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  چكيده
  آن  يابيشو ارز ياهداف آموزش يينمطالعه تب ينا هدف دهد يم يلرا تشك يآموزش يها برنامه ياصل هاي يهاز پا يكي ياهداف آموزش :مقدمه

  .باشد يپزشك يهآموزش علوم پا يمؤثر در جهت ارتقا يگام تواند ياست كه م
گروه  يعلم يأته ياعضا ي،است كه در آن در ابتدا شش كارگروه متشكل از معاون آموزش يليتحل يفيمطالعه توص يكمطالعه  اين: ها روش

و  يشناس ينجن ، ي، نورو آناتوم تنه ي، آناتوم سر وگردن ي، آناتوم نداما يدروس آناتوم يشد و اهداف آموزش يلتشك يو كارشناسان آموزش
 يانيدانشجو ياردر اخت يا شده، پرسشنامه ينتدو يدر مورد اهداف آموزشــ ياناز نظرات دانشجو يآگاه يسپس برا. شد ينتدو يشناس بافت

شد و  يلتكم يانعدد از آنها توسط دانشجو 207شده  يعتوز  هپرسشنام  300از مجموع . قرار گرفت ودندكه دروس مورد نظر را گذرانده ب
به اهداف توسط  يابيدست يزانم يزو ن يستدر يندتوجه به اهداف در فرا يزاندر قدم بعد م. تحليل شد SPSS افزار اطالعات آن توسط نرم

درس داشتند  يها در كالس يحضور فعال كه يانينفر از دانشجو 23توسط  پرسشنامه ينمورد بررسي قرارگرفت كه ا L O Q پرسشنامه
  .به اهداف در هر درس مشخص شد يدتوجه اسات يزانشد و درصد م يلتكم

در مطالعه در طول ترم استفاده كردند و ه شد ينتدو اهدافاز  ياندرصد دانشجو 78نشان داد كه  يانانجام شده از دانشجو ينظر سنج :نتايج
 ينهمچن. مطالب بپردازند يادگيريبه  يتا از منابع مناسبتر مودر دست داشتن اهداف به آنان كمك نداشتند كه د يانب ياندرصد دانشجو 67
 يسمربوطه در تدر منابعو  يشده به همراه سطح آموزش ينبود كه كه در اكثر دروس، اهداف تدو ينا يانگرب LOQ يها پرسشنامه يزآنال
  .شده بود يترعا يداسات

 تواند يباشد م يرپذ امكان يو اعمال اصالحات در آن به سادگ يكه دسترس يو ارائه آن به صورت يآموزش اهداف ينو تدو تهيه: گيري نتيجه
اهداف از نظر استفاده از آنها در روند آموزش  ينا يشمحسوب شود و لزوم پا يپزشك يهآموزش دوره علوم پا يدر ارتقا ياساس يگام

  .است مفيد ياندانشجو
  

  يابيارزش  يه،دوره علوم پا ، يداف آموزشاه : يديكل هاي واژه
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  .هاي آن پرداخت شده است و هزينه
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  مقدمه

، زيربناي دانش پزشكي است كه اهميت آن در  دوره علوم پايه
افزايش دانش و مهارت دانشجويان پزشكي جهت آمادگي 

نده بركسي پوشيده نيست و اينكه آموزش درحرفه پزشكي آي
اي حياتي  ، مسأله اي باشد اين دوره چگونه و درقالب چه برنامه

يك برنامه آموزشي موفق بايد شامل ). 2و1(گردد محسوب مي
 تمام آنچه دانشجويان پزشكي در حرفه آينده خود به آن نياز

فتن ، باشد و سعي شود كه مطالبي كه احياناً باعث هدر ر دارند
شود به حداقل رساند،  وقت دانشجويان و كاهش انگيزه آنها مي

به عبارت ديگر موفقيت يك برنامه آموزشي درگرو رسيدن به 
  ).3و2و1(اهداف آن برنامــــه است

وضعيت آموزشي موجود، اولين قدم تهيه  يبــــراي ارتقا
اهداف ). 4(اهداف آموزشي واضح و مشخص است

هاي واضحي هستند كه  ارتآموزشي شامل يك سري عب
هاي دانشجويان در  دهنده انتظارات استاد از آموخته نشان

باشد و آنچه كه قرار است  پايان دوره آموزشي مي
دهد  دانشجويان در اين دوره فرا گيرند را به آنها نشان مي

و بر همين اساس لزوم وجود اهداف آموزشي و ارائه آن به 
هاي آموزش مورد تأكيد قرار  دانشجويان در تمام انواع مدل

وجود اهداف آموزشي هم به استادان و هم ). 5(گرفته است
به دانشجويان كمك زيادي كرده و از سرگرداني 
دانشجويان و هدر رفتن وقت آنها جلوگيري و ازطرف ديگر 

