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Introduction: Regarding the importance of student-centered learning in postgraduate courses, we 
decided to design and perform a problem-based learning (PBL) method and evaluate it in the 
epidemiology and research methods course in M.P.H program. 
 
Methods: This is  a one-group study. Participants were oriented about course objectives and divided in 
groups of three. Course duration was ٣٤ two-hour sessions. Fourteen problems were given to the groups 

to be discussed. The results of discussions were presented in large group. Students' attitudes about the 
course was gathered using ١٩ questions by means of ٥ point Likert scale and two open questions. 

 
Results: Observations confirmed participants' interest to the new learning method by doing their 
exercises on time. Attitude assessment showed that the mean of student scores was between ٧٩,٤ and ٨٦ 

out of ١٠٠. The mean and standard deviation of satisfaction score about the new method of teaching 

were ١,٢±١٨ out of ٢٠. 

 
Conclusions: Considering the success of this course, it is worthwhile to try this learning method in 
similar courses for postgraduate students. 
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  دآموزي گروهي مبتني بر حس مسألهمعرفي يك روش خو

  و ارزشيابي آن در دانشجويان دوره عالي بهاشت عمومي
  زهرا محمدزاده

  چكيده مقاله
هاي تحصيالت تكميلي با مطالب درسي، به منظور تعميق هرچه بيـشتر يـادگيري    با عنايت به ضرورت درگيري فعال دانشجويان دوره  . مقدمه

  . طراحي و نتايج آن مورد ارزشيابي واقع شدMPHي بر مسأله در درس اپيدميولوژي دوره عالي بهداشت آنان، روش آموزش با رويكرد مبتن
اي طراحي گرديـد كـه        ، مسأله ١٤ در اين آزمايش يك گروهي، با توجيه دانشجويان نسبت به اهداف دوره، براي تحقق هدفهاي درس                  .روشها

ل مسأله تقسيم و به همكاري فعال پرداختند و نتايج كار آنها در كالس عرضه و مورد                 هاي كوچك سه نفري براي ح       دانشجويان در قالب گروه   
 سـؤال بـسته پاسـخ بـا         ١٩در پايان روش آموزشي بكار گرفته شده، نظريات دانشجويان در هفت حيطـه ازطريـق                . بحث و بررسي قرار گرفت    

  .مقياس پنج درجه ليكرت و دو سؤال باز پاسخ مورد ارزشيابي قرار گرفت
هـاي     يادگيري و انجام به موقع تكاليف بود و يافتـه          –كنندگان از روش جديد ياددهي         مشاهدات طول دوره حاكي از استقبال شركت       .ها  يافته

مندي از  ميانگين و انحراف معيار نمره رضايت.  متغير بود٥ از ٣/٤ تا ٩٧/٣ حيطة مورد سنجش، معدل نمرات از ٧نظرسنجي نشان داد كه در 
  . بود٢٠ از ١٨±٢/١موزش روش آ
.  يادگيري با محوريـت دانـشجو، بـا اسـتقبال فراگيـران مواجـه شـد       – مشابه تحقيقات انجام شده به وسيلة سايرين، اين روش ياددهي  .بحث

الذكر   فوقشود روش لذا توصيه مي. آميز بودن روش بود هاي ارزشيابي انجام گرفته حاكي از موفقيت مشاهدات مدرس در طول نيمسال و يافته      
  .هاي تحصيالت تكميلي مورد استفاده قرار گيرد در آموزش دروس مشابه در دوره

  . آموزش مبتني بر حل مسأله؛ دوره عالي بهداشت عمومي.هاي اصلي واژه
  

  مقدمه
ــادگيري  ــناي       ي ــام آش ــا ن ــسأله ب ــل م ــر ح ــي ب  PBLمبتن

(Problem Based Learning)   ــي ــت آموزش ــك فعالي  ي
هـاي گـروه پزشـكي        هاي درسي دانشكده     برنامه پذيرفته شده در  

 در كل دوره آموزشي     PBLها، روش     اي از دانشكده    در پاره . است
هـايي از دوره در       جاري است و در بعضي ديگر به صـورت بخـش          

  ).٢ و ١(بستر يك آموزش سنتي جريان دارد 
   Barrows        چهار هدف آموزشي را بـراي PBL  هـاي     در دوره

توسـعه اسـتدالل بـاليني،      : كـه عبارتنـد از    شـمارد     پزشكي برمي 
گيـري   توسعه مهارتهاي خودآموزي، اهميـت يـادگيري در شـكل    

