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  0066چهارم خرداد  ی /هفته026 ی /شمارهو نهم  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 28/9/9011تاریخ چاپ:  99/2/9011تاریخ پذیرش:  91/8/9911تاریخ دریافت: 

  
 ی ملی پزشکی عمومی از نظر فراگیران ی برنامه ی علوم پایه در دوره  ی درسی اجرا شده های برنامه چالش

 
 4، وجیهه وفامهر3مریم آویژگان، 2نفیسه حسینی، 1شهرزاد شهیدی

 
 

 دهیچک

ی ملي پزشکي عمومي و ارايه راهکارهای پیشنهادی برای رفع مشکالت احتمالي، نظرات  ی برنامه ی علوم پايه های دوره ها و کاستي منظور شناسايي چالش به  :مقدمه
 مورد بررسي قرار گرفت.ی درسي اجرا شده  فراگیران در مورد برنامه

کنندگان تحقیق را  انجام شد. مشارکت 9918-11سال اول سال تحصیلي  در نیمی پزشکي اصفهان  در دانشکدهی ملي،  اين مطالعه با روش ارزشیابي برنامه ها: روش
صورت هدفمند از بین دانشجويان عالقمند آموزش و با معدل   ه بهبه بعد تشکیل دادند ک 9917ی ملي ورودی مهر سال  ی برنامه ی علوم پايه نفر از دانشجويان دوره 67

نويس و تايپ  ها در قالب راهنما، ضبط، دست درس مورد بررسي قرار گرفت. تمام مصاحبه 79ی گروهي،  های ساختار يافته متوسط به باال انتخاب شدند. با مصاحبه
 فراواني( تحلیل شد. گرديد. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کمي )درصد و

رو بود.  هايي روبه درس از نظر دانشجويان با چالش 3درس و ترم پنجم  1درس، ترم چهارم  8درس، ترم سوم  6درس، ترم دوم  7درس شامل ترم اول  93در مجموع،  ها: یافته
طراحي، اجرا )دروس نظری و عملي(، ارزشیابي دانشجو و رفتار »های اصلي شامل  مقولهمؤلفه قرار داده شد.  97ی اصلي و  کد به دست آمد که در چهار حیطه 999در نهايت، 

 درصد از دروس اختصاص يافت. 2/09درس( شامل  12مؤلفه داشتند. بیشترين فراواني چالش به اجرای دروس نظری ) 7و  0، 3، 93، 7بود که به ترتیب « ای حرفه

رو بود. بیشترين فراواني چالش به اجرای  هايي روبه ی ملي پزشکي عمومي از نظر دانشجويان با چالش ی برنامه علوم پايهی  حدود نیمي از دروس دوره گیری: نتیجه
ی کامل، نامتناسب بودن حجم محتوا با ساعت درس، نامناسب بودن تجهیزات و وسايل در دروس عملي، نقص رسیدگي  دروس نظری تعلق داشت. نداشتن طرح دوره

 شده از سوی دانشجويان بودند.  های مطرح ناپذيری استاد، بیشترين چالش ت دانشجويان در آزمون و در نهايت، نقدناپذيری و انعطافبه اعتراضا

 ی درسي؛ دانشجويان پزشکي ؛ برنامهآموزش پزشکيی پزشکي؛  دانشکده :کلیدی واژگان

 

ی ملی پزشکی  ی برنامه ی علوم پایه در دوره  ی درسی اجرا شده های برنامه چالش .وفامهر وجیهه آويژگان مريم، حسیني نفیسه، شهیدی شهرزاد، :ارجاع

 .290-291 (:721) 91 ؛9011 اصفهان پزشکي دانشکده مجله .عمومی از نظر فراگیران

 

 مقدمه
درسیدرآموزشعالی،یکطرحعلمیشاام ررییداایاییبرنامه

یاا،،»ییشا عدصارگیریدرباارهشاهبرییتصمیمریزیبرنامه

آموزشای،ررییداایایآموزشاای،محتاوی،تاویلی،یاادگیرناااه،مدااب 

یدرسیالزمیس (.عداصربرنامه1باشا)می«یرزشیابیوسازگاری

یابرییح قابلی دستیابیبهنیازیایدینشجویانوتوینمداسازیآن

(.یزعویما مممای اه2مشکالتخویشوجامعهریدیشتهباشاا)

