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چکیده :دانش آموختگان مقطع کارشناسی و کارشناسیارشد رشتهی مهندسی بهداشت محیط باید دانش
الزم برای برنامهریزی و طراحی برای انجام یک پروژهی پژوهشی را داشتته باشتند .بنتابرای میتزان دانتش و
توانمندی ای دانشآموختگان باید از سطح باالیی در ای زمینه برخوردار باشد .با توجه به مطالب فوق لزوم
ارزیابی کمیت و کیفیت کارگاه یا درس "روش تحقیق" ضروری به نظر میرسد .مراجعته بته دانشتجویان بتا
کمک و استفاده از پرسشنامهی تهیه شتده کته تمتامی جنبتههتای ارایته شتده و جنبتههتای متورد توجته
دانشجویان در ای زمینه را در بر گرفته بود امکانپذیر شد ،راه مناسب و آسان کسب دادههای مورد نیتاز در
ای زمینه و سپس تجزیه و تحلیل در ای زمینه مورد توجه قرار گرفتت  .در نهایتت پتس از رستد جتداو
حاصل از دادهها در مجموع پیشنهاداتی برای بهبود کمی و کیفی ای درس ارایه گردید .نتایج بررسی نشتان
داد در مجموع  06تا  59درصد موارد دانشجویان بر نحوهی ارائهی درس به صورت فعلی تأکید کردند .بعضی
از بخشهای روش تحقیق بیشتر مورد توجه و تأکید دانشجویان قرار گرفته است .حمایت از شرایط کنتونی
تدریس به صورت کارگاهی و ارائهی یک پروپوزا که قابلیت اجرایی و کاربردی داشته باشتد ،از نتتایج مهتد
ای بررسی بود .اجرای تمام بخشهای درس روش تحقیق به صورت کارگاهی و فراهد آوردن شرایط و زمان
کافی برای نگارش یک پروپوزا به صورت واقعی و کمک گرفت از اساتید مربوط بته بختشهتای تخصصتی
مورد نظر از نتایج دیگر بود .گنجاندن ای درس با در نظر گرفت نمره در کارنامتهی تحصتیلی متورد توجته
دانشجویان ای رشته قرار گرفت ،ضم ای که برقراری یک درس دو واحدی تحت عنتوان روش تحقیتق در
طوالنیمدت ضروری است.
کلید واژه ها :روش تحقیق ،کارشناسیارشد ،کارشناسی ،مهندسی بهداشت محیط ،دانشتگاه علتوم پزشتکی
کاشان
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وزیریان زاده و همکاران