  ).٣(هاي باليني و افزايش انگيزه آگاهي مورد نياز در زمينه
هاي مختلفي بكـار       تاكنون شيوه  PBL   به منظور تحقق اهداف     

اي بـه دانـشكدة ديگـر كـامالً           گرفته شده است كـه از دانـشكده       
در واقع راهكارهاي آمـوزش بـه روش        . باشد  اوت و متمايز مي   متف

PBL     در ابتداي اين طيـف، روش      .  به صورت طيف وسيعي است
 وجود دارد و در انتهاي آن روشي موسوم بـه روش            PBLخالص  

 كه در آن، درمورد آنچه كه (Narrative form)نقل و حكايت 
ر او قـرار داده     دانشجو بايد بياموزد، كليدها يا سرنخهايي دراختيا      

شود و در واقع يادگيري ازطريق جستجو و تحقيـق در منـابع              مي
 درحـد واسـط بـين ايـن دو          PBLشكال  ساير اَ . گيرد  صورت مي 

بديهي است وظايف دانشجو و معلم در هر يـك          . روش قرار دارند  
  ).٣(از اين روشها تابع راهكارهاي روش مربوطه است

 (Master of Public Health)دوره عالي بهداشت عمومي    
MPH ب بينالمللي است و هدف از ارائه  يك دوره آموزشي مصو

آن، ارتقــاء دانــش، تغييــر نگــرش و اصــالح عملكــرد بهداشــتي  
دانـشجويان در ايـن دوره دو گـروه         . دانشجويان ايـن دوره اسـت     

هاي عفوني و  يك گروه دستياران رشته: دهند عمده را تشكيل مي
باشـند كـه طـي ايـن دوره،           اعي مـي  گرمسيري و پزشكي اجتمـ    

گـردد و گـروه    بخشي از آموزش دوره دستياري آنان محسوب مي 
هـاي   ديگر پزشكان، داروسازان و دندانپزشـكان شـاغل در شـبكه        

بهدشات و درمان كشور هستند كه پـس از معرفـي و قبـولي در               
ارائـه ايـن دوره در      . يابنـد    راه مي  MPHآزمون ورودي، به دوره     

 شـروع شـده     ٧٦‐٧٧اشت اصفهان از سال تحصيلي      دانشكده بهد 
 آن تنها دانشگاههاي علوم پزشكي تهران و شـيراز           است و قبل از   

برنامـه درسـي دوره مـذكور    . انـد  ارائه اين دوره را برعهده داشـته  
شامل دو ترم آموزشهاي نظـري و عملـي، گذرانيـدن يـك دوره              

  .نامه استكارآموزي و انجام يك فعاليت پژوهشي در قالب پايان 
  

دكتر زهرا محمدزاده، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشـكي         : آدرس
    ٠٣١١‐٦٨٨٦٢٨: و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان، تلفن
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 باتوجه به اينكـه تعميـق يـادگيري و تـسلط كـافي بـر مطالـب                 
درسي، توسعه تواناييهاي استداللي دانشجويان، ارتقاي مهارتهاي       

تـرين     افزايش توانايي انجام كارگروهي از اساسي      خودآموزي و نيز  
هـاي تحـصيالت تكميلـي بايـستي          هدفهايي اسـت كـه در دوره      

 شود، از اين رو، آموزش ازطريـق سـخنراني و مبتنـي بـر               بتعقي
شـود و براسـاس شـواهد و          هاي معلم محوري توصـيه نمـي        شيوه

بـا عنايـت بـه ايـن        . مدارك براي حصول به اهداف تناسب ندارد      
 MPHعيت، تصميم گرفته شد براي دانشجويان دومين دوره         واق

دانشكده بهداشت، طراحي آموزش جديـدي انجـام شـود كـه بـا              
 ســـازگار باشـــد و مـــشاركت و همكـــاري PBLمبـــاني روش 

مقرر شـد ايـن روش      . دانشجويان در آن مورد مالحظه قرار گيرد      
آموزش پس از اجرا مورد ارزشيابي قرار گيـرد تـا هـم ضـعفهاي               

ــراي    احت ــت ب ــورت موفقي ــم درص ــود و ه ــرف ش ــالي آن برط م
هاي بعد اجرا گردد و براي بكـارگيري در دروس            دانشجويان دوره 

