گامهاي توسعه در آموزش پزشكي
مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
دوره یازده ،شماره سوم ،ص1010 ،010 -023

دیدگاه دانشجویان و استادان از به كارگيري راهنماي یادگيري
*5

احمد جعفری ،1ماندانا شیرازی ،2هاجر احمدی ،3مریم صفرنواده ،4مهدی سروش

 .1دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان ،دانشیار ،گروه سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .2دکترای تخصصی آموزش پزشکی ،استادیار ،گروه آموزش پزشکی ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .3دندانپزشک ،گروه آموزشی سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .4دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی ،استادیار ،گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .5دندانپزشک MPH ،سالمندی ،گروه آموزشی سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران

دریافت مقاله95/9/52:

آخرین اصالح مقاله99/5/71:

پذیرش مقاله99/5/79:

زمینه و هدف :استفاده از روشها و استراتژیهای جدید یاددهي و یادگیری در قرن انفجار اطالعات از اهمیت زیادی برخوردار است .استفاده از راهنمای
یادگیری یكي از روشهای جدید یاددهي و یادگیری ميباشد .هدف از این مطالعه ،بررسي دیدگاه دانشجویان و استادان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه
علوم پزشكي تهران از به كارگیری راهنمای یادگیری بود.
روش کار :در مطالعه نیمه تجربي حاضر 52 ،دانشجوی دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران كه واحد درسي دندانپزشكي جامعهنگر را انتخاب كرده
بودند ،به روش نمونه گیری آسان وارد مطالعه شدند .برای این گروه ،در زمینه مبحث آموزش حضور در عرصه مدرسه یک راهنمای یادگیری آموزش پیش
از روش معمول كه به صورت یک جلسه توجیهي و  5جلسه حضور در مدرسه ميباشد ،به دانشجویان ارایه شد .پس از اتمام دوره ،از پرسشنامهای در
ارتباط با راهنمای یادگیری برای جمعآوری نظرات دانشجویان استفاده گردید .هشت دیدگاه در این پرسشنامه مطرح شد و روایي و پایاني آن مورد تأیید
قرار گرفت 6 .استاد از گروه آموزشي سالمت دهان نیز این پرسشنامه را تكمیل نمودند .تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرمافزار  SPSSانجام شد.
یافتهها :نظرسنجي دانشجویان و استادان درباره استفاده از راهنمای یادگیری در خصوص كل هشت زمینه مورد بررسي نشان داد كه به ترتیب  18/2و 68/8
درصد از آنان با به كارگیری راهنمای یادگیری در این درس نظر مثبت (موافقم و یا كامالً موافقم) داشتند.
نتیجهگیری :استفاده از راهنمای یادگیری در رسیدن به هدف اصلي خود كه جلب عالقمندی نسبت به استفاده از آن بود ،مناسب ميباشد و ميتواند به
استفاده بهینه از زمان آموزش كمک نماید.
کلید واژهها :راهنمای یادگیری ،دانشجویان دندانپزشكي ،دندانپزشكي جامعهنگر
*نویسنده مسؤول :دانشكده دندانپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،میدان انقالب ،نبش بزرگراه حكیم ،تهران ،ایران
تلفن857-66872988 :

نمابر857-66872987 :

Email: soroushdds@gmail.com
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مقدمه

جعفری و همكاران

فراگیران كمک ميكند تا در یک برنامه درسي ادغام شده ،به

با افزایش حجم اطالعات در عصر و دوره انفجار اطالعات،

یادگیری مطلوب برسند و بهترین استفاده را از منابع و

انتظارات فراواني از برنامه آموزشي وجود دارد ،اما مدت زمان

فرصتهای یادگیری موجود بنمایند .یادگیری مستقل برنامه

در اختیار برای تحصیالت دانشگاهي محدود است .انتظارات
جامعه از مهارت پزشک همواره در سطح بسیار باالیي ميباشد.
پزشكان نه تنها باید دانش پزشكي ،بلكه نگرش و مهارت خود
را نیز گسترش دهند .در نتیجه ،آنان باید قادر باشند آنچه را
كه ميآموزند و آنچه را كه باید بیاموزند ،انتخاب كنند (.)7

درسي باید این اطمینان را ایجاد نماید كه دانشجویان توانایي
تداوم آموزش خود را پس از فراغت از تحصیل حفظ ميكنند
(.)1
دانشجویان در این شیوه نیازمند دریافت راهنمایي و كمک
ميباشند« .راهنمای یادگیری» برای ارایه این كمک نقش بسیار

