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مسأله  ياز نظر استراتژ يهعلوم پا هدور يبرنامه درس يابيابزار ارزش يطراح
  )راهنمايي براي اجراي عملي( يمحور

  
  طاهره چنگيز، محمد دادگسترنيا، *رضا يوسفي علي، وجيهه وفامهر

  
  

  چكيده
مسأله محور است كه  يادگيرياز جمله آنها  .استشده  يمعرف يپزشك يانبهتر دانشجو يادگيري يبرا يمختلف يآموزش هاي يتاكنون استراتژ :مقدمه

  مسأله محور به صورت يادگيري SPICESدر مدل  .باشد يم يهو بخصوص آموزش علوم پا يو گسترده در آموزش پزشك يچيدهپ ي،اصل ياستراتژ يك
 يبرا يبه عنوان ابزار يا پرسشنامه يهمطالعه، به ته يندر ا .)مسأله محور يادگيريتا  ياندوز اطالعات يهبر پا يادگيرياز (شده است  يانب يستاريوپ

  .پرداخته شده است يمسأله محور ياستراتژ يهبرنامه بر پا يابيارزش
 يها گروه يلمتون و تشك يعمرور وس يقفاز از طر ينا .ابزار بود يهو ته يمفهومسازي  فاز اول مدل .فاز داشته است 2 يا مطالعه توسعه ينا :ها شرو

فاز،  ينا در .بود  از پرسشنامه يلوتفاز دوم استفاده پا .يدها رس گروه يدپرسشنامه به تأي ييو محتوا يصور ييروا .انجام گرفت ينمتخصصمتمركز از 
ترم قبل به صورت مسأله محور گذرانده  2درس را  ينكه ا ICM ياندانشجو يهكل .استفاده شد يولوژيدرس ب يابيارزش يبرا يپرسشنامه مسأله محور

 ياييپا يبررس يبرا .ديمشخص گرد يوستارپ يهر مؤلفه بر رو يتموقع ها، ينهانتخاب گز يبا استفاده از فراوان .كردند يلپرسشنامه را تكم ينودند، اب
  .پرسشنامه از آلفاي كرونباخ استفاده شد

قرار دارد  يمسأله محور يوستارپ يسنت يها در انتها مؤلفه محور، در تمام درس كامالً مسأله يكبا  يسهدر مقا يولوژينشان داد كه درس ب يجنتا :نتايج
  .)يزيكيف يطزمان، مح يريتمد ي،ده ها، نحوه نمره آزمون ينقش دانشجو، نقش معلم، منابع، محتوا(

مؤثر  يزانم يبه بررس را در آموزش خود به كار برده و يدهمسأله محور و درهم تن يادگيري ياسراسر دن يپزشك يها از دانشكده ياريبس :گيري نتيجه
 يزاندروس مسأله محور به چه م ينا يبه راست ياموضوع پرداخته است كه آ ينبه ا يا اما كمتر مطالعه . اند بهتر پرداخته يادگيريدر  ها ياستراتژ ينبودن ا

مسأله محور در  يها برنامه  ياروس مسأله محور و د يابيو ارزش يطراح يبرا ييبه عنوان راهنما تواند يمطالعه حاضر م .اند شده يكنزد يبه مسأله محور
  .يردقرار گ يآموزش پزشك

  
  يبرنامه درس يابي،ارزش  محور، مسأله يادگيري : يديكل هاي واژه

  895تا  886:)5(10؛ 1389زمستان /  )نامه توسعه آموزش ويژه(مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 
  
   

                                                 
گروه آموزش پزشكي و مركز  )دانشيار (رضا يوسفي دكتر علي :نويسنده مسؤول *

. اصفهان، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران تحقيقات آموزش علوم پزشكي
aryousefy@edc.mui.ac.ir  

 يدوره مقدمات پزشك كارشناسو  يوفامهر، كارشناس ارشد آموزش پزشك يههوج دكتر
. دانشگاه علوم پزشكي، اصفهان، ايران ي،دانشكده پزشك ينيبال
)vgrenani@yahoo.com( يكارشناس ارشد آموزش پزشك يا،دكتر محمد دادگسترن ؛ 

  مقدمه
                                                                                 

اصفهان،  دانشگاه علوم پزشكي ي،دانشكده پزشك ينيبال يو مسؤول دوره مقدمات پزشك
، گروه )ياردانش( يزطاهره چنگ دكتر؛ )dadgostar@med.mui.ac.ir. (ايران، اصفهان

مطالعات و توسعه آموزش پزشكي،  مديريت ي،آموزش پزشك يقاتمركز تحق ي،آموزش پزشك
  )tahereh.changiz@gmail.com( .اصفهان، اصفهان، ايران يدانشگاه علوم پزشك