  .مشابه به همكاران محترم توصيه شود
  

  روشها
توان آن را به نوعي يـك طـرح قبـل از                 در اين پژوهش كه مي    

 ناميد، اقـدامات زيـر   (Pre Experimental Design)تجربي 
  :انجام شد

گيـري درمـورد روش        پـس از تـصميم     .طراحي برنامـه آموزشـي    
درس اصـول اپيـدميولوژي و روش تحقيـق،          ياددهي   –يادگيري  

  :برنامه آموزشي درس شامل اجزاء زير تهيه شد
درس : كننده كه مضمون آن بدين قرار بـود         راهنماي شركت  ‐ ١

واحـدي   ٣اصول اپيـدميولوژي و روش تحقيـق يـك درس           
 سـاعت در طـول ايـن        ٧٢ خـالل    نظري عملي باشد كـه در     

كننده در اين كـالس       دستياران شركت . نيمسال ارائه گرديد  
 نفرسي تقسيم شدند كه در هر گروه از هر دو ٣به سه گروه    

  .رشته تخصصي عفوني و پزشكي اجتماعي حضور داشتند
اي كـه از قبـل طراحـي شـده بـود دراختيـار                در هرجلسه مسأله  

 يـك از گروههـا پـس از مطالعـه           هر. گرفت  تك افراد قرار مي     تك
منابع، بايد پاسخ مسأله موردنظر را بـصورت يـك مـتن مكتـوب              

در . كرد و همگي آنها براي ارائه آن آمادگي داشته باشند         تهيه مي 
جلسه بعدي هر بار توسط قرعه يك نفر انتخاب شـد كـه پاسـخ               

شـد و     پاسخها بـه بحـث گذاشـته مـي        . گروه خود را عرضه نمايد    
كردند و اگر  گر اگر سؤال يا ابهامي داشتند مطرح ميگروههاي دي
  .دادند تر يا تكميل كننده داشتند، توضيح مي مطلب اضافه

   در پايان هر جلسه، يك نسخه از متن مكتوب هر گـروه بـراي              
براي اطمينـان از    . گرديد  ارزيابي بعدي به استاد درس تحويل مي      

سأله جديـد،   تفهيم مطلب، در فرصت بعدي، عالوه بـر پاسـخ مـ           
اي كـه     از مبحث قبلي تعـدادي سـؤال چنـد گزينـه          هرگروه بايد   

از . شد، تهيه و تحويل نمايـد       متناسب با حجم مباحث تعيين مي     

زمان شروع مباحث روشهاي اپيدميولوژيك، هر نفر يك موضـوع          
كرد و پس از بررسي متون و منابع مربوطه،           تحقيق را انتخاب مي   

هـاي مختلـف      به مرحله، قـسمت   هاي كالس مرحله      همپاي بحث 
از همـين زمـان، در      . نمـود   طرح پيشنهادي خود را تكميـل مـي       

هرجلسه، به همراه مسأله مورد نظر، كپي يك مقاله انگليـسي يـا        
فارســـي بـــراي مطالعـــه و خودآزمـــايي تفهـــيم مطالـــب بـــه 

شد و نكات مـورد نظـر در آن جلـسه             كنندگان تحويل مي    شركت
 ٢٥سهم هر يـك از اجـزاء زيـر          . تگرف  بعدي مورد بحث قرار مي    

  .درصد كل نمره ارزشيابي بود
  )كار گروهي(اي  تهيه متن مكتوب و سؤاالت چند گزينه ‐ 
فعاليـت  (ارائه كنفـرانس و شـركت در بحـث هـاي عمـومي               ‐ 

 )انفرادي
 )فعاليت انفرادي(تهيه طرح پيشنهادي پژوهشي  ‐ 
 آزمون نهايي ‐ 

 Medlineه از   يادگيري استفاد : هاي جنبي ضروري شامل     فعاليت
اي،   در فرصت مناسب در طول نيمسال، استفاد از منابع كتابخانـه          

  ... و Index Medic usها  دان برگه
  .تدوين اهداف آموزشي براساس سرفصلهاي مصوب دوره ‐ ٢
فهرست منابع شامل كتب انگليسي و فارسي مـورد نيـاز در             ‐ ٣

 .اين درس
 صورت مـسأله برمبنـاي اهـداف آموزشـي كـه دو             ١٤تهيه   ‐ ٤

 . مقاله ذكر شده است٢ و ١مونه آن در بخش پيوست ن
ــر نقــد   ‐ ٥ ــا تكيــه ب گــردآوري مقــاالت انگليــسي و فارســي ب

