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وخيلی خالصه به آن پرداخته شده است ،با توجه بوه سويتی و سونگينی مطالوا ،دانشوجويان در گ رانودن واحودهای
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از آنجا که تربيت نيروهای متعهد و متيصص در جامعه در

مقدمه
يکی از موارد مهم در بحث کيفيوت آموزشوی و ارتقوا

مقاطع و سطوح ميتلف بسيار مهم و زير بنای يز جامعه

سطح آن  ،ويژگی يوادگيری و اسوتعداد هور فورد در ايون

علمی و ارزشی می باشد ،اهميت آموزش و توسعه ی آن و

زمينه است(.شعاری نژاد  .)1639يکی از عوامول پيشورفت

رفع مشکالت موجود در اين زمينه از مهم ترين اهدا در

در زمينه های ميتلف اجتمواعی و فرهنگوی و اصتصوادی ،

اين خصو

يادگيری و آموزش است(.کريمی )1691

در مقطع رشته داروسازی در دانشکده داروسازی دانشوگاه

يادگيری شامل سلسله مراتبی اسوت کوه از هشوت طبقوه

علوم پزشکی جنودی شواپور  ،يکوی از دروس مهوم وپايوه

تشکيل شده است که کاملترين آن يادگيری حول مسوئله

شيمی آلی می باشد که پيش نياز و پايوه ای بورای دروس

است که بايد در دانشجويان تقويت شود(.رئيسوی .)1691

اختصاصی داروسازی از جمله شيمی دارويی می باشد.ولی

يکووی از عواموول موووثر بوور يووادگيری  ،تموورين و تکوورار

با توجه به ح

دروس شيمی آلی در دوره ی دبيرسوتان

است(.شعبانی  .)1696بدين معنوا کوه هور چوه تمورين و

و واحد شيمی پويش دانشوگاهی در دانشوگاه و در نتيجوه

تکرار در موضوعی بيشتر شود  ،اثر آن در يادگيری بيشوتر

اطالعات کم و غيور کوافی دانشوجويان ورودی تورم اول از

و

مفاهيم شيمی آلی ،متأسفانه تعدادی از دانشجويان در اين

همچنين در مقاطع بعدی بهتر شده و ارتقوا پيودا خواهود

واحدهای درسی مشوکل پيودا کورده و توانوايی گ رانودن

کرد .البته الزم به ذکر است که در فرآيند يادگيری عوالوه

واحدهای تئوری شيمی آلی 1و  2را نداشته و ايون باعوث

بر دانشجو و شرايط آن (سياح برگورد و همکواران -1682

عقا افتادگی دانشوجويان و ايجواد مشوکالت ميتلوف در

 ، )1681استاد هوم از لحوام ميتلوف ميصوصوا عالصوه و

زمينه های آموزشی و حتی روانی می گردد .واحدهای ترم

انگيزش شغلی ،بسيار مهم می باشد(.جعفری و همکواران

تابستانه نيز برای جبران ايون عقوا افتوادگی  ،مشوکالت

)1681-1682

متعووددی بوورای دانشووجويان و خووانواده هايشووان از لحووام

امروزه بوا وجوود مشوکالت پويش روی جوانوان در تهيوه

هزينه تحصيل ،مکان و رفت و آمد و .....را بودنبال خواهود

معاش و مهيا کوردن يوز زنودگی خووب در زمينوه هوای

داشت.

ميتلف و رسيدن هر چه سوريعتر بوه خواسوته هوا و وارد

بدين منظوور بورای جلووگيری از مشوکالت ذکور شوده و
همچنووين افوووزايش سوووطح کيفيووت آمووووزش در ايووون
خصووو  ،درس شوويمی آلووی مقوودماتی بووه ميووزان 2
واحوود در توورم اول بوورای دانشووجويان تووازه وارد جهووت
آشونايی دانشوجويان بوه موضووب و مفواهيم موورد بحووث
در شيمی آلوی و ايجواد بسوتری مناسوا و تقويوت بنيوه
ی علمی در زمينه شويمی آلوی  ،پيشونهاد شود کوه ايون
مورد نيوز بوا موافقوت اداره آمووزش دانشوکده داروسوازی
و تأييوووود معاونووووت آموزشووووی صووووورت گرفووووت.

