
فرمت ارسال خالصه فرآیندها
نوآوري در تدریس تغذیه کاربردي:عنوان فرآیند-1
محمود ریوندي–دکتر اکرم کوشکی :صاحبان فرآیند و همکاران-2
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار:محل اجراي فرآیند-3
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار:نام دانشگاه-4
دانشجویان رشته بهداشت عمومی-حیطه مشاوره و راهنمایی:گروه فرآیندي-5
1391- 92نیمسال اول ):مدت اجراي فرِآیند(تاریخ اجراء -6
)بیان اهمیت ، ضرورت و کاربرد انجام فرآیند براساس نیاز سنجی هاي انجام شده: (مقدمه و بیان مسئله-7

نگـاهی بـه تحـوالت مصـرف     . ه اسـت  علم تغذیه نقش غذا را در ارتقاي تندرستی و پیشگیري و درمان بیماریها روشن ساخت
مواد غذایی در  دهه هاي مختلف و مقایسه آن با تغییرات الگوي بیماریها ، رابطه و همبستگی بین مصـرف نامتعـادل برخـی    

زمانی می توان از علم تغذیـه بهتـرین اسـتفاده را درخـدمت بـه      . مواد مغذي و گسترش بعضی از بیماریها را روشن می کند 
متاسـفانه  . کرد که این دانش به صورت اصولی و کاربردي در باال بردن سطح جامعه مورد استفاده قـرار گیـرد   سالمت جامعه 

بـراي  آمـوزش تغذیـه    . تـدریس میگـردد  علـوم پزشـکی   دروس تغذیه اي به صورت تئوري و غیر کاربردي در دانشگاههاي
. رت تئوري وار براي گروههاي آسیب پـذیر مـی باشـد    سخنرانی و تنظیم برنامه غذایی بصوتدریس،کاربردي روش متداول

اسـتاد سـعی   ، شدبراي دانشجویان رشته بهداشت عمومی اجرا 92-91اولسال تحصیلی دراین روش تدریس که در نیمسال
آشـنا  آنـان در آینـده بیشـتر   است که دانشجویان را با محیط کاري خود و افراد گروههاي آسیب پذیر گیرنده خدمات نموده

موده و ضمن مداخله دانشجو در امر یادگیري ، از تعامل بیشتري با گروههاي آسیب پذیربرخوردار شده و آمـوزش کـاربردي   ن
در این روش تدریس استاد نقش هدایت کننده و مشاور تـدریس را بـراي دانشـجویان ایفـا     .را با انگیزه بیشتري دنبال کنند 

.ود درآینده، وظیفه آموزش تغذیه را بصورت کاربردي بر عهده داشتندنموده و دانشجویان در راستاي وظایف شغلی خ
:هدف و اهداف اختصاصی–8

نوآوري در تدریس درس تغذیه کاربردي:هدف کلی
:اهداف اختصاصی 

آشنایی دانشجویان با آموزش تغذیه به گروههاي آسیب پذیر- 1
آشنایی دانشجویان با معضالت تغذیه اي گروههاي آسیب پذیر-2
ناسازي دانشجویان با تکنیک مصاحبه و مشاوره صحیح و کسب اطالعات الزم از گروههاي آسیب پذیرآش- 3
ایجاد انگیزه در دانشجویان- 4
ایجاد تعامل  بیشتر بین دانشجویان و مدرس -5
مداخله دانشجو در امر یادگیري- 6
آموزش با هدف کاربرد بالینی- 7
فیلم در یادگیريآشنایی فراگیر در استفاده از رایانه ، اینترنت و-8

:روش اجراء-9
–ابتدا بر اساس طرح درس ، مباحث تغذیه در بارداري ، شیر دهی ، کودکی و رژیـم درمـانی در دیابـت و بیماریهـاي قلبـی      

مقطـع بهداشـت عمـومی  4کارشناسی ناپیوسته و تـرم  مقطعبهداشت عمومی3سپس دانشجویان ترم . عروقی تدریس شد
دانشجویان هر گروه براساس عالقه خـود و در راسـتاي وظـایف شـغلی     . نفري تقسیم شدند 4گروه 5کارشناسی پیوسته به 