ح شده و در اصال 26/11/89به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  1/11/89اين مقاله در تاريخ 
  .پذيرش گرديده است 30/11/89تاريخ 
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  ياز نظر مسأله محور يبرنامه درس يابيابزار ارزش  وجيهه و فامهر و همكاران
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هاي  اره استراتژيهاي مناسبي كه درب كي از مدلي
 SPICESهاي آموزش پزشكي مطرح شده است مدل  برنامه
شش استراتژي را به  SPICESردن در مدل ها  .است

ها،  كي از اين استراتژيي .)3تا1(صورت طيف شرح داد
در برنامه مسأله محور،  .مسأله محوري است ياستراتژ

محتواي آموزشي بر اساس ميزان كاربرد آنها براي حل 
اعم از مسائل بيماران، (مبتال به در حرفه پزشكي  لمسائ

انتخاب ) ، علوم پزشكي و مسائل پژوهشيسيستم سالمت
به عنوان محملي براي تكوين  مسائلشوند و از اين  مي

 .گردد دانش كاربردي و منسجم در دانشجو استفاده مي
تدريس مسأله محور، به  يها شگيري رو همچنين با بكار

مسأله در دانشجويان نيز كمك خواهد ايجاد مهارت حل 
بر  در مقابل، برنامه مبتني بر اطالعات محض اساساً .شد

اي از اطالعات در مورد مفاهيم، اصول و  ايجاد مجموعه
اگر چه   .)6تا4(كند كيد ميأدر ذهن دانشجو ت  واقعيات علمي

هاي پزشكي آمريكا، از  اكنون، در بسياري از دانشكده
مسأله محوري استقبال شده و آن را يادگيري بر اساس 

ي ها شدهند، اما نگاهي به رو روش آموزشي خود قرار مي
هاي پزشكي بسياري از كشورهاي ديگر  ه آموزش دانشكد

دهد كه هنوز يادگيري بر اساس مسأله محوري  نشان مي
در اكثر  .)7(اي را به خود اختصاص نداده است جايگاه ويژه

در حال حاضر برنامه دوره هاي پزشكي ايران  دانشكده
باشد، اما  پزشكي عمومي به صورت مسأله محور نمي

ها و دروس مسأله  اي براي ارائه دوره ي پراكندهها شتال
محور انجام شده، و نتايج آن درمطالعات مختلف ارائه شده 

يك برنامه يا يك  ال اساسي اين است كه ؤس  اما .)9و8( است
له محوري طراحي شده درس كه بر اساس استراتژي مسأ

ي سنتي ها شاست، آيا توانسته است در يك محيطي كه رو
وجود يك ابزار ارزشيابي  .غالب است، به خوبي اجرا شود

ها يا دروس مسأله محور كه در  براي ارزشيابي چنين دوره

ناپذير شود، يك ضرورت انكار يك برنامه سنتي ارائه مي
سي بر اساس از طرف ديگر ارزشيابي برنامه در .است

تواند معيار مناسبي براي  استراتژي مسأله محوري مي
چرا كه با مشخص كردن  .بهبود كيفيت برنامه قرار گيرد

هاي مسأله محوري  جايگاه برنامه بر روي هر كدام از طيف
اندازي پيش روي ما قرار خواهد گرفت كه  از يك طرف چشم

گر براي رسيدن به آن تالش خواهيم كرد و از طرف دي
اين  .توان در اعتباربخشي برنامه نيز از آن بهره جست مي

مطالعه با هدف تهيه ابزاري براي ارزشيابي برنامه بر پايه 
انجام شده و با استفاده از اين   استراتژي مسأله محوري

ابزار به ارزشيابي يك درس مسأله محور در دانشكده 
  .پردازد پزشكي اصفهان مي

  
  روش

اي براي ساخت ابزار ارزشيابي  سعهاين يك مطالعه تو 
  مسأله  علوم پايه از نظر استراتژيه برنامه درسي دور

باشد كه از طريق يك مطالعه توصيفي پيمايشي  محوري مي
در اين پژوهش دو چيز  .هاي آن گردآوري شده است داده

 :مبناي كار بوده است
ردن و پيوستار خالصه ها  محوري  پيوستار مسأله - الف

ردن مبناي كار بوده است ها اگر چه پيوستارهاي: نشده آ
اما با توجه به نقد و پيشنهادهاي چنگيز درباره پيوستار 

اندوزي و مسأله  مسأله محوري، طيف ما بين اطالعات
وي به علت عدم  .مرحله مد نظر قرار گرفت 5محوري در 

