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انجام  یاز فنون خاص یریگ که با بهره یریتصو یها ه اطالعات در قالبیو ارا ییبازنما یها وهیست از شا اطالعات عبارت یمصورساز زمینه و هدف:

سرعت  یبررس هدف از انجام مطالعه حاضر، .عرضه کند ،در درک و شناخت آن شتریبا قدرت ب یدارید ندیافر کیاطالعات را در  تواند میگیرد و  یم

 د.بو یمجاز یها اطالعات در آموزش یبا مصورساز یو سهولت دسترس یریادگی انتقال اطالعات،

دوره  یآموزش پزشکرشته  استادانو  انیدانشجو پژوهش متشکل از ی. جامعه آمارانجام گرفتپیمایشی  -یروش توصیفبه  قیتحقاین  کار: روش

انتخاب ساده  یتصادف یریگ نفر به عنوان نمونه با روش نمونه 79ود که نفر ب 131 به تعداد 1394-95 یلیدر سال تحص یبهشت دیدانشگاه شه یمجاز

تأیید  Cronbachs alpha، 82/0آن با استفاده از ضریب  ییایپا بود که هیگو 28 شامل یا نامه محقق ساخته پرسش ،ها داده یآور جمع. ابزار شدند

 .گردید

 شیافزا منجر به ،نیداشت. همچن یمثبت ریثأت انیدانشجو یاطالعات بر آموزش مجاز یمصورساز، tآزمون  به دست آمده از های بر اساس یافته ها: افتهی

 شد. استادانو  انیدانشجو نیبه اطالعات در ب یاطالعات و سهولت دسترس یریادگیسرعت انتقال اطالعات، سرعت  ،یور بهره یها مؤلفه

قرار  یآموزش یها تمام دوره استادانو  انیدانشجو یآموزش یها اطالعات در برنامه یرسازشود مصو یم شنهادیپژوهش، پ نتایجتوجه به  با: یریگ جهینت

 استادانو  انیدانشجو نیبه اطالعات در ب یو سهولت دسترس یریادگیسرعت انتقال، سرعت  ،یبهرور یها مؤلفه شیمثبت آن در افزا ریثأتا از ت گیرد

 ود.استفاده ش یو دانشگاه یمراکز آموزش

 یدانشگاه علوم پزشک ،یپزشک یمجاز یها اطالعات، سرعت انتقال اطالعات، آموزش یدسترس ،یریادگیسرعت  اطالعات، یمصورساز: ها اژهکلید و

 یبهشت دیشه
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 مقدمه
 و مفاهیم انتقال برای تصویری نمادهای از انسان استفاده

