جذابيت و رضايت گروه نمايش فيلم از گروه ي  نمره
هرچند اين اختالف در جذابيت  .سخنراني باالتر است

ي رضايت معنادار نيست ولي اختالف معنا داري نمره
شود. بر  مي گروه نمايش نسبت به گروه سخنراني ديده

اساس داده هاي همين جدول ميانگين و انحراف معيار 
خستگي در گروه نمايش فيلم نسبت به گروه ي  نمره

است؛ هر چند اين اختالف معنادار تر  سخنراني پايين
  .نيست

  
جذابيت و خستگي و ي  ميانگين و انحراف معيار نمره :1جدول 

  رضايت در دو گروه شاهد و تجربي
  T p  ميانگين و انحراف معيار  

گروه نمايش فيلم  گروه سخنراني
 و كليپ

 93/0 35/0 31/9±5/1 05/9±13/1  جذابيت

 -/.71 /.47 7/3±55/0 70/3±50/0  خستگي

 75/1 ./08 22/9±16/1 75/8±42/1  رضايت

  
 كنندگان شركت ديدگاه ي نمره معيار انحراف و ميانگين
روش  سخنراني و روش به اسكيزوفرني تدريس به نسبت

 با. است شده ارائه 2 شماره جدول در نمايش فيلم و كليپ
افزايش ميانگين نمرات در  رغم عليتوجه به نتايج جدول، 

، اين تفاوت تنها در سه مورد تسلط علمي ها برخي آيتم
تر  مدرس، تازه و جذاب بودن وسيله آموزشي و مناسب

ي آموزشي ارائه شده در گروه نمايش فيلم و  بودن بسته
(نگارش جزوه به  كليپ در مقايسه با گروه سخنراني

  معنادار است.روش سنتي)، 
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  نسبت به تدريس اسكيزوفرني به روش سنتي وروش نمايش فيلم و كليپ كنندگان ي ديدگاه شركت ميانگين و انحراف معيار نمره: 2جدول
  p z گروه سخنراني  گروه نمايش فيلم سؤال 
  - 10/1  27/0  51/4±81/0  68/4±66/0 كنندگان معرفي كرد.شركتخوبي بهدرابتداي جلسه استاد خود را به 1
  - /.60  50/0  70/4±50/0  63/4±52/0 قبل از شروع مبحث آموزشي، از يخ شكن مناسب استفاده شد. 2
  - 22/1  22/0  11/4±76/0  25/4±84/0  قبل از شروع مبحث آموزشي اهداف آن به روشني بيان شد.  3
  - /.42  67/0  64/4±52/0  68/4±51/0 داد.روان مطالب را آموزشاستاد، با بياني شيوا و  4
  - 81/1  07/0  64/4±51/0  80/4±44/0 رخوردار بود.بمدرس از تسلط علمي كافي در زمينه مطالب آموزش داده شده، 5
  - 55/1 11/0 12/4±97/0 4/44±68/0 محتواي مطالب آموزش داده شده با اهداف آموزشي متناسب بود. 6
  - /.07 94/0 03/1±98/3 02/4±95/0 مطالب آموزش داده شده از توالي و تناسب الزم برخوردار بود. 7
  - /.57  56/0 53/4 ±60/0  61/4±53/0  امكان مشاركت در بحث براي شنوندگان فراهم بود.  8
  - 3/.53  001/0 48/4 ±63/0  87/4±33/0 وسيله آموزشي مورد استفاده تازه و جذاب بود. 9
  - 1/.57  11/0 73/0 ±37/4  48/4±77/0 بود.ترآموزشي ارائه شده در كالس در مقايسه با نگارش جزو مناسب بسته 10
  63/3  36/0 01/4±96/0  89/3±89/0 كسب شد.اسكيزوفرنيدر پايان جلسه،آشنايي الزم در مورد عاليم و سيربيماري 11
  

  بحث
بر  ن،ينو سيروش تدر كي يمطالعه با هدف معرف نيا

انجام  يزوفرنيدر درس اسك پيو كل لميف شياساس نما
 رامونيپ ان،يدو گروه از دانشجو دگاهيد بررسيشد و 

