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سال اول، پیش شماره 2، ويژه نامه آغاز سال تحصیلی 1391-92
حیطه روش ها و تکنیک های آمورزشی

طرح سوال توسط دانشجو، راهکاري براي ارتقاي سطح يادگيري دانشجويان
علي نوروزي عقيده1، ناهيد جالل لو، بهمن اسدي باغ آسياب

پژوهشگر دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي ارتش 1ـ 

مقدمه و بيان مسئله: )بيان اهميت، ضرورت و 
کاربرد انجام فرايند بر اساس نيازسنجي هاي انجام 

شده(
طرح سوال در مورد يک مطلب نيازمند مطالعه و درک کافي 
از آن موضوع مي باشد. از طرفي ديگر، طرح سوال موجب 
تحريک ذهن و شکل گيري سواالت بيشتر در آن زمينه مي شود. 
لذا وادار کردن دانشجو به طرح سواالت مفهومي از متن کتب 
مرجع، درک و فهم وي از موضوع مربوطه را افزايش داده و 
به يادگيري عميق تر و سپرده شدن مطالب به حافظه طوالني 
مدت کمک قابل توجهي خواهد نمود. ضمن اينکه اين کار 
ميزان مشارکت داشجويان در کالس درس را افزايش مي دهد.

هدف و اهداف اختصاصي
کمک به يادگيري عميق تر مطالب، تکرار مباحث در حين 
طرح سوال و تفهيم بهتر دروس، مطالعه و مرور بيشتر کتب 
مربوطه، آشنائي با نحوه طرح سوال، افزايش ميزان مشارکت 
داشجويان در کالس درس، کسب آمادگي بيشتر جهت شرکت 

در آزمون مقطع باالتر.

روش اجراء
اين فرايند با مشارکت دانشجويان کارشناسي پيوسته علوم 

آزمايشگاهي ورودي سالهاي 87 و 89 در نيمسال اول تحصيلي 
91 - 90 انجام گرفت. دروس هماتولوژي و انگل شناسي، 
هرکدام به ارزش 2 واحد نظري در اين فرايند انتخاب شدند. 
در شروع ترم تحصيلي درباره هدف و نحوه اجراي فرايند و 
مزاياي آن براي دانشجويان صحبت شد. دانشجويان کالس 
به دو گروه A و B با ميانگين معدل تقريبا برابر تقسيم بندي 
شدند. هر دانشجو مکلف به طرح دو سوال مفهومي از مبحث 
ارائه شده در هر جلسه گرديد تا مجموع سواالت را در روز قبل 
از آزمون پايان ترم تحويل دهد. تذکر داده شد که مي بايست 
سواالت توسط خود دانشجو طرح گرديده و مجاز به استفاده 
از پرسش هاي ارايه شده در کتب مربوطه نمي باشند. در مورد 
دانشجوياني که اصول تعيين شده در مورد طرح سوال را 
رعايت نکرده بودند از آنان خواسته شد تا مجدداً نسبت به 
طرح سوال اقدام نمايند. پس از برگزاري امتحان پايان ترم، 
 SPSS با استفاده از نرم افزار Bو A نمرات دانشجويان دو گروه

تجزيه و تحليل گرديده و با هم مقايسه شدند.

نتايج: )پيامدهاي اجرا و محصول يا بروندادهاي 
فرايند(

بر اساس نتايج بدست آمده، در مورد دانشجويان ورودي 87، 
ميانگين نمرات دانشجويان گروه A که پيش از امتحان پايان 

محل اجراي فرايند: دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي ارتش
نام دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي ايران

گروه فرايندي: دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهي
تاريخ اجراء )مدت اجراي فرايند(: نيمسال اول تحصيلي 91 - 90 )5 ماه(
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علي نوروزي عقیده و همكاران 21طرح سوال توسط دانشجو، راهكاري براي ارتقاي سطح يادگیري دانشجويان

ترم سوال طرح نموده بودند بيش از ميانگين نمرات گروه 
B بود که اين اختالف معدل، معني دار نبود(p< 0/05) . اما 
ميانگين نمرات گروه A در مورد دانشجويان ورودي 89 کمتر 

از ميانگين نمرات گروه B بود.

سطح اثر گذاري )دانشگاه، کشوري، بين المللي(:
 کشوري

انطباق سياست هاي باالدستي )فرايند تا چه حد کشور را 
با هدف مرجعيت علمي در منطقه نزديک مي کند.(

در صورت انجام صحيح، مداوم و مستمر، اين فرايند مي تواند با 
باال بردن سطح علمي دانشجويان، موجب ارتقائ سطح علمي 

دانشگاههاي سطح کشور گردد.

نتيجه گيري شامل چالش ها و مشکالت اجرائي فرايند
معدل درسي دانشجويان معيار کامل و قطعي براي ارزيابي توان 
علمي آنان نبوده، لذا تقسيم بندي دانشجويان کالس به دوگروه 
با توان علمي برابر و بر اساس معدل درسي از چالش هاي اصلي 
اين فرايند مي باشد. اين مسئله درمورد دانشجويان ورودي 
89 بخوبي مشهود مي باشد زيرا تنها دوترم از تحصيل آنان 
گذشته و معدل درسي دو ترم نمي تواند توان علمي آنان را به 
 A خوبي نشان دهد. بنابر اين احتمال وجود دارد که دو گروه
و B داراي توان علمي برابر نبوده و اين مسئله بر روي نتايج 

اين تحقيق تاثير نهاده است. چالش هاي ديگر در اين فرايند 
عبارت بوده اند از: وادار نمودن دانشجويان به طرح سوال با 
توجه به وقت گير بودن اين کار، کنترل تمامي سواالت طرح 
شده از نظر تکراري نبودن و يا اطمينان از اينکه تمامي سواالت 
توسط خود دانشجو طرح شده و از سواالت ارائه شده در کتب 

درسي استفاده نشده است.

معرفي فرايند در نشريات علمي يا ارائه کار در مجامع 
علمي: 

معرفي نشده است

قابليت تعميم و اجراء در ساير مراکز آموزشي
اين فرايند تا حد زيادي قابليت تعميم و اجرا در ساير مراکز 

آموزشي مشابه را دارا مي باشد.

قابل تعميم و اجرا در تمامي گروه ها و مراکز آموزشي
اين فرايند قابليت تعميم و اجرا در اغلب گروه ها و مراکز 

آموزشي مشابه را دارا مي باشد.

جاري  برنامه هاي  در  فرآيند  اجراي  )استمرار  استمرار 
آموزشي(

ساير  در  استمرار  و  اجرا  قابليت  زيادي  تا حد  فرايند  اين 
برنامه هاي جاري آموزشي مشابه را دارا مي باشد.
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