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   زاده یریانوزبابک  :مسؤول ی یسندهنو*

دانش باید مهندسی بهداشت محیط  ی رشته ارشد یکارشناسمقطع  کارشناسی و  گان آموخت دانش: دهیچک

و  بنتابرای  میتزان دانتش   . پژوهشی را داشتته باشتند   ی پروژهو طراحی برای انجام یک  یزیر برنامهالزم برای 

با توجه به مطالب فوق لزوم  .برخوردار باشد در ای  زمینه باید از سطح باالیی گان آموخت دانش ای  توانمندی

دانشتجویان بتا   مراجعته بته    .رسد یمضروری به نظر  "روش تحقیق"درس کارگاه یا  کمیت و کیفیت ارزیابی

متورد توجته     یهتا  جنبته ارایته شتده و    یهتا  جنبته تهیه شتده کته تمتامی     ی نامه پرسشاز و استفاده  کمک

مورد نیتاز در   یها داده کسب مناسب و آسان راه شد، ریپذ امکاندانشجویان در ای  زمینه را در بر گرفته بود 

در نهایتت پتس از رستد جتداو       . رار گرفتت  مورد توجه قو سپس تجزیه و تحلیل در ای  زمینه  ای  زمینه 

نتایج بررسی نشتان   .ارایه گردیددر مجموع پیشنهاداتی برای بهبود کمی و کیفی ای  درس  ها دادهحاصل از 

بعضی . درس به صورت فعلی تأکید کردند ی ارائه ی نحوهدرصد موارد دانشجویان بر  59تا  06داد در مجموع 

کنتونی   طیشراحمایت از . مورد توجه و تأکید دانشجویان قرار گرفته است روش تحقیق بیشتر یها بخشاز  

یک پروپوزا  که قابلیت اجرایی و کاربردی داشته باشتد، از نتتایج مهتد     ی ارائهو  به صورت کارگاهی تدریس

و زمان  فراهد آوردن شرایط کارگاهی وبه صورت روش تحقیق درس  یها بخش تمام  اجرای. ای  بررسی بود

تخصصتی   یهتا  بختش نگارش یک پروپوزا  به صورت واقعی  و کمک گرفت  از اساتید مربوط بته   برایفی کا

 متورد توجته  تحصتیلی    ی کارنامته گنجاندن ای  درس با در نظر گرفت  نمره در . مورد نظر از نتایج دیگر بود

روش تحقیتق در   دانشجویان ای  رشته قرار گرفت، ضم  ای  که برقراری یک درس دو واحدی تحت عنتوان 

 .ضروری است مدت یطوالن

، دانشتگاه علتوم پزشتکی    ، کارشناسی، مهندسی بهداشت محیطارشد یکارشناسروش تحقیق، : ها واژه یدکل

