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 اهواز   شاپور یجنددانشگاه علوم پزشکی  ی،پزشک ی دانشکده یعلم یأتهعضو : ولؤمس ی یسندهنو*

  

آموزشیی   یمند تیرضا. مهم در وزارت بهداشت ایران است یها تیاولوآموزش پزشکی یکی از  :چکیده

. کنید  یمی ثر است و به دانشجویان در کسب نمرات بهتیر در دروسشیان کمی     ؤدر پیشرفت تحصیلی م

پیشرفت تحصییلی   و یمند تیرضااثر مشارکت آموزشی دانشجویان در  نییتعهدف از انجام این مطالعه 

بهداشیت وابسیته بیه     ی دانشیکده دانشجوی مقطع کارشناسی  021 هدف نیابه  لین یراستادر  کهبود 

. در ایین مطالعیه شیرکت کردنید     0131تا سیال   0131اهواز از سال  شاپور یجنددانشگاه علوم پزشکی 

 دانشیجو و  22بیه  ( تدریس و ارزشیابی توسط استاد)با روش سنتی  ها یماریبدرس دو واحدی مبارزه با 

نفر ارائه  13به ( ارزشیابی با مشارکت دانشجویان تدریس و) ن مطالعههمین درس با روش پیشنهادی ای

% 38 و % 32ی یپاییا  ی ویی با روا نامه پرسشدانشجویان با استفاده از  یمند تیرضادر پایان دوره  .گردید

مقایسیه    SPSS افیزار  نیرم  16 ی نسخهدو گروه در  هر یمند تیرضانمرات دانشجویان و  .محاسبه شد

 و درصید  0/22در روش پیشینهادی   یمند تیرضامیزان  کهنشان داد  سهیمقا نیانتایج حاصل از  .شدند

میانگین نمرات کسیب شیده   (. P<11/1) داری داشتندابود که اختالف معن درصد 8/11در روش سنتی 

دار ابود که از نظر آمیاری تفیاوت معنی    8/01 ± 4/1و در روش سنتی  0/08 ± 3/2در روش پیشنهادی  

 (.  P<11/1) بود

 هیا  آن یمنید  تیرضیا مشارکت دانشجویان در امر آموزش منجر به  کهنتیجه گرفت  که توان یم ،نیبنابرا

 .ثیرگذار استأکسب نمرات باالتر ت و در پیشرفت تحصیلی و شود یم

  ، پیشرفت تحصیلییمند تیرضامشارکت آموزشی،  :ها واژهکلید 
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 مقدمه

آمیوزش   آموزش پزشکی در وزارت بهداشت درمیان و 

پزشییکی بییه عنییوان ییی  اولویییت و بییا هییدف ایجییاد    

ی نگیرش  یمناسب کسب دانش مهارت توانیا  یها فرصت

سیالمت   ی عرصیه باور و عملکیرد بیرای دانشیجویان در    

کیه   یابد یماین هدف زمانی تحقق . شده است ریزی یهپا

درسیی   ی برنامیه دانشجویان فراگیری خود را در قالیب  

نکیه  آدرسیی بیا    ی رنامهب(. 0188 یزیعز)کسب نمایند 

علیوم پزشیکی    یهیا  دانشیگاه در  و در کشور هاست سال

وابسیته بیه    یهیا  دانشیگاه  وابسته به وزارت بهداشیت و 

هنییوز  ،شییود یمییاعمییال  یآور فیینوزارت تحقیقییات و 

 نتوانسییته اسییت بییا تحییوالت جهییانی همگییام شییود    

گفیت کیه یی      تیوان  یمزمانی (. 0134 یمهرمحمود)

