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مقدمه:
آموزش عالی معرف نوعی از سرمایهگذاری در منابع انسانی

است که ،آغاز یادگیری باید با یک مساله باشد تا آموزش-

است که میتواند موجبات ارتقای دانش ،مهارت و نگرش مورد

گیرنده ،به یادگیری و حل این مساله تشویق شود ( .)12در این

نیاز کارکنان سازمانهای مختلف را فراهم آورد .بنابراین،

روش ،مدرسی که هم بر محتوای آموزشی و هم بر شیوهی

پیشرفت جوامع وابستگی انکارناپذیری به سطح آموزش

آموزش تسلط دارد ،به عنوان تسهیلگر ،با ارائهی سناریویی که

تحصیالت و گسترش کمی و کیفی نظام آموزشی و به ویژه

با شرایط و مشکالت دنیای واقعی شباهت دارد ،فرایند آموزش

نظام آموزش عالی دارد .این امر مهم در دانشگاههای علوم

را آغاز و فراگیران را به مشارکت فعال در فرایند یادگیری

پزشکی به دالیلی از جمله؛ گسترش روزافزون دانش علوم

تشویق میکند ،دانشجویان بعد از بحث و گفتگو با صرف زمان

پزشکی ،اهمیت و ضرورت نوآوری در آن ،از اهمیت بسزایی

کافی به شناسایی مساله و کشف موضوعات مرتبط میپردازند

برخوردار میباشد .یکی از دغدغههای اصلی نظام دانشگاهی در

( .)13در نتیجه با طراحی آموزش بر پایه رویکرد مبتنی بر

کشور ایران عدم رشد بعد کیفی آموزش نسبت به رشد کمی

مساله ،با ایجاد فرصت های انتخاب ،مبنی بر نیاز یادگیرنده،

آن میباشد .بنابراین به کارگیری روشهای مختلف برای ارتقا

این امکان بوجود میآید که یادگیرنده در ساخت دانش ،انتخاب

اثربخشی آموزش الزم و ضروری میباشد .عوامل متعددی از

هدف ،تنظیم زمان و برنامه ریزی برای رسیدن به خود نظم

جمله؛ استفاده از روشهای تدریس مناسب ( ،)1استفاده از

دهی بصورت فعال عمل کند (.)14

شیوههای مناسب طراحی ( ،)2انتخاب فرایند اساسی و اصولی

در زمینهی طراحی برنامهی درسی مسالهمحور ،الگوهای

در انتخاب و ارائهی محتوا ( ، )3بر روی اثربخشی آموزش تاثیر

متعددی وجود دارد که از لحاظ ماهیت مساله و درجهی خود

دارد .به دلیل اینکه در آموزش عالی با افراد بزرگسال هستیم و

تنظیمی یادگیری ،با هم متفاوتند( )15و نظریهپردازان زیادی

ایشان از ویژگی هایی همچون ،خودکنترلی بر روی یادگیری ،به

در این زمینه ،اعمال نظر کردهاند .یکی از نظریهپردازان برجسته

صورت فعال درگیر شدن در یادگیری ،دریافت بازخورد مناسب

در این زمینه ،دیوید مریل میباشد ( .)16,15وی پس از

در زمینهی یادگیریشان ( ،)4برخوردار میباشند لذا انتخاب

بررسی تئوریها و الگوهای مختلف طراحی آموزشی ،اصولی را

روشهای تدریس که با ویژگیهای شرکت کننده گان در این

به عنوان اصول عمومی آموزش استخراج میکند و بیان میدارد

دورهها سازگار باشد میتواند به عنوان راهکار مناسب برای

که این اصول در همهی الگوهای طراحی آموزشی مشترک

اثربخش کردن این دورهها به شمار آید ( .)5یکی از روشهای

است لذا نام آن را اصول اولیه آموزش میدهد .این اصول

آموزشی در پزشکی که در پژوهشهای متعدد ،استاون

عبارتاند از:

وهمکاران ( ،)6رینولد و هانکوک ( ،)7تیواری و همکاران ()8

 .1یادگیری زمانی اتفاق میافتد که یادگیرندگان در حل

پرینس و همکاران ( )9اثربخش آن مورد تایید قرار گرفتهاست
"روش مسالهمحوری" میباشد .این روش برای اولین بار در

 .2یادگیری زمانی اتفاق میافتد که دانش موجود به عنوان
اساس و مبنایی برای دانش جدید فعال شود.

آموزش پزشکی ،بهوسیلهی هاوارد باروز در سال  1976در
دانشگاه مک مستر کانادا اجرا شد ( .)10از نظر روش شناسی

 .3یادگیری زمانی اتفاق میافتد که دانش جدید به فراگیر

آموزشی ،فرایند حلمساله یک رویکرد سازندهگرایی است (.)11
اساس یادگیری مبتنی بر مساله ،ساختن فعال دانش در پاسخ

نمایش داده شود.
 .4یادگیری زمانی اتفاق میافتد که دانش جدید توسط فراگیر

به مشکالت زندگی واقعی است ( )7و ایدهی اصلی این روش آن
فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

به کار گرفته شود.
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 .5یادگیری زمانی اتفاق میافتد که دانش جدید در فعالیت-
های روزمرهی فراگیر ادغام شود.