 کاشان
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 مقدمه 

 یشرفتپبردن سطح  و بهتری  روش باال ی تر ارزشبا 

 یشتبرد پاستت و   یعلمت  یها تالش یشبردپ ،جامعه یک

 یستر مو پتژوهش   یتق تحقبه جتز از راه    یعلم یکارها

 یشپت هتر جامعته    یواقع یازهایناز  یآگاه. نخواهد بود

انجام هر . است یعلمانجام هر گونه پژوهش  یبرا ینهزم

 یانستان  یتروی نو  یریتمتد بته   یقتاتی تحق یتفعالگونه 

در . است یازمندنو متخصص و ابزار و لوازم خود  کارآمد

 یتروز د یاندانشجوامروز و  گان آموخت دانش  ،ینهزم ی ا

فعتتا ،  یتتروین ی تتتر بالنتتدهو   ی کارآمتتدتربتته عنتتوان 

پتژوهش   ی حوزهعامل در  ی تر مهدسرزنده و تازه نفس 

 ی یهسترما پژوهشتگران جتوان و    یت  ا یتهدا. باشند یم

بته   ییگتو  پاست   یقاتیتحق یها طرح یاجرادر  بها رانگ

، یرانمتد  ی عمتده  یفوظتا از  یامتروز  یزنتدگ  یازهاین

بختتش .  بختتش بهداشتتت استتت  کارمنتتدانو  یداستتات

رو به گسترش  یازهاینبه  ییگو پاس بهداشت به خاطر 

مهتتد  ارکتتاناز  ،یانستتان ی جامعته هتتر  یستتالمت ی تتأم 

 ی دانشتکده محقتق جتوان    حرکتت . شتود  یمت محسوب 

در مقاطع  یطمحبهداشت  یمهندس ی رشتهبهداشت در 

 کته ارزشمند استت   یگامکارشناسی و کارشناسی ارشد 

و  بخشتی  یآگتاه  .راستا برداشتته شتده استت    ی همدر 

را  یزنتدگ  یبهتا ارزش و  توانتد  یمجامعه  یتوانمندساز

مقتاطع مختلتف    گان آموخت دانشو  یدنما یاننما یشترب

با توانمند شتدن بترای انجتام     یطمحبهداشت  یمهندس

نقش با ارزش خود را بته   توانند یمتحقیقاتی  یها پروژه

 یهتا  شتاخه و  هتا  حتوزه مانند تمتامی  . نمایند یفاا یخوب

نیروهتای متاهر،    یریکتارگ  بته آموزشی تعلید و تربیت و 

مجرب و متخصص، به منظور حتل مشتکالت بهداشتتی    

هتتر  م یروسستت) استتت یرناپتتذ اجتنتتابامتتری  ،جوامتتع

در  یطمحت بهداشت  یمهندس گان آموخت دانش(. 2662

 ی نحتوه بایتد از    ارشتد  یکارشناست مقاطع کارشناسی و 

مختلتف   یهتا  بخشپروپوزا  و چگونگی نگارش  ی یهته

آن آگاه باشند و بتوانند در متدت زمتانی معتی  اهتدا      

عملی ای  پروپوزا  را در عرصه یا فیلد یا آزمایشگاه بته  

 .پایان رسانده و نتایج آن را برای  انتشتار آمتاده نماینتد   

 یطمحت بهداشت  یمهندس ی رشتهدر  گان آموخت دانش

در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بتا استتقرار در   

اکتتز تحقیقتتاتی بتته صتتورت ییتتر مستتتقید درگیتتر    مر

واگیتر و حتل دیگتر     هتای  یمتاری ب   کنتر  یزیر برنامه

نقتش همکتاری و    و شتوند  یمت ل زیست محیطتی  یمسا

تحقیقاتی مرتبط با بهداشت محیط را  یها طرحرهبری 

بتارون و همکتاران   ) بته عهتده داشتته باشتند     توانند یم

 (.  7551، وارکی ویسر 7551

استاس    درس روش تحقیق کته بتر   ی هعمد یها بخش

نیازها توسط سازمان بهداشتت جهتانی تنظتید و تهیته     

به زبانی ساده نگارش یافته  کته بایستتی    ،گردیده است

بتته صتتورت عملتتی و کارگتتاهی و ایفتتای نقتتش توستتط  

. پروپتوزا  برستد   ی یته تهعملی و  ی یجهنتفراگیران به 

منبتتاع کالستتیک و آکادمیتتک درس روش تحقیتتق بتته  

واحد  است کته توستط گتروه بتورد بهداشتت       2ان میز

محیط بته صتورت درس اختیتاری فقتط بترای مقطتع       

کارشناسی ارشد بهداشت محیط در فهرست واحتدهای  

ولی  بترای کارشناستی ایت      ،درسی گنجانده شده است

واحد از حجد واحتدهای کتارآموزی و    2رشته به میزان 

توسط گروه بهداشت محیط دانشگاه در نظر گرفته شده 

به صتورت کارگتاهی     اکنون هد ،تدریس ای  درس .است

سا  گذشته برای مقطع کارشناستی و در   76و در طو 

عملتی   ارشتد  یکارشناست سا  گذشتته بترای مقطتع     3

 .است گردیده

بنابرای  بررسی چگونگی هماهنگ بودن محتوای ایت   

ایت    رشتته در  یت  ادانشتجویان   های یازمندیندرس با 

تربیت نیروهای انستانی  . رسد یممقاطع ضروری به نظر 

 ی عهتده بهداشتتی بته    های ینهزمدر  یا حرفهتوانمند و 

حقیقتی و  ) کشور استت  یها دانشگاهآموزشی  یها گروه

تتدوی    یهتا  برنامته در صورتی کته  (. 2667 یآباد فتوح

آموزشتتی نیروهتتای متخصتتص تحتتت تعلتتید و   ی شتتده

علمتی آموزشتی، مطتابق شترح      یهتا  گتروه آموزش در 

ختدمات و نیازهتای     ی عرصته آنتان در   ی محولهوظایف 

ابع و امکانتات  منت  کته  یت  اواقعی جامعه نباشد، عالوه بر 

تخصیص داده شده به هدر رفته است، عمر مفید و س  

مناسب آموزش جوانان نیز تلف شده به هدر رفته است، 

تالشی اساسی در جهت حتل مشتکالت و رفتع     و نهایتاً

مرنتدی و  )نیازهای روبه رشد جوامع انجام نشتده استت   

، هتا  مهتارت فکری،  های یتقابل که یراز( 7557همکاران 

روهای انسانی و حجتد دانتش منتشتر شتده از     دانش نی

 شتود  یمت توسعه و پیشرفت جوامتع تلقتی    یها شاخص

اخیتر تربیتت    یهتا  سا در  (.7550حمدی و همکاران )

 ی رشتته  یتژه و بته مختلتف   یهتا  رشتهنیروی انسانی در 

در مقاطع کاردانی،  ای یندهفزابهداشت محیط به صورت 

 روند افزایشی داشته استت  ارشد یکارشناسکارشناسی و 

 7356ای  افزایش در سا  ( 2663ملکوتیان و پرورش )