یاایبرنامهتوینابهتسمی چدیننگایی مک دا،شداخ ینویعمی

یدرسیقصاشاه،حمای شاه،یجاریشااه،درسییزجملهبرنامه

یاایصاورت(.نتاای ژاهویش3سدجششاهو سبشاهیسا )

یایقصاشاه،یجریدیا هشکا،زیادیبینبرنامهگررتهنشانمی

رسا هبرییژار اردن(.بهنظرمی4) شاهوجوددیردشاهو سب

 باشا.ضرورتینکارناژذیرمییینشکا،،تغییریک

مطالعاااتمتعااادیدرخااارشیز شااوردرخصااو تغییااریااا

یژزشکیعمومیصورتگررتهومدجارباهباروزیصالحاتدردوره

یاایویمکاارین،نارضاایتیGudeنتای مثبتیشاهیس .درتحقیا 

یاایژزشاکی،تغییاریتدینشجویانویعضایییأتعلمیدردینشکاه

(.5ریدرروشیرییااهییااندرو بااهوجااودآوردهیساا )متعااادی

Brynhildsenویمکاریندرژهویشخود،یدغامدرو علومژایهباا

Custersی(.درمطالعاه6مفاییمبالیدیمرتبطریمؤثریرزیابی ردناا)
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ژایاهو یعلومریزیآموزشژزشکیدردوره،بینتغییربرنامهCateو

(.7یایدینشجویانژزشکییرتباطمشایاهگردیا)ینگیزهیرزییش

ییشص ویفتمینجلساهیملیژزشکیعمومیطیمصوبهبرنامه

،جما یجاریباه1/5/1336یشاورییآماوزشژزشاکیماور دبیرخاناه

یژزشاکییصافمانیزممار(.یینبرنامهدردینشکاه8یایبالغشا)دینشگاه

مدظاورتضامین یفیا ویویجاریگردیاا.باهریازبرنامه1336ماهسال

یآمااوزشژزشااکی،یدورهسااازیباارییبمبااودمسااتمربرنامااهزمیدااه

یاایمعتباریرزشایابیریدریایژزشکیموظفشانا اهبرناماهدینشکاه

سطحبرنامه،ییأتعلمیودینشجوتاوینویجرینمایدا.ساس باالحاا 

یآموزشژزشکیرییصاالحنمایداارنامهیا،بنمودنبازخوردیینیرزشیابی

یبزرگیبود هبهیرزشایابیعدوینبخشییزمطالعه(.ژهویشحاضربه3)

ییژزشکیعمومیناوینژردیخا .یاا،یزینجااممطالعاه،یرییاهبرنامه

ییعلومژایهبریسا برناماهیدرسییجریشاهدردورهیایبرنامهچالش

یژزشکییصفمانیزنظررریگیرینبود.ینشکاهملیژزشکیعمومیدرد



 ها روش
یژزشکییصافماندر(دردینشکاه11یینتحقی باروشیرزشیابیبرنامه)