  شد. يبررس سنتيارائه شده و روش  نيروش نو
گروه  انيدانشجو دگاهينمره د نيانگيم شيافزا رغم علي
 نيپارامترها ا ينسبت به گروه شاهد در برخ يتجرب
در نظر داشت نمرات  ديبا معنادار نبود. شيافزا

باال بوده است. هر دو  اريدر هر دو گروه بس انيدانشجو
و هم در مورد  سيجذاب تدري  وهيمورد ش رگروه، هم د

 سيبه تدر يينمره باال ان،يدانشجو يكل تيرضا زانيم
هر دو گروه نمره  خستگي مالك مورد در واند  استاد داده

  .اند داده سي) به تدريعدم خستگي  را (نشانه ينييپا اريبس
مدرس تنها متكلم وحده نبود  پيو كل لميف شيروش نما در

فعال شركت  يمباحث به شكلي  هيدر كل انيو دانشجو
و چه با مدرس در  گريكديداشتند و به صورت گسترده با 

از  يكيتوان به عنوان  مي تعامل نيتعامل بودند. از ا
  نام برد. سيروش تدر نيا يازهايامت
پژوهش نسبت به پژوهش مشابه  نيتوجه كرد كه ا ديبا

به  يدر آموزش عالئم روانپزشك لمي) كه از ف22آن(
 نيدر ا را،ياستفاده كرده، متفاوت است، ز انيدانشجو

كه عالئم  يواقع مارانيب لميپژوهش، پژوهشگر، از ف
استفاده شده است. در  ،شد مي توسط خودشان شرح داده

 يپژوهشگر، مورد مشابه توسطانجام شده  يجستجوها
  نشد. افتي رانيپژوهش در ا نيبا ا
 لمياستفاده از ف تأثير يو همكاران با بررس يانيكاو

 يدرس عمل يريادگي زانيو زمان آن، بر م يآموزش
كه  دنديرس جهينت نيدندان، به ا يو مورفولوژ يآناتوم

 زانيبر م تواند يم يعمل سيقبل از تدر لميف شينما
باشد و هرچه امكانات و  مؤثر انيدانشجو يريادگي

 ليدر تحص زيافراد ن اشدمساعدتر ب يزندگ طيشرا
). جعفرزاده و همكاران به وجود 24تر خواهند بود ( موفق

 سيقبل از تدر يآموزش لميف شينما نيب يدار معناارتباط 
 يمنظور كسب آموزش پ به انيدانشجو يآمادگ جاديو ا

 مؤثر ييتنها به يآموزش يها لميف شيبردند. البته، نما
ها توانست  روش ريسا ههمرا نبود، اما استفاده از آن به

 ني). اگر در ا25بگذارد( يريادگيبر  يقابل توجه شيافزا
 يآموزش لميدر كنار ف گريد يها از روش زيپژوهش ن
. ديايبه دست ب يمشابه جيشد ممكن بود نتا مي استفاده

 زين يثابت دندان يدو مطالعه در رشته پروتزها جينتا
 يريادگي ندا توانسته يآموزش يها لمينشان داد كه ف

 سيرلز ). در پژوهش27و26را ارتقا بخشند( انيدانشجو
)Sierles( يروانپزشك يها دنتيرز يبرا ) در آموزش

استفاده شد و  لمي)، از فانيبه دانشجو ييكايامرفرهنگ 
). 28شد( يابيباال ارز اريبس انيدانشجو تيرضا

درس  سيو همكاران، در تدر )Kuhnigkكانيگ(
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 يمثبت ديد معموالً كه يپزشك انيبه دانشجو يروانپزشك
آموزش نداشتند از سه روش مختلف  نينسبت به ا

 يدر آموزش محتوا لمياستفاده شد كه استفاده از ف
گذار بود و تأثير اريبس ان،يبه دانشجو يروانپزشك
 يها تيشخص يخود را به جا توانستند مي انيدانشجو