بوده استت ایت  در    یرگ چشد ارشد یکارشناس ی دورهدر 
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      متدون جهتت آمتوزش،     ی برنامته شرایطی استت کته   

حتا    و توانمندسازی مطابق بتا نیازهتای در   یریکارگ به

ی و بته  بنابرای  بتازنگر . تغییر جامعه در دسترس نیست

  بهداشتتی    یهتا  رشتته آموزشتی   یهتا  برنامهروز نمودن 

بهداشت محیط بتر استاس نیازهتای موجتود در      یژهو به

 ی برنامته  ستازی  ینته بهتغییتر یتا    .جامعه ضروری استت 

و  یتوانمندستاز جمله تدابیری است که بته   آموزشی از

بهداشت محیط را  ی رشته گان آموخت دانش یریکارگ به

مختلف افتزایش داده و ارتر مناستب در     یها سازماندر 

متعاقب ای  ضرورت  .آنان خواهد داشت کاری یبکاهش 

ممک  است لزوم تغییراتی در کمیتت و کیفیتت دروس   

.  مختلف از جمله درس روش تحقیق بته چشتد بختورد   

چون منبع مناسبی جهت چگتونگی رونتد تغییترات در    

  ایت  ی ارائته دسترس نبود، و ازطرفی پس از چند ستا   

درس به ای  شکل و محتوا بازخورد روشت  و عینتی در   

بنابرای  راه اساستی  ایت  تغییترات الزم،     ،دسترس نبود

 ی نقطته درس به عنتوان   یمحتواارزیابی کیفی و کمی 

بنابرای  در ای  جهت  با .  شروع مد نظر قرار گرفته شد

مراجعه به دانشجویانی که در ای  دوره شرکت نمتوده و   

و ستپس    ها دادهراه فوری کسب  نامه پرسشبا کمک از 

 .تجزیه و تحلیل در ای  زمینه بود

  ها روشمواد و 

االت بستته در  ؤکته شتامل ست    یتی ا نامته  پرستش  ابتدا

خصوص محتوای درس روش تحقیق و کمیت و کیفیت 

 نامته  پرسش. طراحی شد ،تغییرات مورد لزوم در آن بود

معیتار   ،گرفتت در پایان ترم در اختیار دانشجویان قترار  

 یهتا  ترمورود شرکت در مطالعه گذراندن ای  درس در 

. گذشته در همی  دانشگاه و توستط همتان استتاد بتود    

ی و یبتته تنهتتا  ارشتتد یکارشناستتتمتتامی دانشتتجویان  

ی یتا 4تا  2 یها گروهدانشجویان کارشناسی  به صورت 

بایستی یک پروپوزا  طرح تحقیقاتی که  ،در پایان دوره

. انتخاب نموده آماده کرده باشتند  شانخود عنوان آن را

 یا نامته  پرستش پتژوهش  در ایت    ها دادهگردآوری ابزار 

ستتؤا  بتتود  کتته از دانشتتجویان مقتتاطع     96حتتاوی 

بهداشتت محتیط    ی رشتهکارشناسی و کارشناسی ارشد 

که درس روش تحقیق را به صتورت کارگتاهی گذارنتده    

یق در ای  سؤاالت میزان اهمیت درس روش تحق .بودند

بهداشت محیط، میزان حجد درس بر  ی رشتهارتباط با 

حسب واحد، ضرورت ارائه درس به صورت کوتتاه متدت   

 71تتا   70 تترم  طو روزه یا در  9تا  3یعنی یک گارگاه 

درس بته   ی ارائته جلسه به صتورت کارگتاهی، ضترورت    

   ارزیتتابی، اهمیتتت  ی نحتتوهصتتورت نظتتری یتتا عملتتی،  

 انند انتخاب عنتوان تحقیتق،  مختلف کارگاه م یها بخش

نتوع مطالعته،    له، اهدا  و فرضیات و متغیرها،أبیان مس

، اصتو   ها دادهجمع   یها روش، ها داده یآور جمعفنون 

کتتار و  ی برنامتته ،یبنتتد زمتتاناختتالق در پتتژوهش،  

تترم، ارائته توستط     ارزیتابی پایتان   ی نحوه، یبند بودجه

به درس، شرکت دانشتجویان   یمند عالقهاساتید، میزان 

مختلف از کارشناسی تتا مقتاطع    یها رشتهدر مقاطع و 

 . تکمیلی را در بر گرفته بود

اولیته آن   ی مطالعته با توجه بته   نامه پرسشی ای  یروا

  هتا  آناز نظتر   ،یتد قترار گرفتت   أیتوسط اساتید متورد ت 

 یهتا  استتنباط اطالعات متناستب بتا    یآور جمع ی نحوه

برای آن چیتزی   نامه پرسشبنابرای  . شدبا یممورد نظر 

      توانتتد یمتتمناستتب استتت و  ،را کتته بایتتد انتتدازه کنتتد 

ی مربوط به ربات، یعنتی حصتو    یپایا. کند یریگ اندازه

 نامته  پرستش یک نتیجه به طور مکرر است در ای  مورد 

اولیتته در دو تکتترار بتتی  دانشتتجویان توزیتتع و پتتس از  

  دو هفتته توستط    ی هفاصتل توضیح الزم در دو زمتان بتا   