مقدمه
با ارزشتری و بهتری روش باال بردن سطح پیشرفت
یک جامعه ،پیشبرد تالش های علمتی استت و پیشتبرد
کارهای علمی به جتز از راه تحقیتق و پتژوهش میستر
نخواهد بود .آگاهی از نیازهای واقعی هتر جامعته پتیش
زمینه برای انجام هر گونه پژوهش علمی است .انجام هر
گونه فعالیت تحقیقتاتی بته متدیریت و نیتروی انستانی
کارآمد و متخصص و ابزار و لوازم خود نیازمند است .در
ای زمینه ،دانشآموختگان امروز و دانشجویان دیتروز
بتته عنتتوان کارآمتتدتری و بالنتتدهتتتری نیتتروی فعتتا ،
سرزنده و تازه نفس مهدتری عامل در حوزهی پتژوهش
میباشند .هدایت ایت پژوهشتگران جتوان و سترمایهی
گران بها در اجرای طرح های تحقیقاتی پاست گتویی بته
نیازهای زنتدگی امتروزی از وظتایف عمتدهی متدیران،
استتاتید و کارمنتتدان بختتش بهداشتتت استتت .بختتش
بهداشت به خاطر پاس گویی به نیازهای رو به گسترش
تتأمی ستتالمتی هتتر جامعتهی انستتانی ،از ارکتتان مهتتد
محسوب متیشتود .حرکتت محقتق جتوان دانشتکدهی
بهداشت در رشتهی مهندسی بهداشت محیط در مقاطع
کارشناسی و کارشناسی ارشد گامی ارزشمند استت کته
در همی راستا برداشتته شتده استت .آگتاهیبخشتی و
توانمندسازی جامعه میتوانتد ارزش و بهتای زنتدگی را
بیشتر نمایان نماید و دانشآموختگان مقتاطع مختلتف
مهندسی بهداشت محیط با توانمند شتدن بترای انجتام
پروژههای تحقیقاتی می توانند نقش با ارزش خود را بته
خوبی ایفا نمایند .مانند تمتامی حتوزههتا و شتاخههتای
آموزشی تعلید و تربیت و بتهکتارگیری نیروهتای متاهر،
مجرب و متخصص ،به منظور حتل مشتکالت بهداشتتی
جوامتتع ،امتتری اجتنتتابناپتتذیر استتت (س تیروس مهتتر
 .)2662دانش آموختگان مهندسی بهداشت محتیط در
مقاطع کارشناسی و کارشناستیارشتد بایتد از نحتوهی
تهیهی پروپوزا و چگونگی نگارش بخشهتای مختلتف
آن آگاه باشند و بتوانند در متدت زمتانی معتی اهتدا
عملی ای پروپوزا را در عرصه یا فیلد یا آزمایشگاه بته
پایان رسانده و نتایج آن را برای انتشتار آمتاده نماینتد.
دانش آموخت گان در رشتهی مهندسی بهداشت محتیط
در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بتا استتقرار در
مراکتتز تحقیقتتاتی بتته صتتورت ییتتر مستتتقید درگیتتر
برنامه ریزی کنتر بیمتاریهتای واگیتر و حتل دیگتر
مسایل زیست محیطتی متی شتوند و نقتش همکتاری و
رهبری طرح های تحقیقاتی مرتبط با بهداشت محیط را
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میتوانند بته عهتده داشتته باشتند (بتارون و همکتاران
 ،7551وارکی ویسر .)7551
بخشهای عمدهی درس روش تحقیق کته بتر استاس
نیازها توسط سازمان بهداشتت جهتانی تنظتید و تهیته
گردیده است ،به زبانی ساده نگارش یافته کته بایستتی
بتته صتتورت عملتتی و کارگتتاهی و ایفتتای نقتتش توستتط
فراگیران به نتیجه ی عملی و تهیته ی پروپتوزا برستد.
منبتتاع کالستتیک و آکادمیتتک درس روش تحقیتتق بتته
میزان  2واحد است کته توستط گتروه بتورد بهداشتت
محیط بته صتورت درس اختیتاری فقتط بترای مقطتع
کارشناسی ارشد بهداشت محیط در فهرست واحتدهای
درسی گنجانده شده است ،ولی بترای کارشناستی ایت
رشته به میزان  2واحد از حجد واحتدهای کتارآموزی و
توسط گروه بهداشت محیط دانشگاه در نظر گرفته شده
است .تدریس ای درس ،هداکنون به صتورت کارگتاهی
و در طو  76سا گذشته برای مقطع کارشناستی و در
 3سا گذشتته بترای مقطتع کارشناستی ارشتد عملتی
گردیده است.
بنابرای بررسی چگونگی هماهنگ بودن محتوای ایت
درس با نیازمندیهای دانشتجویان ایت رشتته در ایت