برای اثربخشی تعاریف متعددی وجود دارد که بهطور کلی می-
توان آن را تحقق اهداف برنامه آموزشی تعریف کرد ( .)18برای

وی بر اساس این اصول ،چرخهای چهار مرحلهای از آموزش

سنجش اثربخشی الگوهای متعددی وجود دارد یکی از این

را شناسایی کرد که شامل؛ فعالسازی ،نمایش ،کاربرد و تلفیق

الگوها ،الگوی ارزشیابی اثربخشی آموزشی کرک پاتریک ()19

میباشد و بیان میدارد که برای رسیدن به آموزش موثر ،این

می باشد .در این پژوهش به دلیل جامع بودن ( )20از این الگو

چهار مرحله باید به صورت مستمر و پیدر پی بهکار گرفته

استفاده شد .این الگو ،اثربخشی را در چهار سطح :واکنش

شود  .این اصول در جدول شماره یک بیان شده است.

فراگیران نسبت به برنامه آموزشی ،یادگیری ،بهبود عملکرد آنها

با مرور پژوهشهای انجام شده در زمینهی مسالهمحوری پی

و نتایج سازمانی مورد ارزیابی قرار می دهد .در این پژوهش از

میبریم که نتایج اکثر این پژوهشها حاکی از تاثیر مثبت

سطح یک و دو این الگو یعنی واکنش و یادگیری استفاده شد

استفاده از این الگو بر آموزش می باشد که در ادامه به برخی از

که اندازهگیری این دو سطح با استفاده از متغیرهای رضایت،

این پژوهش ها اشاره شده است.

نگرش و یادگیری سنجیده شد .منظور از نگرش ،احساسات و

ارزشیابی اثربخشی ناشی از کاربست الگوی طراحی مسالهمحور

انتظارات فراگیران از بخشهای مختلف دوره و یادگیری؛ میزان

سازندهگرا در آموزش ضمن خدمت معلمان پرداختند .نتایج این

تحقق اهداف دوره میباشد .بنابراین پس از طراحی دوره

پژوهش نشان داد که بهکارگیری الگوی طراحی مسالهمحور

آموزشی بر اساس الگوی مریل (جدول شماره  )1در دانشکده

سازندهگرا در آموزش ضمن خدمت معلمان موجب افزایش

مامایی به ارزیابی اثربخشی این الگو در این دورهی آموزشی

اثربخشی این دورههای آموزشی میشود .در مطالعه ی دیگر

پرداخته شد.با توجه به اهمیت الگوی مساله محوری در زمینه

ابراهیمی ( )5( )1391به طراحی ،اجرا و سنجش آموزش مداوم

های مختلف از یک طرف و لزوم بهبود اثربخشی آموزش در

مبتنی بر وب بر اساس نظریه سازندهگرایی در دانشگاه علوم

آموزش علوم پزشکی از طرف دیگر ،این پژوهش با ارزیابی

پزشکی مشهد پرداخت .نتایج این پژوهش نیز نشان دهندهی

اثربخشی ناشی از کاربست نظریه سیستمی مساله محور در

اثربخشی آموزش بر اثر کاربست الگوی سازندهگرایی در آموزش

طراحی دوره های آموزشی رشته های علوم پزشکی در دانشکده

پزشکی بود .استاون و همکاران ( )6( )2010در پژوهشی به

پرستاری و مامایی به معرفی مدل اثربخش مساله محور در

بررسی ادراک پرسنل و دانشجویان پرستاری و رضایت ایشان از

ارتباط با آموزش علوم پزشکی پرداخته است و بدین وسیله به

آموزش با روش یادگیری مبتنی بر مساله پرداختند .نتایج

سیاست گذاران و برنامه ریزان این دوره ها در امر تصمیم گیری

پژوهش ،نشان دهنده ی رضایت دانشجویان و پرسنل از این

و برنامه ریزی کمک کرده تا در آینده برنامه های اثربخش تری

روش بود.

در این باب اتخاذ کنند .بنابراین سوال اصلی که پژوهش حاضر

رینولد و هانکوک ( )7( )2010نیز در پژوهشی به بررسی

در پی پاسخ گویی به آن است ،این امر می باشد که آیا کاربست

اثربخشی ناشی از روش مسالهمحوری در قیاس با روش

الگوهای مساله محوری منجر به اثربخشتر کردن دوره های

سخنرانی در درس فناوری زیستمحیطی پرداختند .نتایج

آموزش روش تحقیق در آموزش مامایی می شود؟

پژوهش ایشان حاکی از افزایش رضایت ،نگرش و یادگیری
ف راگیران آموزش دیده با استفاده از روش مساله محوری نسبت

روش بررسی:

به روش سخنرانی بود.

پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق با توجه به اهداف
پژوهش ،جزء پژوهش های کاربردی می باشد .از منظر نحوه ی

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
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گردآوری داده ها ،در مجموعه تحقیقات شبه آزمایشی (گروه-

آمدن با دیگران) ،فرصت (شاخص مربوط به آینده در رابطه با

های نامتعادل) قرار میگیرد .و از میان طرح های آزمایشی از

باور فرد نسبت به مفید بودن دوره) ،موفقیت(احساس اطمینان

طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است.

به توانایی برای کسب توفیق در انجام کارهای دوره) و
ماجرا(احساس خودانگیختگی دربارهی یادگیری و این باور که

شرکت کنندگان پژوهش:

جامعهی آماری این پژوهش شامل کلیهی دانشجویان
دانشکده مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد الرستان در سال
 1395میباشند .که با استفاده از شیوه نمونه گیری در
دسترس  43نفر از دانشجویان شرکت کننده در درس روش
تحقیق رشته ی مامایی بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
سپس با استفاده از روش تصادفی ساده  23نفر از دانشجویان
در گروه آزمایش و  20نفر از ایشان در گروه کنترل قرار
گرفتند.
ابزارهای پژوهش:
در این پژوهش از دو پرسشنامه و یک آزمون پیشرفت
تحصیلی که از نوع آزمون های عینی و چهار گزینه ای می

