هزین رثیؼی ٍ ّوکبراى

ثزرعی اعتزط هحیظ دًذاًپشؽکی ٍ ػَاهل هزتجظ ثب آى ٍ ...

هیشاى اجزای طزح درس ٍاحدّبی اختصبصی رشتِّبی کبرشٌبسی پزستبری ٍ هبهبیی

تبریخ دریبفت هقبلِ96/08/09 :

تبریخ پذیزػ97/03/02 :

چکیدُ
هقدهِ :تذٍیي ٍ اخزای عزح درط اسخولِ فؼبلیتّبی ضزٍری هذرط ثزای اخزای آهَسػ هؤثز ٍ ثب کیفیت اعت .ایي هغبلؼِ ثب ّذف
ثزرعی هیشاى اخزای عزح درطّبی ٍاحذّبی اختقبفی رؽتِّبی کبرؽٌبعی پزعتبری ٍ هبهبیی داًؾگبُ ػلَم پشؽکی قشٍیي اخزا
ؽذ.

] [ DOI: 10.29252/rme.10.2.1
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رٍشّب :در ایي هغبلؼِ تَفیفی -هقغؼی ،عزح درط  16ػٌَاى اختقبفی ارائِ ؽذُ دٍرُ کبرؽٌبعی پزعتبری ( 10درط) ٍ هبهبیی

یبفتِّب :در هدوَع  149داًؾدَ فْزعت ٍارعی را تکویل ًوَدًذ .در کل  69/8درفذ اس عزح درطّب هزثَط ثِ رؽتِ پزعتبری ٍ
 30/2درفذ هزثَط ثِ رؽتِ هبهبیی ثَد .اکثزیت داًؾدَیبى هیشاى تغبثق هحتَای درط اخزا ؽذُ تَعظ اعتبد ثب عزح درط اػالم
ؽذُ را در حذ تغبثق کبهل ( 79/2درفذ) ٍ سیبد ( 16/8درفذ) اػالم کزدُ ٍ ّیچیک اس داًؾدَیبى ثِ ػذم تغبثق اؽبرُ ًکزدًذ .اس ًظز
هیشاى تغبثق هحتَای درعی ارائِ ؽذُ ( ،)P=0/02اعتفبدُ اس ٍعبیل کوکآهَسؽیً ،حَُ تؼبهل اعتبد ثب داًؾدَ ،تکبلیف درخَاعتی ٍ
رٍػّبی ارسؽیبثی ( )P≤0/001تفبٍت هؼٌیداری هؾبّذُ ؽذ؛ اهب در ارتجبط ثب رٍػ تذریظ اخزاؽذُّ ،وچٌیي سهبى آغبس ٍ پبیبى
کالط تفبٍت هؼٌیداری ثیي دٍ گزٍُ آهَسؽی هؾبّذُ ًؾذ.
ًتیجِگیزی :اخزای تقزیجبً کبهل عزح درطّبی اػالم ؽذُ ًقغِ قَت ػولکزد ایي دٍ گزٍُ آهَسؽی ثِ ًظز هیرعذ ،لیکي ثب تَخِ ثِ
ایيکِ ایي هغبلؼِ ثِفَرت هقغؼی ٍ فقظ در هَرد ثخؾی اس درٍط اًدبم ؽذُ ،السم اعت چٌیي ثزرعیّبیی در پبیبى ّز ًینعبل ثزای
توبهی درٍط ارائِ ؽذُ فَرت پذیزد تب اس ًتبیح آى ثزای ارتقبء کیفی ثزًبهِّبی آهَسؽی ثْزُثزداری ًوَد.
کلیدٍاصُّب :عزح درط ،تغبثق ،پزعتبری ،هبهبیی ،ارسیبثی ثزًبهِ

هقدهِ
آىچِ ًظبمّبی آهَسؽی را اس ّمن هتومبیش همیعمبسًذ ،عمغح
ػولکزد درٍى هدوَػِ آهَسؽی ثمٍِیمضُ در سهیٌمِ اخمزای ثمب
کیفیت ثزًبهمِّمبی آهَسؽمی اعمت ( .)1عزاحمی آهَسؽمی اس
ػوذُتزیي گبمّبی فؼبلیت در ثزًبهمِریمشی درعمی ٍ تمذریظ
اعت کِ السم اعت اعبتیذ ٍقت سیمبدی را ثمزای تمذٍیي عمزح
درط ٍ اخشاء آى (عزح درط ّز خلغمِ آهَسؽمی) اختقمبؿ
دٌّذ (.)2
توبم هتخققبى ًظبم آهَسؽی ٍ ثزًبهمِریمشی درعمی ثمز ایمي
ثبٍرًذ کِ ثْجَد فزایٌذ تذریظ ٍ یبددّی -یبدگیزی ،هغتلشم
ًَیسٌدُ هسئَل :فبعوِ ًظزی ؽبدکبم کبرؽٌبط ارؽذ آهَسػ پشؽکی ،داًؾکذُ پزعتبری
ٍ هبهبیی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی قشٍیي ،ایزاى F_nazarish@yahoo.com
اکزم ؽبّزخی ،کبرؽمٌبط ارؽمذ آهمَسػ پشؽمکی ،داًؾمکذُ پزعمتبری ٍ هبهمبیی ،داًؾمگبُ
ػلَم پشؽکی قشٍیي ،ایزاى
عًَیب اٍیغی ،گزٍُ کَدکبى ،هزکش تَعمؼِ ٍ هغبلؼمبت آهمَسػ پشؽمکی ،داًؾمکذُ پشؽمکی،
داًؾگبُ ػلَم پشؽکی قشٍیي ،ایزاى