درسی موفیق عمیل کیرده اسیت کیه در ابعیاد        ی برنامه

ادراکی و نگرشی دانشیجویان اثیربخش    ،مختلف تجربی

 ی نمیره را فراتیر از کسیب    ها آنموجبات رضایت  بوده و

 ی برنامیه ماهیت سینتی  . تحصیلی باال فراهم کرده باشد

درسی پزشکی در حال حاضر تأکید بر نقش فعال استاد 

و  ها ارزش و ها مهارتیا مطالب  ی دهنده انتقالبه عنوان 

درسیی،   یهیا  کتیا  نقش منفعل دانشجو در ییادگیری  

موفقیییت در آزمیون بییر اسییاس   اساسیی و  یهییا مهیارت 

(. 0131 یمحمید ) باشید  یمدرسی اعالم شده  ی برنامه

از  یا مجموعییهدرسییی حرحییی بییرای تییدار   ی برنامییه

ی یییادگیری بیرای فراگییران تحیت راهنمیا      یها فرصت

درسیی   ی برنامیه (. 2114 به ولتر) باشد یمن خود امعلم

 ی برنامهاز  ها آن ی تجربهمتعلق به فراگیران است که با 

زمانی (. 2111 وکس یاسپر) شود یماجرا شده ارزیابی 

درسی سیودمند بیوده اسیت     ی برنامهگفت ی   توان یم

که در عملکرد فراگیران تجلی عینیی و ملمیوس ایجیاد    

 (.0138 یدیسع) نمایدرا کسب  ها آنکرده و رضایت 

 یندی است که موجیب تییییرات مفیید و   آیادگیری فر

عمییل  احسییاس و در چگییونگی تفکییر، پایییدار  نسییبتاً

 همگیامی،  که از اصول آن همکیاری،  شود یمیادگیرنده 

 ینیییام) اسییت دهنییده آمییوزش ی تجربییهآگییاه کییردن و 

آموزش که بر اساس آمیوزش   یها روشیکی از (. 0134

ور اسیت ییادگیری بیا اسیتفاده از     دانشجو محی  پزشکی،

در آن دانشییجویان  و باشیید یمیی PALکمیی  همتایییان

ایین  . کننید  یمخود را در امر یادگیری کم   درسان هم

ییا آمیوزش    PBLروش در حقیقت نیو  تییییر یافتیه    

هیدف  (. 0133و امینیی   یکجور) له استأمبتنی بر مس

موفقییت   و منیدی  یترضیا از انجام این مطالعه بررسیی  

درسیی   ی برنامیه دانشجویان در کسب نمرات مطلو  از 

ارزشییابی   درس و ی ارائهمبتنی بر مشارکت دانشجو در 

 .ی آن بودینها

 ها روشمواد و 

حییی  و ،حراحییی 0131اییین مطالعییه کییه در سییال  

ملیی مبیارزه    ی برنامهدر درس 0131تا 0131 یها سال

بهداشیت وابسیته بیه دانشیگاه      ی دانشکدهبا بیماری در 

دو روش  ،اهیواز اجیرا شید    شیاپور  یجنید علوم پزشکی 

مورد مقایسیه  ( مورد مطالعه)و پیشنهادی ( رایج) سنتی

تیدریس توسیط   ( 0131) روش جیاری  در .قرار گرفتند

ارزشیابی آخر دوره  نرانی وسخ ی ارائهاستاد و به صورت 

. انجام شید  (MCQ)با روش امتحان کتبی چهار گزینه 

درسییی بییا رعایییت   ی برنامییه ،در روش مییورد مطالعییه

اعالم شیده توسیط آمیوزش دانشیکده بیه       یها سرفصل

صورت تلفیقی از ارائه توسط اسیتاد و دانشیجویانی کیه    

 از منیابع اینترنتیی و   خود مطلب مورد نظر را انتخیا  و 

در . انجیام شید   ،کیرده بودنید   یآور جمعمعتبر  دید وج

میورد پرسیش    دهنیده  ارائیه دانشجوی  ،پایان هر موضو 

داده شیده   یهیا  پاسی   استاد قرار گرفتیه و  و درسان هم

ارزشیابی به صورت  توسط وی به کم  استاد تصحیح و

 .انجام شید  21نمرهمبنای  معدلی از نمرات داده شده بر

امتحان کتبی از کل مطالیب ارائیه شیده     ،در پایان دوره

 درصیید21 ،ارائیه مطلیب   درصید 11بیر حسیب    انجیام و 

توسییط   یابیارزشییپاسیی  و   مشییارکت در پرسییش و 

آزمیون کتبیی آخیر دوره،     ی نمره درصد11و  درسان هم

در پایان دوره میزان  .ی دانشجو محاسبه شدینها ی نمره

 از قبیل  نامیه  پرسیش دانشجویان از حریق  مندی یترضا

 نامه پرسشی یروا یینتعبرای . تنظیم شده سنجیده شد

توسیط   نامیه  پرسیش  ییبازآزمااز روش آلفای کرونباخ و 

ی یی و پایییایییروا .کارشناسییان آمییوزش اسییتفاده شیید 

 .بییود درصیید38و درصیید32بییه ترتیییب  نامییه پرسییش

ثیرگییذار بییر رضییایت از قبیییل اسییتفاده از أمتییرهییای ت

، رضیایت از  (ل قبیل معدل کل سیا )خوابگاه، توان علمی 

کارمند بودن میورد تجزییه وتحلییل     تحصیلی و ی رشته

پرسیش در   8همچنین شیامل   نامه پرسش. قرار گرفتند

مطلب،  ی ارائه ی نحوه های ینهزمدر  مندی یترضامورد 

 نیو  پاسی ،  حضور در کالس، فرصت مشارکت، پرسش و

ارزشییابی   ی نحیوه  بودن مطالب، مفید بودن مطالیب، و 

بیه ترتییب بیرای خیلیی      1تا  0بین  سشبه هر پر. بود

. خیلی موافق داده شد ، موافق ونظر یبمخالف، مخالف،  

مخالف  نتایج به صورت موافق و ی یسهمقابرای سهولت 
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نیالیز  آ SPSS16 افیزار  نیرم در  هیا  دادهادغام شیده و  