یادگیری به خودی خود لذت بخش است) را مورد سنجش قرار
میدهد .بهمنظور سنجش روایی این پرسشنامه از روایی
محتوایی استفاده شد .از آنجایی که برای سنجش روایی
محتوایی ،حضور تعداد  5-3نفر از متخصصان در این زمینه
کفایت می کند ( ،)23در این پژوهش نیز نظرات  5تن از
اساتید و متخصصین در این زمینه اخذ گردید .از ایشان
خواسته شد در مورد هر گویه ،هم میزان تناسب آن را در طیف
مناسب ،تا حدی مناسب و نامناسب مشخص نمایند و هم در
صورت وجود ابهام در گویه ،آن را مشخص نمایند .پس از اخذ
نظرات و اعمال اصالحات الزم پرسشنامه دوباره به تایید ایشان
رسانیده شد .جهت سنجش پایایی این پرسشنامه ،از روش
آلفای کرونباخ استفاده شد .میزان پایایی با استفاده از این روش
 83درصد محاسبه شد.

باشد جهت اندازه گیری متغیرهای وابسته استفاده شده است.
پرسشنامهی نگرش از دورهی آموزشی :برای سنجش نگرش

پرسشنامه رضایت از دوره آموزشی:

سال  )21( 1386تدوین شده بود استفاده شد .ایشان برای

پرسشنامهی سنجش رضایت که توسط کرمی ( )21در سال

تدوین این پرسشنامه از پرسشنامهی کیفیت زندگی که توسط

 1386به منظور سنجش میزان رضایت کارکنان شرکت ایران

اینی و بورگ در سال1992تهیه شده بود ( ،)22استفاده کردند.

خودرو تدوین شده بود ،استفاده گردید .این پرسشنامه در

پرسشنامهی کیفیت زندگی در مدرسه به بررسی احساس

پژوهش های مشابه توسط اسفندیاری ( )24نیز مورد استفاده

شاگرد نسبت به مدرسه میپرداخت که با انجام اصالحاتی به

قرار گرفته بود .پرسشنامه مورد استفاده شامل  22سوال بسته

پرسشنامهای جهت سنجش احساس فراگیران نسبت به دوره-

پاسخ پنج ارزشی از ( 1کمترین تا  5بیشترین) میباشد که سه

های آموزشی کارکنان تبدیل شد .این پرسشنامه شامل 39

شاخص (محتوا میزان رضایت فراگیران از محتوا) ،استاد (میزان

گویهی بسته پاسخ چهار ارزشی (موافق ،تقریبا موافق ،تقریبا

رضایت فراگیران از مدرس دوره) و امکانات و سازماندهی(میزان

مخالف ،مخالف) است که هفت شاخص (رضایت کلی(به معنای

رضایت فراگیران از امکانات دوره) را مورد سنجش قرار میدهد

احساس کلی در ارتباط با آرامش در دوره) ،عاطفه منفی

که در آن فراگیر میزان رضایت خود را در مورد هر یک از

(احساس کلی منفی دربارهی دوره) ،مدرس (احساس مربوط به

گویهها با انتخاب عددی بین ( 1کمترین) و ( 5بیشترین)

درستی رابطه متقابل بین فراگیران و مدرس دوره) ،همبستگی

مشخص مینماید .بهمنظور سنجش روایی این پرسشنامه از

اجتماعی (احساس تعلق داشتن ،ارزشمندی و توانایی کنار

روایی محتوایی استفاده شد .برای این امر نظرات  5تن از
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فراگیران نسبت به دوره ،از پرسشنامهای که توسط کرمی در

جهت سنجش رضایت فراگیران نسبت به دوره ،از
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اساتید و متخصصین ( )23در این زمینه اخذ گردید .از ایشان

ریچاردسون و فرمول  KR20سنجیده شد که مقدار این پایایی

خواسته شد در مورد هر گویه ،هم میزان تناسب آن را در طیف

معادل  91درصد بود.

مناسب ،تا حدی مناسب و نامناسب مشخص نمایند و هم در

مداخله آموزشی:

صورت وجود ابهام در گویه ،آن را مشخص نمایند .پس از اخذ

این پژوهش طی سه مرحله انجام شد:

نظرات و اعمال اصالحات الزم پرسشنامه دوباره به تایید ایشان

در گام نخست با مدنظر قرار دادن اصول موجود در الگوی

رسانیده شد .جهت سنجش پایایی این پرسشنامه ،از روش

دیوید مریل ،به طراحی درس روش تحقیق رشته مامایی

آلفای کرونباخ استفاده شد .میزان پایایی آنبا استفاده از این

پرداخته شد .فعالیت های صورت گرفته جهت طراحی این دوره

روش  87درصد محاسبه شد.

در جدول شماره  ،1بیان شده است .در گام دوم با توجه به

آزمون ارزیابی عملکرد :برای سنجش میزان یادگیری

هدف پژوهش ،ابتدا گروهها برحسب تصادف به گروه آزمایش و

فراگیران از آزمون پیشرفت تحصیلی استفاده شد .این آزمون با

گواه انتب یافتند .جهت آشنا نمودن مدرس با نقشهای وی،

کمک مدرس و با توجه به اهداف و محتوای دوره آموزشی و

فعالیت های متنوعی صورت گرفت ازجمله :الف) :تهیهی فرم

نظر متخصصان ،ساخته شد.این آزمون متشکل از بیست سوال

راهنما جهت آشنایی مدرس دوره با نقشهایش طی اجرای الگو

عینی چهارگزینهای بود .این آزمون بیست نمره داشت که

که این فرم قبل از برگزاری دوره در اختیار مدرس قرار داده

فراگیر با انتخاب گزینهی صحیح به هر سوال یک نمره را به

شد .ب) :برگزاری جلسهای قبل از شروع دوره و بیان دوبارهی

خود اختصاص میداد.