علم و آموزش  ،ايجاد بستر و زمينوه هوای مناسوا بورای

مواد و روش ها

شده و در نتيجه کيفيت آموزشوی در آن مقطوع خوا

شدن به بازار کار و کسا در آمد خوب ،باعث شده کوه توا
حدی به موضوب آمووزش در سوطح دانشوگاهی از ديودگاه
اصتصادی و تجاری بيشتر پرداخته شود و از اصول ارزشی و
معنوی آموزش در اين مقاطع کاسته شود.
برای رفع اين مشکل  ،راههوای متعوددی در زمينوه هوای
مرتبط وجود دارد .از جمله می توان افزايش آگاهی و بواال
بردن سطح بينش فکوری دانشوجويان در خصوو

ارزش

ارتقا سطح علمی دانشجويان ،ايجاد انگيزه مناسا علموی
و عملی برای دانشجويان و همچنين اساتيد ،رفع مشکالت
معيشتی ،ايجاد بازار کار و اشتغال برای دانشوجويان را نوام

خواهد بود.

اين کار به صورت اجباری در غالا دو واحد تئوری در
توورم اول بووا هموواهنگی و تاييوود معاونووت آموزشووی بووه
دانشجويان تازه وارد داده می شود که اين کار تا به حال از
دانشجويان ورودی سال  98شروب وتا مهر  86اجرا شده

برد.

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال دهم ،شماره ،1بهار89

ايجاد بستر مناسب آموزشی...

22

است .صوانين خا نيز از طر معاونوت آموزشوی در ايون
مورد اعمال می شود.
اساتيد متيصص در شيمی آلی در اين امر مشارکت دارند.

آنجا که در اين تحقيوق گروههوای موورد مقايسوه از يوز

کالسووهای آموزشووی بووا اسووتفاده از اسوواليد اداره شووده و

دانشگاه  ،يز دانشوکده و يوز رشوته و مقطوع مشويص

دانشجويان تشويق به انجام حل تمرينهوای کتواب درسوی

(رشوووته داروسوووازی،دکترای حرفوووه ای)و ورودی هوووای

می شوند .در اين واحد درسی ،دانشجويان با مفاهيم اصلی

82،86،89و  89کووه از لحووام شوورايط کلووی شووبيه توور و

که در دوترم آينده در واحدهای شويمی آلوی  1و شويمی

نزديز تور هسوتند ،موورد ارزيوابی صورار موی گيرنود لو ا

آلی  2بحوث خواهود شود ،بطوورکلی آشونا شوده و البتوه

همتاسازی تا حد باال و صابل صبوولی در نظور گرفتوه شوده

جزئيات درسی گفته نمی شود و اين کار پيش نياز و آماده

است.

سازی خوبی برای واحد های درسی ترم آينده خواهد بوود.

برای ارزيابی آماری  ،روش آموار توصويفی -تحليلوی بکوار

منبع کتاب درسی نيز ،کتاب مبوانی شويمی آلوی تواليف

برده شده است.

جان مز موری که سطح آسان و راحتی داشته و مفواهيم

نمرات گروه دانشجويان ورودی 82و (86گروه ،2مداخلوه)

کلی و موضوعات ميتلف شيمی آلوی در آن بحوث شوده،

که واحد شيمی آلی مقدماتی را گ رانده اندو ورودی هوای

انتياب گرديده است .به دليل اينکه اين واحد صرفاً جهوت

 89و (89گروه ،1کنترل) که واحد شيمی آلی مقدماتی را

آشنايی  ،آمادگی و تقويت زمينه درسی دانشوجويان بووده

نگ رانده اند در درس شيمی آلی  1جهت مقايسه استفاده

ل ا پيش نياز درسی واحودهای تورم بعود نبووده و موجوا

شده اسوت .از نورم افوزار  spssو آزموون  T-Testجهوت

عقا افتادگی نيواهد شد.

مقايسه بين گروهها استفاده می شوود(.نمودار  6و جودول

در ايوون تحقيووق از روش پووا رويوودادی(علی-مقايسووه

.)1

ای)استفاده شده است .با توجه به اينکه اطالعات مورد نياز

در ضمن برای توصويف بيشوتر داده هوا ،ميوانگين نمورات

برای ارزيابی  ،نمرات دانشجويان ورودی هوای ميتلوف در

دروس شوويمی آلووی 1و شوويمی آلووی  2در ورودی هووای

دروس شيمی آلی  1می باشد و اين نتايج صابل دستکاری،

ميتلف مورد بررسی و ارزيابی صرار گرفتوه موی شوود.البته

تغيير و تکرار نبوده و خارج از کنتورل موی باشوند ،لو ا از

الزم بووه ذکوور اسووت از آنجووا کووه نموورات شوويمی آلووی 2

روش تحقيق علی -مقايسه ای استفاده شده است.در ايون

دانشووجويان گووروه ( 1کنترل)هنوووز تهيووه نشووده اسووت ،

تحقيق ،به دنبال اين هستيم که از معلوول(متغير وابسوته،

ل انمی توانند مورد مقايسه آماری (آزمون  ) T-Testصرار

نمرات درس شيمی آلی )1به علت احتمالی که نقش واثور

گيرند.

