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 دهیچک
برداری، دانشجومحور بودن امر آموزش است. یادداشت ترین ارکان،ترین و اساسی، یکی از مهمSPICESدر استراتژی رویکردهای نوین آموزشی  زمینه و هدف:

-های افزایش مشارکت دانشجو در یادگیری است. هدف از این مطالعه، طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه مدل تدریس به روش تدریس فعالترین شیوهیکی از ساده

 .بوده استشناسی فرم، در آموزش درس باکتری-تکمیل کتاب کارمشارکتی توسط 

یق برگزاری جلسات با حضور اساتید از طرنویس برنامه این مطالعه در سه مرحله طراحی، اجرا و ارزشیابی، انجام شد. در مرحله طراحی، پیش ها:مواد و روش

ر بطراحی شد؛ سپس، تدریس  ،ینقشه ذهنمنطبق با کوریکولوم آموزشی، بر اساس  کتاب کاری مشخص گردید؛ عفون هاییماریبشناسی و یکروبمهای گروه

زشکی پ یابی توسط دانشجویان رشتهفرم ارزشیت، ارزشیابی مطالعه توسط تکمیل درنهاهای درس صورت گرفت. و مشارکت دانشجویان در کالس کتاب کار اساس

 .انجام شدیشگاهی انجام گردید و آنالیز آماری علوم آزماو 

، مربوط به رکتاب کابیشترین موارد رضایت دانشجویان در استفاده از  دهندهنشانیشگاهی، علوم آزماپزشکی و شته یسه دانشجویان ردر مقانتایج آماری  نتایج:

دو ر هر کتاب، د ساختاری کتاب و طراحی مندی مربوط به گویه مناسب بودن گرافیکیترضابرای سایر دروس و کمترین  کتاب کارگویه پیشنهاد استفاده از 

رشته  پزشکی نسبت به دانشجویاندانشجویان رشته  ازنظر، نتایج نشان داد که مناسب بودن گرافیک کتاب دو گروهبود. در بررسی معناداری تفاوت بین  گروه

 (.p=  542/5) داشته استیشگاهی تفاوت معناداری علوم آزما

ست. شناسی پزشکی داشته افرم، نقش بسزایی در افزایش تعامل و مشارکت دانشجویان در آموزش درس باکتری-تکمیل کتاب کاراستفاده از  گیری:یجهنت

 یرد.قرار گی موردبررسشناسی، یکروبمشود، ساختاری مشابه با این کتاب جهت تدریس سایر دروس می پیشنهاد

 

 مدل آموزشیشناسی، یباکتربرداری، دانشجو محور، یادداشت کلمات کلیدی:

 

 

 

مقدمه
 SPICES (student مدل 1224بار، هاردن در سال برای اولین 

center, problem base, integrated, community base, 

electives, systematic را در استراتژی و مدل آموزش، مطرح )

های یاستراتژترین نمود. در این مدل ساختارشکنانه، یکی از مهم

استاد محور آموزش در مقایسه با  محور بودن، دانشجو شدهارائه

بودن آموزش بود. در این تحقیق، هاردن، جایگاه دانشجو را در 

از محتوای آموزش برشمرده و اهمیت  ترمهمیک آموزش مناسب، 

افزایش مشارکت دانشجو، بیان کرده  بر اساستغییر آموزش را 

 (.1است )

در رویکرد دانشجو محور، دانشجویان باید مشارکت بیشتر و 

پذیری بیشتری در قبال فرایند یادگیری خود داشته مسئولیت

ید و تمرکز بیشتری بر تأکباشند؛ در این رویکرد اساسی، 

دانشجویان و اهمیت چگونگی و محتوای آموزشی فراگیر، وجود 

های تدریس نکه در منابع آموزش پزشکی، شیوهدارد. علیرغم ای

مداخله فعال دانشجویان، یکی از  امااند، شدهیمعرفمتفاوتی، 

ها در تقویت یادگیری دانشجویان است. دخالت ترین روشمهم

پژوهشیمقاله   

 

ا، فسا، پزشکی فسشناسی، دانشگاه علوم ، گروه میکروبعباس عبداللهی :مسئول نویسنده*
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دادن دانشجو در امر یادگیری و آموزش از طرق مختلف مانند 