 .متدولوژي تحقيق مذكور در مقاالت
كـافي دانـشجويان در اولـين جلـسه          از توجيـه   پس   .روش اجراء 

مــتن راهنمــاي  . بنــدي گروههــا اعــالم شــد    درس، تقــسيم
سأله طـرح شــده  كننـده، فهرسـت منــابع و نخـستين مـ     شـركت 

در جلسات بعـدي پـس از ارائـه     دراختيار دستياران قرار گرفت و      
پاسخ و تكميل بحث درمورد مسأله قبلي، مسأله جديد بـه آنـان             

انفـرادي مطـابق    هـاي گروهـي يـا         ساير فعاليت . تحويل داده شد  
ارزيابي فعاليتهـا و    . برنامه طرح شده تا پايان نيمسال ادامه يافت       

  .يي درموعد مقرر انجام شدهمچنين آزمون نها
 براي ارزشيابي اين روش آموزش، تـصميم بـه بررسـي            .ارزشيابي

 .نظرات دستياران بعد از خاتمـه نيمـسال تحـصيلي گرفتـه شـد             
  كه موجب اين ارزشيابي شد،     (Major-Concern)توجه اصلي   

  :به شرح زير بود
آيا اين روش آموزش به عنوان يك روش مطلوب مـورد پـذيرش             

  ن قرار گرفته است؟دستيارا
سؤاالت پرسشنامه باتوجه به شش عامل مهم مؤثر بـر يـادگيري            

 و Darkenwaldبزرگــساالن كــه بــه شــرح زيــر بوســيله      
Merriam عنوان شده است، طراحي شد١٩٨٢ در سال :  

 .يادگيري عميق و بادوام مستلزم انگيزه دروني است ‐ ١

  ...معرفي يك روش خودآموزي گروهي
 [
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 .الزم است ترتيب و توالي منطقي مباحث رعايت شود ‐ ٢
 .شود رار موجب توسعه يادگيري ميتك ‐ ٣
 .شود تكاليف متناسب، بيشتر و آسانتر آموخته مي ‐ ٤
هـا    شركت فعال در يادگيري، باعـث دوام بيـشتر آموختـه           ‐ ٥

 .شود مي
 .عوامل محيطي بر يادگيري مؤثر است ‐ ٦

به عالوه، سنجش تناسب روش ارزشيابي با روش آمـوزش نيـز            
  .مدنظر قرار گرفت

اي بـدون نـام و        فوق، پرسـشنامه  هاي    به منظور سنجش حيطه   
اي ليكـرت از       درجـه  ٥ سؤال در مقيـاس      ١٩مشخصات، حاوي   

به عـالوه، در ايـن      . طراحي شد » مخالفم  قوياً«تا  » قوياً موافقم «
ــركت  ــشنامه از ش ــزان     پرس ــه مي ــد ك ــته ش ــدگان خواس كنن

رضايتمندي خود را از اين درس با انتخاب يكي از اعداد صفر تا  
مچنين هرگونه اظهـارنظر يـا پيـشنهادي        ه. بيست نشان دهند  

  . دارند، بنويسندMPHبراي بهبود ارائه دروس دوره 
   توزيع پرسشنامه ها و جمع آوري آنها بوسيله ارزياب خارجي      

. روايي پرسشنامه بـا نظـر كارشـناس تأييـد شـد           . انجام گرفت 
  ). مقاله ضميمه است٣نمونه پرسشنامه در بخش پيوست (

 كردن و تجزيه و تحليل داده ها به هر يك              به منظور خالصه  
 قويـاً    :دهـي شـد     از درجات مقياس ليكرت به اين ترتيب نمـره        

ــالفم ــالفم١=مخ ــدارم ٢=، مخ ــري ن ــوافقم٣=، نظ ــا٤ً=، م   ، قوي
  .٥=موافقم

هـاي ذكـر شـده عبـارت بـود از               شاخص هـر يـك از حيطـه       
ميانگين نمرات كسب شده از سـؤاالت مـرتبط، و معيـار قابـل              

 درنظـر گرفتـه   ٧٥/٣ها كسب نمرة  ل براي هر يك از حيطه   قبو
 نفر بودند، لـذا     ٩كنندگان فقط     نظر به اينكه تعداد شركت    . شد

هاي تكميـل شـده بـه طـور دسـتي انجـام               پردازش پرسشنامه 
الزم به ذكر است سؤاالت پرسـشنامه از وضـع يكـساني            . گرفت

