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پيامدهاي مفيد آموزشي به رشته تحليل كشاندن مقاالت تحقيقاتي در كنار 
  مباحث تئوري در دروس نظري دوره كارشناسي ارشد

  
 ادهز دوست، احمد اسماعيل فهيمه حقيقت ،ليال آزادبخت

 
  

  چكيده
مقطع كارشناسي ارشد و پر بارتر هاي دروس نظري در  با توجه به اهميت افزايش آگاهي تحقيقاتي دانشجويان در زمينه سرفصل :مقدمه

لذا هدف از مطالعه حاضر بررسي دو روش مختلف . يابد بودن كالس در دوره تحصيالت تكميلي چگونگي ارائه دروس نظري اهميت مي
  .باشد به دانشجويان رشته تغذيه مي 1تدريس درس تغذيه پيشرفته 

در دانشكده بهداشت دانشگاه  87و مهر  88مهر  يمسالرشته تغذيه در دو ن 1ترم  انينفر از دانشجو 8 يحاضر بر رو يتجرب يمهمطالعه ن :ها روش
پرداخته  يزمرتبط ن يقاتيمقاالت تحق يلبه تحل يسخنران يوهبه ش يساز مباحث ضمن تدر يمنظور در ارائه برخ ينبد. اصفهان انجام شد يعلوم پزشك

ميزان آگاهي دانشجويان با استفاده از آزمون كتبي، نگرش با انجام سوال و جواب در . دندارائه ش ياز مباحث صرفاً به صورت سخنران يبرخ ليشد و
تجزيه و تحليل . شد يدهمهارت عملي دانشجويان با نوشتن مقاله مروري سنج يزانسؤاله نگرش و م 5زمينه مباحث طرح شده به همراه پرسشنامه 

  .استفاده شد زوج Tها در دو گروه از آزمون  ه جهت مقايسه ميانگين نمر. شدانجام  SPSSافزار  ا با استفاده از نرمه داده امتم
ميانگين . ي بيشتر بوددار معناآزمون در مباحثي كه همراه با نقد مقاالت ارائه شده بودند، به طور  ميانگين نمره آگاهي، نگرش و مهارت در پس :ها يافته

 0/15±5/3در مقابل  5/18±5/2و مهارت ) P=02/0( 1/±2/0در مقابل  0/4±5/0، نگرش )P=03/0( 9/15±5/3قابل در م 1/18±2/4نمره آگاهي 
)04/0=P (بود.  

تر مؤثرتدريس دروس نظري به همراه نقد مقاالت تحقيقاتي در افزايش نمره كلي آگاهي، نگرش و مهارت عملي دانشجويان  :گيري نتيجه
  .شود در ارائه دروس نظري دوره كارشناسي ارشد تغذيه حتماً مقاالت تحقيقاتي نيز در كنار مباحث تئوري بررسي شوند يشنهاد ميپ. بود
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  مقدمه
ها در  هاي اخير با روند سريع رو به رشد دانشگاه در دهه

رشد  به رو با توجه به فرآيندهاي. ايم ايران مواجه بوده
 توسعه بر آنها ناپذير اجتناب تأثير بالطبعو شدن جهاني

 گسترش ما نيز كشور ها، در دانشگاه و علوم مختلف

 از عنوان يكي به آموزش كيفيت بودبه و ها دانشگاه

گرفته است كه از  كشور، شتاب مضاعفي توسعه ملزومات
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 تعداد دانش مالحظه قابل توان به رشد تبعات آن مي

تحصيلي به خصوص دوره  مختلف هاي دوره آموختگان
اشاره  اخير هاي سال علمي در توليدات و تحصيالت تكميلي

 ساله 20 انداز چشم سند اهداف به نگاهي). 2و1(كرد

كه  شمسي هجري 1404افق  در جمهوري اسالمي ايران
 اول جايگاه با يافته توسعه ايران كشوري است« :گفته است

 از برخوردار و منطقه سطح در و فناوري اقتصادي، علمي

 سهم بر فناوري، متكي و علم توليد در پيشرفته، توانا دانش

الزام و  »ملي وليدت در اجتماعي سرمايه و منابع انساني برتر
 در جهاني تغييرات با همگام تغييرات مطلوب ايجاد ضرورت

