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فرمت ارسال خالصه فرآیندها
-يونقشـه افزایـی هـم یادگیريبادیدگاهشناسیبافتنوینآموزشتاثیرگذاردرفاکتورهاينقش:عنوان فرآیند-1

دردانشجویان ماماییکوچکهايهمبتنی برگرومفهومی

رحیم گل محمدي:صاحبان فرآیند و همکاران-2
سبزوار:محل اجراي فرآیند-3
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار:نام دانشگاه-4
دانشجویان ما مایی:گروه فرآیندي-5
ترمیک به مدت 1391):مدت اجراي فرِآیند(تاریخ اجراء -6
)بیان اهمیت ، ضرورت و کاربرد انجام فرآیند براساس نیاز سنجی هاي انجام شده: (مقدمه و بیان مسئله-7

-دن تولیدات علمی در دهه اخیر دچار تغییرات زیادي شده استخاطرافزون شروش هاي نوین آموزش بافت شناسی به
در برنامه هـاي آموزشـی   وجدیدروکن اصلیواستفاده از تمام ظرفیت هاي آموزشی شناسی بافتنقشه مفهومی تدریس

ت ازتمـام امکانـا  اسـتفاده یکی از فرآیندهاي مهم یادگیري به منظور هم افزایـی .علوم پزشکی در دنیا محسوب می شود
شـیوه هـاي متنـوع یـادگیري داشـتن اهـداف کلـی        گیريبکار. است) INLM(رسا نه هاوکتابخانه دیجیتال،آموزشی

-آمـوزش روشدرایـن فراگیـران مشـارکت  البتـه  ،می باشدمهمبه دانشجویان)(Road mapودادن نقشه را وکاربردي 
،اسـتفاده از نقشـه مفهـومی    . روري مـی باشـد  ضیادگیري براي حس ها استفاده از تمامرسد الجرم ضروري به نظر می

استفاده از تصاویر مجازي وطبیعی در بخش عملی قدرت یادگیري را در درس بافت شناسی افزایش می خالصه برداري،
small group(بعضی از محققین یادگیري درگروههاي کوچک آموزشالبته،دهد learning(می را یک روش ایدآل
رکت دانشجویان اهمیت بیشتري پیدا می کندخصوصاً اگـر آمـوزش بـه    اعملی این روش با مشکه در کالس هايدانند

بکـارگرفتن راازطریـق  ي مفهـومی نقشـه بـه توانـد   یادگیري ملزم بداندوآموزش دهندهردرادگونه اي باشد که فراگیرخو
توانـددرارتقاي کیفـی  می قطعـاً سازد همرا فراگیرو شنیداري اي همراه باحس هاي کالمیمشا هده، سیستم هاي عملی 

.افزایش دهدرا در دانشجویا نومسئولیت پذیريوحس اعتماد به نفسفراگیران تاثیر گذار باشدواهداف راهبرديآموزش
Lessenدرسوطرح )Lessen Plan(طرح دورهس چون بایاین روش تدر course)(  حـذف شـدن   ازاسـت همـراه

مـی  ) 3تیپ (در دانشگا ههاي که از امکانات کمتري برخوردار. شودد جلوگیري میمطالبی درسی که فراگیر باید بیاموز
که اساتید کندمی اهمیت بیشتري پیدابه منظور خود اتکایی ورضایت مندي فراگیران اجراي این روش تدریس ،باشند

اولویت فاکتورهاي موثرشد تالذا این فرآیند طراحی .آشنا شوندهاي موثر در آنوفراگیران با نقشه مفهومی وفاکتوري
،فیلم هاي آموزشی ، پست الکترونـی هاي بافت شناسی، الم هاي بافت شناسی، ، اطلسکتابخانه دیجیتال(یادگیري در

از دیدگاه دانشجویان مامایی بارویکرد یادگیري هم افزایی در درس بافت شناسـی مـورد ارزیـابی    ...)ونقشه ي مفهومی 
.قرار بگیرد

:و اهداف اختصاصیهدف –8
بدنیساختارهاي بافتمیکروسکوپیبررسی عوامل تاثیرگذاردریادگیري