 ،ارتباط تسهیل بر عالوه که دارد طوالنی یاربس یتاریخ ها، اندیشه

 تصویرنگاری خطوط قالب در بشری اندیشه و ثبت و ماندگاری به

 دریافت در بشر توانایی است. کرده شایانی کمک نگاری اندیشه و

 منحصر بصری، حس از استفاده با پیرامونی های دیده از اطالعات

 انسان کیدأت بلکه نیست، تصویری خطوط ابتدایی های نمونه به

 حس این مبنای بر نیز اطالعات آوری فراهم در حاضر عصر

 دیداری، سواد تصویر، زبان همچون پژوهشی های زمینه و باشد می

 درصدد خاصی دید زاویه از کی هر ،آن نظایر و نمادشناسی

 هستند. توانایی این بیشتر شناخت و مطالعه

 بیشتر اطالعات به دسترسی ،امروز آموزش در اصلی مسأله

 معنی دانشجویان، های چالش از یکی ،حقیقت در .نیست

 جذب و شوند می رو هروب آن با که محتوایی حجم به بخشیدن

 رویکردهای به باطاتارت ،بنابراین است. اطالعات تمام هدفمند

 (.1) رددا نیاز جدید

 توانایی که است جدیدی رویکرد واقع در مصورسازی

 شناختی با همراه و تر دقیق تر، سریع را داده مبنای بر گیری تصمیم

 را اطالعات( تفهیم )برای آموزش به نیاز و سازد می فراهم کمتر

 ،نتیجه در و اطالعات بهتر ارایه و نمایش باعث و دهد می کاهش

 انجام با روش این در شود. می اطالعات از ثرترؤم گیری بهره

 کمک کاربران به ،اطالعات بازنمایی شیوه در دیداری فرایندهای

 و باشند داشته شده ارایه اطالعات از بهتری برداشت تا شود می

 .کنند بازیابی بهینه صورت به را خود اطالعات بتوانند

 اهمیت اخیر های سال در اطالعات تصویری بازنمون های مهارت

 نمایش عرصه دررا  ینوین فصل اساس همین بر و یافته بیشتری

 (.2) است گشوده اطالعات ای رایانه و تصویری

 دیداری ادراک نظام توانایی از اطالعات مصورسازی های نظام

 نمایش طریق از متنی اطالعات زیاد مقادیر سازی فشرده با انسان

 توجه با روش این در کنند. می برداری بهره رل،کنت قابل دیداری

 کوشش، تصویربا استفاده از  اطالعات انتقال باالی ظرفیت به

 یادگیری و درک قدرت ،اطالعات تصویری نمایش با تا شود می

 از توجهی قابل میزان این، بر عالوه شود. داده افزایش کاربر

 در و تر زوناف کارایی کمتر، حجم با فشرده، صورت به اطالعات

 و تفکر بهتر شرایط ایجاد (.3) دگرد می ارایه تصویری قالب

 از استفاده مهم اهدافجمله  از ،کاربران برای اطالعات تحلیل

 نباید .شود محسوب می مصورسازی های شیوه و فنون

 ساده تصاویر و ها عکس نمایش با را اطالعات مصورسازی

 به اطالعات رسازی،مصو فرایند از استفاده با دانست. سانیک

 مفاهیم از او درک و شود می منتقل کاربر به ثرتریؤم نحو

 (.4) یابد می افزایش

 نظر در مصورسازی برای توان می که کاربردهایی از یکی

 آموزش که است آموزشی فرایندهای در آن از استفاده ،گرفت

 که این به توجه با باشد. می ها فعالیت این بارز مصداق مجازی

 باشد، می ورانهآ فن رویکردهای ،مجازی های آموزش پایه

 گونه همان مصورسازی کند. می پیدا بسیاری کاربرد مصورسازی

 تصویر به یا ترسیم نوعی ،شود می برداشت آن لغوی معنای از که

 و درک قابل مخاطب برای که صورتی به ؛است اطالعات کشیدن

 بسیاری است. اویرتص از فراتر چیزی آن مفهوم اما ،باشد استنباط

 خود به را امروز دنیای بشر ذهن که هایی چالش و مشکالت از

 قابل سادگی به مصورسازی از استفاده با ،است ساخته مشغول

 موجود حل راه تنها مصورسازی موارد برخی در و باشد می حل

 (.5) شود محسوب می

 آموزش هدف کردند که بیان ای مطالعه در نظری و بیگی شاه

 یافته تغییر فرد هر حال فراخور به ها دانسته بازیابی وزشآم به

 به ی،نوظهور نسبت به شیوه عنوان به مجازی آموزش است.

 و آموزش نوع این دهرچن کند. می دنبال را هدف این جدی طور

 رایانه و اینترنت همچون مدرنی های رسانه از وری بهره

 وجود اما ،است کرده ایجاد افراد برای را طالیی های فرصت

 .(6) باشد می ناپذیر امکان آن در مشکالت و موانع

 و ابزارها تحول عنوان نمود که تحقیقی در خیراندیش

 هر و زمان هر در فرد هر که است جهتی در آموزشی یها روش

 مشخص خودش که زمانی بازه در و امکانات با بتواند مکان

 .(7) شود یادگیری مشغول ،کند می
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 در دیداری ارتباط که اظهار داشتند نژاد سلیمانی و درودی