مقاطع ضروری به نظر می رسد .تربیت نیروهای انستانی
توانمند و حرفهای در زمینههای بهداشتتی بته عهتدهی
گروههای آموزشی دانشگاههای کشور استت (حقیقتی و
فتوحآبادی  .)2667در صورتی کته برنامتههتای تتدوی
شتتدهی آموزشتتی نیروهتتای متخصتتص تحتتت تعلتتید و
آموزش در گتروه هتای علمتی آموزشتی ،مطتابق شترح
وظایف محولهی آنتان در عرصتهی ختدمات و نیازهتای
واقعی جامعه نباشد ،عالوه بر ایت کته منتابع و امکانتات
تخصیص داده شده به هدر رفته است ،عمر مفید و س
مناسب آموزش جوانان نیز تلف شده به هدر رفته است،
و نهایتاً تالشی اساسی در جهت حتل مشتکالت و رفتع
نیازهای روبه رشد جوامع انجام نشتده استت (مرنتدی و
همکاران  )7557زیرا که قابلیتهای فکری ،مهتارتهتا،
دانش نیروهای انسانی و حجتد دانتش منتشتر شتده از
شاخص های توسعه و پیشرفت جوامتع تلقتی متی شتود
(حمدی و همکاران  .)7550در سا هتای اخیتر تربیتت
نیروی انسانی در رشتههتای مختلتف بتهویتژه رشتتهی
بهداشت محیط به صورت فزایندهای در مقاطع کاردانی،
کارشناسی و کارشناسیارشد روند افزایشی داشته استت
(ملکوتیان و پرورش  )2663ای افزایش در سا 7356
در دورهی کارشناسیارشد چشدگیر بوده استت ایت در
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شرایطی استت کته برنامتهی متدون جهتت آمتوزش،
بهکارگیری و توانمندسازی مطابق بتا نیازهتای در حتا
تغییر جامعه در دسترس نیست .بنابرای بتازنگری و بته
روز نمودن برنامههتای آموزشتی رشتتههتای بهداشتتی
به ویژه بهداشت محیط بتر استاس نیازهتای موجتود در
جامعه ضروری استت .تغییتر یتا بهینتهستازی برنامتهی
آموزشی از جمله تدابیری است که بته توانمندستازی و
بهکارگیری دانش آموختگان رشتهی بهداشت محیط را
در سازمانهای مختلف افتزایش داده و ارتر مناستب در
کاهش بیکاری آنان خواهد داشت .متعاقب ای ضرورت
ممک است لزوم تغییراتی در کمیتت و کیفیتت دروس
مختلف از جمله درس روش تحقیق بته چشتد بختورد.
چون منبع مناسبی جهت چگتونگی رونتد تغییترات در
دسترس نبود ،و ازطرفی پس از چند ستا ارائتهی ایت
درس به ای شکل و محتوا بازخورد روشت و عینتی در
دسترس نبود ،بنابرای راه اساستی ایت تغییترات الزم،
ارزیابی کیفی و کمی محتوای درس به عنتوان نقطتهی
شروع مد نظر قرار گرفته شد .بنابرای در ای جهت با
مراجعه به دانشجویانی که در ای دوره شرکت نمتوده و
با کمک از پرسشنامه راه فوری کسب دادهها و ستپس
تجزیه و تحلیل در ای زمینه بود.
مواد و روشها
ابتدا پرستشنامته ایتی کته شتامل ستؤاالت بستته در
خصوص محتوای درس روش تحقیق و کمیت و کیفیت
تغییرات مورد لزوم در آن بود ،طراحی شد .پرسشنامته
در پایان ترم در اختیار دانشجویان قترار گرفتت ،معیتار
ورود شرکت در مطالعه گذراندن ای درس در ترمهتای
گذشته در همی دانشگاه و توستط همتان استتاد بتود.
تمتتامی دانشتتجویان کارشناستتیارشتتد بتته تنهتتایی و
دانشجویان کارشناسی به صورت گروههای  2تا  4تایی
در پایان دوره ،بایستی یک پروپوزا طرح تحقیقاتی که
عنوان آن را خودشان انتخاب نموده آماده کرده باشتند.
ابزار گردآوری داده ها در ایت پتژوهش پرستشنامته ای
حتتاوی  96ستتؤا بتتود کتته از دانشتتجویان مقتتاطع
کارشناسی و کارشناسی ارشد رشتهی بهداشتت محتیط
که درس روش تحقیق را به صتورت کارگتاهی گذارنتده
بودند .ای سؤاالت میزان اهمیت درس روش تحقیق در
ارتباط با رشتهی بهداشت محیط ،میزان حجد درس بر
حسب واحد ،ضرورت ارائه درس به صورت کوتتاه متدت
یعنی یک گارگاه  3تا  9روزه یا در طو تترم  70تتا 71
جلسه به صتورت کارگتاهی ،ضترورت ارائتهی درس بته