  .برخوردار بود
  

  ها يافته
كننـدگان بـه      منـدي شـركت     قه  در طول نيمسال تحصيلي عال    

حضور در كالس، سبقت بر يكديگر در پاسخگوئي به سـؤاالت،           
  .انجام به موقع تكاليف و آمادگي براي ارائه مباحث مشهود بود

    حتي چنانچه به سبب گستردگي مطالب، نـاگزير از حـضور           
  .كردند شدند، ابراز خستگي نمي تر در كالس مي طوالني

 ١٦از ) ها بندي كل فعاليت جمع( اين درس    نمره دستياران از 
نتـايج حاصـل از ارزشـيابي روش        .  متفاوت بـود   ٢٠ از   ٧/١٨تا  

  ):١نمودار (آموزش بشرح زير بود 
ل ايجاد انگيزه دروني، معدل نمرات كـسب شـده          و  در حيطه ا  

دهي مباحث، معدل نمرات كسب       سازمان؛ در حيطه دوم     ٢١/٤
معدل نمرات كسب شـده     الب  ؛ در حيطه سوم تكرار مط     ٤شده  

؛ در حيطه چهارم تناسب تكاليف، معـدل نمـرات كـسب            ٠٧/٤
؛ در حيطه پنجم شركت فعال در يـادگيري، معـدل           ٩٧/٣شده  

؛ در حيطـه شـشم محـيط آموزشـي     ١٦/٤نمرات كـسب شـده    
؛ در حيطـه هفـتم      ٠٧/٤مناسب، معـدل نمـرات كـسب شـده          

سب تناسب روش ارزشيابي با روش آموزش، معـدل نمـرات كـ           
منـدي از روش      ؛ ميانگين و انحراف معيار نمره رضايت      ٣/٤شده  

  . بود٢٠زا ١٨±٢/١تدريس برابر 
كننـدگان پيـشنهاداتي بـراي بهبـود ارائـه               تعدادي از شركت  

تـرين    همين درس ارائه داده بودنـد كـه جـالبترين و كـاربردي            
پيشنهاد حاكي از اين بود كه بهتر است در پايان دوره هر يـك              

اد طرح پيشنهادي تحقيق خود را در جمع حاضرين ارائـه          از افر 
  .دهند و طرح پژوهشي آنها مورد نقد و بررسي قرار گيرد

   آموزش، حاكي از استقبال دستياران از روشهاي يادگيري بـا          
  هاي مورد نظر شاخص تمامي حيطه. باشد محوريت دانشجو مي

  

  بحث
   ارزشـيابي   بدست آمده در طـول دوره و همچنـين        هاي       يافته

  

  
. بيني شده بوده است     روش باالتر از حد انتظار يعني معيار پيش       

تناسب روش ارزشيابي با    «باالترين امتياز كسب شده مربوط به       
و » ايجاد انگيزه دروني  «و در مراتب بعدي   » روش آموزش درس  

  .است» شركت فعال در يادگيري«
ــه   ــه از تجرب ــي ك ــاكولوژPBL    در گزارش ي  در درس فارم

باليني دانشجويان پزشكي، به وسيله يوسفي ارائه شـده اسـت،           
 تمامـاً    انـد،   استاداني كه در ياددهي اين درس مشاركت داشـته        

ها، به    معتقد بودند كه بايد شيوه ارزشيابي دانشجو در اين دوره         
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علت اهميت و نوع اهـداف آموزشـي آن، متفـاوت بـا روشـهاي        
در يادگيري طـي دوره  مرسوم و فعاليت و مشاركت دانشجويان    

در آن  . نقش اساسي در ارزشيابي نهايي دانـشجو داشـته باشـد          
 ٥  از   ٧٣/٣تحقيق، ميزان رضايت دانشجويان از تـدريس دوره         

 الـذكر،   درتجربـه فـوق   . )٤(بدست آمده بود    ) ٢٠ از   ١٥حدود  (
 يكــي از مهمتــرين نگرانيهــاي اســتادان قبــل از شــروع دوره، 

  ان بوده است كه خوشبختانه در احتمال عدم همكاري دانشجوي
عمل بازخورد مناسبي مبني بر استقبال دانشجويان از اين دوره 

و ايـن  و مشاركت آنها در فرايند تدريس دريافت نمـوده بودنـد    
جربه پژوهشگر در طول نيمسال تحصيلي مشابهت تامر كامالً با 

