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 .1متخصص داخلی ،دانشیار ،گروه داخلی ،گروه آموزش پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران

 .2متخصص طب اورژانس ،دانشیار ،گروه طب اورژانس ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .3دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران

دریافت مقاله96/12/15 :

آخرین اصالح مقاله97/8/27 :

پذیرش مقاله97/8/28 :

زمینه و هدف :تدوین طرح دوره ،فعالیتی ضروری پیش از ارایه هر درس میباشد و با ترسیم مسیر پیش رو ،آموزش اثربخش را ممکن میسازد .به
همین دلیل ،بررسی وضعیت طرح دوره در دانشگاهها از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ به گونهای که دستیابی به مستنداتی در این خصوص
میتواند منجر به کشف زوایای نامکشوف وضعیت موجود شود.
روش کار :مطالعه حاضر از نوع پیمایشی بود که در دو مرحله انجام شد .در مرحله نخست ،اطالعات مربوط به وضعیت موجود طرح دورهها از
طریق پرسشنامه محقق ساخته جمعآوری گردید .سپس دادههای کمی به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی در نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .در مرحله دوم ،محتوای تمام طرح دورهها بررسی شد .دادهها با استفاده از چکلیست محقق ساختهای که بر اساس مرور متون
مرتبط طراحی شده بود ،جمعآوری گردید.
یافتهها :از  107گروه آموزشی 99 ،گروه ( 92/52درصد) پرسشنامه را تکمیل کردند .از  6926واحد پاسخ داده شده 2251 ،واحد ( 32/5درصد)
دارای طرح دوره بودند .از  173رشته مقطع 15 ،رشته مقطع ( 8/67درصد) طرح دورهها را در وبسایت دانشکده ارایه کرده بودند .از  99گروه39 ،
گروه ( 39/4درصد) برنامه معین و  34گروه ( 34/3درصد) کمیته نظارتی داشتند .پس از تحلیل کیفی طرح دورهها 45/3 ،درصد وضعیت قابل قبول،
 6/1درصد وضعیت تا حدودی قابل قبول 10/4 ،درصد وضعیت ناقص و  38/1درصد وضعیت غیر قابل قبول داشتند .مؤلفههای مشخصات کلی
درس ( 96/1درصد) ،توصیف کلی درس ( 45/6درصد) ،اهداف کلی ( ،)87/0اهداف اختصاصی ( 63/2درصد) و معرفی منابع ( 45/9درصد) به
ترتیب بیش از سایر مؤلفهها مشمول وضعیت «کامل» و «نسبتاً کامل» و دارای باالترین امتیاز در نگارش طرح دورههای مورد بررسی بود .همچنین،
مؤلفههای نقش و وظایف دانشجو -ابعاد نقش ( 66/4درصد) ،نحوه ارزیابی دانشجو در پایان دوره -ارزیابی تراکمی یا پایانی ( 56/0درصد) و تقویم
درس ( 51/8درصد) به ترتیب بیش از سایر مؤلفهها مشمول وضعیت «ناقص» و «عدم مشاهده» بود و وضعیت مناسبی در نگارش طرح دورههای
مورد بررسی نداشت.
نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر منجر به شناخت وضعیت موجود طرح دورههای رشته مقاطع دایر در دانشگاه علوم پزشکی تهران شد و میتواند در
تصمیمگیریهای آینده مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژهها :طراحی ،طرح دوره ،پیمایش ،مستندات ،تصمیمگیری
*نویسنده مسؤول :مرکز مطالعات و توسعه آموزش ،بلوار کشاورز ،دانشگاه علوم پزشکی ،تهران ،ایران
تلفن  021-88955712 :نمابر021-88955712 :
Email: sepand.riazi@gmail.com
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مقدمه

میرزازاده و همکاران

نمودن محتوا و عمق بخشیدن به جنبههای ویژه درس مبادرت

یکی از اساسیترین فرایندهای آموزشی که به عنوان بنیان

نمود .نمودار عملیاتی درس زمانی تشکیل میشود که تمام

مهمی برای تکوین و تداوم سایر تالشهای عرصه آموزش

مباحث و اجزای آموزشی مانند موضوعات ویژهای که در درس

ایفای نقش مینماید ،برنامهریزی درسی است و سطوح مختلف
برنامه درسی به عنوان حاصل این فرایند ،مانند نقشه راه ،مسیر
پیش روی دستاندرکاران امر آموزش و قالب کلی تمام
فعالیتهای آموزشی را ترسیم و تبیین میکند .با توجه به

میتوان گنجاند ،توالی موضوعات ،واحدهای پیشنیاز درس،
جلسههای گروهی و موضوعات مناسب برای مطالعه انفرادی
تعیین گردد و عالوه بر این ،کلیت درس مورد نظر در قالب یک
چارچوب زمانی واقعی و دارای سازماندهی منطقی باشد (.)4

اهمیت این موضوع و با نگاهی به روند فعالیتهای معتبر

طرح دوره آموزشی مشابه همان طرح درس سالیانه است،

جهانی در این حوزه تخصصی ،بررسی وضعیت طراحی طرح

اما با توجه به این که طول بسیاری از دورههای آموزشی کمتر

دوره در سطح گروههای آموزشی دانشکدههای تابعه دانشگاه

از یک سال میباشد ،به همین دلیل طرح درس آن را میتوان با

علوم پزشکی تهران ،همواره از ضرورت ویژهای برخوردار بوده

تفصیل بیشتری تنظیم کرد ( .)5در این ارتباط Harden ،معتقد

است؛ به گونهای که دستیابی به مستندات در خصوص این

است که استادان باید  10جنبه را در طراحی یک دوره مورد

سطح از برنامه درسی به عنوان سطحی خرد ،بسترساز

توجه قرار دهند .نیازهای مرتبط با تولید طرح دوره ،اهداف،

بررسیهای بیشتر ،نقد و تجزیه و تحلیل وضعیت موجود باشد.

