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 : چکیده

که دستیاران علوم اعصاب در باشد، در حالیعنوان نیازی ضروری مطرح میفناوری نانو در تحقیقات علوم اعصاب بهمندی از بهره :و هدف نهیزم
پرداخته نشده است. نظر به نیاز فوق و  کمتر های نوین در تحقیقاتها نیز به کاربرد فناوریی آموزشی آناین زمینه اطالعات اندکی دارند و در برنامه

دانشگاه علوم پزشکی علوم اعصاب  ارانیدستی نوین بر آن شدیم که طرح آموزشی ادغام یافته و اختیاری را برای آموزشهای عه روشتوسبا تکیه بر 
  آموزشی بسنجیم. یفراگیران را از دورهمندی تهران، طراحی و اجرا نموده و سپس درصد رضایت

نفر از دستیاران  11استفاده گردید. فراگیران  (Kernکرن ) درسی یبرنامه آموزشی دوره از چرخه طراحی یبرای طراحی برنامه روش بررسی:
صورت کارگاه همشخص و بآموزشی اهداف و پیامدهای یادگیری، مباحث مشخص و پس از تعیین ها نیازهای آموزشی آنعلوم اعصاب بودند که 

ی ساختارمند که توسط تیم مدرسین با روش محاسبه لیکرت طراحی شده بود، برگزاری توسط پرسشنامه یبرگزار شد. میزان رضایت مندی از نحوه
 مورد ارزیابی قرار گرفت. 

را برای سایر و آن مندی خود را از دوره ابراز نمودنددرصد از فراگیران رضایت 00بیش از ها نشان داد که آنالیز نتایج حاصل از پرسشنامه ها:یافته
 های سنتی آموزشی تاکید نمودند.ی منحصر به فرد و برتری آن بر روشحضوری به تجربه یاساتید در مصاحبه دانشجویان رشته توصیه نمودند.

برای استفاده از  ن آموزشی راـد مسئولیـتوانموفقیت قابل قبول این طرح در جلب نظر فراگیران بود و می یدهندهنتایج نشان نتیجه گیری:
های مختلف علوم اعصاب برای محققین این رشته ترغیب نماید. تداوم اجرای آن برای گروه هدف در ورودی آموزش های جدید درتکنولوژی

 شود.پیشنهاد می
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 طرحاهداف اختصاصی 

ادغام یافته آموزش کاربردهای فناوری نانو  یطراحی برنامه -

 در علوم اعصاب

 ی محتوی آموزشی ادغام یافتههیهت -

 ادغام یافته برای گروه هدف  یبرگزاری دوره -

 ارزشیابی نظرات دانشجویان در خصوص دوره -

 مصاحبه حضوری بصورت جلسه پایان در استادان از خواهینظر -
 

 مقدمه

در سیستم عصبی محیطی و مرکزی، ارتباطات و واکنش 

( و در 1افتند )های کلیدی در مقیاس نانو اتفاق میبیومولکول

مندی از فناوری نانو مد نظر قرار علوم اعصاب مدرن، بهره

و این امر آنقدر ضرورت دارد که مقاالت  (4-2)گرفته است 

مروری متعددی به ابعاد ارتباط فناوری نانو و علوم اعصاب 

 یاند. استفاده از فناوری نانو نه تنها برای مطالعهپرداخته

ساختار و عملکرد سیستم عصبی در شرایط طبیعی کمک 

ها در کننده است، بلکه در شناسایی نقایص عملکردی نورون

(. 4-3های سیستم عصبی نیز راهگشا خواهد بود )بیماری

بلکه به  هیپااعصاب نه تنها در علوم کابردهای فناوری نانو 

استفاده از  است. افتهیگسترش  زین علوم اعصاب بالینی

های ژن برای درمان اختالالت عصبی از جمله این نانوحامل

 (. همچنین برای انتقال دارو به نقاط غیرقابل1موارد است )

دستیابی در برخی از تومورهای سیستم عصبی، فناوری نانو 

(. استفاده 6پتانسیل باالیی برای ارائه راهکارهای نوین دارد )

از مواد نانو و تجهیزات جدید در فناوری نانو سبب ارتقای 

(. 0و7ثبت الکتروفیزیولوژیک و تلفیق ایندو شده است )

ایی که نقش هارائه نورومولکول یفناوری نانو در عرصه

مانیتور کردن فعالیت غشای سلول عصبی را بعهده دارند، 

گسترش استفاده از  یبرا(. 1پیشرفت شگرفی داشته است )

