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  چكيده
اي طراحي چيدمان اين دوره ي مناسب برريز برنامه. هاي گوناگوني رو به روست برنامه درسي دوره علوم پايه در ايران با چالشمقدمه: 

اين مطالعه . ي دانشجويان پزشكي داشته باشدمند رضايتپيشرفت تحصيلي و ، عملكرد آموزشي، تواند تأثير بسزايي در ميزان يادگيري مي
  . طراحي شد انيدانشجو دگاهياصفهان از د به منظورارزشيابي اثربخشي تغييرات چيدمان علوم پايه دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي

كليه  يجامعه آمار. بود) Interrupted time series design( منقطع يزمان يها يبه روش سر يفيپژوهش توص اينها:  روش
بودند كه به ترتيب در چيدمان قديم و جديد دوره علوم پايه در  85و مهر  84دانشجويان پزشكي دانشكده پزشكي اصفهان ورودي بهمن 

 ايروا و پاي  ساخته و خودايفا هاي محقق ابزار مطالعه پرسشنامه. انجام گرفتنمونه در دسترس نه گيري به روش نمو، حال تحصيل بودند
  . تحليل شد مستقل tآزمون  وتوصيفي هاي آماري  ي شاخص ها به وسيله داده. بود

به طور )78/2±68/0( به چيدمان قديم نسبت نمره 5از مجموع  )95/2±48/0( ي دانشجويان در چيدمان جديدمند رضايتميزان نتايج: 
دانشجويان چيدمان جديد در مجموع پنج نيمسال نمره باالتري به ترتيب و تركيب . )t=-25/3و  P=001/0( شده است تر بيشمعناداري 

علوم فرصت مطالعه جهت آمادگي آزمون جامع . )t=-42/7و  P=001/0، 34/6±81/1مقابل  در 92/4±15/2( دروس اختصاصي داشتند
چيدمان جديد و  در انو همچنين ميزان استرس آن) t=35/0و  p=72/0، 77/2± 34/1در مقابل  86/2±10/1( پنج مساليپايه در طول ن
  . )t=01/0و  p=99/0، 48/3±22/1در مقابل  49/3± 15/1( ي نداشتمعنادارقديم تفاوت 

دروس به  بيو ترك بيترت رييچند تغ باشد هر مؤثر انيدانشجو دگاهيند بر دتوا مي، ييتغييرات اگرچه جز دهد مينشان  ها افتهيگيري:  نتيجه
هاي بدن و بررسي و  از جمله تلفيق دروس بر اساس سيستم نينو يها كرديي آموزشي با توجه به رو واصالح مداوم برنامه ستين يكاف ييتنها

  . شود روش و محيط آموزشي توصيه مي، اي دانشجويان از قبيل تغيير محتومند رضايتبر  مؤثر عاداصالح ساير اب
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  مقدمه
هاي مقدسي است كه وجود آن در  ازجمله حرفه، پزشكي

آموزش پزشكي و ، ز اين روا. اي ضروري است هر جامعه
همواره مورد توجه ، تربيت نيروي انساني كارآمد

آموزش پزشكي . ان آموزشي بوده اسـتريز برنامه
مقدمات ، هاي علوم پايه در ايران شامل دوره يعموم
دوره علوم . است ارورزيكارآموزي و ك، ينيبال يپزشك
دوره در  نيا. اولين مرحله آموزش پزشكي است، پايه
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و دروس  شود مي ارائه يليتحص مساليپنج ن طول
، يآناتوم( يپزشك هيمربوط به علوم پا ياختصاص

و دروس ) يشناس بيآس، يبافت شناس، يولوژيزيف
اسالم و  خيتار، يفارس اتيادب، يسيزبان انگل( يعموم

اين  يبرنامه درسي قبل. شود مي سيدر آن تدر) رهيغ
 ياز جمله فربه،هاي گوناگوني رو به بود دوره با چالش

 كيشده در  ارائه يآموزش و حجم زياد دروس نظر
 يكه مشروط) دوم و چهارم مساليمانند دو ن( مسالين
عدم ، سبب شده بود رانيرا در فراگ ياز انتظار شيب

 مساليشده در يك ن ارائهارتباط محتوايي دروس 
ي زمان همعدم رعايت توالي و  سو و كيتحصيلي از 

در  ترديد، گريد يي دروس از سوبرخ ارائهصحيح در 
فراموشي مطالب ، مورد كاربردي بودن مطالب در آينده

هاي  آموخته شده در اين دوره و عدم استفاده از شيوه
دوره  نيا يها چالش گريتدريس مناسب و به روز از د