اگرچه یاددهي به روش سخنراني برای همگان در

مهمي ایفا مينماید .در یادگیری آموزش نوین علوم پزشكي

بخشهایي از تدریس اجتنابناپذیر است و حجم زیادی از

تأكید فزایندهای بر یادگیری مبتني بر كار و یادگیری مبتني بر

مطالب علمي از استاد به دانشجو انتقال ميیابد ،اما در این

وظیفه وجود دارد ( .)1راهنمای یادگیری به ویژه در چنین

روش به دانشجو فرصت تفكر كه ضرورت یادگیری است،

موقعیتهایي كمک كننده ميباشد .همچنین امروزه یادگیری از

داده نميشود ( .)5بنابراین لزوم تجدیدنظر در روشهای سنتي

راه دور ،شیوه آموزشي مرسوم و پذیرفته شدهای تلقي ميگردد.

تدریس و استفاده از روشهای نوین و فعال یادگیری و

از آنجایي كه معلم یادگیری دانشجو را مدیریت مينماید،

دانشجو محور از سوی سیستمهای آموزشي احساس ميشود و

راهنمای یادگیری وسیلهای برای انجام این تعامل ميباشد.

كاربرد این روشها در علوم مختلف از جمله علوم پزشكي

راهنمای یادگیری تأكید بیشتری بر فرایند یادگیری دارد .اگرچه

متداول شده است (.)9

گاهي الزم است تا متن و محتوا نیز در اختیار دانشجو قرار داده

تدریس برنامهریزی شده یكي از اصول پذیرفته شده

شود ،اما نكته مهم« ،هدف اصلي از تهیه راهنمای یادگیری»

آموزش نوین است .مدرس نیز وظیفه دارد محیط مناسبي را

ميباشد و باید بدانیم راهنما برای كدام گروه هدف و با چه

برای تفكر و عمل دانشجو فراهم آورد ( .)3تالش استاد بر این

سطحي از نیازهای آموزشي تهیه ميشود .راهنمای یادگیری

است كه دانستههای خود را به دانشجویان انتقال دهد ،اما
دانشجویان هر یک ویژگيهای مخصوص به خود را دارند و
همین امر موجب ميشود كه یک روش آموزشي خاص،
نیازهای یادگیری همه دانشجویان را برآورده نسازد (.)2

ابزار كلیدی و بنیادی در فرایند آموزش ميباشد و نقش كمكي
آن در مقوله یاددهي -یادگیری ميتواند علت محبوبیت فزاینده
آن باشد (.)7
هر مدرس پیش از آمادهسازی راهنمای یادگیری باید هدف

تحقیقات نشان داده است كه درك بهتر روشهای یادگیری

خود را به روشني درك كرده باشد .شكل راهنمای یادگیری و

توسط استادان ميتواند به كاهش سطح یأس و نارضایتي

تأیید عملي آن بر هر بخش از موضوعات بر اساس همان

دانشجویان كمک كند و روشهای ارایه آموزش را بهبود بخشد

هدف خاص در راهنما ميباشد .پس از مشخص شدن هدف

( .)8تغییرات برنامه آموزشي در پزشكي از لحاظ ادغام افقي و

تهیه راهنمای یادگیری ،باید راجع به محتویات راهنما

عمودی به شكل فزایندهای پیچیده شده است .به وجود آمدن

تصمیمگیری نمود .محتویات راهنمای یادگیری ميتواند حول

راهبردهای فعال آموزشي مانند یادگیری بر اساس حل مسأله،

سه محور گروهبندی گردد -7 .مدیریت یادگیری دانشجویان،

راهنمای یادگیری و تغییرات فرایند یاددهي -یادگیری در متن

 -5فعالیتهای دانشجو در ارتباط با یادگیری و  -9اطالعات

و محتوا نمونههایي از این دست ميباشند .راهنمای یادگیری به
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در مورد موضوع یا عنوان Harden .و همكاران فهرستي از