 یهتا  پاست  که میزان  ییها پرسش. تکمیل گردید ها آن

از  ،داشتت  یختوان  هتد درصتد بتا هتد     06کمتر از  ها آن

 یختوان  هتد که میزان  ییها پرسش .مطالعه حذ  گردید

ی یروی هد رفته میزان پایا. درصد بود 06بیش از  ها آن

 .شتد  یتری گ انتدازه درصد  59تا   06بی  نامه پرسشای  

بر اساس منابع کالسیک و آکادمیک ایت    ها نامه پرسش

دانش که از انتشارات سازمان بهداشت جهانی و به زبان 

 . استفاده گردید ،فارسی ترجمه شده بود

بهداشتتت  ی رشتتتهبتتر حستتب ورودی ستتا  و مقطتتع 

محیط به دانشگاه تعداد متفاوتی دانشجو در آن فعاالنته  

. صد تغییتر داده شتد  به در ها دادهتمامی . شرکت کردند

بهداشتتت  ی رشتتتهوی جدانشتت  07در مجمتتوع  تعتتداد 

واجتتد شتترایط  ارشتتد یکارشناستتمحتتیط کارشناستتی و 

از ایت  تعتداد   . فعاالنته در ایت  بررستی شترکت کردنتد     

دانشتجوی   92و  ارشتد  یکارشناست دانشجوی  5دانشجو 

توستتط  نامتته پرستتشپتتس از تکمیتتل . کارشناستتی بتتود

حاصتتل از آن  یهتتا ادهددر مطالعتته  کننتتدگان شتترکت

شدند و متورد   یبند دستهسؤاالت  یها پاس استخراج و 

 . تجزیه و تحلیل قرار گرفت



       25                                                                                                                                                          وزیریان زاده و همکاران  

   93119311  --1919زمستان و بهار زمستان و بهار   ،،  33یی  شمارهشماره  سال دوم ،سال دوم ،  ،،شاپورشاپور  جندیجندی  آموزشآموزش  یی  توسعهتوسعه  یی  دوفصلنامهدوفصلنامه

 نتایج 

 ی رشتته نفتر دانشتجوی    03در ای  بررسی از تعتداد  

(  درصتتد 19/74)نفتتر  5 ،مهندستتی بهداشتتت محتتیط 

و متعلتق بته دو دوره و ستا  ورودی و     ارشد یکارشناس

در مقطع کارشناستی و متعلتق   ( درصد 29/19)نفر  92

ویان فتوق ایت    جتمتامی دانشت  . به سه دوره ورودی بود

 سا  یدندرس را در بدو ورود به دانشگاه یعنی در اولی  

پروپتوزا  بتا    ی یته تهاخذ کرده بودند و همگی موفق به 

نتتایج مطالعته    . شده بودندعنوان فرضی طرح تحقیقاتی 

درصتتد دانشتتجویان میتتزان   1/31کتته  دهتتد یمتتنشتتان 

بهداشت محیط را  ی رشتهارتباط درس روش تحقیق با 

درصتد  نستبتاً زیتاد و     23درصد زیتاد و   30بسیار زیاد 

 تحصتیلی خودشتان    ی رشتته آن ییر مترتبط بتا    ی یهبق

درصد درس روش  16در همی  ارتباط حدود . دانند یم

واحد بستیار زیتاد، زیتاد و نستبتاً       2یق را به میزان تحق

درصتد از دانشتجویان     92و حتدود   داننتد  یمزیاد کافی 

. دانند ینم واحد الزم 3افزایش واحد درسی را به میزان 

درصد از دانشجویان  کتاهش درس   12در ضم  حدود 

در همی  ارتباط بیش . نمایند یمواحد رد  7را به میزان 

 یهتتا دورهدرصتتد دانشتتجویان حتتذ  درس را در  51از 

حتدود   .داننتد  یمنادرست  ارشد یکارشناسکارشناسی و 

درس روش تحقیتق را   ی ارائته درصد از دانشجویان  25

روزه  9تتا   3به صورت کوتاه متدت یعنتی یتک گارگتاه     

آن را مناستب   ی یهبقبسیار زیاد تا نسبتاً زیاد مناسب و 

درصتد از دانشتجویان  ضترورت گترفت       40. داننتد  یم

دروس ییرکارگتاهی   ی یته بقمانند  یا نامه پرسشآزمون 

در پایان ترم به منظور سنجش را،  بسیار زیاد تا نستبتاً  

 52حتدود  . دانند یمآن را مناسب  ی یهبقزیاد مناسب و 

درس روش تحقیتق   ی ارائته درصد دانشجویان ضترورت  

درصد  1نامناسب و فقط  ا  کامالًفقط به صورت نظری ر

جدو  شتماره   .دانند یمآن را بدی  نحو مناسب  ی ارائه

بهداشتت   ی رشتته ، درصد فراوانی نظرات دانشتجویان  7

کارشناستی ارشتد بتا کلیتات درس      محیط کارشناسی و

 ی نحتوه کافی بتودن،   روش تحقیق مانند میزان ارتباط،

 دهتتد      یمتته، کتتاهش یتتا افتتزایش واحتتد را نشتتان   ئتتارا

 (. 7جدو  )

