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 اثرپذيري كاربرد ده عامل آموزشي در يادگيري درس فيزيك پزشكي 
  

   سيد عباس حسيني 
   

  دانشيار فيزيك پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 
  

نيل به هدف كارآيي دانشجو در درس فيزيك و فيزيك پزشكي نيازمند 
نفري  34اين مطالعه دو گروه در . آموزش درست و در نهايت يادگيري است

طور تصادفي از بين گذاري براي هر دانشجو و بهدانشجو با روش شماره
پزشكي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان مربوط دانشجويان اتاق عمل و دندان

 .به دو كالس درس فيزيك و فيزيك پزشكي انتخاب شدند

درس  سئوال در محورهاي نظم در مراحل ارائه 10چك ليست حاوي  
 5، ترس 4، پيگيري برنامه درسي 3، اشتياق 2، گفتن مقدمه 1حضور به موقع (

و نحوه ) 8، اورهد 7رايانه (نوع وسائل كمك آموزشي ) 6و فعاليت دانشجو 
جهت دو گروه ) 10، سئوال و جواب از دانشجو 9سخنراني (ارائه درس 

ن عامل در يادگيري به منزله تاثير داشت(+) در اينجا از عالمت . تكميل گرديد
به منزله عدم تاثير عامل در ) -(، عالمت )درصد پاسخ آري 60-100از (

و صفر به منزله پاسخ ممتنع در ) درصد پاسخ آري 1-60از (يادگيري 
 .وضعيت يادگيري دانشجو منظور شد

پزشكي چه ميزان يادگيري براي رشته دندانبا محاسبات معلوم گرديد چنان 
پاسخ آري  12كالس مفروض باشد و بر اساس  3/2ل و براي اتاق عم

مورد سئوال در چك ليست عمل نماييم احتمال يادگيري  17دانشجويان از 
  .درصد خواهد بود 21طور جداگانه رقمي در حدود در اين دو گروه به

انگيزش به عنوان يك عامل اثرگذار براي يادگيري درس فيزيك و فيزيك 
وجود نظم در ارائه . ريزي آموزشي سهيم بودنامهپزشكي توسط دانشجو در بر

عوامل . شد و انگيزش را بيشتر كرددرس سبب بر طرف شدن ترس دانشجو 
چه ترس و واهمه دانشجو نيز به ركود وي در يادگيري منجر شد در واقع چنان

. يافتشد، يادگيري دانشجو افزايش ميها كم ميترس و واهمه آن
هر چه وسايل . ئه درس به شيوه سخنراني موافق نبودنددانشجويان با روش ارا
يادگيري دانشجو از طريق . تر بود، يادگيري بيشتر بودكمك آموزشي پيشرفته

آموزش با . رايانه نسبت به ياد گرفتن درس بدون استفاده از رايانه بيشتر بود
ط هاي داده شده توسپاسخ.    هاي قديمي تدريس موثرتر بودرايانه از روش
پزشكي و اتاق عمل داراي نوساناتي بود كه اين نوسانات با روش گروه دندان

آماري، تاثيرپذيري عوامل آموزشي بر يادگيري درس فيزيك و فيزيك 
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