محتوا ،سازماندهی محتوا ،راهـبردهای آمـوزشی ،روشهای

وجود مشکالت ناشی از عدم تناسب محتوای آموزش با

آموزشی ،ارزیابی دانشجو ،برقراری ارتباط اجزای طرح دوره،

وظایف و مسؤولیتهای افراد ،تدوین یک چارچوب مشخص

محیط آموزشی و مدیریت فرایند ،مصادیقی از این جنبهها

برای هر درس را ضروری میسازد ( .)1در سطح خرد،

هستند ( .)6این نقشه طی یک فرایند تعاملی تجزیه و تحلیل و

مسؤولیت برنامهریزی به طور معمول به عهده مدرس میباشد.

طراحی میشود و در آن محتوا ،راهبردهای آموزشی و

در این سطح ،مدرس باید درس مورد آموزش را طراحی نماید

رسانههای مناسب انتخاب ،مرتب و استفاده میشود (.)7

( .)2البته در هر دانشگاهی میزان مسؤولیتی که در این زمینه به
مدرس واگذار میگردد ،متفاوت است ،اما مدلی که به مدرس
اختیار بیشتری جهت برنامهریزی و تصمیمگیری در مورد
مطالب حین کالس میدهد ،معمولتر است (.)3

به منظور تبیین اهمیت این نقشه خرد آموزشی و ضرورت
سرمایهگذاری برای انجام فعالیتهای پژوهشی در این حوزه،
مرور آییننامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش
دانشگاهها مصوب وزارت متبوع و همچنین ،استانداردهای

اعضای هیأت علمی در طراحی و بازنگری درس حداقل با

نهادهای اعتباربخشی راهگشا خواهد بود .با توجه به بند 12

سه تصمیم اساسی «چه چیزی تدریس شود ،چگونه تدریس

ماده  2آییننامه مذکور ،برنامهریزی درسی در چارچوب

شود و چگونه اطمینان حاصل نمایند که دانشجویان در حال

اختیارات داده شده به دانشگاههای علوم پزشکی ،در زمره

فراگیری همان چیزی هستند که تدریس میشود؟» مواجه

وظایف اصلی مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاههای

هستند .بسیاری از مدرسان آرزو دارند که دانشجویان را از همه

کشور شناخته شده است و به دنبال آن ،نظارت و پایش

دانش و معرفت خویش بهرهمند سازند و در این راستا ،انبوهی از

چگونگی اجرای تمام مراحل این فرایند را در سطوح مختلف

مطالب را در محتوای درسی میگنجانند؛ اما این امر امکان

در برمیگیرد .به این ترتیب ،وضعیت موجود شقوق مختلف

دستیابی به درک عمیق و ژرفنگری را برای دانشجویان فراهم

برنامههای درسی از سطح کالن و برنامه درسی کشوری تا

نمیسازد ،بلکه برای میسر شدن چنین امکانی ،باید به محدود

سطوح خرد و الیههای مرتبط با طرح دورهها و طرح دروس،

2
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

گستره مورد نظر برای تحقق این بنـد میباشد .از سوی دیگر،

بر اساس راهنماهای سازمان بهداشت جهانی برای ارزشیابی

با توجه به اهمیت طراحی طرح دورههای رشته مقاطع دایر در

برنامههای آموزشی پرستاری و مامایی در مناطق مختلف جهان

دانشگاهها به عنوان یکی از شواهد تحقق استانداردهای اساسی

و در توصیف استانداردهای پایه در بخش مربوط به ساختار و

مورد نظر در اعتـباربخشیهای جهانی ،هدایت و نظارت بر

ترکیب برنامه درسی این راهنماها ،دانشکدههای پرستاری و

روند طراحی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است.