و  یهر دو جنبه طراحی علوم اعصاب فناوری نانو در حوزه

که  ی هستنداتیح یولوژیزینانو و درک ما از نوروف یمهندس

صاب و علوم اع نیمتخصص نیتعامل ب ازمندیشک ن یب

بلکه  دیتعامل را نه تنها اسات نیبه ا ازینانو است. نفناوری 

 رحمختلف مط هایروشعلوم اعصاب به  یرشته انیدانشجو

مسلماً در  علوم اعصابدر  نانو فناوریاستفاده از  اند.نموده

ن به اهداف اساسی یعنی شناخت آینده بسیار نزدیک در رسید

ها دنیای های مقابله با آنراهو ی عصبی هایبیمار یهپای

 نیگام در ا نیجدیدی را پیش روی ما قرار خواهد داد. اول

و  علوم اعصابکاربرد نانو در  یهالیپتانس ییشناسا ریمس

 . (2و3) است یارشته نیب یهمکار ازمندیاست که ن ینورولوژ

آموزش نظریات مختلفی وجود دارد اما  یامروزه در زمینه

ن یک استراتژی آموزشی مهم پذیرفته شده است. عنواادغام به

ها و فرآیند آموزش و در تواند در محتوا، در روشادغام می

تمام موضوعات صورت پذیرد. ادغام در محتوا به معنی 

های دانشجویان در موضوعات برقرارکردن ارتباط بین دانسته

ادغام یافته مباحث  یهای مختلف است. ارائهمختلف و رشته

صرفا به مفهوم کنار هم گذاشتن اطالعات مختلف نیست بلکه 

فراگیران  یای باشد که بتواند انگیزهطراحی آن باید بگونه

. باید این امر را (11و10)برای یادگیری عمیق را برانگیزد 

آموزشی یک استراتژی  یبرجسته نماییم که ادغام در برنامه

کلی برای  یدانیم برنامهطور که میاست نه یک هدف. همان

های آموزشی تعیین دستیابی به اهداف آموزشی را استراتژی

برای طراحی کوریکولوم، استراتژی  SPICESکنند. در مدل می

. در (10)گیرد ادغام در برابر استراتژی دیسیپلین قرار می

های مرتبط به یک موضوع همراه هم استراتژی ادغام، بخش

دانشجو یادگیری بهتر و بدنبال آن  شوند وه میآموزش داد

کند آینده خود پیدا می یتری در مورد حرفهنگرش مناسب

توان ریزی آموزشی میهای برنامهاز مدلهمچنین  (.12و13)

ای شامل به مدل کرن اشاره نمود که یک رویکرد شش مرحله

ی نیاز سنجی، شناسایی اهداف کلی و اختصاصی، تهیه

محتوای برنامه، انتخاب استراتژی آموزشی، اجرای برنامه و 
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طبق نیاز سنجی  بر این اساس (.14گیرد )ارزشیابی را دربر می

در حال حاضر دروس اختیاری انجام شده مشخص گردید که 

ی آموزشی دستیاران علوم اعصاب با و ادغام یافته در برنامه

ر نظرسنجی که از های نوین وجود ندارد. دتمرکز بر فناوری

دستیاران علوم اعصاب شده بود، اعالم نمودند که با توجه به 

های نوین در علوم اعصاب تمایل توسعه و گسترش فناوری

ها ی پژوهشی خود از این روشبسیاری دارند که در مرحله

ها بهره ببرند اما بدلیل عدم آشنایی با مصادیق و کاربردهای آن

 اهمیت پرداختن به این موضوع. وندشدر این عرصه وارد نمی

کشورهای دیگر نیز مطرح شده  تحصیالت تکمیلیدر آموزش 

 مدارس نوروساینساست. البته به این ضرورت حتی در سطح 

با با توجه به نیاز فوق و (. 11شده است ) اشارهآمریکا نیز 

یافته سبب  که استراتژی آموزشی ادغام تکیه بر این نگرش

با  وگردد افزایش جذابیت و کاربردی نمودن علوم پایه می

بر آن شدیم که یک  ی نوینآموزشهای توسعه روشتاکید بر 

مقطع  دستیارانماجول آموزشی ادغام یافته و اختیاری را برای 

PhD های نوین پزشکی، فناوری یعلوم اعصاب در دانشکده

گروه مندی رضایتطراحی و اجرا نموده و سپس درصد 

مناسبی را برای  یاجرای این طرح زمینه هدف را بسنجیم.

های نوین آموزشی ایجاد خواهد نمود طراحی و اجرای شیوه

های کالن آموزش عالی برای ارتقای و در راستای سیاست

 باشد. کیفیت آموزش تحصیالت تکمیلی می

 
 بررسیروش 

طراحی  یآموزشی دوره از چرخه یبرای طراحی برنامه

در نظرسنجی  ابتداگردید. بر این اساس  ( استفادهKernکرن )

که از دستیاران علوم اعصاب شد، مشخص گردید که این نیاز 

های نوین بهره ی پژوهشی از روشوجود دارد که در مرحله

ببرند اما بدلیل عدم آشنایی با مصادیق و کاربردهای فناوری 

با توجه به نیاز فوق، در  شوند.عرصه وارد نمی نانو در این

 نیازهای آموزشی گروه هدف با استفاده از نظر صاحبادامه 

ای )علوم در یک گروه چند رشته (Expert Idea نظران )روش

اعصاب، نانوتکنولوژی، فیزیولوژی و فارماکولوژی( تعیین 

 اهداف و پیامدهای یادگیریگردید سپس بر اساس این نیازها 

پیامد اصلی 12تعداد درس تعیین گردید.  یمربوط به ارائه

 دیها مشخص گردتدوین شد و مباحث آموزشی بر اساس آن

و مقدمات نانو، علوم اعصاب در  یکه بطور خالصه شامل مبان

انواع نانو ذرات و کاربرد کوآنتوم دات،  یابعاد نانو، معرف

 یهایماریمحدود کردن ب یاستفاده از خواص نانوذرات برا

 ونینانو در رژنراس یهاداربستو  مرهایکاربرد پل ک،ینورولوژ

 یو ابعاد پژوهش مغزی–یو مقابله با سد خون یعصب ستمیس

بر اساس موارد مطرح شده، نانو در علوم اعصاب، بود. 

