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1ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب ،داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﭘﺰﺷﻜﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان
 2ﮔﺮوه ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ،داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﭘﺰﺷﻜﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان
 3ﮔﺮوه ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي ،داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان

ﺧﻼﺻﻪ:
زمينه و ھدف :بھره مندی از نانو فناوری در تحقيقات پايه و بالينی علوم اعصاب آنقدر اھميت يافته است که
مقاالت مروری متعددی به ابعاد آن پرداخته اند .با توجه به نياز فوق و با تكيه بر توسعه روشھای آموزشی نوين بر آن
شديم که يک ماجول آموزشی ادغام يافته و اختياری را برای دانشجويان مقطع PhDعلوم اعصاب در دانشکده
فناوريھای نوين پزشکی ،طراحی و اجرا نماييم.
روش کار :براي طراحي برنامه آموزشي دوره از چرخه طراحي كاريكولوم كرن استفاده گرديد و فراگيران تعداد  ١۵نفر
از دانشجويان پی اچ دی علوم اعصاب بودند .الزم به ذکر است که اين تعداد با توجه به تعداد کل دانشجويان نوروساينس
دانشکده در زمان وقت که حدود  ٣٢نفر بود ،مشارکت بيش از  ۵٠درصد دانشجويان را ميطلبيد .ابتدا نيازھاي آموزشي
گروه ھدف تعيين گرديد و سپس بر اساس اين نيازھا اھداف و پيامدھاي يادگيري مربوط به ارائه درس تعيين و مباحث
آموزشي مشخص گرديد .دوره بصورت کارگاه برگزار و پيش آزمون و پس آزمون نيز انجام شد .از روش آموزش تيمي
و سخنراني برنامه ريزي براي آموزش محتواي دوره استفاده شد .ميزان رضايت مندي از نحوه برگزاري و نظرات
دانشجويان نيز توسط پرسشنامه با استفاده از روش محاسبه ليكرت ارزيابي شد
يافته ھا :بر اساس بررسی آماری نتايج پرسشنامه ھا مشخص شد که حدود  %٨٧/٢از فراگيران رضايت مندی خود را
از دوره ابراز نموده اند و آنرا برای ساير دانشجويان رشته توصيه نمودند .پايايی پرسشنامه از نظر محتوا و ساختار
پايايی ساختار با استفاده از شاخص Kaiser
Kaiserبررسی قرار گرفت .محتوی با نظر متخصصين به بحث گذاشته شد و پاياي
مورد بررس
Meyer-Olkinمورد بررسی قرار گرفت که مقدار آن  ٠/۵۵بود .ميانگين کسب شده در پس آزمون بطور معنی داری
بيشتر از پيش آزمون ) ۴١/٢ ±٠ /۵٩در برابر P=0.033) ،١١/.. ± ./٩٠بود .ماکزيمم نمره آزمون  ٢٠در نظر
گرفته شده بود.
بحث و نتيجه گيری :نتايج نشان داد که اجرای اين ماجول توانسته است رضايت درصد قابل قبولی از دانشجويان رشته
نوروساينس را جلب نموده و در دستيابی به اھداف آموزشی تعيين شده موفق بوده است .اميد است که ارائه گزارش اين
ماجول آموزشی بتواند نمونه و الگويی ھرچند کوچک برای پياده نمودن ماجول ھای آموزشی ادغام يافته در برنامه
آموزشی تحصيالت تکميلی باشد و گروه ھای آموزشی را به استفاده از روش ھای نوين آموزشی ترغيب نمايد.

ﻧﺘﺎﻳﺞ:
به منظور كمي كردن نظرات دانشجويان موارد پرسشنامه با استفاده از روش محاسبه ليكرت نمره دھي گرديد
درجات اين طيف به اعداد كامالً مخالفم= ،١مخالفم=  ، ٢نظري ندارم=  ، ٣موافقم=  ۴و كامالً موافقم=  ۵مشخص می
شود .درصد رضايتمندی نيز با استفاده از فرمول زير محاسبه گرديد که حدود %٨٧/٢بود.
نمرات کسب شده توسط فراگيران در پيش آزمون و پس آزمون توسط تست آماری Paired T-Testمورد تجزيه و
تحليل قرار گرفت که ميانگين کسب شده در پس آزمون بطور معنی داری بيشتر از پيش آزمون ) ۴١/٢ ±٠ /۵٩در
برابر P=0.033) ،١١/.. ± ./٩٠بود .ماکزيمم نمره آزمون  ٢٠در نظر گرفته شد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ:
در نوروساينس مدرن ،بھره مندی از تکنولوژيھای چون نانو فناوری مد نظر قرار گرفته است ) .(١-٣اين امر آنقدر
ضرورت دارد که مقاالت مروری متعددی به ابعاد اين ارتباط پرداخته اند .کابردھای فناوری نانو نه تنھا در علوم اعصاب
پايه بلکه به علوم اعصاب بالينی نيز گسترش يافته است .امروزه در زمينه آموزش نظريات مختلفي وجود دارد اما ادغام
به عنوان يك استراتژي آموزشي مھم پذيرفته شده است .ادغام مي تواند در محتوا ،در روشھا و فرآيند آموزش و در تمام
موضوعات صورت پذيرد .ادغام در محتوا به معني برقراركردن ارتباط بين دانسته ھاي دانشجويان در موضوعات مختلف
و رشته ھاي مختلف است .ارائه ادغام يافته مباحث صرفا به مفھوم كنار ھم گذاشتن اطالعات مختلف نيست بلكه طراحي
آن بايد بگونه اي باشد كه بتواند انگيزه فراگيران براي يادگيري عميق را برانگيزد ) .(۴-۵با تكيه بر اين نگرش که
استراتژی آموزشی ادغام يافته سبب افزايش جذابيت و کاربردی نمودن علوم پايه می گردد و با تاكيد بر توسعه روشھای
آموزشی نوين بر آن شديم که يک ماجول آموزشی ادغام يافته و اختياری را برای دانشجويان مقطع  PhDعلوم اعصاب
در دانشکده فناوريھای نوين پزشکی ،طراحی و اجرا نماييم.

