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چکیده
زمینه و هدف :یکی از اساسیترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه یک کشور تربیت
نیروی انسانی توانمند و پویا در مسایل آموزشی و پژوهشی است .هدف این مطالعه تعیین نقش آموزش
پژوهش مدار در ارائه واحد عملی درس تغذیه بود.
روش بررسی :این مطالع��ه مقطعی در سالهای  1387-92در دانشکده بهداشت شهر کرمانشاه در
پنج نیم سال تحصیلی اجرا شد .جامعه مورد مطالعه دانشجویان رشته بهداشت عمومی بودند که درس
تغذی��ه کاربردی جزء واحدهای درسی آنها بود .در هر نیم سال تحصیلی واحد عملی در قالب یک پروژه
تحقیقات��ی تعریف و سپس اج��را میگردید و در نهایت نتایج در قالب مقال��ه در مجالت علمی به چاپ
میرسید.
یافته ها :ت��ا کنون هفت عنوان طرح تحقیقاتی ب��ه سبب این فرآیند به تصویب معاونت تحقیقات و
فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رسیده است .از این فرآیند تا کنون هشت مقاله علمی پژوهشی
به چاپ رسیده است و یک مقاله در دست بررسی میباشد.
نتیجه گیری :نتای��ج مطالع��ه نشان داد که ب��ا انجام کارهای پژوهشی در قال��ب واحد عملی دروس
میتوان ضمن افزایش مهارت پژوهشی و کارآمدی دانشجویان با انتشار مقاالت به تولیدات علمی کشور
نیز کمک مؤثری نمود.
کلید واژه ها :آموزش ،پژوهش ،درس عملی تغذیه ،تولیدات علمی

 .1مرکز تحقیقات عوامل محیطی مؤثر بر سالمت دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
 .2گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
 .3گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
 .4گروه تغذیه ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
 .5دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
* نویسنده مسئول E-mail: behrooz_hamzeh@yahoo.com :
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مقدمه :
دانشجویان هر دانشگاه سرمایههای گران قدر هر کشور
ب��ه شمار میروند که توج��ه به تربیت آنه��ا از نظر علمی،
پژوهش��ی و فرهنگی بسیار حائز اهمیت است و برنامه ریزی
صحیح در آموزش و پرورش آنان از وظایف اصلی دانشگاهها به
حساب میآید .دانشگاهها همه ساله دانشجویان جدید الورود
را پذی��رش و دانشجویانی را نیز فارغ التحصیل مینمایند که
در ای��ن چرخه مستمر ،توجه به کیفی��ت آموزشی از جایگاه
ویژه ای برخوردار است ( .)1،2دانشگاهها به عنوان مراكز تولید
كننده علم و فرهنگ و تربیت متخصصان مورد نیاز كشور ،به
ط��ور قاطع ،خاستگاه بسیاری از نوآوریها و خالقیتها برای
ح��ل مسائل روز جامعه هستند .از مراك��ز آموزشی فعال در
نظام آموزش عالی ،دانشگاههای علوم پزشكی هستند (.)3
یادگی��ری را میتوان از طریق تجرب��ه مستقیم (اجرای
عمل��ی) یا غی��ر مستقیم (مشاه��ده) انج��ام داد ( ،)4ایجاد
نوآوری در فرآیند یادگیری موضوع مهمی است که مطالعات
مختلفی به آن پرداخته اند .دونالد شون تأکید میکند توانایی
نواندیش��ی در عمل موجب حرف��ه ای شدن در هر فرآیندی
میش��ود و عم ً
ال امکان خودآموزی ،خود اندیشی و نواندیشی
را فراهم مینماید ( .)5مهم ترین گام برای پیاده سازی نظام
ن��وآوری در هر نهادی ،درک سازمانی جامع از نوآوری است.
ب��ا توجه به گستره ی فعالیتهای ن��وآوری ،نیاز بیشتری به
یادگیری در زمینه ن��وآوری و ارزیابی آن احساس میشود و
هر سازمانی نیازمند حرکت در مسیر روشن و مشخص برای
کسب جایگاه مناسب در فعالیتهای نوآورانه است (.)6
م��ی توان گفت یک��ی از فعالیته��ای نوآورانه در بحث
آموزش ،یادگیری مشارکتی میباشد ،در این زمینه مطالعاتی
انج��ام گرفته است ک��ه نتایج آنها جالب توج��ه است .نتایج
پژوه��ش بوئنو نش��ان داد كه آموزش متمرك��ز بر یادگیری
مشاركتی ،مهارته��ای اجتماعی را افزایش میدهد ( . )7بر
اساس یافتهه��ای پژوهش پانیتز نتای��ج و مزایای یادگیری
مشاركتی عبارتند از :پ��رورش مهارتهای سطح عالی تفكر،
ارتق��ای سطح تعامل معلم و دان��ش آموز ،افزایش یادداری و