های مداخله دانشجو در ین شیوهترسادهبرداری، یکی از یادداشت

برداری یا (. علیرغم اینکه، یادداشت9، 1آموزش است )

شود اما در یمیسی، امری مذموم با بار منفی، برشمرده نوجزوه

 ای مثبت درپدیده کامالًگونه ندارد و یناعمل، این روش ماهیتی 

شود که دانشجو در کالس حضور یمباعث  اوالًیرا زآموزش است، 

یک پدیده  عنوانبهال داشته باشد و دوماً، این عمل فع کامالً

 فعال، کامالًشود تا دانشجو در یک عمل یمآموزشی فعال، باعث 

های خود از آموزش استاد را در یک فرایند فعال، با یدهشن

ین که ا وتحلیل منطقی و عقالنی بر روی کاغذ درج نمایدیهتجز

 (.9شود )یمنشجو مدت دایطوالنامر منجر به افزایش حافظه 

 هاییزهانگکاهش  جملهمنی اخیر به دالیل مختلف هاسالدر  

و مقاطع تحصیلی(،  هارشتهتحصیلی دانشجویان )در برخی 

ماهیت دروس علوم پایه و همچنین حجم باالی محتوای آموزشی 

این دروس و عدم تمایل دانشجویان به یادگیری دروس تئوری و 

 ی نسل جدید(، منجر بهشناختروانرات یل تغییبه دلعلوم پایه )

ترین یکی از مهم عنوانبهکاهش مشارکت فعال دانشجویان 

مدل استراتژی  بر اساسمحورهای اساسی در یاددهی و یادگیری 

SPICES ارائهی شده است؛ فلذا آموزشدرسی هاکالس، در 

یر بسزایی در افزایش یادگیری و تأثتواند یمراهکارهای گوناگون 

(. در 3-0ی درس باشد )هاکالسمشارکت فعال دانشجویان در 

دروس با استفاده از  ارائهیی مانند هاروش، شدهانجاممطالعات 

طرفه استاد توسط اسالیدهای آموزشی جزء سخنرانی یک

 مرورزمانبهآید، زیرا ینم حساببههای دانشجویان یمندعالقه

شود. از طرفی یمهش مشارکت دانشجویان در کالس باعث کا

هایی همراه است که یتمحدودی تدریس با هاروشسایر 

 بر اساس هاروشتواند کارایی الزم را داشته باشند، زیرا این ینم

 در سیستم متأسفانهاند که شدهیطراحاصول استاندارد کالس 

 (.3-0آموزشی حال حاضر کشور قابل انجام نیستند )

برداری توسط دانشجو در طی یک جلسه آموزشی یادداشت 

دیده در روند یک کالس مطالب آموزش مؤثرترباعث به یادآوری 

شود؛ مدیریت آگاهانه مطالب یادداشت شده توسط یمدرس 

یر مثبتی در تمرکز در حین تدریس استاد در کالس تأثدانشجو، 

داشت درس و همچنین درک مفاهیم اساسی در آموزش خواهد 

تواند طی روند آموزش یک درس توسط مدرس، مدرس می (.6)

برداری دانشجویان داشته باشد؛ نقش مهمی در هدایت یادداشت

تواند نقش مهمی در نحوه مطالعه یک درس و سیر یماین هدایت 

تر توسط یک دانشجو منطقی یادگیری آن درس و مرور ساده

ر روی دانشجویان ب شدهانجامدر مطالعات  (.7داشته باشد )

 ددر مورنظرسنجی و سنجش میزان رضایت دانشجویان  منظوربه

ی مندعالقهبرداری فعال در کالس، نتایج حاکی از یادداشت

یک روش فعال در  عنوانبهدانشجویان در استفاده از این روش 

افزایش میزان مشارکت در کالس و متعاقب آن افزایش یادگیری 

 (.2، 2بوده است )