اي را  مرحله 9ردن پيوستار ها  يكدستي مراحل پيوستار
سپس براي كاربرد در نظام سنتي  .ده استپيشنهاد نمو

مرحله را پيشنهاد  5ايران پيوستار ادغام يافته مشتمل بر 
  .)4(نموده است
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شماره 
 پيشنهادي

5 4 3 2 1 

شماره مرحله 
در 
 ردنها  پيوستار

 1 2 3 4 5 6و  7 8 9

 

مواجهه با 
مسأله 

واقعي در 
 كار عملي

حل 
مسأله 

با 
استنتج 
اصول 
 كلي

له با حل مسأ
استنتاج اصول 
خاص همان 

 مسأله

حل 
مسأله 
بدون 

استنتاج 
 اصول

ابتدا مسأله 
بعد ) محرك(

 اصول

ابتدا 
اصول بعد 
 كاربرد

بيان اصول 
كاربردي بدون 
تمرين كاربرد 

 )توام با مثال(

مطالب 
تئوري كلي 

بدون 
 كاربرد

  
هاي اصلي وضعيت درس كه قبالً از منابع طراحي  لفهؤم -ب

لفه زير بوده ؤم 5مبناي كار : راج شده استاستخ يآموزش
محوري و  اما با توجه به مشخصات استراتژي مسأله .است

گيري  تصميم ها لفهؤبرنامه درسي علوم پايه، درباره م
  .گرديد

هاي اصلي  لفهؤالزم به ذكر است كه چنگيز هر يك از م
  ):4( را به صورت زير تعريف نموده است  وضعيت درس

كتاب، : مكتوب( شامل متون آموزشي :منابع درس -1
: روش تدريس -2 .)...سي دي و  فيلم،: جزوه، يا غير مكتوب

شامل نحوه آموزش استاد به دانشجو است كه بخصوص 
در برگيرنده الگوي فعاليت استاد و چگونگي تعامل وي با 

چگونگي طراحي، اجرا و : آزمون درس - 3 .دانشجو است
ول دوره و انتهاي آن را نشان انعكاس نتايج ارزشيابي در ط

هايي كه براي  فرايند: دهي مديريت و سازمان -4 .دهد مي
طراحي، هماهنگي اجرا، نظارت و ارزشيابي درس توسط 

 .ريزي درس انجام مي شود مسوول درس يا كميته برنامه
كالس درس يا (امكانات فيزيكي : محيط فيزيكي -5

سر و صدا، مساحت، آزمايشگاه با در نظر گرفتن نور، دما، 
هاي يادگيري طراحي  كه براي موقعيت) ...تراكم دانشجو و

 .شده فراهم شده است
مرحله اول كه از طريق  .مرحله است 3انجام پژوهش شامل 

: اي متمركز انجام گرفت شامل موارد زير بوده تشكيل گروه
تكوين و تكميل  -ب .ها لفهؤگيري درباره نوع م تصميم –الف

  ف پيوستار مسأله محوري براي هر مؤلفه ازمراحل مختل
كيدي كه در أبا توجه به ت .علوم پايه هبرنامه درسي دور

استراتژي مسأله محوري بر نقش استاد و نقش دانشجو 
هاي نقش استاد  لفهؤلفه روش تدريس، مؤشود، به جاي م مي

همچنين چون در ارزشيابي  .و نقش دانشجو قرار داده شد
كند و هم نحوه  محتواي آزمون تغيير مي مسأله محوري، هم

ها به دو قسمت محتواي  لفه آزمونؤنمره دهي و قضاوت، م
از طرف  .دهي آزمون تقسيم گرديد آزمون و نحوه نمره

ديگر مهمترين مسائلي كه در مديريت و سازماندهي يك 
پوشش دادن : گيرند عبارتند از درس مورد توجه قرار مي

منابع آموزشي مورد نياز، تناسب هاي يادگيري، تهيه  هدف
زمان با روش، تناسب زمان با محتوا، تسهيالت متناسب با 

دهي  حسن اجرا، راهنمايي و جهت  توالي محتوا، روش، 
از ميان موارد  .ريزي ارزيابي دانشجويان اساتيد، برنامه

هاي مسأله محور و ارائه  فوق، تنها موردي كه در استراتژي
ها  لفهؤاساسي دارد و در ساير مهاي  اطالعات تفاوت

به همين  .پوشش داده نشده بود، بحث مديريت زمان بود
دليل مؤلفه مديريت زمان به جاي مؤلفه مديريت و 

  .سازماندهي قرار داده شد
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ابزار ارزشيابي به صورت يك پرسشنامه  در مرحله دوم
اين  .باشد بخش مي 7اين پرسشنامه داراي  .تهيه گرديد