پ��رورش اعتماد به نفس ،افزای��ش رضایت دانشجو از تجارب
یادگی��ری ،ارتق��ای نگرش مثب��ت به موض��وع درسی ،رشد

مهارته��ای ارتباط كالمی و اجتماعی ،ارتقای روابط رقابتی
مثبت ،ایجاد محیط��ی فعال ،تقویت درك گوناگونی و اختال

ف نظ��ر ،تقویت مسؤلیت پذی��ری در یادگیری ،تقویت تفكر
انتقادی ( .)8اما یافتههای پژوهش اسلیگل حاكی از افزایش

ناچیز (اندك) در پیشرفت تحصیلی میان اغلب آزمودنیهای
مطالع��ات اجتماعی بعد از اجرای راهبرد یادگیری مشاركتی

در كالسهای مطالعات اجتماعی بود (.)9
برای کس��ب دانش صرفاً آموزش و حض��ور فیزیکی در

مکانهای آموزشی در اغنای علمی همه نیازهای دانشجویان

کاف��ی نیست بلکه پژوهش و تحقیق ه��م میتواند بر علم و
دان��ش بیافزاید .در واقع یکی از اساسیترین نیازها برای نیل
به پیشرف��ت و توسعه همه جانبه یک کش��ور تربیت نیروی
انسان��ی توانمند و پویا در مسایل آموزشی و پژوهشی است و

قدرت و استقالل هر کش��وری بر پایه انسانهای دانشمند و

توانمند در پژوهش و تولید علم استوار است .بنابراین ترکیب
و همراه��ی آم��وزش و پژوهش یک رسال��ت در توسعه علوم

و تربی��ت نی��روی انسانی متخصص اس��ت .مطالعه حاضر به

بررس��ی نتایج حاصل از آم��وزش پژوهش مدار در ارائه واحد
عملی درس تغذیه در بین دانشجویان پرداخته است.

روش کار:
ای��ن مطالعه به صورت مقطعی طی سالهای 1387-92
بر روی دانشجویان دانشک��ده بهداشت شهر کرمانشاه انجام
گرف��ت .این طرح در پنج نیمس��ال تحصیلی به اجرا گذاشته
ش��د .جامعه مورد مطالعه دانشجویان رشته بهداشت عمومی
بودن��د و واحد درسی که این ط��رح روی آن پیاده شد واحد
عملی درس تغذیه کاربردی بود.
اج��رای ط��رح بدین صورت ب��ود ک��ه در اولین جلسه
حضور استاد در کالس پس از طرح مبانی درس عملی تغذیه
کاربردی ،دانشجویان با فضای کار عملی خود در زمینه ارائه
خدم��ات و همچنین آزمایشگاه آشنا شده و مطابق سر فصل
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وظای��ف آنها مشخص میگردی��د و برنامه تنظیم شده جهت