دانشجویان در ای  درس کته بته صتورت کارگتاهی          

ختود را   یها عنوانساعته  2 ی جلسهدر دو  شد یماجرا 

در  کننتده  شترکت مطرح و آن را در معتر  دیتد افتراد    

نتتایج  . دادنتد  یمت کارگاه یا دوستان دانشجوی خود قرار 

  کتتاهشدرصتتد ضتترورت  22مطالعتته نشتتان داد حتتدود 

زمان انتخاب عنوان پژوهش را از بسیار زیتاد تتا نستبتاً    

و بقیته یعنتی اکیریتت قریتب بته       اند نمودهزیاد ارزیابی 

درصتتد ایتت  زمتتان را مناستتب  11اتفتتاق یعنتتی حتتدود 

بیتان   کتاهش درصتد ضترورت    26از  کمتتر  .انتد  دانسته

یار زیاد تتا نستبتاً زیتاد ارزیتابی     له پژوهش را از بسأمس

و بقیه یعنی اکیریتت قریتب بته اتفتاق یعنتی        اند نموده

 71. انتد  دانستته درصد ای  زمان را مناستب   16بیش از 

پژوهش را از بسیار  ی مسألهبیان  کاهشدرصد ضرورت 

و بقیه یعنی اکیریتت   اند نمودهزیاد تا نسبتاً زیاد ارزیابی 

درصتد ایت  زمتان را      12از قریب به اتفاق یعنی بتیش  

درصتتد ضتترورت کتتاهش   9/29. انتتد دانستتتهمناستتب 

متغیرهای پژوهش را از بسیار زیاد تا نسبتاً زیاد ارزیابی 

درصد ای  زمان را مناستب   9/14و بقیه یعنی  اند نموده

درصد ضرورت کاهش فرضیات و سؤاالت    71. اند دانسته

و  اند نمودهرزیابی را از بسیار زیاد تا نسبتاً زیاد ا پژوهش

  12بقیه یعنی اکیریت قریب بته اتفتاق یعنتی بتیش از     

درصتد   2/20. انتد  دانستته درصد ایت  زمتان را مناستب    

را از بسیار زیاد تتا نستبتاً    ها واژهتعریف  کاهشضرورت 

و بقیته ایتت  زمتان را مناستتب    انتتد نمتوده زیتاد ارزیتتابی  

 هشکاانواع مطالعه  کاهشدرصد ضرورت 70 .اند دانسته

و بقیته   انتد  نمتوده را از بسیار زیاد تا نسبتاً زیاد ارزیتابی  

درصتد    14یعنی اکیریت قریب به اتفاق یعنی بتیش از  

درصتتد   29حتتدود . انتتد دانستتتهایتت  زمتتان را مناستتب 

پتژوهش را از   یها داده یآور جمعروش  کاهشضرورت 

و بقیته یعنتی     انتد  نمودهبسیار زیاد تا نسبتاً زیاد ارزیابی 

درصتد    1. انتد  دانستته درصد ایت  زمتان را مناستب     19

پتژوهش را از   یها داده یآور جمعفنون  کاهشضرورت 

و بقیته یعنتی    انتد  نمودهبسیار زیاد تا نسبتاً زیاد ارزیابی 

درصتد آن را    52اکیریت قریب به اتفاق یعنی بتیش از  

   کتتاهشدرصتتد ضتترورت  4/74. انتتد دانستتتهمناستتب 

پتژوهش را از بستیار زیتاد تتا      کار یطراحو  یزیر برنامه

و بقیتته آن را مناستتب  انتتد نمتتودهنستتبتاً زیتتاد ارزیتتابی 

بختش بودجته     کتاهش درصد ضرورت  1/26. اند دانسته

. انتد  نمتوده پژوهش را از بسیار زیاد تا نسبتاً زیاد ارزیابی 

ی شتدن پروپتوزا  تهیته شتده     یدرصد ضرورت اجرا 14

و  اند نمودهیاد تا نسبتاً زیاد ارزیابی پژوهش را از بسیار ز

. انتد  دانستته درصد آن را کد یا نامناستب   70بقیه یعنی 

ه عناوی  پژوهشتی توستط   ئدرصد ضرورت ارا 96 حدود

   دانشتتجویان را از بستتیار زیتتاد تتتا نستتبتاً زیتتاد ارزیتتابی 

  و  همتتی  میتتزان آن را کتتد یتتا نامناستتب    انتتد نمتتوده

ه درس روش ئت ضترورت ارا درصتد   31حدود . اند دانسته
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تحقیق به دانشجویان مقاطع مختلف در یک کالس را از 