یآماریژاهویشریینجامشا.جامعه1338-33سالیولسالتحصیلینیم

باهبعاا1336یملیورودیممرساالیعلومژایهبرنامهدینشجویاندوره

گیارییارمداایزنفرهبایستفادهیزنموناه76یدیدنا هیکنمونهتشکی 

یاییکتااژاد علاومژایاهبااسالبیندینشجویانعالقمداآموزشدرنیم

یااییاا،مصااحبهآوریدیدهبهباالینتخاا شاانا.روشجما 15معال

دریگروییبود.یبتایبریسا مرورمتون،تجربیااتمحققاانساختاریارته

یگروییبادینشاجویانوساس تأییاانماایییایقبلی،مصاحبهیرزشیابی

نظرینآموزشژزشکی،رییدماییتاوینگردیا.ییانرییدمااشاام صاحب

مؤلفاهو15مؤلفاه(،یجاری)درو نظاری6طریحای)»چمارحیطهیصالی

و«مؤلفاه(6یی)مؤلفه(وررتاارحرراه4مؤلفه(،یرزشیابی)5درو عملی

مؤلفهبود.36درمجموع،

بریییجرییطرح،محققانژ یز سب ایخالقیدینشگاهو ساب

 ددااگان،درمحا مجوزجم یجرییمطالعه،طب قریرقبلیباامشاار  

شاهحضوریارتداوژ یزمعررایخاویش،بیاانیاا،مطالعاهوتعیین

جاامدیدنااا.یگرویایریینیاایسااختاریارتاه سابرضاای ،مصااحبه

سالوبهتفکیکیرتارم،بارییتماامدرو علاومیادرژایاننیممصاحبه

سال،یاکتاادودقیقهبهطولینجامیا.بریییرنیم121تا61ژایهبهمات

گردیاا.مریحا برگازیرنفاره11تاا7یجلسهودرمجموعیش جلسه

ووظایفیر اایمگرومدشیینجامیگروییشام مکان،تسمی مصاحبه

شااهباهیایبازبریسا رییدمایتعیینیاباژرسشمشخصشا.مصاحبه

نظرشمادرماورد»تفکیکیردر ینجامگرر .تعایدییزسؤیالتشام 

شاهچگونهباود؟،چیس ؟،بهنظرشمامحتویییرییهxیدر طرحدوره

ی،نظرشامادرباارهییجرییییندر چیس ؟دیاگاهشمادرموردنحوه

درحینمصاحبهنیزسؤیالتژیگیارباا«.چیس ؟xییرزشیابیدر نحوه

 دداگانمطرحگردیاوتازمانی هنظاریباریییایشر  توجهبهژاسخ

یارا .حتایرریگیارینبارییدیدننظاریتویردر وجوددیش ،یدیماه

شانا.یابیشترترغیبمیژیشدماد

ضبطو لماهباه لماه دداگان،مشار  سبیجازهیزبا یامصاحبه

یبعاا،ساازیوساس  اگاذیریگردیاا.درمرحلاهبرروی اغذژیااده

یااآنمشابه،یدغاموژااالیشوبااتوجاهباهمعداایی اهیزی ایاییولیه

یایرییدمایمصااحبهوباهتفکیاکیارساؤیلطب حیطه،شامیحاص 

صورتدرصاا میوبهبهروشتحلی محتویییا.دیدهگردیابدایدسته

یااییقاریرگررا .ژهویشاگرینبااروشوتحلی موردتجزیهورریوینی،

تاریز ددااگان،باازبیدییامیاتوساطمشاار  نوشتهیمچونبازبیدیدس 

توساااطیمکاااارینژهویشااای،رعایااا حاااای ثرتداااوعدرینتخاااا 

ییاایژهویشاگردرباارهعالیا یر دداگانوثب  ام ژیوساتهمشار  

یااریتقویا یا،دقا وصاح یارتاهآوریوتحلی دیدهچگونگیجم 

ییخالقدینشاگاه) اانمودنا.یصولیخالقیژهویشبا سبتأییا میته

(،حفااا IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.019طااارحتحقیقااااتی

جما  ددااگانمحرمانگییطالعاتویخذرضاای آگایاناهیزمشاار  

 دداااگانیزحاا شاار  درمطالعااهومصاااحبهوبرخااوردیریمشااار  

گیرییزتحقی دریرزمان،رعای گردیا. داره



 ها یافته
ییبرناماهیعلاومژایاهنفریزدینشاجویاندوره76 دداگانشام شر  

ساالیولساالنفارهدرطاینایم11تاا7ملیبودنا هدریش گاروه،

31موردمصاحبهقریرگررتدا.میاانگینزماانجلساات1338-33تحصیلی

،11در بهترتیبتارمیاکتااژاد ،61یعلومژایه،دقیقهبود.دردوره

درصاا(4/57در )35شود.درمجماوع،در یجریمی12،12،13،14

در ،تارمچماارم8در ،تارمساوم7در ،تارمدوم6شام ترمیول

روباود.یاییروباهدر یزنظردینشجویانباچالش5ژدجمدر وترم3

 ایولیهیساتخریشگردیاا.ژا یزحاذ، اایایتکاریریویدغاام176

مؤلفاه36ییصلیو ابهدس آما هدرچمارحیطه131 ایایمشابه،

طریحای،یجاری،یرزشایابیدینشاجوو»یاییصلیشام قریردیدهشا.مقوله

،5ودرو عملای15،یجارییدرو نظاری6 هطریحی«ییحررهررتار

مؤلفاهدیشاتدا.بیشاترینرریوینای6ییوررتاارحرراه4یرزشیابیدینشجو

درصاایزدرو 2/43در (وشام 32چالشدریجرییدرو نظری)