 7 مل سؤاالتي درباره ميزان مسأله محوريشا ها شبخ
نقش (مؤلفه اصلي يك درس تئوري دوره علوم پايه  

دانشجو، نقش استاد، منابع، محتواي آزمون، نحوه 
سؤاالت  .باشد مي) دهي، مديريت زمان، امكانات فيزيكي نمره

هاي آنها  اي هستند كه گزينه گزينه 6يا  5يا  4به صورت 
مراحل مختلف پيوستار مسأله شامل عباراتي است كه 

ك درس تئوري دوره علوم يمؤلفه اصلي   7محوري را براي 
الزم به ذكر است كه براي  .نمايد پايه تعريف و توصيف مي

تر برخي از مراحل پيوستار مديريت زمان از  توصيف دقيق
 F4و  F3هاي  گزينه(چند عبارت يا گزينه استفاده شده است 

وستار مسأله محوري براي مربوط به مرحله سوم پي
در تحليل نتايج هم، مجموع فراواني انتخاب  .)مديريت زمان
ها به عنوان فراواني مرحله سوم در نظر گرفته  اين دو گزينه

  .شده است
انتخاب بهترين عبارتي كه وضعيت آن مؤلفه را نسبت به 

كند بر  مراحل مختلف پيوستار مربوط به آن مشخص مي
 .ه پرسشنامه گذاشته شده استكنند ميلعهده دانشجويان تك

  اي از پيوستار مسأله بنابراين در تحليل نتايج، مرحله
محوري هر مؤلفه كه بيشترين فراواني انتخاب را در ميان 

باشد، به عنوان جايگاه اين دوره بر روي  مي  مراحل دارا
در نهايت براي  .شود پيوستار مؤلفه در نظر گرفته مي

ييد اعضاي أي محتوايي، پرسشنامه به تاطمينان از رواي
هاي متمركز و چندين تن ديگر از اساتيد و  گروه

از آنجا كه اين  .كارشناسان آموزشي و دانشجويان رسيد
پرسشنامه دقيقاً بر اساس مراحل تعريف شده در 
پيوستارها طراحي گرديده بود و مراحل پيوستارها نيز در 

ييد أبه ت ه و نهايتاًگروه صاحب نظران به بحث گذاشته شد
نهايي رسيده بود، بنابراين از روايي محتوايي پرسشنامه 

  .اطمينان حاصل شد
در مرحله سوم به منظور اجراي پايلوت پرسشنامه فوق، 

در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان   بيولوژي  ارزشيابي درس

علت انتخاب درس  .توسط اين پرسشنامه انجام گرفت
ر دوره علوم پايه دانشكده پزشكي بيولوژي اين بود كه د

اصفهان تنها درسي كه تا حدودي به سمت مسأله محوري 
از آنجا كه اين  .حركت كرده است درس بيولوژي بوده است

اجراي پايلوت پرسشنامه به منظور رفع نقايص احتمالي 
رفت در  شد، بنابراين تنها درسي كه احتمال مي انجام مي

التري از پيوستار براي آن ها مراحل با بعضي از مؤلفه
   .انتخاب شود، درس بيولوژي بود

پرسشنامه توسط دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي  اين
درس   86-87سال تحصيلي  اصفهان كه در ترم بهمن 

گذرانده بودند، تكميل  PBLبيولوژي خود را به روش 
اين دانشجويان آخرين گروهي بودند كه درس  .گرديد

گذرانده بودند و در زمان انجام  PBLش بيولوژي را به رو
در اين مرحله در  .بردند به سر مي ICMپژوهش در دوره 

) نفر  70(ها در ميان كليه  يك جلسه حضوري، پرسشنامه
دانشجويان توزيع شد و از آنان خواسته شد كه در جلسه 

در نهايت  .ها را عودت نمايند حضوري هفته بعد پرسشنامه
بر اساس استراتژي مسأله وضعيت درس بيولوژي 

محوري، با توجه به فراواني انتخاب مراحل پيوستار، 
ها با  از آنجا كه تعداد مراحل پيوستار مؤلفه .مشخص گرديد
كند، مراحل مشابه پيوستارها ارزش يكساني  هم تفاوت مي

بنابر اين جايگاه هر مؤلفه از درس بيولوژي با يك  .ندارند
  .شود آن مؤلفه مقايسه مي مسأله محور در درس كامالً

هاي پژوهش از فراواني انتخاب مراحل،  در بيان يافته 
درصد انتخاب مراحل، درصد تجمعي انتخاب، ميانگين و 

براي بررسي پايايي  .انحراف ازمعيار استفاده گرديد
  .ها نيز از آلفاي كرونباخ استفاده شد پرسشنامه

