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  آموزش پاتولوژي باليني براساس حضور و پرسش پاسخ در آزمايشگاه
  

  ، نصرت نوربخشمحمد دادگستر نيا ،*پيمان متقي، اردشير طالبي
  

  
  چكيده
پرسش و پاسخ هنوز مورد  يميروش قد يول ،است يدهابداع گرد علوم يسآموزش و تدر يبرا ياديز يها گذشته متد يها در دهه :مقدمه

جواب توسط  يافتنپرسش و  بر اساس گيرد يمورد استفاده قرار م كوچك يدر گروها روش آموزش كه عموما ينا .باشد ياستفاده م
بروش  يشگاهدر آزما ينيبال يدر مورد آموزش پاتولوژ ياننظرات دانشجو مطالعه نقطه يندر ا. گردد مي فعال يادگيري يشباعث افزا ياندانشجو

  .است قرار گرفته يپرسش و پاسخ مورد بررس
شان ياردر اخت ها پاسخ يافتن يبرا يازو منابع مورد ن ينيت بالسؤاال و يمكوچك تقس يبه گروها يانمطالعه دانشجو ينا يبرا :ها روش

و ارزش  يشاتراهنما در مورد نحوه انجام آزما يكو توسط  نموده يدبازد يمارستانب يشگاهمختلف آزما يها از واحد ياندانشجو ينا .گذاشته شد
  .گيرند يقرار م سؤالنحوه آموزش مورد  يندرمورد ا ياندانشجو يندوره ا يدر انتها. يابندت را بسؤاالپاسخ  تا يدهآنها آموزش د ينيالب

 با بحث يادگيري بودن تر مؤثر درصد 36.5و  بوده يسنت يساز تدر تر مؤثر يادگيريروش  يناعتقاد داشتند كه ا ياندانشجو درصد 67 :نتايج
 ياناز دانشجو يمياز ن يشب .كردند يرا رد م يگروه يادگيريروش و  ينمخالف ا درصد 30 يول .نمودند تأييد يا نسبت به سخنرانر يگروه

   .داشتند يلتما شكل ينبه ا ينيبال يدر س پاتولوژ ارائه دانسته و به يدمف راروش  ينا
حضور  ياناز دانشجو يمين از يشب يول دانسته و يكاف ينيبال يتولوژدرس پا يرا برا يفقط سخنران يانسوم دانشجو يكحدود  :گيري نتيجه
با  يادگيريبر اساس پاسخ هاي دانشجويان . دانستند يمدرس  ينا يادگيري يو مكمل برا يدمف يو روش پرسش و پاسخ را روش يشگاهدر آزما

  .باشد يم يزشكپ ياندانشجو به ينيبال اتولوژيپ يستدر يبرا مؤثر يروش يشگاهدر آزما روش ينا
  

  پاسخ، آزمايشگاه-آموزش، پاتولوژي، پرسش :يديكل يها واژه
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  .پذيرش گرديده است 130/11/89تاريخ 

 مقدمه
با توجه به گسترش علوم و مشكالتي  ي گذشتهها در دهه

زيادي براي  يها متد ،اين مطالب علمي پيچيده در تدريس
ولي روش  ،و تدريس ابداع و استفاده گرديده است  آموزش

نيز  قديمي پرسش و پاسخ هنوز مورد استفاده و نتايج عالي
روش آموزش اين  .)1(ستداشته اهمراه به در برخي موارد 

با پرسش و يافتن جواب توسط دانشجويان باعث فعال 
اين  .)2(گردد مينها آشدن ذهن و يادگيري فعال توسط 

در گروهاي كوچك براي امورش مورد  روش كه عموما
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به تمام دانشجويان اجازه شركت در  ،گيرد استفاده قرار مي
توانند نقطه نظرات  و مي هت را دادسؤاالبحث و پاسخ به 

راحتي عنوان نموده و در مورد يافتن پاسخ ه خود را ب
  ).3(فعال مشاركت نمايند به طورت سؤاال

هاي تشخيصي آزمايشگاهي از  ي يا روشپاتولوژي بالين
علوم كاربردي طب است كه براي دانشجويان پزشكي 

ي ييادگيري آن قبل از ورود به دوره باليني از اهميت بسزا
در بسياري از كشورهاي دنيا در مورد . برخوردار است

مكان و نحوه آموزش علوم كاربردي پزشكي به  ،زمان
هاي مختلفي انجام  روش دانشجويان اختالف نظر بوده و به

ي ايران اين دوره براي ها در بيشتر دانشگاه ).4(گردد مي
جلساتي  تئوريك و شامل به صورتدانشجويان بيشتر 

 كه اين روش ،گردد ميار زكالس درس برگ در است كه
باعث ضعف در يادگيري فعال دانشجو و كاربردي نبودن 