  ).6(رساند به استادان در طراحي روند آموزشي ياري مي
فرآيند همچنين وجود اهداف آموزشي باعث تسهيل 

به ). 7(شود ارزشيابي دوره و ارزشيابي دانشجويان مي
طوري كه يكي از اصول اساسي درطراحي روند ارزشيابي 
دانشجويان توجه به اهداف آموزشي و مطابقت نوع و 

با در دست داشتن .تاكسونومي سؤاالت با اهداف است
                                                                                 

اصالح شده و در  11/12/89به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  6/11/89اين مقاله در تاريخ 
  .پذيرش گرديده است 19/12/89تاريخ 

توان مشخص نمود آيا دانشجويان به  اهداف آموزشي مي
همچنين وجود ). 4(اند يا خير؟ ظر دست يافتهاهداف مورد ن

هاي دانشجويان را با آنچه  كند كه آموخته آن به ما كمك مي
 از. انتظارداريم پس ازدوره آموزشي يادگيرند هماهنگ كنيم

كند كه مشخص  طرف ديگر اهداف آموزشي به ما كمك مي
كنيم كه استادان تا چه اندازه در ارائه مطالب مطابق اهداف 

تدريس بر مبناي اهداف مشخص و . اند زشي موفق بودهآمو
هاي مناسب تدريس با هر يك از اهداف  شفاف، اتخاذ شيوه

صورت اصولي كه بتواند دقيقاً  آموزشي، طراحي آزمون به
ه منابع ئگيري كند، ار ميزان دستيابي به اهداف را اندازه

مناسب منطبق بر اهداف آموزشي از جمله مواردي هستند 
كيفيت آموزشي و فرآيند  ير صورت اجرا به ارتقاكه د

گردند و عالوه بر اين، معياري  يادگيري منجر مي-ياددهي
براي ارزيابي استادان در ارائه مطالب درسي مطابق با 

 لذا طراحي اين اهداف و تالش در). 8(شود اهداف فراهم مي
جهت حصول به اهداف در طي دوره آموزشي هم براي 

براي دانشجويان درجهت اعتـــالي آموزش استادان و هم 
دوره علوم پايه پزشكي و درنهايت تربيت پزشكان موفـــق 

 ).10و9(الزم است

با توجه به اينكه چنين اهداف آموزشي درحال حاضر در 
دوره علوم پايه دانشكده پزشكي اصفهان وجود ندارد انجام 

  .نمود اين كار و بررسي نتايج آن ضروري مي
پس . دراين بررسي طراحي اهداف آموزشي است اولين قدم

  :گردد كه ازآن بررسي مي
آيا وجود اهداف آموزشي به بهبود روند آموزشي 

  دانشجويان كمك كرده است؟
آيا اين اهداف درفرآيند تدريس توسط استادان مورد 

  اند؟ گرفته استفاده قرار
  

 ها روش
د فاز اين مطالعه يك مطالعه توصيفي تحليلي است كه در چن
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، ليست اهداف آموزشي دوره علوم  در فازاول: انجام شد
براي رسيدن به اين منظور، ابتدا . پايه پزشكي تبيين شد

كارگاهي جهت معرفي پروژه و اهميت آن براي اعضاي 
علمي گروه آموزشي علوم تشريحي تشكيل شد و در    هيأت

 اين كارگاه افراد با اهداف آموزشي و اهميت آن آشنا شده
سپس براي هر . و نحوه انجام كار براي آنها تشريح شد

  :درس يك تيم كاري متشكل از افراد زير تشكيل شد
يك يا تعداد  (، رابط گروه  معاون آموزشي علوم پايه

يك نفر ) علمي گروه در آن درس بيشتري از اعضاي هيأت
 معاون آموزشي وظيفه هدايت گروه را بر.پزشك عمومي

تيم كاري براي دروس گروه  6جموع عهده داشت پس درم
  .علوم تشريحي تشكيل شد

ي پزشك عمومي علمي گروه با همكار ابتدا اعضاي هيأت
، ليست اوليه اهداف  تيم، رابط گروه و معاون آموزشي

آموزشي را مشخص نموده و اين ليست را دراختيار پزشك 
وي اهداف را با سر فصل درس و . عمومي تيم قراردادند

ي اعالم شده ازسوي وزارتخانه مطابقت داده و ها رفرنس
تغييرات الزم در ليست اعمال كرده و نتيجه نهايي به رابط 

علمي  ، تغييرات را با اعضاي هيأت رابط گروه. گروه ارائه داد
گروه مطرح نموده و آنها را بررسي كرد و طي جلساتي در 

سپس ليست اهداف در . شد گيري انجام مي مورد آن تصميم
بندي  علمي قرار گرفت و آنها طبقه ختيار اعضاي هيأتا