مامایی را به تعیین محتوا ،وسعت و توالی درسها ضمن تعیین

با مروری بر استانداردهای نهادهای اعتباربخشی در

وضعیت توزیع ساعات درسی در طول هر دوره و واحد

رشتههای مختلف اعم از پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی و

یادگیری ( )Learning unitملزم نموده است ( .)11با توجه

پرستاری و مامایی در حوزه برنامه آموزشی ،اهمیت این

به استانداردهای شورای پرستاری و مامایی استرالیا

موضوع بیش از پیش روشن میشود و به عنوان ضرورت

( Australian Nursing and Midwifery Councilیا

اجتنابناپذیری مورد توجه قرار میگیرد .در حوزه آموزش

 ،)ANMCدر حوزه دانشجو ،در ساختار دوره بر ارایه کتاب

پزشکی ،به این موضوع در بخشی از استانداردهای

راهنمای دوره و یا معادل آن با جزییات روش ارایه دروس

Accreditation Council for Graduate Medical

 )ACGME( Educationاشاره شده است که الزم است برای
هر چرخش ،اهداف کلی و اختصاصی ،روشهای آموزشی و
ابزارهای ارزیابی توانمندیهای دستیاران به صورت نسخه
چاپ شده و یا در فرمهای الکترونیک مشخص و ارایه گردد
( .)8همچنین ،بر طبق استانداردهای اعتباربخشی برنامههای
آموزشی دندانپزشکی کمیسیون اعتباربخشی دندانپزشکی
آمریکا ( Commission on Dental Accreditationیا
 ،)CODAارزشیابی تمام دروس با لحاظ نمودن توانمندیهای
تعریف شده مورد تصریح قرار گرفته است .در واقع ،تمامی
طرح دورهها باید به گونهای طراحی گردد که شامل
توصیفهای روایتی از عملکرد دانشجویان و رفتار حرفهای در
هر درس باشد؛ به طوری که تعامالت دانشجو و استاد ،مجال
ارزیابی این نکات ظریف را فراهم آورد (.)9
شورای

اعتباربخشی

آموزش

داروسازی

آمریکا

( Accreditation Council of Pharmacy Educationیا
 )ACPEنیز در ذیل بخش مربوط به طراحی ،ارایه و نظارت
بر برنامه درسی ،ضمن تأکید بر لزوم طراحی و بهروزرسانی
طرح دورهها (ویژه هر درس) طی فرایند مورد تأیید دانشکده،

شامل الزامات تجربه حرفهای و الزامات فنآوری اطالعات
تأکید شده است (.)12
با توجه به مطالب بیان شده و اهمیت موضوع ،به نظر
میرسد که به منظور تعیین وضعیت پایه طرح دورههای رشته
مقاطع دایر در دانشگاه علوم پزشکی تهران ،بررسی وضعیت
موجود آنها ضرورت اجتنابناپذیری میباشد و میتواند
بستر مناسبی را برای شکلگیری یک مسیر نظاممند فراهم
سازد؛ به گونهای که دستیابی به طرحی دقیق مبتنی بر گامهای
از پیش تعیین شده از رهآوردهای پژوهش باشد و هرگونه
تصمیم برای آینده در قالب همین طرح اتخاذ شود .بنابراین،
انجام مطالعه حاضر به عنوان یک ضرورت ،از اولویت بسیار
باالیی برخوردار بود.
بر این اساس ،تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت
موجود طرح دورههای رشته مقاطع دایر در دانشگاه علوم
پزشکی تهران و دستیابی به مستنداتی به منظور تحلیل وضعیت
موجود و تصمیمگیریهای آینده انجام شد.

روش کار

نظارت بر برنامههای درسی را در مراحل طراحی ،اجرا و

این مطالعه از نوع پیمایشی بود که در دو مرحله اجرا

ارزیابی و ارتقای کیفیت از طریق همکاری اعضای هیأت علمی

گردید .در مرحله اول ،پژوهشی با هدف بررسی وضعیت

با مدیریت دانشکده تصریح نموده است (.)10

موجود طرح دورهها در گروههای آموزشی دانشگاه در سال
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 1395انجام شد .ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه محقق

نمونهها با روش نمونهگیری سرشماری و شامل تمام

ساختهای بود که پیشنویس اولیه آن با مرور متون و مستندات

مدیران گروههای آموزشی دانشکدههای تابعه دانشگاه علوم

تدوین گردید .پرسشنامه مذکور شامل  8سؤال در خصوص

پزشکی تهران بود.

«نوع رشته ،مقطع ،تعداد دروس ارایه شده در رشته -مقطع،

در مرحله دوم ،همه  307طرح دوره ارایه شده از سوی

وجود طرح دوره مکتوب برای هر یک از دروس ،ارایه طرح

گروههای آموزشی دایر در دانشکدهها در نیمسال دوم سال

دورههای موجود در وبسایت گروه آموزشی ،وجود برنامه

تحصیلی  1394-95مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

برای تدوین طرح دوره برای دروسی که طرح دوره ندارند،

دادهها با استفاده از چکلیستی محقق ساخته جمعآوری شد

اصلیترین موانع پیش روی گروه برای اجرای این برنامه و

که بر اساس مرور متون مرتبط ،طراحی و پس از بررسی توسط

راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع وجود کمیتهای در سطح

سه نفر از متخصصان آموزش پزشکی و اعمال نظرات آنان،

گروه برای بررسی طرح دورهها از نظر همپوشانی و خألهای

نهایی گردید ( .)13-15چکلیست مذکور شامل  9مؤلفه مؤثر

احتمالی» بود.

و  12معیار مورد نظر برای ارزیابی طرح دوره بود که بر اساس

به منظور تأمین روایی محتوا و صوری این پرسشنامه،

آن ،چگونگی پردازش طرح دورهها مورد بررسی قرار گرفت.