درصتد   02و  انتد  نمتوده زیاد تا نسبتاً زیاد ارزیابی  بسیار

ه آن را به دانشجویان مقاطع مختلف در یک کتالس  ئارا

درصتتد حضتتور   02بتتیش از . انتتد دانستتتهنامناستتب 

مختلف در یک کالس را نامناسب  یها رشتهدانشجویان 

و در  انتد  نمودهو بقیه از بسیار زیاد تا نسبتاً زیاد ارزیابی 

درصد حضور دانشجویان مقاطع تکمیلی  16آخر حدود 

آن را  ی یته بقو ییر تکمیلی در یک کتالس نامناستب و   

، درصد فراوانی نظرات 2جدو  شماره  .دانند یممناسب 

ط کارشناستتی و بهداشتتت محتتی ی رشتتتهدانشتتجویان 

درس روش تحقیتق   یها بخشدر مورد  ارشد یکارشناس

 (.  2جدو  ) دهد یمنشان 

 بحث

نتایج پژوهش نشان داد دانشجویان در خصتوص ایت    

درس و اجزای مربوط به کیفیت و کمیت و محتتوی آن  

نشتان داد کته    ی مطالعته . انتد  نمودهنظرات روش  بیان 

ری و کمیتت  بیشتر دانشجویان وجود ای  درس را ضترو 

.  داننتد  یمت واحتد کارگتاهی مناستب     2آن را به میتزان  

روش تحقیتق فقتط بته     ی ارائهبیشتر دانشجویان موافق 

نتتایج مطالعته نشتان    . صورت عملی و کارگاهی هستند

درصد دانشجویان میتزان ارتبتاط    51که حدود  دهد یم

بهداشتتت محتتیط را از  ی رشتتتهدرس روش تحقیتتق بتتا 

بسیار زیاد تا نسبتاً زیاد و فقط درصد کمتی آن را ییتر   

در همی   . دانند یمتحصیلی خودشان  ی رشتهمرتبط با 

ارتبتتاط بیشتتتر دانشتتجویان درس روش تحقیتتق را بتته  

واحتد بستیار زیتاد، زیتاد و نستبتاً زیتاد کتافی         2میزان 

درصتتد از دانشتتجویان  12در ضتتم  حتتدود  داننتتد یمتت

 تتوان  یم. نمایند یمواحد رد  7ش درس را به میزان کاه

داشتتت  آگتتاهی الزم در متتورد  یتتلدل بتتهنتیجتته گرفتتت 

دانشتگاهی از جملته    یها رشتهپژوهش و اهمیت آن در 

الزم بترای   ی یزهانگبهداشت محیط دانشجویان  ی رشته

جهتت نگتارش پروپتوزا  را بته      یریکتارگ  بهفراگیری و 

در همتی  ارتبتاط بتیش از    . ندباش یمکافی دارا  ی اندازه

 یهتتا دورهدرصتتد دانشتتجویان حتتذ  درس را در   51

حتدود  . داننتد  یمنادرست  ارشد یکارشناسکارشناسی و 

ه درس روش تحقیتق را بته   ئدرصد از دانشجویان ارا 17

روزه را  9تتا   3صورت کوتاه متدت یعنتی یتک گارگتاه     

در  ایت  درس  ی ارائهبنابرای  از روند . دانند یمنامناسب 

نتیجه گرفتت   توان یم ،دارند مندی یترضا ترم یکطو  

و درگیتر شتدن    تترم  یتک ماندگاری یک درس در طو  

و  گیترد  یمت و اجزای درس بهتر صتورت   ها بخشآنان با 

در . کوتاه مدت مورد توجه دانشجویان نیستت  یها دوره

مناستب   هتا  آنضم  اخذ امتحان پایان تترم نیتز بترای    

 تکرار امتحانتات پایتان   یلدل بهشاید ای  موضوع  ،نیست

در ایت  زمینته    هتا  آنترم برای دانشتجویان و خستتگی   

ترم  نابنابرای  داشت  یک درس بدون امتحان پای. است

البته زمان درگیتری   ،برای دانشجویان جذاب شده است

زا  و میتزان درگیتری در ایت     پتو برای نوشت  یتک پرو 

ت بته  زمینه  بترای تعتداد کمتتری از دانشتجویان نستب     

 .درسی نامناسب بود ی جزوهخواندن یک کتاب یا 

نتایج مطالعه نشان داد دانشجویان در ای  درس کته بته   

درصتد تتا    06 از در بتیش  شد یمصورت کارگاهی اجرا 

  یهتا  عنتوان درصد متوارد زمتان الزم جهتت طترح      56

فرضیات  له، متغیرهای پژوهش،أپژوهشی خود، بیان مس

روش  انتواع  مطالعته،   ،ها ژهواو سؤاالت پژوهش، تعریف 

  یهتا  داده یآور جمعپژوهش، فنون  یها داده یآور جمع

پتژوهش و بختش    کتار  یطراحت و  یتزی ر برنامهپژوهش، 

 .اند نمودهپژوهش مناسب ارزیابی  ی بودجه

ی شتدن  یت درصتد ضترورت اجرا   14مطالعه نشان داد 

پروپوزا  تهیه شده پژوهش را از بستیار زیتاد تتا نستبتاً     