واحد شيمی آلی مقدماتی است ،دست پيدا کنيم.
در اين روش تحقيق ،نمورات درس شويمی آلوی (1متغيور
وابسته )ازاطالعات موجود در سيسوتم سمااسوتيراج موی
شود.
دانشجويان که اين درس را گ رانده اند به دو گروه (1گروه
کنترل ،دانشجويان ورودی 89و  89که واحد شويمی آلوی
مقوودماتی را نگ رانووده انوود)و گووروه( 2گووروه مداخلووه،
دانشجويان ورودی 82و  86که واحد شيمی آلی مقودماتی
را گ رانده اند)به عنوان متغير مستقل تقسيم شده و مورد

ارزيابی آماری صرار می گيرند.برای کنترل در روش تحقيق
پا رويدادی معموالً از همتاسازی اسوتفاده موی شوود .از

يافته ها
مقايسه ميانگين نمرات دو گوروه 1و ( 2بوه ترتيوا گوروه
کنترل و مداخله)در نمودار  6و نتايج آزموون  T-Testدر
جدول  1نشان داده شده است.با اجرا اين کار با توجه بوه
نتايج امتحانات شيمی آلی  1تئوری که در تورم دوم( تورم
بعد از گ ارنودن شويمی آلوی مقودماتی) وشويمی آلوی 2
تئوری در ترم سوم ،همچنين نظر تعدادی از دانشوجويان ،
اين فرايند تا حد خوبی توانسته است مشکل دانشجويان را
در درس شيمی آلی برطر کند .همچنين بستر و زمينوه
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مناسبی برای آمادگی دانشجويان در ترم بعد ايجاد ميکند.

بررسی هوای آمواری نمورات در دروس شويمی آلوی 1و 2

روشهای ميتلفوی بورای بررسوی کيفيوت و دانسوته هوای

تئوری( نمره نهايی ثبت شده در کارنامه)  ،محاسبه ميانوه

دانشووجويان وجووود دارد ولووی شووايد يکووی از راههووای در

و ميانگين نشان از ارتقا و بهبود سطح آموزشی(در بيشتر

دسترس بررسی نمورات دانشوجويان در دروس مورتبط در

موارد) بوده است که نمودار های شماره  1و  2اين امور را

ترم های بعدی از طريق محاسبه ميانگين و ميانوه نمورات

نشان می دهد ،که در سال  86به باالترين مقودار رسويده

است.

است.

نمودار .1ميانگين و ميانه نمرات درس شيمي آلي1

نمودار .1ميانگين و ميانه نمرات درس شيمي آلي2

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال دهم ،شماره ،1بهار89

ايجاد بستر مناسب آموزشی...

22

نمودار .3ميانگين نمرات درس شيمي آلي  1در دوگروه(کنترل و مداخله)

جدول  .1نتايح آزمون  T-Testجهت مقايسه بين گروههاي 1و2

گروه

تعداد

ميانگين

انحراف استاندارد

1

89

19/8989

3/95642

2

195

12/9521

2/58814

بحث
از بررسی اطالعات آماری نمودار  1ميتوان نکات زير را

اثرات در سوالهای ميتلوف نشوان افوزايش سوطح ميانوه و

استيراج کرد :از آنجا که واحود شويمی آلوی مقودماتی از

ميانگين نمرات در سال  82و خصوصواً در سوال  86شوده

ورودی سووال  98اجوورا شووده  ،نتيجووه آن در واحوود هووای

است(.که اين خود نشانه بهبود و اثر مثبوت ايون کوار موی

درسی شيمی آلی 1و شيمی آلی  2از همان ورودی و سال

تواند باشد)

های بعد با دوره صبول موورد ارزيوابی و مقايسوه صورار موی

بررسی اطالعات نمودار  2در نمرات درس شويمی آلوی 2

گيرد.