های یبررستوجه به مطالب مذکور، در همین راستا با با  

 مورداستفادهیی که کمتر در کشور هاروشما، یکی از  شدهانجام

های کار بوده است؛ در این مطالعه با بوده است، استفاده از کتاب

انجام تغییراتی در شیوه تدریس و طراحی یک کتاب آموزشی و 

، یک ارائهقابلزشی سازی بر اساس محتوای آمویبومهمچنین 

قرار گرفت. در این مطالعه، هدف  مورداستفادهراهکار جدید 

شناسی به روش یباکترطراحی، اجرا و ارزشیابی آموزش درس 

رم، با ف-مشارکتی با استفاده از کتاب کار تکمیل-تدریس فعال

ل برداری فعابر دانشجو محور بودن آموزش از طریق یادداشتیهتک

آن توسط مدرس، بوده است. در این مطالعه، و همچنین هدایت 

ای مانند ارتقای کیفیت آموزشی به روش شدهیینتعاهداف از قبل 

افزایش مشارکت و فعالیت علمی دانشجویان در کالس درس به 

 شناسییباکترروش تکمیل مفاهیم علمی در کتاب کار درس 

 برداری(، تفهیم عمیق درس از طریقپزشکی )از طریق یادداشت

علمی دانشجویان، افزایش یادگیری  -افزایش مشارکت آموزشی

مطالب کتاب کار  ارائهبر اساس مدل مشابه نقشه ذهنی در 

، افزایش تمرکز دانشجویان در کالس درس به علت لزوم شدهارائه

نکات ضروری و کلیدی در کتاب  ارائهمشارکت فعال در کالس، 

کار و افزودن مطالب به مبنای اصلی قالب کتاب کار، مدنظر بوده 

 است.

 

  هامواد و روش
مقطعی بود که در آن مطالعه  -این مطالعه یک مطالعه توصیفی

ارتقای کیفیت یادگیری دانشجویان،  باهدفنوآورانه آموزشی 

ی قرار گرفت. این برنامه در سه مرحله موردبررسسازی و پیاده

 نویسیشپطراحی، اجرا و ارزشیابی، انجام شد. در مرحله طراحی، 

برنامه، ابتدا از طریق برگزاری جلسات با حضور اساتید گروه علوم 

های عفونی( و یماریبشناسی(، بالینی )گروه پایه )میکروب

ر مرحله آموزش پزشکی و همچنین مرور بر متون، بررسی شد. د

طراحی، الگوی روش تدریس و کتاب کار )پس از بحث و 
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 نظر اساتید و انطباق آن بر اساسمیان اساتید مذکور(،  نظرتبادل

انجام  (،mind map)با کوریکولوم آموزشی، بر اساس نقشه ذهنی 

 هایی که دریزیربرنامهپذیرفت. در طول اجرا برنامه، با توجه به 

کتاب کار و  بر اساساست، تدریس  گرفتهانجاممراحل قبل 

ی درس صورت گرفت. در انتهای هاکالسمشارکت دانشجویان در 

اجرای مطالعه فرم ارزشیابی توسط دانشجویان تکمیل گردید. 

در برنامه  کنندهشرکتجهت دریافت نظرات دانشجویان 

ی منطبق بر اهداف مورد انتظار در اختیار ایشان قرار اپرسشنامه

ی و آورجمعی توجیهی، نظرات ایشان ادر جلسه داده شد و

مستند و ساختارمند بودن فرایند، تمامی  منظوربهبررسی گردید. 