 دستيابي راستاي كشور را در پژوهشي آموزشي و سيستم

يكي از مسايل  ، به طوريكه)3(دهد فوق نشان مي جايگاه به
توجه به  21مورد توجه در حيطه آموزش نيز در قرن 

 در واقعهاي آموزشي  روش). 4(باشد كيفيت آموزش مي

 توان و مي دهد مي تشكيل را آموزش متدولوژي از بخشي

 همان آموزش كه خاص يهدف به نيل براي اي وسيله را آن

). 5(دانست است يادگيري و ارتقا كيفيت آموزش تسهيل و
 و ها ها، رسانه روش از يك البته الزم به ذكر است كه هيچ

 قرار پوشش تحت به قادر تنهايي به آموزشي موجود منابع

 باشند نمي تربيتي و تعليم خدمات و اهداف ابعاد تمامي دادن

 توانند مي هدف بر مبتني هاي مناسب مدل بلكه هميشه

 ياري يادگيري در فراگير را تدريس، و در را مدرس

به عبارت ديگر، انتخاب روش مناسب تدريس ). 6(نمايند
 هاي بسته به محتواهاي آموزشي متفاوت از جمله استراتژي

از اينرو توجه به ). 7(باشد مناسب افزايش كيفيت آموزش مي
روش تدريس مناسب با مطلب و مبحث مورد تدريس 

در افزايش كيفيت آموزشي  مؤثرتواند از جمله موارد  مي
باشد، چرا كه نشان داده شده است سبك يادگيري 

با ). 8(دانشجويان قابل انطباق با سبك آموزش استاد است
آشنايي با اصول تحقيق و پژوهش يكي از  توجه به اينكه

باشد، استفاده  اهداف اصلي در دوره تحصيالت تكميلي مي

هايي كه بتواند سيستم آموزشي را  ها و استراتژي از روش
در نيل به اين هدف ياري نمايد، به ارتقا كيفيت آموزش 

با توجه به آمار منتشر شده از . نمايد اي مي كمك ويژه
آيد كه به اين بخش از  تلف اين طور بر ميهاي مخ دانشگاه

ها از كيفيت كافي  نامه شود و پايان آموزش توجه كافي نمي
كه در يك مطالعه در  ، به طوري)11تا9(باشند برخوردار نمي

ها در مجالت داخلي  از پايان نامه% 9يزد نشان داده شد تنها 
 از عوامل مؤثر). 9(شود در مجالت خارجي چاپ مي 4/0و 

توان به عواملي  مي ها نامه پايان به مربوط مقاالت چاپ در
مطالعه، طراحي قوي و مناسب  بودن نتيجه از قبيل مثبت

 كيفيت تحليل و چاپ براي دهندگان ارجاع مطالعه، فعاليت

ها در  نامه پايان كيفيت متوسط .)12(اشاره كرد آماري
 انتخاب در مراحل مشكالت موجود توان به كشور را مي

 آن بودجه و وع، طراحي مناسب مطالعه، تصويب طرحموض

رسد  لذا به نظر مي .)13(مناسب نسبت داد آماري تحليل و
آشنايي دانشجويان با مهارت مطالعه، نقد و تحليل مقاالت 
در دوره تحصيالت تكميلي خصوصاً در بدو شروع اين 
دوره و قبل از انتخاب موضوع پايان نامه و طراحي روش 

ن نامه از ضروريات آموزشي در اين دوره تحقيق پايا
به رشد  وجوداهميت اين موضوع با . شوند محسوب مي

علوم اكتسابي از  نتايجروز افزون علوم مختلف و كاهش 
  .تر خواهد بود ، ملموس)14(مؤسسه آموزشي

 مقطع كارشناسي ارشد نبا توجه به آنكه تمامي دانشجويا
كارشناسي ارشد جهت شركت در آزمون مقطع  رشته تغذيه

جهت پاسخگويي به سواالت مربوط به قسمت تغذيه 
كامل خوانده و بر آن  به طوربايست كتاب مرجع را  مي

هاي عنوان شده در  تسلط داشته باشند لذا بيشتر سرفصل
اند و تكرار  را قبال مطالعه نموده 1درس تغذيه پيشرفته 

ا وري از روي كتاب مرجع در كالس ممكن است تئمطالب ت
 .باشد كننده حدي براي دانشجويان خسته

