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 دهچکی

است و تاثير سایر عوامل مثل  "روش تدریس"نتایج تحقيقات نشان داده است که یكي کليدهاي مهم یادگيري  :همقدم

خير، آموزش پزشكي دستخوش تغييرات خصوصيات فردي مدرس بر یاد گيري دانشجو، بسيارناچيز است. لذا در سا ل هاي ا

 اعضاء دگاهید و اتيتجرب نييتببسيار زیادي شده و روش هاي جدید آموزشي متنوعي ابداع شده است. هدف از این مطالعه 

 مي باشد . سیتدر مختلف يها روش خصوص در يپزشك دانشكده هیپا علوم يعلم اتيه

ظور درک تجارب و دیدگاه هاي اعضاء هيات علمي استفاده شده مطالعه حاضر به صورت پژوهش کيفي به من روش كار:

هيات علمي گروه هاي علوم پایه دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال  است. جامعه پژوهش شامل اعضاي

ه ها از مصاحبه استاد که به روش نمونه گيري هدفمند وارد مطالعه شدند. به منظور جمع آوري داد 22بودند. حجم نمونه  3132

هاي  باز و نيمه ساختار بصورت انفرادي استفاده شد. داده ها با استفاده از روش تحليل محتوي مرسوم مورد  تجزیه و تحليل 

 .قرار گرفت 

 يها روشعلل انتخاب و به کارگيري  "، "روش هاي مختلف تدریس"درون مایه هاي اصلي بر گرفته از این مطالعه  :هایافته

بوده است. روش هاي مختلف تدریس در بين اساتيد  "موانع و تسهيل کننده هاي انتخاب روش هاي تدریس"و  "سیدرمختلف ت

 به و انتخاب علل ي دسته بندي گردیدند.قيتلف و افتهی ادغام هاي ش، رونینو يها روشي، سنت يها شدر سه دسته ي کلي رو

 زانيم و استاد تيشخص آموزش، زاتيتجه به توان يم العه،مط نیا در آموزش زمان سیتدر مختلف يها روش کارگيري

 .نمود اشاره يآموزش نظام و ستميس حيصح عملكرد او، يعالقمند

نتایج این مطالعه نمایانگر آن است علي رغم این که اکثر اساتيد علوم پایه با اجراي روش هاي نوین  :گیرینتیجهبحث و 

جود بسترهاي مناسب و وجود موانع اجرایي، این روش ها را براي دانشجویان آموزشي موافق بودند اما به دليل عدم و

تحول و نوسازي نظام تحصيالت تكميلي مناسب تر دانسته اند. از طرفي این مطالعه نشان داد که اساتيد و دانشجویان آمادگي 

ب فكر کنند، خوب نظریه پردازي نمایند، تحول در نظام آموزشي نيازمند کنشگراني است که بتوانند خو را دارند. آموزش پزشكي

 .استدالل کنند و بتوانند نظریه هاي جدید را در عرصه عمل به کار گيرند

 روش تدریس، روش هاي نوین آموزش، استاد، دانشجو، دانشگاه علوم پزشكي  :ها كلیدواژه
 

 22/4/39پذیرش مقاله:     3/4/39اصالح نهایي:      22/2/39دریافت مقاله: 
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 مقدمه:
امروزه مراکز آموزش عالي درصدد ارتقاي کيفيت آموزش با 

استفاده از روش هاي ارزان و کم هزینه هستند. توجه به ارتقاي 

کيفيت تدریس در سراسر جهان و تقریبا در تمامي رشته هاي 

تحصيلي از جمله موارد مورد اهميت در تمامي دانشگاه ها 

 و پيچيده وظيفه یك عنوان به (. تدریس2و3محسوب مي شود)