 عهده بر یاثربخش نقش ،افراد نزد اطالعاتی مفاهیم از گیری بهره

 تعامل برقراری طریق از اطالعاتی محتواهای از بسیاری و دارد

 صورت به امروزه مفید، شیوه این شود. می منتقل ثرؤم و مثبت

 محیط در هک خاصی فنون و ها روش از گیری بهره با و تخصصی

 این در است.آمده  اطالعاتی کاربران یاری به ،شده ظاهر رقومی

 گرافیک ها، داده تجسم چونهم پایه های مهارت به روش،

 نیاز فکری خالقیت ویژه به و هنری مبانی شناخت ای، رایانه

 نحوه به را اطالعات مصورسازی، فرایند با بتوان تا باشد می

 به توان می روش این با ،واقع در ود.نم منتقل کاربر به ای شایسته

 بر عالوه .دست یافت اطالعات دیداری معتبر و سریع شناخت

 کاربردهای بروز و ظهور برای یمناسب بستر مجازی محیطاین، 

 .(8) است مصورسازی

Keim و  مشارکت نمود وب بر مبتنی آموزشی دوره یک در

 عامل چهار که یجه رسیدبه این نت او .داد پاسخ نامه پرسش به

 فرهنگ توسط تواند می که هستند مهم مرتبط خدمات و بازخورد

 کره، در کار محافظه فرهنگی اثر درک با .شود داده توضیح کره

 با نیاز مورد خاص طرح کردن پیدا به شروع توانند می مربیان

 مطالب ،همچنین و خدمات با مرتبط عوامل و بازخورد به توجه

 موفق کار این و کنند وب بر مبتنی یادگیری های سیستم برای

 .(9) است

 های آزمایشگاه که داد نشان همکاران و Liao مطالعه نتایج

 لیمسا دلیل به ،مدرسه در علوم یادگیری برای موجود مجازی

 برای جذابیت و یادگیری محیط از، D2 شکل مانند یمختلف

 یجنتا دیگر، سوی از .(10) است یافته بهبود جوان آموزان دانش

 از مجازی های آزمایشگاه بهبود برای ها تحقیق آن در شده ارایه

 مونتاژ تکنولوژی از استفاده با صنعت و سازی یکپارچه» نقطه دو

 گیری اندازه ابزار معرفی» و« مجازی آزمایشگاهی های آزمایش به

D3 افزایش با تواند می زیادی حد تا «مجازی های آزمایشگاه به 

 به تنها نه مجازی، آزمایشگاه های مایشآز جذابیت و واقعیت

 بهتر درک برای بلکهنماید،  کمک آموزان دانش تجربی تکالیف

 آموزد می ها آن به ،همچنین است. مفید قوانین و علمی یندهایافر

 کنند. تبدیل عمل به را هآورد دست به دانش چگونه که

Spencen رویکرد مصورسازی که است عقیده این بر 

 تر، سریع را داده مبنای بر گیری تصمیم توانایی که است جدیدی

 به نیاز و سازد می فراهم کمتر شناختی تالش با همراه و تر دقیق

 .(11) دهد می کاهش اطالعات درک برای را آموزش

 آوری فن ورود با کرد که بیان خود پژوهش در صادقی

 مصورسازی اهمیت ،(Virtual reality) مجازی واقعیت

 واقعیت کاربرد ترین عمده است. شده مگیرترچش اطالعات

 و آناتومی فعال آموزش جهت آن از استفاده پزشکی، در مجازی

 این از استفاده با .باشد می پزشکی رشته دانشجویان به فیزیولوژی

 و شده سازی شبیه محیط یک در توانند می دانشجویان ،سیستم

با  .ندباش داشته یادگیری بهینه و ثرؤم صورت به بعدی سه

 جراحی، آموزش سیستم در مجازی واقعیت آوری فن از استفاده

 مهارت تا داد انجام جراحی عمل بیمار روی توان می بار هزاران

 با تا شود می سعی سیستم این در برسد. حد باالترین به جراح

 در جراحی عمل هزاران تکرار امکان جراحی، محیط سازی شبیه

 با آوری فن این اساس. آید اهمفر طوالنی و متوالی ساعات طی

 .(12) شود می محقق اطالعات سازی مصوری

 دروس از استفاده با تجربی تحقیق یک در جاللی و نیکروش

 ،شده بود تهیه روش این به که هایی اطلس و شده تدوین مجازی

 از ،پزشکی پایه علوم گردن و سر آناتومی درس ارایه موازات به

 مجازی دروس از تا کردند خواستدر نفری 60 کالس یک

 مشابه کالس به که حالی در ؛نمایند استفاده نیز شده تولید

ه ب مجازی آموزش ثیرأت تا نشد داده مجوزی چنین دیگری

 در هدف گروه در حضوری غیر و مکمل فراگیری نوعی صورت

 یک بر مبتنی یکسان امتحانی االتؤس طرح با و دوره پایان

 در آمده عمل به مقایسه گیرد. ارقر ارزیابی مورد واحد مرجع

 که نمود مشخص گروه دو سوی از شده کسب نمرات سطح

 مجازی صورته ب که مکمل های آموزش از کننده استفاده گروه

 شکل به دوم گروه به نسبت توانستند ،داشت قرار آنان اختیار در

 .(13) کنند پیدا نمره یارتقا داری معنی

 آموزش کهیجه رسیدند به این نت همکاران و فر نادری
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 ،دارد که وسیعی کاربردهای و مزایا کنار در الکترونیکی