از عدم امكان شركت در  رانيفراگ نيهمچن. )2تا1(بود
دان دروس و فق يخارج از برنامه درس يها تيفعال

داشته و تكراري بودن برخي مباحث  تياختياري شكا
و شناسي  شده در تعدادي از دروس مانند جمعيت ارائه

تنظيم خانواده و اصول خدمات ، اصول اپيدميولوژي
كم  يانجام شده برا يدر بررس. بهداشتي را متذكر بودند

دروس  يبرا ييفضا جاديو ا يضرور ريكردن دروس غ
قرار گرفت تا  يمورد بررس يتكرارمباحث  يارياخت

) Core Curriculum( ياصل يچنانچه در برنامه درس
  . نباشد حذف گردد

ي مناسب براي طراحي ريز برنامه، منظور نيهم به
عملكرد ، تواند در ميزان يادگيري چيدمان اين دوره مي

ي مند رضايتباشد و  مؤثرآموزشي و پيشرفت تحصيلي 
. رشته را تحت تأثير قرار دهددانشجويان پزشكي از اين 

نگرش دانشجويان پزشكي از عوامل مهم افزايش يا 
كه خود از علل مهم  رود كاهش انگيزه به شمار مي

مطالعات دراين زمينه . )3(است پيشرفت يا افت تحصيلي
دهند كه گرچه معموالً دانشجويان پزشكي با  نشان مي

اقدام  شناخت و عالقه كافي نسبت به انتخاب اين رشته
افزايش سنوات تحصيلي و ارتقاي دوره  اما با، كنند مي

ها نسبت به رشته منفي شده و از عالقه  نگرش، آموزشي
. )7تا4(شود آنان به تحصيل در رشته پزشكي كاسته مي

ي آموزش ريز برنامهمطالعات ديگري ارتباط بين تغيير 
هاي  پزشكي در دوره علوم پايه و افزايش انگيزه

گونه  اين. )8(اند پزشكي را نشان داده دانشجويان
 علمي هياتهاي دانشجويان و همچنين اعضاي  نارضايتي

تغييرات متعددي را در روش ، هاي پزشكي دانشكده رد
  . )9(اين دروس به وجود آورده است ارائه
و  ها روش، دليـل اهميـت كيفيت آموزش پزشكي به

هاي  ههاي مختلــف مــديريت كيفيــت در دانشكد مدل
اعم از توسعه يافته و يا در ، پزشـكي كـشورهاي مختلف

در يك . )10(گرفتــه شــده است بــه كــار، حال توسعه
آموزش دروس علوم پايه به روش مبتني بر حل ، مطالعه

دانشجويان پزشكي نسبت به  رشله موجب بهبود نگئمس
مطالعات ديگري ادغام دروس . )11(اين دروس شده است

ارزيابي  مؤثره با مفاهيم باليني مرتبط را علوم پاي
  . )12(اند كرده
، طراحي چيدمان جديد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در

هاي علوم  مديران محترم گروه، علمي تأهياعضاي محترم 
دانشجويان عضو  كارشناسان آموزش پزشكي و، پايه

شوراي مشاورين جوان مشاركت داشتند كه نهايتاً 
- نظر موافق اكثريت شوراي پژوهشي چيدمان جديد با

دانشگاه به  يآموزش يآموزشي دانشكده پزشكي و شورا
توان به  از جمله تغييرات ايجاد شده مي. تصويب رسيد

متناسب دروس عمومي و  توزيع رينظ يموارد
سر و ، اندام، توالي تنه انتخاب، مسالين 5اختصاصي در 

 ارائهب و گردن براي دروس آناتومي جهت فهم بهتر مطال
 زمان همواحدي  2درس  4مبحث فيزيولوژي به صورت 

اضافه شدن . مشترك آناتومي اشاره كرد حثبا مبا
به ) فيزيولوژي باليني و طب خون( دروس اختياري

قبل از شناسي  درس ايمني ارائه، چيدمان علوم پايه
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شناسي اختصاصي و تقسيم شدن درس فيزيك  ميكروب
كاربردي و دروس پزشكي به مباحث عمومي و 

به مباحث عمومي و شناسي  و ميكروبشناسي  آسيب
 ديجد دمانياعمال شده در چ راتييتغ گرياز د صياختصا
ها  در محتواي دروس تغييري حاصل نشد و گروه. است

محتواي قبلي را براي آموزش به دانشجويان مورد 
 دمانيچ راتييتغ نيو همكاران ا يعيشف. استفاده قرار دادند

