تبيين تجربيات و ديدگاه اعضاء هيات علمي علوم پايه دانشكده پزشكي دانشگاه
علوم پزشكي تهران در خصوص روشهاي ﻣﺨﺘلﻒ تدريس
ميترا سرشار ،١سيد كامران سلطاني عربشاهي ،٢ليﻼ جويباري ،٣فاطمه مهرآور ،٤نادر ممتاز منش ،٥اكرم ثناگو ،٣غﻼمرضا حسن زاده

٦

 ١دانشجوي دكتراي تخصصي آموزش پزشكي ٢ ،استاد ،متخصص داخلي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي ايران ،تهران ٣،دانشيار ،دكتراي تخصصي آموزش
پرستاري ،دانشكده پرستاري و مامايي بويه ،مركز تحقيقات پرستاري ،دانشگاه علوم پزشكي گلستان ،گرگان٤،دانشجوي كارشناسي ارشد اپيدميولوژي ،دانشكده
بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي ٥ ،استاد ،دكتراي تخصصي آناتومي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ٦ ،استاديار ،فوق تخصص خون كودكان،

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ،تهران ،ايران.

مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي سال اول شماره اول بهار و تابستان  ٩٣صفحات .٢٧-٣٦

چكيده
مﻘدمه و

هدف :نتايج تحقيقات نشان داده است كه يكي كليدهاي مهم يادگيري "روش تدريس" است و تاثير ساير عوامل مثل

خصوصيات فردي مدرس بر ياد گيري دانشجو ،بسيارناچيز است .لذا در سا ل هاي اخير ،آموزش پزشكي دستخوش تغييرات
بسيار زيادي شده و روشهاي جديد آموزشي متنوعي ابداع شده است .هدف از اين مطالعه تبيين تجربيات و ديدگاه اعضاء

هيات علمي علوم پايه دانشكده پزشكي در خصوص روشهاي مختلﻒ تدريس ميباشد.

روشها :مطالعه حاضر به صورت پژوهش كيفي به منظور درك تجارب و ديدگاههاي اعضاء هيات علمي استفاده شده است.

جامعه پژوهش شامل اعضاي هيات علمي گروههاي علوم پايه دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال ١٣٩٢
بودند .حجم نمونه  ٢٠استاد كه به روش نمونهگيري هدفمند وارد مطالعه شدند .به منظور جمعآوري دادهها از مصاحبههاي باز
و نيمه ساختار بصورت انفرادي استفاده شد .دادهها با استفاده از روش تحليل محتوي مرسوم مورد تجزيه و تحليل قرار

گرفت.

يافتهها :درون مايههاي اصلي بر گرفته از اين مطالعه "روشهاي مختلﻒ تدريس" " ،علل انتخاب و به كارگيري روشهاي

مختلﻒ تدريس" و "موانع و تسهيل كنندههاي انتخاب روشهاي تدريس" بوده است .روشهاي مختلﻒ تدريس در بين اساتيد
در سه دستهي كلي روشهاي سنتي ،روشهاي نوين ،روشهاي ادغام يافته و تلفيقي دستهبندي گرديدند .علل انتخاب و به

كارگيري روشهاي مختلﻒ تدريس زمان آموزش در اين مطالعه ،ميتوان به تجهيزات آموزش ،شخصيت استاد و ميزان
عﻼقمندي او ،عملكرد صحيﺢ سيستم و نظام آموزشي اشاره نمود.

نتيجهگيري :نتايج اين مطالعه نمايانگر آن است علي رغم اين كه اكثر اساتيد علوم پايه با اجراي روشهاي نوين آموزشي

نويسنده مسئول:
دكتر غﻼمرضا حسن زاده
استاديار ،فوق تخصص خون كودكان،
وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشكي ،تهران ،ايران

مناسب تر دانستهاند .از طرفي اين مطالعه نشان داد كه اساتيد و دانشجويان آمادگي تحول و نوسازي نظام آموزش پزشكي را
دارند .تحول در نظام آموزشي نيازمند كنشگراني است كه بتوانند خوب فكر كنند ،خوب نظريهپردازي نمايند ،استدﻻل كنند و
بتوانند نظريههاي جديد را در عرصه عمل به كار گيرند.

كليدواژهها:

روش تدريس ،روش هاي نوين آموزش ،استاد ،دانشجو ،دانشگاه علوم پزشكي.