، تا كنون تحقيقي در زمينه نتايج و دانيم تا جايي كه مي
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تحليل مقاالت تحقيقاتي چاپ شده مرتبط با  درپيامدهاي مفيد 
مباحث تئوري در دروس نظري دانشجويان صورت نگرفته 

هاي مختلف  اطالعات موجود در دانشگاه اساساست و بر 
از مشاركت دانشجويان در امر تدريس اينكه با وجود كشور 

كمتر بر  شود در مقطع كارشناسي ارشد استفاده مي
 تأكيدها  ي مقاالت تحقيقاتي مرتبط و آناليز دادهژمتدولو

 (Original Articles) تحقيقاتي مقاالت صرفاًارائه  .گردد مي
توسط دانشجو مرتبط با مبحث تئوري و تحليل مدرس از 

ه دانشجويان براي برخود نقادانه با مطالب نتايج و كمك ب
(Critical Appraisal)  ضمن پيشگيري از بروز خستگي در

كالس به افزايش توان تحقيقاتي و روحيه تحقيق كمك خواهد 
لذا بر آن شديم مقايسه پيامدهاي مفيد آموزشي نقد و  .نمود

تحليل مقاالت تحقيقاتي مرتبط با مباحث تئوري با روش 
 .صورت سخنراني صرف بپردازيم تدريس به

  
  ها روش

اين مطالعه نيمه تجربي بر روي تمامي دانشجويان رشته تغذيه 
در ترم اول تحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد و در دو 

در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم  89و مهر  88نيمسال مهر 
كه نتايج مربوط به  با توجه به آن. پزشكي اصفهان انجام شد

مهر (آناليز شده است در اينجا فقط نتايج يك نيمسال  88مهر 
جامعه آماري تمامي دانشجويان . گردد عنوان مي) 88

كارشناسي ارشد رشته تغذيه در ترم اول بودند كه درس تغذيه 
در جلسه اول كالس ). نفر 8(را انتخاب كرده بودند  1پيشرفته 

نجي در به منظور نيازسنجي اين فرآيند يك پرسشنامه آگاهي س
زمينه مباحث تئوري بر اساس سرفصل درس از دانشجويان 
تكميل گرديد و در يك نيازسنجي جداگانه احساس نياز 

 86. دانشجويان نسبت به آگاهي از مقاالت تحقيقاتي بررسي شد
ها و آناليز  هاي مواد و روش درصد دانشجويان فهم قسمت

حدي مشكل عنوان نتايج را از مقاالت تحقيقاتي تا ارائه  آماري و
لذا در اين . كردند و عدم توانايي در نقد مقاالت را اشاره نمودند

 - هاي اشباع چربي(فرآيند در مورد چهار سرفصل درس 
هاي  چربي - هاي با چند پيوند دوگانه چربي –هاي ترانس  چربي

هر جلسه يك ساعت و (در چهار جلسه ) با يك پيوند دوگانه
ها و پس از  ر كنار هر يك از سرفصلد .انجام شد )پنجاه دقيقه

شد كه مقاالت  تدريس آن سرفصل از دانشجويان خواسته مي
در  2010و  2009صرفاً تحقيقاتي را كه در دو سال اخير 

ها  مجالت معتبر به چاپ رسيده و در زمينه هر يك از سرفصل
بر  تأكيدموجود است استخراج نموده و با  Pubmedدر 

 - ها مواد و روش(توسط دانشجويان هاي عنوان شده  قسمت
ارائه  پس از. گرددارائه  در كالس) نتايج - آناليز آماري

دانشجويان مطالب توسط مدرس به رشته تحليل در آمده و 
دقيقه تفكر و بحث و سوال و  10 به مدتنقادانه راجع به آن 

جلسه  3در مورد چهار مبحث ديگر در مدت . شد جواب مي
مدرس . از روي كتاب مرجع تدريس گرديدصرفاً مطالب تئوري 

تمامي جلسات يكسان بوده است و در هر دو روش تدريس از 
باشد كه يك  واحد مي 3كل اين درس . يك مدرس استفاده شد

واحد آن بر عهده مدرس مذكور بوده و مدرس مذكور در 
 .خصوص همان يك واحد چنين فرايندي را بررسي نموده است

هي دانشجويان با استفاده از آزمون كتبي و در انتها، ميزان آگا
ميزان نمره خستگي از كالس و تقويت روحيه پژوهش و امتياز 
مشاركت دانشجو در كالس با استفاده از نظرسنجي از 
دانشجويان در پايان هر يك از جلسات در هر دو نوع روش 