درصتد آن را کتد      70و بقیه یعنی  اند نمودهزیاد ارزیابی 

 ی یزهانگنتیجه گرفت که  توان یم ،اند دانستهیا نامناسب 

اصلی دانشجویان نسبت به ای  درس بیشتر مربتوط بته   

درصتتد    96حتتدود . انجتتام یتتک کتتار پژوهشتتی استتت 

ه عناوی  پژوهشتی توستط دانشتجویان را از    ئارا ضرورت

و همی  میزان   اند نمودهبسیار زیاد تا نسبتاً زیاد ارزیابی 

نتیجته گرفتت    توان یم. اند دانستهیا نامناسب  را کد آن

که ای  نسبت مساوی بیشتر مربوط به احساس نتاتوانی  

کتافی در ایت     ی تجربهدر دادن یک عنوان و یا نداشت  

ر دانشجویان تمایل بته شترکت در   تبیش. باشد یمزمینه 

ای  موضوع بته   .هد مقطع و هد رشته هستند یها دوره

 نماینتد  یمت زیرا احستاس   ،رسد یمنوعی طبیعی به نظر 

یک دوره و یک مقطع و یک رشتته    کنندگان شرکتکه 

بیشتر با هد احستاس ستمپاتی و همتدلی و همدانشتی     

طتع تکمیلتی و   شترکت مق  و در ای   مورد از نمایند یم

  تتوان  یمت بنابرای   .اند نکردهییر تکمیلی با هد استقبا  

در مورد درس و بهبود کیفی درس روش تحقیق که در 

موارد زیادی به منظور توانمندسازی دانشتجویان متورد   

 گرفته استت متوارد زیتر را متدنظر قترار داد      قرار کیدأت

 (:2667گری  -زییر و استاگنرو)
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دانشجویان مورد بررسی وجود ایت  درس را بترای   -الف

 بیشتتر   تحصتیلی خودشتان ضتروری دانستته و     ی رشته

بنتابرای  بته    ،با حذ  ایت  درس مختالف هستتند    ها آن

واحتد   2صورت منطقی بهتر است که درس به صتورت  

 .شود جرااعملی و کارگاهی 

قوی و همی  طور دمیتدن   ی یزهانگبه دلیل داشت  -ب

روح تحقیق و پژوهش ای  درس بایستی به عنوان درس 

 یهتا  دورهکارشناستی و بترای    یهتا  دورهاختیاری برای 

بتته عنتتوان درس اصتتلی و اجبتتاری   ارشتتد یکارشناستت

 .گنجانده شود

در  ارشتتد یکارشناستته ایتت  درس بتترای ئتتزمتتان ارا-ج

کارشناستتی ناپیوستتته در  یهتتا دورهو بتترای  تتترم ی اولتت

 درتترم کارشناستی پیوستته    یهتا  دورهو برای  ترم ی اول

 .است تر مناسبپنجد 

 ی نحتوه با توجه به ابراز رضایت کلتی دانشتجویان از   -د

کنونی تتدریس کارگتاهی  بایتد     یطشرادرس  از  ی ارائه

 .حمایت نمود

 نتد م عالقته خصوص  در مجموع  تمامی شرایط باال در

بهداشت محتیط در مقتاطع    ی رشتهساخت  دانشجویان 

به ای  دانش مهد و فراهد  ارشد یکارشناسکارشناسی و 

آوردن شرایط بترای پتذیرش روش تحقیتق بته عنتوان      

درس اجبتتتاری شناستتتی در جهتتتت توانمندستتتازی   

ایجتاد   یراز. باشد یمدانشجویان ای  رشته به امر تحقیق 

 ی ینتتهزمایش یتتا تقویتتت ایتت  دانشتتجویان ستتبب افتتز 

درستی جهتت حتل مشتکالت      یها سرفصل تر یکاربرد

بهداشت محیطی در مقاطع مختلف تحصیلی و بهبتود و  

، 7511عزیتزی  )  ارتقای ستطح بهداشتت خواهتد شتد    

 (.2669، حمدی و همکاران 7552و  7515محسنی 

گنجاندن ای  درس بته عنتوان درس اصتلی بتا در نظتر      

تحصتتیلی متتورد توجتته     ی کارنامتتهگتترفت  نمتتره در  

ضم  ای  که برقراری  ،دانشجویان ای  رشته قرار گرفت

واحتتدی تحتتت عنتتوان روش تحقیتتق در   2یتتک درس 

 ی ارائته  ی نحتوه با توجه به . طوالنی مدت ضروری است

روزه و  9تا  3دیگر مانند کارگاه  یها روشای  درس به 

که مباحث آن به صورت  ترم طو یا به صورت درسی در 

 رستد  یمی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان به نظر تئور

دانشجویان تمایل خود را برای ارائه درس به شکل فعلی 

   .اند نمودهابراز 

بهداشت محیط کارشناسی و کارشناسی ارشد با کلیات درس درصد فراوانی نظرات دانشجویان رشته  -7جدو  شماره 