نقشها به ایشان .ج) :حضور پژوهشگر در کالس و دادن

برای انجام روایی آزمون ارزیابی میزان یادگیری(سطح دوم

بازخوردهای الزم جهت اجرای هرچه بهتر الگو .الزم به ذکر

کرک پاتریک) ،از روایی محتوایی استفاده گردید .بدین منظور

است که در آغاز هر دو دور ،پیشآزمون یکسانی از فراگیران

پس از تدوین ،آزمون ساخته شده به تایید  3نفر از متخصصان

اخذ شد و هر کدام از دورهها به شیوههایی که در ادامه بیان

( )23این امر رسید .و پایایی آن نیز با استفاده از روش کورد

شده است ،اجرا شد.

جدول شماره :1طراحی درس روش تحقیق رشته مامایی بر اساس الگوی مریل
مسئله

با مدنظر قرار دادن ویژگیهایی که در الگوی مریل در باب مساله بیان شده بود ،طی جلساتی که با متخصصان روش تحقیق و مدرس
خبرهی دوره برگزار شد مسائلی در این زمینه طرح شد.

فعال

بهمنظور فعالسازی دانش پیشین ،به فراگیر کمک شد مطالبی که از قبل در ارتباط با مبحث روش تحقیق میدانستند را به یاد بیاورد.
مدرس این کار را از طریق پرسیدن سواالتی در ارتباط با مباحث مختلف روش تحقیق از جمله؛ چگونگی نوشتن مقاله و اجزاء آن انجام
داد.
مدرس دوره به منظور ایجاد دانش پیشین سازمان یافته و مناسب ،مطالبی در ارتباط باروش تحقیق به صورت ساختارمند(در قالب
جدول) به فراگیران ارائه داد.
به منظور ایجاد تجارب مناسب برای فراگیران ،چند مورد تجربه ،شبیه به مسائل مطرح شده در کالس درس را برای فراگیران بیان
شد.

سازی
تجارب
پیشین

نمایش

در ابتدا با توجه به نظریهی مریل ،انواع تکالیف یادگیری در زمینه ی روش تحقیق با نظر متخصصان به صورت زیر مشخص شد؛
انواع تکالیف یادگیری؛ اطالعات دربارهی ،...اجزاء ،...انواع ،...چگونگی و چه اتفاقی میافتد اگر...
و سپس نحوهی ارائهی هر کدام از آنها نیز تعیین شد.
اطالعات دربارهی :با توجه به نظر متخصصان ،مطالبی دریاره ی روش تحقیق از طریق پاورپوینت به فراگیران ارائه داده شد.
اجزاء :با توجه به نظر متخصصان ،مطالبی همچون نحوه ی نوشتن بیان مسئله ،مقدمه ،روش وتجزیه و تحلیل نتایج ،منیجه گیری در
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عناصر

فعالیت های صورت گرفته در طراحی

7

محمدرضا فیروزی و همکاران
روش تحقیق پرداخته شد.

انواع :با توجه به نظر متخصصان مطالبی مانند؛ مقاله های مروری ،مقاله های علمی پژوهشی و...در این بخش از محتوا قرار گرفت .
مدرس بهمنظور ارائه و نمایش این بخش ،ابتدا به تعریف مفاهیم و ارائهی مثالها و غیر مثالهایی از آنها پرداخت.
چگونه :با توجه به نظر متخصصان مطالبی از قبیل؛ چگونگی نوشتن بیان مسئله ،روش ،فرضیه ،هدف و ...و بهمنظور ارائهی آنها ،پس
از توصیف هر یک از مراحل کار ،توالی آنها ،و بیان شیوهی انجام هر یک از آنها ،بهمنظور فراهم کردن زمینهی بازنمایی ذهنی برای
فراگیران ،از طریق انجام یک نمونه در کالس درس مراحل ،توالی و چگونگی انجام آنها به فراگیران نمایش داده شد.
چه اتفاقی میافتد اگر... :
با توجه به نظر متخصصان امر ،اثرات و نتایجی که مقاالت مختلف دارد در این بخش از تکالیف یادگیری قرار گرفته شد .بهمنظور
ارائهی این بخش ،به توصیف فرایندها و بیان نتایجی که هر یک از فرایندها در موقعیت های خاص به دنبال دارند پرداخته شد.
کاربرد

بهمنظور بهکارگیری این اصل در درش روش تحقیق ،به فراگیران فرصت بهکار گیری و تمرین دانش یا مهارت بهکارگرفتهی
جدیدشان داده شد .بدین شیوه که بعد از آموزش هر مطلب از فراگیران خواسته شد مثالهایی جدید از آن مطلب را بیان کنند،
ابزارهای گوناگون مورد استفاده در روش تحقیق را تهیه کنند .بعد از انجام هر تمرین بازخوردهای اصالحی به فراگیران داده شد.

تلفیق

بهمنظور بهکارگیری این اصل در درس روش تحقیق ،بعد از ارائهی هر مطلب ،شرایطی فراهم شد که فراگیران بهمنظور منعکس
کردن ،بحث کردن یا دفاع کردن از دانش جدیدشان ،با یکدیگر به گفتگو بپردازند .طی این بحث و گفتگوها از فراگیران خواسته شد
مطالبی که طی این دوره یادگرفتهاند را خالصه کنند ،نظراتشان در مورد ارزشیابی توصیفی و نحوهی بهکارگیری آن بیان کنند و به
دفاع از نظرات خود در این زمیه بپردازند و اگر شیوهای بهمنظور بهبود این نوع ارزشیابی به ذهنشان خطور میکند را بیان کنند.