تهیه گردید تا در  نیز یک کتابچهدر قالب ی آموزشی امحتو

 اختیار فراگیران قرار بگیرد. 

های در مورد طرح با روشاطالع رسانی به دانشجویان 

مختلف شامل پوستر، مذاکره با نمایندگان دانشجویان مقطع 

PhD،  ارسال ایمیل و معرفی سایت اختصاصی انجام شد و

سپس از دانشجویان عالقمند نام نویسی بعمل آمد. در واقع 

ترم تحصیلی فراگیر معیار ورود در نظر گرفته نشد و 

-ویان در هرم ترم تحصیلی در صورت ابراز تمایل میدانشج

پژوهشی نیز  یتوانستند ثبت نام کنند. اگر فراگیری در مرحله

توانست در کرد، اطالعات این طرح آموزشی را میشرکت می

کارهای تحقیقانی آینده استفاده نماید. بنابراین محدود کردن 

 یترم تحصیلی مالک عمل قرار نگرفت. در یک جلسه

توجیهی، اطالعات الزم در خصوص طرح به دانشجویان داده 

آموزشی بصورت  یشد. الزم به ذکر است که چون این دوره

اختیاری برگزار گردید، در هیچیک از جلسات، دانشجویان 

بر اساس عالقه شخصی  ملزم به شرکت نبودند و صرفاً

ی آخر در مدل برنامه که مرحلهاز آنجایییافتند. حضور می

در انتهای یابد، ریزی آموزشی کرن، به ارزشیابی اختصاص می

برگزاری دوره و نظرات  یمندی از نحوهدوره میزان رضایت

ی ساختارمند ارزیابی شد. بطور دانشجویان توسط پرسشنامه
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 Summativeو  Formativeصورت  کلی ارزشیابی دوره به

 Focusانجام و شامل نظر خواهی از دانشجویان به صورت 

group discussions نظرخواهی و همچنین  پرسشنامه و تکمیل

  بود. از استادان در پایان جلسه بصورت مصاحبه حضوری

ایی اهداف طرح  ابتدا اعضای تیم بین رشتهدسترسی به  برای

ها به مشارکت های برنامه و اهداف آن، عالقه آنبر اساس نیاز

ها گرفتن تخصص آنهای آموزشی نوین و با در نظر در طرح

نفر متخصص دعوت به همکاری شدند که شامل یک

نفر نفر متخصص نانوتکنولوژی و یکنوروفیزیولوژی، یک

متخصص نوروفارماکولوژی بودند. پس از شروع طرح هر 

ایی تشکیل جلسه هفته با دعوت مدیر پروژه، تیم بین رشته

داده و در طی جلسات متعدد، هدف از برگزاری دوره و 

انتظارات از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس 

اولیه یعنی تعیین پیامدهای  یهای انجام شده در مرحلهبررسی

ایی که با حضور همه اعضا تشکیل گردید، از دوره، در جلسه

اعضای هیات علمی درخواست شد که اهداف آموزشی را 

 مکتوب نموده و جهت کسب نظرات و تصمیم گیری در مورد

آموزش در جلسه مطرح نمایند. از جمع  میزان ارتباط با اهداف

های بندی اهداف آموزشی ارائه شده و با در نظر گرفتن نیاز

پیامد اصلی 12یادگیری اعالم شده از سوی اساتید، تعداد 

تدوین شد. سپس اهمیت هریک از پیامدها بصورت کلی در 

 Nice to knowو  Must know, Better to knowسه قسمت 

های آتی برای تدوین دسته بندی شد تا در تصمیم گیری

های آموزشی اهداف آموزشی اختصاصی و انتخاب روش

مناسب مورد استناد قرار گیرد. پس از آن پیامدهای مرتبط با 

هر دیسیپلین به متخصص مربوطه اعالم شده و از ایشان 

 خواسته شد که اهداف آموزشی اختصاصی )رفتار ویژه عینی(

 مرتبط با هر پیامد را تدوین نمایند. 