 1387-88ت��ا نیمس��ال اول  1391-92انج��ام گرف��ت .در

سرفصل درس به آنها ارائه میشد ،سپس برای انتخاب موضوع

دانشگاه علوم پزشکی ،مورد توافق دانشجویان کالس و مورد

شرک��ت در جلسه توجیهی و انجام فعالیتهای عملی مطابق

تشکی��ل و موضوعات م��ورد نظر مطرح ش��ده و از بین آنها

مناسب ترین موضوع که مورد تأیید اکثریت دانشجویان بود
انتخ��اب میگردید .در مرحله بعد کار پروژه بین دانشجویان

به ص��ورت گروهی تقسیم شده و هر گ��روه موظف به انجام

بخشی از کار تحقیقاتی مانند بیان ضرورت انجام طرح ،بیان
مسئله ،بررسی متون ،نوشتن پروپوزال ،جمع آوری اطالعات،

انجام آزمایشات ،ورود اطالع��ات به کامپیوتر و تهیه گزارش
نهای��ی و مقاله میشدن��د .در تمام مراحل کاره��ا با نظارت

م��درس و کارشناسان گ��روه کنت��رل و راهنماییهای الزم
ب��رای دانشجویان انجام میگرفت و در صورت نیاز اصالحات

ضروری انج��ام میپذیرفت .در صورتی که حجم جمع آوری
اطالعات زیاد بود مانن��د مراجعه به درب منازل جهت جمع

آوری اطالعات از ساکنین سطح شهر ،همه دانشجویان کالس

ب��ه ص��ورت تیمهای دو یا سه نفره کار جم��ع آوری را انجام
میدادند .اطالعات جم��ع آوری شده توسط مدرس بازبینی
شده و در صورت نیاز اطالعات تکمیلی گردآوری میگردید.

سپ��س با نظارت مدرس و استف��اده از اساتید آمار ،تجزیه و
تحلیل اطالعات با حضور دانشجویان انجام میگرفت .بخشی

ار نم��ره کار عملی دانشجویان ب��ه صورت ارائه گزارش انجام

ک��ار در کالس اعمال میشد .پس از انجام طرح برای نوشتن
گزارش پروژه درس��ی دانشجویان بطور جدی مشارکت داده

ش��ده و نگارش گ��زارش نهایی طرح را انج��ام میدادند .در
نهای��ت چند نفر از دانشجویان عالقمند با استفاده از گزارش

نتایج نهای��ی طرح ،مقاله ای را تهی��ه مینمودند که قابلیت
چ��اپ در مجالت علمی -پژوهشی داخل و یا خارج از کشور

را دارا میباشد.

یافته ها:
ای��ن طرح در پن��ج نیمسال تحصیل��ی ،از نیمسال اول

تأیید م��درس بوده است انتخاب شده ،پس از انتخاب عنوان

و برگ��زاری یک کالس توجیهی ،دانشجویان کار انجام پروژه

را آغاز مینمودند.

تا کنون هفت عنوان طرح تحقیقاتی به سبب این پروژه

به تصویب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی

کرمانش��اه رسیده و به مرحله اجرا گذاشته شده است .از این
فرآین��د تا کنون هشت مقاله علمی پژوهشی به چاپ رسیده
اس��ت و ی��ک مقاله در دس��ت بررسی میباش��د .یک پروژه
تحقیقاتی دانشجویی دیگ��ر نیز در حال انجام است .خالصه

ای از یافتهه��ای این مطالعه در طرحه��ای مختلف به شرح

ذیل ارائه میگردد:

طرح اول با عنوان “بررسی وضعیت تغذیه ای سالمندان

شهر کرمانشاه “ به اجرا گذاشته شد ،پس از برگزاری کالس
توجیهی و تقسیم وظایف در زمانی برنامه ریزی شده مدرس

و دانشجویان ب��ه سرای سالمندان مراجع��ه و  140سالمند
زن و م��رد را بررس��ی کردند .اطالع��ات الزم را با استفاده از

پرسسشنامهه��ای جمعیت شناخت��ی MNA ،و FFQ

جمع

آوری و برای تعیین فاکتورهای هماتولوژی و بیوشیمیایی 5

میلی لیتر خون از شرک��ت کنندگان اخذ نمودند .نتایج این
مطالعه بیانگر شیوع  15درصدی سوء تغذیه شدید و %38/7