  :اهداف را در سطوح زير مشخص كردند
كه شامل مطالبي است كه دانشجو بايد بتواند :  بازشناسي) 1

ياد آورد، مكان آن را  وار بيان نمايد، به آنها را نام ببرد، فهرست
  .روي جسد يا شكل نشان دهد و يا موقعيت آن را رسم نمايد

كه شامل مطالبي است كه دانشجو بايد : درك مطلب )2
بتواند آنها را شرح داده و با زبان خود بيان نمايد، موقعيت 

 .فضايي اجزا مختلف را نسبت به يكديگر تشريح نمايد

شامل مطالبي است كه دانشجو بايد بتواند مسايل : كاربرد) 3
 .باليني مرتبط با آن موضوع را درك نموده و تفسير نمايد

، اهداف آموزشي از نظر متن و شكل ظاهري  انپاي در
  .بررسي شده و ليست نهايي تهيه گرديد

به منظور دسترسي راحتي دانشجويان و اساتيد به اهداف 
آموزشي و همچنين تسهيل در باز نويسي اهداف با توجه 

، اهداف آموزشي به صورت  به تغييرات كتب درسي
تهيه شد و در   Excel فزارا افزاري با استفاده از نرم نرم

پس از اتمام اين . در اختيار آنان قرار گرفت CDقالب 
، هماهنگي  مرحله ازطرف معاونت آموزشي دانشكده پزشكي

  .الزم جهت دسترسي دانشجويان به اهداف انجام شد
اوليه با توجه به   CDپس از تهيه ليست اوليه اهداف و

كي و ديگر نظرات كارشناسان محترم گروه آموزش پزش
نظران، مجدداً اين اهداف مورد بازبيني قرار گرفت و  صاحب

  .پس از تأييد اساتيد به فرمت نهايي آماده شد
درفاز بعدي طرح به دنبال پاسخگويي به سؤاالت زير 

  :بوديم
آيا وجود اهداف آموزشي به بهبود روند آموزش ) 1

دانشجويان كمك كرده است؟ جهت پاسخ به اين سؤال، 
اي طراحي شد كه پس از سنجش روايي و پايايي  نامهپرسش

 در(آن، نظرات دانشجويان در مورد اهداف آموزشــي 
اين پرسشنامه به . مورد بررسي قرار گرفت) پايان ترم

هاي پنجگانه ليكرت  درقالب مقياس(سؤال بسته  13صورت 
طراحي شد و سپس ) »كامال مخالفم«تا » كامال موافقم«از 

face validity )و ) روايي صوريcontent validity 
آن توسط سه نفر از متخصصان آموزش ) روايي محتوا(

  .پزشكي تأييد شد
  

پرسشنامه با اجراي يك طرح پايلوت و Reliability)(پايايي 
آلفاي كرونباخ مورد پرسشنامهو محاسبه  10تكميل 

آلفاي كرونباخ پس از تكميل . سنجش قرار گرفت
سپس اين .آورد شد بر0.75ت برابر هاي پايلو پرسشنامه
ها در اختيار دانشجوياني كه دروس موردنظر را  پرسشنامه
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توزيع  پرسشنامه300 از مجموع. گذرانده بودند قرار گرفت
عدد از آنها توسط دانشجويان تكميل شد و  207شده 

آناليز قرار  مورد SPSS-16افزار  اطالعات آن توسط نرم
   .گرفت

شي تبيين شده دقيقاً توسط اساتيد آيا اهداف آموز) 2
 Learningرعايت شده است؟ براي پاسخ به اين سؤال از 

Objective Questionnaire  به عنوان ابزاري جهت
اين ابزار در مطالعات ديگر . ارزشيابي دوره استفاده شد

مورد ارزيابي و استفاده قرار گرفته و در اين تحقيق هم 
اين پرسشنامه از چهار ستون ). 8(مورد استفاده قرار گرفت

اصلي تشكيل شده كه در ستون اول اهداف مربوط به هر 
در سه ستون بعدي دانشجو به سه . درس نوشته مي شود

  :دهد سؤال پاسخ مي
آيا هدف مورد نظر تدريس شد يا خير؟ و آيا در صورت )1

  عدم تدريس به صورت خودآموز در نظر گرفته شد؟
ه براي هر هدف رعايت آيا سطح آموزشي مشخص شد)2

، يا خير؟ و در صورت عدم رعايت آن در چه  شده است
  ؟ سطح آموزشي تدريس شده است

  آيا رفرنس ارائه شده رعايت شده است يا خير؟)3
LOQ گويد كه اهداف آموزشي  به دانشجويان دقيقاً مي

كنند  كند كه فكر مي اصلي چيست و سپس از آنها سؤال مي
بديهي است كه تعداد  .اند ست پيدا كردهچقدر به اين اهداف د