 بوده آموزشي ریزان برنامه توجه مورد دیرباز از پرمسئوليت

 مهارت رشد اهميت گذشته سال بيست در که به طوري (1)است

 تأیيد قرار مورد پزشكي آموزش هاي انجمن توسط هاي تدریس

طرف  که دو است فعاليتي تدریس یا یاددهي فرآیند .(4)است گرفته

در  خصوص به فراگيران تجارب فراگير، کنترل و دارد، معلم

 پيشرفت یادگيري به کافي توجه و یادگيري درس و عرصه کالس

. انواع مختلف (5)باشد تدریس مي فرآیند در مهم مسائل از آنها در

 عاطفي شناختي، مختلف، هاي به حيطه روش هاي تدریس با توجه

هر عضو هيات علمي بر  .(6)حرکتي طبقه بندي مي شوند رواني و

حسب توانمندي ها، قابليت ها، عالیق شخصي و نيازهاي مؤسسه  

ممكن است در یك یا چند حيطه فعاليت بيشتري داشته باشد ولي 

یكي از عمده ترین آن تدریس و آموزش دانشجویان است و کيفيت 

آن در ارتقاي انگيزه، نشاط، نوآوري و افزایش کارایي استاد و 

یكي از مشكالت اساسي در . (7)ير بسزایي دارددانشجو تاث

. از (3و8)آموزش نداشتن شاخص هاي تدریس اثربخش است

دارد  فراگيران و تعامل بين مدرس به آنجایي که تدریس اشاره

بنابراین  .(32)ر جنبه هاي مختلف یاددهي ایفا مي کندونقش مهمي د

و تأثير متقابل استاد و دانشجو  آموزشي فرآیند رهبري و هدایت

 موفق، . یك مدرس(33)در یادگيري موثر و فعال نقش بسزایي دارد

 نمودن روش و هماهنگ تدریس اصول رعایت با که است مدرسي

دانشجویان، فرایند یادگيري را  یادگيري هاي شيوه با تدریس

دروس رایج رشته پزشكي در دوره علوم . (32)اثربخش تر کند

پایه از قطعات مجزایي تشكيل شده که صرفا متمرکز بر ارائه 

مطالب بصورت دروس مستقل و نامرتبط است بنابراین در چنين 

ساختاري با استفاده از روش هاي سنتي مثل سخنراني نه تنها 

درک مطالب و ارتباط بين موضوعات براي دانشجو کار سختي 

 (.32كه بي عالقگي و بي انگيزگي را بدنبال دارد)است بل

علي رغم تنوع روش هاي تدریس که امروزه در علوم پزشكي 

نيز کاربرد دارند ليكن هنوز بسياري از اساتيد مربوطه از روش 

(. این روش هاي تدریس از جمله 31سخنراني استفاده مي نمایند)

در گروه سخنراني، سخنراني برنامه ریزي شده، بحث گروهي 

(، یادگيري مبتني (3PBLهاي کوچك، یادگيري برمبناي حل مسئله

( است. CBL)1(، یاد گيري بر مبناي موارد بالينيTBL) 2بر تيم

علي رغم تالش هایي که براي آشنا کردن و استفاده از روش هاي 

نوین آموزش در دانشگاه هاي علوم پزشكي صورت گرفته است 

سخنراني در اولویت اول استفاده ولي هنوز روشهاي سنتي نظير 

 (.34توسط تعدادي از اعضاء هيئت علمي قرار دارد)

دالیلي که سبب مي شود همه مدرسين از روش هاي نوین 

آموزشي بهره نگيرند از نظر آنها بسيار متفاوت است. علي رغم 

تالش هایي که براي آشنا کردن و استفاده از روش هاي نوین 

علوم پزشكي صورت گرفته ولي هنوز آموزش در دانشگاه هاي 

روش هاي سنتي نظير سخنراني در اولویت اول استفاده توسط 

در دهه  نیبنابرا(. 31و 35بسياري از اعضاء هيات علمي قرار دارد)

و استفاده  سیتدر يسنت يها نظر در روش دیلزوم تجد رياخ يها

دانشجو محور از  يها فعال و روش يريادگی نینو يها از روش

 روش نیو کاربرد ا دهیاحساس گرد يآموزش يها ستميس يوس

متداول  يو دندانپزشك يمختلف از جمله پزشك يها در رشته ها

 (.36)شده است

بنابراین با توجه به این که روش هاي سنتي در برخي از 

کالس ها از کيفيت کافي برخوردار نيست و ممكن است نيازمند به 

اسب اساتيد مربوطه باشد. باتوجه ارتقا کيفيت و توانمند سازي من

به هدف این مطالعه که تبيين دیدگاه اساتيد در مورد علل انتخاب 

روش هاي مختلف تدریس توسط اساتيد است و همچنين  با توجه 

به این که در مرور مطالعات انجام شده هيچ مطالعه کيفي که به 

تبيين دیدگاه اساتيد در خصوص علل انتخاب روش هاي تدریس 

پرداخته باشد یافت نشد، این مطالعه بصورت کيفي طراحي گردید 

و بررسي و تحليل نتایج  اساتيد تا با انجام آن و مصاحبه با

مربوطه، بتوان گامي در جهت تشخيص این علت ها و برنامه ریزي 

 به منظور ارتقاي روش هاي تدریس در دانشگاه ها برداشته شود. 