دوره یازدهم شماره سوم

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشكي

نتایج یادگیری مورد انتظار شامل «آنچه كه باید دانشجو

پزشكي تهران كه واحد درسي جامعهنگر را در آن ترم تحصیلي

فراگیرد ،شیوه انجام آن و رشد فردی به عنوان متخصص

ميگذراندند ،انتخاب شدند .گرچه مناسبتر بود تا انتخاب

حرفهای» را در یک مدل ارایه نمودند (.)8

دانشجویان به طور كامل تصادفي باشد ،اما این امر با توجه به

 Holsgroveو همكاران فهرست جزییاتي از اهداف

روال عادی آموزش امكانپذیر نبود .بنابراین به اجبار این

اختصاصي و ویژه را نیز اضافه نمودند؛ چرا كه معتقد بودند

مبحث آموزشي و مداخله مربوط باید هماهنگ با دستهبندی

تعیین برنامه اصلي درسي در دانشكده پزشكي بسیار زمانبر و

آموزش دانشكده انجام ميشد .دانشجویان دارای برنامههای

دشوار و مملو از اختالف نظرها در درون مؤسسه آموزشي

عملي مختلفي از جمله حضور در عرصه سیستم شبكه

است ( .)1در مجموع خالصهای از موضوعات یادگیری،

بهداشتي -درماني ،خانه سالمندان و مدارس بودند .تیم تحقیق

فهرستي از محتویات ،مجموعهای از كتابها یا مواد آموزشي و

تصمیم گرفت تا راهنمای یادگیری را برای حضور در عرصه

منابع پوشش دهنده موضوع ،جزییات ارزیابي دانشجو

مدرسه تهیه نماید و در اختیار دانشجویان قرار دهد .به این

پیشنیازها ،جدول زماني ،راهبردهای یادگیری ،فرصتهای

منظور دو دسته از دانشجویان كه شامل  52نفر بودند ،انتخاب

یادگیری و در نهایت ارزیابي همه از مواردی هستند كه در یک

شدند .نمونهگیری به صورت آسان و در دسترس انجام گرفت.

راهنمای یادگیری استاندارد باید آورده شود ( .)7گروههای

راهنمای مذكور دو فصل كلیات و محتوای آموزشي برنامه

مختلف آموزشي در دانشگاهها و دانشكدههای علوم پزشكي با

را شامل ميشد .كلیات از مواردی مانند معرفي برنامه ،اهداف

یكسانسازی راهنمای یادگیری ميتوانند به نتایج بهتری برسند

كلي و اختصاصي ،سازماندهي درس ،ارتباط با برگزار كنندگان

( .)6نمونههایي از راهنماهای یادگیری به منظور آموزش بهتر و

دوره ،راهبردهای آموزشي و ارزیابي دانشجویان تشكیل شده

فعالتر در دانشگاهها تدوین گردیده است (.)9-77

بود .محتوای آموزشي برنامه نیز شامل بخشهایي همچون

گروه سالمت دهان و دندانپزشكي اجتماعي دانشكده

پیشنیازها ،معرفي ،نكات مهم جهت حضور در عرصه و

دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران تالش كرده است تا

گزارش پایاني بود .همچنین فرم رضایتسنجي دانشجویان و

روشهای فعال آموزشي را در درس دندانپزشكي جامعهنگر از

استادان از راهنمای یادگیری طراحي شد.

جمله ارایه درس به صورت حل مسأله پیاده نماید (.)75 ،79

اطالعات در نظرسنجي از دانشجویان در خصوص راهنمای

نظر به اینكه امروزه استفاده از راهنمای یادگیری به عنوان یک

یادگیری توسط پرسشنامه كه شامل  6سؤال بود ،جمعآوری

روش و استراتژی جدید یاددهي و یادگیری از اهمیت الزم

گردید .در طراحي پرسشنامه ابتدا به اهداف و محتوای

برخوردار است ،مطالعه حاضر با هدف بررسي رضایتمندی

آموزشي ،نكات مندرج در راهنمای یادگیری و كارایي آن توجه

دانشجویان و استادان از راهنمای یادگیری در دندانپزشكي

و سپس پرسشنامه اولیه توسط تیم پژوهشي تدوین گردید.
روایي محتوایي پرسشنامه توسط  78نفر از استادان و

جامعهنگر عملي طراحي گردید.