دو روش بیا   دانشیجویان در هیر   منیدی  یترضیا . یدگرد

مقایسیه   tدو و معدل کسب شده با آزمیون   آزمون کای

 . دار تلقی شدامعن( p< 11/1) اختالف در سطح. شدند

 پژوهش های یافته

روش  نفییر از دانشییجویان بییا   13 ،در اییین مطالعییه 

 (شییاهد)نفییر بییا روش سیینتی  22و( مییورد)پیشیینهادی 

 ± 3/2معدل کل سیال قبیل در موردهیا     .مقایسه شدند

دو گروه از نظر  بود هر 0/01 ± 9/1و در شاهدها  1/04

 (. p< 11/1) توان علمی مشابه بودند

از گیروه شیاهد از    درصید 4/13گروه مورد و  درصد2/22

از گیروه میورد    درصید 20. خوابگاه استفاده کرده بودنید 

از گییروه شییاهد کارمنیید مراکییز بهداشییتی   درصیید 03و

تحصییلی در   ی رشیته مییزان رضیایت از   . درمانی بودند

. بیود  درصید 19 در گیروه شیاهد   و درصد 12 گروه مورد

دانشجویان در این مطالعه در گیروه   مندی یترضامیزان 

بیود   درصید 2/10در گیروه شیاهد    و درصید  9/11مورد 

(11/1>p  .) کسب شده در گروه میورد   ی نمرهمیانگین

بیود کیه از    8/01 ± 4/1و در گروه شاهد  0/08 ± 3/2

 در هر مندی یترضانتایج . دار بودانظر آماری تفاوت معن

در  هیا  آنآمیاری   ی یسهمقاو  2 و 0دو گروه در جداول 

 .نشان داده شده است 1 ی شمارهجدول 

 گیری یجهنتبحث و 

نشان داد  ،این مطالعه یها دادهنتایج حاصل از تحلیل 

ارائه  چنانچه دانشجویان در انتخا  موضو  مورد بحث و

رضییایت  ،ارزشیییابی مشییارکت داشییته باشییند   درس و

 کجیوری  . )بیشتری از درس مورد نظیر خواهنید داشیت   

در مطالعییات خییود بییه اییین  ( 0133امینییی )، (0133و

در امیر   درسیان  هیم که کم   اند داشتهموضوعات اشاره 

اعتماد به نفس  تقویت و پذیری یتمسؤولآموزش، حس 

یییادگیری در وی  و بییرد یمییرا  بییاال  دهنییدگان آمییوزش

بیه   ی دهنیده  آمیوزش . یابید  یمی تشویق شده و افیزایش  

 شیود  یمعواملی که در فراگیر باعث مشکل در یادگیری 

لیذا   ،آیید  یمی بیر   هیا  آنآگاهی داشته و در صیدد رفیع   

 یجییاداشیینونده  یییادگیریثیرگییذاری بیشییتری در  أت

محققان عقیده دارند که فراگیران این روش را . نماید یم

   بر آموزش مبتنی بر سیخنرانی توسیط میدرس تیرجیح     

مییزان زییادی بیا ایین      نتیایج مطالعیه میا تیا    . دهند یم

مطالعیات مشیابه دیگیری کیه     . مطالعات مشیابهت دارد 

به نقادی  بتوان نتایج این مطالعه را با آن مقایسه کرد و

یافت نشید ولیی دانیلسیون      ،بپردازیم مندی یترضااین 

منابع عیدم رضیایت دانشیجو را نداشیتن     0993 در سال

با افراد دانشگاهی، دسترسیی بیه   فرصت تحقیق، تماس 

مفیید   ارتباط افیرادی کیه نقیش فعیال و     منابع علمی و

گرچه نتایج این مطالعه مشابهت چندانی . داند یمدارند، 

فرصت فراگیران در دسترسی به  اما ،با این مطالعه ندارد

میورد   ی ینیه زمبه دست آوردن احالعیات در   اینترنت و

انتخا  موضو   ی ینهمزبحث و ارتباط با استاد خود در 