پیشنویس اولیه به صورت پایلوت به چهار دانشکده پزشکی،

به منظور رعایت مالحظات اخالقی ،تمام اطالعات

دندانپزشکی ،داروسازی و فنآوریهای نوین ارسال شد تا

گروههای آموزشی دانشکدهها به صورت کامالً محرمانه تلقی

ضمن تکمیل آن ،پیشنهادهای اصالحی خود را اعالم نمایند .پس

شد و در کلیه مراحل بر محفوظ ماندن اطالعات ارایه شده و

از جمعآوری نظرات و بررسی پیشنهادهای اصالحی ،با توجه به

عدم استفاده از نتایج در فرایند ارزشیابی گروههای آموزشی و

تفاوتهای محتوایی رشته مقاطع دایر در دانشگاه و لزوم اتخاذ

اعضای هیأت علمی آنها تأکید گردید .این موضوع در بدو امر

رویکرد متفاوتی در طراحی پرسشنامه ،ضمن برنامهریزی برای

و به هنگام نامهنگاری با معاونان آموزشی دانشکدهها و سپس

اجرای این پیمایش در چهار زیرحوزه پزشکی عمومی،

در راهنمای پرسشنامهها تصریح شده بود .دادهها با استفاده از

دندانپزشکی عمومی ،داروسازی عمومی و سایر رشته مقاطع

آمار توصیفی (فراوانی و درصد) در نرمافزار  SPSSنسخه 18

دایر در دانشگاه و اعمال تغییرات در پرسشنامه مربوط به سایر

( )version 18, SPSS Inc., Chicago, ILمورد تجزیه و

رشته مقاطع ،ابزار جمعآوری اطالعات متناسب با سه زیرحوزه

تحلیل قرار گرفت.

«پزشکی عمومی ،دندانپزشکی عمومی و داروسازی عمومی»
مجدد طراحی و برای اخذ نظرات به دانشکدههای مربوط ارسال

یافتهها

گردید .پس از اعمال نظرات ،نسخههای نهایی پرسشنامهها طی

از مجموع  11دانشکده و  4زیرحوزه اختصاصی

نامههای رسمی جداگانه ،برای گروههای آموزشی دایر در

مشارکتکننده در پژوهش ،با وجود نامهنگاریهای مجدد و

دانشکدهها ارسال شد و مقرر گردید که در صورت عدم امکان

پیگیریهای بعدی ،یکی از زیرحوزههای اختصاصی اطالعات

دسترسی به طرح دورهها از طریق وبسایت دانشکدهها،

تکمیل شدهای را ارایه نداد .در مجموع ،از  107گروه آموزشی،

نسخهای از طرح دوره هر یک از دروس به همراه

 99گروه ( 92/5درصد) پرسشنامه ارسال شده را تکمیل

پرسشنامههای تکمیل شده ،به مرکز مطالعات ارسال گردد.

کردند .همچنین ،از کل واحدهای پاسخ داده شده (،)6926
 2251واحد ( 32/5درصد) دارای طرح دوره بودند .از میان
 173رشته مقطع ،تنها  15رشته مقطع ( 8/7درصد) طرح
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دوره شانزدهم شماره اول

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

دورههای خود را در وبسایت دانشکده ارایه داده بودند .در

معرفی منابع ( 45/9درصد) به ترتیب بیش از سایر مؤلفهها

میان  99گروه آموزشی مشارکتکننده 39 ،گروه ( 39/4درصد)

مشمول وضعیت «کامل» و «نسبتاً کامل» و در نتیجه ،واجد

برنامه معین برای طراحی طرح دوره و  34گروه ( 34/3درصد)

باالترین امتیاز و بهترین وضعیت در نگارش طرح دورههای

کمیتهای برای نظارت بر روند طراحی طرح دورهها داشتند.

مورد بررسی بود .مؤلفههای نقش و وظایف دانشجو -ابعاد

دادههای کمی جمعآوری شده با استفاده از آمار توصیفی مورد

نقش ( 66/4درصد) ،نحوه ارزیابی دانشجو در پایان دوره-

تجزیه و تحلیل قرار گرفت (جدول .)1

ارزیابی تراکمی یا پایانی ( 56/0درصد) و تقویم درس

در مرحله دوم ،پس از تحلیل کیفی تمام طرح دورههای

( 51/8درصد) به ترتیب بیش از سایر مؤلفهها مشمول وضعیت

ارایه شده 45/3 ،درصد از آنها دارای وضعیت قابل قبول6/2 ،

«ناقص» و «عدم مشاهده» بود و وضعیت مناسبی در نگارش

درصد دارای وضعیت تا حدودی قابل قبول 10/4 ،درصد

طرح دورههای مورد بررسی نداشتند .همچنین ،در تحلیل نمای

دارای وضعیت ناقص و  38/1درصد دارای وضعیت غیر قابل

کلی طرح دوره از لحاظ برخورداری از شاکله واقعی40/1 ،

قبول بودند .همچنین ،مؤلفههای مشخصات کلی درس

درصد از طرح دورهها دارای وضعیت کامل و  16/9درصد از

( 96/1درصد) ،توصیف کلی درس ( 45/6درصد) ،اهداف کلی

آنها دارای وضعیت نسبتاً کامل بودند (جدول .)2

( 87/0درصد) ،اهداف اختصاصی درس ( 63/2درصد) و

دانشکده

تعداد گروهها

تعداد گروههای مشارکتکننده

تعداد رشته مقاطع

جمع فرمهای تکمیل شده

درصد پاسخ

تعداد کل واحد

تعداد واحدهای دارای طرح دوره

2

7

7

13

13

100

532

334

63/0

(9 )69/0

(4 )57

(4 )57

100

-

-

-

3

10

5

23

12

52/0

336

257

76/0

(1 )4/0

(2 )40

(3 )60

91/0

-

9/0

-

(درصد)]

1

11

11

40

37

93/0

1358

410

30/0

(0 )0

(4 )36

(2 )18

75/0

-

4/0

21/0

قابل قبول

درصد واحدهای دارای طرح دوره

نمایش در وبسایت [تعداد (درصد)]