اجرای دوره آموزشی در گروه آزمایش :این دورهی آموزشی
به مدت سه روز برگزار شد.

مطالب را به شیوههایی که از قبل طراحی شده بود(مطابق
جدول شماره  ،)1به فراگیران ارائه داد.

در روز اول مدرس درس را با توضیحات کوتاهی دربارهی

در نهایت ،در روز آخر بهمنظور کاربست مطالب فراگرفته

اهداف درس روش تحقیق آغاز کرد و مسالهی تدوین شده در

شده توسط فراگیران ،بعد از ارائهی هر کدام از قسمتهای

این زمینه را به فراگیران ارائه داد .بهمنظور جلب توجه

محتوا ،مدرس از فراگیران خواست که به فعالیتهایی از قبیل:

فراگیران ،مساله در قالب داستان و همراه با تصاویر مربوطه ارائه

ارائهی مثالهای جدید ،تهیهی نمونهکارهایی همچون ،نوشتن

شد .سپس مدرس با ارائهی مواد آموزشی به شیوههای گوناگون

بیان مسئله ،فرضیههای پژوهش ،اهداف ،روش ،نحوه ی تجزیه

از جمله؛ پرسیدن سواالتی در رابطه با روش تحقیق دانش

و تحلیل داده های پژوهش و نتیجه گیری بپردازند .نهایتا از

پیشین فراگیر را فعال کرد .در جایی که احساس میکرد

طریق به چالش کشیدن ذهن فراگیران با استفاده از بحثهای

فراگیران از دانش پیشین کافی در این زمینه برخوردار نیستند

گروهی و مطرح کردن دوبارهی مسائلی که قبال در کالس بیان

با ارائهی توضیحاتی در قالب جدول و به صورت سازمان یافته،

شده بود ،به حل مسائل اقدام کرد.

جدید ،کرد .وی همچنین فراگیران را ترغیب کرد که چنانچه

مطالب را از طریق سخنرانی و با استفاده از پاورپوینت به

تجربهای مشابه با مسائل مطرح شده داشتهاند را بیان کنند.

فراگیران ارائه داد .وی در حین تدریس خود از مثالهای متعدد

خود مدرس نیز به منظور ساخت تجربههای مناسب برای

استفاده کرد و از فراگیران خواست نکات مهمی که بیان می-

فراگیران دو نمونه شبیه به مسائل مطرح شده به همراه

شود را یادداشت کنند .بعد از بیان هر مطلب ،زمانی به پرسش

چگونگی حل آنها به فراگیران ارائه داد.

و پاسخ اختصاص داده و در پایان هر جلسه از تدریس ،به

پس از فراخواندن دانش پیشین فراگیران ،در روز دوم
مدرس ،بهمنظور ارائهی محتوای آموزشی جدید (روش تحقیق)

فراگیران تکالیفی در زمینهی محتوای آموزشی تدریس شده،
ارائه شد که فراگیران ملزم بودند آن را برای جلسهی بعد آماده
کنند .مدرس این تکالیف را تصحیح کرده و بازخورد آنرا به
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اقدام به ساخت دانش پیشین مورد نیاز برای یادگیری مطالب

اجرای دورهی آموزشی در گروه کنترل :مدرس در این دوره
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صورت نمره و عدد به فراگیران ارائه میداد .بالفاصله در پایان

آن شد که از طریق شیوه هایی همچون؛ استقبال مشتاقانه

دوره نیز از طریق آزمون عینی چهار گزینه ای میزان یادگیری

همراه با توضیح کافی طرح و هدف از انجام آن برای افراد مورد

آنها سنجیده شد.

پژوهش و مربی و متخصصان حوزه روش تحقیق ،عدم اجبار به

ارزیابی :به منظور انجام ارزیابی دورهی آموزشی روش
تحقیق بر اساس الگوی مساله محوری مریل از آزمون های

شرکت در این دوره ،قرار دادن نتایج تحقیق در اختیار افراد
مورد پژوهش به رعایت اخالق پژوهشی اقدام شود.

نگرش ،رضایت و یادگیری استفاده شد .به منظور سنجش
میزان نگرش و رضایت فراگیران از دوره در پایان دوره ی

این مقاله دارای کد اخالق ()IRLARUMS.REC.1395.35
در کمیته دانشگاه آزاد واحد لرستان است.

آموزشی آزمون رضایت و نگرش به فراگیران ارائه شد .و به
منظور ارزیابی میزان یادگیری فراگیران ،در دو زمان پیش از

یافتهها:

آموزش برای سنجش پیش دانسته های فراگیران و پایان دوره

فرضیهی اصلی پژوهش حاضر بر آن است که بهکارگیری

آموزش برای سنجش یادگیری فراگیران ،در اختیار آن ها قرار

الگوی اصول اولیه آموزش در آموزش مامایی منجر به بهبود

گرفت.

اثربخشی آموزش و مولفههای آن (رضایت ،نگرش و یادگیری)

برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش ،از آمار توصیفی

میشود .بنابراین در ابتدا یافتههای مربوط به هر مولفهی

(شاخصهای فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) به تفکیک برای

اثربخشی به تفکیک بیان شده و در نهایت یافتههای مربوط به

گروهها ،استفاده شد .برای تحلیل و آزمون اهداف فرعی  1و 2

اثربخشی بهطور کلی بیان میشود.

(نگرش و رضایت) پژوهش از روش  Manovaو جهت آزمون

تاثیر کاربست الگوی مریل بر نگرش و رضایت دانشجویان

هدف فرعی ( 3یادگیری) از روش  Covarianceاستفاده شد.