و  )Kelly( كلي ).29تصور كنند( لميف يواجد اختالل روان
 يها لمياستفاده از ف ز،يو همكاران ن )MS( يو ان،همكار
 شنهاديرا به عنوان مكمل آموزش مكمل پ يآموزش
و  )Fidalgo-Neto( نتو-فيدالگو ). پژوهش31و30كردند(

 ري، تصاوها لمينشان داد استفاده از ف زيهمكاران ن
كمك  كپارچهي يمتحرك، طرح و متن در محتوا

 يريادگيو  يدر باالبردن درك مفهومگيري  چشم
 )Liلي( يتجرب مهيمطالعه ن ني). همچن32دارد( انيدانشجو

در  يآموزش يها لمياستفاده از فو همكاران، نشان داد كه 
و  يخودكارآمد زانيم يگروه مداخله توانسته در ارتقا

). 33باشد( مؤثر نهيزم نيدر ا ينيبال يها بهبود مهارت
حاضر ي  مطالعه يها افتهيمطالعات مذكور با  جينتا
  دارد.  يخوان هم

 انيدانشجو يمند رضايت سهيو همكاران با مقا يكشاورز
 انيب يقيو تلف يبه روش سنت يولوژيزيف سياز تدر

در  يقابل توجه تأثير نينو يها كردند، استفاده از روش
روش  انيدارد، اما دانشجو يريادگيعالقه به  شيافزا

 ني. ادانند مي مؤثررا در فهم بهتر مطالب  يسنت يسخنران
در  باًيكه تقر يانيعادت دانشجو تأثير تممكن است تح

 اند دهيد آموزش  يروش سنت به شان يليتمام دوره تحص
در  كسانيگزارش شده است كه عملكرد  نيرخ دهد. همچن

 تيفي). ك35وجود دارد( كي) و الكترون34(يسنت يها روش
 ييبسزا تأثير يريادگيبر  تواند يم زين يآموزش يها لميف

 تيدر همه جا، مز لميف بودن ترسداشته باشد. دردس
 ياريروش بر بس نيا ياست كه باعث برتر يبزرگ اريبس

دو  سهيبا مقا يدار لي. تحوشود يم گريد يها از روش
بدون  يو سخنران لميف شيهمراه با نما يروش سخنران

 كساني تأثير يدارا ينشان داد هر دو روش آموزش لم،يف
 زي). در مطالعه منجمد ن36است( مؤثر وهيو هر دو ش

از  انيدانشجو تيدرصد رضا انيم يتفاوت قابل توجه
 ني). ا37گزارش نشد( يآموزش لميو ف يدو روش سخنران

  سو است.مطالعات با پژوهش حاضر هم
 اريو انحراف مع نيانگيحاضر باالتر بودن مي  مطالعه در
نسبت به  لميف شيدر گروه نما انيدانشجو دگاهيرات دنم

ي  لهيتازه و جذاب بودن وس تميدر دو آ يگروه سخنران
ارائه شده نسبت به  يها لميو مناسب بودن ف يآموزش
تواند به علت تازه بودن  مي كه خود شود مي دهيجزوه د

بودن و تنوع آن  يبصر ليبه دل نيو همچن رهاابزا نيا
  نسبت به جزوه باشد.

 نياز به توضيح نيست كه باالتر بودن ميانگين نمره
رضايت فراگيران از روش نمايش فيلم نسبت به روش 

خستگي گروه ي  بودن نمرهتر  همچنين پايين سخنراني و
تواند بيانگر  مي نمايش فيلم نسبت به گروه سخنراني

كارآمدتر بودن اين روش نسبت به روش سخنراني باشد. 
نمايش  ؛جذابيت نمايش فيلم بر هيچكس پوشيده نيست

فيلم به علت جذابيت هاي ديداري و شينداري و درگير 
ورت فعال در زمينه و محتواي فيلم شدن فراگيران به ص
كاهد و افزايش رضايت آنها را  مي از ميزان خستگي آنها

  بدنبال دارد.
نسبت به دو روش  انيدانشجو دگاهيمطالعه د نيا در
بود كه معنادار تر  مناسب .شده است سهيمقا سيتدر

 نيو همچن يانيپا يها نمرات آزمون نيانگينبودن تفاوت م
از محدوديت  .شود يبررس نيزدر دو گروه  يادسپاري