اند. این یدشدهقدانشگاه،  جلساتصورتجلسات در فرم 

ای در ینهگز 0بود که با طیف لیکرت  سؤال 97پرسشنامه حاوی 

، میزان 1از موافق امتی کامالًتا  0مخالف امتیاز  کامالًمحدوده 

ی قرار داد. این موردبررسی مختلف مطالعه را هاجنبهموفقیت 

پرسشنامه تحت عنوان فرم ارزیابی درس در مرکز توسعه آموزش 

 انعنوبه اکنونهمعلوم پزشکی تدوین و ارزشیابی شده است و 

ی ارزشیابی در مراکز توسعه مطالعات آموزش هاشاخصیکی از 

 مورداستفادهپزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 

گیرد. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان رشته پزشکی یمقرار 

دانشگاه علوم پزشکی  26-22های یورودو علوم آزمایشگاهی 

 ری قرار گرفتند. دموردبررسسرشماری  صورتبهفسا بودند که 

نفر علوم  42نفر از دانشجویان رشته پزشکی و  159این پژوهش 

ی قرار گرفتند. موردبررس 26-22های یورودآزمایشگاهی از 

محاسبه شد و با میانگین و انحراف معیار  سؤاالتامتیاز هر یک از 

 فزارانرمنمایش داده شد. مقایسه دو گروه با آزمون تی مستقل در 

IBM SPSS 25 (IBM Co. Armonk, USA) ها انجام شد. یافته

 .MS Excel 2016 (Microsoft Co افزارنرمیک نمودار در  توسط

Redmond, USA) نمایش داده شد. جهت انجام این طرح پس ،

ید انجام مطالعه در کمیته اخالق مطالعات پژوهشی در تائاز 

دانشگاه علوم پزشکی فسا، کد اخالق به آن تعلق گرفت 

(IR.FUMS.REC.1398.504.) 

 

 نتایج
نتایج ارزشیابی حاکی از رضایتمندی دانشجویان از شیوه 

 بر اساساین مطالعه بوده است.  بر اساس، ارائهتدریس و نحوه 

های شده ارزشیابی توسط دانشجویان، گویهیلتکمی هافرمنتایج 

قیدشده به ترتیب ذیل بیشترین میزان رضایتمندی را در میان 

انشجویان رشته علوم (؛ در د1)نمودار اندداشتهدانشجویان 

های، پیشنهاد استفاده از کتاب کار برای سایر یشگاهی گویهآزما

(، دقت و وضوح تدریس محتوای درس 05/1 ±01/5دروس )

 و کار کتاب مطالعه نحوه (، بیان05/1 ±02/5توسط مدرس )

 (، تسهیل04/1 ± 02/5توسط مدرس ) آن طراحی اهداف

 مناسب تدریس (، شیوه69/1 ± 42/5توسط کتاب کار ) یادگیری

کالسی  مشارکت در یرتأث(، 67/1 ± 29/5) کاربردی درس و

یر تأث(، 67/1 ± 42/5یل استفاده از کتاب کار )به دلدانشجو 

 ± 06/5) مطالب دقیق یبنددسته و فهم در کار مثبت کتاب

 
میزان  بر اساسیشگاهی علوم آزمامخالف در دو گروه دانشجویان رشته پزشکی و  کامالًموافق تا  کامالًهای مختلف آموزش در طیف لیکرت از یطهحدر  شدهکسبامتیاز  .1 نمودار

 موردسنجشهای رضایتمندی در مورد هرکدام از گویه

 

0 1 2 3 4 5

علوم آزمایشگاهی

پزشکی

.کنماستفاده از کتاب کار ارایه شده را برای سایر دروس نیز پیشنهاد می
.مدرس به وضوح و بادقت، محتوای مورد نظر را تدریس کرده است

.مدرس نحوه مطالعه کتاب کار و اهداف طراحی آن را بیان کرده است
.کتاب کار ارایه شده در تسهیل یادگیری من موثر بوده است

ر بوده کتاب کار باکتری شناسی در فهم و دسته بندی دقیق مطالب موث
.است

داشته کتاب کار باکتری شناسی تاثیر بسزایی در مشارکت کالسی من
.است

.شیوه تدریس این درس مناسب و کاربردی بوده است
قابلیت فهم مطالب پس از توضیحات استاد و خودآموز بودن کتاب 
.گرافیک کتاب، تصاویر، طراحی ساختاری کتاب،  مناسب بوده است

کامال موافقمخالفکامال 
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 ± 02/5تدریس درس ) از بعد کتاب بودن (، خودآموز67/1

کتاب  ساختاری کتاب و طراحی گرافیک(، مناسب بودن 72/1

( به ترتیب بیشترین تا کمترین میزان رضایت را 52/9 ± 15/1)

که در دانشجویان  است یحال؛ این در انددادهبه خود اختصاص 

رشته پزشکی ترتیب رضایتمندی از بیشترین تا کمترین به ترتیب 

ر یهای، پیشنهاد استفاده از کتاب کار برای سامرتبط با گویه

 اهداف و کار کتاب مطالعه نحوه (، بیان31/1 ± 47/5دروس )

(، دقت و وضوح تدریس 33/1 ± 49/5توسط مدرس ) آن طراحی

 مشارکت در یرتأث(، 40/1 ± 67/5محتوای درس توسط مدرس )