نشان می دهد که بيشترين اثر مثبت در سوال  99بعود از

همانطور که مشاهده می شود در نمرات درس شيمی آلوی

ارائه واحد بوده است .البته در سال  98مجدداا افوت کموی

 1افزايش چشمگيری در سطح ميانه و ميانگين نمورات در

در نمرات ديده شده است ولی مجدداً افزايش سطح ميانوه

سال  99 ،98و  98نسبت به سال ( 93کوه سوطح نمورات

و ميانگين نمرات ادامه پيدا کرده و درسال  82به حوداکثر

افت داشته و ايده ی اينکار نيز از همان زمان پايه گرفتوه)

خود رسيده است .به نظر ميرسد که با فاصله افتوادن يوز

مشاهده می شود .البته در ورودی سوال  81مجودداا افوت

سال از زمان ارائه واحد و دور شدن و در نتيجوه فرامووش

نمرات ديده شده که اين امر می تواند علل متفاوتی داشته

کردن مطالا درسوی از ناحيوه دانشوجويان در ايون رونود

باشد مثال افزايش سهميه دانشوجويان  ،سوطح آموزشوی

دخالت داشته باشد .همچنين افزايش ظرفيت دانشجويان

دانشجويان و .......البته اين امکوان هوم وجوود دارد کوه در

و کمتر شدن سطح تراز دانشجويان صبوولی در ايون رشوته

صورت ارائه نشدن اين واحد کاهش و افوت بيشوتری موی

خصوصاا در  2سال اخير می تواند اثر گو ار باشود .بوا ايون

توانست ايجاد شود .الزم به ذکر است که در نتيجه گيوری

حال تکرار و تمرين بيشتر در هور زمينوه آموزشوی حتمواا

کلی در ارزيابی کار ،عوامل ميتلفی دخالت داشته و باعوث

مفيد و مثمر خواهد بود.

نوسان سطح نمرات می گردد ولی رونود کلوی در مقايسوه
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به هر حال در ارزيابی کلی افوت صابول مالحظوه ای ديوده

درس اين واحد را تکورار کورده و در عوين حوال از عقوا

نشده و در سوال  82بيشوترين افوزايش اثور ديوده شوده

افتوووادگی دانشوووجو در تووورم بعووود جلووووگيری موووی

است(.البته واحد شويمی آلوی  2از واحودهای اختصاصوی

شووود(.البته ايوون واحوود بووه عنوووان پوويش نيوواز در نظوور

سيت و سنگين برای دانشجويان است).

گرفته نشده است ) .در آخور ايون عمول موی توانود باعوث

الزم به ذکر است که اين طرح فقط در دانشکده داروسازی

ايجاد شوو  ،انگيوزه و عالصوه در ايون مبحوث و کارهوای

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اجورا شوده و بوه

پژوهشووی در زمينووه هووای شوويمی و شوويمی دارويووی و

عنوان يز فرآيند آموزشی جز ده فرآيند انتياب شده در

موارد مربوطوه گوردد .بوا توجوه و اهميوت دادن بوه اجورا

ششمين جشونواره آموزشوی شوهيد مطهوری و همچنوين

و صوووانين آموزشووی خووا

در ايوون مووورد ايوون کووار مووی

مورد رضايت اکثر دانشجويان نيز بوده است.

توانوود باعووث بهبووود کيفيووت آموووزش در ايوون خصووو

همان طور که در نمودار  6مشاهده می شود  ،ميانگين دو

گووردد و از آنجووا کووه درس شوويمی آلووی بووه عنوووان پايووه

گروه 1و 2نشان داده شوده اسوت و اخوتال آنهابيشوتر از

مهموووی در دروس تيصصوووی ديگووور منجملوووه شووويمی

يز نمره و صابل توجه می باشد.

دارويووی بوووده ،در نتيجووه دربوواال بووردن سووطح آموووزش

نتايج آزمون  T-Testدر جدول  1نشان داده شده اسوت .

دانشووکده و همچنووين دانشووگاه و در نهايووت در رتبووه

 p-value= 0.008بدست آمده کوه معنوی دار

بن ودی و مقووام دانشووگاه در امتحانووات دکتوورای تيصصووی

می باشد( ،) p-value< 0.05واين نتيجه می توانود اثور

بطور کلی و بوه طوور خوا

در رتبوه شويمی دارويی(کوه

مثبت و مفيد واحد شيمی آلوی مقودماتی را در کيفيوت و

پايه و اسواس آن شويمی آلوی ميباشود) ،دانشوگاه علووم

يادگيری دانشجويان در زمينوه شويمی آلوی را بوه خووبی

پزشووکی اهووواز در بووين دانشووگاه هووا مووی توانوود موووثر و

نشان دهد.