در جلسات مجزایی اهداف تدوین شده از نظر صحت، 

های جامعیت، ارتباط با پیامدهای مربوطه و رابطه با دیسیپلین

مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تا حد ممکن 

اهداف اختصاصی تکراری حذف و موارد همپوشانی اصالح 

یز بر اساس تجانس محتوا درهم گردید. برخی از اهداف ن

ادغام شده و یا تغییر یافتند. در نهایت توافق تیم طراحی در 

 موارد کسب گردید.   یمورد کلیه

 یاهداف و پیامدهای یادگیری مربوط به ارائه پس از تعیین

تعیین مباحث آموزشی و  نظرانماجول بر اساس نظر صاحب

می و سخنرانی روش آموزش تی ازالزم برای طراحی دوره 

از  استفاده گردید.اجرا  در قالب کارگاه برای برنامه ریزی شده

نیز اسالید، تخته و بروشور انواع وسایل کمک آموزشی 

 PhDنفر از دانشجویان  11به تعداد  اگیراناستفاده شد. فر

به ترتیبی که ثبت نام کرده علوم اعصاب عالقمند و داوطلب 

از فراگیران یک  طرح یارائهند. قبل از دانتخاب شبودند، 

پیش آزمون و در پایان دوره یک پس آزمون گرفته شد و 

در پایان دوره از  گردید.بدین ترتیب اثر آموزش مشخص 

تجهیزات آزمایشگاه نانو و کارهای تحقیقاتی در حال انجام 

 یهمچنین میزان رضایت مندی از نحوهبازدید بعمل آمد و 

ن نیز توسط پرسشنامه ارزیابی برگزاری و نظرات دانشجویا

ی ساختارمند بر اساس سواالت آزمون و پرسشنامه شد.

روش  جلسات متعدد در کارگروه مدرسین طراحی شد و از

پایایی ساختار  برای نمره دهی استفاده گردید. محاسبه لیکرت

  با استفاده از شاخص آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت.
هدف ابتدا در مورد دوره با استفاده از  به منظور انتخاب گروه

دانشجویان و تهیه سایت اختصاصی  پوستر، از طریق نمایندگان

اطالع رسانی شد و سپس از میان دانشجویان عالقمند نام 

نفر اول  11نویسی بعمل آمد. بطور کلی به ترتیب ثبت نام با 

برای حضور در ماجول تماس گرفته شد و در صورتی که 

-کان حضور در روز و ساعت مذکور را اعالم میدانشجو ام

 11. بدین ترتیب گرفتنام ایشان در لیست قرار مینمود، 

دانشجو در لیست وارد شدند. اطالعات دموگرافیک شرکت 

منظور رعایت مسایل آورده شده است. به 1 جدول کنندگان در

که ماجول بصورت اختیاری بود، تنها اخالقی و از آنجایی
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رضایت کردند. بنابراین شرکت می داشتند نی که تمایلدانشجویا

آن نتایج پیش  داشتند. عالوه بر برای شرکت در ماجولآگاهانه 

 دانشجویان اثری نداشت. و معدل در نمرات آزمون و پس آزمون

در این دوره از روش آموزش تیمی و سخنرانی برنامه ریزی 

دسته از مثال آنبرای آموزش محتوای دوره استفاده شد. برای 

های اهداف آموزشی که اولویت کمتری دارند با روش

سخنرانی و سخنرانی برنامه ریزی شده ارائه شدند و صرفا به 

اطالعات در رابطه با موضوع بسنده گردید لیکن در ی ارائه

های بیشتری برخوردارند، از روش از اولویت که رابطه با اهدافی

مند که سواالت هدف یو ارائهآموزشی تعاملی، طوفان مغزی 

فکری و عملی دانشجویان  هایو مهارت عالوه بر دانش نگرش

دهند، بهره گرفته شد. با توجه به فضا و را تحت تاثیر قرار می

امکانات آموزشی و فراهم نمودن امکان تعامل بهتر بین استاد 

در نظر گرفته شد که با نفر  11 اگیرانفرو دانشجو، تعداد 

به تعداد کل دانشجویان نوروساینس دانشکده در زمان توجه 

 طلبید. درصدی دانشجویان را می 10وقت، مشارکت بیش از 

ی ساختارمند بر اساس جلسات متعدد در کارگروه پرسشنامه

برای نمره  روش محاسبه لیکرت مدرسین طراحی شد و از

دهی استفاده شد. پایایی پرسشنامه از نظر محتوا و ساختار 

به منظور کمی کردن نظرات رد بررسی قرار گرفت. مو

موارد پرسشنامه با استفاده از روش محاسبه لیکرت  دانشجویان

، 1نمره دهی گردید درجات این طیف به اعداد کامالً مخالفم=

 1و کامالً موافقم=  4، موافقم=  3، نظری ندارم=  2مخالفم= 

شته محتوی با نظر متخصصین به بحث گذاشود. مشخص می

شد و پایایی ساختار با استفاده از شاخص آلفای کرونباخ 

(Cronbach's alpha مورد بررسی قرار گرفت که مقدار آن )

ها بالفاصله بعد از پایان طرح بدست آمد. پرسشنامه 764/0

مدرسین دوره( در اختیار دانشجویان  از )غیر توسط کادر اجرایی

درصد گذاشته شد و پس از تکمیل تحویل گرفته و آنالیز شد. 