سؤاالت پرسشنامه مربوط به هر درس برابر با تعداد 
  .اهداف مربوط به آن درس است

نفر ازدانشجويان كه حضور فعالي  23اين روش ابتدا  در
بدين ترتيب در . اند، انتخاب شدند هاي درس داشته دركالس

،  نفر 6ردن نفر، درس آناتومي سر و گ 7آناتومي  درس نورو
شناسي  نفر و در درس بافت 5، آناتومي اندام  نفر 4آناتومي تنه 

البته تعدادي از . نفر از دانشجويان همكاري داشتند 6
پس از . دانشجويان در بيشتر از يك درس با ما همكاري داشتند

ها  توجيه دانشجويان در مورد اهميت تكميل صحيح پرسشنامه

سپس دانشجويان ميزان توجه . فتاين اهداف دراختيارآنها گر
اساتيد به اهداف آموزشي در فرايند تدريس را مورد ارزيابي 

  )نمونه پرسشنامه ضميمه گزارش است. (دهند قرار مي
سپس درصد فراواني اهداف تدريس شده و ميزان تطبيق 
محتواي تدريس شده با اهداف ارائه شده و رعايت رفرنس 

ده و بازخورد به استادان در كالس توسط اساتيد، تعيين ش
  .ارائه شد

  
 نتايج
  تدوين اهداف آموزشي )الف

هدف اين مطالعه تدوين اهداف آموزشي دروس گروه علوم 
در كارگاه معرفي پروژه، اهميت وجود اهداف . تشريحي بود

علمي گروه    آموزشي و كاربرد آن براي اعضاي هيأت
زشي و تشريح شد و در اين كارگاه افراد با اهداف آمو

اهميت آن آشنا شده و نحوه انجام كار براي آنها توضيح 
در انتهاي اين كارگاه، طي مصاحبه نيمه . داده شد

انجام شده با اعضاي  )Semi Structured(ساختارمند 
علمي، ايشان به اهميت اين موضوع اشاره كرده و  هيأت

. عالقمندي خود را براي همكاري با اين طرح اعالم داشتند
گروه  نبال برگزاري كارگاه، براي هردرس يك كاربه د

گروه براي دروس  تشكيل شد كه در مجموع شش كار
، نورو  ، آناتومي تنه گردن ، آناتومي سر و آناتومي اندام

شناسي شكل گرفت كه در آن  شناسي و بافت ، جنين آناتومي
اعضاي گروه به بررسي ليست اوليه اهداف آموزشي 

ل تغييرات در آن ليست نهايي اهداف پرداخته پس از اعما
افزاري  آموزشي تدوين شد كه پس از تهيه به صورت نرم
آوري  در اختيار كارشناسان قرار گرفت و پس از جمع

علمي و دانشجويان،  نظرات كارشناسان، اعضاي هيأت
اهداف مجدداً مورد بررسي قرار گرفت و بازنويسي شد كه 

. ، به فرمت نهايي درآمدپس از تأييد توسط اعضاي كارگروه
هدف  165پس از برگزاري جلسات متعدد كاري در مجموع 
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هدف در درس آناتومي سر  215،  در درس آناتومي اندام
هدف در نورو  303،  هدف در آناتومي تنه 222وگردن، 
هدف براي  394شناسي و  هدف براي جنين 250،  آناتومي

اين اهداف  شناسي تدوين شد و براي هر يك از درس بافت
سطح آموزشي مربوط به آن مشخص شد و سپس به 

، منبعي كه هر هدف بر مبناي آن  منظور آگاهي دانشجويان
  .، ذكر شد شود تدريس مي

سپس به منظور دسترسي راحت دانشجويان و اساتيد به 
اهداف آموزشي و همچنين تسهيل در بازنويسي اهداف با 

موزشي به صورت ، اهداف آ توجه به تغييرات كتب درسي
 پس از. تهيه شد  Excelافزار افزاري با استفاده از نرم نرم

طرف معاونت آموزشي دانشكده  اتمام اين مرحله از
پزشكي، هماهنگي الزم جهت دسترسي دانشجويان به 

 CDافزاري در قالب يك  اهداف انجام شد و به صورت نرم
  .در اختيار دانشجويان و اساتيد قرار گرفت

به اينكه در طي مصاحبه نيمه ساختارمند با  با توجه
دانشجويان، يكي از مشكالت بيان شده توسط آنها عدم 
دسترسي ايشان به منابع آموزشي ذكر شده بود، لذا در اين 
مطالعه بر آن شديم تا همراه با اهداف آموزشي دروس مورد 

هاي الكترونيكي مورد نياز دانشجويان را نيز تهيه  نظر كتاب
اهداف آموزشي جهت استفاده آنها قرار  CD و دركرده 
  .باشد ضميمه گزارش مي CDنمونه تهيه شده اين .دهيم 