س��وء تغذی��ه متوسط در بی��ن سالمندان ب��ود .شاخصهای
مختلف مانن��د  ، BMIهموگلوبین ،آلبومی��ن و فریتین هر
کدام درجاتی از س��وء تغذیه را نشان دادند (نمودار .)1مقاله

حاص��ل از این طرح در مجله علم��ی پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشاه به چاپ رسید (.)10

ط��رح دوم با عنوان” شیوع برخ��ی عوامل خطرساز در

زنان باردار استان کرمانشاه” انجام گرفت .در این طرح پرونده
ک��ل مادران باردار در سال  1389که تعداد آنها  32450نفر

بود بررسی شد .در این مطالعه تعداد زایمان ها ،تعداد موالید
زنده ،سقط ،م��رده زایی ،دیابت ب��ارداری ،کم خونی ،اضافه
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تحقیق مرتبط ب��ا سرفصل جلسه ای با حض��ور دانشجویان

هر نیمسال ی��ک یا دو طرح که ج��زء اولویتهای پژوهشی
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نمودار  :1درصد سوء تغذیه براساس پارامترهای مختلف بر حسب جنس در سالمندان مورد بررسی

وزن ،فشار خون و سایر عوامل خطرزای دوران بارداری تحت

اضاف��ه وزن و چ��اق سنین باروری “ انج��ام پذیرفت .در این

وزن و همچنین کم وزنی در بین مادران باردار بود (نمودار.)2

نمونه گیری آسان انتخاب شدند .پرسشنامه  FFQتوسط آنها

بررس��ی قرار گرفت و نتایج حاک��ی از باال بودن شیوع اضافه
مقال��ه حاصل از این بررسی در مجل��ه علمی پژوهشی زنان،
مامائی و نازائی ایران به چاپ رسید (.)11

طرح سوم با عنوان “بررسی عادات غذایی در زنان دارای

ط��رح  153نفر از زنان با  BMIباالت��ر از  25 kg/m2با روش

تکمی��ل و ترکیب بدن آنها با استفاده از دستگاه بیوالکتریک
امپدان��س اندازه گیری شد .نتایج حاصل از این مطالعه نشان

داد كه الگوی ناصحیح مص��رف مواد غذایی همراه با كاهش

نمودار  :2درصد شیوع اضافه وزن و کم وزنی مادران باردار استان کرمانشاه در سال  1389به تفکیک شهرستان
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فعالی��ت بدن��ی از عوامل مهم افزای��ش وزن و چاقی در زنان

کرمانشاه به چاپ رسیده است (.)13-14

ع��ادات غذایی ،الگ��وی مصرف مواد غذای��ی و فعالیت بدنی

و تغذی��ه با موفقی��ت تحصیلی دانشجوی��ان دختر دانشکده

و اهمیت پیشگیری از اضاف��ه وزن و چاقی ،لزوم آموزشهای

بهداش��ت ،پیراپزشكی و پرست��اری -مامای��ی انجام گرفت.

ط��رح پنجم با عن��وان “بررسی رابط��ه وضعیت سالمت

مورد مطالعه بود .به طوركلی ،بیشتر زنان مورد مطالعه دربارة

مناسب ،اطالعات كاف��ی نداشتند كه با توجه به این موضوع

یافتهه��ای پژوهش نشان داد حدود  30درصد از دانشجویان

صحیح تغذیه ای ب��ه منظور تغییر در عادات غذایی با تأكید

مبت�لا به افسردگ��ی بودند .شیوع كم خون��ی ( )%9/8و كم

بر فعالیتهای بدنی و ورزش بیشتر توصیه شد .نتاییج حاصل

خون��ی فقرآه��ن ( )%6/8ب��ود و در مجم��وع دانشجویان از

از ای��ن مطالعه در مجله علم��ی پژوهشی دانشور پزشکی به

تركیب بدن مناسبی برخوردار بودند (نمودار .)3از این طرح،

چاپ رسیده است (.)12

طرح چه��ارم “بررسی الگوی تغذی��ه ای و مصرف مواد

مقال��ه ای در مجله دانشگاه علوم پزشکی ایالم چاپ گردیده

شهر کرمانشاه از بین  6منطقه به صورت خوشه ای انتخاب و

طرح ششم با عنوان “بررسی عادات غذایی و رشد دانش

غذایی مردم کرمانشاه” بود .در این بررسی  500خانوار ساکن
پرسشنامههای دموگرافیک و FFQ