درصاا(حجاممحتاویباادر تداسابنایشا .1/34در )12بود.در

شااهیاا،بیشاترینچاالشمطارحم درزیرمقولاهی انایشتنطرحدوره

درصا(یزسویدینشجویاندرطریحیگازیرشگردیاا.دریجاریی1/41)

درصاا(1/14در )5درو عملی،نامداسببودنتجمیزیتووسای در

ییرزشیابیدینشجو،نقصرسیاگیباهیعتریضااتدینشاجویانودرمقوله

درصا(توساطدینشاجویانر ارشاا.1/34در )12درموردآزموندر

درصا(،بیشاترینچاالش1/31در )11ناژذیریدرنقاناژذیریوینعطا،

(.1یییستادبود)جاولیزسویدینشجویانیزنظرررتارحرره
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 های اصلی و فرعی های دروس بر اساس مقوله . فروانی چالش1جدول 

 درصد تعداد ی فرعی )چالش( مقوله ی صلی مقوله ردیف

 40 14( 0/40) ی کامل عدم طرح دوره طراحی 1

 9 3( 0/9) ی ملی ها با برنامه ناهماهنگی سرفصل 2

 14 5( 0/14) ی ملی ناهماهنگی ساعت با برنامه 3

 6 2( 0/6) ناهماهنگی منابع با منابع وزارت )کتاب، جزوه، اسالید، فیلم و...( 4

 11 6( 0/11) ناهماهنگی تعداد صفحات منابع با واحد )کتاب، جزوه، اسالید، فیلم و...( 5

 11 4( 0/11) نامشخص بودن معیارهای ارزشیابی تکوینی و پایانی 6

 16 34( 0/16) جمع

دروس  اجرا 1

 نظری

 14 5( 0/14) نامشخص بودن اهداف درس

 11 4( 0/11) نبود تناسب محتوای دروس با اهداف 8

 34 12( 0/34) نبود تناسب حجم محتوا با واحد 9

 11 6( 0/11) نامنسجم بودن محتوا 10

 11 4( 0/11) عدم رعایت ترتیب و توالی محتوا 11

 9 3( 0/9) تناسب محتوا با بالین نبود 12

 20 1( 0/20) تناسب تعداد جلسات و ساعات کالس با حجم محتوا نبود 13

 9 3( 0/9) نبود مشارکت دانشجویان 14

 14 5( 0/14) روز نبودن اسالیدها و منابع معرفی شده به 15

 14 5( 0/14) در دسترس نبودن اسالیدها و منابع معرفی شده 16

11 
ی درس در طی زمان کالس )مقدمه، مطلب اصلی،  نبود سازماندهی مناسب ارایه

 بندی و استراحت( جمع

(0/26 )9 26 

 11 6( 0/11) نبود ترغیب تفکر، تحلیل و جستجوگری در مورد مطلب 18

 14 5( 0/14) نبودن و عدم رفع اشکاالتپاسخگو  19

 29 10( 0/29) عدم استفاده از نظرات دانشجویان و در صورت نیاز تغییر روند 20

 23 8( 0/23) یادگیری در منابع نبودن مفید 21

  92( 2/43)   جمع

دروس  22

 عملی

 6 2( 0/6) نقص رعایت اصول ایمنی

 14 5( 0/14) نامناسب بودن تجهیزات و وسایل 23

 6 2( 0/6) نبود تناسب با سرفصل دروس 24

 6 2( 0/6) ی بازخورهای مفید و سازنده نبود نظارت به عملکرد دانشجویان و ارایه 25

 6 2( 0/6) شده با کاربردهای بالینی ارتباطی دروس عملی ارایه  بی 26

 1/6 13( 1/6) جمع

 11 6( 0/11) با سرفصل و منابع معرفی شده تطابق کم سؤاالت ارزشیابی دانشجو 21

 20 1( 0/20) تناسب کم تعداد سؤال با حجم هر درس 28

 20 1( 0/20) ترم و... ترم یا پایان نقص رعایت معیارهای ارزشیابی در مباحث کالسی و امتحانات میان 29