  ارزشيابي اهداف آموزشي) ب
درصد از  83سنجي به عمل آمده از دانشجويان  در نظر

آنان بيان كردند كه اهداف آموزشي در آغازترم در 
ول درصد ازدانشجويان درط 63. دسترس ايشان قرارگرفت

اهداف آموزشي در مطالعه هر مبحث استفاده  ، از ترم
درصد ايشان معتقد بودند كه اهداف تدوين  56نمودند و

درصد از  78. شده به ميزان كافي رسا و گويا نبوده است
استفاده كنندگان از اهداف آموزشي معتقد بودند كه وجود 
اين اهداف در نحوه مطالعه در طول ترم كاربرد زيادي 

درصد بيان نمودند كه  38از اين افراد، تنها . داشت
 اهداف آموزشي درنحوه مطالعه ايشان تأثيرگذاربندي  سطح
كردند كه اهداف تدوين  درصد دانشجويان احساس مي 27. بود

 67من بود ولي  شده براي اين درس در راستاي حرفه آينده
درصد دانشجويان بيان داشتند كه در دست داشتن اهداف به 

مطالب  تري به يادگيري ن كمك نمود تا از منابع مناسبآنا
درصد اظهار داشتند كه ارائه اهداف آموزشي به  84. بپردازند

درصد  31. نمود فرم الكترونيكي دسترسي به آن را راحت مي
بيان نمودند كه دسترسي به اهداف آموزشي در موفقيت آنان 

سؤاالت درصد ذكر كردند كه  56در امتحانات مؤثر بود و 
درصد  63امتحاني با اهداف آموزشي مطابقت نداشت ولي 

. براساس اهداف آموزشي بود معتقد بودند كه تدريس اساتيد
درصد نيز از منابع الكتروني ارائه شده استقبال كردند و ذكر  87

صورت الكترونيكي، دسترسي   نمودند كه ارائه منابع درسي به
درصد هم بيان نمودند  78به آن را جهت مطالعه راحت نمود و 

هاي الكترونيكي در يادگيري بهتر ايشان  كه استفاده از كتاب
 .مؤثر بود

  
  درمورد اهداف آموزشي سنجي دانشجويان نتايج آناليز پرسشنامه نظر :1جدول 

 درصد پاسخ مثبت سؤال

 % 83 اهداف آموزشي در آغازترم دردسترس قرارگرفت - 1

 %63 وزشي درمطالعه هرمبحث استفاده نمودم، ازاهداف آم درطول ترم - 2

 %44 اهداف تدوين شده كامالً رسا و گويا بود - 3

 %78 وجود اهداف درنحوه مطالعه در طول ترم كاربرد زيادي داشت - 4
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كه دربرگيرنده ميزان   LOQهاي در تكميل پرسشنامه

تطابق محتواي تدريس شده توسط اساتيد و اهداف 
نفر از دانشجويان با ما  23آموزشي بود در مجموع 

كه ( LOQدر درس آناليز پرسشنامه . همكاري داشتند
براي هر هدف ) نمونه آن ضميمه گزارش شده است

ل پرسشنامه كنندگان در تكمي آموزشي تعداد شركت
مشخص شده و ذكر شده كه چه تعداد از ايشان معتقد 

آموز ارائه  صورت خود  بودند كه هدف تدريس شده يا به
شده است و آيا با سطح آموزشي تعيين شده تطابق داشته 

يا خير و همچنين ميزان تطابق با منابع معرفي شده در 
سر به عنوان مثال در درس آناتومي . شود اهداف تعيين مي

درصد اهداف در سر كالس درس تدريس شد و  90و گردن 
همچنين در . درصد آن به صورت خودآموز ارائه شد 10
درصد موارد سطح آموزشي ارائه شده در كالس با  83

درصد موارد  94اهداف تدوين شده مطابقت داشت و در 
  .رفرنس مربوطه رعايت شده بود

  :ه شده استنتايج اين آناليز در قالب جدول زير ارائ

  
  آناليز پرسشنامه بررسي ميزان استفاده از اهداف آموزشي توسط اساتيد نتايج :2جدول 

 خودآموزي ارائه مطلب نام درس
تطابق با سطح 
 تعيين شده

تطابق با منابع تعيين 
 شده

 %94 %83 %10 %90 آناتومي سر و گردن

 %90 %82 %16 %84 آناتومي اندام

 %88 %62 %44 %56 نوروآناتومي

 %76 %80 %22 %78 آناتومي تنه

 %84 %71 %9 %91 شناسي جنين

 %78 %68 %36 %64 شناسي بافت

  
 بحث

امروزه اهميت وجود اهداف آموزشي و لزوم توجه به آن 
در واقع ). 11( در آموزش پزشكي بر كسي پوشيده نيست

