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هاي متعددي وجود داشته كه وقت و مسـافت و مسـائلي        گروه. 4
 .از اين قبيل حضور آنها را ممكن نسازد

هايي در مجموعه سازمان وجود داشته باشند كه          هگروه يا گرو  . 5
 .شوند با حالت سلطه با ديگر واحدها مواجه مي

ذكر اين نكته نيز خالي از لطف نيست كـه عليـرغم اسـتفاده              
مباني نظري اين تكنيـك چنـدان قـوي         , وسيع از تكنيك دلفاي   

 .نيستند

به محققان و مديراني كه از اين الگو بـراي مصـارف مختلـف              
شود كه خود را در چهـارچوب پـنج           توصيه مي , كنند  ده مي استفا

مرحله محدود نسازند، مهم طرح روشن مسأله، طراحي سـؤاالت          
ــراي پاســخ  ــاز و بســته ب ــه  مناســب ب ــازخورد ب ــان و دادن ب گوي

گويـان و ايجـاد انگيـزه بـراي توافـق بيشـتر در بـين آنهـا                    پاسخ
ــه بيشــتر در طراحــ . باشــد مــي ــاً محققينــي كــه تجرب ي طبيعت

تواننـد مشـاوران      پرسشنامه و استفاده از اين تكنيـك دارنـد مـي          
 .خوبي براي افراد مبتدي باشند

 

 

 

 معرفي برخي پايگاههاي مفيد براي پژوهش و آموزش پزشكي
 

http://www.emtech.net 
توانـد مـورد اسـتفادة        هاي مختلف آمـوزش اسـت كـه مـي            متعدد در زمينه    منبع علمي و مقاالت    15000اين پايگاه مشتمل بر بيش از       

از جملـه  (هاي نظري آموزش  منابع موجود در پايگاه به صورت موضوعي فهرست شده و عالوه بر جنبه. مدرسين و دانشجويان قرار گيرد   
مواد آموزشي، و بسياري عناوين ديگر را نيـز در          ها، نحوه تهيه      هاي علمي، انواع طرح درس      جنبه, ...)نظريات يادگيري، سبك يادگيري و    

 .گيرد بر مي
 

http:// tip.psychology.org 
هاي يـادگيري در طراحـي        ها و حيطه    هاي مختلف يادگيري، و كاربرد اين نظريه        براي عالقمندان به مباحث روانشناسي يادگيري، نظريه      

 مورد نظريه يـادگيري و كاربردهـاي عمـده ايـن نظريـات در ايـن                 50حدود  . نمايد  مجموعه ارزشمندي فراهم مي   , يگاه فوق آموزشي، پا 
 .شود مجموعه توصيف مي

 
http://www.byu. Edu./ipt/vlibrary/developer/theories.html 

 است كه مطالب تئوريك، مدلها، و رويكردهاي مختلف بـه طراحـي   Birgham Youngاين پايگاه بخشي از كتابخانه مجازي دانشگاه 
اطالعـات ارزشـمندي در اختيـار       , مراجعه بـه ايـن پايگـاه      . نمايد  هاي طراحي آموزشي را به نحو مبسوط عرضه مي          آموزشي، و نيز روش   

تـر    ند به مطالعه برنامه درسي هستند و نيز معلمين گروه پزشكي كه خواهان طراحي دقيقتر و علمي                محققين آموزش پزشكي كه عالقم    
 .دهد قرار مي, باشند دروس خود مي
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