1

 /پژوهص در آموزش علوم پزضكي  /تابستان 1317؛ )2( 11

ثْزُگیزی اس رٍػّب ٍ فٌَى تذریظ ثٍِیضُ تذٍیي عزح درط
اعممت سیممزا عممزح درط ثممِػٌممَاى سیزثٌممبی افمملی عممبختبر
ثزًبهِریشی درعی هَخت تؼبهل پَیب ثیي اعتبد ٍ داًؾدَ ؽذُ
ٍ درٍاقغ یکی اس راُّبی اًکبرًبپذیز ارتقبی کیفیت آهمَسػ ثمِ
ؽوبر هیرٍد ( .)7 ،6تذٍیي عزح درط اس فؼبلیتّبی اعبعی
قجل اس تذریظ ثزای ّز هذرط اعت سیزا ّذفّمبی همجْن را
رٍؽي عبختِ ٍ "چِ هیخَاّین" ٍ "چگًَِ آهمَسػ دادى" را
ثمزای اعممتبد"ٍ ،چگًَممِ یممبدگزفتي" را ثمزای داًؾممدَ رٍؽممي
هیکٌذ؛ ضوي ایيکِ ثب کبّؼ ػَاهل ثبسدارًذُ ،اعتفبدُ ثْیٌمِ
اس سهبى کالط را فزاّن هیآٍرد ٍ درًْبیت کبرآیی ٍ اثزثخؾمی
آهَسػ را افشایؼ هیدّذ (.)8
در عبل ّبی اخیز ضمزٍرت تمذٍیي عمزح درط در گمزٍُّمبی
آهَسؽی رؽتِّبی ػلَم پشؽکی ثِفَرت فزاگیز هغمزح ؽمذُ
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( 6درط) در ًینعبل دٍم  94-95هَرد هغبلؼِ قزار گزفت .عی دٍ ّفتِ پبیبى ًینعبل ،عزح درٍط ثبرگذاری ؽذُ در عبیت داًؾکذُ،
ثِفَرت لَح فؾزدُ در اختیبر داًؾدَیبى قزار گزفت کِ هیشاى اخزای عزح درطّب را در فْزعت ٍارعی ثب اعتفبدُ اس هقیبط لیکزت
ثِفَرت تغبثق کبهل ،سیبد ،هتَعظ ،کن ٍ ثذٍى تغبثق هؾخـ ًوبیٌذ .تدشیِ ٍ تحلیل دادُّب ثب ثْزُثزداری اس آسهَىّبی هي ٍیتٌی،
هدذٍرکبی ٍ ضزیت ّوجغتگی اعپیزهي در عغح هؼٌیداری  ٍ 0/05ثب اعتفبدُ اس ًزمافشار آهبری  SPSSاًدبم گزفت.

هیشاى اخزای عزح درط ٍاحذّبی اختقبفی رؽتِّبی کبرؽٌبعی پزعتبری ٍ ...