 34 12( 0/34) نقص رسیدگی به اعتراضات دانشجویان در مورد آزمون 30

 15 32( 0/15)  جمع

ای  رفتار حرفه 31

 استاد

 26 9( 0/26) تعامل نامناسب و عدم احترام به دانشجو

 20 1( 0/20) برداری نامناسب زمان کالس به مطالب مرتبط بهره 32

 31 11( 0/31) ناپذیری نقدناپذیری و انعطاف 33

 11 6( 0/11) انگیزگی و نگرش منفی بی 34

 11 4( 0/11) نظم، مقررات، تعهد و مسؤولیتنقص رعایت  35

 14 5( 0/4) ها ناهماهنگی مدرسان یک درس در یک گروه دانشجویی یا بین گروه 36

 1/19 42( 1/19) جمع

 100 213( 100) کل جمع
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تاوینباهدینشجویانژیشدمادیایمشتر ینیزدیشتدا هیزآنجملهمی

تارمومویردیشااره ارد اهدردرو مماموسادگین،یمتحاانمیاانیین

یایتصویریوریلمجما آماوزشترمجایگانهبرگزیرشود.یزرسانهژایان

یایمختلفنیاازباهتغییارترموترمیستفادهگردد.چیاماندرو دریک

دیرد.زمان ال درو سدگینوسخ ،بمتریس بهصبحمدتقا شاود.