یافته های توصیفی نگرش و رضایت فراگیران از دوره به

تمامی عملیات آماری با استفاده از نرمافزار  SPSS21انجام

تفکیک زیر مولفههای آن در گروه های آزمایش و گواه در

شد.

جدول  2آمده است.

اصول رعایت شده اخالق در پژوهش :در پژوهش حاضر سعی بر
جدول :2شاخصهای توصیفی نگرش و رضایت فراگیران از دوره
متغیر وابسته

نگرش

گروه آزمایش
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

رضایت

16/91

3/52

13/75

3/68

عاطفه منفی

12/17

3/47

10/22

1/70

مدرس

15/86

2/94

10/60

2/98

همبستگی اجتماعی

23/91

4/22

20/50

4/41

موفقیت

12/08

2/08

10/05

2/01

فرصت

18/65

3/29

14/20

4/45

ماجرا

14/26

2/49

11/50

2/98

محتوا

31/13

4/73

17/45

6/66

استاد

40/67

4/96

21/25

4/41

سازماندهی

14/70

2/11

9/05

2/66
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همانطور که این جدول نشان میدهد ،میانگین همهی

 Wilks Lambdaبرای متغیر نگرش برابر با  0/429بود

مولفههای نگرش و رضایت در گروه آزمایش باالتر از گروه گواه

است)p=0/000( , F(7,35)= 6/661.که این امر نشان میدهد

میباشد .برای پاسخ به این سوال که آیا بین خرده مقیاسهای

که تفاوت در سطح  0/01معنادار میباشد .نتایج آزمون

نگرش دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد ،از آزمون

 Manovaنشان داد که بین گروههای آزمایش و گروه گواه

 Manovaاستفاده شد و از بین آزمون های مختلف آن نتایج

از لحاظ همهی خرده مقیاسهای نگرش تفاوت معناداری

آزمون  Wilks Lambdaمورد توجه قرار گرفت .نتایج آزمون

وجود دارد(جدول)3

جدول :3نتایج آزمون  Manovaدر خرده مقیاسهای نگرش
متغیرهای وابسته

مجموع مجذورات

درجه آزادی

F

میانگین

سطح معناداری

مجذورات

نگرش

رضایت

107/029

1

107/029

8/255

./006

عاطفه منفی

41/682

1

41/682

5/332

0/026

مدرس

297/056

1

297/056

33/887

0/000

همبستگی اجتماعی

124/616

1

124/ 616

6 /715

0/013

موفقیت

44/387

1

44/387

10/533

0/002

فرصت

222/048

1

222/048

13/96

0/001

ماجرا

81/542

1

81/542

10/946

0/002

نتایج آزمون  Wilks Lambdaمربوط به متغیر رضایت برابر

آزمون  Manovaنشان داد که بین گروههای آزمایش و گروه

با  0/173است )p=0/000(F(3,39) = 62/10و این امر نشان

گواه از لحاظ همهی خرده مقیاسهای رضایت تفاوت معناداری

میدهد که تفاوت در سطح  0/01معنادار میباشد .نتایج

وجود دارد (جدول.)4

جدول :4نتایج آزمون  Manovaدر خرده مقیاسهای رضایت
متغیرهای

0/001
0/001

محتوا

2002/116

1

2002/116

استاد

4026/079

1

4026/079

180/850

سازماندهی

300/005

1

300/005

52/639

مجذورات

تاثیر کاربست اصول اولیه آموزش بر یادگیری
فراگیران
بهمنظور بررسی اینکه یادگیری در کدام یک از گروهها
بیشتر تحقق یافته است به بررسی یادگیری فراگیران دو گروه

نمرات حاصل از آزمون پایان دوره که به صورت عینی
چهارگزینه ای بود آزمودنیهای پژوهش در درس روش
تحقیق در مرحلهی پیشآزمون در جدول  5ارائه شده است.

در آزمون پایان دوره پرداخته شد .آمارهای توصیفی مربوط به
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61/462

0/001

مجموع مجذورات

درجه آزادی

وابسته

گروه

میانگین

مقدارF

معناداری

 10بررسی اثربخشی الگوی مسالهمحوری دیوید مریل در...

جدول :5شاخصهای توصیفی نمرات حاصله از اجرای پیشآزمون و پس آزمون
متغیر

پیش آزمون

پس آزمون

گروه

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

گروه آزمایش

23

4/78

1/34

گروه گواه

20

5/20

1/93

گروه آزمایش

23

15/91

1/62

گروه گواه

20

11/80

1/43

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود میانگین و انحراف

همچنین میانگین و انحراف استاندارد نمره درس روش تحقیق

استاندارد نمره درس روش تحقیق اعضای گروه آزمایش در

اعضای گروه گواه در مرحله پیشآزمون به ترتیب برابر با

مرحله پیشآزمون به ترتیب برابر است با  4/78و  1/34می-

 1/43 11/80میباشد .همانطور که مشاهده میشود دو گروه

باشد .همچنین میانگین و انحراف استاندارد نمره درس روش

از نظر میانگین نمرات درس روش تحقیق در مرحله پسآزمون

تحقیق اعضای گروه گواه در مرحله پیشآزمون به ترتیب برابر

ت فاوت تقریبا محسوسی با یکدیگر دارند و اعضای گروه آزمایش

با 5/20و  1/90میباشد .همانطور که مشاهده میشود دو گروه

نمرات باالتری نسبت به گروه گواه داشتهاند .نتایج آزمون

از نظر میانگین نمرات درس روش تحقیق در مرحله پیشآزمون

 Ancovaکه میانگین نمرات آزمودنیهای گروه آزمایش و گواه

تا حدی مشابه میباشند .همچنین مشاهده میشود میانگین و

در مرحله پسآزمون را با کنترل کردن اثرات پیشآزمون به-

انحراف استاندارد نمره درس روش تحقیق اعضای گروه آزمایش

عنوان متغیر همایند ،مقایسه میکند در جدول  6ارائه شده

در مرحله پس آزمون به ترتیب برابر با  15/91و  1/62میباشد.