 دلیل بهاستادان  سوی از آن اجرای عدم جمله از هایی چالش

 نداشتن معلم، نقش شدن رنگ کم آن، کارکرد از اطالعی بی

 فرهنگی اعتقادات آن، از استفاده از ترس آن، از استفاده تخصص

 موفقیت الزمه .نیز به همراه دارد را کافینا منابع وجود و خاص

 برقراری ،پزشکی علوم در الکترونیکی آموزش اجرای در

 .(14) است استاندارد و ها زیرساخت

 محتوای های حیطه کیفیت ،آفندیده و زاده حکیمدر مطالعه 

 طراحی مطلوب، سطح در فردی یادگیری های فرصت و دوره

 تعامل حیطه و مطلوب تاًنسب سطح در دوره ارزشیابی و آموزش

 بین داری معنی تفاوت گردید و ارزیابی نامطلوب سطح در

 وجود حیطه پنج کیفیت مورد در دانشجویان با مدرسان نظرات

 .(15) نداشت

 منابعو  مجازی های آموزش آوری فن ،پیشین های سال در

 سنتی آموزش ،بصری و سمعی مواد قالب در آموزشی وریآ فن

 دسترسی سهولت و یادگیری اطالعات، قالانت سرعت در را

 در آموزشی های وریآ فن این کارگیریه ب سهم کرد. می کمک

 بود. تحصیلی های رشته سایر از بیشتر پزشکی گروه های رشته

 افزاری سخت ساختار در هم تحوالت با اطالعات آوری فن ورود

 همراه منابعی و ای برنامه و افزار نرم ساختاردر  هم و تجهیزاتی و

 ،کاربردی تحصیلی های رشته دروساغلب  در کهیی جا تا بود

 .داشت مداوم استفاده

 مجازی های آموزش الکترونیکی، های آموزش تحوالت از بعد

 به مکانی و زمانی های محدودیت بدون تری وسیع سطح در

 بر عالوه مجازی های آموزش وریآ فن در شد. فراگیر سرعت

 نقش ارتباطی های زیرساخت ی،رافزا نرم و افزاری سخت ساختار

 در آوری فن این کارگیریه ب با د.نک می ایفا را چشمگیرتری

 و یرفزا ا نرم افزاری، سخت ابعاد بر عالوه ،آموزش

 صورته ب آموزشی منابع بعد ضرورت ارتباطی، های ساخت زیر

 اطالعاتی منابع مصورسازی با ضرورت این گردید. مطرح مهم

 از جدیدی رویکرد مجازی، آموزش مهم  شاخص عنوان به

 در خصوصه ب دانشگاهی های محیط یفرارو را مجازی آموزش

 به توجه با داد. قرار وابسته های رشته و پزشکی های حوزه

 از مصورسازی به منابع این التزام، پزشکی منابع بودن گرافیکی

 ضروری است. ها گزینه و منوها نوارها، ها، فریم لوگوها، طراحی

 ،پزشکی منابع حوزه در مجازی آموزش انجام جهتچنانچه 

 اعمال خوبی کیفی و باال سطح در داده یا اطالعات مصورسازی

 آموزشی نظام به اطالعات مصورسازی فنون و ها روش ،شود

 برقراری قدرت امکانات، این از گیری بهره با تا  کند می کمک

 از باالتری رکد آنان و یابد افزایش گیرندگان یاد با ارتباط

 باشند. داشته شده ارایه اطالعات و مفاهیم

 ارایه و بازنمایی های شیوه از گیری بهره با مصورسازی

 یمناسب فضای تا شود می موجب مخاطب، به اطالعات سودمند

 نکته این به توجه با. شود فراهم اطالعات تبادل و تعامل برای

 توان می است، آن از مفید گیری بهره در اطالعات ارزش که مهم

 اطالعات، تصویری ارایه در مطلوب های روش کاربرد با گفت

 ارزش حفظ با بلکه یابد، نمی افزایش مفاهیم تأثیر و نفوذ قدرت

 در بهتر یادگیری و سودمند آموزش برای مناسبی زمینه اطالعات،

 انجام ضرورت امر این ،نتیجه ر. دشود می ایجاد دانشجویان

 .دهد ان مینش را حاضر پژوهش

 دانشگاه در ارشد کارشناسی مقطع در پزشکی آموزش دوره

 شده اندازی راه مجازی صورته ب بهشتی شهید پزشکی علوم

 های آیتم مصورسازی بندی، فرمت که فرض این با است.

 فهم و شرایط تواند می پزشکی اطالعات منابع و افزاری نرم

 به حاضرعه مطال .آورد فراهم را مجازی آموزش در یادگیری

 پزشکی مجازی آموزش بر اطالعات مصورسازی تعیین بررسی

 اندازه چه تا اطالعات مصورسازی دنمای مشخص تا پرداخت

 اطالعات، انتقال سرعت افزایش وری، بهره افزایش بر تواند می

 در اطالعات به دسترسی سهولت در سرعت و یادگیری سرعت

 دانشگاه این جازیم آموزشی دورهاستادان  و دانشجویان بین

 باشد. داشته ثیرأت
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 کار روش
 و ماهیت اساس بر و توصیفی روش، نظر از حاضر تحقیق

 کهی جای آن از .بود پیمایشی -توصیفی ها، داده آوری جمع  روش

 به توجه با مجازی آموزش های دوره پزشکی آموزشی منابع

 و تهیه مصورسازی ساختار با قبل از پزشکی تخصص ماهیت

 و محتوا نوع، به بنا آموزش فرایند در و شوند می برده ارکه ب

 با هدف مطالعه حاضر؛ باشند گذار ثیرأت توانند می ساختار

 افزایش برمصورسازی آموزش مجازی  ثیرأت میزان بررسی

 سهولت یادگیری، سرعت افزایش اطالعات، انتقال سرعت

 کیفیت در وری بهره میزان افزایش اطالعات، به دسترسی

 .انجام گرفت اطالعات ارزیابی و ناختش

 آموزشرشته  استادان و دانشجویان شامل آماری جامعه

 در بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه مجازی دوره پزشکی

 از استفاده با کهبود  نفر 131به تعداد  1394-95 تحصیلی سال

 نفر 79 ،ای مداخله هیچ بدون ساده تصادفی گیری نمونه روش

 ها، داده آوری جمع ابزار شدند.انتخاب  نهنمو عنوان به

 9 با وری بهره )افزایش گویه 28 با ای ساخته محقق نامه پرسش

 ،10-15 از الؤس 6 با اطالعات انتقال سرعت ،1-9 از الؤس

 6 با دسترسی سهولت و 16-22 از الؤس 7 با یادگیری سرعت

و  لیکرت ای درجه پنج طیف اساس بر بود که (23-28 از الؤس

 با کم بسیار تا زیاد خیلی از نامه پرسش های گویه گذاری نمره

 این روایی .در نظر گرفته شد 3 میانگینو  5 تا 1ات نمر

 با آن پایایی و گردید ییدأت متخصصاستادان  توسط نامه پرسش

( به قبول قابل) Cronbachs alpha، 82/0ضریب  از استفاده

 ،ها داده بودن نرمال یبررس جهت .که مورد تأیید بوددست آمد 

 آزمون تا گردید استفاده Kolmogorrov-Smirnov آزمون از

به  توجه با شود. انتخاب ناپارامتریک( یا )پارامتریک مناسب

 از ،داشت ینرمال توزیع پژوهش متغیرهای تمام نمره این که

ها با  داده .شد استفاده ها آن تحلیل برای پارامتریک های آزمون

  22نسخه SPSSافزار  نرم در t زمونآ استفاده از

(version 22, SPSS Inc., Chicago, IL)  و  تجزیهمورد

 قرار گرفت.  تحلیل
 

 ها یافته
 به مربوط یها داده تحلیل و تجزیه از های به دست آمده یافته

 اطالعات مصورسازی تأثیر مورد دراستادان  و دانشجویان نظر

 انتقال سرعت افزایش ،ریو بهره )افزایش مجازی های آموزش بر

 به دسترسی سهولت افزایش و یادگیری سرعت اطالعات،

 های فرضیه از یک هر برای t آزمون از استفاده با اطالعات(

 پزشکی علوم دانشگاهاستادان  و دانشجویان دیدگاه از تحقیق

 .ارایه شده است 1جدول  در بهشتی شهید

 
 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان واستادان  دید از پزشکی مجازی های آموزش در اطالعات مصورسازی با تحقیق فرضیات t آزمون نتایج :1 جدول

 t P نمره زادیآ درجه میانگین اختالف معیار انحراف ±میانگین  پژوهش فرضیات و االتؤس

 آموزش مرکز در مجازی های آموزش بر اطالعات مصورسازی تأثیر

 دانشگاه مداوم

665/0 ± 3582/3 490/0 78 567/10 010/0 

 020/0 100/9 78 610/0 610/3 ± 596/0 پزشکی مجازی دوره دانشجویان وری بهره افزایش بر مصورسازی تاثیر