رٍشّب
در ایي هغبلؼمِ تَفمیفی -هقغؼمی ،عمزح درط کلیمِ درٍط
اختقبفی ارائِ ؽذُ در گمزٍُ پزعمتبری ( 10درط) ٍ هبهمبیی
( 6درط) در ًینعبل دٍم عبل تحقیلی  94هَرد ثزرعی قمزار
گزفممت .درٍط تخققممی در گممزٍُ پزعممتبری ؽممبهل ثزرعممی
ٍضؼیت عالهت ،پزعمتبری اٍرصاًمظ در ثحمزاىّمب ٍ حمَاد
غیزهتزقجِ ،پزعمتبری هزاقجمت ٍیمضُ ،پزعمتبری ثیومبریّمبی
کَدکبى ،پزعتبری ثْذاؽت رٍاى ،پزعمتبری ثْذاؽمت هحمیظ،
سثبى تخققی ،پزعتبری ثْذاؽت همبدراى ٍ ًمَساداى ،هفمبّین
پزعتبری ،افَل هذیزیت خذهبت پزعتبری ،پزعتبری عمالهت
خبهؼِ؛ ٍ در گزٍُ هبهبیی ؽبهل ثبرداری ٍ سایوبى ( ،)1ثبرداری
ٍ سایوبى ( ،)3افَل خذهبت ثْذاؽمتی خبهؼمِ ،عیغمتن ّمبی
اعالع رعبًی پشؽکی ،فیشیَپمبتَلَصی ( ٍ )1فیشیَپمبتَلَصی ()3
هَرد ثزرعمی قمزار گزفتٌمذ .پمیؼ اس ؽمزٍع ًمینعمبل ،تومبم
عزحّبی درٍط اختقبفی رعمیذُ ثمِ دفتمز تَعمؼِ آهمَسػ
داًؾکذُ در ففحِ ٍة داًؾکذُ ثبرگذاری ؽذ .عپظ عمی دٍ
ّفتِ پبیبًی ًینعبل ،عزح درطّب ثمِفمَرت لمَح فؾمزدُ در
اختیبر داًؾدَیبًی کِ ایي درطّبی اختقبفی را اخذ کزدُ ٍ
هبیل ثِ هؾبرکت در هغبلؼِ ثَدًذ ،قزار گزفت .اثمشار گمزدآٍری
دادُّب ػالٍُ ثز پزعؾمٌبهِ اعالػمبت دهَگزافیمک داًؾمدَیبى
ؽممبهل رؽممتِ تحقممیلیً ،ممبم درط ،گممزٍُ آهَسؽممی ،فْزعممت
ٍارعی حبٍی  8گَیِ ثَد کِ ثزاعبط هحتَای السم عزح درط
در هزکش هغبلؼمبت ٍ تَعمؼِ آهمَسػ داًؾمگبُ ػلمَم پشؽمکی
قشٍیي تْیمِ ؽمذُ ثمَد ٍ ثمِهٌظمَر ثزرعمی رٍایمی فمَری ٍ
هحتَایی در اختیبر ً 10فز اس اػضبی ّیئمتػلومی داًؾمگبُ ٍ
داًؾکذُ قزار گزفت ٍ افالحبت السم اػوبل ؽذ .ایمي فْزعمت
ٍارعی اس داًؾدَیبى هیخَاعت هیشاى اخزای عزح درطّب در
عَل ًینعبل را ثب اعمتفبدُ اس هقیمبط لیکمزت پمٌح درخمِای
ثِ فَرت تغبثق کبهمل ( 90-100درفمذ هحتمَا ارائمِ ؽمذُ)،
تغبثق سیبد ( 60-89درفذ هحتَا ارائِ ؽمذُ) ،تغمبثق هتَعمظ
( 40-59درفذ هحتَا ارائِ ؽذُ) ،تغبثق کمن ( 20-39درفمذ
هحتَا ارائِ ؽذُ) ،ثذٍى تغبثق (کوتز اس  20درفذ هحتَا ارائمِ
ؽذُ) هؾخـ ًوبیٌذ؛ ثِ تزتیت ثزای هیشاى تغبثق اس کبهل تمب
ثذٍى تغبثق ًوزُ  1-5درًظز گزفتِ ؽذ ٍ ثز ایي اعبط داهٌمِ
ًوزُ تغبثق ثب حذاقل  8تب حذاکثز  40ثِ دعت آهذ .دادُّمبی
ثِدعت آهذُ ثب ًزمافشار آهبری  SPSS.Ver.16تدشیِ ٍ تحلیمل
ؽذًذ .ثزای ثزرعی راثغِ هیشاى تغبثق عزح درٍط رؽتِّمبی
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در داًؾکذُ پزعتبری ٍ هبهبیی داًؾگبُ ػلمَم پشؽمکی قمشٍیي
عزاحی ٍ اخزا ؽذ.
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اعت ( .)10در یک عزح درط هٌبعت ،ثبیغت حذاقل ػٌبفز ٍ
عبسُ ّبیی هبًٌذ هَضَع درط ،رئَط هغبلمتّ ،مذف افملی ٍ
اّذاف رفتبری ،رفتبر ٍرٍدی فزاگیمزاى ،ارسؽمیبثی تؾخیقمی،
فؼبلیت ّبی آهَسؽی ،رٍػ تذریظٍ ،عبیل آهَسؽی هَردًیمبس،
ؽیَُ ارسیبثی پبیبى دٍرُ ٍ فؼبلیتّبی تکویلی ثیزٍى اس کالط
هَرد تَخِ قزار گیزد ،اهب ثزاعبط ثزرعی یکفذ عزح درط اس
 24داًؾکذُ پزعتبری ٍ هبهبیی در عغح کؾمَرً ،تمبیح ًؾمبى
داد کِ کیفیت اکثزیت عمزح درطّمب ( 83درفمذ) در عمغح
هتَعظ ٍ فزفبً  13درفذ کیفیت هغلَة داؽتٌذ (ٍ .)11خَد
عزح درط دیذگبُ فزاگیزاى را ًغجت ثِ کیفیت آهَسػ ثْجَد
هیثخؾذ ،سیزا فؼبلیتّبی هؼلن ٍ فزاگیز را ّذفوٌذ هیعبسد ٍ
ثب تغْیل فزایٌذ آهَسػ ٍ افشایؼ یمبدگیزی همیتَاًمذ اثمشاری
ثزای خمَد یمبدگیزی در اختیمبر داًؾمدَ قمزار دّمذ ( .)12در
هغبلؼممِ فممبثزیبى ٍ ّوکممبراى  88درفممذ اعممبتیذ داًؾممگبُ
ػلَم پشؽکی عوٌبى ثب تذٍیي عزح درط قجمل اس ؽمزٍع دٍرُ
آهَسؽی هَافق ثَدًذ .لیکي  49/1درفذ اس آًبى هخمبلف ارائمِ
عزح درط در اثتذای دٍرُ آهَسؽی ثِ داًؾمدَیبى ثَدًمذ (.)7
هغبلؼممِ کممبهزاى ٍ ؽممزقی ( )1390حممبکی اس آى ثممَد کممِ در
داًؾگبُ ػلَم پشؽکی اردثیل اعبتیذ هَرد ثزرعی ًگزػ هثجتی
ثِ تذٍیي عزح درط داؽتٌذ اهمب آگمبّی آًمبى در ایمي سهیٌمِ
هغلَة ًجَدُ ٍ در هیبى داًؾکذُّمبی همَرد ثزرعمی ،اعمبتیذ
داًؾکذُ پزعتبری ٍ هبهبیی ثبالتزیي ًومزُ هیمبًگیي در حمَسُ
ًگممزػ ٍ رتجممِ دٍم را در هیممشاى آگممبّی اس عزاحممی درط
داؽتٌذ (.)9
تؼبهل پَیبی حبفل اس تذٍیي ٍ ارائِ عزح درط ثمیي اعمتبد ٍ
داًؾدَ هَخت هیؽَد داًؾمدَیبى در اخمزای ثزًبهمِ درعمی
احغبط هغئَلیت ًوبیٌذ .لذا ثِ فزایٌذ اخزای تمذریظ تَخمِ
ثیؾتزی هؼغَف ًوَدُ ٍ ثب احتوبل ثبالتزی در اخمزای ثزًبهمِ
درعی ایفبی ًقؼ هیًوبیٌذ ( .)2در ثغمیبری اس داًؾمگبُّمبی
ػلَم پشؽکی عغح کؾَر ،عزح درط ثِ هیمشاى کمبفی تَعمظ
اعبتیذ تذٍیي ًویؽَد ٍ در هَاردی ّن کِ تذٍیي گزدیمذُ یمب
ثِ داًؾدَیبى ارائِ ًؾذُ ٍ یب ثِ هزحلِ اخزا در ًویآیذ ( .)8در
داًؾگبُ ػلَم پشؽکی قشٍیي عزاحی درط در آغبس ّز ًینعمبل
اًدبم ؽذُ ٍ ثزای دعتیبثی کبهل داًؾدَیبى ،عزح درطّب در
ففحِ ٍة داًؾکذُّب ثبرگذاری همیؽمَد ٍلمی ّمناکٌمَى در
خقَؿ هیشاى اخزای آى اعالػبتی در دعتزط ًیغت ،لذا ایي
هغبلؼِ ثب ّذف ثزرعی هیشاى اخزا ٍ تغمبثق عمزح درط اخمزا
ؽذُ ثمب عمزح درٍط اختقبفمی ارائمِ ؽمذُ ثمزای دٍرُّمبی
کبرؽٌبعی پزعتبری ٍ هبهبیی در آغبس ًینعبل دٍم عبل 1394