را بـراي جمـع آوري اطالعـات و    ) سـالمندي  –دیابـت  –کـودکی  –شیر دهـی  –بارداري ( یک مبحث خود در آینده،
بـا مطالعـه   سپس استاد به عنوان راهنما و مشاور تدریس در این روش از دانشـجویان خواسـت  .موثر انتخاب نمودندآموزش

سپس از دانشجویان هرگروه خواسـته شـد یـک نفـر     . کتب مربوطه و سرچ در اینترنت بر مبحث خود تسلط کافی پیدا کنند 
رباردار یا زن شیرده یا بیمار دیـابتی  مثال نقش ماد(و سه نفر نقش آموزش گیرنده )  آموزش دهنده(نقش کارشناس بهداشت 

و سواالت  غذایی خود را   مطرح نمایند و آموزش دهنـده نیـز   تغذیه ايو مشکالت)Role Playing(را بازي نمایند ....) و
لم نیـز  در پایـان فـی  .نمودیک نفر هم تمام آموزشها را فیلمبرداري . به سواالت آنها پاسخ داده و آموزشهاي الزم را ارائه دهد

هاي بررسی شده را مورد تجزیه و تحلیل و بررسـی گروهـی قـرار داده و راهکارهـاي کـاربردي ارائـه       caseمسائل تغذیه اي 



سپس این فیلم را در کالس نمایش دادند و سایر دانشجویان نیز نظرات و انتقادات و پیشنهادات خود را ارائه دادنـد  . نمودند 
گروه مباحث خود را ارائه دادند، پرسشنامه نظرسـنجی توسـط   5در پایان ترم که . داشتند و در یادگیري حضور فعال و موثر

. سپس اطالعات جمع آوري شده و بررسی آماري انجام شد . دانشجویان تکمیل گردید 
:پیامدهاي اجرا و محصول یا بروندادهاي فرآیند: نتایج -10

نفر نسبت به این روش ابـراز رضـایت   17شجو  شرکت کننده در این مطالعه ، دان20از تعداد : نتایج نظر سنجی از فراگیران 
از ایـن روش آموزشـی بـه دلیـل     % ) 85( اکثر دانشجویان . داشتند و سایر فراگیران به دلیل وقت گیر بودن ، ناراضی بودند 

، سـاخت یـک   تر مطالب و آموزش موثرآشنایی با مشکالت افرادي که در آینده کاري خود با آنها سرکار دارند ، یاد گیري به
احساس رضایت نموده و اظهار نمودنـد کـه   و تجربه نو در آموزش و یادگیري،فیلم آموزشی ماندگار از فعالیت تدریسی خود

.این شیوه آموزش با توجه به کاربردي کردن دانسته ها باعث افزایش انگیزه آنها در  فرا گرفتن این درس شده است 
):دانشگاه ، کشوري ، بین المللی( ر گذاري سطح اث-11

دانشگاهی و کشوري
.)فرآیند تا چه حد کشور را با هدف مرجعیت علمی در منطقه نزدیک می کند(انطباق سیاست هاي باالدستی –12

با توجه به دانشجو محوري و نقش رهبري و مشاور بودن استاد در تدریس در این روش، بر توانمند کـردن و تربیـت  
.نیروي انسانی متخصص و کارا تاکید داشته و با سیاست هاي کشوري تطابق دارد

:نتیجه گیري شامل چالش ها و مشکالت اجرائی فرآیند-13
.وقت گیر بودن و عدم دسترسی آسان به دوربین فیلمبرداري 

:معرفی فرآیند در نشریات علمی یا ارائه کار در مجامع علمی-14
:ربوطه و ارزشیابی فرآیندتائیدیه هاي م–15

تاییدیه شوراي آموزشی پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
قابلیت تعمیم و اجراء در سایر مراکز آموزشی-16
.قابلیت تعمیم دارد-بله
استمرار اجراي فرآیند در برنامه هاي جاري آموزشی(استمرار –17

برنامه هاي جاري آموزشی در آینده نیز قـرار خواهـد   و آموزش دانشجویان در به دلیل موثر بودن روش در یادگیري
.گرفت