 
 

 :كارروش 
کيفي و به روش تجزیه و تحليل محتوا  این مطالعه از نوع

 ريمنظور تفس به ،(content analysisي)فيک محتواي ليحلاست. ت

از  روش نی. در ارودي به کار مي هاي متن محتواي داده يذهن
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 ها مورد کدُها و تم ك،يستماتيبندي س طبقه ندیفرا قیطر

-نهکنندگان با استفاده از نمو(. شرکت37)رنديگي قرار م یيشناسا

گيري هدفمند و با  در نظر گرفتن حداکثر تنوع  شامل بر 

هاي مختلف علمي، تخصص و سوابق مختلف آموزشي، مرتبه

هاي زن و مد نظر قرار دادن انواع وضعيت استخدامي و جنسيت

قرار گرفتند. مدت زمان تقریبي  نيمه ساختارمصاحبه مرد، مورد 

در نظر گرفته شده  دقيقه 62براي انجام هر مصاحبه فردي حداقل

بود. دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان 

محيط پژوهش و جامعه پژوهش اساتيد دانشكده پزشكي که 

سال سابقه تدریس در علوم پایه را داشته باشند بوده  5حداقل 

 است.

مي شده است. سواالت مصاحبه ابتدا عمومي و سپس جزیي تر 

وقتي مي گویم تدریس و یا آموزش دادن "پرسيد براي مثال محقق 

به دانشجو چه چيزي به ذهن شما مي آید برایم بازگو بفرمائيد؟ یكي 

از جلسات کالس خودتان را که بطور معمول تدریس مي کنيد برایم  

براي عميق تر شدن بيان تجربيات استفاده شد. نمونه  "بيان دارید

حدي که اطالعات گيري بدون هيچ محدودیتي تا زمان رسيدن به 

جدیدي از نمونه هاي پژوهشي حاصل نگردد و به بيان دیگر داده ها 

 به مرحله اشباع برسند ادامه یافت.

به منظور تجزیه و تحليل اطالعات حاصل از انجام پژوهش، 

از روش تجزیه و تحليل محتوا استفاده شد. ابتدا محتواي مكتوب 

ن بار مطالعه شد هریك از مصاحبه هاي پياده سازي شده چندی

متعددي تقسيم  3و سپس متن هر مصاحبه به واحدهاي معنایي

شده و در ادامه با خالصه سازي بيشتر واحد هاي معنایي 

مرتبط با هم کدهاي پژوهش حاصل شد. سپس با بررسي 

تفاوت ها و شباهت هاي موجود بين کدهاي استخراج شده، 

ت با تحليل طبقات و زیر طبقات پژوهش مشخص شد و در نهای

 ارتباط طبقات استخراجي تم هاي پژوهش تدوین مي شود.

 از معيارهاي استفاده با تحقيق، مطالعه و استحكام صحت

(. 38شد) بررسي (Guba & Lincoln)لينكلن  و گوبا پيشنهادي

تعامل کافي با  و و مشارکت مدت طوالني شرکت با پژوهشگر

( Credibilityيق )شرکت کنندگان، تالش بر افزودن اعتبار تحق

و بهره گيري  نمود. تكرار گام به گام جمع آوري و تحليل داده ها

 از بازبيني توسط اساتيد راهنما، مشاور و افراد صاحب نظر،

                                                 
1
 Meaning unit 

( صورت Dependabilityجهت افزایش قابليت اعتماد داده)

 Confirmپذیرفت. جهت افزایش معيار تایيدپذیري داده ها)

abilityتيد هيئت علمي دانشگاه و نظرات تكميلي (، از تایيد اسا

(، Transferabilityآنان بهره گرفته شد. قابليت انتقال مطالعه)

باتالش جهت ارائه توصيف غني ازگزارش تحقيق، به منظور 

ارزیابي و قابليت کاربرد تحقيق در سایر زمينه ها، صورت 

موارد اخالق پژوهش و رعایت حقوق شرکت کنندگان  پذیرفت.

یان انجام مصاحبه به منظور رعایت مالحظات اخالقي مد درجر

 نظر بود. رضایت نامه آگاهانه از شرکت کنندگان اخذ شد.

 

 یافته ها:
عضو هيات علمي گروه هاي علوم پایه  22به طور کلي با 

دانشگاه علوم پزشكي تهران مصاحبه صورت گرفت. ميانگين 

ر این سابقه ي تدریس اعضاي هيات علمي شرکت کننده د

 21سال بوده است.  12سال تا  5سال با دامنه ي  21مطالعه، 

درصد(  77درصد شرکت کنندگان این مطالعه، مونث و بقيه )

 تجارب از شده اصلي استخراج هاي مایه مذکر بودند. درون

که هم گام با اهداف فرعي این مطالعه بوده است  شرکت کنندگان

خاب و به کارگيري شامل: روش هاي مختلف تدریس، علل انت

و موانع و تسهيل کننده هاي انتخاب  سیمختلف تدر يها روش

 روش هاي تدریس بوده است. 