وجود اهداف آموزشي زير بناي يك برنامه آموزشي موفق 

 %38 بندي اهداف آموزشي درنحوه مطالعه من تأثيرگذاربود سطح - 5

 %27 من بود راستاي حرفه آيندهكنم اهداف تدوين شده براي اين درس در  احساس مي - 6

 %67 مطالب بپردازم تري به يادگيري در دست داشتن اهداف به من كمك كرد تا از منابع مناسب - 7

 %84 .نمود ارائه اهداف آموزشي به فرم الكترونيكي دسترسي به آن را راحت مي - 8

 %31 .دسترسي به اهداف آموزشي در موفقيت من در امتحانات مؤثر بود - 9

 %44 سؤاالت امتحاني با اهداف آموزشي مطابقت داشت -10

 %63 براساس اهداف آموزشي بود تدريس اساتيد -11

 %87 .ارائه منابع درسي به صورت الكترونيكي، دسترسي به آن را جهت مطالعه راحت نمود -12

 %78 .هاي الكترونيكي در يادگيري بهتر من مؤثر بود استفاده از كتاب -13
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تيد و هم دانشجويان از وجود آن نفع است كه هم اسا
 ).6و5(برند مي

كند كه آنچه در قالب  اهداف آموزشي به اساتيد كمك مي
دانش، نگرش و عملكرد از دانشجويان انتظار دارد را 
مشخص نموده و حتي سطح آموزشي مربوط به هر هدف 

دهد وي خواستار تعميق اين  را مشخص كنند كه نشان مي
سطح باز : مطالب در ذهن دانشجويان در چه سطحي است

  ).12(يا كاربرد، درك مطلب و شناسي
همچنين با فراهم كردن اين ليست اهداف در واقع فرصتي 

شود كه به بازبيني اهداف  هم براي خود اساتيد فراهم مي
هاي آموزشي دانشجويان  آموزشي پرداخته و آنها را با نياز

تطبيق دهند و بهترين شيوه آموزشي را براي رسيدن به هر 
مناسب و متناسب  هايي هدف اتخاذ كرده و همچنين شيوه

  .با اهداف براي ارزشيابي دانشجويان در نظر بگيرند
، دانشجويان  در واقع با در اختيار داشتن اهداف آموزشي 

قادر به درك انتظارات اساتيد در پايان دوره آموزشي 
دانند كه آنها چه مطلبي را، در چه سطح  هستند و دقيقاً مي

اين شيوه . كنندآموزشي و از كداميك از منابع مطالعه 
تواند از سرگرداني دانشجويان و هدر رفتن وقت آنها  مي

جلوگيري و باعث ايجاد انگيزه براي يادگيري بيشتر در 
سازد تا براي  و آنها را قادر مي) 5(شود دانشجويان مي

  .ريزي كنند آموزش خود برنامه
و با توجه  WFMEهمچنين بر طبق استانداردهاي جهاني 

فزون به ادغام افقي وعمودي در آموزش به نياز روز ا
، اولين قدم تهيه محتواي آموزشي دروس اين رشته  پزشكي

تواند گامي اساسي در  است و تدوين اهداف آموزشي مي
  .جهت رسيدن به اين هدف باشد

تمام تالش ما در اين مطالعه فراهم نمودن ليست كاملي از 
 كه از ؛ اهداف آموزشي دروس گروه علوم تشريحي

تا با  - شوند ترين دروس دوره علوم پايه محسوب مي مهم
انجام اين پروژه راه براي تهيه اهداف ساير دروس نيز 

فراهم شود و بتوانيم گامي مؤثر در جهت ارتقاي آموزش 
بر اين اساس پس از تشكيل كارگروه . علوم پايه برداريم

، در طي جلسات مكرر اعضا به  تخصصي براي هر درس
دل نظر پرداخته و در نهايت ليست اهداف بحث و تبا

صورت الكترونيكي و در قالب يك   آموزشي تدوين شد و به
 CDنظر سنجي  .در اختيار دانشجويان و اساتيد قرار گرفت

انجام شده از دانشجويان نشان داد كه ما تا حدود زيادي 
 78ايم به طوري كه  در رسيدن به اين هدف موفق بوده

ز اين اهداف در مطالعه در طول ترم درصد دانشجويان ا
درصد دانشجويان بيان داشتند كه  67استفاده كردند و 

دردست داشتن اهداف به آنان كمك نمود تا ازمنابع 
همچنين در نظر .مطالب بپردازند تري به يادگيري مناسب

سنجي از دانشجويان درصد زيادي از ايشان معتقد بودند 
الكترونيكي دسترسي به آن  كه ارائه اهداف آموزشي به فرم

 .نمود را راحت مي

در عين حال انجام اين نظرسنجي نشان داد كه اهداف 
با .تدوين شده به ميزان كافي رسا و گويا نبوده است 

بررسي مجدد اهداف و استفاده از نظرات كارشناسان علت 
وار بودن ساختار اهداف يافتيم و در  اين مسأله را در تيتر