وجود برنامه توسعهای در گروهها [تعداد

کمیته نظارتی در گروهها [تعداد (درصد)]

چگونگی پردازش

طرح دورهها

تا حدودی قابل قبول

ناقص

غیر قابل قبول

(درصد)

جدول  :1وضعیت موجود طرح دورهها در گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نیمسال دوم سال تحصیلی 1394-95

تحصیالت
تکمیلی
 3عمومی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

8

8

22

22

100

1251

49

4/0

(0 )0

(5 )100

(3 )60

67/0

22/0

5/0

5/0

5

4

4

12

12

100

701

85

12/0

(0 )0

(3 )75

(4 )100

-

-

-

-

6

13

13

14

14

100

326

215

66/0

(3 )21/0

(6 )46

(6 )46

-

-

-

100

تحصیالت
تکمیلی
 6عمومی

13

12

1

1

92/3

212

197

93/0

-

-

-

-

-

-

5

100

بررسی وضعیت موجود طرح دورههای رشته...
7

10

12

19

22

86/0

میرزازاده و همکاران
1193

276

23/0

(5 )50/0

(0 )0

26/0

(3 )30/0

5/0

15/0

54/0

تخصصی
 7عمومی

13

13

1

1

100

217

86

40/0

-

-

-

24/0

3/0

30/0

43/0

8

3

3

3

3

100

125

48

38/0

(0 )0

(2 )66/6

(3 )100

100

-

-

-

9

3

3

9

9

100

290

48

17/0

(0 )0

(3 )100

(1 )33/0

-

-

-

-

10

5

5

9

9

100

219

127

58/0

(1 )11/0

(2 )50/0

(3 )75/0

21/0

-

-

79/0

11

5

5

6

6

100

166

119

72/0

(1 )16/0

(2 )40/0

(2 )40/0

100

-

-

-

کل

107

99

173

147

87/3

6926

2251

32/5

(15 )8/7

(39 )39/4

(34 )34/3

45/3

6/2

10/4

38/1

محاسبه درصد واحدهای دارای طرح دوره ،بر اساس تعداد
واحدهای رشته مقاطعی که پاسخ دادند ،صورت پذیرفت.

تفکیک حوزههای تحصیالت تکمیلی و عمومی ،نتایج مربوط
به هر یک از آنها به صورت جداگانه گزارش گردید.

در مورد دانشکدههای دارای معاونتهای آموزشی به
جدول  :2نتایج ارزیابی مؤلفههای طرح دورههای ارایه شده توسط گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مؤلفه

معیارهای ارزیابی

مشخصات کلی

به مشخصات کلی درس اشاره شده است.

چگونگی پردازش طرح دوره با توجه به معیارها
کامل

تا حدودی

ناقص

مشاهده نشد.

کامل
(295 )96/1

-

-

(12 )3/9

درس
توصیف کلی

درس در حد یک یا دو بند معرفی شده است.

(240 )45/6

-

-

(67 )21/8

درس
اهداف
روشهای

هدف کلی با قالب نوشتاری صحیح درج شده است.

(267 )87/0

-

-

(40 )13/0

اهداف اختصاصی با قالب نوشتاری صحیح درج شده است.

(190 )61/9

(4 )1/3

-

(113 )36/8

روشهای یاددهی و یادگیری درج شده است.

(133 )43/3

(110 )35/8

(64 )20/8

-

تدریس
تقویم درس

جدول مربوط به تقویم درس ،به طور کامل تکمیل شده است.

(88 )28/7

(60 )19/5

(45 )14/6

(114 )37/1

نقش و وظایف

ابعاد مختلفی که هر دانشجو در مواجهه با موقعیتهای

(30 )9/8

(73 )23/8

(10 )3/2

(194 )63/2

دانشجو

متفاوت آموزشی ،پژوهشی ،خدماتی ،مشاورهای ،درمانی و...
در عمل از خود نشان میدهد ،به طور دقیق مشخص شده
است.
وظایف دانشجویان در قالب هر یک از نقشها ،تعریف و

(30 )9/8

(82 )26/7

(30 )9/8

(65 )21/2

مشخص گردیده است.
نحوه ارزیابی

نحوه ارزیابی دانشجو در طول دوره آموزشی با ذکر

دانشجو

فعالیت هایی که دانشجو به طور مستقل یا با راهنمایی استاد
انجام میدهد ،مشخص شده است.
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(68 )22/1

(44 )14/3

(62 )20/2

(33 )10/7

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی
نحوه ارزیابی دانشجو در پایان دوره (ارزیابی تراکمی یا پایانی)

دوره شانزدهم شماره اول
(71 )23/1

(64 )20/8

(112 )36/5

(60 )19/5

با ذکر روشها و ابزارهای ارزیابی مورد نظر و سهم ارزیابی
هر فعالیت دانشجو در نمره پایانی ،مشخص شده است.
منابع

کتابهای درسی ،نشریههای تخصصی ،مقالهها و منابع

(141 )45/9

(31 )10/1

(3 )1/0

(32 )10/4

الکترونیک مرتبط معرفی شدهاند.
طرح دوره دارای شاکله واقعی طرح دوره است.

نمای کلی طرح

(123 )40/1

(52 )16/9

(56 )18/2

(76 )24/7

دوره
وضعیت کلی طرح دورههای ارایه شده

قابل قبول

تا حدودی

ناقص [()10/4

غیر قابل قبول

[(]139 )45/3

قابل قبول

]32

[(]117 )38/1

[(]19 )6/2
دادهها به صورت تعداد (درصد) گزارش شده است.