بافت هاي بدن در گروه هاي کوچک آموزشی انواع یادگیري بهترتسهیل
از میکروسکوپازیگدیگر بااستفاده طبیعیچهار نوع بافت اصلیتمایز
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جویانیادگیري ساختارهاي هیستوپاتولوژي بدن با مشارکت دانش
استفاده از تمام امکانات آموزشی دانشگاه ووزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که دراختیاردانشجویان کشور قرار 

حداکثر بهروريبه منظور) INLM(مانند کتابخانه دیجیتالاستشده داده 
در یادگیري ماندگار از دیدگاه دانشجویانآموزشیشیويینرتعیین بهت

ر فراگیري دانشجویان دردرس بافت شناسیانگیزه بیشترددایجا
، نظم وانضبا ط به فراگیر آموزش مسئولیت پذیر ي 

کاربردي به منظور ارائه خدمات بهترمشارکت فعال دانشجویان در آموزش سا ختارهاي بدن به منظور یادگیري 
انتقال نقش مفهومی به فراگیران به منظوراهداف راهبردي

:روش اجراء-9
ــ ــن مطالعـ ــال  ایـ ــی در سـ ــیفی تحلیلـ ــبزوار 1391ه توصـ ــکی سـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــددر دانشـ ــن انجام شـ در ایـ

ــه  ــر 24مطالعـ ــجو دختـ ــیلی  دانشـ ــرم تحصـ ــک تـ ــول یـ ــتند در طـ ــارکت داشـ ــه در س  .  مشـ ــس از ارائـ پـ
Power point andبـــابافـــت شناســـیتئـــوري Road Mapهـــم افزایـــی و یـــادگیري ه منظـــور بـــ
ــدگار ــارکت دانشــ بااقــدام عملــی زیر مان ــه در بخــش عملــی      جویان مش ــد بــدین ترتیــب ک تــدریس انجــام ش

. نفـــري تقســـیم شـــدند 4بـــه گروهـــاي کوچـــک وطـــرح درس اهـــدافبراســـاسدانشـــجویان بافـــت شناســـی 
ــکی         ــوزش پزش ــت و آم ــاي وزارت بهداش ــل ه ــر فص ــاس س ــه براس ــومی درس ک ــه مفه ــده   نقش ــه ش ــبالً تهی ق

بــا اســتفاده از کتــا   هــاي کوچــک عملــی  گروقــرارداده شــد و دانشــجویان در  دانشــجویاندر دســترسبــود
بـــه بحـــث مـــی مطالـــب را جســـتجو نمـــوده وســـپسبخانـــه ي دیجیتـــال واطلـــس هـــاي بافـــت شناســـی 

ه یــــک هفتــــه بعددرحضــــور اســــتادبودر پایــــان )24و8،16(ســــپس در گروهــــاي بزرگتــــرگذاشــــتند و
جیتــال بــا  وســپس تصــاویر تهیــه شــده از الم هــا وکتابخانــه ي دی     .جمــع بنــدي نهــاي رســانده مــی شــد     

ارائـــه همـــراه بودبـــا اهـــداف درس کـــه وژکتـــور در حضـــور دانشـــجویان راســـتفاده از میکروســـکوپ وویـــدئو پ
ــد و ــپسشـ ــجویان الم سـ ــی  دانشـ ــت شناسـ ــاي بافـ ــود هـ ــاهده نمـ ــک مشـ ــاي کوچـ ــیم را در گروهـ ه ترسـ

ــت       ــه داش ــرم ادام ــان ت ــا پای ــد ت ــن فرآین ــوده وای ــرداري نم ــه ب ــاندوخالص ــرم رپای ــتفاده از پر ت ــا اس ــنامه ب سش
ــد    ــع آوري شـ ــجویان جمـ ــرات دانشـ ــده  نظـ ــتاندارد شـ ــزار  وي اسـ ــرم افـ ــا نـ ــرایش(SPSSبـ ــا ) 5/11ویـ بـ