ديم با بازنويسي مجدد اهداف و نوشتن نهايت بر آن ش
اهداف در قالب جمالت بر اين مشكل فائق شده و پس از 
تأييد نهايي اعضاي كارگروه آن را به فرمت نهايي 

 .درآوريم

بندي  درصد دانشجويان بيان نمودند كه سطح 62از آنجا كه 
اهداف آموزشي درنحوه مطالعه ايشان تأثيري نداشته 

  :اي محقق مطرح شداست، چند فرضيه بر
رسد كه يكي از داليل اين امر عدم آشنايي  به نظر مي -

از آنجا .هاي مطالعه در دانشگاه باشد  دانشجويان با مهارت
كه افراد شركت كننده در اين طرح عمدتاً دانشجويان 

هاي يك و دو بوده و ايشان هنوز به شيوه مطالعه كه  ترم
گيري دروس  ياد اند، به در دبيرستان بدان خو گرفته
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، لذا ايشان به مطالعه همه دروس با تمام جزئيات  پردازند مي
پردازند و با توجه به حجم باالي مطالب در دانشگاه قادر  مي

به خاطر سپردن همه آن نبوده و در نهايت اين باعث عدم 
  .شود موفقيت و ايجاد بي انگيزگي در آنان مي

مناسب فرضيه ديگري كه مطرح شد عدم توجيه  -
بندي اهداف آموزشي و  دانشجويان در مورد مفهوم سطح

  .اهميت آن در فرايند يادگيري دانشجويان است
، سعي نموديم با قرار دادن مفهوم  براي غلبه بر اين مشكل

، دانشجويان را با  بندي اهداف در سرعنوان اهداف سطح
 .ن آشنا نماييم مفهوم آ

يابيم كه  جي در ميسن همچنين با كمي دقت در نتايج نظر
اكثر دانشجويان معتقدند كه اهداف تدوين شده در راستاي 

باشد كه اين امر ناشي از عدم توجيه  ايشان نمي حرفه آينده
دانشجويان نسبت به اهميت دروس دوره علوم پايه و 

  .همچنين عدم كاربردي بودن اهداف دوره علوم پايه است
م كه عمده اين اهداف يابي با بررسي اهداف تبيين شده در مي

كامالً شامل مباحث پايه بوده و دانشجويان به ندرت با 
كه با توجه به آن لزوم . شوند كاربرد آن در بالين آشنا مي

توجه بيشتر به محتواي آموزشي علوم پايه و تالش در 
جهت ادغام عمودي و افقي علوم پايه و باليني ضروري و 

  .الزم است
،  جويان به آن اشاره نموده بودنداز موارد ديگري كه دانش

كه به منظور  لزوم توجه اساتيد به اهداف آموزشي بود
ارزشيابي آن و بررسي ميزان تطابق اهداف با محتواي 

 Learning Objectivesتدريس شده پرسشنامه

Questionnaire   مورد استفاده قرار گرفت كه نتايج اين
دوين شده بررسي نشان داد كه در اكثر دروس اهداف ت

در مورد درس . توسط اساتيد تدريس شده است
نوروآناتومي نيز در بازبيني مجدد اهداف اين درس با 

، اهداف غير ضروري حذف  همكاري استاد محترم اين درس
  .و تعديل گرديد

همچنين در اكثر موارد سطح آموزشي و رفرنس مربوطه 
دام از با آناليز دقيق اين پرسشنامه هر ك.  رعايت شده بود

، مشخص  اهداف كه موارد فوق در آن رعايت نشده بود
هاي  شده و به استادان درس فيدبك داده شد تا در تدريس

  .بعدي لحاظ فرمايند
همچنين آناليز اين پرسشنامه در برگيرنده اين نكته بود كه 
همكاري و مشاركت اساتيد در امر تدوين اهداف آموزشي 

توجه به اهداف آموزشي در باعث افزايش انگيزه ايشان در 
توان از نقاط قوت  فرايند تدريس شده، كه اين مورد را مي

  .اين مطالعه محسوب كرد
همچنين تهيه اهداف در قالب الكترونيكي باعث تسهيل در 
دسترسي ايشان به اهداف و همچنين امر بازنويسي اهداف 

آورد كه  توسط اساتيد شده و اين امكان را فراهم مي
طور   ا ايجاد تغييرات در كتب درسي و همينهمزمان ب

هاي كلي در محتواي آموزشي هر درس اقدام به  نگري باز
  .بازنويسي مجدد اهداف نمايند

وجود منابع الكترونيكي به همراه اهداف آموزشي باعث 
سهولت دسترسي دانشجويان به اين منابع درسي شده، كه 

ها نيز  فرنسهمزمان با در نظر گرفتن اهداف به مطالعه ر
درصد از  87  سنجي انجام شده هم در نظر. بپردازند