اکزم ؽبّزخی ٍ ّوکبراى
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دٍم

)20/13( 30

)16/1( 24

)36/2( 54

چْبرم

)20/8( 31

)14/09( 21

)34/9( 52

ؽؾن

)14/77( 22

)14/09( 21

)28/9( 43

کل

)55/7( 83

)44/29( 66

)100( 149

رشتِ
تزم

در هدوَع ارسؽیبثی در هَرد ًحَُ اخزای عمزح درط  13تمي

کَلوَگزٍف– اعویزًف اعتفبدُ کِ ًتبیح ًؾبى داد کِ دادُّمب

اس اعبتیذ داًؾکذُ پزعتبری ٍ هبهبیی اًدمبم ؽمذ کمِ  8تمي اس

ًزهبل ًجَدُ ،لذا ثزای هقبیغمِ ًومزُ کمل تغجیمق در دٍ گمزٍُ

گزٍُ پزعتبری ( 61/54درفذ) ٍ  5تي اس گزٍُ هبهبیی (38/46

پزعتبری ٍ هبهبیی اس آسهَى هؼمبدل ًبپمبراهتزی ( tهغمتقل) ٍ

درفذ) ثَدًذ .هیمبًگیي ٍ اًحمزاف هؼیمبر هیمشاى تغمبثق عمزح

آسهَى هي ٍیتٌی اعتفبدُ ؽذ .دادُّب ًؾبى داد هیبًگیي ًومزُ

درط اخزا ؽذُ ثب عمزح درط ارائمِ ؽمذُ در گمزٍُ پزعمتبری

تغبثق عزح درط اخزاؽذُ ثمب عمزح درط اػمالمؽمذُ اس ًظمز

 ٍ 12/28±4/9در گممزٍُ هبهممبیی  15±4/1ثممَد (.)P<0/001

آهبری اختالف هؼٌیداری ٍخَد دارد (( )P<0/005خذٍل .)2

ثمممِ هٌظمممَر ارسیمممبثی ًزهمممبل ثمممَدى دادُّمممب اس آسهمممَى
جدٍل  : 2بزرسی رابطِ بیي سطَح ًوزُ کل تطببق در دٍ گزٍُ پزستبری ٍ هبهبیی
پزستبری

هبهبیی

تؼداد (درصد)

تؼداد (درصد)