نوع مقاله :پژوهشي

دريافت مقاله٩٣/١/٢١ :

اصﻼح نهايي٩٣/٤/٩ :

پذيرش مقاله٩٣/٤/٢٥ :

ارجاع :سرشار ميترا ،سلطاني عربشاهي سيد كامران ،ﺟويباري ليﻼ ،مهرآور فاطمه ،ممتاز منش نادر ،ﺛناﮔو اكرم و ديگران .تبيين تجربيات و ديدﮔاه اعضاء هيات علمي علوم پايه دانشكده
پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در خصوص روشهاي مختلف تدريس .راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي١٣٩٣ .؛ .٢٧-٣٦ :(١)١
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موافق بودند اما به دليل عدم وجود بسترهاي مناسب و وجود موانع اجرايي ،اين روشها را براي دانشجويان تحصيﻼت تكميلي

تبيين تجربيات و ديدگاه اعضاء هيات علمي علوم پايه دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در خصوص روش هاي مختلﻒ تدريس

مﻘدمه:

سخنراني استفاده مينمايند ) .(١٣اين روشهاي تدريس از جمله

امروزه مراكز آموزش عالي در صدد ارتقاي كيفيت آموزش با

استفاده از روشهاي ارزان و كم هزينه هستند .توجه به ارتقاي

كيفيت تدريس در سراسر جهان و تقريبا در تمامي رشتههاي

تحصيلي از جمله موارد مورد اهميت در تمامي دانشگاهها
محسوب ميشود ) .(١،٢تدريس به عنوان يك وظيفه پيچيده و

پرمسئوليت از ديرباز مورد توجه برنامهريزان آموزشي بوده
است ) (٣به طوري كه در بيست سال گذشته اهميت رشد

مهارتهاي تدريس توسﻂ انجمنهاي آموزش پزشكي مورد تأييد
قرار گرفته است ) .(٤فرآيند ياددهي يا تدريس فعاليتي است كه دو

طرف دارد ،معلم و فراگير ،كنترل تجارب فراگيران به خصوص در
كﻼس درس و عرصه يادگيري و توجه كافي به پيشرفت يادگيري

در آنها از مساﺋل مهم در فرآيند تدريس ميباشد ) .(٥انواع مختلﻒ

روشهاي تدريس با توجه به حيطههاي مختلﻒ ،شناختي ،عاطفي

و رواني حركتي طبقهبندي ميشوند ) .(٦هر عضو هيات علمي بر
حسب توانمنديها ،قابليتها ،عﻼيق شخصي و نيازهاي مؤسسه

ممكن است در يك يا چند حيطه فعاليت بيشتري داشته باشد ولي

يكي از عمدهترين آن تدريس و آموزش دانشجويان است و كيفيت
آن در ارتقاي انگيزه ،نشاط ،نوآوري و افزايش كارايي استاد و

دانشجو تاثير بسزايي دارد ) .(٧يكي از مشكﻼت اساسي در
آموزش نداشتن شاخصهاي تدريس اثربخش است ) .(٨،٩از

آنجايي كه تدريس اشاره به تعامل بين مدرس و فراگيران دارد
ونقش مهمي در جنبههاي مختلﻒ ياددهي ايفا ميكند ) .(١٠بنابراين
هدايت و رهبري فرآيند آموزشي و تأثير متقابل استاد و دانشجو

در يادگيري موثر و فعال نقش بسزايي دارد ) .(١١يك مدرس

موفق ،مدرسي است كه با رعايت اصول تدريس و هماهنگ نمودن

روش تدريس با شيوههاي يادگيري دانشجويان ،فرايند يادگيري را
پايه از قطعات مجزايي تشكيل شده كه صرفا متمركز بر اراﺋه
مطالب بصورت دروس مستقل و نامرتبﻂ است بنابراين در چنين

ساختاري با استفاده از روشهاي سنتي مثل سخنراني نه تنها
درك مطالب و ارتباط بين موضوعات براي دانشجو كار سختي

است بلكه بي عﻼقگي و بي انگيزگي را بدنبال دارد ).(١٢

علي رغم تنوع روشهاي تدريس كه امروزه در علوم پزشكي

نيز كاربرد دارند ليكن هنوز بسياري از اساتيد مربوطه از روش

سخنراني ،سخنراني برنامهريزي شده ،بحث گروهي در گروههاي
كوچك ،يادگيري برمبناي حل مسئله ،(PBL) ١يادگيري مبتني بر
تيم ،(TBL )٢ياد گيري بر مبناي موارد باليني (CBL) ٣است .علي

رغم تﻼشهايي كه براي آشنا كردن و استفاده از روشهاي نوين

آموزش در دانشگاههاي علوم پزشكي صورت گرفته است ولي
هنوز روشهاي سنتي نظير سخنراني در اولويت اول استفاده

توسﻂ تعدادي از اعضاء هيئت علمي قرار دارد ).(١٤

دﻻيلي كه سبب ميشود همه مدرسين از روشهاي نوين

آموزشي بهره نگيرند از نظر آنها بسيار متفاوت است .عليرغم
تﻼشهايي كه براي آشنا كردن و استفاده از روشهاي نوين

آموزش در دانشگاههاي علوم پزشكي صورت گرفته ولي هنوز
روشهاي سنتي نظير سخنراني در اولويت اول استفاده توسﻂ

بسياري از اعضاء هيات علمي قرار دارد ) .(١٣ ،١٥بنابراين در دهه
هاي اخير لزوم تجديد نظر در روشهاي سنتي تدريس و استفاده