لبمممدرو بهجلساتآخارمو اولنشاود.تعاایدیساتادیندریارمطا

یایمختلافدینشاجویی)زوشودر  مترشوناوبمتریس برییگروه

صاورتماوردیتردرییرینباهررد(یکسانباشدا.مطالبشای و اربردی

(Caseتاری شود.یرتباطدینشجویانسر اال بیشاترشاود. میتاه)یی

گیارییعضاایعلاومژایاهوباالیدیمارتبطباادر وتصامیممشتم بار

یحجاممحتاویییاردر بارمبداایسررصا درو مدطبا باادرباره

یملیتشکی گردد.برنامه



 بحث

یملیژزشکیعماومیدریایبرنامهیاو استیدرژهویشحاضر،چالش

سااالیولسااالتحصاایلییژزشااکییصاافمان ااهدرناایمدینشااکاه

یسااختاربهیجریگذیشتهشاهبود،یزنظررریگیرینباامصااحبه33-1338

یگروییبررسیگردیا.حاودنیمییزدرو علاومژایاهبااچاالشرتهیا

یای یفیحا ییزوجوددودستهتجار مثبا ومدفایروبود.یارتهروبه

یماایزباود،1336یملیمصاو ساال دداهبرنامهبرییدینشجویانتجربه

یبرینگیازیاا،یصالیمطالعاهزیوچاالشجایی هتبیینعویم آسیبآن

ییملایژزشاکیعماومیدرچماارمقولاهیایبرناماهحاضربود،چالش

بداایگردیاا.دساته«یییساتادطریحی،یجری،یرزشیابیوررتارحرره»یصلی

ییاای،»یاایترینمشکالتدینشجویانژزشاکی رمانشااهدرحیطاهممم

(و11«)ریاازی،مااایری ،یخااالقویرزشاایابیدینشااجوآموزشاای،برنامااه

ترینمشکالتآموزشیدینشجویانیستعایددرخشااندینشاگاهعلاومیصلی

ریازیآموزشای،ماایری آموزشای،برناماه»یژزشکییزددرژاد حیطاه

(بود اهباانتاای تحقیا 12«)یرزشیابی،ییای،آموزشیوروشتاری 

ریمخوینیدیش .ررتارمداسبونقاشیلگاوباودنیساتاد،یزجملاهحاض

ررتاار»ییااباود اهدردلطبقاه ایایژرتکاریرمساتخرشیزمصااحبه

تارینساب باهقریرگرر ودرژهویشحاضربهشک ژررنا «ییحرره

یعداوینطبقاهمالحظهیس وبهدلی ییمیا آن،باهسایرمطالعاتقاب 

تاوینتوجاهزیاادمصااحبهشا.یزعل آنریماییدرنظرگررتهیجایگانه

یااای ااایشینگیاازه،رقاااینیرتباااطمداساابوشااوناگانبااهچااالش

ناژذیریبعضییستادینر رنمود هموجبشاهیسا درتجاار ینعطا،

شوناگان،نقشبارزیبهخودیختصا دیا.مصاحبه

شاهیزسویدینشاجویان،بیشترینچالشمطرحنایشتنطرحدوره

مورقیا میازیندرسای،یدورهیاکطریحایبود.«طریحی»یدرمقوله

بازدیرنااه،عویما  اایشباورهدطرح(.13)دیامییرزییشریتاری 

نتای تحقی حاضار(.14)شودمی ال زمانیزبمیدهییستفادهمدجربه

خصاو طارحدورهوبخشویمکارین هدریایژهویشنیکبایارته

خاوبی(،مشابم دیش .یگارطارحدورهباه15شا)طرحدر ینجام

شاهیزساویدینشاجویانیزیایمطرحطریحیویجریشود،سایرچالش

جملهتداسابسااع  اال ،مدبا در ومعیاریااییرزشایابیررا 

خوییاشا.

تعااید،نبودتداسابحجاممحتاویو«یجرییبرنامهدرسی»یدرمقوله

یاایجلساتوساع یر ال باامیازینویحاادر ،یزجملاهچاالش

یممیازیویمکاارینییصلییزسویدینشجویانبود.مطالعاهشاهمطرح

یمشکالتآموزشییزنظردینشجویاندینشگاهعلومژزشکییازددرزمیده

( هباانتاای بررسایحاضارمطابقا دیشا .بداابریین،12ینجامگرر )

ییتصور ددا هماویدماوردنیاازریزینومجریاننبایامحتویریبستهبرنامه

نمایدا،بلکهآثاارحاصا یناوبهرینرریگیرمدتق میریدردیخ آنریخته

(.16گیرد)یادگیری،مار ورریگیررینیزدربرمی-یاییاددیییزرعالی 

یعتریضااتدینشاجویان،درمقولهیرزشیابیدینشجو،نقصرسیاگیبه

نقصرعای معیاریاییرزشیابیدرموردآزمونوتداسب متعاایدساؤیل

باحجمیردر ،توسطدینشجویانژرتکاریرر ارشاا.یصا یساسایدر

یرزیابی،ییجادررص برییدینشجوجم دریار بازخوردراوریوتفکار

وعملکردمطلاو یآن،درنتیجه ایشراصلهمیانعملکرد دونیدرباره

یایی هینتظاریتسطحبااالییعضاایییاأتعلماییززمونآ(.17یس )

 ددااویادگیریرینشاندیدا،دینشجوریباهیاادگیریعمیا تشاوی مای

سادجدا،دینشاجوریجایدرکورمممییایی هقارتحارظهریبهآزمون

ناژاذیری،،ینعطاا،(.نقاناژاذیری18نمایداا)بهیادگیریسطحییایی می

شااهیزتعام نامداسبوعامیحتریمبهدینشاجو،بیشاترینچاالشمطارح

یییساتادباود.یغلابعویما ماؤثردرسویدینشجویانیزنظرررتارحرره

یثربخشیتاری یستادین،تابعییزرویباطباینیساتادودینشاجویساتداو

ومطلاو باینیساتادینویقاوییا،تدمااباادیشاتنریبطاهدستیابیبهآن

دیا اهعاویملیماندااژذیریس .نتای مطالعاتنشانمیدینشجویانیمکان

(،دربرقاریری21(وصابروحوصاله)13جااومداساب)رویایباهگشاده

یرتباطمداسبمیانیستادودینشجومؤثریس .