آميـز توصـيف      طراحان اين روش نيز آموزش را موفقيت      . داشت
ريزي و حمايـت       اظهار نموده بودند كه در صورت برنامه       كرده و 

توان در يك نظام آموزشي سنتي به تكـرار و            مؤثر و مناسب مي   
  .بهبود اين برنامه ها اميد داشت

 جاويـد بـه منظـور مقايـسه        ١٣٧٥اي كه در سال          در مطالعه 
ميزان يـادگيري و يـادداري دانـشجويان پرسـتاري از دو روش             

پـژوهش نـشان   هاي   يافته   انجام داد،  PBL آموزش سخنراني و  
 آمـوزش  PBLداد كه ميزان يادگيري در گروهي كه بـه روش         

ديده بودند بيش از گـروه سـخنراني بـوده و همچنـين ميـزان               
 درصد از ميزان    ٩٩ با اطمينان بيش از      PBLيادداري در گروه    

  ).٦(يادداري در گروه سخنراني بيشتر بوده است 
ــ ــوزش اب ــه از ســال ) ٢(Peelداعي    در روش آم  در ١٩٩٠ك

دانشكده پزشكي دانشگاه ساتمپتون انگليس به منظور ياددهي        
       ل پزشـكي بكـار     دستگاه اعصاب حركتي به دانشجويان سـال او

گرفته شده است، دانشجويان ورودي هـر سـال بـه گروههـاي             
كوچك شش نفره تقسيم مي شدند و مسائل مورد آموزش بين           

ل دوره هفت هفته درنظـر گرفتـه شـده          طو. شد  آنان توزيع مي  
هر گـروه  . كرد بود و هر يك از گروهها را يك راهنما هدايت مي   

كـرد و     خود روش دستيابي به حل مسأله را طراحي و اجرا مـي           
سـه نفـر از     . شـد   حاصل كار گروه بصورت يك پوستر ارائه مـي        

به عالوه، هر يـك از      . مربيان اين پوسترها را ارزيابي مي كردند      
شجويان بايستي توانايي پاسـخگويي بـه سـؤاالت را در يـك      دان

نتايج نظرسـنجي از هـر دوره       . آزمون شفاهي كسب كرده باشد    
در گرفتنـد،    دانشجويان كه با دو سؤال باز مورد پرسش قرار مي         

ها   در زمان توزيع مسأله   هاي متمادي باعث تغييراتي       طول دوره 
ـ             شجويان در ايـن    و در سهم نمره در نظر گرفته شده بـراي  دان

در آخرين دوره آموزشي، زمان ياددهي درس مـورد         . درس شد 
   در دوره پزشكي به انتهاي سـال دوم        ل تحصيلي   نظر از سال او

براساس نتايج نظرسنجي به عمل آمده، دانشجويان       . منتقل شد 
يادگيري بهتر در گروههاي كوچـك را مـورد تأييـد قـرار داده،            

هـاي آموزشـي      روش در برنامـه   معتقد بودند كه بهتر بـود ايـن         
در تجربـه مـذكور   . شـد  سالهاي قبل آنان نيز بكـار گرفتـه مـي     

 يادگيري و روش ارزشـيابي بـا روش         –بخشي از روش ياددهي     
  ).٢(آموزشي مورد استفاده پژوهشگر مشابهت دارد

   Jones           معتقد است كـه در ارزشـيابي روشـهاي PBL  الزم 
و فرايند تدريس مـورد     است تناسب بين محتواي برنامه درسي       

امكانات مؤسسات آموزشـي، اهـداف و       همچنين  . نظر قرار گيرد  
منابع از عوامل تعيين كننـده راهكـار مـورد اسـتفاده در روش              

PBL كنندگان  در اين تحقيق معدل نمرة شركت     ). ٣(باشد     مي
  . بود٣/٤» تناسب روش ارزشيابي با روش آموزش«به 

نجام شـده توسـط سـايرين و از    هاي ا    باتوجه به نتايج بررسي  
آنجا كه بازخوردهاي شفاهي دستياران و نتايج ارزشـيابي روش          

اند، استفاده  آميز توصيف نموده آموزش مورد استفاده را موفقيت  
هاي تحـصيالت تكميلـي       از اين روش آموزش به مدرسين دوره      

همچنين باتوجه به بازخوردهاي دريافت شـده  . توصيه مي شود  
 و همكاران و اصالح بعضي ضعفها، ايـن روش در           از دانشجويان 