مربیان گروه سالمت دهان و دندانپزشكي اجتماعي دانشكده
دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران مورد بررسي و تأیید

روش کار
این

مطالعه

از

نوع

نیمه

تجربي

( )Equivalent experimental quasiبود كه بر روی
دانشجویان رشته دندانپزشكي انجام شد .نمونهها از میان
دانشجویان سال ششم دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم

قرار گرفت .سپس برای ارزیابي روایي همزماني پرسشنامه،
سؤاالت به صورت مصاحبه از  2نفر از دانشجویان پرسیده و
سؤاالتي كه دانشجویان دارای برداشت متفاوت بودند ،تصحیح
شد .برای بررسي پایایي ،پرسشنامه دو بار به فاصله زماني یک
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هفته به صورت آزمایشي به  78نفر از دانشجویان داوطلب

یافتهها

ورودی قبل كه در حال اقدامات فارغالتحصیلي خود بودند،

 78دانشجوی دختر ( 83درصد) و  9دانشجوی پسر (98

جهت پاسخدهي داده شد و به صورت  Testو  Retestمورد

درصد) در دامنه سني  53-51سال (میانگین سني  53/3سال)

ارزیابي قرار گرفت .ضریب  Cronbachs alphaبرای

در این مطالعه شركت نمودند .یافتهها در بررسي پاسخهای داده

پرسشنامه  8/62به دست آمد.

شده در خصوص دیدگاه دانشجویان در مورد راهنمای

راهنمای یادگیری در زمینه قرار دادن اطالعات موردنیاز،

یادگیری نشان داد كه  66/8درصد از دانشجویان نسبت به

منابع آموزشي ،استفاده بهینه از زمان ،پوشش اهداف آموزشي،

اینكه «استفاده از راهنمای یادگیری منجر به آمادگي بهتر در

نحوه كاربرد و تهیه گزارش پایاني ارزیابي گردید .این

هنگام حضور در عرصه شده است» ،نظر مثبت داشتند.

پرسشنامه در انتهای دوره به دانشجویان گروه مورد كه

 86/8درصد دانشجویان نظر مثبت خود را نسبت به اینكه

راهنمای یادگیری دریافت كرده بودند ،داده شد .سؤاالت

«راهنمای یادگیری تمام منابع آموزشي مربوطه را شامل شده

رضایتمندی بر اساس مقیاس پنج درجهای لیكرت تنظیم شد و

است» و «راهنمای یادگیری توانسته است تمام اهداف آموزشي

شامل گزینههای كامالً موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و

دوره را به طور كامل پوشش دهد» ،اعالم كردند 18/8 .درصد

كامالً مخالفم بود .سؤاالت دانش نیز به صورت چند گزینهای

دانشجویان معتقد بودند كه راهنمای یادگیری هنگام حضور در

در نظر گرفته شد .در تفسیر این گزینهها كساني كه كامالً موافق

عرصه منجر به استفاده بهینه از زمان ميشود 66/8 .درصد

و یا موافق بودند به عنوان نظر مثبت به برنامه و كساني كه

دانشجویان در خصوص این كه استفاده از راهنمای یادگیری

مخالف و یا كامالً مخالف بودند به عنوان نظر منفي به برنامه

منجر به آمادگي بهتر در هنگام حضور در عرصه شده است،

تلقي شدند .در نهایت دادهها با استفاده از آزمونهای آماری

نظر مثبتي داشتند .همچنین  63/8درصد آنان بر این باور بودند

 Pearson ،و  Fisher's exactو در نرمافزار SPSS

5

كه راهنمای یادگیری روش مناسبي در آموزش در عرصه

( )SPSS Inc., Chicago, ILمورد تجزیه و تحلیل قرار

محسوب ميشود .در خصوص اینكه «استفاده از راهنمای

گرفت.

یادگیری در تهیه گزارش پایاني كمک كننده بوده است»28/8 ،
درصد دانشجویان نظر مثبتي داشتند كه كمترین درصد پاسخ
مثبت در بین سؤاالت نظرسنجي بود .جزییات نتایج این قسمت
در جدول  7ارایه شده است.

جدول  :7فراواني پاسخهای دانشجویان و استادان به سؤاالت نظرسنجي در خصوص راهنمای یادگیری آموزش در عرصه در دندانپزشكي جامعهنگر عملي
عنوان

دیدگاه دانشجویان (درصد)
كامالً

موافقم

موافقم

دیدگاه استادان (درصد)

نظری

مخال

كامالً

كامالً

ندارم

فم

مخالفم

موافقم

موافقم

نظری

مخالفم

ندارم

كامالً
مخال
فم

راهنمای یادگیری تمام
اطالعات موردنیاز در خصوص
عرصه را در اختیار دانشجو
قرار ميدهد