از روشهاي نوين يادگيري فعال و روشهاي دانشجو محور از

سوي سيستمهاي آموزشي احساس گرديده و كاربرد اين روش
ها در رشتههاي مختلﻒ از جمله پزشكي و دندانپزشكي متداول

شده است ).(١٦

بنابراين با توجه به اين كه روشهاي سنتي در برخي از كﻼس

ها از كيفيت كافي برخوردار نيست و ممكن است نيازمند به ارتقا

كيفيت و توانمندسازي مناسب اساتيد مربوطه باشد .با توجه به
هدف اين مطالعه كه تبيين ديدگاه اساتيد در مورد علل انتخاب

روشهاي مختلﻒ تدريس توسﻂ اساتيد است و همچنين با توجه

به اين كه در مرور مطالعات انجام شده هيچ مطالعه كيفي كه به
تبيين ديدگاه اساتيد در خصوص علل انتخاب روشهاي تدريس

پرداخته باشد يافت نشد ،اين مطالعه بصورت كيفي طراحي گرديد
تا با انجام آن و مصاحبه با اساتيد و بررسي و تحليل نتايج
مربوطه ،بتوان گامي در جهت تشخيص اين علتها و برنامهريزي

به منظور ارتقاي روشهاي تدريس در دانشگاهها برداشته شود.

روشها:

اين مطالعه از نوع كيفي و به روش تجزيه و تحليل محتوا است.

تحليل محتواي كيفي ) ،(content analysisبه منظور تفسير
ذهني محتواي دادههاي متني به كار ميرود .در اين روش از طريق

مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي ،دوره اول شماره اول بهار و تابستان ١٣٩٣
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اثربخشتر كند ) .(١٠دروس رايج رشته پزشكي در دوره علوم

٢٨

ميترا سرشار و همكاران

تبيين تجربيات و ديدگاه اعضاء هيات علمي علوم پايه دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در خصوص روش هاي مختلﻒ تدريس

ميترا سرشار و همكاران

فرايند طبقهبندي سيستماتيك ،كدُها و تمها مورد شناسايي قرار مي

تاييد اساتيد هيئت علمي دانشگاه و نظرات تكميلي آنان بهره گرفته

نظر گرفتن حداكثر تنوع شامل بر تخصص و سوابق مختلﻒ

توصيﻒ غني از گزارش تحقيق ،به منظور ارزيابي و قابليت

گيرند ) .(١٧شركتكنندگان با استفاده از نمونهگيري هدفمند و با در

آموزشي ،مرتبههاي مختلﻒ علمي ،مد نظر قرار دادن انواع
وضعيت استخدامي و جنسيتهاي زن و مرد ،مورد مصاحبه نيمه

ساختار قرار گرفتند .مدت زمان تقريبي براي انجام هر مصاحبه
فردي حداقل ٦٠دقيقه در نظر گرفته شده بود .دانشكده پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان محيﻂ پژوهش و جامعه

پژوهش اساتيد دانشكده پزشكي كه حداقل  ٥سال سابقه تدريس
در علوم پايه را داشته باشند بوده است.

شد .قابليت انتقال مطالعه ) ،(Transferabilityباتﻼش جهت اراﺋه
كاربرد تحقيق در ساير زمينهها ،صورت پذيرفت .موارد اخﻼق

پژوهش و رعايت حقوق شركتكنندگان درجريان انجام
مصاحبه به منظور رعايت مﻼحظات اخﻼقي مد نظر بود.

رضايت نامه آگاهانه از شركت كنندگان اخذ شد.

يافتهها:
به طور كلي با  ٢٠عضو هيات علمي گروههاي علوم پايه

سواﻻت مصاحبه ابتدا عمومي و سپس جزييتر مي شده است.

دانشگاه علوم پزشكي تهران مصاحبه صورت گرفت .ميانگين

به دانشجو چه چيزي به ذهن شما ميآيد برايم بازگو بفرماﺋيد؟ يكي

 ٢٣سال با دامنهي  ٥سال تا  ٣٢سال بوده است ٢٣ .درصد

براي مثال محقق پرسيد "وقتي ميگويم تدريس و يا آموزش دادن

سابقهي تدريس اعضاي هيات علمي شركت كننده در اين مطالعه،

از جلسات كﻼس خودتان را كه بطور معمول تدريس ميكنيد برايم

شركتكنندگان اين مطالعه ،مونث و بقيه ) ٧٧درصد( مذكر بودند.

گيري بدون هيچ محدوديتي تا زمان رسيدن به حدي كه اطﻼعات

كه هم گام با اهداف فرعي اين مطالعه بوده است شامل :روش

به مرحله اشباع برسند ادامه يافت.