(، 67/1 ± 42/5یل استفاده از کتاب کار )به دلکالسی دانشجو 

 ±47/5مطالب ) دقیق یبنددسته و فهم در کار یر مثبت کتابتأث

(، 79/1 ±42/5توسط کتاب کار ) یادگیری ( تسهیل62/1

 (، شیوه67/1 ± 03/5تدریس درس ) از بعد کتاب بودن خودآموز

(، مناسب بودن 22/1 ± 22/5) کاربردی درس و مناسب تدریس

( بوده 19/9 ± 24/5کتاب ) ساختاری کتاب و طراحی گرافیک

ها، مقایسه دو گروه دانشجویان رشته است. در مقایسه کلی گویه

علوم آزمایشگاهی و پزشکی نشان داد که مناسب بودن گرافیک 

دانشجویان رشته پزشکی نسبت به دانشجویان گروه  ازنظرکتاب 

 p= 542/5رشته علوم آزمایشگاهی تفاوت معناداری داشته است )

.) 
 

 گیرییجهنتبحث و 
رضایتمندی دانشجویان  دهندهنشاننتایج حاصل از تحقیق ما، 

ست. فرم داشته ا-در شیوه تدریس با استفاده از کتاب کار تکمیل

از دانشجویان، مشارکت  آمدهعملبهدر بررسی نتایج ارزشیابی 

برداری )تکمیل کتاب کار( نقش دانشجویان از طریق یادداشت

امر آموزش و یادگیری در بسزایی در افزایش مشارکت آنان در 

کالس درس داشته است. در طراحی این کتاب، مجریان، سعی بر 

ز ؛ استفاده ااندداشتهالگوی نقشه ذهنی  بر اساسطراحی کتاب 

یر بسزایی در یادگیری تأثاعالم دانشجویان،  بنا براین طراحی، 

مطالب داشته است. در بررسی مطالعات و شواهد خارجی، داخلی 

 تغییرات آموزشی در خصوصو مرور تجربیات، تجربیات متفاوتی 

 یامطالعهیدشده است، اما ق در کشوردر ساختار آموزش پزشکی 

باشد و اشاره به استفاده از  شدهانجامما  بامطالعهیقاً مشابه دقکه 

های یبررسمحوریت دانشجو باشد، در  بر اساسی کارآموزش کتاب

 کامالًما وجود نداشت؛ علیرغم این موضوع، نتایج این تحقیق 

بر فرایند دانشجو محور بودن  مؤثرهای منطبق با سایر یافته

ط برداری توسیر تعمیق یادگیری از طریق یادداشتتأثآموزش و 

 دانشجویان، بوده است.

حاصل از این مطالعه، در مقایسه دو گروه بر اساس نتایج  

دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی و پزشکی، مناسب بودن 

دانشجویان رشته پزشکی تفاوت معناداری  ازنظرگرافیک کتاب 

در مقایسه با دانشجویان گروه رشته علوم آزمایشگاهی داشته 

(؛ علت احتمالی این موضوع شاید مرتبط با  p=542/5است )

 در خصوصها در نحوه مطالعه این دو گروه و نوع نگرش آنتفاوت 

یل ارتباط بخش اعظمی از به دلهر درس باشد و از سویی نیز 

یادگیری دانشجویان رشته پزشکی در دروس تصویری مانند 

انجام مطالعات بعدی برای بررسی این  درهرصورتآناتومی باشد. 

 موضوع الزم است.