بحث و نتیجهگیری

طرح دوره بود .به عبارت دیگر ،در میان بررسیهای انجام

مطالعه حاضر به بررسی وضعیت موجود طرح دورههای

شده ،تحقیقی که به طور همزمان به همه این ابعاد توجه کرده

رشته مقاطع دایر در گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی

و در عین حال ،ناظر بر چگونگی فعالیت در این حوزه در

تهران پرداخت .از میان تعداد کل دروس پاسخ داده شده ،تنها

تمامی دانشکدههای یک دانشگاه باشد ،یافت نشد .با وجود

یک سوم از آنها دارای طرح دوره بودند .این در حالی بود که

این ،نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر در برخی موارد

آیتم رشته مقاطع دارای طرح دوره در وبسایت ،کمترین میزان

مشابه و در برخی دیگر متفاوت با یافتههای مطالعات انجام

را در میان سایر آیتمهای مورد بررسی به خود اختصاص داد.

شده داخلی ( )16-21میباشد.

در مرحله دوم ،کلیه طرح دورههای ارایه شده به مرکز مطالعات

نتایج تحقیقی که با هدف ارزیابی کیفیت طرح درس اعضای

و توسعه آموزش دانشگاه در واحد برنامهریزی آموزشی ،به

هیأت علمی دانشکدههای پرستاری و مامایی منتخب ایران انجام

لحاظ محتوایی مورد بررسی قرار گرفت .در تحلیل طرح

شد ،نشان داد که بیشترین مؤلفههایی که در طرح درس مورد

دورهها مشخص گردید که نیمی از آنها وضعیت قابل قبول و

توجه قرار میگیرد ،به ترتیب شامل تعیین محتوای درسی،

یا تا حدودی قابل قبول دارند .همچنین ،مؤلفههای مشخصات

اهداف جزیی و تعیین منابع میباشد .کمترین مؤلفهها نیز تعیین

کلی و توصیف کلی درس ،اهداف کلی و اهداف اختصاصی

روش تدریس ،وسیله کمک آموزشی و نحوه استفاده از آن و

درس و معرفی منابع ،واجد باالترین امتیاز و بهترین وضعیت

اهداف رفتاری است ( .)16نتایج پژوهش دیگری نشان داد که

در نگارش طرح دورههای مورد بررسی بودند .مؤلفههای نقش

اهداف کلی و اختصاصی ،روش امتحان و معرفی منابع ،در

و وظایف دانشجو -ابعاد نقش ،نحوه ارزیابی دانشجو در پایان

بیشتر موارد از جمله نقاط ضعف اصلی طرح دورهها میباشد

دوره -ارزیابی تراکمی یا پایانی و تقویم درس نیز دارای

(.)17

بیشترین نقصان و واجد پایینترین امتیاز بود (جدول .)2

دلگشایی و همکاران با انجام مطالعهای در دانشگاه علوم

تحقیقات اندکی در رابطه با طرح دوره در کشور انجام شده

پزشکی ایالم به این نتیجه رسیدند که بروز نتایج مختلف در

است که هر کدام با توجه به یکی از ابعاد مورد نظر پژوهش

تحلیل کیفی طرح دورهها در تحقیقات مختلف میتواند به

حاضر و از منظر خاصی به این موضوع پرداختهاند .بیشترین

علت شیوههای مختلف ارزیابی طرح درسها و همچنین،

جنبه مورد توجه در اغلب مطالعات ،بعد تحلیل کیفی محتوای

تفاوت در تعداد نمونههای مورد بررسی ،وجود آموزشهای

7

میرزازاده و همکاران

بررسی وضعیت موجود طرح دورههای رشته...