مختلﻒ تدريس و موانع و تسهيل كنندههاي انتخاب روشهاي

بيان داريد" براي عميقتر شدن بيان تجربيات استفاده شد .نمونه

درون مايههاي اصلي استخراج شده از تجارب شركتكنندگان

جديدي از نمونههاي پژوهشي حاصل نگردد و به بيان ديگر دادهها

هاي مختلﻒ تدريس ،علل انتخاب و به كارگيري روشهاي

به منظور تجزيه و تحليل اطﻼعات حاصل از انجام پژوهش،

از روش تجزيه و تحليل محتوا استفاده شد .ابتدا محتواي مكتوب
هريك از مصاحبههاي پيادهسازي شده چندين بار مطالعه شد و

تدريس بوده است.

روشهاي مختلﻒ تدريس

هاي معنايي مرتبﻂ با هم كدهاي پژوهش حاصل شد .سپس با

و روشهايي ادغام يافته و تلفيقي بوده است .از مهمترين روش

شده ،طبقات و زير طبقات پژوهش مشخص شد و در نهايت با

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

صحت و استحكام مطالعه تحقيق ،با استفاده از معيارهاي

اراﺋه مفاهيم بهطور شفاهﻰ از طرف استاد و يادگيرى آنها از

شركت طوﻻني مدت و مشاركت و تعامل كافي با شركتكنندگان،

كار روش سخنراني را تشكيل مﻰدهد .در اين روش ،يك نوع انتقال

تكرار گام به گام جمعآوري و تحليل دادهها و بهرهگيري از

"روش خاصي رو امتحان نكردم .هميشه سخنراني بوده و

افزايش قابليت اعتماد داده ) (Dependabilityصورت پذيرفت.

براي كﻼسهاي درس با دانشجو ،با اون حجم زياد مطالب از

متعددي تقسيم شده و در ادامه با خﻼصهسازي بيشتر واحد

بودند در سه دستهي روشهاي سنتي و قديمي ،روشهاي نوين

بررسي تفاوتها و شباهتهاي موجود بين كدهاي استخراج

هاي سنتي كه اساتيد تجربه كرده بودند ميتوان به روشهاي

تحليل ارتباط طبقات استخراجي تمهاي پژوهش تدوين ميشود.

آزمايشگاهي اشاره كرد.

پيشنهادي  Gubaو  Lincolnبررسي شد ) .(١٨پژوهشگر با

طريق گوشكردن و يادداشت برداشتن از طرف دانشجو ،اساس

تﻼش بر افزودن اعتبار تحقيق ) (Credibilityنمود.

يادگيرى و رابطه ذهنﻰ بين استاد و دانشجو ايجاد مﻰشود.

بازبيني توسﻂ اساتيد راهنما ،مشاور و افراد صاحبنظر ،جهت

سعيام بر اين بوده كه هميشه در اون تايم محدودي كه داريم

جهت افزايش معيار تاييدپذيري دادهها ) ،(Confirm abilityاز

روش سخنراني استفاده كنم .خيلي خوب بوده به نظرم .حداقل
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سپس متن هر مصاحبه به واحدهاي معنايي )(Meaning Unit

روشهاي تدريسي كه اساتيد در اين مطالعه تجربه كرده

تبيين تجربيات و ديدگاه اعضاء هيات علمي علوم پايه دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در خصوص روش هاي مختلﻒ تدريس

ميترا سرشار و همكاران

مطمئن هستم همه ي موضوعاتي رو كه بايد به دانشجو آموزش

و درگير نمودن دانشجويان فعاليتهايي نظير نتبرداري از

پرسش و پاسخ روشﻰ است كه استاد به وسيلهي آن،

" ...البته لكچري كه من ميگويم شايد با آن لكچرهاي معمول

مﻰكند .در اين روش ،دانشجو تﻼش مﻰكند با كوششهاى

روش بحث گروهﻰ گفتگويﻰ است سنجيده و منظم دربارهي

بدم از اين طريق انتقال داده ام"...

دانشجو را به تفكر دربارهي مفهومﻰ جديد يا بيان مطلبﻰ تشويق

ذهني ،از معلوم به مجهول حركت كند .اين روش را "روش
سقراطﻰ" نيز گفتهاند.

"...روشهاي ديگه كه ازش استفاده ميكنم مطرح كردن سوال

است .يعني كﻼس را با سوال پرسيدن پيش ميبرم .فكر ميكنم

روش سقراطي ميگويند بهش .گويا سقراط هم ميرفته سر كﻼس
مطرح ميكرده ".

سوي دانشجو ،تشكيل گروههاي كوچك ،و غيره باشد.

يه ذره فرق داشته باشد .لكچرهايم كامﻼ  interactiveهست"...

موضوعﻰ خاص كه مورد عﻼقه مشترك دانشجويان در بحث

است .اساتيد به اين معتقد بودند كه روش بحث گروهﻰ براى
كﻼسهايﻰ قابل اجرا است كه تعداد دانشجو كم است..
آموزش مبتني بر حل مسئله

)Problem Based (PBL

) (Learningيكي از شيوههاي تدريس بسيار اثربخش و دانشجو

محور است .اين رويكرد بر اين فلسفه متكي است كه دانشجو در

روش نمايشﻰ بر مشاهده و ديدن استوار است .در اين

امر يادگيري بايد به خود جهت بدهد .در واقع دانشجو بايد به

و استاد طرز كاربرد وسيلهاى يا چگونگﻰ ساختن يك شيء

هدف بسيار مهم يادگيري مسئله محوري اين است كه

روش ،افراد مهارتهاى خاصﻰ را از طريق ديدن فرا مﻰگيرند
را نشان مﻰدهد.