  .هاي آينده نيز بكار گرفته شود دوره
  

  قدرداني 
   بدين وسيله از جناب آقاي دكتر بهزاد شمس معاون محتـرم           

كـه در ارزشـيابي ايـن    آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اصـفهان       
ــه پرســشنامه ــوزش و تهي ــشان  روش آم ــا از رهنمودهــاي اي ه

  .ميمانه سپاسگزارممند شدم، ص بهره
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مجله پژوهش .  بر حل مسألهي و مبتني از دو روش آموزش سخنرانيان پرستاري دانشجويادداري و يريادگيزان يسه ميمقا.  زيد م، عطاءالهيجاو ‐٦
 .١٥٤: ١٣٧٧. ي آموزش پزشکيش کشوريهمان يژه نامه سوميو. يدر علوم پزشک

  
  
 ١وست يپ

ن سر يلي آني داراي که با رنگهاي در کارگرانيمارين بي سرطان مثانه، نشان داده است که ا   يماري ب ي انجام شده بر رو    يفيج مطالعات توص  ي   نتا
 ي به سرطان مثانه مـ     ين موجب ابتال  يلي آن ي با رنگها  ا مواجهه ين سؤال است که آ    ي به ا   پاسخ افتني در صدد    يمحقق. ع تر است  يو کار دارند، شا   

  شود؟
  .ديسي را بنوين بررسيه مورد آزمون در ايد؟ فرضي کنيشنهاد مي را پيلي تحلينکار چه نوع بررسي ايبرا

   شوند؟ي چگونه انتخاب مي مورد بررسيگروهها
  د تحت نظر باشند؟ي تا چند سال بايبه نظر شما، افراد مورد بررس

   شوند؟ي محسوب ميريک چه نوع متغي به سرطان مثانه هر ين و ابتاليلي آني دارايا رنگهامواجهه ب
  .دييم نمايافته ها را ترسي وارد کردن ي  برا٢×٢ و جدول ين نوع بررسياگرام ايد

  .ديل کني بدست آمده است، تکمي فرضيک بررسيان ي که در پايجدول مورد نظر را با ارقام
  د؟ي کنيل ميه و تحلي جدول را چگونه تجزنياطالعات مندرج در ا

  هاي داراي آنيلين در بوز سرطان كثانه قضاوت نمود؟ توان درمورد تأثير مواجهه با رنگ چگونه مي
  
  
  ٢وست يپ

 سـابقه   مار مبتال به زخم معـده را انتخـاب نمـوده و           ي ب ين زخم معده و مصرف قهوه، گروه      ي بردن به ارتباط ب    ي پ يک پژوهشگر تازه کار برا    ي   
مـاران فـوق    يب% ٥٧ کند کـه چـون در سـابقه          يج بدست آمده، پژوهشگر ادعا م     يبراساس نتا . مصرف قهوه را در آنان مورد سؤال قرار داده است         

  . زخم معده مؤثر استيمارين، مصرف قهوه در بروز بيمصرف قهوه ذکر شده است، بنابرا
  د؟ي کنين پژوهشگر مالحظه مي در کار ايچه نقص
  ح است؟ي اگر باشد، صحين پژوهش به چه نحوي ايطراح

   چه نام دارد؟ين نوع بررسيا
 در آنها الزم اسـت مـورد توجـه    ي انتخاب افراد مورد مطالعه و روش بررسي را که برايه مالحظاتيد و کل ييم نما ي را ترس  ين نوع بررس  ياگرام ا يد

  .ديرد، شرح دهيقرار گ
  گر قلمداد شده است؟ير دي به متغوابستهو مصرف قهوه  زخم معده (Variable)ر ي متغ٢ک از يکدام 

  ست؟ي چين بررسي از افراد مورد مطالعه وجود داشته باشد، در اي مانند اضطراب که ممکن است در سبقه بعضيرينقش متغ
  جه مطالعه مهار کرد؟ير اضطراب را بر نتيي توان اثر متغيچگونه م

  د؟يز مورد توجه قرار دهي را نيگري ديرهايزان درآمد و متغي، من مطالعه، سن، جنسيد در اي دانيا الزم ميآ
   الزم است؟يگري ديرهايتوجه به چه متغ

  د؟ي کني ميم بندين مطالعه را چگونه تقسي در اي مورد بررسيرهايمتغ
  فتد؟ين مطالعه اتفاق بي ممکن است در ا(Bias) از تورش يچه انواع

  
  