8-15

)57/7( 86

)18/12( 27

)75/83( 113

16-29

)11/4( 17

)12/08( 18

)23/49( 35

≤03

)0/67( 1

0

)0/67( 1

هجوَع

)69/8( 104

)30/2( 45

)100( 149

ًوزُ کل تطببق

هقذار آهمبرُ کمبی دٍ هزثمَط ثمِ خمذٍل تفمبٍقی  3×2اعمت.
ثٌبثزایي کبی دٍ هَرد ًظز هزثَط ثِ ًومزات  8تمب هقمبیز <30
اعت .خْت ٍاضمح ثمَدى ًتمبیح هقمذار ضمزیت ّوجغمتگی ٍ
هؼٌممممیداری ایممممي ضممممزیت خذاگبًممممِ ارائممممِ ؽممممذُ
اعت (.)P;0/006 ،r;0/22

3

/
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کل

ًتیجِ آسهَى کبی دٍ

 2  10/04
df=2
P= 0/007

ّوچٌممیي ًتممبیح ًؾممبى داد کممِ ثیؾممتزیي هممَارد تغممبثق
عزح درطّمب ،هحتمَی عمزح درط ( 79/2درفمذ) ،تکمبلیف
خَاعتِ ؽذُ اس داًؾمدَیبى ( ٍ )62/4رٍػ آهَسؽمی ()59/7
ثَد (خذٍل .)3
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پزستبری

هبهبیی

جوغ کل

] [ DOI: 10.29252/rme.10.2.1

پزعتبری ٍ هبهبیی ثب ثزًبهِ اخزاؽذُ ٍ ٍیضگیّبی دهَگزافیمک
اس آسهَىّبی هي ٍیتٌمی ،هدمذٍر کمبی ٍ ضمزیت ّوجغمتگی
اعپیزهي ثب درًظز گزفتي عغح هؼٌی داری 0/05ثْمزُثمزداری
ؽذ.

در هدوَع  149داًؾدَ فْزعت ٍارعی را در پبیمبى ًمینعمبل
ثزای  16درط اختقبفی رؽتِّبی پزعتبری ٍ هبهبیی تکویل
ًوَدًذ .در کل  69/8درفذ اس عزح درطّب هزثمَط ثمِ رؽمتِ
پزعمممتبری ٍ  30/2درفمممذ هزثمممَط ثمممِ رؽمممتِ هبهمممبیی
ثَد (خذٍل .)1

اکزم ؽبّزخی ٍ ّوکبراى

هیشاى اخزای عزح درط ٍاحذّبی اختقبفی رؽتِّبی کبرؽٌبعی پزعتبری ٍ ...

جدٍل  :3فزاٍاًی هیشاى تطببق طزح درس اجزاشدُ بب طزح درس ارائِ شدُ بزحسب هؼیبرّبی السم طزح درس

ػٌَاى

1

هحتَی آهَسؽی کِ کالط درط آهَسػ دادُ ؽذ ثب آًچِ در عزح دٍرُ
آهذُ تغبثق دارد.

)79/2(118

2

رٍػ آهَسػ درط ثب آًچِ در عزح دٍرُ آهذُ تغبثق دارد.

)59/7( 89

)28/2( 42

3

اس ٍعبیل کوکآهَسؽی هغبثق ثب آًچِ در عزح دٍرُ گفتِ ؽذُ اعتفبدُ
ؽذُ اعت.

)58/4( 87

)26/8( 40

)9/4( 14

4

هغبثق ثب آًچِ در عزح دٍرُ آهذُ ثب داًؾدَیبى تؼبهل دارد.

)56/4( 84

)24/8( 37

)13/4( 20

)4/7( 7

5

هغبثق ثب آًچِ در عزح دٍرُ آهذُ اس داًؾدَیبى تکلیف خَاعتِ ؽذُ اعت.

)62/4( 93

)18/1(27

)8/1( 12

)10/1( 15

) 1 /3 ( 2

6

هغبثق ثب آًچِ در عزح دٍرُ آهذُ در عَل تزم داًؾدَیبى ارسؽیبثی ؽذًذ.

)57/7( 86

)20/8( 31

)11/4( 17

) 4/7( 7

) 5 /4 ( 8

7

کالط در عبػت هؾخـ ؽذُ در عزح دٍرُ ؽزٍعؽذُ اعت.

)49( 73

)30/9( 46

)14/8( 22

)5/4( 8

0

8

کالط در عبػت هؾخـ ؽذُ در عزح دٍرُ پبیبى رعیذُ اعت.

)46/3( 69

)32/9( 49

)14/1( 21

) 4( 6

) 0 /7 ( 1

ًتبیح آسهَى هدذٍر کبی دٍ ًؾبى داد ثیي دٍ گزٍُ آهَسؽی
پزعتبری ٍ هبهبیی در هیشاى تغبثق اخزای عزح درط در هؼیبر
هحتَای درعی ارائِ ؽذُ ،اعتفبدُ اس ٍعبیل کوک آهَسؽی،
ًحَُ تؼبهل اعتبد ثب داًؾدَ ،تکبلیف درخَاعتی اس داًؾدَ ٍ