و  رانيفراگ يليتحص تيبر موفق شتأثير زانير اساس مرا ب
قرار  يمورد بررس هيآنها در آزمون جامع علوم پا شرفتيپ

  . )13(دادند
مطالعه به منظور ارزشيابي تغييرات چيدمان علوم  اين

پايه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بر اساس 
  . طراحي شد انياز دانشجو ينظرسنج

  
  ها روش

 يها يبه روش سر يفيتوص يك پژوهش، اين مطالعه
. بود) Interrupted time series design( منقطع يزمان

كليه دانشجويان پزشكي  شامل، جمعيت مورد مطالعه
 85و مهر  84دانشكده پزشكي اصفهان ورودي بهمن 

كه به ترتيب در چيدمان قديم و چيدمان جديد دوره  ،بود
 گيري به روش ونهنم.  ندعلوم پايه در حال تحصيل بود

ورود  اريمع. انجام گرفت )سرشماري( نمونه در دسترس
، بود 85و مهر  84بهمن  يورود يپزشك انيدانشجو
. در مطالعه وارد نشدند همانيو م يانتقال انيدانشجو

از مطالعه انتقال دانشجو به دانشگاه  ها خروج نمونه اريمع
 ليدل به ها تعداد نمونه. ناكامل بود يها و پرسشنامه گريد
 80تا  70 نيب مساليهر ن انيدر پا انيتعداد دانشجو رييتغ

  . بود رينفر متغ
، مساليمنظور ارزيابي تغييرات اعمال شده در هر ن به

دوره  هاي مسالياي براي هريك از ن ي جداگانه پرسشنامه
چارچوب . علوم پايه در چيدمان جديد و قديم طراحي شد

و تغييراتي متناسب با هر  ها يكسان بوده كلي پرسشنامه
به طور مثال در . در چارچوب اوليه اعمال شد مسالين

در رابطه با فرصت  يتسؤاال، پنج مسالين يها پرسشنامه
  . آزمون جامع اختصاص داده شد يمطالعه برا

هاي دانشجويان در دو گروه شاهد و مورد  وايده نظرات
اي ه پيرامون تغييرات انجام شده از طريق پرسشنامه

اين . ارزيابي شد نظرسنجي خودساخته و خودايفا
ها در دو نسخه مشابه جهت دانشجويان  پرسشنامه

. بودسه بخش  و شاملطراحي شد  ديو جد ميقد دمانيچ
 ،بود دموگرافيك دانشجويان عاتبخش اول شامل اطال

 5گويه در مقياس ليكرت  11بخش دوم پرسشنامه شامل 
بود كه جهت ) امالً مخالفمكامالً موافقم تا ك( اي نقطه
با . شد يطراح انيدانشجو يمند رضايت يبررس

و با گرفتن  هيهر گو يتا پنج برا كي ازياختصاص امت
دو  انيشجودان يمند رضايت، هيگو 11كل  نمرات نيانگيم

نسبت به انجام امور  انيدانشجو زهيانگ. شد سهيگروه مقا
 هيگو 11 نيعالوه بر ا. بود هيگو 11 نياز ا يكي يپژوهش

 يگريداده شده موارد د راتييدر هر ترم متناسب با تغ
پنجم  مسالين ينظرسنجشد به عنوان مثال در  مي اضافه

انجام گرفت استرس  ICMدوره  يكه در ابتدا
فرصت مطالعه ، هيآزمون جامع علوم پا يبرا انيودانشج

توزيع دروس اختصاصي در پنج ، آزمون نيا يبرا
در بخش . قرار گرفت سؤالپايه مورد دوره علوم  مسالين

اگر قرار " شد دهيپرس انيسوم پرسشنامه از دانشجو
 نيدر ا كه يدروس اختصاص بيو ترك بيترت باشد به

آن چه  يبدهند برا 10تا  1از اي  گذرانده اند نمره مسالين
پرسشنامه به صورت  روايي ".رنديگ مي در نظراي  نمره

ظرخواهي از كارشناسان و صـوري بـا ن ييروايي محتـوا
 كميته مشورتي دانشگاه و دانشجويانآموزش پزشكي 

. در رابطه با مفاهيم مورد نظر در پرسشنامه حاصل شد
طورمقدماتي  ابتدا به سشنامهپر، به منظور بررسي پايايي

سپس با استفاده  توزيع شد و از دانشجويان نفر 20 ميان
) α=8/0( نباخواز شاخص پيوستگي دروني آلفاي كر