با برخی نتایج تحقیق دانیلسون مطابقت دارد که ممکن 

. دانشیجویان نقیش داشیته باشید     مندی یترضا است در

گوسکین اعتقاد دارد که دانشجویان که خود اثربخشیی  

بییرای یییادگیری ممکیین اسییت از انجییام  ،ینی دارنییدیپییا

که خود را اثربخش  ییها آنبر عکس  ،تکالیف فرار کنند

در  و کننید  یمی در انجام امور درسی مشیارکت   دانند یم

 ی یافتیه . نماینید  یمی برخورد با مشکالت تالش بیشتری 

 درس و ی ارائیه این مطالعه که مشارکت دانشیجویان در  

قابیل   مندی یترضاارزشیابی فعالیت آموزشی دیگران با 

 قبولی همراه بود که بیا نتیایج گوسیکین مطابقیت دارد    

  (.0994 ینگوسک)

کسییب  ایین مطالعییه نشیان داد پیشییرفت تحصییلی و   

نمرات باالتر در درس بیا مشیارکت دانشیجویان در امیر     

کسیب  . شیود  یمممکن  ها آنایجاد انگیزه در  آموزش و

دانشیجویان میورد    پیشرفت تحصییلی در  نمرات باالتر و

چ نقشیی و  مطالعه در مقایسیه بیا دانشیجویانی کیه هیی     

مشارکتی در امور آموزشی از قبیل انتخا  موضو  ارائه 

اییین موضییو   مؤیییدوارزشیییابی دوسییتان خییود ندارنیید، 

 همکاران نشان دادند وقتیی در  مهر محمدی و. باشد یم

وی در انتخا  موضو  میورد   ،دانشجو انگیزه ایجاد شود

آموزشیییی میییدون  ی برنامیییهچهیییارچو   عالقیییه در

بیه   یمنید  عالقیه تشویق شود با ( مشخص یها سرفصل)

به کسب  و پردازد یمتحقیق و مطالعه در زمینه مربوحه 

 یمهرمحمید ) شیود  یمدانش بیشتری منجر  احالعات و

 های یافتهزیادی با  ی اندازهنتایج این مطالعه تا (. 0181

دانشجویان دیگر که خیود   .دارد یخوان هممحمدی  مهر

نیییز بییه تحقیییق و  داننیید یمییرا در ارزشیییابی او سییهیم 

مطالعه در موضو  پرداخته لذا گیروه بیشیتری از افیراد    

 مطالییب نییو و کییالس در آن موضییو  مطالعییه کییرده و 

ینیید در پیشییرفت آاییین فر و کننیید یمییمعتبییری پیییدا 

 .کنید  یمی احالعیات کمی     تحصیلی و افزایش دانیش و 
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مشارکت دانشجویان در امر آموزش منجر بیه   ینبنابرا

 و در پیشیرفت تحصییلی و   شیود  یم ها آن مندی یترضا

 .ثیرگذار استأکسب نمرات باالتر ت

 مطالعه های یکاست

لعیه محیدود بیه    امط حجم نمونه کم و ،در این مطالعه

 را آننتیایج   تیوان  ینملذا  ،ی  درس بود ی  دانشکده و

تمییام  درس در ی ارائییهبییه کییل  فعالیییت آمییوزش و   

 لذا برای نتیایج بیشیتر و   ،آموزشی تعمیم داد های ینهزم

 ی نمونیه با حجیم   تر یعوسمطالعات  تر یکل گیری یجهنت

 متعییدد پیشیینهاد  یهییا دانشییکده بیشییتر در دروس و

 .شود یم

 تشکر وقدردانی

محمیدیان   که از آقایان لنیدی و  دانیم یمبر خود الزم 

 یآور جمیع بهداشت که در  ی دانشکدهکارکنان آموزش 

 .یمیتشکر نما ،اند نمودهاحالعات نهایت همکاری را 

 

 
 در گروه مورد ها یماریبدانشجویان بهداشت مقطع کارشناسی از درس مبارزه با  مندی یترضا -0ی جدول شماره