است (.)15

آموزان ابتدایی ب��ا موفقیت تحصیلی در مدارس شهرکهای

را تکمیل کردند .یافتهها

حاشی��ه ای شه��ر کرمانشاه “ بود .در ای��ن طرح  699دانش

نشان داد الگوی کلی مصرف در یک یا چند گروه مواد غذایی

آموز دختر و پسر مقطع ابتدائی بررسی شدند .یافتهها حاکی

در 40درصد خانوارها کمتر ،در 44درصد قابل قبول و در 16

درصد بیشتر از میزان توصیه شده بر اساس هرم غذایی بود.

از آن ب��ود که با توجه ب��ه تأثیر عادات غذایی به ویژه مصرف

صورت گرفت��ه در زمینه اصالح الگ��وی تغذیه هنوز مصرف

تغذی��ه صحیح در این گروه سنی و داشتن یک برنامه منظم
برای صرف وعدههای غذایی اصلی خصوصاً صبحانه مشخص

صبحانه دان��ش آموزان بر نمرات درس��ی آنها اهمیت باالی

نتای��ج این مطالعه مؤید آن ب��ود که با وجود همه تالشهای
گروهه��ای غذایی در خانوارها با میزانهای توصیه شده فاصله

میش��ود .شیوع باالی الغری ،اضاف��ه وزن و چاقی و ارتباط

دارد .لذا توجه بیشتر به افزایش آگاهی تغذیه ای افراد جامعه

مص��رف برخی مواد غذایی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان

در مص��رف صحیح گروههای غذایی پیشنهاد گردید (جدول

ل��زوم دقت بیشتر در تغذیه دانش آم��وزان ابتدائی را نمایان

 .)1نتاییج حاص��ل از این مطالعه در قالب دو مقاله در مجله

کرد .از این طرح دو مقاله به چاپ رسیده است(.)16-17

دانشگ��اه علوم پزشکی کرمان و مجله دانشگاه علوم پزشکی

جدول  : 1توزیع الگوی مصرف گروههای غذایی در خانوارها بر اساس میزان توصیه شده در هرم غذایی
مصرف گروههای غذایی () %

گروههای غذایی

نان وغالت
میوه جات
سبزیجات

گوشت و حبوبات

شیر و فرآورده ها

برابر با میزان توصیه شده
در هرم غذایی

بیشتر از میزان توصیه
شده در هرم غذایی

میزان توصیه شده در هرم کمتر از میزان توصیه شده
در هرم غذایی
غذایی برحسب واحد

23/3

21/6

55/1

27/5

30/2

42/3

6-11

25

3-5

78

2-4
2-3
2-3

44

54

16/8
31

21

5/2
25
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بهداش��ت” ب��ر روی  266نف��ر از دانشجوی��ان دانشكدههای
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نمودار  :3توزیع الگوی مصرف مواد غذایی مختلف در دانشجویان بر حسب درصد