تؼداد

تؼداد

تؼداد

تؼداد

تؼداد

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

)16/8(25

)3/4( 5

)0/7( 1

0

)10/1( 15

)0/7( 1

) 1 /3 ( 2

)5/4( 8

0
) 0 /7 ( 1

رٍػّبی ارسؽیبثی داًؾدَ ثب عزح درط اػالمؽذُ در آغبس
ًینعبل ،تفبٍت هؼٌیدار ٍخَد دارد؛ ثذیي فَرت کِ هیشاى
تغبثق در گزٍُ هبهبیی ثیؾتز ثَد؛ ٍلی در ثقیِ هَارد تفبٍت
هؼٌیداری ثیي دٍ گزٍُ آهَسؽی هؾبّذُ ًؾذ (خذٍل .)4

جدٍل  :4بزرسی ارتببط بیي هیشاى تطببق طزح درس اجزاشدُ بب طزح درس ارائِشدُ بزحسب هؼیبرّبی استبًدارد طزح درس در دٍ گزٍُ
طزح درس اجزا شدُ

طزح درس ارائِ شدُ

هجذٍر کبی دٍ

هحتَی آهَسؽی

P=0/02

رٍػ آهَسػ

P=0/579

اعتفبدُ اس ٍعبیل کوک آهَسؽی

P= 0/000

تؼبهل ثب داًؾدَیبى

P= 0/000

تکبلیف خَاعتِ ؽذُ اس داًؾدَیبى

P=0/001

ارسؽیبثی داًؾدَیبى

P= 0/000

ؽزٍع کالط درط

P=0/123

پبیبى کالط درط

P=0/130

بحث ٍ ًتیجِگیزی
ایي هغبلؼِ در کل ًؾبى داد کِ اخزای عمزح درٍط تخققمی
ارائِ ؽذُ در ًینعبل دٍم عبل تحقمیلی  94-95در داًؾمکذُ
پزعتبری ٍ هبهبیی قشٍیي ثمب عمزح درطّمبی اػمالم ؽمذُ در
ففحِ ٍة داًؾکذُ تَعظ اعبتیذ ،تغبثق کبهل ٍ سیمبد داؽمتِ
کِ خَد هی تَاًذ ًقغِ قَتی در ػولکمزد گمزٍُّمبی آهَسؽمی
هذکَر هحغَة ؽَد .ثزخی هغبلؼبت ًؾبى دادُ اًمذ کمِ ػمذم
اعتفبدُ اس عزح درط ٍ ًبتَاًی در تذٍیي عزح درط ًبؽمی اس
آگبّی ًبکبفی ٍ ًگزػ ًبهٌبعت ثِ تمذٍیي عمزح درط اعمت.
هغبلؼِ کبهزاى ٍ ؽزقی ( )1390ثز رٍی اػضبی ّیئمت ػلومی
داًؾگبُ ػلمَم پشؽمکی اردثیمل ًؾمبى داد کمِ هیمشاى آگمبّی

اػضبی ّیئت ػلومی ثیؾمتز در عمغح هتَعمظ ٍ پمبییي قمزار
داؽتِ ٍلی ًگزؽی هثجت ٍ خَة ًغجت ثِ تْیِ ٍ ارائمِ عمزح
درط ٍخممَد دارد کممِ در داًؾممگبُ اردثیممل ،اعممبتیذ داًؾممکذُ
پزعتبری ٍ هبهمبیی ثمبالتزیي ًومزُ هیمبًگیي ًگمزػ را ًؾمبى
دادًذ؛ ثذیْی اعت ٍخَد ًگزػ هثجت ثِ یمک اهمز در اخمزای
ثْیٌِ آى هؤثز خَاّذ ثَد ( .)9دلگؾمبیی ٍ ّوکمبراى ()1391
در هغبلؼِ خَد ثیبى داؽتٌذ کمِ در ثغمیبری اس داًؾمگبُّمبی
ػلَم پشؽکی عغح کؾَر ،عزح درط ثِ هیمشاى کمبفی تَعمظ
اعبتیذ تذٍیي ًگزدیذُ ٍ در هَاردی ّن کِ تذٍیي ؽذُ یمب ثمِ
داًؾدَیبى ارائِ ًؾذُ ٍ یمب ثمِ هزحلمِ اخمزا در ًومیآیمذ (.)8
ّوچٌیي هغبلؼمِ اکجمزی ٍ ّوکمبراى ( )1392درثمبرُ تغمبثق
پژوهص در آموزش علوم پزضكي  /تابستان 1317؛ )2( 11
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ردیف

کبهل

هتَسط

تطببق

] [ DOI: 10.29252/rme.10.2.1

تطببق

تطببق سیبد

تطببق

تطببق کن

بدٍى

اکزم ؽبّزخی ٍ ّوکبراى

هیشاى اخزای عزح درط ٍاحذّبی اختقبفی رؽتِّبی کبرؽٌبعی پزعتبری ٍ ...

ثممذیيٍع میلِ اس کبرؽٌبعممبى هحتممزم ادارُ آهممَسػ داًؾممکذُ
پزعتبری ٍ هبهبیی قشٍیي عمزکبر خمبًنّمب هؼقمَهِ کؾمبٍرس،
عکیٌِ ؽیخی آتبًی ٍ سّزُ درثْبًی کمِ در گمزدآٍری دادُّمب
ّوکبری ًوَدًمذ عپبعمگشاری همیؽمَد .اس داًؾمدَیبى ػشیمش
کبرؽٌبعی داًؾکذُ پزعتبری ٍ هبهبیی قمشٍیي کمِ در هغبلؼمِ
هؾبرکت داؽتٌذ ٍ ّوچٌیي هزکش هغبلؼبت ٍ تَعمؼِ آهمَسػ
داًؾگبُ ثِ خْت حوبیت هبلی عزح قذرداًی هیگزدد.