ی الگوی آموزشی دانشجویان بر روای جامع که در مطالعه 

است، محققین نقش دانشجو محور  شدهانجامپزشکی در هلند 

یل افزایش مشارکت فعال آنان در یادگیری به دلبودن آموزش را 

یرگذار بر روی آموزش تأثترین موارد یاساسترین و را یکی از مهم

(. در بررسی تحوالت آموزش پزشکی در کشور 15) اندبرشمرده

ی مهم بر ناچار بودن دانشگاه بر تغییر نگرش و اشارهاکنیا، 

ی آموزشی شده است. در این مطالعه که توسط محققین هاروش

های کالن این کشور در بحث تغییرات آموزشی یاستسبر 

است، مانند سایر مطالعات در کشورهای مختلف، با  شدهانجام

 بر اساس، نقش ویژه آموزش و یادگیری را SPICESاشاره به مدل 

و  Boch(. در مطالعه 11دانشجو، بیان کرده است ) محور بودن

برداری یکی از ارکان مهم در پدیده همکاران، فعالیت یادداشت

آموزش و یادگیری برشمرده شده است. محقق در این مقاله به 

برداری در یادگیری و همچنین اهمیت یادگیری اهمیت یادداشت

است؛ بدین معنا که یک فراگیر نوشتن از همین طریق پرداخته 

برداری آموزش بهتری خواهد داشت و همچنین از طریق یادداشت

گرفت که چگونه آموزش فراگرفته را بتواند بنویسد  خواهد یاد

(19 .)Bui  ی شناختروانهای یژگیوو همکاران در مطالعه

برداری در آموزش مناسب را یادگیری، جزییات اهمیت یادداشت

است. در این مطالعه، فعال بودن مغز، ساختارمند  تشریح کرده

های مثبت یژگیوشدن نوع تفکر و افزایش توانایی حافظه، از 

برداری طی یک کالس درسی و کمک به در یادداشت موردتوجه

فراگیر در به یادآوری مطالب فراگیری شده، برشمرده شده است 

اری در بردیر یادداشتتأث در خصوصی که امطالعه(. در 13)

یادگیری در عصر دیجیتال و ارتباطات پرداخته است، جدای از 
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ی کاغذ یا توسط وسایل الکترونیک، بر روبرداری نوع یادداشت

در تعمیق یادگیری  مؤثربرداری را یک روش عمل یادداشت

یرات تأثی موردبررسی در امطالعه(. در 14برشمرده است )

برداری در یادگیری، محققین به بررسی تفاوت یادداشت

اری بردبرداری توسط روش سنتی کاغذ و قلم و یادداشتیادداشت

ایج . در این بررسی نتاندپرداختهنوین توسط وسایل الکترونیک 

برداری توسط روش سنتی به دلیل بودن یادداشت مؤثرترحاکی از 

، در درهرصورتبود است.  بودن روش نسبت روش نوین ترآسان

برداری یک روش فعال و پویا در یادگیری هردو روش یادداشت

در آمریکا  9513ی که در سال امطالعه(. در 10شده است )یمعرف

انجام شد، مشخص گردید که استفاده از کتاب کار در تدریس، 

نقش کمکی بسیار مهمی در ایجاد مهارت بالینی دانشجویان 

ارمند بودن کتاب کار، اشاره به نکات کلیدی و داشته است. ساخت

ترین دالیل یاصلتوجه بیشتر دانشجو در تکمیل مباحث، از 

 اندبوده شدهانجامید مطالعه تائدر این تحقیق در جهت  ذکرشده

است،  شدهانجامدر انگلیس  9519ی که در سال امطالعه(. در 16)