ط��رح هفتم ب��ا عن��وان “بررسی میزان شی��وع چاقی و

کنندگ��ان دارای اضافهوزن %21/9 ،چ��اق و  %57/5مبتال

ای��ن مطالعه مقطع��ی  687نفر ب��ا روش تصادفی به صورت

بیسواد( ،)0.05=P,1.882=ORوضعیت اقتصادی -اجتماعی

عوام��ل مؤثر بر آن در زن��ان  25-65ساله” انجام گرفت .در

به چاقیشکمی بودن��د .نسبت شانس ابتال به چاقی در افراد

خوش��های چندمرحل��های از بی��ن مناط��ق ششگانه شهر

پایین( )0.002=P,1.867=ORو افرادی که سابقه بیش از 4

کرمانشاه انتخاب شدن��د .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه

بارداری داشتن��د ( )0.01=P,1.875=ORباالتر از سایر افراد

بسام��د خوراک،فعالیت فیزیک��ی و اندازهگیری شاخصهای

بود .شانس ابتال به کبد چرب و دیابت در افراد چاق بیشتر از

تنسنجی بود .یافتههای حاکی از آن بود که  %39/4شرکت

سایرین بود( .)0.02=pعناوین طرحهای اجرا شده و مقاالت

جدول  :2وضعیت سوء تغذیه بر اساس  BMIو طبقه بندی  WHOدر دانش آموزان مورد بررسی
دختر
وضعیت BMI

سوءتغذیه شدید

فراوانی

پسر
درصد

6

1/71

44

12/9

سوءتغذیه متوسط

9

طبیعی

234

64/85

15

4/18

سوءتغذیه خفیف
اضافه وزن

چاق

51

فراوانی

کل
درصد

0

0

53

15/68

97

12/13

92

2/21

5

224

66/27

15

4/45

14/15

فراوانی

41

1/47

6

درصد

0/85

14

2/03

458

65/65

30

4/34

13/92
13/21
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جدول :3خالصه عناوین طرحهای تحقیقاتی که در قالب واحد عملی درس تغذیه کاربردی انجام گردیده و نتایج حاصل از آنها
زمان اجرا

بررسی وضعیت تغذیه ای سالمندان شهر
کرمانشاه از جنبههای مختلف سال 1387

87-88

تعداد
دانشجویان

17

2

شیوع برخی عوامل خطرساز در زنان باردار
استان کرمانشاه در سال 1389

88-89

15

3

بررسی عادات غذایی در زنان دارای اضافه وزن
و چاق سنین باروری

89-90

17

چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی زنان ،مامایی
و نازایی ایران،مهر ماه  ،1391دوره پانزدهم،
شماره بیست و یکم ،صفحه14-23

4

5

بررسی رابطه وضعیت سالمت و تغذیه با
موفقیت تحصیلی دانشجویان دختر دانشکده
بهداشت در سال89

89-90

16

چاپ مقاله در دو ماهنامه علمی -پژوهشی
دانشور پزشكی ،دانشگاه شاهد ،اسفند،1390
سال نوزدهم ،97،ص 65-72

بررسی الگوی تغذیه ای ومصرف مواد غذایی
مردم کرمانشاه در سال 1390

90-91

15

چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی دانشگاه ع
پ ایالم ،آذر ،1392دوره  ،21شماره  ،6صفحه
.33-41

چاپ دو مقاله در مجله علمی پژوهشی دانشگاه
ع پ کرمان ،1392 ،دوره  ،21شماره  ،1صفحه
 .25-36و مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،
 ،1393دوره  ،18شماره  ،1صفحه .44-52

6

بررسی عادات غذایی ورشد دانش آموزان
ابتدایی با موفقیت تحصیلی در مدارس
شهرکهای حاشیه ای شهر کرمانشاه در سال
1390

90-91

23

91-92

23

چاپ دو مقاله در مجله علمی پژوهشی
کومش ،1393،دوره،15شماره ،)52(4صفحه
 .541-550و مجله علمی پژوهشی مراقبتهای
بالینی ،1394 ،سال ،2شماره  ،3صفحه .8-16

ردیف

1

بررسی میزان شیوع چاقی وعوامل موثر
برآن درزنان  25-65ساله ساکن شهر
کرمانشاه،سال1391

حاصل از آنها که در مجالت به چاپ رسیده اند و یا در نوبت
چاپ میباشند در جدول  3آمده است.