 

 روش هاي مختلف تدریس

روش هاي تدریسي که اساتيد در این مطالعه تجربه کرده 

بودند در سه دسته ي روش هاي سنتي و قدیمي، روش هاي 

است. از مهم ترین  نوین و روش هایي ادغام یافته و تلفيقي بوده

روش هاي سنتي که اساتيد تجربه کرده بودند مي توان به روش 

 و روش حفظ و تكرار، سخنراني، پرسش و پاسخ، نمایشيهاي 

 اشاره کرد. روش آزمایشگاهي 

 از آنها یادگيرى و استاد طرف از شفاهى طور به مفاهيم ارائه

 اساس دانشجو، طرف از برداشتن یادداشت و کردن گوش طریق

 انتقال نوع یك روش، این در. دهد مى تشكيل را روش سخنراني کار

 . شود مى ایجاد دانشجو و استاد بين رابطه ذهنى و یادگيرى

سعي  و بوده سخنراني هميشه. نكردم امتحان رو خاصي روش"

بوده که هميشه در اون تایم محدودي که داریم براي کالس  این بر ام

ون حجم زیاد مطالب از روش سخنراني هاي درس با دانشجو، با ا
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استفاده کنم. خيلي خوب بوده به نظرم. حداقل مطمئن هستم همه ي 

موضوعاتي رو که باید به دانشجو آموزش بدم از این طریق انتقال داده 

 "ام...

 آن، وسيله ي استاد به که است روشى پاسخ و پرسش

 تشویق طلبىم بيان یا جدید درباره ي مفهومى تفكر به را دانشجو

 هاى کوشش با کند مى تالش دانشجو روش، این در. کند مى

 روش" را روش این. کند حرکت مجهول به معلوم از ذهني،

  .اند گفته نيز "سقراطى

. است سوال کردن مطرح مي کنم استفاده ازش که دیگه هاي ...روش"

 سقراطي روش مي کنم فكر. مي برم پيش پرسيدن سوال با را کالس یعني

 ". مي کرده مطرح کالس سر رفته مي هم سقراط گویا. بهش گویند مي

روش نمایشى بر مشاهده و دیدن استوار است. در این 

گيرند  هاى خاصى را از طریق دیدن فرا مى روش، افراد مهارت

اى یا چگونگى ساختن یك شيء  طرز کاربرد وسيله استادو 

 دهد.  را نشان مى

اشم که نياز به نمایش یا پانتوميم من هر موقع تدریسي داشته ب"

 "براي بچه ها داشته باشه به نظرم بهترین بوده...

 داده آموزش چيزى مستقيماً و عملي، روش آزمایشگاهي در

 دانشجویان تا شود مى فراهم شرایطى و موقعيت بلكه شود، نمى

 را مسأله جواب و بپردازند پژوهش به آزمایش طریق از خود

 در که است فعاليتى آزمایشى روش دیگر، رتعبا به کنند؛ کشف

 و تجهيزات و وسایل بردن کار به با عمالً دانشجویان آن، جریان

 . کنند مى کسب تجربه خاص مفهومى درباره خاصى مواد

ما چون درس ... طوري است که بخشي از آن را باید دانشجو به "

رسي به صورت عملي در آزمایشگاه یاد بگيرد. به همين خاطر واحد د

دو بخش تئوري و عملي تقسيم مي شود. ساعاتي از جلسات کالس را 

باید در آزمایشگاه، متدها و روش هاي تشخيصي و آزمایشگاهي را به 

 "دانشجویان یاد دهيم...

از مهم ترین روش هاي نوین که از تجربيات اساتيد محترم 

استخراج شد، مي توان به سخنراني فعال، روش بحث گروهي، 

زش مبتني بر حل مسئله، آموزش مبتني بر انجام پروژه، آمو

برگزاري سمينار، کنفرانس و کارگاه و استفاده از فيلم، انيميشن، 

 اسالید و سي دي و غيره نام برد.

 دانشجویان به تدریس براي مناسبي فعال روش سخنراني

 سخنراني مراحل رعایت به مشروط. است شرایط از بسياري در

 از برداري نت نظير فعاليت هایي دانشجویان نمودن درگير و

 کوچك، و غيره باشد. گروه هاي تشكيل دانشجو، سوي

 یه معمول لكچرهاي آن با شاید گویم مي من که لكچري ... البته"

 "هست... interactive کامال لكچرهایم. باشد داشته فرق ذره

درباره  منظم و سنجيده است گفتگویى گروهى بحث روش

 در دانشجویان مشترک عالقه مورد که خاص ي موضوعى

 گروهى بحث اساتيد به این معتقد بودند که روش. است بحث

 . تعداد دانشجو کم است. که است اجرا قابل هایى کالس براى

 تدریس هاي شيوه از یكي 2مسئله حل بر مبتني آموزش

 فلسفه این بر رویكرد این. است محور دانشجو و اثربخش بسيار

. بدهد جهت خود به باید یادگيري امر در دانشجو که است متكي

 خود علمي مسایل و برود یادگيري دنبال به باید دانشجو واقع در

 محوري مسئله یادگيري مهم بسيار هدف کلي بطور. نماید حل را

 واقعي محيط در آینده در را خود دانش دانشجویان که است این

ام یافته در گروه علوم چندي است که با برنامه ادغ .ببرند بكار

پایه دانشگاه علوم پزشكي تهران، این روش ها در حال اجرا 

هست. اساتيد گروه علوم پایه از این روش در حداقل یكي از 

 جلسات خود استفاده مي کنند. 