برگزار شده نیز با استفاده از  یمندی فراگیران از دورهرضایت

( 16فرمول زیر که در مطالعات قبلی نیز استفاده شده بود )

 بدست آمد.   %2/07مندی حدودمحاسبه گردید و رضایت

 

 هایافته

درصد خانم بودند که البته با در نظر  06شرکت کنندگان 

گرفتن تعداد بیشتر دستیاران خانم نسبت به آقایان در کل 

شویم که درصد مشارکت آقایان نسبت ها، متوجه میورودی

ها قابل توجه بوده است. این طرح ادغام یافته با به خانم

ای اولین موضوع کاربردهای فناوری نانو در علوم اعصاب بر

های ادغام بار در سطح دانشکده و دانشگاه برگزار شد اما طرح

با موضوعات دیگر در سطح دانشگاه قبال برگزار شده  یافته

درصد دستیاران علوم اعصاب  00بود. با این وجود حدود 

اعالم نمودند که تاکنون تجربه شرکت در هیچ طرح ادغام 

 (. 1اند )جدول ای را نداشتهیافته

 : مشخصات شرکت کنندگان در ماجول آموزشی1جدول 

 هاداده مشخصات فراگیران

 سال تحصیلی نفر)%(

 سال اول 

 سال دوم 

 سال چهارم 

  

0 (3/13%) 

  4 (7/26%)  

3 (20%) 

 (%06)13  جنسیت شرکت کنندگان )زن%(

 (%00)12 آشنایی با آموزش تیمی )%خیر(

 (%00)12 های آموزشی ادغام یافته )%خیر(تجربه شرکت در دوره
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پرسشنامه در انتهای دوره به  11ها آوری دادهرای جمعب

دانشجویان تحویل شد و در همان زمان و مکان تمامی 

ها توسط شرکت کنندگان تکمیل و عودت گردید و پرسشنامه

های همراه داشت. دادههرا ب درصدی 100مشارکت واقع یک  در

گردآوری شده مربوط به بخش اول پرسشنامه )کمی( پس از 

مورد آنالیز  SPSSگردآوری و پاالیش داده توسط نرم افزار 

آورده  2ها در جدول قرار گرفت. نتایج تحلیل توصیفی داده

ذکر  شده است که بر اساس درصد فراوانی انتخاب دانشجویان

ها در برای اینکه بررسی نتایج و کاربرد آن گردیده است.

ولین امر آموزش تسهیل گردد، درصد وتصمیم گیری مس

فراوانی نظرات کامال موافقم و موافقم با یکدیگر جمع شده و 

 و عنوان نظرات موافق و درصد فراوانی نظرات کامال مخالفمهب

نظر  ت مخالف درعنوان نظراهو ب جمع شده یکدیگر با مخالفم نیز

 مشخص شده است. 3جدول  گرفته شد که نتایج آن در
 

سطح  1علوم اعصاب بر اساس نانو در  یفناورکاربردهای ماجول آموزشی در فرم ارزشیابی  درصد فراوانی انتخاب دانشجویان:  تعداد و 2جدول 

 لیكرت

ف
ردی

 

 موافقم کامالً موافقم 
نظری 

 ندارم
 مخالفم

کامالً 

 مخالفم

  (%7/6) 1  (%40) 6 (%3/13) 0 ی آموزشی، بهترین گروه برای شرکت در این دوره هستند.دانشجویان نوروساینس در مرحله 1

    (%20) 3 (%00)12 ی تدارک دیده شده بود.مکان مناسبی برای برگزاری دوره 2

    (%7/6) 1 (%3/13)14  تسهیالت موجود در محل برگزاری دوره از کیفیت خوبی برخوردار بود. 1

  (%20) 3  (%7/26)4 (%3/13) 0 ی مطالب برگزار شد. ی جلسه و ارایهدوره توسط مدرسان توانا در اداره 1

  (%7/6) 1  (%20) 3 (%3/73)11 اهداف دوره برای فراگیران مشخص شد. 1

  (%20) 3 (%20) 3 (%7/46)7 (%3/13) 2 ها وجود داشت.امکان مشارکت در بحث 1

    (%7/26)4 (%3/73)11 تعداد شرکت کنندگان در دوره مناسب بود. 7

  (%20) 3  (%40) 6 (%40) 6 ی زمانی به درستی رعایت شد.برنامه 8

    (%20) 3 (%00)12 بندی تعیین شده برای دوره با اهداف آموزشی متناسب بود.زمان 9

    (%3/33) 1 (%7/66) 10 های آموزشی مناسبی استفاده شده بود.از روش 11

   (%7/6) 1 (%7/66) 10 (%7/26)4 انتخاب وسایل کمک آموزشی برای دستیابی به اهداف آموزشی مناسب بود. 11

  (%7/6) 1  (%3/33) 1 (%60) 1 اقدامات الزم برای برگزاری مناسب دوره انجام شد. 12

11 
شرکت در این دوره توانست دانش و درک صحیح از کاربرد نانو در نوروساینس را برای من 

 فراهم نماید.
1 (60%) 3 (20%) 3 (20%)   

    (%7/26)4 (%3/73)11 کنم. ی نوروساینس را توصیه میشرکت دیگر دانشجویان رشته 11

    (%40) 6 (%60) 1 دست آورده ام، در آینده مورد استفاده قرار خواهم داد.اطالعاتی را که در این دوره به  11
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 علوم اعصابنانو در  یفناورکاربردهای ماجول آموزشی در فرم ارزشیابی  درصد فراوانی انتخاب دانشجویان: تعداد و 1جدول 

فرد
ی

 