 نحوه ارائه نتیجه
حضور در 

 کالس

مشارکت 

 در بحث

پرسش 

 پاس  و

نو بودن 

 مطالب

مفید 

 بودن

نحوه 

 ارزشیابی

 مندی یترضا

 کلی

 موافق
(3/12 )

11 

(2/13 )

14 

(9/23 )

41 

(3/12 )

11 

(1/21 )

13 

(2/11 )

12 

(2/81 )

40 

(0/22) 

12 

 نظر یب
(1/22 )

01 
(2/01 )9 (1/1 )2 

(8/28 )

02 

(8/21 )

02 

(1/22 )

01 

(1/01 )

2 

(1/08) 

01 

 مخالف
(8/21 )

02 

(3/21 )

01 

(2/28 )

02 

(1/01 )

9 

(3/01 )

3 

(4/22 )

01 

(9/01 )

00 

(4/21) 

02 

 «باشند یماعداد داخل پرانتز درصد و اعداد خارج پرانتز تعداد دانشجویان »

 

 در گروه شاهد ها یماریبدانشجویان بهداشت مقطع کارشناسی از درس مبارزه با  مندی یترضا– 2ی  جدول شماره

 نحوه ارائه نتیجه
حضور در 

 کالس

مشارکت 

 در بحث

پرسش 

 پاس  و

نو بودن 

 مطالب

مفید 

 بودن

نحوه 

 ارزشیابی
 کلی مندی یترضا

 03( 1/29) 09( 2/11) موافق
(2/22 )

04 

(2/24 )

01 

(0/18 )

21 

(1/29 )

03 

(1/11 )

22 

(8/11) 

09 

 02( 3/21) 02( 4/09) نظر یب
(1/29 )

03 

(2/22 )

04 

(4/28 )

08 

(4/09 )

02 

(1/04 )

9 

(2/22) 

04 

 مخالف
(1/11) 

10 
(2/41 )23 

(4/43 )

11 

(2/11 )

11 

(1/11 )

22 

(2/10 )

12 

(1/11 )

10 

(8/42) 

29 
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 تحصیلی کسب نمرات کلی  و مندی یترضادو گروه تحت مطالعه از نظر  ی یسهمقا -1ی جدول شماره

 P value گروه شاهد گروه مورد یهگو

 - 09( 8/11) 12( 0/22) رضایتمندی موافق

 1110/1 29( 8/42) 02( 4/21) مخالف

 1110/1 8/01± 4/1 0/08 ±3/2 میانگین نمرات

 



 …ی آموزشیها تیدرفعالمشارکت دانشجویان                                                                                               19

 93119311  --  1919، زمستان و بهار ، زمستان و بهار 33یی  شمارهشمارهسال دوم، سال دوم،   شاپور،شاپور،  جندیجندی  آموزشآموزش  یی  توسعهتوسعه  یی  ههدوفصلنامدوفصلنام

Students’ participation in educational activities: A new experience in 

medical education 

 

Seyed Mohammad Alavi
1,*

 

Gholamhossein Sefidgaran
1 

1
: Faculty member of Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran 

*
Corresponding Author: Seyed Mohammad Alavi Faculty member of Jundishapur 

University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran 

Email: alavi1329dr@yahoo.com 

 

 
Abstract: Medical education is an important priority in health ministry of Iran. 

Satisfaction of education has an impact on scholar improvement and helps 

students to get better grades in their lessons. The aim of this study was to assess 

the role of student's participation in education.120 undergraduate health students 

in faculty of health affiliated to Ahvaz Jundishapur University of Medical 

Sciences took part in this study which was performed from 2004 to 2006. Sixty 

students by current method (teaching and evaluation only by the teacher) and 58 

students by offered methods were educated. Students participated in education 

(offered method) in the course of communicable diseases control by lecturing and 

evaluation their classmates. At the end of course, satisfaction of students was 

assessed using questionnaires with reliability and constancy of 82% and 87% 

respectively. Mean of student's grades were compared by t-test and satisfaction by 

chi square test. Satisfaction rates with offered method were 62.1% and with 

current method was 30.7%. There was significant difference between two groups 

(P<0.05). Mean grades achieved by students in final evaluation in group educated 

by current method was 13.7± 3.4 and in offered method was 17.1±2.8. Difference 

between two group was significant (p<0.05). Student's participation in education 

results in satisfaction and is effective in scholar improvement. 

Keywords: Educational participation, Health student, Satisfaction, Ahvaz 
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