  . قرار گرفت تأييدمورد 
 دمانيچ انيدوم دانشجو مسالياز آغاز ن ينظرسنج نيا
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 مساليدر هر ن ديجد انيدانشجو نيآغاز مساليو ن ميقد
پرسشنامه مربوط به ارزيابي هر . به طور مرتب انجام شد

بعد توزيع مي شد تا  مساليدر ابتداي ن مسالين
. ندده  پاسختري به سؤاالت  كامل دانشجويان با ديد

ها توزيع شد و  اساتيد در كالس هنگيها با هما پرسشنامه
هاي مورد به مورد  ي با پيگيريده پاسخدرصورت عدم 

، پرسشنامه عيتوز نيح. شد آوري جمعپژوهشگران 
و هدف مطالعه  دمانيچ راتييكامل راجع به تغ حاتيتوض
خواسته  انيشد و از دانشجو مي داده انيدانشجو يبرا

  . كنند تدر مطالعه شرك يصورت عالقه مند شد در
 SPSS-19 افزار نرمشده توسط  آوري جمع هاي داده

هاي آماري  ي شاخص ها به وسيله داده. تحليل شد
انحراف معيار و توزيع فراواني گزارش شدند ، ميانگين

-كولموگروف توزيع نرمال داده ها با استفاده از آزمون

و براي رار گرفت ق تأييدو  مورد بررسي اسميرنوف
 يمستقل برا tها در دو گروه از آزمون  مقايسه داده

  . استفاده شد وستهيپ يكم يرهايمتغ
  

  نتايج
پرسشنامه در  600در اين پژوهش در مجموع تعداد 

 60 يبرا متوسط به طور توزيع شد. مساليمجموع پنج ن
نفر دانشجو  60و ) 85مهر ( ديجد دمانينفر دانشجو در چ

 477تعداد . شد عيتوز در هر نيمسال ميقد دمانيدر چ
از اين . قابل تجزيه و تحليل بود) درصد 5/79( پرسشنامه

 185دختر و  انيدانشجو) رصدد2/61( نفر 292تعداد 
  . پسر بودند) درصد 5/38(

نمره  اريو انحراف مع نيانگيم نشان داد t آزمون
كه در چيدمان جديد آموزش  يي دانشجويانمند رضايت

به . )78/2±68/0( نسبت به چيدمان قديم) 95/2±48/0اند ( دهيد
 .)t=- 25/3و  P=001/0( طورمعناداري افزايش داشته است

نسبت به  ديجد دمانيدر چ ي دانشجويانمند رضايت
سوم و چهارم ، هاي اول به تفكيك در نيمسال ميقد دمانيچ

اول  مساليتنها در ن شيافزا نيافزايش داشته است كه ا
هاي دوم و پنجم كاهش  و در نيمسال بوده است معنادار

دوم معنادار  مساليكاهش هم تنها در ن نيكه ا. داشته است
  . )1جدول ( بوده است

  
   ي دانشجويان در دو چيمان قديم و جديدمند رضايتنمره  اريو انحراف مع نيانگيم مقايسه :1 جدول

 آماره P value ديجد دمانيچ ميقد دمانيچ 

  - 83/6 001/0 82/2±60/0 07/2±57/0 كيمسالين
  77/2 001/0 02/3±40/0 25/3±46/0 دومسالين
  - 48/1 14/0 99/2±50/0 83/2±44/0 سهمسالين
  - 32/0 74/0 04/3±44/0 00/3±59/0 چهارمسالين
  32/1 12/0 88/2±37/0 01/3±49/0 پنجمسالين

  - 25/3 001/0 95/2±48/0 78/2±68/0  يمسالپنج ن يمندرضايت
  .در نظر گرفته شده است 5تا  1دامنه ميانگين نمرات از 

  
 ديجد دمانيچ انيدانشجوي  مجموع پنج نيمسال نمره در
 انيدانشجوي  نسبت به نمره "دروس بيترك و بيترت"به 
 ها مساليني  هيدر كل تفاوت نيباالتر بود و ا ميقد دمانيچ

كيك اين نمرات به تف. معنادار بود) سوم مساليبه جز ن(
 پنج نيمسال در چيدمان قديم و جديد آورده شده است

  . )2جدول(
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نمرات دانشجويان به ترتيب و تركيب دروس اختصاصي به تفكيك نيمسال در دو چيدمان  و انحراف معيار مقايسه ميانگبن: 2 جدول
  ديو جد ميقد