 

به طور تمریني یكي از کالس هایمان را هم زمينه فراهم مي کنند "

 "و هم انجام ميدیمبگذاریم و اون کار ر PBLکه ما مثال هم 

دانشگاه ما تالش بر این دارد که کارگاه هایي را  EDCتازگي "

و آسكي و نظير آنها.  PBL.TBLبراي اساتيد گذاشته مي شه که مثله 

 "که بيشتر...

 تعامل تيمي، و فردي گویي پاسخ بر 1بر تيم مبتني یادگيري

از  که دارد. تأکيد گروهي بحث هاي در انگيزه مشارکت و گروهي

مراحل آمادگي، آزمون فردي، آزمون گروهي، استيناف و ارائه 

 ي بازخورد تشكيل شده است. 

 team baseمن در آخرین جلسه اي که دارم هميشه بصورت "

learning  تدریس مي کردم شيوه ي تي بي ال استفاده مي کردم که به

صورت کامال اتفاقي متوجه شدم که توي اعالم مواردي که باید 

 "شجوها مطالعه بكنند یك اشتباهي صورت ...دان

 به دستيابي براي که فعاليت ها است از مجموعه اي پروژه

 پروژه بر مبتني یادگيري. مي گيرد انجام خاصي هدف یا منظور

 و مسائل حل براي را دانشجویان که است یادگيري فرآیند یك

 . مي نماید وارد محصوالت در تهيه نياز نمودن برآورده

                                                 
2  ( PBL ) Problem Based Learning 
3  ( TBL ) Team Based Learning 
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 که است آموزشي ي،قيتلف و افتهی ادغام روشبه  زشآمو

 متفاوت و متنوع موضوعي خطوط از استفاده با آن بندي سازمان

 گوناگون يدرس هاي موضوع تلفيق طریق از و گيرد مي صورت

  .کند مي گذاري سرمایه مطالعه تر وسيع هاي زمينه روي

به شرایط  استاد مثله یك راننده اتومبيل مي مونه. باید با توجه"

من هميشه خودم رو محدود " "کالس روش تدریسش رو انتخاب کنه.

به یك روش سر کالس نمي کنم.چون اعتقاد دارم هم روش هاي 

سنتي خوبه و هم روش هاي جدید، چيزي که هست اینه که یه جاهایي 

از کالس رو با روش سنتي یعني همون سخنراني معمولي و یه قسمت 

بحث گروهي، شاید یه پروژه بدم به بچه ها  هایي از کالس شاید به

 "شاید ازشون... 

 

  سیمختلف تدر يها روشعلل انتخاب و به کارگيري 

تجربيات اساتيد در خصوص علل انتخاب و به کارگيري 

 نشان داد که زمان آموزش، تجهيزات سیمختلف تدر يها روش

آموزش، شخصيت استاد و ميزان عالقمندي او و عملكرد 

 ستم و نظام آموزشي از علل مهم تاثير گذار مي باشد. صحيح سي

 که تهران دانشگاه جدید روش این در االن و. است کم زمان ... بله"

 شوراي که واحدهایي بر کردن منطبق دقيقا اومدند ميشه اجرا داره

 ساعات اومدن دقيقا واحده نيم و 2 درس اگه یعني. گفته فرهنگي انقالب

 "اند.. گرفته نظر در واحد نيم و2 اساس بر رو کالس

اهميت نقش و عملكرد صحيح سيستم و نظام آموزشي در 

 انتخاب روش تدریس توسط اساتيد کم رنگ نبوده است. یكي از

 شيوه و فنون با آشنایي تدریس، براي الزم شرایط ترین اساسي

 . است آن هاي

حاال به صورت اتفاقي داشتم سيستم آموزشي آنها را ميدیدم "

و Practice اهميت بدهند.  knowledg دم آنها بيشتر به جاي اینكه به دی

objective  شون این است که کاربرد موضوعارو به دانش آموزان یاد

 وقتي االن بدهند. و چيزي که براي من خيلي قابل توجه بود این بود... و

 هست هم دانشگاه هایمان در که اي آموزشي هاي سيستم کنم مي نگاه

 در را تيمي کار اینكه براي مثال. است کرده تبعيت الگوها انهم از

 " کند برعكس... تقویت دانشجوها

 

 موانع و تسهيل کننده هاي انتخاب روش هاي تدریس 

موانع مكاني، زماني، تعداد دانشجو و تعداد اساتيد نيز 

عواملي هستند که از استفاده ي اساتيد در روش هاي جدید 

از موانع مدیریتي و ساختاري مي توان به عدم ممانعت مي کنند. 