قبلی در ارتباط با طرح درس و ناقص بودن طرح درسهای

ادیب و همکاران در پژوهش خود عنوان کردند که برگزاری

ارایه شده باشد .طبق یافتههای آنها ،حجم کاری زیاد مدرسان

کارگاههای مرتبط با روشهای تدریس و برنامهریزی درسی

به خصوص آن دسته که پستهای مدیریتی دارند ،یکی از

برای استادان و ایجاد انگیزه در آنان ،منجر به ارتقای سطح

دالیل نگارش نامتوازن و غیر دقیق طرح درس است (.)18

کیفی طرح دروس میشود ( .)16بر اساس نتایج مطالعه جوکار

نتایج پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی بابل نشان داد که

و همکاران ،برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط ،ارایه

 88درصد اعضای هیأت علمی با تدوین طرح درس قبل از

فرمتهای استاندارد تدوین طرح درس به مدرسان و نظارت

شروع دوره آموزشی موافق بودند ،اما حجم زیاد کار و کمبود

دقیق مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاهها بر چگونگی

انگیزه مانع تهیه طرح درس میشود ( .)19در مطالعه بذرافکن

تدوین ،ارایه و اجرای طرح درس ،در تدوین هرچه بهتر طرح

و شکرپور نیز از نظر استادان ،تعداد زیاد دانشجویان مانعی در

درس تأثیر بسزایی دارد ( .)17با توجه به نتایج تحقیق انجام

جهت اجرای طرح درس میباشد ( .)20نتایج تحقیق صورت

شده در دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،برگزاری دورههای

گرفته در دانشگاه علوم پزشکی کرمان حاکی از آن بود که

آموزشی مرتبط و تدوین فرمهای پیشنویس استاندارد،

دانش اعضای هیأت علمی در سطح رضایتبخشی قرار ندارد

میتواند زمینه مناسبی را برای تدوین هرچه بهتر طرح درس در

و در عین حال ،نگرش آنان نسبت به مقوله طراحی طرح درس

بین مدرسان فراهم سازد (.)18

مثبت نیست .بیشتر به این دلیل که اغلب اعضای هیأت علمی

نتایج بررسی حاضر عالوه بر مطابقت نسبی و تصریح

در هیچ دوره و یا کارگاه آموزشی رسمی که منجر به ارتقای

یافتههای پژوهشهای پیشین ،راهکارهای جدیدی را برای

دانش و تغییر نگرش آنان شود ،شرکت نکردهاند (.)21

مواجهه با موانع موجود نشان داد که نمونهای از راهکارهای

از جمله موانع مطرح شده برای طراحی طرح دوره در بیشتر

پیشنهاد شده گروههای آموزشی دایر در دانشگاه علوم پزشکی

دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی تهران میتوان به «فرصت

تهران در ادامه آمده است .توجه به آیتم طرح دوره در ارزشیابی

کم اعضای هیأت علمی و فعالیتهای متعدد آنها ،مقاومت

تدریس استادان که در صورت عدم ارایه طرح دوره ،امتیاز

برخی استادان و عدم تمایل به تدوین طرح درس ،تدریس

مربوط را کسب نکنند ،حمایت آموزشی و وجود برنامههایی

دروس توسط سایر گروههای آموزشی دانشکده و یا

برای آموزش اعضای هیأت علمی و ارایه فرمت مصوب

دانشکدههای دیگر (استادان خارج از گروه) ،عدم احساس نیاز

دانشگاه برای طرح دوره به آنان ،درخواست رسمی موضوع از

استادان باسابقه به تدوین طرح درس ،عدم امکان تشکیل کمیته

طریق آموزش دانشگاه و دانشکده ،وجود مقرراتی در

نظارتی برنامه درسی با توجه به درگیری اعضای گروه در

دانشکدهها که به موجب آن مدرسان مدعو نیز ملزم به ارایه

فعالیـتهای آموزشی مختلف ،کمبود نیروی انسانی اعم از

طرح دوره شوند ،فرهنگسازی برای تدوین طرح دوره ،وجود

هیأت علمی و کارشناس ،عدم آگاهی نسبت به تعریف طرح

ساز و کارهای تشویقی برای اعضای هیأت علمی ،ارایه

دوره و عدم تمیز آن از سطوح دیگر برنامه درسی ،عدم وجود

کارگاهی از جانب مرکز مطالعات و توسعه مرکز آموزش

احساس ضرورت برای اجرای آن از طرف گروه یا دانشکده،

دانشگاه یا دفتر توسعه آموزش دانشکده در ارتباط با نگارش

عدم آموزش و اطالعرسانی کافی به اعضای هیأت علمی و

طرح دوره برای یکسانسازی طرح دورهها ،بازنگری طرح

دانشجویان در خصوص مزایا و کاربردهای طرح درس و دوره،

دورههای ارایه شده توسط دفتر توسعه دانشکده و ارایه

نبود ساز و کار تشویقی و نظارتی و عدم وجود فرمت

بازخورد برای همسانسازی طرح دورهها ،وجود برنامهای برای

استاندارد طرح درس» اشاره کرد.

نظارت در قالب برنامه چهار ساله معاونت آموزشی در سطح
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

دانشکده برای شکل منظم این کار در آینده ،فعالسازی دفتر

نویسندگان تالش کردند با توجه به تفاوتهای ماهیتی رشته

توسعه دانشکده به طور جدی و تعیین فرد مناسب برای اداره

مقاطع دایر در دانشگاه و لزوم اتخاذ رویکردهای متفاوت در

آن ،استفاده از اعضای هیأت علمی فعال و عالقمند در رأس

طراحی پرسشنامه ،ضمن برنامهریزی برای اجرای این پیمایش

دفتر توسعه دانشکده ،تعامل بیشتر مدیریت دانشکده با

در چهار زیرحوزه (پزشکی عمومی ،دندانپزشکی عمومی،

گروههای آموزشی و ایجاد ارتباط دو طرفه ،ارزیابی دفتر

داروسازی عمومی و سایر رشته مقاطع دایر در دانشگاه)،

توسعه دانشکدهها و نظارت بیشتر بر آنها از سوی مرکز

ابزارهای جمعآوری اطالعات متناسب با این زیرحوزهها نیز

مطالعات دانشگاه ،تقویت نیروی انسانی گروهها ،آموزش و

طراحی گردد .همچنین ،عالوه بر اخذ اطالعات بر اساس

اطالعرسانی کافی به اعضای هیأت علمی در مورد چگونگی

خودگزارشدهی گروههای آموزشی ،به منظور دستیابی به

تدوین طرح دوره و تشکیل کمیته نظارت بر روند طراحی

اطالعات جامع و همهجانبهنگر ،کلیه طرح دورههای ارسال

طرح دورهها که میتوانند موجب ارتقای وضع موجود شوند.

شده با استفاده از چکلیست محقق ساخته مورد تجزیه و

با توجه به وضعیت موجود و روند پیش رو ،در آیندهای نه

تحلیل قرار گرفت.