ــدند   ــل شـ ــه و تحلیـ ــاي دو تجزیـ ــذور کـ ــون مجـ ــتفاده ازآزمـ ــادیر . اسـ ــر ازP valueمقـ ــی 0/ 05کمتـ معنـ
.دار در نظر گرفته شد

...............................................................................................................................................................
:پیامدهاي اجرا و محصول یا بروندادهاي فرآیند: نتایج -10

نفرفراگیر مشـاهده الم هـاي بافـت    24از %) 3/83(نفر 20،بود45/18±83/0درمطالعه حاضرمیانگین سن دانشجویان 
بعد از تدریس تئوري بافت شناسی انتخـاب نمودندومباحثـه   ) نفري4(را بعنوان اولویت اول درگروه هاي کوچکشناسی

-ي علمی با یکدیکر وجمع بندي نهایی توسط مدرس را بعنوان فاکتور هاي تسهیل کننـده دریـادگیري مانـدگار بیـان    
نموده انـد ، اسـتفاده ازاطلـس بافـت شناسـی در      را عامل مهم یادگیري ذکرداشتند به عبارت دیگریادگیري هم افزایی

دانشـجو  24از %) 2/29(نفـر هفـت . در اولویت سوم فراگیرآن قرارداشت ) INLM(اولویت دوم وکتابخانه ي دیجیتال 
مفهومی تمـام  هنقشروشتوضیح اینکه در (نتخاب نمودندااول خوددر یادگیري ماندگاررا به عنوان اولویتنقشه مفهومی

آمـوزش را بـه   هايوبهمین تعداد استفاده ازفیلم) ارائه می شودتوسط استادواستدالل منطقی سی با جزئیات مطالب در
خالصه برداري و شبیه سازي را بعنوان %) 6/41(نفر10دردرس بافت شناسی اعالم داشتند وعنوان اولویت اول یادگیري
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ماندگار به فاکتورهاي مختلقـی  ي یادگیري ه نحومی باشدواقعیتاولویت اول یادگیري بیان داشتند که بیان کننده این
برخالف انتظار دانشجویان از بکار بـردن  مدنظر قرار دهندبایدکه اساتید براي افزایش یادگیري فراکیرا ن ، بستگی دارد 

ولویت اول بعنوان ااز طرف فراگیران ازآن بعنوان نقشه مفهومی در تدریس یاد می کنند که بعضیجزئیات بافت شناسی
اسـاتید ازراهکارهـاي جدیـدي یعنـی از     انتخاب نشد بنابراین باید براي انتقال مفاهیم جزئـی  در مطالعه حاضریادگیري 

را به فراگیـرا ن  مطالبتا نماینداستفاده دیاگراممانند ترسیم ویا سنتیالکترونیسه بعدي روش هاي تکمیلی آموزش 
آمـوزش  از دیـدگاه دانشـجویان   در آموزش بافت شناسی عملی.دنما یمنتقلکساز کل به جزء ویا باالعبه طور منطقی

همزمـانی  %)2/54(دانشـجو  سـیزده بطوریکـه باشـد ز مـان همـ تدریس تئوري وعملـی افتد که ماندگارزمانی اتفاق می
ــدریس ــی  ت ــت شناس ــاي باف ــاهده الم ه ــد      ومش ــر نمودن ــادگیري ذک ــت اول در ی ــوان اولوی ــجورا بعن ــط دانش توس

بافت شناسی الم هاينفر مشاهده %) 7/16(نفر4قبل از تدریس ورابافت شناسیهايالم مشاهده %) 2/29(نفر7لیکهدرحا
از دانشجویان بکـار بـردن نکـات    %) 5/62(پانزده نفر.بیان داشتندرعنوان اولویت اول یادگیري ماندگابهبعداز تدریسرا

بکــار بــردن نکــات %)2/29(نفــر7حالیکــهي مــوثر دانســتند دردر افــزایش انگیــزه یــادگیررابـالینی هیســتوپاتولوژي  
%) 3/8(دونفـر .دانشجویان مخالف بودند از%)3/8(نفر 2ودانستندهیستوپاتولوژي را درافزایش انگیزه یادگیري بی تاثیر 