ديگر اين مطالعه امكان وجود تبادل اطالعات دو گروه و 
  وهشگران بود.ژتأثير آن بر نتايج بود كه خارج از كنترل پ

از  انيدر دانش، مهارت و نگرش دانشجو رييتغبررسي 
در مورد  يتر اطالعات جامع توانست ياست كه م يموارد

 ستهيدهد كه شا ئهارا لم،يف قيروش آموزش از طر تيكفا
در هر حال  .رديمورد توجه قرار گ ندهياست در مطالعات آ

چه در درس  سيروش تدر نيتداوم استفاده از ا
 ريو غ يپزشك يها سرفصل ريو چه در سا يروانپزشك

  شود. مي شنهاديآن پ رامونيپ يو انجام مطالعات يپزشك
  

  گيري نتيجه
 دگاهيدي  نمره اريو انحراف مع نيانگيماختالف 
در ارائه شده  سيروش تدردو  نسبت به انيدانشجو

مدرس از تسلط علمي كافي در  "اسكيزوفرني در موارد
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و  "زمينه مطالب آموزش داده شده، برخوردار بود.
بسته آموزشي ارائه شده در كالس در مقايسه با نگارش "

مطلوب  تيرضا معنادار شد." بودتر  جزو مناسب
در فهم  يسنت وهيش به ياز روش سخنران انيدانشجو

 يريادگيو فعال  نينو يها وهيمطالب و استقبال آنها از ش
روش  ييو كارآ يدهنده اثربخش نشان س،يدر امر تدر

است. در  يقيتلف يها آن با روش يو لزوم ارتقا يسنت
 تأييد يپژوهش، هنوز برا جينتا رغم عليگفت،  دياب انيپا
در آموزش به  لمينقش استفاده از ف تأييدعدم  اي

 نيدر ا يتر بيش يها به پژوهش يروانپزشك انيدانشجو

 سيروش در تدر نيا شود مي شنهادياست. پ ازين نهيزم
تعداد  باو  يابيارز جينتا سهيدرس و مقا كيتمام مباحث 

دروس به كار گرفته شود  ريو در سا انيدانشجو تر بيش
در رابطه با استفاده از تري  گسترده ديتا بتوان با افق د

  كرد.گيري  ميتصم نينو يها روش
  

  قدرداني
ي دانشجويان پزشكي بخش  به اين وسيله از كليه

روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كه ما را 
  يم.نماي مي گزاري سپاس نمودند،اين مطالعه ياري  انجامدر
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Abstract 
 
Introduction: Modern educational methods are influential in improving the quality of education and 
learners’ satisfaction. The aim of this study was to introduce the teaching method using “video clips” in 
teaching schizophrenia and survey the viewpoints of psychiatry students of Isfahan University of Medical 
Sciences compared to using traditional methods. 
Methods: This quasi-experimental study was conducted in 2013 on 101 psychiatry students of Isfahan 
University of Medical Sciences who were selected by convenience sampling (census) and divided randomly 
into traditional teaching group (n=47) and video clip groups (n=54). Research tool was a researcher-made 
questionnaire. Its validity was confirmed by the psychiatry and medical education experts and the reliability 
was confirmed by Cronbach’s alpha coefficients (α=0.92). The questionnaire was administered after 
teaching schizophrenia using the two methods and the viewpoints of both groups were compared. The 
collected data were analyzed using independent t-test and Mann whithney test. 
Results: Sixty of the participants were female and 41 were male with the mean age of 24 years. Despite the 
increase in the means scores of some items, there was only a significant difference in instructor’s scientific 
mastery (p=0.005, t=0.64), novelty and attractiveness of educational instrument (p=0.000, t=3.7) and 
greater fitting of the educational package compared to traditional note taking (p=0.005, t=1.7). 
Conclusion: Students’ satisfaction with lecture method in understanding the contents and their openness to 
new methods of learning indicate the effectiveness of the traditional method and the need for further 
improvement in combination with new methods. Further research is required to verify the role of using video 
clips in teaching psychiatry students. 
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