  .گردد ميآن در ساير مقاطع آموزش باليني و كارورزي 
عدم وجود كتاب و منبع آموزش براي دانشجويان يا منابع 

ملموس نبودن مطالب ارائه شده براي ، مشكل آموزشي
اختالف نظر در مورد آنچه بايد  ،باليني دانشجويان پيش

محل  ،تدريس شود، زمان ارائه ان، نحوه ارائه تدريس
انتخاب مدرس باعث شده كه در ميان  عنوان و ،آموزش
هاي زيادي وجود داشته  ناهمگوني مختلف آموزشيمراكز 

و در اغلب موارد دانشجويان از نتايج آن و ميزان يادگيري 
 هپس از اين درس و ميزان اطالعات عملي خود در دور

مرور متون ). 6و5(باليني رضايت كافي نداشته باشند
ي ها كتكني ،ي تشخيصيها مختلف در مورد آموزش تست

هاي تدريس آنها  ت روشو محدودي آزمايشگاهي
قبل تعلق دارد  ها به دهه منابعي است كه عموماً هدهند نشان

بودن  مؤثرتعداد معدودي به  و در مرور آنها فقط
 ).7(هاي آموزشي قديمي اشاره نموده است روش

مواجه باليني  با ،براي افزايش يادگيري در اين تحقيق
اربردي مسائل كبا ) پيش از ورود به بيمارستان(زودرس 

عملي  به طورمشاهده نحوه انجام آزمايشات  ،آزمايشگاهي
 از يك روش ،زمايشگاهآامكان حضور در محيط واقعي  و

ارائه  به صورتباليني  پاتولوژيبراي متفاوت آموزش 
 ها پاسخ يافتن و در مورد عناوين آموزشيپرسش  با درس
براي آموزش اين واحد در دانشگاه  گروهاي كوچكدر 

 زشكي اصفهان استفاده گرديد و ميزان رضايتعلوم پ
 .دانشجويان مورد بررسي قرار گرفت

  
  ها روش

باليني  دانشجويان پزشكي در دوره پيش هجمعيت مورد مطالع
با تعيين عناوين آموزشي بر  ابتدا بوده و براي اجراي اين طرح

نحوه  ،نانآو كاربرد  آزمايشات معمول بيمارستاني اساس
گيري و ارسال نمونه به  نحوه نمونه ،فسير تستكليات ت ،انجام

  .طراحي گرديد موزشيآ مناسب تسؤاال ،آزمايشگاه
به دانشجوياني كه واحد پاتولوژي باليني را اخذ سپس 

كه بر مبناي رئوس و  ت طرح شدهسؤاالنمايند، مجموعه  مي
منابع . ارائه گرديد ،واحد بود كوريكولوم آموزشي براي اين

ت نيز به همراه متن سؤاالي يافتن پاسخ مورد نياز برا
 دانشجوياناين  .ارائه گرديد ت به دانشجويان دورهسؤاال
در يك كالس توجيهي تئوري شركت نموده و بقيه اين  فقط

ي ها عملي و خود آموزي در واحد به صورتواحد را 
 )س(الزهراآموزشي  بيمارستان آزمايشگاهي مختلف

تحصيلي  طول يك ترمدر و  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 دانشجويان موظف بودند كه. گذراندند 1388-1387 در

 10-5(و همچنين با همكاري در گروهاي كوچك  شخصاً
 ،ت را با مطالعه رفرانس تعيين شدهسؤاالپاسخ ) نفره

مشاهده فيلم آموزشي همراه و حضور در آزمايشگاه 
يل آوري كرده و با استاد مربوطه در آزمايشگاه تكم جمع
 .نمايند

به  ،هاي كوچك با برنامه مشخص دانشجويان در گروه
ي ها ساعت در واحد 4 مدته اي ب جلسه 5ي ها دوره صورت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               2 / 6

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1507-fa.html


  آموزش پاتولوژي باليني  و همكاران اردشير طالبي
 

 http://journals.mui.ac.ir   939/      )5(10؛ 1389زمستان ) / نامه توسعه آموزش ويژه(مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

ميكروبيولوژي، بانك  ،پاتولوژي :شامل(مختلف آزمايشگاه 
داشت و با  دحضور خواهن) بيوشيمي و هماتولوژي ،خون

توضيحات استاد مربوطه با مواردي مانند نحوه 
نحوه ارسال و روش انجام آزمايشات و تفسير  يري،گ نمونه

ت تعيين شده را در سؤاالي ها كلي آن آشنا شده و پاسخ
  .همان جلسه مرور مي نمايند

تدريج و در دوره ه اين جلسات براي گروهاي تعيين شده ب
امتحان اين . زماني يك ترم كامل تحصيلي ارائه مي گردد