صتتورت نظتتری یتتا عملتتی ،نحتتوهی ارزیتتابی ،اهمیتتت
بخشهای مختلف کارگاه مانند انتخاب عنتوان تحقیتق،
بیان مسأله ،اهدا و فرضیات و متغیرها ،نتوع مطالعته،
فنون جمعآوری دادهها ،روشهای جمع دادهها ،اصتو
اختتالق در پتتژوهش ،زمتتانبنتتدی ،برنامتتهی کتتار و
بودجه بندی ،نحوهی ارزیتابی پایتان تترم ،ارائته توستط
اساتید ،میزان عالقهمندی به درس ،شرکت دانشتجویان
در مقاطع و رشتههای مختلف از کارشناسی تتا مقتاطع
تکمیلی را در بر گرفته بود.
روایی ای پرسشنامه با توجه بته مطالعتهی اولیته آن
توسط اساتید متورد تأییتد قترار گرفتت ،از نظتر آنهتا
نحوهی جمعآوری اطالعات متناستب بتا استتنباطهتای
مورد نظر میباشد .بنابرای پرسشنامه برای آن چیتزی
را کتته بایتتد انتتدازه کنتتد ،مناستتب استتت و م تیتوانتتد
اندازه گیری کند .پایایی مربوط به ربات ،یعنتی حصتو
یک نتیجه به طور مکرر است در ای مورد پرستشنامته
اولیتته در دو تکتترار بتتی دانشتتجویان توزیتتع و پتتس از
توضیح الزم در دو زمتان بتا فاصتلهی دو هفتته توستط
آن ها تکمیل گردید .پرسش هایی که میزان پاست هتای
آنها کمتر از  06درصتد بتا هتد هتدختوانی داشتت ،از
مطالعه حذ گردید .پرسشهایی که میزان هتدختوانی
آنها بیش از  06درصد بود .روی هد رفته میزان پایایی
ای پرسشنامه بی  06تا  59درصد انتدازهگیتری شتد.
پرسش نامهها بر اساس منابع کالسیک و آکادمیک ایت
دانش که از انتشارات سازمان بهداشت جهانی و به زبان
فارسی ترجمه شده بود ،استفاده گردید.
بتتر حستتب ورودی ستتا و مقطتتع رشتتتهی بهداشتتت
محیط به دانشگاه تعداد متفاوتی دانشجو در آن فعاالنته
شرکت کردند .تمامی دادهها به درصد تغییتر داده شتد.
در مجمتتوع تعتتداد  07دانش تجوی رشتتتهی بهداشتتت
محتتیط کارشناستتی و کارشناس تیارشتتد واجتتد شتترایط
فعاالنته در ایت بررستی شترکت کردنتد .از ایت تعتداد
دانشجو  5دانشجوی کارشناستیارشتد و  92دانشتجوی
کارشناستتی بتتود .پتتس از تکمیتتل پرستتشنامتته توستتط
شتترکتکننتتدگان در مطالعتته دادههتتای حاصتتل از آن
استخراج و پاس های سؤاالت دستهبندی شدند و متورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
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نتایج
در ای بررسی از تعتداد  03نفتر دانشتجوی رشتتهی
مهندستتی بهداشتتت محتتیط 5 ،نفتتر ( 74/19درصتتد)
کارشناسی ارشد و متعلتق بته دو دوره و ستا ورودی و
 92نفر ( 19/29درصد) در مقطع کارشناستی و متعلتق
به سه دوره ورودی بود .تمتامی دانشتجویان فتوق ایت
درس را در بدو ورود به دانشگاه یعنی در اولی نیدسا
اخذ کرده بودند و همگی موفق به تهیتهی پروپتوزا بتا
عنوان فرضی طرح تحقیقاتی شده بودند .نتتایج مطالعته
نشتتان م تیدهتتد کتته  31/1درصتتد دانشتتجویان میتتزان
ارتباط درس روش تحقیق با رشتهی بهداشت محیط را
بسیار زیاد  30درصد زیتاد و  23درصتد نستبتاً زیتاد و
بقیهی آن ییر مترتبط بتا رشتتهی تحصتیلی خودشتان
می دانند .در همی ارتباط حدود  16درصد درس روش
تحقیق را به میزان  2واحد بستیار زیتاد ،زیتاد و نستبتاً
زیاد کافی میداننتد و حتدود  92درصتد از دانشتجویان
افزایش واحد درسی را به میزان  3واحد الزم نمیدانند.
در ضم حدود  12درصد از دانشجویان کتاهش درس
را به میزان  7واحد رد مینمایند .در همی ارتباط بیش
از  51درصتتد دانشتتجویان حتتذ درس را در دورههتتای
کارشناسی و کارشناسی ارشد نادرست میداننتد .حتدود
 25درصد از دانشجویان ارائتهی درس روش تحقیتق را
به صورت کوتاه متدت یعنتی یتک گارگتاه  3تتا  9روزه
بسیار زیاد تا نسبتاً زیاد مناسب و بقیهی آن را مناستب
می داننتد 40 .درصتد از دانشتجویان ضترورت گترفت
آزمون پرسشنامهای مانند بقیتهی دروس ییرکارگتاهی
در پایان ترم به منظور سنجش را ،بسیار زیاد تا نستبتاً
زیاد مناسب و بقیهی آن را مناسب میدانند .حتدود 52
درصد دانشجویان ضترورت ارائتهی درس روش تحقیتق
فقط به صورت نظری را کامالً نامناسب و فقط  1درصد
ارائهی آن را بدی نحو مناسب میدانند .جدو شتماره
 ،7درصد فراوانی نظرات دانشتجویان رشتتهی بهداشتت
محیط کارشناسی و کارشناستی ارشتد بتا کلیتات درس
روش تحقیق مانند میزان ارتباط ،کافی بتودن ،نحتوهی
ارائتته ،کتتاهش یتتا افتتزایش واحتتد را نشتتان متتیدهتتد
(جدو .)7
دانشجویان در ای درس کته بته صتورت کارگتاهی
اجرا میشد در دو جلسهی  2ساعته عنوانهای ختود را
مطرح و آن را در معتر دیتد افتراد شترکتکننتده در
کارگاه یا دوستان دانشجوی خود قرار متیدادنتد .نتتایج
مطالعتته نشتتان داد حتتدود  22درصتتد ضتترورت کتتاهش
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زمان انتخاب عنوان پژوهش را از بسیار زیتاد تتا نستبتاً
زیاد ارزیابی نمودهاند و بقیته یعنتی اکیریتت قریتب بته
اتفتتاق یعنتتی حتتدود  11درصتتد ایت زمتتان را مناستتب