 < 001/0 660/10 78 729/0 729/3 ± 608/0 اطالعات انتقال سرعت افزایش بر اطالعات مصورسازی تأثیر

 < 001/0 378/7 78 490/0 490/3 ± 589/0 یادگیری عتسر افزایش بر اطالعات مصورسازی تأثیر

 023/0 720/6 78 503/0 503/3 ± 665/0 اطالعات به دسترسی سهولت افزایش بر اطالعات مصورسازی تأثیر

 

 پزشکی علوم دانشگاهاستادان  و دانشجویان نظر نمره میانگین

 های آموزش بر اطالعات مصورسازی تأثیر مورد در بهشتی شهید

 مقایسه t آزمونبا استفاده از  (3 ازبیشتر ) مطلوب نمره با جازیم

 توجه با و (35/3) شده محاسبه میانگین گرفتن نظر در با گردید. 
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(؛ P=  01/0بود ) 05/0 از کمتر شده محاسبه P مقدار  که این به

 است معنی بدان این و شود می رد تحقیق صفر فرضیه بنابراین،

 طور به بررسی مورداستادان  و دانشجویان نظر نمره میانگین که

 بر مصورسازی ،نتیجه در و باشد می 3 ازبیشتر  داری معنی

 .شتدا ثیرأت مجازی های آموزش

 افزایش بر مصورسازی رسد می نظر به تحقیق: اول فرضیه

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی مجازی دوره دانشجویان وری بهره

 دارد. تأثیر بهشتی شهید

 تأثیر مورد دراستادان  و دانشجویان نظر مرهن میانگین

بیشتر ) مطلوب نمره با وری بهره افزایش بر اطالعات مصورسازی

 گرفتن نظر در با .دگردی  مقایسه t آزمونبا استفاده از  (3 از

 P مقدار  که این به توجه با و (61/3) شده محاسبه میانگین

 فرضیهبراین، بنا(؛ P=  01/0بود ) 05/0 از کمتر شده محاسبه

 نمره میانگین که است معنی بدان این و شود می رد تحقیق صفر

بیشتر  داری معنی طور به بررسی مورداستادان  و دانشجویان نظر

 افزایش بر مصورسازی ،امر این به توجه با و باشد می 3 از

 .شتدا ثیرأت دانشجویان وری بهره

 بر عاتاطال مصورسازی رسد می نظر به تحقیق: دوم فرضیه

 دانشگاه مجازی دوره دانشجویان اطالعات انتقال سرعت افزایش

 دارد. ثیرأت بهشتی شهید پزشکی علوم

 تأثیر مورد دراستادان  و دانشجویان نظر نمره میانگین

 نمره با اطالعات انتقال سرعت افزایش بر اطالعات مصورسازی

قرار   مقایسهمورد  t آزمونبا استفاده از  (3 ازبیشتر ) مطلوب

 توجه با و (73/3) شده محاسبه میانگین گرفتن نظر در با .گرفت

 بود  05/0 سطح از کمتر شده محاسبه P مقدار  که این به

(001/0 > P) ،این و شود می رد تحقیق صفر فرضیه؛ بنابراین 

 مورداستادان  و دانشجویان نظر نمره میانگین که است معنی بدان

 توان می ،نتیجه در .باشد می 3 ازبیشتر  داری معنی طور به بررسی

 اطالعات انتقال سرعت افزایش بر اطالعات مصورسازی گفت

 دارد. تأثیر

 افزایش بر مصورسازی رسد می نظر به تحقیق: سوم فرضیه

 علوم دانشگاه پزشکی مجازی دوره دانشجویان یادگیری سرعت

 دارد. تأثیر بهشتی شهید پزشکی

استادان  و دانشجویان نظر نمره میانگین ،t آزمون از استفاده با

 یادگیری سرعت افزایش بر اطالعات مصورسازی تأثیر مورد در

 نظر در با .قرار گرفت مقایسهمورد  (3 ازبیشتر ) مطلوب نمره با

 مقدار  که این به توجه با و (49/3) شده محاسبه میانگین گرفتن

P بود  05/0 سطح از کمتر شده محاسبه(001/0 > P) ،؛ بنابراین

 نظر نمره میانگین یعنی ؛شود می رد تحقیق صفر فرضیه

 3 ازبیشتر  داری معنی طور به بررسی مورداستادان  و دانشجویان

 افزایش بر اطالعات مصورسازی توان گفت که می و باشد می

 دارد. تأثیر یادگیری سرعت

 اطالعات مصورسازی رسد می نظر به تحقیق: چهارم فرضیه

 دوره دانشجویان اطالعات به دسترسی سهولت افزایش بر

 دارد. تأثیر بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه پزشکی مجازی

استادان  و دانشجویان نظر نمره میانگین ،t آزمون از استفاده با

 دسترسی سهولت افزایش بر اطالعات مصورسازی تأثیر مورد در

 نظر در با .شد مقایسه (3 ازبیشتر ) مطلوب نمره با اطالعات به

 مقدار  که این به توجه با و (50/3) شده محاسبه میانگین گرفتن

P به دست آمد  05/0 سطح از کمتر شده محاسبه(023/0  =P) .