ت مشخص شده السؤاتشريحي و از ميان  به صورتواحد 
  .باشد در اول ترم تحصيلي مي

نفر  30به روش ذكر شده تعداد  ترم و آموزش پس از اتمام
يك (ي يدانشجو شمارهراندوم بر اساس  به طور ييدانشجو
اي كيفي  و توسط پرسشنامهانتخاب گرديده  )در ميان

نظرات  مخالف و يا بدون نظر بودن براساس موافق،
  .روش تحت ارزيابي قرار گرفتدانشجويان در مورد اين 

  
  نتايج

 دكلي حدود نيمي از دانشجويان اين روش را مفي به طور
نظر  در س پاتولوژي باليني به اين شكل دانسته و با ارائه

در مورد مشخص بودن اهداف درس در اين . موافق داشتند
اهداف را  درصد 46 ،نظر  نبدو درصد 13روش آموزش 
اهداف درسي را  ندانشجويا درصد 41مشخص و 

اين  درصد 53ن دانشجوياناز ميا. اند نامشخص دانسته
براي يادگيري اين درس  ييتنهاه ب شيوه آموزشي را

ارائه  درصد 44نظر و  نبدو درصد 13 .دانستند مناسب نمي
تنهايي و بدون كالس را نيز ه اين درس را به همين روش ب

  .دانستند مي مؤثر
رائه شده را براي يافتن دانشجويان منابع ا درصد 50

 راهنماوجود . مناسب يا در دسترس مي دانستند ها پاسخ
در  و دسترسي به آنان تسؤاالبراي يافتن پاسخ 

در  دانشجويان وجود داشت و درصد 77از نظر  آزمايشگاه

 طموارد دانشجويان براي حضور در محي درصد 83
  .آزمايشگاه مشكلي نداشتند

سخنراني در كالس  به صورتدر مقايسه با روش تدريس 
 در اين روشدانشجويان اعتقاد داشتند كه  درصد 67 سدر

 ، وليگردد ميسنتي ايجاد  يادگيري بهتري نسبت به كالس
دانشجويان پس از پايان دوره اعتقاد به  درصد 36.5فقط 
نظر  درصد 30 ،داشته يادگيري گروهي بودن تر مؤثر

بودن  مؤثره هم معتقد ب درصد 33.5و  خاصي نداشته
  .يادگيري گروهي نبودند

دانشجويان حضور در كالس درس و  درصد 30 عدر مجمو
بر  مزيتي تدريس نطري را براي اين درس كافي دانسته و

هم  درصد 16.5 ،اين روش قائل نبودند كالس درس براي
درصد باقيمانده  53.5نظري در اين مورد نداشتند، ولي 
اسخ را روشي مفيد و حضور در آزمايشگاه و پرسش و پ

  .دانستند مكمل براي يادگيري اين درس مي
در پاسخ به رضايت كلي از يادگيري با اين روش در 

از ارائه درس  درصد 50كلي حدود  به طورمجموع و 
 درصد 30 پاتولوژي باليني به اين روش رضايت داشته

 دمخالف اين روش و نارضايتي خود را اعالم نموده و حدو
اين  نظري در آموزش با قيمانده اين روشبا درصد 20

  .مورد نداشتند
  

  بحث
روش پرسش و پاسخ هرچند روشي بسيار قديمي در 

هنوز روشي  ها آموزش علم نظري بوده ولي پس از دهه
روش مرسوم در آموزش علوم  .)8(محسوب مي شود مؤثر

مطالعه يك منبع واحد درسي و  به صورتپايه پزشكي كه 
 امكان جستجوي مطلب و فرصت استجزوات آموزشي  يا

موزي را از دانشجويان گرفته و آخوديي يادگيري توانا
يادگيري دانشجويان را به سمت يك يادگيري غير فعال 

  ).9(تمايد هدايت مي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               3 / 6

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1507-fa.html


  و همكاران اردشير طالبي  آموزش پاتولوژي باليني
 

   http://journals.mui.ac.ir)                         5(10؛ 1389زمستان ) / نامه توسعه آموزش ويژه(مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      940

يك  به صورتبا توجه به ماهيت درس پاتولوژي باليني 
ارائه آن براي دانشجويان پيش از  و نياز به درس عملي

ي باليني ارائه درس در محيط آزمايشگاه اه ورود به بخش
 دتوان پرسش مي به صورتو ارائه مفاهيم و عناوين درسي 

انگيزه دانشجويان را براي يادگيري عملي اين درس افزايش 
  .عيني و فعال گردد به صورتو باعث درك مفاهيم 

سال قبل مورد  ها مرور متون نشان داد كه اين روش از صد
متد آموزشي قابل  يك به عنواننان استفاده بوده و همچ

  ).10(استفاده باقي مانده است
از مزاياي اين روش امكان آموزش در گروهاي كوچك 

دانشجويان محسوب  شاست كه يك روش مهم براي آموز
 ،تماس نزديك با كادر آموزشي در اين روش .شود مي