] [ DOI: 10.29252/rme.10.2.1
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آهَسػ ًظزی درٍط تخققی ثب عزح درط ارائِ ؽذُ اس ًظمز
داًؾدَیبى داًؾکذُ دًذاًپشؽکی داًؾگبُ هؾْذ ًیش ًؾمبى داد
کِ ّوِ گزٍُّبی آهَسؽی عزح درط ارائِ ًومیدٌّمذ اهمب در
گزٍُّبی آهَسؽی کِ عزح درط ارائِ دادُ ثَدًذ ،لیکي درٍط
ارائممِ ؽممذُ ثممِعممَر کبهممل هٌغجممق ثممز عزاحممی اًدممبم ؽممذُ
ًجَدُاًمذ ( .)2فمبثزیبى ٍ ّوکمبراى ( )1382در هغبلؼمِ خمَد
گشارػ کزدًذ کِ  60/4درفذ اس اػضمبی ّیئمتػلومی همَرد
هغبلؼِ ،توبم خلغبت درط خَد را ثزاعبط عزح درط تذٍیي
ؽذُ ثزگشار هی کزدًذ ٍ ایي کبر را در ارتقبء کیفی تذریظ خَد
همؤثز هممیداًغممتٌذٍ ،لممی  49/1درفمذ اعممبتیذ هؼتقممذ ثَدًممذ
ًجبیغممت عممزح درط در اثتممذای دٍرُ آهَسؽممی در اختیممبر
داًؾدَیبى قزار گیزد ٍ ثمب ایمي کمبر هخمبلف ثَدًمذ؛ الجتمِ 88
درفذ اعبتیذ در هغبلؼِ هذکَر ثب تمذٍیي عمزح درط قجمل اس
ؽزٍع دٍرُ آهَسؽی هَافق ثَدًذ ٍلی حدن کمبر سیمبد را همبًغ
تْیِ ٍ تذٍیي عزح درط هیداًغتٌذ (.)7
ًتبیح هغبلؼِ حبضز ًؾبى داد کمِ کلیمِ اخمشاء ضمزٍری عمزح
درط ؽبهل هحتَای درط ،رٍػ تذریظ ،اعمتفبدُ اس ٍعمبیل
کوک آهَسؽیً ،حَُ تؼبهل اعتبد -داًؾدَ ،تکمبلیف داًؾمدَ،
رٍػ ارسؽیبثی ،سهبى آغبس ٍ پبیبى درط ،هٌبثغ افلی ٍ کوکی،
ٍ ّوچٌیي قَاًیي حضَر در کالط ثِ ّمنراُ خشئیمبت تقمَین
خلغممبت ارائممِ ؽممذُ ثممَد ،ػلممیاالفممَل در ی مک عممزح درط
تذٍیي ؽذُ هٌبعت ،ثبیغت حذاقل ػٌبفز ٍ عمبسُّمبیی هبًٌمذ
هَضَع درط ،رئَط هغبلتّ ،ذف کلی ٍ اّذاف رفتبری ،رفتبر
ٍرٍدی فزاگیزاى ،ارسؽیبثی تؾخیقی ،فؼبلیمتّمبی آهَسؽمی،
رٍػ تذریظٍ ،عبیل آهَسؽی هَرد ًیبس ،ؽمیَُ ارسیمبثی پبیمبى
دٍرُ ٍ فؼبلیممت تکویلممی ثیممزٍى اس کممالط هممَرد تَخممِ قممزار
گیزد (.)11
در هغبلؼِ حبضز هیشاى تغبثق ثزًبهِ درعی اخزا ؽذُ اس ًقغمِ
ًظز هحتَای درط ،اعتفبدُ اس ٍعمبیل کومک آهَسؽمیً ،حمَُ
تؼبهل اعتبد ثب داًؾدَ ،تکبلیف ٍ رٍػّبی ارسؽیبثی داًؾمدَ،
در گزٍُ هبهبیی ثِعَر هؼٌیداری ثبالتز اس گزٍُ پزعتبری ثمَد،
درحبلیکِ ًتبیح یکفذ عزح درط اس  24داًؾکذُ پزعتبری ٍ
هبهبیی در عغح کؾَر تَعظ حبج ثبقزی ٍ ّوکمبراى ()2013
ًؾبى داد کِ کیفیت اکثزیت ( 83درفذ) عزح درطّب در ّمز
دٍ رؽتِ در عمغح هتَعمظ ثمَدُ ٍ فقمظ  13درفمذ کیفیمت
هغلَة داؽتٌذ ،ثیؾتزیي هؤلفِ ای کِ در عزح درطّمب همَرد
تَخِ قزار گزفتِ ثَد ثِ تزتیت تؼیمیي هحتمَای درط ،اّمذاف
خشئی ٍ تؼییي هٌبثغ ثَدُ ٍ کنتمزیي آىّمب ثمِ تزتیمت ؽمبهل