  
 ديجد دمانيچ ميقد دمانيچ

P value اريمعو انحرافنيانگيم اريمعو انحرافنيانگيم آماره 
  86/3 001/0 23/2±71/0 71/2±61/0 كيمسالين
  - 42/2 01/0 21/6±78/1 29/5±14/2 دومسالين
  - 67/0 94/0 89/5±65/1 86/5±72/1 سهمسالين
  - 03/7 001/0 94/6±13/1 42/4±15/2 چهارمسالين
  - 15/2 03/0 88/6±62/1 18/6±40/1 پنجمسالين

  - 42/7 001/0 34/6±81/1 92/4±15/2  مسالينمجموع پنج
  

  . در نظر گرفته شده است 10تا  1دامنه ميانگين نمرات از 
در كنار  يدانشجويان نسبت به امور پژوهش ليتما
هاي اول و سوم در  خود در نيمسال يآموزش يها تيفعال

به  P value( ي داشته استمعنادارچيدمان جديد افزايش 
ها كاهش  ساير نيمسال هر چند در) 02/0و  03/0 بيترت

و ) <05/0P .نبوده است معنادارداشته اما از نظر آماري 
 ي نداشته استمعنادارپنج نيمسال نيز تغيير  جموعدر م

)40/0=P( . ي از دانشجويان هر دو ورودي نظرسنجدر
  ) 3جدول( آمد به دستنتايج زير  ICMي  در شروع دوره

  
 )پنجم مسالين انيپا( نظرات دانشجويان در رمعيا مقايسه ميانگين و انحراف :3 جدول

  آماره  P value  جديد دمانيچ  قديم دمانيچ 
  01/0  99/0  48/3±22/1  49/3±15/1 ي همراه بوداديزي من با استرسبرا هيپاي امتحان علوم برامطالعه

  35/0  72/0  77/2±34/1  86/2±10/1 داشتمهيپاي مطالعه امتحان علومبراي كافدر طول نيمسال پنج زمان 
  -12/2  03/0  97/2±94/0  52/2±05/1 متناسب بودهيپاي در پنج نيمسال دوره علوماختصاصدروس عيتوز

هيپاي علوممباناحساس كردمهيپاپنج نيمسال دوره علوم گذراندنپس از
  58/0  56/0  77/2±50/0  63/2±20/1  گرفتم ادي را يپزشكمرتبط با 

ستميسي مرتبط با هرولوژيزيفي وحيرتشمباحث علوم  دادميمحيترج
  26/0  79/0  12/4±92/0  17/4±94/0  دادند يمرا در كنار هم به من آموزش )  هير، قلب( نبد

  . در نظر گرفته شده است 5تا  1دامنه ميانگين نمرات از 
  

  بحث
در دانشكده  هيعلوم پا يبرنامه درس رييبه دنبال تغ

در  اعمال شده اترييمطالعه تغ نيادر ،اصفهان يپزشك
برنامه  كنندگان مشاركت دگاهياز د چيدمان علوم پايه

  . گرفتقرار  يمورد بررس
ي مند رضايتدهد كه ميزان  اين مطالعه نشان مي نتايج

در چيدمان جديد در  مساليدانشجويان در مجموع پنج ن
اين افزايش در . مقايسه با چيدمان قبلي افزايش يافته است

محسوس تر بوده  ها مساليساير ن يك نسبت به مسالين
يك  مساليين تغييرات در نتر بيشكه با توجه به اين كه 

از  يتواند ناش مي يمند رضايت شيافزا نيصورت گرفت ا
واحد در  7واحد به  11كم شدن تعداد دروس عمومي از 

دانشجويان با واحدهاي  تر بيشو آشنايي  مسالين نيا
شناسي  بافتدروس  ارائهتخصصي پزشكي به علت 

در مطالعه نصري و . عملي و فيزيك پزشكي باشد، نظري
دروس معارف  شهمكاران نيز دانشجويان خواستار كاه
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بوده و يكي از علل نارضايتي دانشجويان تعداد زياد 
در مقابل در چيدمان قبلي . )14(دروس عمومي بوده است

اوليه با دروس تخصصي پزشكي در ي   اين مواجهه
ارتباط با  وده و اكثر دروس نيمسال اول بيدو ب مسالين

بودن  تر بيشپزشكي بوده است كه اين امر ممكن است 
. دانشجويان از چيدمان قديم را توجيه كند يمند رضايت

مميزي و همكارانش با هدف يافتن مشكالت كه در تحقيقي 
آموزشي دانشجويان استعداد درخشان دانشگاه علوم 

، صورت گرفته 1389سال پزشكي شهيد صدوقي يزد در 
هاي  اكثر مشكالت ذكر شده توسط دانشجويان در حيطه