  
  نتايج

آوري  رسشنامه جمعپ 52در اجراي پايلوت اين پرسشنامه 
پرسشنامه در  51شد كه تنها يك پرسشنامه مخدوش بود و 

  ه دارايكنند دانشجويان تكميل .تحليل نتايج استفاده شد
درصد  57 .سال بودند 9/21±9/0 ميانگين سن
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 .گان مرد بودندكنند درصد تكميل 43و  گان زنكنند تكميل
مسأله  پرسشنامه  خالصه نتايج مربوط به آناليز سؤاالت 

اي از  جدول مرحله  در اين .آمده است 1محوري در جدول 

پيوستار كه بيشترين فراواني انتخاب را در ميان مراحل دارا 
باشد به عنوان جايگاه اين درس بر روي پيوستار مؤلفه  مي

   .شود مورد نظر در نظر گرفته مي
  

  محوري هخالصه نتايج مربوط به آناليز سؤاالت پرسشنامه مسأل :1جدول 
  ميانگين و انحراف معيار   (%)فراواني انتخاب  پيوستارهاي مسأله محوري

A  -  يك بهتر از همه نقش شما را در طي درس بيولوژي مشخص مي نمايد جمله زير، كدام 5از:  
A1 (47  .شد يادگيري اصول و قواعد نظري بيولوژي كه توسط استاد ارائه مي)87(  

89/0 ±33/1  
  5از 

A2 (يري اصول و قواعد نظري بيولوژي و كاربرد آنها در حرفه آينده كه يادگ
  )0(0  .شد توسط استاد ارائه مي

A3 (شد به همراه  يادگيري اصول و قواعد نظري بيولوژي كه توسط استاد ارائه مي
  )6/5(3  هاي كاربردي  و مثال) Case(بحث پيرامون موارد واقعي 

A4 (ي و يادگيري اصول و قواعد بيولوژي از طريق حل هايي درباره بيولوژ حل مسأله
  )4/7(4  اين مسائل

A5 ( برخورد با مسائل مرتبط با بيولوژي در آزمايشگاه بيولوژي و يادگيري اصول و
 قواعد بيولوژي و كاربرد اين اصول در ساير شرايط از طريق حل اين مسائل

0)0(  

B -  نمايد تيد را در طي درس بيولوژي مشخص مييك بهتر از همه نقش اسا جمله زير كدام 5از:  
B1 (49  ارائه اصول و قواعد نظري بيولوژي در كالس)3/80(  

80/0 ±62/1  
  5از 

B2 (9  هاي كاربردي ارائه اصول و قواعد نظري بيولوژي به همراه مثال)8/14(  
B3 ( طرح مسائل واقعي)Case (0  سدر كنار ارائه اصول و قواعد نظري بيولوژي در كال)0(  
B4 (يي از بيولوژي و راهنمايي دانشجويان براي حل اين مسائل و ها طرح مسأله

  )9/4(3  استنتاج اصول و قواعد بيولوژي

B5 ( فقط راهنمايي دانشجويان براي حل مسائلي كه در محيط كار) آزمايشگاه
 كردند با آن برخورد مي) بيولوژي

0)0(  

C - از موارد زير بودكدام يك  شما معرفي شد يا در اختيار شما گذاشته شد، منابعي كه براي درس بيولوژي به:  
C1 (35 كتب رفرانس اصلي بيولوژي شامل اصول و قواعد بيولوژي)3/58( 

74/0 ±56/1  
 5از 

C2 (16 هاي مرتبط با موضوع منابعي شامل اصول و قواعد بيولوژي به همراه مثال)7/26( 
C3 (هاي كاربردي و موارد واقعي  عد بيولوژي به همراه مثالمنابعي شامل اصول و قوا
)Case (درباره هر موضوع 

9)15( 

C4 (Case book 0 بيولوژي)0( 
C5 (Case book محوري كه استفاده از اصول در مسائل مشابه را  يا مقاالت مسأله

 داد آموزش مي
0)0(  

D -رد زير بوداز مواكدام يك  محتوي آزمون درس بيولوژي در بردارنده:  
D1 (34 صرفاً از قواعد نظري)45/1± 63/0 )7/56  
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D2 (25 هاي مرتبط با اين قواعد از قواعد نظري و مثال)5از  )7/41 
D3 ( از قواعد نظري به همراه سؤاالت مبتني بر موارد واقعي)case( 1)7/1( 
D4 ( صرفاً به صورت طرح مسأله وCase 0)0(  
D5 ( 0 شد واقعي بود كه در محيط كار واقعي بايد انجام ميشامل وظايف)0(  
E - كالً در ارزشيابي درس بيولوژي كدام يك از موارد زير لحاظ شده بود:  
E1 (32 فقط نمره آزمون ميان و پايان ترم)3/53( 