است. در این بوده  مؤثرهدف بررسی نحوه یک تدریس مناسب و 

مطالعه با اشاره به تغییراتی که در نسل جدید دانشجویان علوم 

 هاییتکنولوژشدن  روزبهپزشکی به وجود آمده است، به لزوم 

ید در این تأکاست؛ یکی از موضوعات مورد  شدهاشارهآموزشی 

 (.17ی کار دانشجویی بوده است )هاکتابمطالعه، استفاده از 

تأثیر آموزش ترکیبی  یدر موردبررسی امطالعهاسفیجانی در  

 هک، بیان کرده است بر عملکرد تحصیلی و رضایت دانشجویان

آموزش به روش ترکیبی اگرچه در عملکرد تحصیلی دانشجویان 

در میزان رضایتمندی ایشان تأثیر ، نداشته است دارییتأثیر معن

دارد. با توجه به اینکه رویکرد ترکیبی،  دارییمثبت و معن

زیادی را در مواردی مانند دسترسی به منابع،  یریپذانعطاف

ارتباطات میان استاد و شاگرد، انجام و ارائه تکالیف برای 

ها از روش آموزش را دانشجویان به همراه دارد، رضایت بیشتر آن

از  کندی؛ بنابراین به استادان توصیه مشودیهم باعث م

 -یاددهی یهاارک تجربهاین رویکرد آموزشی برای تد هاییتظرف

(. در مطالعه 12) استفاده کنند یخوبتر بهیادگیری مطلوب

ی هاروش در خصوصسیستماتیکی که کریمی و همکاران 

 اندهدادمختلف تدریس در مقایسه با روش سنتی سخنرانی انجام 

روش بحث گروهی، پرسش و پاسخ استفاده از  کهمشخص گردید 

دهنده رضایتمندی بیشتر دانشجویان از شیوه نشان ،و مشارکتی

ر بیشتر، تغیی یدار یادبحث گروهی، یادگیری مؤثرتر و پایدار، 

، لوتحلییه، افزایش نمرات کاربرد و تجزهاینگرش مثبت آزمودن

افزایش مهارت ارتباط، افزایش نمرات دانشجویان، مطلوبیت روش 

 فکر انتقادی، تواناییمشارکتی دانشجو در چهار حیطه توانایی ت

اظهارنظر در جمع، انتقادپذیری، روابط مطلوب اجتماعی با 

یری گیجهنت. در گروهان نسبت به روش سخنرانی بیشتر بودهم

 شدهمانجاشده است که به دلیل مقایساتی که یانباین محققین 

این روش را در آموزش علوم پزشکی مورداستفاده  توانیماست، 

ی نوین هاروش در موردی امقالهمقرب الهی در  (.12) قرار داد

 یهمنظـور از آمـوزش، فرآینـد دوسو کند:یمتدریس، بیان 

مثبت درباره  یهاها و نگرشیاددهی ـ یادگیری اطالعات، مهارت

موضوعی اسـت کـه متناسـب بـا گـروه سـنی خاص و در شرایط 

 یهاامزمانی معین به اجرا در آمده است. امروزه رسالت نظ

ها و شناخت ،هاآموزشی ایجاد تغییـرات مطلـوب در نگرش

 عنوان یکیتدریس نیز به یهاروش است. هارفتار انسان یتدرنها

از عوامل، بـه کمـک ایـن رسالت آمده است. هدف نهایی تدریس 

و معلومات  یاز تکالیف مشتمل بر آگاه یامجموعه یلهوسبه

ت. اس شدهیینی شناختی تعمشـخص و ساخت فکری و فرآیندها

که نـوین تدریس و مراحل و کاربرد آن یهااز روش ییهانمونه

 یههشـامل روش تـدریس بـارش مغـزی، روش تـدریس بد

پـردازی، روش تدریس حل مسئله، روش تدریس 

، روش تدریس ایفای نقـش، روش تـدریس یا/مشاورهیرمستقیمغ

تدریس آموزش  گـردش علمی، روش تدریس کاوشگری و روش

شده است که در پایان نشان دادهباشند؛ یرایانه م یلهوسبه

خوب یا بد نیستند، بلکه  نفسهیتـدریس ف یهااز روش یکیچه

 ها باعث قوت یا ضعفشان شده استنحوه و شرایط استفاده از آن

مقایسه تطبیقی نحوه اجرای  باهدف(. در یک مطالعه 95)

کشورهای  در برنامه درسییک استراتژی دانشجو محوری در 

امریکا، کانادا و استرالیا و ارائه راهکارهای پیشنهادی در برنامه 

ی هامدلداشته است، عالوه بر اشاره به  ایران مشابه دردرسی 

دانشجو محوری را جدای از نوع  بر اساسموجود، اهمیت آموزش 

(. 91در این مورد را، مدنظر قرار داده است ) ورداستفادهمروش 

یر استفاده از مدل تأثدر مطالعه چنگیز و همکاران در مورد 

SPICES  در آموزش درس فارماکولوژی، همانند سایر مطالعات

های یاستراتژیر مثبت این مدل در تأث، به شدهانجامالمللی ینب

یر مثبت، تأثاز این است. بخشی  شدهاشارهآموزش در ایران 

دانشجو محور بودن مطالعه  بر ساستغییرات مدل آموزشی 

بر در یک مطالعه دیگر در ایران که (. 99بوده است ) شدهانجام
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ی استفاده از مدل بر رومقایسه با دو دانشگاه خارجی،  اساس