از . ه استآموزشي بود يريز برنامهمديريت آموزشي و 
توان به زيادبودن  عوامل نارضايتي در آن مطالعه مي

غيرضروري بودن برخي ، حجم دروس علوم پايه
نمودن  ارائه، هاي دروس دوره علوم پايه پزشكي سرفصل
سنگين با حجم زياد براي دانشجويان پزشكي در  دروس

هاي  كالس بندي زمانعدم رعايت ، اول مسالين
بنابراين به نظر . )15(اشاره كرد يدانشجويان پزشك

كاهش دروس  يرسد تغييرات برنامه درسي در راستا مي
در بدو ورود به  يدروس اختصاص شيو افزا يعموم

اگرچه . باشد رمؤثي دانشجويان مند رضايتدانشگاه در 
را به  انيدانشجو تياقدامات انجام شده بهبود رضا

 شيافزا ، اماحاصل كرده است يآمار معنادارصورت 
را در  سؤال نيو ا ستين گير چشم يليخ تيرضا زانيم

در محتوا و روش  رييكند كه بدون تغ مي ذهن مطرح
 شيافزا يشده برا ارائه يها واحد رييتغ ايآ سيتدر

  كند ؟  مي تيكفا تيرضا
اي كه دانشجويان به تركيب و  ميانگين نمره ي مقايسه

اند نشان  داده مساليترتيب دروس اختصاصي در هر ن
در اكثر  مساليداد كه در مجموع و به تفكيك هر ن

ي باالتري به  دانشجويان در چيدمان جديد نمره ها مسالين
 مساليتركيب و ترتيب دروس اختصاصي در هر ن

ي معنادارسوم تغيير  مساليدر ن هچه اين نمراگر. اند داده
نداشته كه اين امر شايد ناشي از برابر بودن تقريبي حجم 

چرا كه ، دروس اختصاصي در هر دو چيدمان باشد
 هاي مساليين تغييرات از نظر تعديل دروس در نتر بيش
دوم و چهارم رخ داده است و تعداد واحدهاي ، اول

ترين هدف از تغيير  برجسته اين كهاختصاصي با توجه به 
ي توزيع دروس اختصاصي  چيدمان متعادل نمودن نحوه

تواند به  مي نهياين گز، علوم پايه بوده مساليدر پنج ن
عنوان شاخص مهمي جهت ارزيابي نظر دانشجويان 

در ابتداي دوره . نسبت به تغييرات صورت گرفته باشد
ICM ده ش يپنج جمع آور مساليكه نظرات مربوط به ن

چيدمان جديد در مقايسه با چيدمان قديم  ياننيز دانشجو
نگرش بهتري نسبت به توزيع دروس اختصاصي در طول 

در . ي داردخوان همداشتند كه با نتايج فوق  مساليپنج ن
مقاله شفيعي و همكاران كه به مقايسه نمرات دروس 
تغييريافته چيدمان علوم پايه دانشكده پزشكي اصفهان 

 درس تأثير 5، درس تأثير مثبت 9ميانگين  پرداخته در
درس ديگر بدون تغيير محسوس بوده و به  10منفي و 

ارزيابي كرده  طور كلي تغييرات انجام شده را مفيد
ي فوق مقايسه بين دو ورودي  در مطالعه البته. )13(است
 مسالييك ن( 85و مهر ) قبل از تغيير مساليدو ن( 84مهر 

اين مطالعه  درفته در حالي كه صورت گر) بعد از تغيير
و ) قبل از تغيير مسالييك ن( 84دانشجويان ورودي بهمن 

مورد مقايسه قرار ) بعد از تغيير مسالييك ن( 85مهر 
  . اند گرفته
در دانشجويان چيدمان  يبه انجام امور پژوهش ليتما

ي نداشته معنادارتغيير  ها مساليجديد و قديم در اكثر ن
ي  در نحوه تر بيشتغييرات چيدمان از آنجا كه . است

روش آموزش ، تركيب و ترتيب دروس بوده و در محتوا
و محيط آموزشي تغييري صورت نگرفته است به نظر 

، انگيزه پژوهش در دانشجويان شرسد كه جهت افزاي مي
در . ها مورد نياز است مداخالت ديگري در ساير حوزه

، رات پژوهشياعتبا، امكانات و تجهيزات، ساير مطالعات
عدم فعاليت ، كتابخانه و اينترنت، محدوديت تايپ و تكثير

دانشگاه در جذب دانشجويان در امور پژوهشي و عدم 
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از عوامل تأثيرگذار بر رساني  اطالعي و ريز برنامهوجود 
در مطالعه . )17تا16(پژوهش در دانشجويان بوده است