89/0 ±73/1  
 4از 

E2 (14 هاي كالسي نمره ميزان مشاركت در بحث+ نمره آزمون ميان وپايان ترم)3/23( 
E3 (12 نمره ارزشيابي كار گروهي در طول ترم+ نمره آزمون ميان و پايان ترم)20( 
E4 (نمره ارزشيابي عملكرد در محيط كار واقعي در + نمره آزمون ميان و پايان ترم

 طول ترم
2)3/3( 

F-  از موارد زير بيشتر با مديريت زمان در درس بيولوژي مطابقت دارد؟كدام يك  
F1 (ان در نظر گرفته شده براي اين درس فقط براي ارائه اطالعات و قواعد نظري زم

 .توسط استاد كافي بود
49)3/80( 

71/0 ±29/1  
 6از 

F2 (ها و موارد كاربرد  زمان در نظر گرفته شده طوري بود كه اساتيد فرصت ارائه مثال
 .اي مطلب را داشتند حرفه

9)8/14( 

F3 (وري بود كه اساتيد فرصت طرح موارد واقعي زمان در نظر گرفته شده ط)Case (
 .جهت بحث در كالس را داشتند

0)0( 

F4 ( زماني براي اجراي چند جلسهCase discussion  در ميان جلسات تئوري
 .اختصاص داده شده بود

3)9/4( 

F5 (ها از طريق طرح مسأله و حل  زمان اختصاص داده شده براي اينكه كليه سرفصل
 .هاي كوچك آموزش داده شود، كافي بود روهآن در گ

0)0(  

F6 (هايي براي برخورد دانشجو با شرايط كار واقعي و تعميم اصول در شرايط  زمان
 .ريزي در نظر گرفته شده بود واقعي در برنامه

0)0(  

G -  درس بيولوژي در اختيار شما قرار داده كه در طول ) ...اعم از نوع محيط، تراكم دانشجو، نور،صدا و (به طور كلي امكانات فيزيكي
  از شرايط زير متناسب بود؟كدام يك  با) كه اين امكانات شداي  صرف نظر از نوع استفاده(شد 

G1 (14 ارائه سخنراني توسط استاد و شنيدن دانشجويان)23(   
22/1 ±90/2  

  5از 
 

G2 (6 سبحث گروهي دانشجويان در گروه بزرگ كال+ ارائه سخنراني استاد)8/9( 
G3 (كار در + بحث گروهي دانشجويان در گروه بزرگ كالس+ ارائه سخنراني استاد

 هاي كوچك به طور مجزا گروه
13)3/21( 

G4 (28 هاي كوچك به طور مجزا يادگيري در گروه)9/45( 
G5 (يادگيري در محيط كار واقعي + هاي كوچك  يادگيري در گروه) مثالً آزمايشگاه

 )بيولوژي
0)0(  
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محوري مربوط به هر مؤلفه مشخص  هاي مختلف درس بيولوژي پزشكي در پيوستارهاي مسأله جايگاه مؤلفه 1در نمودار 
  .شده است

  

  
  مسأله محور هاي مختلف درس بيولوژي با يك درس كامالً بودن مؤلفه محور  مقايسه ميزان مسأله :1نمودار 

  

  
  مسأله محور هاي مختلف درس بيولوژي با يك درس كامالً بودن مؤلفه  محور مقايسه ميزان مسأله :2نمودار 

  

ری
حو
ه م
سأل
ر م
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اح
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  بحث

له محوري درس بيولوژي أاين مطالعه به بررسي ميزان مس
. طراحي و اجرا شده، پرداخته است PBLكه به صورت 

نتايج اجراي پرسشنامه مسأله محوري براي درس بيولوژي 
اجرا  PBLگر چه اين درس به نام دهد كه ا نشان مي

 اما نتوانسته است حركت چنداني به سمت مسأله شده مي
هاي اصلي اين درس در  تمام مؤلفه .محوري داشته باشد 

اين درس تنها  .ترين جاي پيوستار خود قرار داشتند سنتي
به ) ...و نوع محيط، تراكم دانشجو( در مقوله امكانات فيزيكي

اين  .سأله محوري حركت داشته استطرف مراحل باالتر م
مسأله بيانگر اين است كه در طراحي اين درس فقط به جنبه 

توجه شده است و  PBLكار در گروه كوچك در روش 
هاي اساسي و مهم حركت به سمت مسأله  ساير جنبه

ريزي ناديده انگاشته شده و يا در عمل  محوري در برنامه
صي در مشخص شدن چنين نقاي .اجرا نشده است