دنبال يادگيري برود و مسايل علمي خود را حل نمايد .بطور كلي
دانشجويان دانش خود را در آينده در محيﻂ واقعي بكار ببرند.

"من هر موقع تدريسي داشته باشم كه نياز به نمايش يا

چندي است كه با برنامه ادغام يافته در گروه علوم پايه دانشگاه

در روش آزمايشگاهي و عملي ،مستقيماً چيزى آموزش داده

گروه علوم پايه از اين روش در حداقل يكي از جلسات خود

خود از طريق آزمايش به پژوهش بپردازند و جواب مسأله را

"به طور تمريني يكي از كﻼسهايمان را هم زمينه فراهم مي

پانتوميم براي بچه ها داشته باشه به نظرم بهترين بوده"...

نمﻰشود ،بلكه موقعيت و شرايطﻰ فراهم مﻰشود تا دانشجويان
كشﻒ كنند؛ به عبارت ديگر ،روش آزمايشﻰ فعاليتﻰ است كه در

ﻼ با به كار بردن وسايل و تجهيزات و
جريان آن ،دانشجويان عم ً

مواد خاصﻰ درباره مفهومﻰ خاص تجربه كسب مﻰكنند.

"ما چون درس  ...طوري است كه بخشي از آن را بايد

دانشجو به صورت عملي در آزمايشگاه ياد بگيرد .به همين خاطر

واحد درسي به دو بخش تئوري و عملي تقسيم ميشود .ساعاتي
از جلسات كﻼس را بايد در آزمايشگاه ،متدها و روشهاي

استفاده ميكنند.

كنند كه ما مثﻼ هم  PBLبگذاريم و اون كار رو هم انجام ميديم"

"تازگي  EDCدانشگاه ما تﻼش بر اين دارد كه كارگاه

هايي را براي اساتيد گذاشته ميشه كه مثله  PBL.TBLو

آسكي و نظير آنها .كه بيشتر"...

يادگيري مبتني بر تيم ) (Team Based Learning) (TBLبر

پاسخگويي فردي و تيمي ،تعامل گروهي و انگيزه مشاركت در
بحثهاي گروهي تأكيد دارد .كه از مراحل آمادگي ،آزمون فردي،

آزمون گروهي ،استيناف و اراﺋهي بازخورد تشكيل شده است.

از مهمترين روشهاي نوين كه از تجربيات اساتيد محترم

"من در آخرين جلسهاي كه دارم هميشه بصورت Team

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

ميكردم كه به صورت كامﻼ اتفاقي متوجه شدم كه توي اعﻼم

استخراج شد ،ميتوان به سخنراني فعال ،روش بحث گروهي،
برگزاري سمينار ،كنفرانس و كارگاه و استفاده از فيلم ،انيميشن،
اسﻼيد و سي دي و غيره نام برد.

سخنراني فعال روش مناسبي براي تدريس به دانشجويان

در بسياري از شرايﻂ است .مشروط به رعايت مراحل سخنراني
٣٠

 Base Learningتدريس ميكردم شيوه ي تي بي ال استفاده
مواردي كه بايد دانشجوها مطالعه بكنند يك اشتباهي صورت "...

پروژه مجموعهاي از فعاليتها است كه براي دستيابي به

منظور يا هدف خاصي انجام ميگيرد .يادگيري مبتني بر پروژه
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تشخيصي و آزمايشگاهي را به دانشجويان ياد دهيم"...

علوم پزشكي تهران ،اين روشها در حال اجرا هست .اساتيد

تبيين تجربيات و ديدگاه اعضاء هيات علمي علوم پايه دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در خصوص روش هاي مختلﻒ تدريس

ميترا سرشار و همكاران

يك فرآيند يادگيري است كه دانشجويان را براي حل مساﺋل و

موانع مكاني ،زماني ،تعداد دانشجو و تعداد اساتيد نيز

آموزش به روش ادغام يافته و تلفيقي ،آموزشي است كه

ممانعت ميكنند .از موانع مديريتي و ساختاري ميتوان به عدم

صورت ميگيرد و از طريق تلفيق موضوع هاي درسي گوناگون

مديران براي ايجاد تحولهاي سريع در روشهاي آموزشي،

برآورده نمودن نياز در تهيه محصوﻻت وارد مينمايد.

سازمانبندي آن با استفاده از خطوط موضوعي متنوع و متفاوت
روي زمينههاي وسيع تر مطالعه سرمايه گذاري ميكند.