978

38/8

36/8

6/8

3/8

-

52/8

85/2

-

75/2

-

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشكي
راهنمای یادگیری تمام منابع

95/8

دوره یازدهم شماره سوم
98/8

75/8

58/8

-

8/8

28/8

75/2

91/2

-

آموزشي مربوطه را شامل شده
است
راهنمای یادگیری هنگام حضور

56/8

36/8

58/8

3/8

-

75/2

12/8

75/2

-

-

در عرصه منجر به استفاده بهینه
از زمان شده است
راهنمای یادگیری توانسته است

58/8

36/8

58/8

75/8

-

75/2

28/8

75/2

52/8

-

تمام اهداف آموزشي دوره را
به طور كامل پوشش دهد
استفاده از راهنمای یادگیری

53/8

83/8

3/8

6/8

-

85/2

91/2

-

-

-

منجر به آمادگي بهتر در هنگام
حضور در عرصه شده است
استفاده از راهنمای یادگیری بر

98/8

36/8

75/8

3/8

-

91/2

85/2

-

-

-

اساس اهداف ،طراحي شده و
كاربرد آن ساده و واضح بوده
است
به نظر من راهنمای یادگیری

58/8

83/8

-

78/8

-

61/2

75/2

-

-

-

روش مناسبي در آموزش در
عرصه به حساب ميآید
استفاده از راهنمای یادگیری در

75/8

33/8

95/8

6/8

3/8

12/8

52/8

-

-

-

تهیه گزارش پایاني كمک كننده
بوده است

شده است ».و  85/2درصد در پاسخ به مورد «راهنمای
رضایتمندی استادان در خصوص راهنمای یادگیری نیز
توسط همان پرسشنامه در هشت زمینه مربوطه ارزیابي شد.

یادگیری توانسته است تمام اهداف آموزشي دوره را به طور
كامل پوشش دهد» ،نظر مثبتي داشتند.

گرچه همه استادان و بیشتر دانشجویان بر طراحي راهنمای

 788درصد استادان نظر مثبتي در خصوص «استفاده از

یادگیری بر اساس اهداف و ساده بودن آن نظر مثبت داشتند،

راهنمای یادگیری منجر به آمادگي بهتر در هنگام حضور در

اما میزان كمتری از نظرات مثبت در طبقه «كامالً موافقم» قرار

عرصه شده است» و «راهنمای یادگیری روش مناسبي در

گرفت .در بررسي پاسخهای داده شده در خصوص دیدگاه

آموزش در عرصه به حساب ميآید» و «استفاده از راهنمای

استادان در مورد راهنمای یادگیری ،بیشتر آنان با این موضوع

یادگیری در تهیه گزارش پایاني كمک كننده بوده است»،

كه «استفاده از راهنمای یادگیری منجر به آمادگي بهتر در هنگام

داشتند .جزئیات نتایج این قسمت در جدول  7آمده است.

حضور در عرصه شده است» ،نظر مثبتي داشتند و نیمي از
استادان معتقد بودند كه «راهنمای یادگیری تمامي منابع
آموزشي مربوطه را شامل شده است».
 18/8درصد استادان بر این باور بودند كه «راهنمای
یادگیری هنگام حضور در عرصه منجر به استفاده بهینه از زمان

بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر به بررسي نظر دانشجویان دندانپزشكي
دانشگاه علوم پزشكي تهران در خصوص به كارگیری راهنمای

971

جعفری و همكاران

دیدگاه دانشجویان و استادان از به كارگیری...

یادگیری در واحد درسي جامعهنگر عملي در هنگام حضور در

نیز مناسب بودن استفاده از راهنمای یادگیری را بررسي كردهاند

مدرسه پرداخت.

( .)73 ،76از جمله در مطالعه  Miresو همكاران مشخص شد،

از نتایج به دست آمده ميتوان چنین نتیجهگیری كرد كه

 98درصد از دانشجویاني كه از راهنمای یادگیری استفاده

راهنمای یادگیری تا حد زیادی اطالعات موردنیاز حضور در

ميكنند ،اظهار رضایت نموده و بیان كردهاند كه راهنمای

مدرسه را دربرداشته است ،اما منابع آموزشي آن باید كاملتر

مطالعه در یادگیری آنان مفید بوده است ( Khogali .)76و

شود .اهداف آموزشي حضور در عرصه باید بازنویسي و به

همكاران در مطالعه خود به دانشجویان سه نسخه از یک

اندازه كافي در راهنمای یادگیری به آنها اشاره شود.