 که است معنی بدان این و شود می رد صفر فرضیه ،نتیجه در

 طور به بررسی مورداستادان  و دانشجویان نظر نمره میانگین

 که کرد بیان توان می و باشد می 3 ازبیشتر  داری معنی

 اطالعات به دسترسی سهولت افزایش بر اطالعات مصورسازی

 .گذار استتأثیر

 

 گیری نتیجه و بحث
 اطالعات مصورسازی حاضر، پژوهش های یافته به توجه با

استادان  و ویانجدانش بین در پزشکی مجازی های آموزش در

 طوریه ب؛ اشتد یمثبت ثیرأت بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

 و آورانه فن امکانات از گیری بهره با اطالعات مصورسازی که

 از تا شتابد می استادان و دانشجویان یاری به ،گوناگون های شیوه
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 آن بنیادی توسعه و دانش گسترش مسیر در دیداری راهبردهای

 اطالعات مصورسازی سودمند های روش انواع گیرد. بهره

 تدریس فرایند تا کند ایفا آموزشی ظامن در ثریؤم نقش تواند می

 شود. انجام بهتر

 مصورسازی از استفاده که نمود تبیین توان می چنین ،بنابراین

 نقش تواند می ،آن ثرؤم و جدید فنون و ها تکنیک خصوص به

 فیزیکی، ارتباط نبود دلیل به .نماید فاای مجازی آموزش در مهمی

 مجازی آموزش در ،لقبی این از مواردی و حضوری های کالس

 درک درستی به را مفاهیم و مطالب دانشجویان است ممکن

 به مصورسازی های روش از مجازی های دوره در اگر نکنند.

 در کاربران و دانشجویان که طوری به ؛شود برده بهره خوبی

 یابند، دست خود نظر مورد نتایج به آموزشی های سایت وب

 این کمبود و آورد دست به ها دوره این از خوبی نتایج توان می

 های مطالعه یافته باحاضر  تحقیق نتایج بخشید. بهبود را لیمسا

 دیداری سواد و اطالعات مصورسازی فنون کاربرد به که درودی

 مصورسازی مؤثر فنون توسعه هدف با آموزشی های فعالیت در

 پرداخت آموزان دانش آموزشی یندهایافر از پشتیبانی و اطالعات

 را فنونی اطالعات مصورسازی ،همچنین .همخوانی داشت ،(3)

 محتوای تا دهد می اجازه آموزان دانش به که کند می تثبیت

 منابع دیگر و کتاب در دیداری شیوه به را گراف و نماد تصویر،

 کاربردهای در مؤثر ابزارهای از دنبتوان ود ننمای تبیین اطالعاتی

 ند.گیر بهره آموزشی

 که کردند مشخصحاضر  پژوهشستادان ا و دانشجویان

 های جنبه و اهداف تمام به توان نمی اطالعات مصورسازی بدون

 این هچهر یافت. دست مجازی صورته ب آموزش

 باشد، برخوردار طراحی در بهتری فنی ساختار از سازی مصوری

و  یادگیری اطالعات، به دسترسی سهولت و انتقال سرعت

 از آمده دسته ب میانگین ندچهر رد.دا بیشتریافزایش  وری بهره

 نشان را ثیرأت این از باالیی به رو متوسط وضعیت نمرات

 فنون ارتقای و بهبود با کرد بینی پیش توان می دهد، می

 ،همچنین داشت. امید ثیرأت این ارتقای به اطالعات مصورسازی

 با که ندرسید نتیجه این به خود پژوهش در جاللی و نیکروش

 که آناتومی متعدد های اطلس و مجازی درسی های بکتا تدوین

 معاونت مجازی آموزش سامانه طریق از و الکترونیک روش به

 قرار دانشجویان اختیار در مشهد پزشکی علوم دانشگاه آموزشی

 ای گونه به مداکار و جدید منابع به دانشجویان دسترسی شد، داده

 قابل شکل بهمی عل های رقابت در را آنان توانایی که شد ممکن

 . این یافته با نتایج مطالعه حاضر(13) داد افزایش توجهی

 .همخوانی داشت

 افزایش بر اطالعات مصورسازیکه  داد نشان حاضر پژوهش

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی مجازی دوره دانشجویان وری بهره