روﺷﻬﺎ:
ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
براي طراحي كاريكولوم آموزشي دوره از چرخه طراحي كاريكولوم كرن استفاده گرديد و بر اين اساس ابتدا نيازھاي
آموزشي گروه ھدف با استفاده از نظر صاحبنظران )روش  (Expert Ideaدر يك گروه چند رشتهاي )علوم اعصاب،
نانوتکنولوژی ،فيزيولوژی و فارماکولوژی( تعيين گرديد سپس بر اساس اين نيازھا اھداف و پيامدھاي يادگيري مربوط به
ارائه درس تعيين گرديده و بر اين اساس مباحث آموزشي الزم براي طراحي دوره مشخص گرديد.
اطالع رسانی به دانشجويان در مورد ماجول با روشھای مختلف شامل پوستر ،مذاکره با نمايندگان دانشجويان مقطع
 ،PhDارسال ايميل و معرفی سايت انجام شد و سپس از دانشجويان عالقمند نام نويسي بعمل آمد .در يك جلسه توجيھي،
اطالعات الزم در خصوص ماجول به دانشجويان داده شد .الزم به ذكر است كه چون اين دوره آموزشی بصورت اختياري
برگزار گرديد ،در ھيچيك از جلسات راحل دانشجويان ملزم به شركت نبودند و صرفا بر اساس عالقه شخصي حضور
يافتند .در انتھای دوره ميزان رضايت مندي از نحوه برگزاري دوره و نظرات دانشجويان توسط پرسشنامه ارزيابي شد.
بطور كلي ارزشيابي دوره به صورت  Formativeانجام و شامل مراحل زير بود:
 -١نظر خواھي از دانشجويان به صورت  Focus group discussionsو تكميل پرسشنامه
 -٢نظر خواھي از استادان در پايان جلسه بصورت مصاحبه حضوري
سنجش پايايی پرسشنامه:
پايايی پرسشنامه از نظر محتوا و ساختار مورد بررسی قرار گرفت .محتوی با نظر متخصصين به بحث گذاشته شد و
پايايی ساختار با استفاده از شاخص ) Kaiser-Meyer-Olkin (KMOمورد بررسی قرار گرفت که مقدار آن ۵۵/٠
بود.

تشکر
نويسندگان از زحمات و حمايت مسئولين محترم آموزشی دانشگاه بويژه مرکز توسعه آموزش دانشگاه قدردانی می نمايند.
اين پروژه بر اساس طرح آموزشی مصوب شورای HSRدانشگاه طراحی و اجرا گرديد.

ﺑﺤﺚ:
در مطالعه Snymanو  ،Kroonمدلی برای ادغام طولی و عرضی اطالعات و مھارت ھا برای دانشجويان
دندانپزشکی ارائه شد و آنھا گزارش کردند که از منظر مدرسين دوره ،مدل ارائه شده برای ادغام عملياتی بوده است ).(٧
به نظر می رسد که موانع و چالش ھا که پيش روی اجرای بويژه مباحث آموزشی ادغام يافته قرار می گيرد ،بصورت
شايع برای افرادی که پای در اين وادی می گذارند ،بروز می نمايد .بعنوان نمونه اين چالش ھا در تالش اجتماعی مھر و
برای انش ان
دانشجويان
اختياری ا
عرضی اخت ا
طولی و ض
يافته ط ل
ادغام افته
آموزشی ا غا
ماجولل آ زش
درارائه ا
آنھاا ا ائه
خورد ) .((٨آن
چشم می خ
ان ننيزز بهه ش
ھمکاران
ھ کا
مقطع علوم پايه پزشکی نيز با چنين چالش ھايی در طراحی و اجرا مواجه بودند ) .(٨در مطالعه ديگری در سال ٢٠٠۶
Silverthornو ھمکارانش موانع و چالش ھای موجود در اجرای برنامه آموزشی ادغام يافته در رشته فيزيولوژی را
مورد تجزيه و تحليل قرار دادند .آنھا چالش ھای مختلف مجريان از تعامل با مديران آموزشی تا محدوديت ھای زمانی و
مکانی و مواجھه با ساليق مختلف فراگيران تا موانع شخصی افراد را گزارش نمودند ) .(٩بر اساس بررسی آماری نتايج
پرسشنامه ھا و طبق فرمولی که در بخش روشھا ارائه گرديد ،مشخص شد که حدود  %٨٧/٢از فراگيران رضايت مندی
خود را از دوره ابراز نموده اند.
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