عالقمندي ، اجراي کارهاي مدیریتي قبل از اجراي هر روش نوین

ي آموزشي، در روش ها هاي سریع مدیران براي ایجاد تحول

فرهنگ عدم هماهنگي مدیران مختلف در دانشگاه با یكدیگر، 

و عدم انتقال  تصميم گيري متمرکز مدیران، مدیران دانشگاه

پژوهش و  مقابل در اختيار به اساتيد و مدیرگروهها، آموزش

 عدم وجود قانون هایي به جا اشاره کرد. 

آموزش در مقابل پژوهش یكي دیگر از عوامل ممانعت کننده 

در به کارگيري روش هاي جدید بوده است که اساتيد به آن 

اشاره کرده بودند. مواردي که در تقابل آموزش و پژوهش از 

، موزشمان استآپژوهش ما جلوتر از ها استخراج شد:  مصاحبه

، نحوه ي ارزشيابي در آموزش موزش فعليآقهقهرایي شدن 

 متفاوت از پژوهش است.

به هر حال مطمئننا نگاه کنيد که سيستم آموزش زماني ضربه "

اعضاي هيات علمي، ارزیابي هاي آموزشي   promotionخورد که در 

کمرنگ تر از ارزشيابي هاي پژوهشي اند. یا باید حساب بكنيم که خيلي 

اینكه بگویيم ارزشيابي هاي پژوهشي خيلي دقيق تر از ارزشيابي هاي 

 "آموزشي اند. و این بزرگترین صدمه را به سيستم آموزش کشور زد.

 

 بحث:
در این مطالعه، اعضاي هيات علمي به این اشاره داشتند که 

تحصيالت تكميلي  روش بحث گروهي بيشتر براي دانشجویان

کاربرد دارد. در بحث گروهي با دانشجویان کارشناسي ارشد و 

دکتراي تخصصي، دانشجویان تمایل به مشارکت بيشتري 

مطالعه ي مهرام  نتایج اساس برنسبت به دانشجویان دیگر دارند. 

 و تر عميق گروهي بحث شيوه در یادگيري (3187و همكاران)

 آزمون در را یادگيري عمق نای ولي رسد مي نظر به مؤثرتر

 اشكاالت دليل به تواند مي احتماالً که دریافت توان نمي پایاني

 فراگيران محفوظات بر تأکيد و سؤاالت طراحي نوع به مربوط

 .(33)باشد

تجربيات اساتيد در این مطالعه بيان گر آن بود که اکثر 

اعضاي هيات علمي از روش سخنراني براي دانشجویان 

ندان پزشكي و داروسازي در دوره علوم پایه استفاده پزشكي، د

مي کنند. در حاليكه در اکثر مطالعات و همچنين در مطالعه ي 

 روش از آزمون نمره ميانگين( 3185صفري و همكاران)

 مباحثه روش آزمون نمره از داري معني اختالف با سخنراني
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 روش از دانشجویان کلي رضایت نمره ميانگين. بود کمتر

 (.22)نداشت داريي معن آماري اختالف مباحثه و نرانيسخ

یكي از روش هاي نویني که اساتيد براي گروه علوم پایه 

مناسب و کاربردي مي دانستند روش آموزش مبتني بر تيم 

(TBL بوده است. اما اکثر اساتيد این روش مناسب را به خاطر )

ستفاده حجم زیاد مطالب اجباري واحدهاي درسي نمي توانستند ا

( گزارش 3132کنند. در این راستا مطالعه ي برزگر و همكاران )

 و core، non-core صورت به دروس يمحتوا تعيين باکرد که 

 دیگر تغييرات برخي و دروس يمحتوا يضرور حجم کاهش

 را آموزش در نوین يها روش اینگونه از استفاده زمينه توان مي

 .(23)بخشيد ارتقا را آموزش کيفيت طریق این از و فراهم

ي مطالعه ي کيفي مهدوي و همكاران ها داده لتحلي ازاز طرفي 

 و دانشجو يبرا بودن بر زمان اصلي مضمون3132در سال 

 موفق، يتئور برا موفق استاد،بالين و دانشجو ارتباط افزایش استاد،

 يیادگير شدن آور نشاط دانشجو، با استاد شدن چالش وارد

 تدریس روش راحتيد که بودن اداعتق نای بر اساتيد. شد جاستخرا

 رغبت تدریس، نوین يها روش انتخاب به استاد نبودن الزام سنتي،

 ياجرا موانع از تدریس نوین ايه روشه ب دانشجویان نداشتن

 .(22)شود مي اساتيد از تيم بر مبتي يیادگير

سخنراني به همراه پرسش و پاسخ و استفاده از روش هاي 

از روش هایي بود که شرکت کنندگان در این مطالعه نمایشي نيز 

 رایندف با اساتيد بيشتر آشنایيبه کررات به آن اشاره مي کردند. 