از منابع الكترونيكي ارائه شده استقبال كردند و   دانشجويان
ارائه منابع درسي به صورت الكترونيكي، : ذكر نمودند كه

درصد  78دسترسي به آن را جهت مطالعه راحت نمود و 
كترونيكي در هاي ال نيز بيان نمودند كه استفاده از كتاب

  .يادگيري بهتر ايشان مؤثر بود
هاي مكرر دانشجويان  و نكته قابل توجه نيز درخواست

آموزشي بود   CDدوره باليني و اينترني براي دريافت اين
و اين خود باعث قوت قلب و انگيزه بيشتر مجريان طرح 

  .ارائه شده بود  CDبراي بهبود كيفيت
هاي  داف آموزشي دورهدر مطالعات ديگري كه به تدوين اه

هاي پايه و باليني پزشكي پرداخته بودند،  علوم پايه در دوره
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عمدتاً روش مشابهي براي تدوين اهداف اتخاذ شده 
ولي ارائه اهداف به صورت الكترونيكي همراه ) 15تا13( بود

با منابع الكترونيكي، شيوه نويني بود كه در اين مطالعه 
  .براي اولين بار معرفي شد

اي مانند تدوين اهداف فيزيولوژي  مطالعات گسترده در
  توسط 1998پزشكي كه در سال 

American Physiology Society  2( انجام شده بود(  ،
دانشكده پزشكي در آمريكا  31اهداف آموزشي با همكاري 

تبيين اهداف آموزشي به اين شيوه هم . و كانادا تدوين شد
متخصصان اين رشته  باعث استفاده از نظرات بسياري از

ي  ها شده و هم هماهنگي بين محتواي آموزشي بين دانشكده

شود كه البته انجام اين كار نياز به  پزشكي كشور فراهم مي
اجراي يك طرح كشوري در سطح وزارتخانه و پشتيباني 

 .وسيع از آن دارد

اي براي تدوين اهداف  در اين پروژه تالش ما معرفي شيوه
م پايه بود كه البته نيازمند انجام آموزشي دوره علو

هاي بيشتر در زمينه تبيين اهداف ساير دروس  پژوهش
علوم پايه و علوم باليني بوده و با تعيين محتواي اين 

توان براي تهيه ضروريات آموزشي اقدام كرد و  دروس مي
زمينه را براي انجام ادغام افقي و عمودي در آموزش پايه و 

بدين ترتيب گامي ارزشمند در جهت  باليني فراهم نمود و
  .آموزش پزشكي برداشت يارتقا
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Determining Educational Objectives and Evaluating Them in 
Department of Anatomy in Isfahan School of Medicine 

 
Rasoul salehi1, Najmeh Jafari2, Marjan Golshani3, Fariba Haghani4 

 
Abstract 
 
Introduction: Educational objectives are the basic parts of educational programs, which guarantee 
achievement to the goals. Nowadays, there are no clearly defined educational objectives in course of general 
medicine, which causes the students to feel inefficiency and lose their motivation. This study has tried to define 
educational objectives and evaluate them as an effective step towards promotion of medical basic science 
education. 
Methods: This is a descriptive analytical study. At first six teams including vice chancellor for education, 
department faculty members and experts of medical education were formed .Next, the educational objectives in 
course of limb anatomy, head and neck anatomy, anatomy of trunk, neuroanatomy, embryology and histology 
were defined in several sessions. Then, a 13-closed item questionnaire (in Likert scale, completely agree to 
absolutely disagree) was designed in order to determine students’ viewpoints regarding defined educational 
objectives. Moreover, after that its validity and reliability were confirmed, it was handed out to those students 
who had already passed the course .From 300 distributed questionnaires, 207 were filled and returned by the 
students. Data were analyzed through SPSS 16. In next step, levels of objectives- directed teaching process and 
goal achievement were checked by learning objective questionnaire (LOQ) filled by 23 students attending the 
course actively. Finally, the percentage of teachers’ attention to the goals of each course was determined. 
Results: After several sessions, 165 objectives in anatomy, 215 objectives in head and neck anatomy, 222 
objectives in anatomy of trunk, 303 objectives in neuroanatomy, 250 objectives in embryology and 394 
objectives in histology were designed. These objectives were converted to software sources, and after 
consultation with experts and a final revision given to students. The survey showed 78% of students used these 
objectives s in their studying within semester and 67% stated that having the goals helped them use better 
references. Analysis of LOQ questionnaires showed that in most of the courses, the defined objectives s had been 
followed accompanied with level of education and related reference in teachers’ teaching. 
Conclusion: Preparation and designing educational easily available objectives and can be modified may be a 
basic step in promotion of medical basic science education. Consideration of these objectives in trend of medical 
students’ education is an important and inevitable issue. 
 
Key words: Educational goals, basic science course, evaluation. 
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