"استاد مثله يك راننده اتومبيل ميمونه .بايد با توجه به

شرايﻂ كﻼس روش تدريسش رو انتخاب كنه" ".من هميشه

عواملي هستند كه از استفادهي اساتيد در روشهاي جديد
اجراي كارهاي مديريتي قبل از اجراي هر روش نوين ،عﻼقمندي
عدم هماهنگي مديران مختلﻒ در دانشگاه با يكديگر ،فرهنگ
مديران دانشگاه ،تصميمگيري متمركز مديران و عدم انتقال

اختيار به اساتيد و مديرگروهها ،آموزش در مقابل پژوهش و

خودم رو محدود به يك روش سر كﻼس نميكنم.چون اعتقاد

عدم وجود قانونهايي به جا اشاره كرد.

كه هست اينه كه يه جاهايي از كﻼس رو با روش سنتي يعني

در به كارگيري روشهاي جديد بوده است كه اساتيد به آن

بحث گروهي ،شايد يه پروژه بدم به بچهها شايد ازشون" ...

مصاحبهها استخراج شد :پژوهش ما جلوتر از آموزشمان است،

دارم هم روشهاي سنتي خوبه و هم روشهاي جديد ،چيزي
همون سخنراني معمولي و يه قسمتهايي از كﻼس شايد به

علل انتخاب و به كارگيري روشهاي مختلﻒ تدريس

تجربيات اساتيد در خصوص علل انتخاب و به كارگيري

روشهاي مختلﻒ تدريس نشان داد كه زمان آموزش ،تجهيزات
آموزش ،شخصيت استاد و ميزان عﻼقمندي او و عملكرد
صحيﺢ سيستم و نظام آموزشي از علل مهم تاثير گذار ميباشد.

" ...بله زمان كم است .و اﻻن در اين روش جديد دانشگاه

تهران كه داره اجرا ميشه اومدند دقيقا منطبق كردن بر واحدهايي
كه شوراي انقﻼب فرهنگي گفته .يعني اگه درس  ٢و نيم واحده
دقيقا اومدن ساعات كﻼس رو بر اساس ٢و نيم واحد در نظر
گرفته اند"..

اهميت نقش و عملكرد صحيﺢ سيستم و نظام آموزشي در

انتخاب روش تدريس توسﻂ اساتيد كم رنگ نبوده است .يكي از

اساسيترين شرايﻂ ﻻزم براي تدريس ،آشنايي با فنون و شيوه
"حاﻻ به صورت اتفاقي داشتم سيستم آموزشي آنها را

ميديدم ديدم آنها بيشتر به جاي اينكه به  Knowledgاهميت

بدهند ،كاربرد موضوعها را به دانشآموزان ياد ميدهند و چيزي

كه براي من خيلي قابل توجه بود اين بود ...و اﻻن وقتي نگاه مي

كنم سيستمهاي آموزشياي كه در دانشگاههايمان هم هست از
همان الگوها تبعيت كرده است .مثﻼ براي اينكه كار تيمي را در

دانشجوها تقويت كند برعكس" ...

موانع و تسهيل كنندههاي انتخاب روشهاي تدريس

اشاره كرده بودند .مواردي كه در تقابل آموزش و پژوهش از
قهقهرايي شدن آموزش فعلي ،نحوهي ارزشيابي در آموزش
متفاوت از پژوهش است.

"به هر حال مطمئننا نگاه كنيد كه سيستم آموزش زماني

ضربه خورد كه در  Promotionاعضاي هيات علمي ،ارزيابي
هاي آموزشي بايد حساب بكنيم كه خيلي كمرنگ تر از ارزشيابي

هاي پژوهشياند .يا اينكه بگوييم ارزشيابيهاي پژوهشي خيلي

دقيقتر از ارزشيابيهاي آموزشياند .و اين بزرگترين صدمه را

به سيستم آموزش كشور زد".

بﺤﺚ و نتيجه گيري:
در اين مطالعه ،اعضاي هيات علمي به اين اشاره داشتند كه

روش بحث گروهي بيشتر براي دانشجويان تحصيﻼت تكميلي
كاربرد دارد .در بحث گروهي با دانشجويان كارشناسي ارشد و

دكتراي تخصصي ،دانشجويان تمايل به مشاركت بيشتري نسبت

به دانشجويان ديگر دارند .بر اساس نتايج مطالعهي مهرام و
همكاران ) (١٩يادگيري در شيوه بحث گروهي عميقتر و مؤثرتر

به نظر ميرسد ولي اين عمق يادگيري را در آزمون پاياني نمي

ﻻ ميتواند به دليل اشكاﻻت مربوط به نوع
توان دريافت كه احتما ً

طراحي سؤاﻻت و تأكيد بر محفوظات فراگيران باشد.

تجربيات اساتيد در اين مطالعه بيانگر آن بود كه اكثر

اعضاي هيات علمي از روش سخنراني براي دانشجويان
پزشكي ،دندان پزشكي و داروسازي در دوره علوم پايه استفاده

ميكنند .در حاليكه در اكثر مطالعات و همچنين در مطالعهي
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هاي آن است.