نقش آفرين باشد.

بنابراين ميتوان به اهميت و نقش ايجاد بسترهای آموزشی

پيشنهادات

مقدار

در امر يادگيری بهتر و مفيد تر دانشجويان پی برد.در ايون

با توجه به تغييرات سواختاری در چيونش واحودهای

تحقيق اضافه کردن  2واحد درسی شيمی آلی مقدماتی به

درسی که از سال  89اجرا شده و حو

امتحانوات علووم

عنوان پيش نياز جهت فهم ويادگيری بهتر دروس شويمی

پايه و تنظيم و تطيبق واحدها و ح

آلی 1و  2نتيجه بسيار خوب و کاربردی داشته است.

مقدماتی که به صورت اختياری اضافه شده بود ،ميتوان بوا

نتيجه گيری

تشکيل کالسهای حل تمرين و مروری مشکالت احتموالی

بووا توجيووه و تشووويق دانشووجويان در ايوون مووورد و

ايجاد شده در اثر خ

واحود شويمی آلوی

اين واحد را جبران کرد .همچنين

تالش همه دست اندر کواران موی تووان بوه نتوايج خووبی

بسيار مفيود و صابول اجورا ميباشود کوه از روشوهای نووين

دسووت يافووت .مشووکالت موجووود را مووی توووان بووا کمووز

تدريا مانند روشهای پرسش و پاسخ و ياروشهای تدريا

معاونووت محتوورم آموزشووی دانشووکده و همکوواران اداره

گروهی و ساير روشهايی که تعامل و نقوش دانشوجويان را

آموووزش برطوور کوورد .بووه عنوووان مثووال اگوور دانشووجو

در فرايند يوادگيری افوزايش ميدهود  ،اسوتفاده کورد توااز

موفق بوه گ رانودن ايون واحد(شويمی آلوی مقودماتی) در

مشکالت آموزشی در اين حيطه درسی جلوگيری شود.

توورم اول نشووود بووا همکوواری اداره آموووزش ايوون واحوود را

در نهايت آنچه که به نظر ميرسود بسويار مهوم تور باشود،

مووی توووان در توورم بعوود بووه صووورت هووم زمووان بووا درس

ارزش و توجه به فرايند يادگيری است که شوايد در طوول

شوويمی آلووی  1ارائووه کوورد .در توورم بعوود مووی توووان بووه

زمان صدری کمرنگ شده است .در صورت ايجاد يز برنامه

صووورت کنفوورانا و حوول تموورين و تکوورار خالصووه ای از

نيازسوونجی و تعيووين دصيووق و درسووت اهوودا آموزشووی و
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ميتوان تعامول و عموق يوادگيری و انگيوزه،اساتيد مربوطه
ذاتی برای آموزش را در دانشجويان افزايش و ترصوی داد و
نتيجه مثبت آن را در همه مقاطع و در کل جامعه ميتوان
.مشاهده کرد
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دانشکده جناب آصای دکتر مقيمی پور و معاونين محتورم
آموزشی در طول سالهای اجرا و جناب آصای دکتر سليمی
 همکوار محتورم جنواب،معاونت محترم آموزشی دانشکده
آصای دکتر شوشی زاده و خصوصاً کارشناسان و کارمنودان
سيت کوش و دلسووز اداره آمووزش دانشوکده داروسوازی
 سورکار، سرکار خوانم سولمان زاده،سرکار خانم دارستانی
 سرکار خانم بارانی و جناب آصوای امينيوان، خانم عابدينی
 کموال،داشوته انود

که نهايت همکاری را در اين خصوو

تشووکر و صوودردانی نموووده و توفيووق روز افووزون همووه را از
.خداوند منان خواستارم
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Abstract: As respects, organic chemistry course topics in highschool books and
preuniversity chemistry have been deleted or briefly discussed, in spite of hard
and muchtopics, students get into trouble of passing organic chemistry courses
in second and third terms.
This problem is caused that students can not be passed the basic sciences exams
and also it causes educational backwardness and psychological effects.
According to importance of organic chemistry courses for basic different
pharmacy courses such as medicinal chemistry, pharmaceutical analysis, organic
chemistry and so on, we decided to add preliminary organic chemistry as a new
course in first term (2 course) for new beginner students. It can be solved their
related problems.
For this purpose, the scores of organic chemistry 1 and 2 courses in second and
third terms with median, average and T-Test is evaluated and investigated.
Keywords: organic chemistry, mean, pharmacy.
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