سوال تست يك  20آزمون كتبي حاوي . تدريس بررسي گرديد
پرسشنامه نظرسنجي نيز . بود 20ثر امتياز آن اي و حداك نمره

) هاي مذكور سوال در حيطه هر يك از زمينه 2(سوال  6حاوي 
نگرش دانشجويان با انجام سوال و جواب در زمينه مباحث . بود

سوال بود  5طرح شده و ضمناً پرسشنامه نگرش كه حاوي 
ن از دانشجويان خواسته شد تا با كنار هم قرار داد. بررسي شد

شده در كالس و در نظر گرفتن انتقادات وارده به ارائه  مقاالت
شده و افزودن موارد بيشتر مقاالت ارائه  هاي مقاالت و بحث

توسط خود آنها در هر حيطه و با روي هم ريختن مقاالت يك 
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زمينه مقاله مروري تدوين نمايند و نوشتن مقاله مروري در 
ن مهارت عملي دانشجويان به عنوا) جلسه 4تلفيقي از (ها  چربي

نمره داده شده به مقاله مروري به عنوان . در نظر گرفته شد
نمره مهارت . نمره مهارت دانشجويان در نظر گرفته شد

هاي مذكور   مجموعهدانشجويان با در نظر گرفتن هر يك از زير 
ها  تجزيه و تحليل تمام داده. نمره در نظر گرفته شد 20به ميزان 

جهت مقايسه ميانگين . انجام شد) SPSS(افزار  از نرمبا استفاده 
هاي مربوط به آزمون كتبي و همچنين پرسشنامه نظري  نمره

جهت . استفاده گرديد T testدر دو روش از آزمون آماري 
در هر گروه از آزمون  آزمون و پس آزمون مقايسه نمرات پيش

T جفتي استفاده شد. 

  
 نتايج

بر . زن بودند) نفر 8(سي تمامي دانشجويان مورد برر
 86هاي انجام گرفته از دانشجويان،  اساس نظرسنجي

از جلسات با مشاركت و بحث  درصد از دانشجويان
تحقيقاتي رضايت كامل را عنوان كردند در حاليكه در 

درصد از دانشجويان اظهار رضايت  67جلسات معمول 
ميانگين و انحراف معيار امتيازات  1جدول . نمودند

. دهد در حيطه آگاهي را در دو گروه نشان مي آزمون پس
ميزان آگاهي در جلساتي كه به  آزمون ميانگين نمره كل پس

نقد و بررسي مقاالت تحقيقاتي پرداخته شد در مقايسه با 
) =03/0p( دهد ي را نشان ميدار معناجلسات معمول تفاوت 

ها حاكي از افزايش آگاهي دانشجويان در طي  و يافته
  .باشد اري جلسات با نقد مقاالت ميبرگز

  
  شواهد مربوط به افزايش آگاهي دانشجويان :1 جدول
جلسات با مشاركت و حيطه سواالت

  بحث تحقيقاتي
جلسات
  معمول

P 

 03/0 9/15±5/3  1/18±2/4* آگاهي
  ارقام ميانگين نمرات پس آزمون است*

  
امتياز ميزان نگرش دانشجويان را در رابطه با  2جدول 

ميانگين نمره كل . دهد احث تدريس شده نشان ميمب
نگرش  دار معناميزان نگرش حاكي از افزايش  آزمون پس

دانشجويان در طي برگزاري جلسات با نقد مقاالت در 
، به طوريكه )=02/0p( باشد مقايسه با جلسات معمول مي

جلسات نقد مقاالت  آزمون ميانگين نمره كل نگرش در پس
  .ر از جلسات معمول بودبرابر بيشت 4حدود 

  
  شواهد مربوط به افزايش نگرش دانشجويان :2جدول 
جلسات با مشاركت و   حيطه سواالت

  بحث تحقيقاتي
 P  جلسات معمول

  02/0  0/1±2/0  0/4±5/0 نگرش
  رقام ميانگين نمرات پس آزمون استا*
  

در  آزمون ميانگين و انحراف معيار امتيازات پس 3جدول 
يان در نوشتن مقاله مروري را در دو حيطه مهارت دانشجو

ميزان  آزمون ميانگين نمره كل پس. دهد گروه نشان مي
و در  5/18±5/2مهارت در نوشتن مقاالت مروري برابر با 