دانستهانتد .کمتتر از  26درصتد ضترورت کتاهش بیتان
مسأله پژوهش را از بسیار زیاد تتا نستبتاً زیتاد ارزیتابی
نموده اند و بقیه یعنی اکیریتت قریتب بته اتفتاق یعنتی
بیش از  16درصد ای زمان را مناستب دانستتهانتد71 .
درصد ضرورت کاهش بیان مسألهی پژوهش را از بسیار
زیاد تا نسبتاً زیاد ارزیابی نمودهاند و بقیه یعنی اکیریتت
قریب به اتفاق یعنی بتیش از  12درصتد ایت زمتان را
مناستتب دانستتتهانتتد 29/9 .درصتتد ضتترورت کتتاهش
متغیرهای پژوهش را از بسیار زیاد تا نسبتاً زیاد ارزیابی
نموده اند و بقیه یعنی  14/9درصد ای زمان را مناستب
دانستهاند 71 .درصد ضرورت کاهش فرضیات و سؤاالت
پژوهش را از بسیار زیاد تا نسبتاً زیاد ارزیابی نمودهاند و
بقیه یعنی اکیریت قریب بته اتفتاق یعنتی بتیش از 12
درصد ایت زمتان را مناستب دانستتهانتد 20/2 .درصتد
ضرورت کاهش تعریف واژهها را از بسیار زیاد تتا نستبتاً
زیتاد ارزیتتابی نمتودهانتتد و بقیته ایت زمتان را مناستتب
دانستهاند70 .درصد ضرورت کاهش انواع مطالعه کاهش
را از بسیار زیاد تا نسبتاً زیاد ارزیتابی نمتودهانتد و بقیته
یعنی اکیریت قریب به اتفاق یعنی بتیش از  14درصتد
ای ت زمتتان را مناستتب دانستتتهانتتد .حتتدود  29درصتتد
ضرورت کاهش روش جمعآوری دادههای پتژوهش را از
بسیار زیاد تا نسبتاً زیاد ارزیابی نمودهانتد و بقیته یعنتی
 19درصد ایت زمتان را مناستب دانستتهانتد 1 .درصتد
ضرورت کاهش فنون جمعآوری دادههای پتژوهش را از
بسیار زیاد تا نسبتاً زیاد ارزیابی نمودهانتد و بقیته یعنتی
اکیریت قریب به اتفاق یعنی بتیش از  52درصتد آن را
مناستتب دانستتتهانتتد74/4 .درصتتد ضتترورت کتتاهش
برنامهریزی و طراحی کار پتژوهش را از بستیار زیتاد تتا
نستتبتاً زیتتاد ارزیتتابی نمتتودهانتتد و بقیتته آن را مناستتب
دانسته اند 26/1 .درصد ضرورت کتاهش بختش بودجته
پژوهش را از بسیار زیاد تا نسبتاً زیاد ارزیابی نمتودهانتد.
 14درصد ضرورت اجرایی شتدن پروپتوزا تهیته شتده
پژوهش را از بسیار زیاد تا نسبتاً زیاد ارزیابی نمودهاند و
بقیه یعنی  70درصد آن را کد یا نامناستب دانستتهانتد.
حدود  96درصد ضرورت ارائه عناوی پژوهشتی توستط
دانشتتجویان را از بستتیار زیتتاد تتتا نستتبتاً زیتتاد ارزیتتابی
نمتتودهانتتد و همتتی میتتزان آن را کتتد یتتا نامناستتب
دانستهاند .حدود  31درصتد ضترورت ارائته درس روش
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تحقیق به دانشجویان مقاطع مختلف در یک کالس را از
بسیار زیاد تا نسبتاً زیاد ارزیابی نمتودهانتد و  02درصتد
ارائ ه آن را به دانشجویان مقاطع مختلف در یک کتالس
نامناستتب دانستتتهانتتد .بتتیش از  02درصتتد حضتتور
دانشجویان رشتههای مختلف در یک کالس را نامناسب
و بقیه از بسیار زیاد تا نسبتاً زیاد ارزیابی نمودهانتد و در
آخر حدود  16درصد حضور دانشجویان مقاطع تکمیلی
و ییر تکمیلی در یک کتالس نامناستب و بقیتهی آن را
مناسب میدانند .جدو شماره  ،2درصد فراوانی نظرات
دانشتتجویان رشتتتهی بهداشتتت محتتیط کارشناستتی و
کارشناسیارشد در مورد بخشهای درس روش تحقیتق
نشان میدهد (جدو .)2
بحث
نتایج پژوهش نشان داد دانشجویان در خصتوص ایت
درس و اجزای مربوط به کیفیت و کمیت و محتتوی آن
نظرات روش بیان نموده انتد .مطالعتهی نشتان داد کته
بیشتر دانشجویان وجود ای درس را ضتروری و کمیتت
آن را به میتزان  2واحتد کارگتاهی مناستب متیداننتد.
بیشتر دانشجویان موافق ارائهی روش تحقیتق فقتط بته
صورت عملی و کارگاهی هستند .نتتایج مطالعته نشتان
میدهد که حدود  51درصد دانشجویان میتزان ارتبتاط
درس روش تحقیتتق بتتا رشتتتهی بهداشتتت محتتیط را از
بسیار زیاد تا نسبتاً زیاد و فقط درصد کمتی آن را ییتر
مرتبط با رشتهی تحصیلی خودشان میدانند .در همی
ارتبتتاط بیشتتتر دانشتتجویان درس روش تحقیتتق را بتته
میزان  2واحتد بستیار زیتاد ،زیتاد و نستبت ًا زیتاد کتافی
م تیداننتتد در ضتتم حتتدود  12درصتتد از دانشتتجویان
کاهش درس را به میزان  7واحد رد مینمایند .میتتوان
نتیجتته گرفتتت بتتهدلیتتل داشتتت آگتتاهی الزم در متتورد
پژوهش و اهمیت آن در رشتههای دانشتگاهی از جملته
رشتهی بهداشت محیط دانشجویان انگیزهی الزم بترای
فراگیری و بهکتارگیری جهتت نگتارش پروپتوزا را بته
اندازهی کافی دارا میباشند .در همتی ارتبتاط بتیش از
 51درصتتد دانشتتجویان حتتذ درس را در دورههتتای
کارشناسی و کارشناسی ارشد نادرست میداننتد .حتدود
 17درصد از دانشجویان ارائه درس روش تحقیتق را بته
صورت کوتاه متدت یعنتی یتک گارگتاه  3تتا  9روزه را
نامناسب میدانند .بنابرای از روند ارائهی ایت درس در
طو یکترم رضایتمندی دارند ،میتوان نتیجه گرفتت
ماندگاری یک درس در طو یتکتترم و درگیتر شتدن
آنان با بخشها و اجزای درس بهتر صتورت متیگیترد و