آموزش در مقابل پژوهش يكي ديگر از عوامل ممانعت كننده

تبيين تجربيات و ديدگاه اعضاء هيات علمي علوم پايه دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در خصوص روش هاي مختلﻒ تدريس

ميترا سرشار و همكاران

صفري و قهاري ) (٢٠ميانگين نمره آزمون از روش سخنراني با

كنترل كه كﻼسهاي تئوري فقﻂ به صورت سخنراني و مباحث

ميانگين نمره رضايت كلي دانشجويان از روش سخنراني و

از روشهاي مورد استفاده در دنيا ،شركت فعال دانشجويان

يكي از روشهاي نويني كه اساتيد براي گروه علوم پايه

آموزش را به كار برد .مطالعات نشان داده كه مشاركت فعال

اختﻼف معنيداري از نمره آزمون روش مباحثه كمتر بود.
مباحثه اختﻼف آماري معنيداري نداشت.

تئوري و عملي مجزا برگزار ميشد بوده است ).(٢٢،٢٣

در تدريس است كه ميتوان با استفاده از پرسشهاي مؤثر ،هنر

مناسب و كاربردي ميدانستند روش آموزش مبتني بر تيم

دانشجو در امر يادگيري در دروس علوم پايه يكي از بهترين

حجم زياد مطالب اجباري واحدهاي درسي نميتوانستند استفاده

كﻼس شده و از حالت منفعل و شنونده خارج ميشود) .(٢٤در

) (TBLبوده است .اما اكثر اساتيد اين روش مناسب را به خاطر
كنند .در اين راستا مطالعهي برزگر و همكاران ) (٢١گزارش كرد

روشهاي يادگيري است كه باعث تشويق دانشجو به حضور در
مطالعه مروري صفايي و فرج زادگان ) (٢٥در رابطه با مشاركت

كه با تعيين محتواي دروس به صورت  non-core ،coreو

فعال دانشجويان ،با بررسي نظرات دانشجويان به نظر ميرسد

ميتوان زمينه استفاده از اينگونه روشهاي نوين در آموزش را

توجه در كﻼس ،تشويق به حضور در كﻼس ،عﻼقمند كردن

كاهش حجم ضروري محتواي دروس و برخي تغييرات ديگر

فراهم و از اين طريق كيفيت آموزش را ارتقا بخشيد.

از طرفي از تحليل دادههاي مطالعهي كيفي مهدوي و همكاران

) (٢٢در سال ١٣٩٢مضمون اصلي زمان بر بودن براي دانشجو و

استاد ،افزايش ارتباط دانشجو و استاد ،بالين موفق برا تئوري
موفق ،وارد چالش شدن استاد با دانشجو ،نشاطآور شدن

يادگيري استخراج شد .اساتيد بر اين اعتقاد بودند كه راحتي روش
تدريس سنتي ،الزام نبودن استاد به انتخاب روشهاي نوين
تدريس ،رغبت نداشتن دانشجويان به روشهاي نوين تدريس از
موانع اجراي يادگيري مبتي بر تيم از اساتيد ميشود.

سخنراني به همراه پرسش و پاسخ و استفاده از روشهاي

نمايشي نيز از روشهايي بود كه شركتكنندگان در اين مطالعه

محققين به اهداف آموزشي كه افزايش ميزان يادگيري ،تمركز و
دانشجو به درس باكتري شناسي بود رسيده و اين شيوه

آموزشي در بهبود يادگيري آنها مؤثر بوده است.

اساتيد در اين مطالعه بيان ميداشتند كه استفاده از روش

هاي نوين آموزش مادامي كه همراه با فراهم كردن تمهيدات

زماني ،مكاني و پرسنلي نباشد قابليت اجراي صحيﺢ و استاندارد
در ايران را نخواهد داشت .در مطالعه مرور نظاممندي كه كريمي

و همكاران با عنوان روشهاي نوين تدريس ،اثربحشي ﻻزم را

در آموزش علوم پزشكي ايران دارند؟ گزارش كرد كه روشهاي
نوين تدريس كه شامل روش حل مسأله ،روش بحث گروهي،

روش بستههاي فراشناختي و روش نقشه مفهومي ميباشد ،در
افزايش يادگيري ،رضايت دانشجويان از روش تدريس و

به كررات به آن اشاره ميكردند .آشنايي بيشتر اساتيد با فرايند

مشاركت دانشجويان و دوام بيشتر يادگيري تأثير داشت ).(٢٦

جديد تدريس ميتواند زمينه بهبود كيفيت برنامههاي آموزش

دادند نشان دادند كه اگرچه هر دو شيوه آموزشي مؤثر بودند اما

آموزش ،تدريس ،تئوريهاي يادگيري بزرگساﻻن و الگوهاي
مداوم را فراهم نمايد ).(٢٣

كوچك دروس عملي را به دانشجويان اراﺋه دادهاند .اما اين روش

همواره روش مناسبي در شرايﻂ متفاوت نخواهد بود .به

طوريكه كﻼس را به چند گروه كوچك تر تقسيم ميكنيم و از هر
گروه خواسته ميشود بخشي از مطلب مورد نظر را فرا بگيرند.