چندان دور ،به کارگیری راهکارهای متناسب با هر دو بعد

یکی از محدودیتهای مطالعه حاضر ،عدم همکاری قابل

نیازهای کشور و فعالیتهای معتبر جهانی در این حوزه

انتظار گروههای آموزشی در پاسخگویی به پرسشنامه در

تخصصی ،میتواند در رفع چالشها و موانع موجود تأثیرگذار

زیرحوزه پزشکی عمومی بود که به نظر میرسد به دلیل تفاوت

باشد .یافتههای حاصل از پروژه پژوهشی گستردهای که

در فضای اجرای پیمایش در این حوزه باشد .عالوه بر این ،به

 Kennedyو همکاران در خصوص روند برنامه درسی آموزش

دلیل تفاوت ماهیت و پیچیدگی زیرحوزه دستیاری

پزشکی در قرن بیست و یکم در اروپا انجام دادند ،حرکت به

تخصصی بالینی و جوانب مختلف مترتب بر آن ،پرداختن به آن

سوی ایجاد نگرش جدیدی نسبت به دانشجویان به عنوان

در این پژوهش امکانپذیر نشد .به دلیل اهمیت بررسی

مشارکتکننده در فرایند یادگیری را مورد تأکید قرار میدهد و

وضعیت موجود در این عرصه ،طراحی و اجرای تحقیق

از نگاه به آنان به عنوان مشتری و یا مصرفکننده پرهیز

جداگانهای با متدولوژی کیفی و اتخاذ رویکرد ترکیبی از نوع

مینماید .در این نوع نگاه ،دانشجویان باید با برنامه درسی

اکتشافی ()Mixed Methods Research Exploratory

درگیر شوند و این امر میتواند با به کارگیری آنها در

پیشنهاد میشود.

کمیتههای برنامه درسی انجام شود .همچنین ،نتایج مطالعه آنها

عدم آشنایی با مفهوم طرح دوره و عدم تمیز آن از سایر

اهمیت حمایت آموزشی از استادان در حوزه موضوعات

شقوق برنامه درسی در گروههای آموزشی دانشگاه نیز از جمله

تخصصی آموزش و وجود ساز و کارهای تشویقی و پاداش

محدودیتهای عمومی مطالعه حاضر بود .پس از اجرای

برای مشارکت در امر آموزش برای آنان را به عنوان روندهای

آزمایشی و با توجه به نظرات اعضای هیأت علمی

مورد نظر در آینده مطرح میکند ( .)22راهکارهای ارایه شده

مشارکتکننده در آن مرحله ،نویسندگان تالش کردند با ارایه

در بررسی حاضر ،با بخشهایی از نتایج تحقیق مذکور انطباق

توضیح کوتاهی در خصوص تعریف طرح دوره و عناصر آن

نسبی دارد.

در پانویس پرسشنامه ،تا اندازهای بر این محدودیت فایق آیند.

از جمله مزایای پژوهش حاضر این بود که به صورت

نتیجهگیری

فراگیر به بررسی وضعیت طرح دورهها در تمام گروههای

پژوهش حاضر به شناخت وضعیت موجود طرح دورههای

آموزشی دایر در دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخت.

رشتهمقاطع دایر در دانشگاه علوم پزشکی تهران و کشف
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میرزازاده و همکاران

...بررسی وضعیت موجود طرح دورههای رشته

ضرورت تالش برای ارتقای وضعیت موجود در دانشگاه است؛

زوایای نامکشوف و موانع موجود در این عرصه منجر شد و

 بر.به گونهای که تحقق گامهای بعدی را امکانپذیر سازد

میتواند به عنوان مبنای متقنی برای برنامهریزیها و

 تصویب، تدوین، یکی از این گامهای اساسی،اساس این برنامه

.تصمیمگیریهای آینده مورد توجه قرار گیرد

و ابالغ «شیوهنامه ساماندهی طرح دورههای رشته مقاطع دایر

 برای طراحی و تدوین برنامه کالن،از نتایج تحقیق حاضر

 تمام،در دانشگاه علوم پزشکی تهران» میباشد تا بر اساس آن

) «ساماندهی طرح دورههای رشته مقاطع دایر درMega plan(

.فعالیتهای این حوزه یکپارچه شود و سامان یابد

 این برنامه با این.دانشگاه علوم پزشکی تهران» استفاده گردید
هدف طراحی و تدوین شد تا با گسترش افق دید و نگاه به

سپاسگزاری

، تعریف و تعیین اولویتها و تشخیص نتایج مورد نظر،آینده

بدینوسیله از معاونان محترم آموزشی و مدیران گروههای

بستر مناسبی را برای ارتقای وضع موجود فراهم آورد و مسیر

آموزشی دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی تهران که با

 در همین.پیش رو را برای وقوع تغییری هدفمند ترسیم نماید

 در انجام این،پیشنهادهای ارزشمند و همکاری بیدریغ خود

 یافتههای به دست آمده از،راستا و به دلیل لزوم انتشار نتایج

. تقدیر و تشکر به عمل میآید،پژوهش همکاری نمودند

مطالعه حاضر در قالب گزارش مبسوطی به معاونت آموزشی و
 بیتردید.ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران ارایه گردید
 مستلزم بسترسازی و تبیین،استفاده بهینه از نتایج این پژوهش
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