است.

جدول  : 6مقایسه میزان یادگیری دو گروه در مرحله پس آزمون با کنترل اثر پیشآزمون
شاخصها

df

F

P

مجذور اتا

متغیر همایند

1

0/000

0/982

0/000

عامل

1

73/42

0/000

0/64

خطا

40

*

*

*

کل اصالح شده

42

*

*

*

مطابق این جدول میزان  Fبهدست آمده از مقایسه پس-

تحقیق در مامایی

میباشد .لذا با ()p=0/000میتوان نتیجه گرفت که نمرات

در ادامه برای تایید فرضیه اصلی پژوهش آزمون تحلیل

میزان یادگیری آزمودنیهای گروه آزمایش و گواه بعد از

واریانس چند متغیری با سه متغیر وابسته رضایت ،نگرش و

اجرای متغیر مستقل یعنی طراحی روش مریل با ثابت نگه

یادگیری انجام گرفت .نتیجه آزمون  Wilks Lambdaآن

داشتن نمرات آزمودنیها قبل از اجرای مداخله ،تفاوت

0/119محاسبه گردید که نشانگر آن است که تفاوت میانگین

معناداری مشاهده شد .لذا فرضیه سوم پژوهش نیز تایید می-

گروهها در سطح  0/01معنادار استF(3,38)= 93/522

شود.

( .)p>0/000بر این اساس میتوان اینگونه نتیجه گیری نمود
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که با احتساب کلیه متغیرهای تعیین کننده اثربخشی ،الگوی

گرفت .جدول 7تحلیل واریانس را برای هر یک از مولفههای

اصول اولیه آموزش موجب افزایش اثربخشی دورههای آموزش

تعیین کننده اثربخشی نشان میدهد.

مامایی میشود و فرضیه اصلی پژوهش نیز نیز مورد تایید قرار
جدول  :7نتایج آزمون  Manovaتاثیر کاربست الگوی مریل بر اثربخشی آموزش
منبع

گروه

متغیرهای

مجموع مجذورات

درجه آزادی

رضایت

15859/658

1

نگرش

5630/748

1

یادگیری

178/107

1

وابسته

میانگین
مجذورات
15859/658
5630/748
178/107

Fمقدار
171/729

معناداری
**0/000

26/765

**0/000

73/427

0/000

**p<0/000
بحث و نتیجه گیری:

می توان گفت که استفاده از الگوهای طراحی در تدریس به

در آموزش عالی میباشد که می تواند زمینه ی ارتقاء دانش،

پراکندگی مطالب را می دهد ( )25که این امر به رضایت

مهارت و نگرش افراد را فراهم آورد .این امر در دانشگاههای

فراگیران و مدرس از دوره منجر می شود .همچنین موارد

پزشکی به دالیلی از جمله؛ گسترش روزافزون دانش پزشکی،

دیگری از قبیل بیان مسائل مرتبط با زندگی فراگیران در طی

ایجاد نوآوری های مهم از اهمیت دوچندانی برخوردار می

دوره و ایجاد چالش های ذهنی برای فراگیران که منجر به

باشد .لذا بهکار گیری تکنیکهایی بهمنظور اثربخشتر کردن

مشارکت آنان در جریان دوره ی آموزشی و در نتیجه احساس

این آموزشها الزامی است .از آنجایی که یکی از تکنیکهای

مالکیتشان نسبت به کالس درس می شود ( )26نیز می تواند

اثربخشتر کردن آموزش بهکارگیری الگوهای طراحی آموشی

دلیل رضایت بیشتر فراگیران از دوره ی آموزشی باشد .این امر

مناسب میباشد این پژوهش با مد نظر قرار دادن این تکنیک،

با پژوهش فیروزی و همکاران ( )17اسفندیاری ( )24ابراهیمی

با طراحی و اجرای الگوی اصول اولیه آموزش از دیوید مریل،

( ،)5گیرروان و ساواچ ( )27همراستا می باشد .فیروزی و

به بررسی اثربخشی این الگو در آموزش مامایی پرداخت .به-

همکاران در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که به کار

منظور سنجش اثربخشی آن ،از مولفههای رضایت نگرش و

گیری الگوی طراحی آموزش ،فعال بودن فراگیر در طی دوره ،

یادگیری استفاده شد.

ارتباط فراگیر با مسائل واقعی منجر به رضایت بیشتر معلمان

در ارتباط با متغییر رضایت نتایج پژوهش حاکی از تاثیر

از دوره های ضمن خدمتشان می شود ( .)17همچنین

مثبت به کار گیری الگوی اصول اولیه آموزش بر رضایت

اسفندیاری در پژوهش خود بیان کردند که به دلیل طراحی

فراگیران ب ود .همانگونه که اشاره شد در همه ی مولفه های

محتوای جذاب و تناسب آن با زمینه کاری فراگیران ،انعطاف

مربوط به متغیر رضایت ،گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل

پذیرتر بودن مدرس و استفادهی وی از روش های تدریس

میانگین باالتری کسب نمودند .و این تفاوت میانگین ،از لحاظ

فعال ،دوره ی آموزشی طراحی شده برای مدیران دانشگاه

آماری نیز معنادار بود ( .)p>0/000در توجیه نگرش بهتر

منجر به رضایت بیشتر ایشان از دورهی آموزشی شده است

فراگیران نسبت به دوره ی طراحی شده بر اساس الگوی مریل

( .)24ابراهیمی و همکاران نیز در پژوهش خود مبنی بر
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یکی از مهمترین سرمایه گذاریهای انسانی ،سرمایه گذاری