دورههای کوتاه مدت مورد توجه دانشجویان نیستت .در
ضم اخذ امتحان پایان تترم نیتز بترای آنهتا مناستب
نیست ،شاید ای موضوع بهدلیل تکرار امتحانتات پایتان
ترم برای دانشتجویان و خستتگی آنهتا در ایت زمینته
است .بنابرای داشت یک درس بدون امتحان پایان ترم
برای دانشجویان جذاب شده است ،البته زمان درگیتری
برای نوشت یتک پروپتوزا و میتزان درگیتری در ایت
زمینه بترای تعتداد کمتتری از دانشتجویان نستبت بته
خواندن یک کتاب یا جزوهی درسی نامناسب بود.
نتایج مطالعه نشان داد دانشجویان در ای درس کته بته
صورت کارگاهی اجرا می شد در بتیش از  06درصتد تتا
 56درصد متوارد زمتان الزم جهتت طترح عنتوانهتای
پژوهشی خود ،بیان مسأله ،متغیرهای پژوهش ،فرضیات
و سؤاالت پژوهش ،تعریف واژهها ،انتواع مطالعته ،روش
جمعآوری دادههای پژوهش ،فنون جمعآوری دادههتای
پژوهش ،برنامهریتزی و طراحتی کتار پتژوهش و بختش
بودجهی پژوهش مناسب ارزیابی نمودهاند.
مطالعه نشان داد  14درصتد ضترورت اجرایتی شتدن
پروپوزا تهیه شده پژوهش را از بستیار زیتاد تتا نستبتاً
زیاد ارزیابی نمودهاند و بقیه یعنی  70درصتد آن را کتد
یا نامناسب دانستهاند ،میتوان نتیجه گرفت که انگیزهی
اصلی دانشجویان نسبت به ای درس بیشتر مربتوط بته
انجتتام یتتک کتتار پژوهشتتی استتت .حتتدود  96درصتتد
ضرورت ارائه عناوی پژوهشتی توستط دانشتجویان را از
بسیار زیاد تا نسبتاً زیاد ارزیابی نمودهاند و همی میزان
آن را کد یا نامناسب دانسته اند .می توان نتیجته گرفتت
که ای نسبت مساوی بیشتر مربوط به احساس نتاتوانی
در دادن یک عنوان و یا نداشت تجربهی کتافی در ایت
زمینه میباشد .بیشتر دانشجویان تمایل بته شترکت در
دورههای هد مقطع و هد رشته هستند .ای موضوع بته
نوعی طبیعی به نظر میرسد ،زیرا احستاس متینماینتد
که شرکتکنندگان یک دوره و یک مقطع و یک رشتته
بیشتر با هد احستاس ستمپاتی و همتدلی و همدانشتی
مینمایند و در ای مورد از شترکت مقطتع تکمیلتی و
ییر تکمیلی با هد استقبا نکردهاند .بنابرای متیتتوان
در مورد درس و بهبود کیفی درس روش تحقیق که در
موارد زیادی به منظور توانمندسازی دانشتجویان متورد
تأکید قرار گرفته استت متوارد زیتر را متدنظر قترار داد
(زییر و استاگنرو-گری :)2667