تؼییي رٍػ تذریظ ،تؼبهمل اعمتبد -داًؾمدٍَ ،عمبیل کومک
آهَسؽی ٍ ًحَُ اعتفبدُ اس آىّمب ٍ ّوچٌمیي اّمذاف رفتمبری
ثَدُ اعت ( .)11هغبلؼِ ًَاثی ( )1389در ثبثمل ًؾمبى داد کمِ
اکثز داًؾدَیبى اعمتفبدُ فمحیح ٍ هٌبعمت اس ٍعمبیل کومک
آهَسؽممی را ثممِػٌممَاى هممالم هْممن یممک اعممتبد تَاًوٌممذ
هیداًٌذ ( .)14در هغبلؼِ ًیکثخؼ ٍ ّوکمبراى (ً )1389یمش
اکثزیت اػضبء ّیئمت ػلومی عمزح درط خمَد را ثمِفمَرت
هکتَة ثِ داًؾدَیبى ارائِ ًویدادًذ ٍ ثزای ارسیبثی داًؾدَ اس
آسهَىّبی تکَیٌی اعتفبدُ ًویکزدًذ (.)15
در کل ثمب تَخمِ ثمِ ثزًبهمِ تحمَل ٍ ًمَآٍری در آهمَسػ کمِ
ثِ هٌظَر ارتقبء کیفیت آهَسػ پشؽمکی عزاحمی ٍ ثمِ هزحلمِ
اخممزا درآهممذُ ،ثممِ ًظممز ه میرعممذ ثممزای دعممتیبثی ثممِ ّممذف
ثِکبرگیزی ٍ اخزای هغلَة عزح درطّب راُ ثغیبری در پیؼ
اعت ٍ السم اعت داًؾکذُّب ٍ داًؾگبُّمبی ػلمَم پشؽمکی در
ایي سهیٌِ اّتوبم کبفی هجذٍل دارًذ .ثمب تَخمِ ثمِ ایٌکمِ ایمي
هغبلؼِ ثِفَرت هقغؼی فقظ در یک ًینعبل تحقمیلی اًدمبم
ؽذُ دارای هحذٍدیتّبیی ثَدُ کِ اسخولِ آىّب همیتمَاى ثمِ
اًدبم هغبلؼِ فمزفبً در عمغح داًؾمدَیبى هقغمغ کبرؽٌبعمی
اؽبرُ کزد .درضوي ثب ػٌبیت ثِ ایيکِ تکویل چک فْزعتّمب
در دٍ ّفتممِ پبیممبًی ًممینعممبل تحقممیلی اًدممبم ؽممذ احتوممبل
فزاهَؽی ٍ کبّؼ یبدآٍری خشئیبت ثزًبهِ درعمی اخمزا ؽمذُ
عی ّفتِّبی ًخغت ًینعبلً ،یش هیتَاًمذ هغمزح ؽمَد .لمذا
پیؾٌْبد هیگزدد ثزای ارسیبثی دقیمقتمز هیمشاى تغمبثق عمزح
درطّبی عزاحیؽذُ ثب هَارد اخزاؽذُ ،هغبلؼبتی اًدمبم ؽمَد
کِ عی آى هؾبرکت داًؾدَیبى هقبعغ هختلمف دعمتکمن در
یک دٍرُ تحقیلی هؾخـ (اس عبل ًخغت تب عبل آخز) اخمزا
ؽَد .ضوي ایيکِ ثزرعی ًِ فقظ ثمزای درٍط تخققمی کمِ
ثزای توبهی درٍط اسخولمِ درٍط ػومَهی ٍ پبیمِ ًیمش اًدمبم
ؽَد.
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Abstract
Introduction: The compilation and implementation of the lesson plan is one of the most important
teachers’ activities to achieve effective and high quality teaching. This study was conducted to
determine the extent of implementation of lesson plans of specific courses of nursing and midwifery
in Qazvin university of medical sciences.
Method: In this descriptive cross-sectional study 16 specialized courses of undergraduate students
of nursing (10 courses) and midwifery (6 courses) were studied in second semester 2015-2016. The
loaded lesson plans during the last two weeks of the semester were given to the students as a
compact disc, they were asked to reply via a checklist using a 5-point Likert scale about “how much
the lesson plans have been implemented”. They specified the degree of implementation of the
lesson plans as complete, high, medium, low and non-conforming. Data analysis was performed
using Mann-Whitney, Chi-squared and Spearman correlation coefficients at a significant level of
0.05 through SPSS.
Findings: 149 students completed the check list (69.8% nursing, 30.2% midwifery). The majority
of students stated that the content of the courses run by the teacher was in full (79.2%) and high
(16.8%) conformation, and none of the students pointed out to the inconsistency. The
implementation of the lesson plans among nursing and midwifery was significantly different
regarding to content presented (P=0.02), use of teaching aids, interaction between the teacher and
the student, the requested assignments and assessment methods (P≤0.001). There was no significant
differences between two groups according to the teaching strategies,also beginning and termination
of the course.
Conclusion: The almost perfect implementation of the announced lessons plans shows the strength
of the two educational groups in Qazvin nursing & midwifery school. Regarding to this
cross-sectional study and reviewing only specific courses, it is necessary to conduct such studies at
the end of each academic year for all courses. It might be beneficial to improve quality of
educational programs.
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