حـداقل  شـود ذکر میبافت شناسیدردرسکه از آن بعنوان آموزش با ارائه نقشه مفهومیفوقروش دانشجویان بانفر از 
بافـت شناسـی   درس تـدریس  فـوق در روشاز %) 7/91(نفر از دانشـجویان 22رضایت مندي را اعالم داشتند در حالیکه

.مندي را اعالم داشتندرضایت حداکثر
):دانشگاه ، کشوري ، بین المللی( سطح اثر گذاري -11

تواند اثر گذاري کشوري وحتی بین المللی داشته باشدمیدانشگاه
فرآیند تا چه حد کشور را با هدف مرجعیت علمی در منطقـه نزدیـک مـی    (انطباق سیاست هاي باالدستی–12
.)کند

وحداکثر امکانات بـراي ارتقـاء فراگیـران اسـتفاده     دانشجویانروش تدریس از حداکثر توانمنديبا توجه به اینکه در این 
کند را درفراگیرن تقویت میآموزش به روش هم افزاییبلکه دهدرا افزایش میدانشجویانتنها اعتماد به نفس شودنهمی

،سـود ببرنـد  وسایر مراکزعلمی دیگر)INLM(کتابخانه دیجیتال منبع علمیاز مضافاً براینکه فراگیران یاد می گیرندکه
موجـب همراه اسـت ) (Lessen courseوطرح درس) Lessen Plan(با طرح دورهاز طرفی چون این روش تدریس

ســازد وموجــب خــود تنظیمــی و پیشــگیري از حــذف مــدرس وفراگیــر فــراهم مــیبــاز خــورد وفیــدبک مثبــت رابــین
ي ارائه دوره را با نظر سنجی که از فراگیـران  ه می تواند نحومطالب درسی می شود مضافاً بر اینکه مدرسmiss)(شدن

ایـد نمتبـین وزمـان ادر چیـدمان طـرح دوره  فراگیـران ر نظـرات  آورد تنظیم نمایـد بعبـارتی   در شروع دوره بدست می
از طرفـی توانمنـد سـازد،  ي مفهومیآموزش نقشهرا در مطالعه به صورت خود آموزي وهم آموزي نوین در دانشجویانو

نمودهسایر مراکز مقایسه )Curriculums(آموزشی برنامه ریزيباراتوانندموقعیت آموزش در درس فوقمیفراگیران
.شوندتر بیت اعتالي مرجعیت علمی کوشاومسئول پذیر تادرواقص گام بر دارندرفع نودر جهت

:نتیجه گیري شامل چالش ها و مشکالت اجرائی فرآیند-13
، )(Lessen courseوطـرح درس ) Lessen Plan(داشتن طـرح دوره اختصاص دادن زمان براي هر دانشجو یا گروه 

درانواع تدریس ، آشنایی باکوریکولوم ، مهارت داشتن اهداف
:معرفی فرآیند در نشریات علمی یا ارائه کار در مجامع علمی-14

در مجا مـع علمـی ویـا نشـریات ارائـه      با توجه به اینکه این فرآیند در سال جاري در دانشگاه اجراه شده است در آینده
خواهد شد
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:تائیدیه هاي مربوطه و ارزشیابی فرآیند–15
وست می باشدپرسشنامه ومستندات به پی

قابلیت تعمیم و اجراء در سایر مراکز آموزشی-16
این فرآیند به منظور یادگیري ماندگار قابل اجرا در سایر مراکز دانشگاهی می باشد البته اسـاتید بایـد قبـل از تـدریس     

اهداف وبرنامه اي درسی نوشته وهمچنین وقت بیشتري را بگذارند
ند در برنامه هاي جاري آموزشیاستمرار اجراي فرآی(استمرار –17

می باشد وهمراه با استفاده از امکانات موجود بصورت حداکثر بهروري با توجه به اینکه این روش تدریس یک روش پویا
.اعتماد به نفس دانشجویان را به صورت یادگیري هم افزایی افزایش می دهد قابلیت استمرار را دارداز طرفیو

.باشدEditقابل Wordداکثر در پنج صفحه در قالب فرمت خالصه فرآیند ح: نکته 

دبیرخانه جشنواره آموزشی شهید مطهري