دوفصلنامهی توسعهی آموزش جندیشاپور ،سال دوم  ،شمارهی ، 3زمستان و بهار 9311 -19

25

وزیریان زاده و همکاران

الف-دانشجویان مورد بررسی وجود ایت درس را بترای
رشتهی تحصتیلی خودشتان ضتروری دانستته و بیشتتر
آنها با حذ ایت درس مختالف هستتند ،بنتابرای بته
صورت منطقی بهتر است که درس به صتورت  2واحتد
عملی و کارگاهی اجرا شود.
ب-به دلیل داشت انگیزه ی قوی و همی طور دمیتدن
روح تحقیق و پژوهش ای درس بایستی به عنوان درس
اختیاری برای دورههتای کارشناستی و بترای دورههتای
کارشناستتیارشتتد بتته عنتتوان درس اصتتلی و اجبتتاری
گنجانده شود.
ج-زمتتان ارائتته ایتت درس بتترای کارشناستتیارشتتد در
اولتی تتترم و بتترای دورههتتای کارشناستتی ناپیوستتته در
اولی ترم و برای دورههتای کارشناستی پیوستته درتترم
پنجد مناسبتر است.
د-با توجه به ابراز رضایت کلتی دانشتجویان از نحتوهی
ارائهی درس از شرایط کنونی تتدریس کارگتاهی بایتد
حمایت نمود.
در مجموع تمامی شرایط باال در خصوص عالقتهمنتد
ساخت دانشجویان رشتهی بهداشت محتیط در مقتاطع

کارشناسی و کارشناسی ارشد به ای دانش مهد و فراهد
آوردن شرایط بترای پتذیرش روش تحقیتق بته عنتوان
درس اجبتتتاری شناستتتی در جهتتتت توانمندستتتازی
دانشجویان ای رشته به امر تحقیق میباشد .زیرا ایجتاد
یتتا تقویتتت ای ت دانشتتجویان ستتبب افتتزایش زمینتتهی
کاربردی تر سرفصل های درستی جهتت حتل مشتکالت
بهداشت محیطی در مقاطع مختلف تحصیلی و بهبتود و
ارتقای ستطح بهداشتت خواهتد شتد ( عزیتزی ،7511
محسنی  7515و  ،7552حمدی و همکاران .)2669
گنجاندن ای درس بته عنتوان درس اصتلی بتا در نظتر
گتترفت نمتتره در کارنامتتهی تحصتتیلی متتورد توجتته
دانشجویان ای رشته قرار گرفت ،ضم ای که برقراری
یتتک درس  2واحتتدی تحتتت عنتتوان روش تحقیتتق در
طوالنی مدت ضروری است .با توجه به نحتوهی ارائتهی
ای درس به روشهای دیگر مانند کارگاه  3تا  9روزه و
یا به صورت درسی در طو ترم که مباحث آن به صورت
تئوری در دانشگاه علوم پزشکی کاشان به نظر میرستد
دانشجویان تمایل خود را برای ارائه درس به شکل فعلی
ابراز نمودهاند.