شوند،  هايي كه به صورت مسأله محور طراحي مي هبرنام
فقط بااستفاده از چنين ابزارهاي ارزشيابي امكانپذير 

هاي دانشجويان در  جالب است كه دست نوشته .باشد مي
ها نيز گوياي نارضايتي زياد ايشان از  حواشي پرسشنامه

  .اجراي اين درس بوده است هنحو
ي ابزاري براي ارزشيابي هدف اصلي اين پژوهش طراح

 . برنامه درسي از نظر استراتژي مسأله محوري بوده است
هاي يك برنامه آموزشي مورد ارزشيابي  اينكه استراتژي

قرار گرفته باشد، در تعداد انگشت شماري از مطالعات ديده 
كه به صورت  )Tekian( از جمله در مطالعه تكيان .شود مي

ن آموزش پزشكي كه از وليو، از مسيخيلي ساده و كل
اي جمع  كشورهاي مختلف خاورميانه در يك كارگاه منطقه

اند، خواسته است تا جايگاه برنامه درسي كشور خود  بوده
تايي  5با يك مقياس  SPICESرا روي پيوستارهاي مدل 

چپ، بين وسط و چپ، وسط، بين وسط و (مشخص كنند 
وان دن  2004در مطالعه ديگري كه در  .)10)(راست، راست

انجام داده است، انواع جلسات  ) Van den berg H(برگ

 6شوند را از نظر  آموزشي كه در كل برنامه درسي اجرا مي
بررسي كرده و براي هر استراتژي SPICES  استراتژي

به آموزش مورد نظر اختصاص داده  5تا  1اي از  نمره
سپس با در نظر گرفتن حجم هر نوع آموزش در  .است

درسي، نمره كل برنامه درسي از هر استراتژي را  برنامه
اگر چه در اين مطالعه،  .)11(محاسبه نموده است

اند اما همچنان  ها به صورت كمي بررسي شده استراتژي
تعيين موقعيت بر روي پيوستار هر استراتژي به صورت 

اي كه چنگيز در  در مطالعه .باشد دقيق و حدسي مي غير
داده است، ابزار ارزشيابي درس بر  دانشگاه اصفهان انجام

طراحي كرده و از آن براي  SPICESهاي  اساس استراتژي
در اين   .ارزشيابي درس فارماكولوژي پزشكي كرده است

درس فارماكولوژي در انتهاي سنتي پيوستارهاي ،مطالعه
SPICES البته با توجه به اينكه  .)12و4(قرار داشته است
هاي يك برنامه  استراتژيجزء  SIPCESهاي  استراتژي

يك درس ه درسي هستند سنجيدن همه آنها در محدود
   .ممكن است چندان مصداق نداشته باشد

از نكات مثبت مطالعه حاضر تعريف دقيق مراحل 
محوري است كه متناسب با   پيوستارهاي استراتژي مسأله

 .باشد هاي آموزش پزشكي در كشورمان مي شرايط برنامه
اي كه هر سؤال  يه پرسشنامه به شيوهمشخصه ويژه ته

باشد، اين است كه استفاده از اين  شامل يك پيوستار مي
پرسشنامه عالوه براينكه وضعيت كنوني برنامه درسي يا 

دهد، مسير آينده به طرف مسأله محوري  درس را نشان مي
كردن و مراحل بهبود كيفيت را نيز به ارزشيابان و 

  .دهد شان ميريزان و مسئوالن ن برنامه
اي كه در اجراي پايلوت پرسشنامه مشخص شد اين  نكته

ها به سمت  بود كه در برخي از سؤاالت اين نكته كه گزينه
چرا كه برخي  .اند، مشخص نبوده است تر شده تكميل پايين
گزينه كنار هم را انتخاب نموده بودند كه گزينه با  2افراد 

ين نقص در پرسشنامه ا .نمره باالتر در آناليز استفاده شد
  . نهايي بر طرف گرديد
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محدوديت در : اين مطالعه عبارت بودند از ي ها محدوديت
،  تعداد سؤاالت پرسشنامه، پايايي متوسط پرسشنامه

اختصاص چند گزينه به يك مرحله از پيوستار در چند 
به علت استفاده از پرسشنامه  Recall biasمؤلفه، مشكل 

ترم بعد از اجراي آن به  2ولوژي، براي ارزشيابي درس بي
  .PBLصورت

در اين پژوهش پرسشنامه مسأله محوري خاص يك درس  
اين بيشترين استفاده آن  بنابر .تئوري طراحي شده است

در جهت تكميل  .براي ارزشيابي دوره علوم پايه است
پژوهش حاضر، تهيه پرسشنامه مسأله محوري متناسب با 