 الگوهاي و بزرگساالن یادگيري هاي تئوري تدریس، آموزش،

 آموزش هاي برنامه کيفيت بهبود زمينه تواند مي تدریس جدید

 .(21)نماید فراهم را مداوم

اتيد بيان داشتند که با استفاده از گروه هاي در این مطالعه اس

کوچك دروس عملي را به دانشجویان ارائه داده اند. اما این روش 

همواره روش مناسبي در شرایط متفاوت نخواهد بود. به 

طوریكه کالس را به چند گروه کوچك تر تقسيم مي کنيم و از هر 

گيرند. گروه خواسته مي شود بخشي از مطلب مورد نظر را فراب

 صورت به ها کالس که تجربي گروه درمطالعه اي نشان داد، 

 شد مي انجام کوچك هاي گروه در عملي و تئوري همزمان

 از بيشتر معناداري طور به ترم پایان و ترم ميان آزمون نمرات

 و سخنراني صورت به فقط تئوري هاي کالس که کنترل گروه

 (.21و22)است ودهب شد مي برگزار مجزا عملي و تئوري مباحث

 دانشجویان فعال شرکت دنيا، در استفاده مورد هايروش از

 هنر مؤثر، شهاي پرس از استفاده با توان مي که است تدریس در

 فعال مشارکت که داده نشان مطالعات. برد کار به را آموزش

 بهترین از یكي پایه علوم دروس در یادگيري امر در دانشجو

 حضور به دانشجو تشویق باعث که است یادگيري هاي روش

(. 24)شود مي خارج شنونده و منفعل حالت از و شده کالس در

( در رابطه با 3132در مطالعه مروري صفایي و همكاران )

 نظر به دانشجویان نظرات بررسي بامشارکت فعال دانشجویان، 

 یادگيري، ميزان افزایش که آموزشي اهداف به محققين رسد مي

 عالقمند کالس، در حضور به تشویق کالس، رد توجه و تمرکز

 شيوه این و رسيده بود شناسي باکتري درس به دانشجو کردن

 .(25)است بوده مؤثر آنها یادگيري بهبود در آموزشي

اساتيد در این مطالعه بيان مي داشتند که استفاده از روش 

هاي نوین آموزش مادامي که همراه با فراهم کردن تمهيدات 

اني و پرسنلي نباشد قابليت اجراي صحيح و استاندارد زماني، مك

در ایران را نخواهد داشت. در مطالعه مرور نظام مندي که کریمي 

 را الزم ياثربحش س،یتدر نینو يها روشو همكاران با عنوان 

 روشگزارش کرد که  دارند؟ رانیا يپزشك علوم آموزش در

 ثبح روش مسأله، حل روش شامل که سیتدر نینو يها

 يم يمفهوم نقشه روش و يفراشناخت يها بسته روش ،يگروه

 سیتدر روش از انیدانشجو تیرضا ،يريادگی شیافزا در باشد،

 .(26)داشت ريتأث يريادگی شتريب دوام و انیدانشجو مشارکت و

انجام دادند  3183در مطالعه اي که مدانلو و همكاران در سال 

ي مؤثر بودند اما اگرچه هر دو شيوه آموزشنشان دادند که 

روش حل مسئله در ارتقا سطح دانش و یادگيري ماندگار، 

 که داد نشاناي دیگر  مطالعه .(27)مؤثرتر از روش سخنراني بود

 و معتبر آموزشي شيوه یك عنوان به را خود جایگاه سخنراني

 .(28)است نموده حفظ عالي آموزش در رایج

س و مشارکت اساتيد در این مطالعه، حضور دانشجو در کال

فعال او را در حين ارائه درس در همه ي روش هاي نوین واضح 

 حضور بر مؤثر ي گانه دوازده عوامل بين ازمي دانستند. 