 مخالفم موافقم 

(%3/13)14 آموزشی، بهترین گروه برای شرکت در این دوره هستند. یدانشجویان نوروساینس در مرحله 1  1 (7/6%) 

(%100)11 مکان مناسبی برای برگزاری دوره تدارک دیده شده بود. 2   

(%100)11 تسهیالت موجود در محل برگزاری دوره از کیفیت خوبی برخوردار بود. 1   

 (%20) 3 (%00)12 مطالب برگزار شد. یجلسه و ارایه یدوره توسط مدرسان توانا در اداره 1

(%3/13)14 اهداف دوره برای فراگیران مشخص شد. 1  1 (7/6%) 

 (%20) 3 (%60) 1 ها وجود داشت.امکان مشارکت در بحث 1

(%100)11 تعداد شرکت کنندگان در دوره مناسب بود. 7   

 (%20) 3 (%00)12 زمانی به درستی رعایت شد. یبرنامه 8

(%100)11 بندی تعیین شده برای دوره با اهداف آموزشی متناسب بود.زمان 9   

(%100)11 های آموزشی مناسبی استفاده شده بود.از روش 11   

(%3/13)14 انتخاب وسایل کمک آموزشی برای دستیابی به اهداف آموزشی مناسب بود. 11   

(%3/13)14 اقدامات الزم برای برگزاری مناسب دوره انجام شد. 12  1 (7/6%) 

  (%00)12 شرکت در این دوره توانست دانش اولیه برای کاربرد نانو در نوروساینس را برای من فراهم نماید. 11

(%100)11 کنم. شرکت دیگر دانشجویان رشته نوروساینس را توصیه می 11   

(%100)11 استفاده قرار خواهم داد.ام، در آینده مورد اطالعاتی را که در این دوره به دست آورده 11   

 
ی دوره از طریق در پایان دوره از اساتید برگزار کننده

حضوری نظرخواهی شد. اساتیدی که برای اولین  یمصاحبه

بار در یک طرح ادغام یافته مشارکت نموده بودند به اهمیت 

های سنتی آموزش روشی متفاوت و برتری آن بر این تجربه

اشاره داشتند. اساتیدی که قبال نیز تجربه اجرای ماجول 

د، نیز اذعان نمودند که ـه را داشتنـآموزشی ادغام یافت

استراتژی آموزشی ادغام یافته برای هر موضوع آموزشی 

شود و وب میـردی محسـر به فـی جدید و منحصتجربه

اجرا اختصاص  رغم اینکه زمان زیادی برای طراحی وعلی

های هدف داده بودند،  حاضر به تکرار این تجربه برای گروه

 گر بودند.دی

 
 بحث

مندی درصد از فراگیران رضایت 00بیش از در این مطالعه 

را برای سایر و آن دوره ابراز نمودندبرگزاری خود را از 

 یدهندهدانشجویان رشته توصیه نمودند. این نتایج نشان

موفقیت قابل قبول این طرح آموزشی ادغام یافته در جلب نظر 

فراگیران و موفقیت در دستیابی به اهداف آموزشی تعیین شده 
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گانه در طراحی این ماجول آموزشی از مراحل ششباشد. می