راهنمای مطالعه كه موضوع فشار خون باال را پوشش ميداد،

به طور تقریبي همه دانشجویان و استادان بر این باور بودند
كه استفاده از راهنمای یادگیری منجر به آمادگي بهتر در هنگام
حضور در عرصه شده است كه از جمله نقاط مثبت آن
ميباشد.

ارایه دادند .دانشجویان استفاده از راهنمای یادگیری را به عنوان
ابزار كمک آموزشي تأیید كردند (.)73
در مطالعه الزماني و زیرك رابطه معكوس معنيداری بین
اضطراب امتحان و راهنمای مطالعه -كه یكي از راهبردهای

 Khogaliو همكاران گزارش كردند كه حدود  18درصد

مطالعه و یادگیری است -مشاهده شد ( .)79در راهنمای

دانشجویان راهنماها را بسیار مفید و یا مفید ارزیابي كردند

یادگیری كه در گروه سالمت دهان و دندانپزشكي اجتماعي

( Dickson .)73و همكاران در مطالعهای تجربي به بررسي اثر

تهیه گردید نیز به این نكته توجه شده است .با ارایه مراحل

راهنماهای مطالعه بر روی دانشجویان پرداختند .نتایج مطالعه

ورود به مدرسه ،نحوه برخورد با گروههای هدف و نحوه

آنان نشان داد ،كساني كه از راهنمای مطالعه استفاده ميكردند

آموزش بهداشت سعي شد تا دانشجویان در هنگام حضور در

درك مثبتي از سودمندی آن داشتند و بیشتر دانشجویان

عرصه از آمادگي الزم برخوردار شوند و از میزان اضطراب

داوطلب شدند كه در آینده راهنمای یادگیری را كامل كنند

آنها حین مراحل ورود و آموزش بهداشت كاسته شود كه

( .)72این نتایج با یافتههای مطالعه حاضر همخواني دارد.

برخي از جنبههای میزان رضایت ميتواند مربوط به این مرحله

عبدالمالكي و همكاران در مطالعه خود به بررسي میزان

باشد.

رضایتسنجي دانشجویان در استفاده از راهنمای یادگیری

با توجه به مطالعات گذشته و نتایج به دست آمده ميتوان

پرداختند كه  66درصد از آنان رضایتمندی باال و  75درصد

گفت كه راهنمای یادگیری دسترسي آسان به اطالعات را برای

رضایتمندی متوسطي داشتند (.)78

دانشجو فراهم ميكند ،با جهتگیری روشن و صریح و به طور

مطالعه  Botelhoروی راهنمای یادگیری به كمک كامپیوتر

متوالي دانشجو را تشویق ميكند ،تفكر و بازتاب و مشاركت را

صورت گرفت كه نتایج مثبتي مبني بر مفید بودن راهنمای

در آموزش دانشجو تقویت ميكند ،تكویني است و به دانشجو

مطالعه و مشاركت گروهي در برجستهسازی و هدایت یادگیری

ميفهماند كه نیاز به دانستن چه مطالبي دارد ،نقش تعاملي دارد

و ایجاد فرصت برای بحث ،حل مشكل و همكاری در تدریس

و باعث مشاركت فعال دانشجو ميشود ،تأثیرگذار است و به

در پي داشت (.)71

طور بالقوه اثر قابل توجهي بر روی یاد گیرنده دارد ،وسیلهای

نتایج مطالعه حاضر حاكي از آن بود كه هم استادان و هم

برای پشتیبان یادگیری است و دانشجویان را به مرور زمینههایي

دانشجویان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

كه پیشتر مطالعه كردهاند ،تشویق ميكند تا دانش و درك آنها

دیدگاه مثبتي نسبت به استفاده از راهنمای یادگیری در آموزش

از موضوع ساختار یابد (.)58

در عرصه دندانپزشكي جامعهنگر عملي داشتند .مطالعات دیگر
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشكي

بر اساس نظرسنجي از استادان گروه سالمت دهان و

كردند كه سطح علمي آنها ارتقا پیدا كرده است .نتایج به

دندانپزشكي اجتماعي و دانشجویان در خصوص راهنمای

دست آمده بیانگر اثربخشي راهنماهای مطالعه در دورههای

یادگیری ،آنان در زمینههای استفاده بهینه از وقت و پوشش

آموزشي است (.)72

كامل اطالعات و ایجاد آمادگي رضایت بیشتری داشتهاند .این

در مطالعه حقاني و همكاران نشان داده شد كه راهنمای

طرح منجر به مشاركت دانشجو در طول آموزش ميشود و

مطالعه ميتواند كمک شایاني به بهبود راهبردهای مطالعه و

ميتوان از آن به منظور بهبود آموزش و ارتقای سطح عملكرد

یادگیری دانشجویان نماید ( .)3در مطالعه  Hardenو همكاران

دانشجویان در دانشگاه بهره برد.