است، مشابه با سایر مطالعات  گرفتهانجام، SPICESتلفیقی 

به اهمیت استفاده بر استراتژی دانشجو محوری در  شدهانجام

 (.93است ) شدهاشارهآموزش 

انتخاب یک راهبرد مناسب در یاددهی دروس پزشکی یک  

موضوع کلیدی در آموزش دانشجویان است. با توجه به اینکه 

های اصلی یک مجموعه یتفعالزیربنای کارکرد و  عنوانبهآموزش 

تواند نمایی از یمآموزش مناسب  آید، یکیم حساببهآموزشی 

پیشرفت تحصیلی محسوب شود. به دلیل نتایج مثبت ارزشیابی 

کتاب کار و  در مورددر این مطالعه از دانشجویان،  آمدهعملبه

ر های بیشتر دیبررستوان با یمبرداری، همچنین شیوه یادداشت

 شناسی( توسطمیکروب باألخصخصوص سایر دروس علوم پایه )

، از این مدل تدریس با استفاده از کتابی با هارشتهتید سایر اسا

ساختاربندی مشخص، در تدریس این دروس استفاده نمود. این 

ویژه در مورد دروس تئوری شده در کتاب کار، بهیطراحساختار 

 یر بسزایی درتأثتواند یم)با میزان مطالب حفظ کردنی باال(، 

ترین محدودیتی که در ز مهمیادگیری این دروس داشته باشد. ا

دم قابلیت ـه سایر دروس وجود دارد، عـه بـن مطالعـترش ایـگس

پذیری این روش در سایر دروسی است که ساختار آموزشی یمتعم

یه توص درهرحالشناسی دارند. متفاوتی نسبت به دروس میکروب

شود، مدرسین دروس مختلف بر اساس ویژگی تدریسی دروس می

الگوهای مشابه جهت طراحی منابع درسی مرتبط و شیوه خود، از 

 تدریس استفاده نمایند.
 

 تشکر و قدردانی
 27921، حاصل از طرح مصوب تحقیقاتی مطالعهنتایج این 

دانشگاه علوم پزشکی فسا است. نویسندگان، از معاونت تحقیقات 

و همکاران مرکز مطالعات و توسعه آموزش  و فناوری دانشگاه

پزشکی و تمامی دانشجویان عزیز و نیز واحد توسعه تحقیقات 

 .ارندکمال تشکر را د ( فساعج) یعصرولبالینی بیمارستان حضرت 

ید انجام مطالعه در کمیته اخالق تائجهت انجام این طرح پس از 

ه آن ق بمطالعات پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی فسا، کد اخال

 (.IR.FUMS.REC.1398.504تعلق گرفت )
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Abstract 
 

Background & Objective: One of the most important elements in SPICES model is student-centered 

education. Taking notes is one of the simplest ways to increase student interaction and participation 

in learning. The purpose of this project was to design, implement, and evaluate an active-interactive 

education model in teaching the bacteriology course. 

Materials & Methods: This project was carried out in three stages including design, implementation 

and evaluation. At the design stage, the outline of the program was determined through meetings 

with faculty members from Microbiology and Infectious Diseases departments; the curriculum-

based workbook was designed based on a mind map form; then, teaching was based on the 

workbook and student participation in the classes. Finally, project evaluation was done by 

completing the evaluation form by students and then statistical analysis was performed. 

Results: Statistical results comparing the students of Medicine and Laboratory Science showed the 

highest student satisfaction with using book and suggestion of using book for other courses, and 

least satisfaction with graphical suitability and structural design in both groups. Significant 

differences between the two groups were found to be statistically significant for the students of 

Medicine compared to the students of the Laboratory Science (p = 0.049). 

Conclusion: The use of filling-out form textbooks has an important role in enhancing students' 

interaction and participation in Medical Bacteriology education. It is suggested that a similar 

structure to this book be explored to teach other Microbiology courses. 

 

Keywords: student-centered, note-taking, Bacteriology, educational model 

 

 

   
*Corresponding Author: Abdollahi Abbas, Department of Microbiology, Fasa University of Medical Sciences, Fasa, Fars, 

Iran 

Email: a.abdollahi@fums.ac.ir 

https://orcid.org/0000-0002-9944-3279 

 

 

 

 

 

 

Journal of Fasa University of Medical Sciences 10 (2020): 2509-2516  
 

Original Article  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
85

10
5.

20
20

.1
0.

3.
9.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

bs
.f

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

http://journal.fums.ac.ir/
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285105.2020.10.3.9.3
http://jabs.fums.ac.ir/article-1-2189-en.html
http://www.tcpdf.org