ریزی آموزشی مدل کرن استفاده شد که در مطالعات برنامه

اجتماعی مهر و . (17و 16) متعدد دیگر نیز استفاده شده است

درسی ادغام  یبرای تدوین برنامه 2011همکاران در سال 

از مدل ای مغز برای دانشجویان پزشکی های قاعدهیافته هسته

 2017در سال در همین راستا (. 16د )کرن استفاده کردن

 یتدوین برنامهاز این مدل برای نیز گودرزیان و همکاران 

یک  طراحی. البته (17) نددرسی پرستاری دیابت استفاده نمود

ماجول آموزشی به صورت ادغام یافته نیازمند تشکیل یک تیم 

های مورد نیاز است. ای با در نظر گرفتن دیسیپلینبین رشته

بدیهی است که در مراحل تشکیل چنین تیمی، اعضای تیم با 

عوامل تسهیل کننده و بازدارنده متعددی مواجه هستند که 

تر کردن عنوان تجارب عملی در نزدیکها بهاشاره به آن

باشد. از های مختلف به یکدیگر حائز اهمیت میدیسیپلین

توان عوامل تسهیل کننده در طی فعالیت تیمی به عمل آمده می

 یبه عالقه افراد تیم به رویکرد ادغام برای طراحی برنامه

های مختلف درسی، و همکاری با اعضای هیات علمی رشته

ک تجربه جدید و داشتن نقطه نظرات مشترک در عنوان یبه

توان به این حوزه اشاره نمود. از عوامل بازدارنده نیز می

مشکالت هماهنگی گروه برای تشکیل جلسات در ساعاتی که 

همه اعضا حضور داشته باشند، وجود تعارض در دیدگاه افراد 

، عدم حمایت کامل non-coreاز  coreبرای انتخاب مباحث 

های حاصل از آن واحد پژوهشی مربوطه و محدودیتمالی 

 های آموزشی مناسب اشاره نمود.  در امر انتخاب استراتژی

در ابتدا از فراگیران خواسته شد که بر اساس یک فرم، درصد 

محور بودن -مباحث ادغام یافته و یا اختیاری و یا دانشجو

 10ی آموزشی فعلی خود را مشخص نمایند که حدود برنامه

ی آموزشی را بر اساس دیسیپلین و فاقد ها برنامهدرصد آن

محور توصیف نمودند. به -هرگونه آیتم اختیاری و بیشتر استاد

-رسد که زمان آن فرا رسیده است که در تصمیم گیرینظر می

تحصیالت تکمیلی تغییراتی در  یهای آموزشی در حوزه

ن آموزشی های نویراستای بهبود کیفیت و استفاده از شیوه

های لحاظ گردد. یکی از دالیل عدم استقبال مدرسین از شیوه

آموزشی نوین و تغییر در روش تدریس مشکالت اجرای این 

توان به عدم وجود ها میهای آموزشی است که از آنپروژه

امکانات و تجهیزات کافی، فضای آموزشی مناسب، نامشخص 

محبوبیت مدرس بودن بازخورد دانشجویی و احتمال کاهش 

نزد فراگیران و تاثیر آن بر ارزشیابی کیفیت تدریس مدرسان، 

عدم حمایت مسئولین آموزشی رده باالتر و موارد غیر قابل 

بینی دیگر اشاره نمود. ضرورت توجه به این نیازها و پیش

. در (10)ها در مطالعات دیگری نیز مطرح شده است چالش

برای ادغام طولی و ، مدلی Kroonو  Snyman یمطالعه

ها برای دانشجویان دندانپزشکی عرضی اطالعات و مهارت

ها گزارش کردند که از منظر مدرسین دوره، ارائه شد و آن

استفاده از . (11)مدل ارائه شده برای ادغام عملیاتی بوده است 

پزشکی آمریکا نیز مورد ی طولی در آموزش مدل ادغام یافته

برای تحلیل های بیشتر است و بررسیتوجه زیادی قرار گرفته 

تجربه  (.20اثربخشی آن بر بازده آموزشی پیشنهاد شده است )

های ادغام یافته برای آموزش پزشکی در ایران استفاده از روش

 ینیز گزارش شده است که از روش ادغام عرضی برای ارائه

. در این برنامه دروس دروس علوم پایه استفاده شده است

برای دانشجویان طور همزمان هپایه مربوط به یک ارگان بعلوم 

       (. 21) ارائه شدپزشکی در مقطع علوم پایه 

-هها که پیش روی اجرای برسد که موانع و چالشبه نظر می

گیرد، بصورت یویژه مباحث آموزشی ادغام یافته قرار م

گذارند، مشترک و شایع برای افرادی که پای در این وادی می

نماید. در مطالعه کنونی، هماهنگی بین تیم متخصصین بروز می

های عملیاتی اجرا برای نوشتن سناریوی طرح و بررسی شیوه

ی هفتگی متفاوت و پرترافیک همکاران بسیار به دلیل برنامه

مشکل بود و همین امر سبب طوالنی شدن مدت طراحی 

متخصصین مطالعه گردید. عالوه بر مورد فوق، به دلیل اینکه 

ی تخصصی یکدیگر علوم اعصاب و فناوری نانو از حوزه
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شناخت عمیقی نداشتند، مدت زمان زیادی نیز برای بدست 

آوردن یک زبان مشترک بین تیم متخصصین صرف گشت. 

ها در تالش اجتماعی مهر و همکاران نیز به چشم این چالش

طولی  ها درارائه ماجول آموزشی ادغام یافته. آن(16)خورد می

و عرضی اختیاری برای دانشجویان مقطع علوم پایه پزشکی 

. (16)هایی در طراحی و اجرا مواجه بودند نیز با چنین چالش

و همکارانش  Silverthorn 2006دیگری در سال  یدر مطالعه

های موجود در اجرای برنامه آموزشی ادغام موانع و چالش

فیزیولوژی را مورد تجزیه و تحلیل قرار  ییافته در رشته

های مختلف مجریان از تعامل با مدیران ها چالشدادند. آن

های زمانی و مکانی و مواجهه با سالیق آموزشی تا محدودیت

مختلف فراگیران تا موانع شخصی افراد را گزارش نمودند 

که در  2010و همکاران در سال  Mortazی . در مطالعه(22)

باشد، به چالش ازنگری آموزش پزشکی میخصوص ب

ن به ـت و پرداختـمقاومت در برابر تغییر اشاره شده اس

ای های آموزشی نوین مانند ادغام را برای ترسیم آیندهروش

 (.   21اند )بهتر پیشنهاد نموده

درصد از  00نیز آمده است، حدود  1طور که در جدول همان

آموزشی بودند و  یمرحلهشرکت کنندگان در این دوره در 

درصد شرکت کنندگان بر این اعتقاد بودند که  10بیش از 

بهترین گروه برای شرکت  ،یآموزش یدانشجویان در مرحله

 یرا برای سایر دانشجویان رشتهو آن در این دوره هستند

علوم اعصاب توصیه نمودند. دلیلی که فراگیران برای این امر 

در بحث گروهی ارائه نمودند، افزایش نگرش و آگاهی برای 

انتخاب پروژه تحقیقاتی قبل از آغاز مرحله پژوهشی بود. 