روش حل مسئله در ارتقا سطﺢ دانش و يادگيري ماندگار،

مؤثرتر از روش سخنراني بود .مطالعهاي ديگر نشان داد كه

سخنراني جايگاه خود را به عنوان يك شيوه آموزشي معتبر و
رايج در آموزش عالي حفظ نموده است ).(٢٨

اساتيد در اين مطالعه ،حضور دانشجو در كﻼس و مشاركت

فعال او را در حين اراﺋه درس در همهي روشهاي نوين واضﺢ

مطالعهاي نشان داد ،در گروه تجربي كه كﻼسها به صورت

ميدانستند .از بين عوامل دوازده گانهي مؤثر بر حضور

آزمون ميان ترم و پايان ترم به طور معناداري بيشتر از گروه

كاربرد مطالب اراﺋه شده كﻼس تئوري در بيمارستان بود.

همزمان تئوري و عملي در گروههاي كوچك انجام ميشد نمرات

٣٢

دركﻼسهاي درس نظري بيشترين ميانگين نمره مربوط به،
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ميترا سرشار و همكاران

تدريس بر بالين بيمار ،تسلﻂ استاد بر موضوع درسي ،اهميت

سپاسگزاري:

مؤثر دانشجويان پزشكي در كﻼس درس ميباشد و عواملي

مطالعه مشاركت ورزيدند و تجربيات خود را به اشتراك گذاشتند،

خستگي ناشي ازكﻼسهاي قبلي باعث غيبت دانشجويان پزشكي

تحقيقات و فناوري و معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي

با توجه به ماهيت كيفي مطالعه ،احتمال فراموشي برخي

است كه اين مقاله حاصل پايان نامهي دانشجويي خانم ميترا

وضرورت موضوع از عوامل دخيل بر ميزان و تداوم حضور

نويسندگان بر خود ﻻزم ميدانند تا از دانشجوياني كه در اين

مانند نامناسب بودن روش تدريس اساتيد ،كم بازدهي كﻼسها،

قدرداني نمايند .همچنين از حمايتهاي معنوي معاونت محترم

در كﻼس درس ميباشد ).(٢٩

ايران در اجراي اين مطالعه سپاسگزاري ميشود .ﻻزم به ذكر

خاطرات و يا عدم تمايل اساتيد براي بيان واقعي برخي تجربيات

و احساسات وجود دارد ،كه ميتواند محدوديتي براي تحقيق در

نظر گرفته شود .همچنين با توجه به انجام تحقيق در يك
دانشكده ،پيشنهاد ميشود تحقيقات گستردهتري در دانشكدههاي

ديگر نيز انجام گردد تا با آگاهي از تجربيات اساتيد ساير
دانشكدهها در مناطق مختلﻒ ،قادر به برنامهريزي جامعتر و

فراهم آوردن محيطي مطلوبتر جهت روشهاي تدريس باشيم.

نتايج اين مطالعه نمايانگر اين است كه اساتيد و دانشجويان

آمادگي تحول و نوسازي نظام آموزش پزشكي را دارند .تحول
در نظام آموزشي نيازمند كنشگراني است كه بتوانند خوب فكر

كنند ،خوب نظريهپردازي نمايند ،استدﻻل كنند و بتوانند نظريههاي
جديد را در عرصه عمل به كار گيرند .يكي از چالشهاي مهم در

كيفيت آموزش استفاده از روشهاي مختلﻒ و مناسب براي

سرشار ،در مقطع كارشناسي ارشد آموزش پزشكي ميباشد.

سهم علمي نويسندگان:
سرشار و حسن زاده مسئول ايده اين مطالعه بودهاند.

سرشار ،جويباري ،ثناگو ،سلطاني عربشاهي ،ممتاز منش و
مهرآور در طراحي اين مطالعه مشاركت داشتند .سرشار،
جويباري ،ثناگو و مهرآور در جمعآوري و تجزيه تحليل دادهها

مشاركت داشتند .سرشار و مهرآور در نگارش و تدوين اوليه

مقاله مشاركت داشتند .همهي نويسندگان در ويرايش نهايي مقاله
نيز با هم همكاري داشتند.

تعارض منافﻊ:
توسﻂ همهي نويسندگان اين مطالعه اعﻼم نشده است..

تدريس ميباشد.
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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.
Citation: Sarshar M, Soltani Arabshahi K, Mahasti Jouybari L, Mehravar F,
Momtazmanesh N, Sanagu A, etal. The Experiences and Perspectives of Basic
Sciences Faculty Members of Medical School of Tehran University of Medical
Sciences Regard to Different Teaching Methods. Journal of Development Strategies
in Medical Education 2014; 1(1): 27-36.

١٣٩٣  دوره اول شماره اول بهار و تابستان،مجله راهبردهاي توسعه در آموزش پزشكي

٣٦