ويان رمضاني و همكاران با توجه به تمايل باالي دانشج
هاي آموزشي و  هاي تحقيقاتي و كارگاه به شركت در طرح

تمايل به گذراندن روش تحقيق به عنوان يك درس 
برگزاري ، موزشيهاي نوين آ شيوه كارگيري به، اجباري
 توصيه شدهها و ترغيب دانشجويان به تحقيق  كارگاه
  . )18(است

نسبت به  مساليدانشجويان پس از گذراندن پنج ن ديدگاه
از آنجا كه . دگيري مباني علوم پزشكي تغيير نكرده بوديا

ي آموزشي و محيط آموزشي تحولي  شيوه، در محتوا
 ارائهشكستن دروس و جابجايي زمان ، صورت نگرفته

در . ها تغييري در ديدگاه دانشجويان ايجاد نكرده است آن
در دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس به  هاي ك مطالعه

، بررسي وضعيت آموزشي دوره علوم پايه پرداخته است
هاي  ي تدريس اساتيد و استفاده نكردن از مثال شيوه

عدم عالقه اساتيد به استفاده از طرح ، كاربردي و باليني
مشاركت ندادن دانشجويان در بحث و استفاده از ، درس
توجهي به فضاي  بي ،هاي تدريس استاد محور روش

صندلي و نور و همچنين ساعات فيزيكي از قبيل 
نه از مشكالت آموزشي از ديدگاه رساني كتابخا خدمت

  . )19(دانشجويان بوده است
هاي كشور طرح  حال حاضر در تعدادي از دانشگاه در

در . )21تا20(است ادغام دروس علوم پايه در حال اجرا
د دانشجويان هر دو سؤالي كه در اين مورد پرسيده ش

فيزيولوژي  زمان همورودي نظر مثبتي نسبت به آموزش 
و نظر . و علوم تشريحي مرتبط با هر سيستم بدن داشتند

مطالعات ديگر در مورد ادغام دروس علوم  ادانشجويان ب
  . هاي بدن مطابقت دارد پايه مبتني بر سيستم

مطالعه جهت آمادگي آزمون جامع علوم پايه در  فرصت
پنج و همچنين ميزان استرس آن از ديدگاه  مساليول نط

. ي نداشتمعناداردانشجويان چيدمان جديد و قديم تفاوت 
هر چند در مطالعه شفيعي و همكاران نمرات آزمون جامع 

ولي با توجه به . )13(ي افزايش يافته استمعناداربه طور 
 مساليشده در ن ارائهحجم دروس ، تغيير چيدمان اين كه
را كاهش نداد و حتي دروس دشواري نظير پنج 

اضافه شد اين يافته دور از  مساليفيزيولوژي نيز به اين ن
  . نيست انتظار

ي مند رضايتبررسي ، نقاط قوت اين مطالعه از
دوره علوم پايه در  مساليدانشجويان در طول هر پنج ن

 اين بررسي طولي. چيدمان قديم و جديد است
)longitudinal(، ي دانشجويان را مند رضايتر پايش سي

همچنين . در طول زمان و به تفكيك نيمسال ممكن ساخت
اكثر  ازي نظرسنجدر هر نيمسال سعي شد كه 

  . دانشجويان انجام گيرد تا نتايج جامع تري به دست آيد
ي پژوهش اين مطالعه دانشجويان ها از آن جا كه واحد

ها  ههماهنگي و پيگيري تكميل پرسشنام، پزشكي بودند
طي پنج نيمسال متوالي و عدم رغبت دانشجويان نسبت به 

از جمله مشكالت اين پژوهش  پرسشنامهپر كردن 
، از طرف ديگر دانشجويان چيدمان جديد. شد  مي محسوب

مشكالت چيدمان قديم را درك نكرده بودند و بالطبع 
توانستند نگرش جامعي نسبت به تغييرات انجام شده  نمي

در كل دانشجويان ديد مناسبي به پر كردن . داشته باشند
پرسشنامه ندارند و زمان كافي براي پر كردن آن 

به قول خودشان  اين كهدانشجويان هميشه از . گذارند نمي
ها را  برنامه لوتموش آزمايشگاهي شوند و اجراي پاي

همچنين اين مطالعه . )22(ناراضي هستند، تجربه كنند
يان صورت گرفته و روي دو گروه مجزا از دانشجو

، هاي فكري متفاوت هاي شخصيتي و چارچوب تفاوت
ي مند رضايتها و تعميم نتايج را در مقايسه  تفسير داده