باشد، كه تفاوت  مي 0/15±5/3با   جلسات معمول برابر
  ).=04/0p(شود  ي بين دو گروه مشاهده ميدار معنا

  
  زايش مهارت دانشجويانشواهد مربوط به اف :3جدول 

جلسات با مشاركت  حيطه
  و بحث تحقيقاتي

 P  جلسات معمول

  04/0  0/15 ± 5/3  5/18 ± 5/2 مهارت
 .ارقام ميانگين نمرات مربوط به نوشتن مقاله مروري است*

  
 بحث

مطالعه حاضر در زمينه بررسي پيامدهاي مفيد آموزشي 
د و تحليل مقاالت تحقيقاتي در كنار مباحث تئوري درس نق

در . در دوره كارشناسي ارشد، انجام شد 1تغذيه پيشرفته 
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اين بررسي روش تدريس معمول و متداول صرفاً سخنراني 
بدون هيچ گونه برخورد نقادانه با مقاالت تحقيقاتي موجود 
 در زمينه مباحث ارائه شده با روش تدريس در كنار نقد و

نتايج مطالعه . تحليل مقاالت تحقيقاتي مرتبط، مقايسه گرديد
حاضر حاكي از كارآمدي بيشتر استفاده از تدريس به 

  .باشد همراه نقد مقاالت تحقيقاتي مي
اي است كه به  بر اساس دانش ما، اين نخستين مطالعه

بررسي پيامدهاي مفيد آموزشي نقد مقاالت تحقيقاتي در 
براي دانشجويان رشته تغذيه  1رفته ارائه درس تغذيه پيش

اي در گذشته در اين زمينه انجام نشده  لذا مطالعه. پردازد مي
است تا بتوان نتايج آن را با نتايج مطالعه حاضر مقايسه 

نتايج مطالعه حاضر با نقد و تحليل متدولوژي و . نمود
هاي آماري مقاالت تحقيقاتي و مطرح نمودن و  روش

قوت مطالعات مختلف در كنار بررسي نقاط ضعف و 
مباحث تئوري مربوطه منجر به ارائه يك روش بهتر جهت 

براي دانشجويان دوره  1آموزش درس تغذيه پيشرفته 
كارشناسي ارشد رشته تغذيه گرديده و از اين رو در 
افزايش كارايي و توانايي دانش آموختگان تحصيالت تكميلي 

ه روز كردن هاي تحقيقاتي و پژوهشي و ب در فعاليت
  .نمايد هايشان در طي سنوات تحصيل كمك مي آموخته

دهد كه  در مطالعه حاضر نشان مي آزمون نتايج حاصل از پس
امتياز آگاهي و نگرش در مباحثي كه مقاالت تحقيقاتي بررسي 

ي افزايش يافته است و دانشجويان دار معنااند به ميزان  شده
قيقاتي مختلف هاي تح آگاهي بيشتري در رابطه با روش

تقويت روحيه پژوهش در دانشجويان و افزايش . اند يافته
آگاهي و ديد تحقيقاتي آنها در كنار مطالب تئوري، افزايش 
انگيزه دانشجويان به يادگيري، كاهش كسالت و خستگي ناشي 

هاي درس، بر قرار كردن يك محيط  از تكراري بودن سرفصل
دگيري در كالس در شاداب و فعال و دانشجو محور براي يا

تواند علت اين تغيير آگاهي و  نتيجه تحليل مقاالت تحقيقاتي مي
در واقع با توجه به آنكه اين دانشجويان در . نگرش باشد

مرحله قبل از انتخاب موضوع و طراحي مطالعه براي پايان 
رائه دروس نامه قرار دارند، استفاده از چنين روشي در ا

تواند به پروراندن تفكر انتقادي در دانشجويان كمك  تئوري مي
تر و بهتري به دانشجويان در زمينه انتخاب  نمايد و ديد وسيع

موضوع مناسب و كاربردي براي پايان نامه در اين دوره بدهد 
و همچنين دانشجويان را در طراحي مناسب و قوي مطالعه 

رح نمودن و بررسي مقاالت عالوه بر اين مط. ياري رساند
تحقيقاتي در كنار مباحث تئوري سبب آشنايي دانشجويان با 