 افزایش مجازی، آموزش های مزیت از دارد. ثیرأت بهشتی شهید

 راستا این در که باشد می فراگیران در اطالعات نگهداری قدرت

 مدت کوتاه امتحانات تصویر، صوت، همچون متفاوتی عناصر از

 فراگیری در مجدد کیدأت برای موارد سایر و فراگیر با تعامل و

 آموزش به نیاز مصورسازی (.1، 5) شود می استفاده هدفمند

 ارایه و شنمای باعث و دهد می کاهش را اطالعات( تفهیم )برای

 شود. می اطالعات از ثرترؤم گیری بهره ،نتیجه در و اطالعات بهتر

 بازنمایی شیوه در دیداری فرایندهای انجام با روش این در

 از بهتری برداشت تا شود می کمک کاربران به اطالعات،

 به را خود اطالعات بتوانند و باشند داشته شده ارایه اطالعات

  (.2)ند نمای بازیابی بهینه صورت

 مجازی های دوره در آن جدید فنون از استفاده و مصورسازی

 بتوانند کاربران دیگر و دانشجویان تا کند می فراهم را امکان این

 و مجازی آموزش های دانشگاه های سایت وب از استفاده با

 باعث عمل این و کنند درک خوبی به را اطالعات ها، آن امکانات

 بیانطالعه خود م در خیراندیش شود. می ها آن وری بهره افزایش

 ارتباط وسایل نفوذ و اطالعات وریآ فن شدن گسترده با که کرد

 دچار نیز آموزش های روش و ابزارها جامعه، عمق به دور راه از

 افزایش باعث ها روش و ابزارها این تحول ند.ا هشد تحول

 مکان هر و زمان هر در فرد هر که است جهتی در وری بهره

 ،کند می مشخص خودش که زمانی بازه در و امکانات با تواندب

 بر پژوهش با آفندیده و زاده حکیم .(7) شود یادگیری مشغول

 آموزش رشته ارشد کارشناسی مقطع دانشجوی 118 روی
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 پزشکی دانشکده پزشکی آموزش گروه مدرس 11 و پزشکی