موارد را  ،تواند نكات مبهم دانشجو مي ،عالوه بر حفظ توجه
مستقيم از  به طوروجه نشده يا اهميت آنها را از كه مت

در يك گروه آموختن از يكديگر را  مدرسين جويا شود و
الشويلي و همكارانش نشان دادند كه ). 11(نيز تجربه نمايد
از  مشاهده دانشجويان در دروس عملي هتغيير در نحو

ه مداخل شكل فقط حضور در محل آزمايشگاه به روشهاي
اي مانند پرسش و پاسخ در محل و بحث گروهي در مورد 

از مشاهدات انجام  هت مطرح شده و استفادسؤاالپاسخ 
قابل توجه  گردآوري اطالعات منجر به افزايش شده براي

 .در يادگيري خواهد شد

هاي  و مواجه زودرس با روش حضور محل آزمايشگاه
تشخيصي آزمايشگاهي و آموزش دانشجو محور روش 

باعث افزايش  ،در آموزش ش مستقيم مدرسكر شده و نقذ
شده و  تشخيصي آزمايشگاهي هاي درك دانشجو از روش

هاي باليني  بهتر از آنها قبل از ورود به بخش تشناخ
  ).10و5( گردد مي

با اين روش آموزش موافق  نهر چند گروهي از دانشجويا

ي نظر ب هو اهداف ان را درك ننموده بودند و در نتيج نبوده
براي آموزش دروس  ولي آين روش بودند يا مخالف

توان استفاده  هاي گوناگوني مي مختلف پزشكي از روش
تواند با دروس  نمود كه برحسب هر درس و اهداف آن مي

 :پيامدهاي آموزشي مفيد مانند .ديگر متفاوت باشد

امكان قرار گرفتن دانشجو در محيط واقعي آزمايشگاه و  -
  .ي مختلف در آزمايشگاهها حدبا وايي آشنا

 .امكان مشاهده گري روش انجام عملي آزمايشات -

  .كاهش نياز به حضور دانشجو در كالس درس -
افزايش يادگيري با ايجاد گروهاي كوچك آموزشي كه  -

  .آيد وجود ميه تجربه آن كمتر براي دانشجويان ب
موزي و آموزش دانشجو محور از آتقويت خود امكان -

  .باشد  اين روش مي ي غير قابل انكاراه مزيت
  

  گيري نتيجه
تدريس پاتولوژي باليني براي دانشجويان قبل از ورود به 

ي بيمارستاني با پرسش و پاسخ در محل ها بخش
و ي بود كه با آموزش كالسيك يها داراي مزيت آزمايشگاه

 بيشترهاي موافق از  پاسخ .تئوريك قابل دستيابي نبود
اجراي اين روش تدريس كه نتيجه ارزيابي  دانشجويان براي

ثير مثبت آن در يادگيري دانشجويان أيد تؤنيز م دانشجويان
براي مباحث آزمايشگاهي پيش از ورود به دوران باليني 

باعث ادامه اين روش تدريس در تواند  كه مي ،پزشكي بود
  .گردداصفهان دانشكده پزشكي 

 
  قدرداني

كننده به خاطر  شركت نويسندگان از كليه دانشجويان
 .نمايند همكاري صميمانه شان تشكر مي

  
  منابع
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Clinical Pathology Teaching in Laboratory by Socratic Method 
 

Ardeshir Talebi1, Peyman Mottaghi2, Mohammad Dadgostarnia3, Nosrat Noorbakhsh4 

 
Abstract  
 
Introduction: In recent decades, a variety of teaching methods has been offered for teaching different fields of 
science, but the old method of questions and answer is still popular and in use. This teaching method, generally 
applicable to small groups, is based on questioning and finding answers by students which can increase active 
learning. This study evaluated students' viewpoints toward clinical pathology teaching in laboratory using 
question and answer method. 
Methods: For this study students were divided into small groups, then clinical questions and appropriate 
resources for finding the answers were provided for them. They visited several units of hospital laboratory and a 
tutor taught them on laboratory procedures and their clinical significance to find the answers. At the end of the 
course, students were questioned about this teaching method.  
Results: Sixthly seven percent of students believed that this method was more effective than traditional lecture 
method and 36.5% confirmed that group discussion was more beneficial than lecturing. But, 30% of students 
were against this method and opposed group learning. Totally, more than half of participants found this method 
effective and tended to learn clinical pathology through this method. 
Conclusion: About one third of students believed that lecturing alone is adequate for teaching clinical 
pathology but more than a half believed that presence at laboratory and the question and answer approach are 
effective and complementary techniques for learning this course. Learning through this method in laboratory is 
an effective way for teaching clinical pathology to medical students. 
 
Keywords: Teaching, pathology, question and answer, laboratory.  
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