جدو شماره  -7درصد فراوانی نظرات دانشجویان رشته بهداشت محیط کارشناسی و کارشناسی ارشد با کلیات درس
روش تحقیق مانند میزان ارتباط ،کافی بودن ،نحوه ارایه ،کاهش یا افزایش واحد
موضوع درس

درصد
بسیار زیاد

زیاد

نسبتاً

کد

خیر

میزان ارتباط درس روش تحقیق با رشته بهداشت محیط

31/1

30

23

3/3

6

کافی بودن درس روش تحقیق به میزان  2واحد درس

5/1

25/9

37/2

73/7 70/4

ضرورت افزایش درس روش تحقیق به  3واحد درس یا بیشتر

4/5

23

71

73/7

47

ضرورت کاهش درس روش تحقیق به  7واحد

7/ 0

5/1

0/9

73/7

05

ضرورت حذ درس روش تحقیق

6

7/0

7/ 0

3/2

59/4

ارایه درس روش تحقیق به صورت کوتاه مدت یعنی یک گارگاه  3تا
 9روزه

9

73/2

70/0

9

06/2

1/2

75/1

71

73/7

47

6

6

1/2

01/2 24/0

ضرورت گرفت آزمون پرسشنامهای مانند بقیه دروس ییر کارگاهی
در پایان ترم به منظور سنجش
ضرورت ارائهی درس روش تحقیق فقط به صورت نظری
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جدو شماره  -2درصد فراوانی نظرات دانشجویان رشته بهداشت محیط کارشناسی و کارشناسی ارشد در مورد
بخشهای درس روش تحقیق
موضوع درس

درصد
بسیار زیاد

زیاد

نسبتاً

ضرورت کاهش زمان نگارش عنوان پژوهش روش تحقیق

7/ 0

0/0

74/1

کد

خیر

41/9 25/9

ضرورت کاهش بیان مسأله پژوهش

7/ 0

7/ 0

70

1

12/1

ضرورت کاهش اهدا پژوهش

7/ 0

3/2

73/2

1/2

13/1

ضرورت کاهش متغیرهای پژوهش

7/ 0

3/2

75/1

45/3 20/2

ضرورت کاهش فرضیات و سؤاالت پژوهش

3/2

3/2

77/9

44/4 31/1

ضرورت کاهش تعریف واژهها

3/2

77/9

77/9

02/3 77/9

ضرورت کاهش انواع مطالعه کاهش

3/2

0/4

0/4

71

00

ضرورت کاهش روش جمعآوری دادهها

3/2

4/1

70

5/ 0

00/9

ضرورت کاهش فنون جمعآوری دادهها

7/ 0

7/ 0

4/1

5/ 0

12/9

ضرورت کاهش اصو اخالقی پژوهش

6

7/ 0

74/1

5/ 0

14/7

ضرورت کاهش برنامهریزی و طراحی کار

3/2

7/ 0

5/ 0

70

0/05

ضرورت کاهش بخش بودجه

3/2

3/2

74/4

1

17/2

ضرورت اجرایی شدن پروپوزا تهیه شده

9/20

34/9

23

5/ 0

4/ 0

ضرورت ارائهی عناوی پژوهشی توسط دانشجویان

5/4

75/9

20/2

71

37/4

ضرورت ارائه به دانشجویان مقاطع مختلف در یک کالس

7/73

5/ 0

74/1

97/2 77/4

ضرورت حضور دانشجویان رشتههای مختلف در یک کالس

70

5/ 0

77/9

1

94/5

ضرورت حضور دانشجویان مقاطع تکمیلی و ییر تکمیلی در یک
کالس

0/5

4/1

70

5/ 0

06
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Abstract: Graduates of MSc and BSc environmental health students must have the
knowledge of programming and designing to carry the research projects regarding
to the environmental health subjects. The present study was carried out to find the
points that should be changed in the outlines of research methods module from the
points of the students using closed questionnaires. Results of this study revealed
that the majority of the students have confirmed the necessity and importance of
this module in the curriculum of their course. In addition, the findings of this study
revealed that the quality and quantity of some parts of research methods module
should be changed using work-shop techniques including applying a real proposal.
In addition, it is suggested that the current condition of the teaching of the module
should be supported and the mark of the course recorded in the results of the
students, officially, by the authority of Kashan University of medical sciences.
Keywords: Research method module, MSc and BSc students of environmental
health, Kashan Medical Sciences University
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