چون انتخاب  يسازد ول دو گروه با مشكل رو به رو مي
 تيمحدود نيا يبود به صورت نسب يتصادف ها مسالين

  . كنترل شد
از اعمال  بعد مساليآنجا كه ارزشيابي در اولين ن از

بديهي است مواردي از جمله عدم ، تغييرات صورت گرفته
تغييرات  آگاهي كامل كادر آموزشي و كارشناسان از
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برخي از دروس نظيرآناتومي براي  ارائهتداخل ، چيدمان
ها در  دانشجويان چيدمان جديد و قديم و ساير ناهماهنگي

دانشجويان از چيدمان جديد نقش  يمند رضايتميزان 
هاي اين مطالعه اين بوده  از ديگر محدوديت. ته باشدداش

كه تنها ترتيب و تركيب دروس تغيير كرده و ساير عوامل 
، ي از جمله روش تدريسمند رضايتتأثير گذار در 
هاي ارزشيابي و  روش، اهداف آموزشي، محتواي دروس

است و ضروري  ندهمحيط آموزشي بدون تغيير باقي ما
ي تأثير اصالح ساير موارد در است كه در مطالعات آت

از طرفي . ي دانشجويان مورد توجه قرار گيردمند رضايت
اين ارزشيابي صرفاً به صورت نظرسنجي كلي انجام 
گرفته و بررسي نظرات دانشجويان نسبت به تك تك 

ها توصيه  ي آن با نمرات آن دروس تغيير يافته و مقايسه
  . شود مي

  
  گيري نتيجه

استرس  زانيمانند م يوارددر مجموع اگرچه م

 يمعنادار رييبه انجام پژوهش تغ ليو م انيدانشجو
ي دانشجويان پس از اعمال مند رضايت ،نداشته است

شده و تركيب و ترتيب دروس  تر بيشتغييرات 
 تأييدمورد  تر بيشاختصاصي در چيدمان جديد 

تواند بر  ي مييتغييرات اگرچه جز. دانشجويان بوده است
ي  اصالح مداوم برنامه. باشد مؤثر انينشجودا دگاهيد

هاي بدن و  تلفيق دروس بر اساس سيستم، آموزشي
ي مند رضايتبر  مؤثربررسي و اصالح ساير ابعاد 
روش و محيط آموزشي ، دانشجويان از قبيل تغيير محتوا

  . شود توصيه مي
  

  قدرداني
كــه  85و مهــر  84دي بهمــن وورپزشــكي از دانشــجويان 

پايان طرح بـه پرسشـنامه هـا پاسـخ دادنـد و      صبورانه تا 
در اجراي طرح ما  همچنين از خانم دكتر فرزانه دهقاني كه

 .را ياري نمودند كمال تشكر و قدرداني را داريم
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Abstract 
 
Introduction: Basic sciences curriculum faces various challenges in Iran. Proper curriculum designing can 
have a major impact on learning, performance, educational achievement and satisfaction of students of 
medicine. This study was carried out in order to evaluate the effectiveness of the rearrangement of basic 
sciences curriculum in Isfahan University of Medical Sciences from the viewpoint of the students. 
Methods: In this descriptive study with interrupted time series design, students of medicine at Isfahan 
University of Medical Sciences admitted at 2005-2006 academic years were selected through convenient 
sampling. The case group were students in the new curriculum design, and the control group were the 
students in the traditional curriculum design. Data collection tool was a valid and reliable researcher-made 
questionnaire. The collected data were analyzed using descriptive statistics and an independent t-test. 
Results: Students’ satisfaction rate with the new curriculum (2.95± 0.48 out of 5) was significantly (P = 
0.00, t = -3.25) more than students’ satisfaction in the traditional curriculum (2.78±.68). Students receiving 
the new curriculum during 5 semesters ranked (6.34±1.81) the arrangement of the specialized courses 
higher (P=0.001, t=7.42) than the students in the traditional curriculum (4.29±2.15). The scores for the 
given preparation time for basic sciences examination in the 5th semester was not significantly different 
between the two groups (2.86±1.10 vs. 2.77±1.34, p=0.72, t=0.35). The students’ stress for this exam was 
not significantly different between groups (3. 49±1.15 vs. 3. 48±1.22, P=0.99, t=0.01). 
Conclusion: The findings showed that even minor modifications could affect the attitudes of the students of 
medicine. However, merely rearranging the courses may not be sufficient. Thereby, continuous modification 
of the curriculum according to new approaches such as integrated courses through organ-based model, 
considering other contributing factors in improving students' satisfaction, such as modifying the content, 
method and learning environment are strongly recommended.  
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