پزشكي عمومي الزم به ه شرايط خاص مقاطع ديگر دور
رسد كه اگر اين پرسشنامه  همچنين به نظر مي  .رسد نظر مي

 يها هاي مسأله محور در دانشگاه براي ارزشيابي برنامه
ديگر، چه در ايران و چه در خارج از كشور، استفاده گردد، 

توان درباره كاركرد و كيفيت اين پرسشنامه قضاوت  مي
   .بهتري نمود

  
  گيري نتيجه

دهد كه بسياري از دروسي كه  تايج اين مطالعه نشان مين
در ظاهر به صورت مبتني برمساله ارائه ميشوند، اما در 
واقع حركت چنداني به سمت مساله محوري واقعي نداشته 

در حقيقت الزم است در ارائه دوره هاي مساله محور . اند
به تمامي جنبه ها از روش تدريس گرفته تا منابع و 

.توجه و پرداخته شود...ارزشيابي وروشهاي 
  

  منابع
1.Yazdani S.[ Curriculum Development]. [CD-Rom]. Version 1. Tehran: Vision of health development 

institution. 2008.[Persian] 
2. Rothwell WJ, Kazanas HC. Mastering the instructional design process: a systemic approach. 3th ed. 

Sanfransisco: Pfeiffer. 2004. 
3. Dent J A, Harden R M. A practical guide for medical teachers. 2nd ed. London: Churchill Livingstone. 2005.  
4. Changiz T.[A course evaluation tool based on SPICES model, and its application to evaluation of medical 

pharmacology course] [dissertation].Isfahan: Isfahan university of medical sciences. 2003. [Persian]  
5. Barrows HS. How to design a problem-based curriculum for clinical years. New york: springerpublishing 

campany. 1985. 
6. Barrows HS. Tamblyn RM. Problem-Based Learning: An Approach to Medical Education (Springer Series on 

Medical Education). 1st ed. New york: springer publishing campany. 1980. 
7. Albaness MA, Mitchell S. Problem-based learning: a review of literature on its outcomes and implementations 

issues . Acad Med. 1993; 68(1):52-81. 
8. Vahidi RG, Azamian A, Valizadeh S.Opinions of an Iranian nursing faculty on barriers to implementing 

problem-based learning. East Mediterr Health J. 2007;13(1):193-196. 
9.Dehkordi AH, Heydarnejad MS. The impact of problem-based learning and lecturing on the behavior and 

attitudes of Iranian nursing students. A randomised controlled trial. Dan Med Bull. 2008;55(4):224-226. 
10. Tekian A. an application of the SPICES model to the status of medical curricula in the Eastern 

Mediaterranean Region. Med teach. 1997; 19(3): 217-218. 
11. Van den Berg H. Rating of SPICES criteria to evaluate and compare curricula. Med Teach. 2004; 26(4):381-

383. 
12. Changiz T, Yousefy A. A course evaluation tool based on SPICES model, and its application to evaluation of 

medical pharmacology course. Journal of medical education. 2006; 8(2):111-120. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 10

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1456-en.html


 

 895/      )5(10؛ 1389زمستان ) / نامه توسعه آموزش ويژه(مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

Constructing basic science theoretical curriculum evaluation tool, based 
on Problem-based strategy (A guide for application). 

 
Vajiheh Vafamehr1,  Ali Reza Yousefy1, Tahereh Changiz 3, Mohammad Dadgostarnia4 

 
Abstract 
 
Introduction: A variety of educational strategies appropriate for medical student learning have been introduced. 
Problem- based learning is a major, complex and widespread strategy in medical education, especially in basic 
science education. In the SPICES model PBL is presented as continuums (from information oriented learning to 
problem-based learning). In this study, we developed a questionnaires based on continuums as a tool for 
curriculum evaluation.  
Method: This developmental study had 2 phases. The first phase was concept mapping and questionnaire 
development. This phase was performed as an extensive literature review and consensus building in focus groups 
of experts. The content and face validity of questionnaires was confirmed. The second phase was pilot study. In 
this phase, the PBL questionnaire was used for evaluation of biology course. All ICM students that had taken 
biology course two semesters ago completed questionnaires. We used frequency of item selection for 
determining location on the continuums. The reliabilities were checked by Cronbach's Alpha.  
 Result: The results showed that biology course located in the traditional end of PBL continuum of all aspects of 
the course (student role, teacher role, resources, content of tests, grading, time management, physical 
environment).  
Discussion: Many medical schools from all over the world have implemented PBL curricula and they have 
assessed effectiveness of these strategies.  But very little is known about the evaluation of curriculum based on 
this strategy. The present work may be considered as a guide for curriculum evaluation. 
Keywords: problem based learning (PBL)- Evaluation-curriculum 
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