طور کلی به مدرس امکان ارائه مطالب منسجم تر و عدم
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بررسی نگرش و رضایت فراگیران بر اثر طراحی محیط های

در ارتباط با متغیر وابستهی یادگیری نتایج پژوهش نشانگر

سازنده گرا به این نتیجه رسیدند که تغییر طراحی محیط های

این امر بود که بین فراگیران گروه آموزش دیده بر اساس

آموزشی از معلم محوری به فراگیر محوری منجر به افزایش

الگوی اصول اولیه آموزش و فراگیران گروه آموزش دیده به

رضایت فراگیران در این زمینه شده اند ( .)5در نهایت گیروان

روشهای سنتی اختالف میانگین مشاهده شد و اختالف

و ساواچ در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که داشتن

مشاهده شده از لحاظ آماری معنادار بود ( .)p>0/000در

تعامل و اجتماع یادگیری فعال در محیط های مساله محوری

تبیین افزایش یادگیری فراگیران در اثر اجرای الگوی مریل در

به تعامل بین فراگیران و معلم و فراگیران با خودشان در طول

آموزش میتوان گفت که به دالیلی همچون فعالیت فراگیر در

یادگیری منجر به رضایت بیشتر فراگیران از دوره های

حین تدریس ،شرکت در مباحث گروهی ،و استفاده از مطالب

آموزشی شده است (.)27

ملموس و زمینههای واقعی  ،یادگیری عمیقتری ایجاد شده

در ارتباط با متغییر نگرش نتایج پژوهش حاکی از تاثیر

است .که این یافتهها همسو با پژوهش کوین و سو (،)30

گذاری مثبت الگوی مساله محوری مریل بر بهبود نگرش

اسفندیاری ( ،)24کرمی ( )21و وود ( )31بوده است.

فراگیران نسبت به دوره ی آموزشی بود .و این امر از لحاظ

اسفندیاری ( ،)24کرمی ( )21و کوین و سو ( )30در

آماری نیز معنادار بود ( )p>0/000در توجیه تاثیر نگرش

پژوهشهای خود اشاره کردهاند که مشارکت فعال فراگیران در

فراگیران بر اثر طراحی آموزش با استفاده از الگوی مریل می

فرایند طراحی و اجرای دورهی آموزشی منجر به افزایش

توان گفت که اموری همچون تاکید بر پیش دانسته های

یادگیری فراگیران میشود .وود ( )31نیز استفاده از روشهای

فراگیران ،ایجاد آمادگی در فراگیران ،استفاده از مثال های

فعال همچون کاوشگری و تفحص گروهی ،استفاده از منابع

متنوع و به چالش کشیدن ذهن فراگیران در الگوی مریل

اطالعاتی متنوع و فراتر رفتن از الگوهای معلم محوری و توجه

منجر به بهبود نگرش فراگیران از دوره ی آموزشی شده است.

به الگوی فراگیر محور را دلیل ایجاد یادگیری بیشتر در

که این نتیجه همراستا با نتایج پژوهش های فیروزی و

فراگیران میدانند.

خانی ( )29میباشد.فیروزی و همکاران ( )17و اسفندیاری

در رشته مامایی در سه زمینهی رضایت و نگرش و یادگیری

( )24در پژوهشهای خویش نشان دادند که ایجاد آمادگی در

فراگیران براثر کاربست الگوی اصول اولیهی آموزش از دیوید

فراگیران و بیان مطالب یکپارچه ،ملموس کردن مطالب

مریل میباشد .انتظار میرود با توجه به نتایج این پژوهش ،از

یادگیری برای فراگیران منجر به بهبود نگرش فراگیران از

این الگو در آموزش مامایی استفاده شود .درنهایت باید اشاره

دورهی آموزشی می شود .همچنین فضلی خانی ( )29و کلر

کرد که این پژوهش با محدودیتهایی از جمله؛ عدم انتخاب

( )28نیز در پژوهش های خود به این امر اشاره کردند که

تصادفی آزمودنیها ،متفاوت بودن مدرس دوره و طراح مواجه

استفاده از نمایش مطالب و کاربست آن ها در مثالهای متنوع

بود و انجام پژوهشهایی در این زمینه با کنترل بیشتر این

منجر به افزایش نگرش فراگیران از دوره ی آموزشی می شود.

محدودیتها پیشنهاد میشود.
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Abstract
Introduction: Development of societies depend on the level of education and the quantitative and

qualitative development of the educational system, in particular the higher education system. Considering the
importance of the problem-oriented model in increasing the effectiveness of education in, the purpose of this
study is to introduce an effective problem-oriented model to promote medical science education.
Methods: This quasi experimental study was conducted on 43 students of the Faculty of Midwifery,

Islamic Azad University- Larestan Branch in 2016. The sample was selected according to convenient
sampling method. 23 students were enrolled in the experimental group and 20 in the control group. The
research instruments included two attitudes and satisfaction questionnaires as well as a graduation test. The
content validity was used as a validation tool. The reliability of the satisfaction and attitude questionnaire
was 87% and 83%, respectively according to Cronbach's alpha and the reliability of the course test was 91%
according to the Kurdr -Richardson method.
Results: The results of this study indicate a general improvement in midwifery education in three areas of

attitude (p <0/000), satisfaction (p <0/000) and learning (p <0/000) of learners according to the initial
principles of education from David Merrill.
Conclusion: This model can be used in general medicine and midwifery education in particular.
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