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مقدمه
مسئوليت مهم دانشگاه تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد 
مي باشد كه در آينده بتواند به خوبي از عهده وظايفي كه جامعه 
به وي محول مي نمايد برآيد. گروه هاي آموزشي پيراپزشکي 
و علوم پايه از زير شاخه هاي مهم رشته پزشکي بوده و از بين 
آن ها رشته علوم آزمايشگاهي يکي از مهمترين گرايش هاي 
يك  مهارت  و  تخصص  بدون  شك  بي  است.  پاراكلينيك 
كارشناس آزمايشگاه يك پزشك نمي تواتد تشخيص قطعي 
و دقيق بيماري را انجام داده و متعاقبا به درمان آن اقدام نمايد. 
بنابراين براي باال بردن توان و كارآيي يك دانش آموخته علوم 
آزمايشگاهي بايد شيوه آموزشي در شرايط مناسب و تاثيرگذار 
قرار بگيرد. با توجه به لزوم به كارگيري مطالب و مفاهيم تئوري 
در يادگيري دروس عملي و بالعکس بايد يك وحدت و ارتباط 
تنگاتنگ بين آزمايشگاه و كالس درس ايجاد شود. بر اساس 
تجربيات پيشين و اظهار نارضايتي دانشجويان از عدم هماهنگي 
و تطبيق بين زمان، مفاهيم و سرفصل دروس مطالب ارائه شده 
در كالس هاي عملي و نظري بر آن شديم تا ارزيابي در جهت 
يکسان بودن يا نبودن اساتيد دروس نظري و تئوري و اثرات 
آن بر يادگيري دو جانبه كالس هاي آموزشي به عمل بياوريم.

هدف و اهداف اختصاصي
افزايش انگيزه دانشجويان در يادگيري دروس عملي و نظري

ارتقاي سطوح آموزشي از به خاطر سپردن تا به صورت عملي 
انجام دادن و كاربردي كردن

باال بردن ارتباط و همکاري بين مسئولين آزمايشگاه، دانشجويان 
و اساتيد

مواد و روش ها
براي  و  بوده  تحليلي   - توصيفي  مطالعه  پژوهش يك  اين 
انجام آن تعداد 35 نفر از دانشجويان مقطع كارشناسي رشته 
علوم آزمايشگاهي كه در سه دوره مختلف قرار داشتند به 
صورت تصادفي انتخاب شدند. براي گردآوري اطالعات از 
پرسشنامه هاي خود ساخته كه روايي و پايايي آن توسط صاحب 
نظران تاييد شده بود استفاده شد. پرسشنامه ها مشتمل بر دو 
قسمت بود: بخش اول شامل مشخصات فردي و اطالعات 
دموگرافيك بوده و قسمت دوم پرسشنامه سواالتي در رابطه 
با نظر خواهي از دانشجويان و ارزيابي نظرات آنان از يکسان 
بودن و يا نبودن اساتيد دروس نظري و عملي در سطوح مختلف 
و نحوه تاثير گذاري آن بر يادگيري مطالب طراحي شده بود.
پرسشنامه ها توسط محقق به صورت تك تك و يا جمع ايفا 
در دانشکده پيراپزشکي ارتش جمهوري اسالمي ايران بين 
دانشجويان توزيع شد و سپس جمع آوري گرديد. در انتها 
اطالعات خام با استفاده از نرم افزار Excel مورد تجزيه و 

تحليل قرار گرفت.

مقاله پذيرفته شده به صورت پوستر در سيزدهمين همايش آموزش علوم پزشكي كشور - ارديبهشت1391
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نتايج و بحث
با توجه به آناليز نتايج حاصل از پرسشنامه هاي جمع آوري 
شده، 40 درصد دانشجويان )14 نفر( بين 80 تا 100 واحد 
درسي را گذرانيده بودند )نمودار 1( و60 درصد دانشجويان 
)21 نفر( يکسان بودن اساتيد دروس نظري و عملي را در 
روند يادگيري مثبت ارزيابي كردند. همچنين 58 درصد از 
دانشجويان از عدم هماهنگي زماني بين مطالب ارائه شده در 
كالس هاي نظري و عملي با اساتيد مجزا شکايت داشتند كه 
نسبت به افرادي كه اظهار رضايت داشتند )4/11 درصد( باالتر 
بود. به عالوه اكثر دانشجوياني كه واحد هاي درسي بيشتري 
را گذرانيده بودند نسبت به كساني كه در سال هاي پايين تر 
قرار داشتند مطالب ارائه شده در كالس هاي نظري و عملي 
با اساتيد يکسان را در فهم و به خاطر سپاري دروس مذبور 

مفيدتر مي دانستند )جدول 1(.

نتيجه گيري
با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش در صورت يکسان بودن 
اساتيد دروس نظري و عملي، روند يادگيري و به خاطرسپاري 
مطالب با اساتيد يکسان باالتر مي باشد. با توجه به نتايج به 
دست آمده مي توان از دستاوردهاي مطالعه فوق در بهبود شيوه 
آموزش عملي دانشجويان در تمامي مقاطع تحصيلي و در 
برنامه هاي آموزشي آنان استفاده كرد و در هر ترم تحصيلي با 
توجه به امکانات دانشگاه مربوطه تا حد امکان آن را پياده نمود.

جدول 1 - توزيع فراواني مطلق و نسبي ميزان يادگيري دانشجويان از دروس عملي و نظري با اساتيد يکسان به تفکيک واحد درسي گذرانيده شده

 

  واحد درسي
 ميزان يادگيري

  جمع
 عالي خوب متوسط ضعيف

 2%)6( 0%)0( 0%)0( 1%)50( 1%)50( واحد40تا

 11%)31( 3%)27( 3%)27( 3%)27( 2%)18( واحد60تا

 6%) 17( 3%)50( 1%)6/16( 1%)6/16( 1%)6/16( واحد80تا

 16%)46( 4%)25( 7%)75/43( 3%)75/18( 2%)5/12( واحد100تا

 35%)100( 10%)29( 11%)31( 8%)23( 6%)17( جمع

نمودار 1 - توزيع فراواني مطلق و نسبي تعداد واحد درسي گذرانيده شده 
توسط دانشجويان
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