  
  ٣وست يپ

  :يار گراميدست
ن يـ  ا يابيـ ارزد، به منظـور     ير دروس ارائه گرد   ي متفاوت از سا   ي با روش  MPHق در دوره    ي و روش تحق   يولوژيدمينکه درس اصول اپ   ي    نظر به ا  

 ي مناسـب آمـوزش بـرا      ي تواند در اتخاذ روشها    ي م اق شم ي دق يپاسخها. ديينه مورد نظر خود را انتخاب نما      ي، لطفاً درمقابل هر جمله، گز     روش
  ).ديي فرماي خودداريلطفاً از نوشتن نام و مشخصات و رشته تخصص. ( دهدياري ، ما را يليالت تکمي تحصيدوره ها

  ...معرفي يك روش خودآموزي گروهي
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  فيرد
  اًيقو

 موافقم
 موافقم

  ينظر
 ندارم

 مخالفم
  اًيقو

 مخالفم

از )  دانـشجو  يراهنما(ات طرح درس    يار داشتن کل  يبا دراخت  ١
 داشـته   يد چه انتظـارات   ين درس با  ي دانستم که از ا    يابتدا م 
 .باشم

     

 مباحـث   يريادگين درس توانست عالقه به      يس ا يروش تدر  ٢
      .زديق را در من برانگي و روش تحقيولوژيدمياپ

 متجـانس   ينکه افراد گروهها از نظـر رشـته درسـ         يبا وجود ا   ٣
      .د بودي من مفي براي به روش گروهيريادگيکن ينبودند، ل

 مـن   يليصن درس بـا رشـته تحـ       ي کردم ا  يچون احساس م   ٤
 کردم سروقت در کـالس      ي م يارتباط دارد، در هرجلسه سع    

 .حاضر شوم
     

ــا روش   ٥ ــوختن ب ــا   (Student Centeredآم ــوزش ب آم
 از  يلـ يالت تکم ي تحـص  ي دوره ها  يرا برا ) ت دانشجو يمحور

 . دانميدتر مي مفي سخنرانيشرکت در کالسها
     

ن ارتبـاط    مـ  يلين درس با رشته تحـص     ي کردم ا  يچون احساس م   ٦
 کـالس را داشـته      ي شرکت در بحث هـا     ينکه آمادگ ي ا يدارد، برا 
 . دادميف خود را با عالقه انجام ميباشم، تکال

     

 در  ي عمـوم  ي داشت که در بحث هـا      ي مرا وام  يزه درون يانگ ٧
      .کالس با عالقه شرکت کنم

      . بودين درس منطقي مباحث در ايب و تواليترت ٨
ن يـ  من در ا   يريادگيف به   يرگرفتن مباحث و تکال   ب قرا يترت ٩

      .درس کمک کرد

از شـرکت در    يـ ش ن يف پـ  يه متون مکتوب که جزو تکـال      يته ١٠
      . به من کمک کرديم مطالب درسيکالس بود، در تفه

ف درس بـود، در  ي که جزو تکـال ينه ا يه سؤاالت چند گز   يته ١١
      . به من کمک کرديم مطالب درسيتفه

ف جلـسه بعـد     يـ  که در هـر جلـسه بـه عنـوان تکل           يسؤاالت ١٢
زه آمـوزش آن مبحـث را       يـ  گرفت، انگ  يار من قرار م   يدراخت
 . کرديت ميتقو

     

ار من قرار گرفـت، در      ين درس دراخت  ي که در طول ا    يمقاالت ١٣
      .ق راهشگا بودين روش تحقيم و تمريتفه

      . بودين درس کافين در اي تمريتعداد مقاالت عرضه شده برا ١٤
      . آموختمياري خود مطالب بسين درس، از همکالسهايدر ا ١٥
      . من مؤثر بوديريادگيجو آزاد جلسات درس در  ١٦
 من  يريادگين دوره در    يتعداد مناسب شرکت کنندگان در ا      ١٧

      .مؤثر بود

      .نمي بي ميک پروپوزال پژوهشياکنون خود را قادر به نوشتن  ١٨
      .ن درس با روش آموزش آن متناسب بودي ايابيروش ارزش ١٩

  د؟ي کني را انتخاب ميست چه نمره اين نمرات صفر تا بيد، از بين درس نمره بدهي خود از ايت منديزان رضاياگر بنا باشد به م - 
  . ديسير بنويدر زد، ي دارMPH که درمورد ارائه بهتر دروس دوره يشنهاديا پي يهرگونه نظر اصالح - 
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