شود و  ميتغذيه هاي موجود در علم  ها و تازه ها، حاشيه چالش
از محدود شدن علم آنها به مطالب موجود در كتب مرجع 

ضمناٌ بر قراري و ايجاد فضاي مناسب . نمايد پيشگيري مي
افزايش بيشتر انگيزه و تالش براي بحث در كالس سبب 

دانشجويان و حتي حضور مرتب آنان در كالس درس 
بحث گروهي در زمينه نقد و تحليل مقاالت نيز به . شود مي

. كند افزايش يادگيري و برخورد نقادانه دانشجويان كمك مي
نتايج حاصل از امتياز ميزان مهارت دانشجويان در تدوين يك 

انتخاب، نقد و تحليل مقاالت، در مقاله مروري نشان داد كه 
مباحثي كه در كالس درس مقاالت تحقيقاتي مرتبط با آنها 
بررسي شده بود، بهتر از مباحثي انجام گرفته است كه صرفاً 

  .اند ائه شدهبه صورت سخنراني ار
 آموزشي هاي برنامه يافته، نداشتن انجام هاي طبق پژوهش

اصلي  موانع آموزشي نوين هاي روش از عدم استفاده و مدون
 توسعه حال در كشورهاي در سطح آموزش ارتقاي براي

هاي  ، به طوريكه نسبت زيادي از اساتيد از روش)15(باشند مي
امروزه، . نمايند در تدريس استفاده مي) استاد محور(سنتي 
 و است اصلي آموزشي اهداف از يكي دار معنا يادگيري ارتقاي

 توانايي و انتقادي خالق، تفكر فكرت ارتقاي در مهم عاملي را آن

 باعث مسائل اين). 16و7(دانند  فراگيران مي در مسأله حل

، دار معنا يادگيري ارتقاي كارشناسان براي كه شوند مي
هاي دانشجو  روش جمله مختلفي، از آموزشي هاي روش
نمايند، به طوريكه دانشجويان در كالس  پيشنهاد را محور
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و فرآيند آموزش از حالت يك جانبه  حضور فعال داشته باشند
به روندي دو جانبه سوق يابد و بدين ترتيب با حضور فعال 
دانشجويان در كالس از ميزان كسالت و خستگي دانشجويان 

  ).18(كاسته شده و فرآيند تدريس يكنواخت نخواهد بود
با توجه به مطالعات انجام شده بر توانايي نقد مقاالت در 

و با ) 20و19(توانايي در سطح پاييني استبين پزشكان، اين 
توجه به الزمه توانايي پزشكان در ديد منتقدانه نسبت به 
مقاالت به منظور ارائه خدمات درماني متناسب با شرايط 

چنين توانايي در بين پزشكان  يباليني ويژه هر بيمار، ارتقا
اي در رابطه با توانايي نقد  تا كنون مطالعه. شود حس مي

ت در بين دانشجويان تحصيالت تكميلي رشته تغذيه مقاال
ولي طبق نتايج اين مطالعه و طبق . صورت نگرفته است

هاي انجام شده در بدو امر، دانشجويان نسبت به  نظرسنجي
به . اجراي چنين روندي در كالس درس ابراز تمايل نمودند

ديد منتقدانه نسبت به مقاالت  يرسد با ارتقا نظر مي
ر بين دانشجويان تغذيه نيز بتوان به ارتقا تحقيقاتي د

اي و رژيم درماني در سيستم بهداشتي كشور  خدمات تغذيه
ها در  نامه عالوه بر اين چنانچه گفته شد پايان. كمك نمود

باشند، اگرچه  كشور از كيفيت خوب و بااليي برخوردار نمي
ها مؤثر  امهن عوامل متعددي در تعيين سطح كيفيت پايان

توان به ضعف نظارت بر  ، ولي بخشي از آنرا ميهستند
نامه از جانب اساتيد راهنما نسبت  اجراي روند پايان

عالوه بر اين عدم تسلط كافي دانشجويان بر زبان ). 13(داد
انگليسي و برخورد با مشكل در فهم جمالت انگليسي در 

آشنايي با اصطالحات تحقيقاتي و متدولوژي  مقاالت و نا
ز نقاط ضعف دانشجويان در اين بررسي بود تحقيق كه ا

تواند با انتخاب موضوعات نه چندان كاربردي و طراحي  مي
توان با ارتقا توانايي نقد  لذا مي. ضعيف مطالعه همراه باشد