بحث:
نتایج ای��ن تحقیق پنج ساله نش��ان داد که با مشارکت
تیم��ی دانشجوی��ان میتوان کاره��ای مه��م در زمینههای

چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی بهبود ،مرداد
و شهریور1390دوره پانزدهم ،شماره ،3صفحات
178-185

ارسال مقاله به مجله حکیم جرجانی گلستان.

آموزش��ی و پژوهش��ی در درس تغذیه انج��ام داد .این نحوه

آم��وزش نشان داد که با هدفمند کردن ارائه دروس عملی به
صورت پژوهش محور و استف��اده بهینه از وقت دانشجویان،

میتوان با هر نیم واحد عملی با تعداد حدود  20نفر دانشجو

یک پروژه کاربردی اجرا و نتایج آن را در مجالت معتبر علمی

و پژوهشی چاپ نمود .بدون انجام پژوهش ،امور آموزشی نیز

بهار  ،1394دوره  ،24شماره 1

7

عنوان طرح تحقیقاتی

نتیجه مطالعه کار عملی
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از پویای��ی و نشاط الزم برخوردار نخواهد بود .آموزش عملی

میبایست به شیوه مناسب زمینه توسعه دانش آنها را فراهم

ضمن افزایش اعتم��اد به نفس آنها میتواند زمینه شکوفایی

ش��ود .اجرای پروژهه��ای تحقیقاتی کاربردی ب��ه عنوان کار

کار تیم��ی برای دانشجوی��ان در کارهای ب��زرگ تحقیقاتی

بهار  ،1394دوره  ،24شماره 1

استعدادهای آنها در پذیرش کارهای بزرگ و انجام تحقیقات

جدی تر در آینده را هموار نماید .بدون شک مشارکت دادن
دانشجوی��ان در پروژههای تحقیقاتی ب��ه عنوان واحد درس

عملی آنه��ا میتواند کمک مؤثری در افزای��ش کیفیت ارائه

دروس عملی به ویژه پروژههای درسی آنها نماید.

نمود و ت�لاش کرد داراییهای نهفت��ه در ذهن آنها کشف
عمل��ی دانشجویان میتواند زمینه مناسبی در توانمند سازی

دانشجوی��ان در کس��ب دانش و آشنایی آن��ان با تحقیقات و

کاره��ای تیمی را مهی��ا نماید .با توجه به ض��رورت آشنایی
دانشجوی��ان مقطع کارشناس��ی با فرآیند پژوه��ش و نحوه

عمل��ی اجرای آن ،ارائ��ه این دروس بص��ورت پژوهش مدار

بررس��ی نتایج پژوه��ش صادقی راد و همک��اران نشان

فرصتی را برای دانشجویان فراهم میآورد که در زمینه فوق

برت��ر دنیا ،نشان میدهد كه مدل غال��ب تربیت دانشجو ،در

با اعتماد به نفس باالتر و عالقمندی بیشتری وارد عرصههای

میدهد مرور ساختار یافت��ه مدلهای آموزشی دانشگاههای

كشورهای جهان ( 10كشور در آمار دانشگاههای برتر جهان)

م��دل پژوه��ش محور است؛ ه��ر چند قوانی��ن و نحوه پیاده
س��ازی این مدل در كشورهای مختل��ف متنوع بوده و دست
خوش تحوالتی ش��ده است .این نكته نیز قابل ذكر است كه

حتی معدود دانشگاههای��ی هم كه از نظامهای آموزشی غیر
از م��دل پژوهش محور استفاده میش��ود ،شاخصهای مدل

ت��درس مح��ور كمرنگ گردی��ده اند .با در نظ��ر گرفتن این
موضوع كه در اكثر این دانشگاهها هدف از تحصیالت ،تربیت
پژوهشگ��ران توانا در گرایشهای خ��اص رشته ای است كه

توانمندی گسترش مرزه��ای دانش را داشته باشند ،گرایش

ب��ه مدل پژوهش محور كه با تنوع زیاد در بهره گیری از این
مدلها همراه گردیده است قابل توجیه است (.)18