 کافی بودن، نحوه ارایه، کاهش یا افزایش واحد روش تحقیق مانند میزان ارتباط،

 موضوع درس
 درصد

 خیر کد نسبتاً زیاد بسیار زیاد

 6 3/3 23 30 1/31 میزان ارتباط درس روش تحقیق با رشته بهداشت محیط

 7/73 4/70 2/37 9/25 1/5 واحد درس 2تحقیق  به میزان کافی بودن درس روش 

 47 7/73 71 23 5/4 واحد درس یا بیشتر 3ضرورت  افزایش درس روش تحقیق  به 

 05 7/73 9/0 1/5 0/7 واحد 7ضرورت کاهش درس روش تحقیق به 

 4/59 2/3 0/7 0/7 6 ضرورت حذ  درس روش تحقیق

تا  3کوتاه مدت یعنی یک گارگاه   ارایه درس روش تحقیق  به صورت 

 روزه 9
9 2/73 0/70 9 2/06 

مانند بقیه دروس ییر کارگاهی   یا نامه پرسشضرورت گرفت  آزمون 

 در پایان ترم به منظور سنجش
2/1 1/75 71 7/73 47 

 2/01 0/24 2/1 6 6 درس روش تحقیق فقط به صورت نظری ی ارائهضرورت 
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   درصد فراوانی نظرات دانشجویان رشته بهداشت محیط کارشناسی و کارشناسی ارشد در مورد  -2جدو  شماره 

 درس روش تحقیق یها بخش

 موضوع درس
 درصد

 خیر کد نسبتاً زیاد بسیار زیاد

 9/41 9/25 1/74 0/0 0/7 زمان نگارش عنوان پژوهش روش تحقیق کاهشضرورت 

 1/12 1 70 0/7 0/7 پژوهشله أبیان مس کاهشضرورت 

 1/13 2/1 2/73 2/3 0/7 اهدا  پژوهش کاهشضرورت 

 3/45 2/20 1/75 2/3 0/7 ضرورت کاهش متغیرهای پژوهش

 4/44 1/31 9/77 2/3 2/3 االت پژوهشؤضرورت کاهش فرضیات و س

 3/02 9/77 9/77 9/77 2/3 ها واژهتعریف  کاهشضرورت 

 00 71 4/0 4/0 2/3 کاهشانواع  مطالعه  کاهشضرورت 

 9/00 0/5 70 1/4 2/3 ها داده یآور جمعروش  کاهشضرورت 

 9/12 0/5 1/4 0/7 0/7 ها داده یآور جمعفنون  کاهشضرورت 

 7/14 0/5 1/74 0/7 6 پژوهش یاخالقاصو   کاهشضرورت 

 05/0 70 0/5 0/7 2/3 کار یطراحو  یزیر برنامه کاهشضرورت 

 2/17 1 4/74 2/3 2/3 بخش بودجه کاهشضرورت 

 0/4 0/5 23 9/34 20/9 ی شدن پروپوزا  تهیه شدهیضرورت اجرا

 4/37 71 2/20 9/75 4/5 عناوی  پژوهشی توسط دانشجویان ی ارائهضرورت 

 2/97 4/77 1/74 0/5 73/7 ه به دانشجویان مقاطع مختلف در یک کالسئضرورت ارا

 5/94 1 9/77 0/5 70 مختلف در یک کالس یها رشتهضرورت حضور دانشجویان 

ضرورت حضور دانشجویان مقاطع تکمیلی و ییر تکمیلی در یک 

 کالس
5/0 1/4 70 0/5 06 
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Abstract: Graduates of MSc and BSc environmental health students must have the 

knowledge of programming and designing to carry the research projects regarding 

to the environmental health subjects. The present study was carried out to find the 

points that should be changed in the outlines of research methods module from the 

points of the students using closed questionnaires. Results of this study revealed 

that the majority of the students have confirmed the necessity and importance of 

this module in the curriculum of their course. In addition, the findings of this study 

revealed that the quality and quantity of some parts of research methods module 

should be changed using work-shop techniques including applying a real proposal. 

In addition, it is suggested that the current condition of the teaching of the module 

should be supported and the mark of the course recorded in the results of the 

students, officially, by the authority of Kashan University of medical sciences.    
Keywords: Research method module, MSc and BSc students of environmental 

health, Kashan Medical Sciences University    
 