 به، مربوط نمره ميانگين بيشترین ينظر درس يها درکالس

. بود بيمارستان در يتئور کالس شده ارائه مطالب کاربرد

 اهميت ،يدرس موضوع رب استاد تسلط بيمار، بالين بر تدریس

 حضور تداوم و ميزان بر دخيل عوامل از موضوع وضرورت
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 يعوامل و باشد يم درس کالس در يپزشك دانشجویان مؤثر

 ها، کالس يبازده کم اساتيد، تدریس روش بودن نامناسب مانند

 دانشجویان غيبت باعث يقبل يها ازکالس يناش يخستگ

 (.23)باشد يم درس کالس در يپزشك

 يبرخ يفراموش احتمال مطالعه، يفيک تيماه به توجه با

 اتيتجربي برخ يواقع انيب براي اساتيد لیتما عدم ای و خاطرات

 در قيتحق برايي تیمحدود تواند يم که دارد، وجود احساسات و

 كی در قيتحق انجام به توجه با نيهمچن. شود گرفته نظر

 دانشكده در تري گسترده قاتيتحق شود يم شنهاديپ ،دانشكده

 ریسا اساتيد اتيتجرب از يآگاه با تا گردد انجام زين گرید هاي

 و تر جامع زيیر برنامه به قادر مختلف، مناطق در ها دانشكده

 .ميباشهاي تدریس روش  جهت تر مطلوب يطيمح آوردن فراهم

 

 :نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نمایانگر این است که اساتيد و دانشجویان 

تحول  را دارند. تحول و نوسازي نظام آموزش پزشكيآمادگي 

در نظام آموزشي نيازمند کنشگراني است که بتوانند خوب فكر 

کنند، خوب نظریه پردازي نمایند، استدالل کنند و بتوانند نظریه 

. یكي از چالش هاي ي جدید را در عرصه عمل به کار گيرندها

مهم در کيفيت آموزش استفاده از روش هاي مختلف و مناسب 

 براي تدریس مي باشد .

 

 تشکر و قدرداني:
 در که يانیدانشجو از تا دانندي م الزم خود بر سندگانینو

 اشتراک به را خود اتيتجرب و دندیورز مشارکت مطالعه نیا

 معاونت معنوي هاي حمایت چنين از هم .ندینما يقدردان ،گذاشتند

 علوم دانشگاه آموزشي معاونت و و فناوري تحقيقات محترم

الزم  .شود مي سپاسگزاري مطالعه این اجراي در ایرانپزشكي 

به ذکر است که این مقاله حاصل پایان نامه ي دانشجویي خانم 

پزشكي مي ميترا سرشار، در مقطع کارشناسي ارشد آموزش 

 باشد.

 

 سهم علمي نویسندگان:
سرشار و حسن زاده مسئول ایده این مطالعه بوده اند.  

سرشار، جویباري، ثناگو، سلطاني عربشاهي، ممتاز منش و 

مهرآور در طراحي این مطالعه مشارکت داشتند. سرشار، 

جویباري، ثناگو و مهرآور در جمع آوري و تجزیه تحليل داده ها 

د. سرشار و مهرآور در نگارش و تدوین اوليه مشارکت داشتن

مقاله مشارکت داشتند. همه ي نویسندگان در ویرایش نهایي 

 مقاله نيز با هم همكاري داشتند. 

 

  :منافع تعارض

 ..است نشده اعالمتوسط همه ي نویسندگان این مطالعه 

http://jmj.jums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C
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ABSTRACT 
 

Introduction: Researches has shown that one of the important keys to learning "teaching 

method" and the impact of other factors such as teacher characteristics on student learning are 

minimal. So in recent years, medical education has undergone tremendous changes and has 

developed a variety of new methods of teaching.  The purpose of this study was to explore the 

experiences and perspectives of basic sciences faculty members of medical school of Tehran 

university of medical sciences regard to different teaching methods 

Methods: In this qualitative study in 2013, using purposeful sampling, thirty faculty 

members from different academic rank, degree, school and training records participated in the 

research. The data gathered by In-depth interviews. All of the interviews tape recorded 

transcribed verbatim and analyzed according to the content analysis method. 

Results: The main themes taken from the study "method of teaching", "Choosing and 

applying various methods of teaching" and "Barriers and facilitators of teaching methods" are. 

Different ways of teaching among teachers in three general categories: traditional techniques, 

new methods, techniques and fusion categories were merged. Choosing and using different 

teaching methods, teaching time in this study can be school supplies, teacher's personality and 

interest rates, he pointed to the proper functioning of the system and the education system. 

Conclusion: These results indicate that despite the fact that most science teachers agreed 

with the implementation modern methods of education, but due to the lack of suitable 

substrates and administrative obstacles, the methods to graduate students at has been 

considered more appropriate. Furthermore, this study showed that teachers and students are 

prepared for transformation and modernization of medical education. Development actors in 

the educational system need to be able to think well, a good theory should be able to argue a 

new theory and practice in the field to operate.  

Keywords: Teaching, Innovative Teaching Methods, Teacher, Student, Medical University. 
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