و تحليل مقاالت در دانشجويان تحصيالت تكميلي تا حدودي 
طور  خأل ناشي از نظارت ناكافي اساتيد راهنما و همين

دانشجويان را در اين راستا كاهش داد و به  ضعف خود

ها در طي دوره  بهبود كيفيت جوانب مختلف پايان نامه
  .تحصيالت تكميلي كمك نمود

البته الزم به ذكر است كه محدود بودن زمان كالس درس 
ها، در استفاده از چنين روشي  به عنوان يكي از محدوديت

ره تحصيالت به منظور ارائه واحدهاي تئوري در دروس دو
كه به علت محدود بودن زمان  چرا. باشد تكميلي مطرح مي

كالس مدت اختصاص يافته به بحث مقاالت تحقيقاتي بسيار 
كم خواهد بود و امكان بررسي تمامي مباحث تئوري در كنار 

پيشنهاد . مقاالت تحقيقاتي براي مدرس ميسر نخواهد بود
از بار مطالب  شود به منظور كاهش اين محدوديت مدرسين مي

صرفاً تئوري در كالس درس كاسته و در مقابل زمان بيشتري 
از كالس درس را به بخش معرفي، نقد و تحليل مقاالت 

عالوه بر اين عدم آشنايي كامل . تحقيقاتي اختصاص دهند
دانشجويان با اصطالحات تحقيقاتي و ضعف برخي از 

طور  دانشجويان به متدولوژي ذكر شده در تحقيق و همين
قابليت است كه زبان انگليسي از جمله موارد محدود كننده 

در دروس تئوري تحصيالت تكميلي را اجرايي چنين روشي 
برگزاري برخي از  با رسد به نظر ميآورد و  پايين مي

براي پيشنهاد هاي مورد نياز دانشجويان و تشويق آنها  كارگاه
موزشي هايي نظير كارگاه آ و تشكيل و شركت در كارگاه

آموزش زبان انگليسي بتواند مدرس را در اجراي متدولوژي و 
  .چنين روشي ياري نمايد

  
 گيري نتيجه

 دهنده آن طور خالصه نتايج حاصل از اين مطالعه نشانه ب
ست كه بررسي، نقد و تحليل مقاالت تحقيقاتي در كنار ا

مباحث تئوري دروس دوره كارشناسي ارشد، روش 
به . باشد اين واحدهاي درسي ميكارآمدي براي تدريس 

شود در سراسر كشور نيز به منظور  عالوه پيشنهاد مي
هاي تحصيالت تكميلي،  ارائه مباحث تئوري در دوره

هاي آموزشي مختلف به خصوص مدرسين رشته  گروه
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هايي استفاده نمايند تا ضمن كاهش  تغذيه، از چنين روش
تفكر و  يقامباحث تكراري، سبب ارت  التبار خستگي و كس

نگرش نقادانه در برخورد با مقاالت تحقيقاتي در 

  .ها شوند نامه كيفيت پايان يدانشجويان و ارتقا
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Favorable outcomes of using critical appraisal technique beside lecturing 
method for teaching theoretical sections 

 
Leila Azadbakht1, Fahimeh Haghighatdoost2, Ahmad Esmaillzadeh3 

 
Abstract 
 
Introduction: We aimed to assess the outcomes of critical appraisal method beside lecturing versus lecturing 
method regarding theoretical sections among the student of msc of nutritional science.  
methods: This semi-experimental study was undertaken on 8 students of nutritional science in two semesters 
during 2009-2010. Some sections were taught via using critique of original articles, but others were taught 
using exclusive lecturing method. We assessed student’s Knowledge by using a written examination, attitude via 
a 5 item-questionnaire and Skill via writing a review paper. SPSS software was used to analysis of data and 
student t test was used to compare the scores in two sections. 
Results: The mean of knowledge, attitude and skill grades in post-test were significantly higher in the critical 
appraisal sections (18.1±4.2 vs 15.9± 3.5; P=0.03, 4.0±3.5 vs 1.0±0.2; P=0.02 and 18.5±2.5 vs 15.0±3.5; 
P=0.04, respectively).  
Conclusion: teaching the theoretical sections beside criticizing of papers improves the knowledge, attitude and 
skill grades. 
 
Key words: advanced nutrition 1, nutrition, teaching method, critical appraisal, students of nutritional science 
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