 نتیجه این به ،تهران پزشکی علوم دانشگاه همت( )پردیس

 های فرصت و دوره محتوای های حیطه کیفیتند که درسی

 ارزشیابی و آموزش طراحی مطلوب، سطح در فردی یادگیری

 نامطلوب سطح در تعامل حیطه و مطلوب نسبتاً سطح در دوره

 مدرسان نظرات بین داری معنی تفاوتهمچنین،  .گردید ارزیابی

  .(15) نداشت وجود حیطه پنج کیفیت مورد در دانشجویان و

 بر اطالعات مصورسازی نشان داد که تحقیق حاضر نتایج

 پزشکی مجازی دوره دانشجویان اطالعات انتقال سرعت افزایش

 به توجه با دارد. ثیرأت بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

 کرد بیان توان می دیداری، شیوه به انسان آسان و سریع یادگیری

 ثرؤم کاربر به عاتاطال انتقال در زیادی میزان به مصورسازی که

 دانشجویان به اطالعات انتقال سرعت افزایش باعث و است

 که نمود تبیین چنین توان می ،بنابراین شود. می مجازی های دوره

 به اطالعات انتقال سرعت افزایش بر مصورسازی از استفاده

 فنون از استفاده هرچه واست  داشته ثیرأت کاربران و دانشجویان

 به اطالعات انتقال سرعت ،گیرد صورت ستیدر به مصورسازی

 و Liao تحقیق نتایج با یافته این یابد. می افزایش نیز کاربران

 مجازی آزمایشگاه ساخت باها  آن .همسو بود (10) همکاران

به این نتیجه دست  مدرسه، یک آموزان دانش فیزیک درس برای

 در ومعل یادگیری برای موجود مجازی های آزمایشگاه که یافتند

 و تم با ها فرمول و ها گراف اشکال، استفاده دلیل به مدرسه

 فراهم جوان آموزان دانش برای را یجذاب یادگیری محیط ها، رنگ

 .(10به همراه دارد ) را اطالعات سریع انتقال و سازد می

 شد مشخص ،حاضر بررسی ازبه دست آمده  نتایجبر اساس 

 دانشجویان یادگیری سرعت افزایش بر اطالعات مصورسازیکه 

 ثیرأت بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه پزشکی مجازی دوره

 میزان ها، آزمودنی دهی نمره به توجه با پژوهش این در. دارد

 و درک اطالعات، مفهوم و تصویر بین ارتباط برقراری سرعت

 سازی شبیه در خالقیت ایجاد اطالعات، سریع و راحت تفهیم

 سازی فرضیه و اطالعات ذهنی کردن شماتیک قدرت اطالعات،

 .رود به شمار می گذارثیرأت عوامل از شده، مصور اطالعات با

 سرعت بر مصورسازی که نمود تبیین توان می چنین ،بنابراین

 اگر دهد. می افزایش را آن و گذارد می ثیرأت دانشجویان یادگیری

 دریافت متنی های فایل در جزوه صورت به را مطالب دانشجویان

 با مطلبی اگر اما ،کنند حفظ را مطالب فقط است ممکن ،نمایند

 این شود، هایار دانشجو به فردی  به منحصر روش یا و تصویر

 سرعت ،نتیجه در شود. می تفهیم دانشجو به تر سریع مطلب

 های یافته باحاضر  تحقیق نتایج یابد. می افزایش اش یادگیری

 اطالعات سریع تفهیم و درک که نژاد سلیمانی و درودیپژوهش 

 Spencen. و (8) دندان می ارتباط در اطالعات مصورسازی با را

 توانایی جدیدی، رویکردهای با مصورسازینشان داد  که

 تالش با همراه و تر دقیق تر، سریع را داده مبنای بر گیری تصمیم

 درک برای را آموزش به نیاز و سازد می فراهم کمتر شناختی

 .بود همسو ،(11) دهد یم کاهش اطالعات

که  استاز آن  حاکی آمده دسته ب نتایج ،نهایت در

 اطالعات به دسترسی سهولت افزایش بر اطالعات مصورسازی

 شهید پزشکی علوم دانشگاه پزشکی مجازی دوره دانشجویان

 های روش تواند می اطالعات مصورسازی فنون دارد. ثیرأت بهشتی

 ارایه گسترده اطالعات اهایفض درک و دسترسی برای را بهتری

 شده درگیر اطالعات جستجوی سیستم در که فردی (.3)نماید 

 به جستجو سیستم از و دارد ذهن در هدف چندین یا یک ،است

 برد. می بهره اهداف این به رسیدن به کمک برای ابزاری عنوان

 درست های روش از مجازی آموزش های دوره در اگر ،نتیجه در

 عمل استقالل با فرد ،باشد شده استفاده اطالعات بیبازیا بهینه و

 دسترسی سهولت در که یابد می دست خود اهداف به راحتی به

با  نتایجاین  گردد. می آن افزایش باعث و دارد ثیرأت اطالعات به

گیری  نتیجه ها ( مشابهت داشت. آن9) Keim تحقیق های یافته

 با نیاز مورد خاص طرح کردن پیدا با توانند می مربیان کردند که

 مطالب ،همچنین و خدمات با مرتبط عوامل و بازخورد به توجه

 باشند. موفق ،کارایی با وب بر مبتنی یادگیری های سیستم برای

 استفاده که نمود بیان توان می ،حاضر تحقیق نتایج به توجه با

 دارد. بسزایی اهمیت مجازی آموزش در مصورسازی فنون از

 بهتر درک باارزش، گیری تصمیممنجر به  عاتاطال مصورسازی
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 افزایش نوظهور، های فرصت کشف محیطی، تغییرات سریع و

 مطلوب تفسیر عملیاتی، ریزی بودجه آینده، بینی پیش قدرت

 ،اطالعات کلی مشاهده و جذاب های گزارش ایجاد اطالعات،

 د.گرد می وری بهره افزایشو  زمان و وقت در جویی صرفه

 و مستقیم ارتباط یابی، اطالع در استقالل طالعات،ا سازی شفاف

 از بصری درک و ها داده بندی دسته و تفکیک ها، داده با ملموس

به  اطالعات انتقال سرعت بر گذارثیرأت عواملجمله  از اطالعات،

 و خالقیت کارگیریه ب و ثرؤم ارتباط برقراری .رود شمار می

 یادگیری رعتس در مهم عوامل از اطالعات سازی فرضیه

 های مجموعه بین ارتباط ایجاد یابی، اطالع در مهارت. باشد می

 کیفیت جهت در اطالعات به یسدستر سهولت اطالعاتی،

از جمله  مجازی های آموزش در اطالعات ارزیابی و شناخت

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی مجازی آموزش دوره مزایای

 باشد. می بهشتی شهید

 مجازی های آموزش در تعاملی آموزشی یافزارها نرم و منابع

 به اطالعات، مصورسازی ابزارهایبا استفاده از  نمایش فرایندو 

 دریافت برای خود، ادراکی های توانایی با تا کند می کمک کاربران

 و افزوده واقعیت های آوری فن ورود کنند. اقدام خام اطالعات

 ردکارب و اهمیت پزشکی، های حوزه در مجازی واقعیت

 است.داده  افزایش چشمگیری طوره ب را اطالعات مصورسازی

 در گسترده بسـیار تحقیق های زمینه از یکی ،مجازی واقعیت

 ،دور چندان نه ای آینده در .باشد می پزشکی مهندسی حوزه

 یزمصورسا همراهه ب مجازی واقعیت کارگیری به بدون پزشکی

هنوز  هرچند ود.ب خواهد محال امری ،آن کاربردهای و اطالعات

 یگاه و آوری فن زیرساخت وجود عدممانند  هایی چالشهم 

 در الکترونیکی منابع ازاستادان  و دانشجویان کافی اطالع عدم

 .(14) دارد ودجو اطالعات مصورسازی حوزه

در  حاضر تحقیق با مرتبط کاربردی و پژوهشی پیشنهادهای

 ادامه آمده است.

بهتر است  مجازی، آموزش رب مصورسازی ثیرأت به توجه با

شوند  آشنا مصورسازی جدید فنون با اندرکاران دست و طراحان

 گیرند. کار به علمی و درسی آموزشی منابع طراحی در را ها آن و

 ،مجازی های آموزش درگیر کاربران دیگر و دانشجویان

 تا دهند اطالع ربط ذی نوالؤمس به را مرتبط نواقص و مشکالت

 ،نهایت در نشود. ها آن عملکرد و وری بهره اهشک باعث امر این

 باشد. داشتهبه دنبال  را یرو بهره افزایش

 از مجازی آموزش ابزارهای و منابع کنندگان تهیه و طراحان

 کار پیشرفت جهت دراستادان  و دانشجویان نظرات و هاپیشنهاد

  .نمایند استفاده خود

، و همچنین ای رسانه و دیداری سواد های آموزش

 های برنامه در ،اطالعات مصورسازی با طبمرت های آموزش

 آموزش های دوره اندرکاران دست و فراگیرانو مخاطبان  آموزشی

 شود. گنجانده مجازی

 

 سپاسگزاری
 دوره پزشکی آموزشتادان اس و دانشجویان ازوسیله  بدین

 این انجام در که بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه مجازی

 آید. نمودند، تشکر و قدردانی به عمل میهمکاری  پژوهش
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