های جدید در علوم اعصاب یک امروزه استفاده از فناوری

مقطع شود. بنابراین اکثر دانشجویان ضرورت محسوب می

PhD های نوین در این رشته، عالقمند هستند که از تکنولوژی

در پژوهش خود بهره ببرند و این امر نیازمند آگاهی از الفبای 

د از طریق اجرای ـتواند که میـباشا میـهاین تکنولوژی

 های آموزشی فوق تامین شود.  طرح

-بدیهی است که کسب رضایت تمامی فراگیران بدلیل زمینه

علوم اعصاب  یعلمی متفاوتی که در بدو ورود به رشته های

طور استعداد و عالیق پژوهشی متفاوتشان، به دارند و همین

توان با دانستن نقاط ضعف و پذیر نباشد، اما میراحتی امکان

ها درصد رضایت مندی را افزایش داد. درصد باالیی از رفع آن

های ره از تواناییفراگیران بر این باور بودند که مدرسان دو

 .مطالب برخوردارند یجلسات و ارایه یالزم برای اداره

فراگیران در بخش باز پرسشنامه، به نقاط ضعف دوره نیز 

توان به زیاد بودن زمان ها مید که از آنـاشاره نموده بودن

مباحث پایه شیمی نانو و تخصیص زمان کم به موارد  یارائه

مصادیق در این حوزه و زیاد بودن  یکاربردی و کم بودن ارائه

مطالب اشاره نمود. اما فراگیران در تبیین نقاط  یسرعت ارائه

قوت دوره، به فراهم شدن امکان آشنایی کلی در خصوص 

فناوری نانو در فرصتی اندک اشاره نموده و آن را فرصتی 

ای به مغتنم دانسته و به صراحت اعالم نمودند که پنجره

ها گشوده شده است. بر اساس بررسی رای آنفناوری نانو ب

ها ها و طبق فرمولی که در بخش روشآماری نتایج پرسشنامه

از فراگیران  %2/07ارائه گردید، مشخص شد که حدود 

 یدر مطالعهاند. رضایت مندی خود را از دوره ابراز نموده

Rafique  درصد از فراگیران اعالم  74نیز  2014در سال

های سنتی برتری دارد و نمودند که روش ادغام یافته بر روش

های ادغام یافته، درصد اعالم نمودند که روش 06حدود 

اده از چنین ـد و تداوم استفـنمایل میـیادگیری را تسهی

  (.23های آموزشی را در آینده خواستار شدند )روش

هایی رسد که در صورت تداوم برگزاری چنین دورهیبه نظر م

توان با دقت بیشتر در مورد برای گروه هدف این مطالعه می

ها قضاوت نمود. بدیهی است که ضرورت برگزاری این دوره

توان عالوه بر افزایش رضایت مندی با کاهش نقاط ضعف می

 هایفراگیران و ایجاد نگرش اولیه در راستای طراحی پروژه

فناوری نانو در علوم اعصاب،  یتحقیقاتی کاربردی در حوزه

های کالن آموزشی دانشگاه به سوی در راستای سیاست
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بیشتر برای  Electiveهای ی آموزشی با ماجولبرنامه

دانشجویان تحصیالت تکمیلی پیش رفت و امید است که 

گزارش این طرح آموزشی بتواند نمونه و الگویی  یارائه

های آموزشی ادغام هرچند کوچک برای پیاده نمودن طرح

های آموزشی را به استفاده از یافته در آینده باشد و گروه

آموزشی تحصیالت  یهای نوین آموزشی در برنامهروش

شود که برای نهایت پیشنهاد میدر  تکمیلی ترغیب نماید.

تر االجدید، سطوح ب ییرگذاری این مداخله و برنامهتایید تاث

نیز مورد مانند تغییر رفتار در فراگیران  مدل کرک پاتریک

 .دارزیابی قرار گیر

 

 نتیجه گیری

موفقیت قابل قبول این طرح  یدهندهاین نتایج نشان

علوم اعصاب و  یآموزشی در جلب نظر دستیاران رشته

 باشد. موفقیت در دستیابی به اهداف آموزشی تعیین شده می

 

تواند نمونه و الگویی هرچند کوچک برای پیاده نمودن لذا می

عالوه بر آن های آموزشی ادغام یافته در آینده باشد. طرح

تواند مسئولین گروه هدف میمندی میزان درصد رضایت

های جدید در علوم ولوژیاستفاده از تکنآموزشی را برای 

تداوم اجرای  اعصاب برای محققین این رشته ترغیب نماید.

های مختلف برای دست یابی به نتیجه گیری آن در دوره

 شود. تر پیشنهاد میدقیق

  
 تقدیر و تشکر 

نویسندگان مقاله از زحمات و حمایت مسئولین محترم     

علوم پزشکی ویژه مرکز توسعه آموزش دانشگاه هبآموزشی 

 -07-04-11ی نمایند. این طرح با شمارهتهران قدردانی می

بودن درس و حضور  یاریاخت لیبه دلو ثبت  20010

بر اساس عالقه و تمایل شخصی شان از  انیداوطلبانه دانشجو

 نظر اخالقی مشکلی نداشت.
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