نقش آموزشی دانشگاه در فرایند توسعه بر تربیت نیروی

انسان��ی عال��م ،متعهد و خالق که کلی��د راهگشای توسعه و

اقت��دار محسوب میشود استوار است و نقش پژوهش نیز در
آن تحقیق��ات بنیادی و کاربردی که شرط الزم برای افزایش

موفقی��ت در راه توسعه و پیشرفت است تبلور مییابد .از این
روست كه عنوان میگردد دانشگاهها بازیگران اصلی در تولید
دانش هستند و انتظار میرود که در فرایند تغییرات اقتصادی
و تکنولوژیکی و نوآوری نقش فعالی را ایفا نمایند(.)19

از آنج��ا که دانشجویان منبع اصلی تولید دانش هستند

و اصلیتری��ن داراییه��ای هر کش��وری به شم��ار میآیند،

توانمندیهای الزم را تا حدود زیادی کسب نموده و در آینده
کاری خود شوند.

نظام پژوه��ش محور پرورشی ،سامانه آموزشی است که

در آن آم��وزش در فرآین��د پژوهش و تجربه علمی و با غایت

پروردگی خالقی��ت و استعداد دانشپژوه صورت میبندد که
فرآورده آن نی��روی علمی بالفع��ل دارای خالقیت و مهارت

پژوهشی است .این شیوه آموزشی در سه ضلع امور آموزشی،
پژوهش��ی و پرورشی(ب��ه مفهوم تزكیه و تهذی��ب) میتواند

تعری��ف گردد ك��ه در كنار ه��م و در تعامل ساخت��ار یافته

چندوجهی ب��ا هم ،حافظهمحوری را به یادگیری و الیههای

عمیقتر آن ،تحلیل و تركیب و نوآوری و در نهایت پروردگی
دانشپژوهان منتهی مینماید.

نتیجه گیری:
نتیج��ه مطالع��ه بیانگر آن اس��ت که با انج��ام کارهای
پژوهش��ی در قالب واحد عملی دروس میتوان دانشجویان را
با کارهای پژوهشی آشن��ا و مهارت انجام کارهای تحقیقاتی
را در آنه��ا تقویت نمود .همچنین این بررسی نشان داد انجام
ای��ن فرآیند سبب کسب تجربه توس��ط دانشجویان در انجام
فعالیته��ای پژوهشی از جمله نوشتن طرحهای تحقیقاتی و
مقاالتی گردیده است که در مجالت علمی پژوهشی به چاپ
رسی��ده اند .انج��ام روش تدریس پژوهش مح��ور را به سایر
همکاران در دانشگاههای سراسر کشور توصیه مینماییم.

پاسدار و همكاران
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تشکر و قدر دانی:
در پایان از همکاری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
علوم پزشکی کرمانش��اه برای تصویب طرحهای تحقیقاتی با
شمارهه��ای ،89239 ،89191 ،90039 ،89193 ،89084
 90061 ،91118تشک��ر میکنیم .همچنین از کلیه شرکت
کنندگ��ان در طرحهای تحقیقاتی که با اهداء خون یا بخشی
از وق��ت خود ما را در انج��ام این طرح یاری نمودند قدردانی
مینماییم.
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Abstract:
Background and purpose: One of the most fundamental requirements to achieve a comprehensive
development in a country is training powerful and dynamic human resources in education and research.
Purpose of this study was to determine the effect of research oriented education in the provision of
applied nutrition course.
Methods: This cross-sectional study was conducted in years 1387-1392 in the Department of Public Health
in Kermanshah for five semesters. The study group was public health students who had chosen Applied
Nutrition course. Practical units was defined and implemented per semester as a research project.
Findings were published as scientific papers in journals.
Results: Seven research proposals have been approved by Research and Technology Committee of
Kermanshah University of Medical Sciences so far. Eight research papers has been published from
these studies and one paper is under review.
Conclusions: The results revealed that running research projects as a practical course can improve
students’ research skills and it would effectively help efficient scientific graduates as well as county
scientific level.
Keywords: Education, Research, Nutrition Practical Course
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