از راهنمای یادگیری به عنوان عامل تسهیل كننده آموزش یاد

نتایج حاصل از پژوهش لطفي و همكاران نشان داد كه

شده است كه باعث بهبود اثربخشي و بازده یادگیری ميشود

استفاده از ابزاری به نام راهنمای یادگیری نقش بسزایي در

( .)58استفاده از راهنمای یادگیری ویدئویي كامپیوتری در

افزایش میزان دستیابي به صالحیت بالیني در بخش CCU

بخش پروتزهای ثابت دانشكده دندانپزشكي نیز بیانگر تأثیر

( )Coronary care unitداشته است و میزان دستیابي به

مثبت آن بر برخي عملكردهای دانشجویان بود ( .)59نتایج

اهداف آموزشي و صالحیت بالیني در گروهي كه از راهنمای

مطالعه حاضر نیز اثرات مشابه را نشان ميدهد.

یادگیری استفاده كرده بودند ،اختالف معنيداری را نشان داد
(.)57( )P = 8/885

از نتایج مطالعه حاضر این بود كه استفاده از راهنمای
یادگیری منجر به بهبود دانش رفتاری دانشجو و مشاركت او در

حقاني و خدیوزاده در مطالعهای كه در آن تأثیر كاربرد

طول آموزش ميشود و ميتوان از این طرح به منظور بهبود

راهنمای یادگیری را در دانشجویان پرستاری بررسي كردند نیز

آموزش و ارتقای سطح عملكرد دانشجویان در تدریس بهره

به این نتیجه رسیدند كه ارتقای میانگین نمرات دانشجویان در

برد .با توجه به حجم زیاد مطالب درسي و محدودیت زمان،

حیطه شناختي و رواني -حركتي در بخش  CCUو ICU

تهیه راهنمای یادگیری در مباحث دیگر منجر به استفاده بهینه

( )Intensive care unitناشي از استفاده از راهنمای یادگیری

از زمان و آمادگي بهتر دانشجویان در هنگام حضور در

ميباشد ( .)55پاسخها در مطالعه  Dicksonو همكاران

بخشهای مختلف دانشكده ميگردد .با عنایت به حجم باالی

جمعآوری و ماهیت آنها از نظر كیفي تجزیه و تحلیل شد.

راهنمای یادگیری ،طراحي راهنمای یادگیری الكترونیكي

دانشجویاني كه بیش از  12درصد از راهنما را مطالعه نمودند،

پیشنهاد ميشود .در نهایت میزان رضایت دانشجویان و استادان

به میزان قابل توجهي بهتر از دانشجویاني بودند كه كمتر از 52

در خصوص افزایش یادگیری و دانش با استفاده از راهنمای

درصد آن را اجرا كرده بودند و  13درصد دانشجویان اظهار

یادگیری ارتقا یافته است.
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Background & Objective: Today, using new educational strategies and methods is of great
importance. Using a study guide is one of these new methods of teaching and learning. The aim of
the present study was to evaluate the perception of lecturers and students of the School of
Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Iran, toward the use of a study guide.
Methods: In this quasi-experimental study, 25 students of the School of Dentistry of Tehran
University of Medical Sciences who had chosen the community dentistry course were randomly
selected. A study guide was given to students before their briefing session and 2 sessions in the
school. A questionnaire was designed in order to collect data on the perception of students toward
the study guide and was used after the completion of the course. The validity and reliability of the
questionnaire were verified. The questionnaire was also filled out by a professor of the
Department of Oral Health. Data was analyzed by SPSS software.
Results: The survey of the students' and lecturers' perception of the study guide showed that
76.5% and 86%, respectively, chose agree and completely agree with the use of the study guide
options.
Conclusion: Using the study guide was rated as a suitable method; thus, it can be used to help
students in the efficient use of training time.
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