درشرییطرعلی،باتوجهبهیین اهنظاامیباریینظاارتباریجاریی

یایدرسیوجودنایردوبعضییزیساتادینخاودیدرسیدر ال برنامه

شاود اهررییداادیندا،ژیشدمادمییدرسیملینمیریملزمبهیجرییبرنامه

یدرسیطریحیومایرینآموزشیدرسطوحمختلفملازممایری برنامه

ریازیهیبرنامایااو میتاهبهیجریگردنا.یمچدین،شورییماایرینگاروه

یدرسیبرگازیرشاود.بمتاریسا درسیباتویتربیشتربرییژیگیریبرنامه

یاایااوطارحدر رسانیمداسبطرحدورهیابهمدظوریطالعدرگاهگروه

یانظارتشود.غدیوبروزوبهطورمستمربرعملکردآن

مدظاوریدرسیباهیایمورقی برنامهشداسایینقاطضعفوچالش
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رباطوشداسااییتغییاریت،یصاالحاتویبازخوردبهمساؤوالنریییهیر

یدرسی،نقااطسازیمایری برنامهیرییکاریایالزمدرجم زمیدهیرییه

تاوینباهیاایتحقیا ماییحاضربود.یزجملاهمحااودی قوتمطالعه

یمکاری مبعضایرریگیارینباهخصاو تارمبااالتربارییشار  در

ویییشاره رد هباجلبیمکااریآناانیزطریا شاوریییگرمصاحبه

مشاورینجوینومسؤوالندینشکاه،تاحاودیح شاا.یزطار،دیگار،

یقایمریدرکنکردهبودناوباهیملی،مشکالتبرنامهدینشجویانبرنامه

شاهدیشاتهتوینستدانگرشجامعینسب بهتغییریتینجامطورطبیعینمی

چدین،بهدلی رعای یصولیخالقیوحف محرمانگی،باوجاودباشدا.یم

یاخوددیریشا.یاویسامییستادین،یزر رآنیستخریشیسامیدر 



 گیری نتیجه

یملایژزشاکیعمااومی،یبرناماهیعلاومژایاهیزنظاردینشاجویاندوره

یادرچماارروبود.چالشیاییروبهدرصادرو ییندورهباچالش4/57



باود«ییطریحی،یجری،یرزشیابیدینشجووررتارحرره»ییصلیشام مقوله

 هبیشترینرریوینایچاالشباهیجارییدرو نظارییختصاا دیشا .

ی ام ،نامتداسببودنحجاممحتاویبااسااع در ،نایشتنطرحدوره

قاصرسایاگیباهنامداسببودنتجمیازیتووساای دردرو عملای،ن

ناژاذیرییعتریضاتدینشجویاندرآزمونودرنمای ،نقاناژذیریوینعطا،

شاهیزسویدینشجویانبود.یایمطرحیستاد،بیشترینچالش



 تشکر و قدردانی

یژااااهویشحاضااااربرگررتااااهیزطاااارحتحقیقاااااتیباااااشااااماره

IR.MUI.RESEARCH.REC.1399.019باشا هباحمایا ماالیمی

مر زملیتحقیقااتآماوزشژزشاکییصافمانینجاامشاا.بااینوسایله

یعلاومژایاهنویسداگانیزتماامییعضاایییاأتعلمای،رریگیاریندوره

یژزشاکییدینشاکاهژزشکیعمومی،شورییمشاورینجوینوییأترئیسه

آورنا.می هدرینجامیینمطالعهیمکارینمودنا،تشکروقاردینیبهعم 
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Abstract 

Background: In order to identify the challenges and shortcomings of the basic medical sciences course based on 

the Iranian national curriculum, and to offer proposed solutions to solve possible problems, the implemented 

curriculum was reviewed by the learners. 

Methods: This study was conducted by program evaluation method in Isfahan Medical School, Iran, during the 

first semester of 2019-2020. Participants in this study included 76 students of basic science course of the national 

entrance program, starting their education from October 2017 or later, purposefully selected from students 

interested in education and with a grade point average of above. With structured group interviews, 61 lessons 

were examined. All interviews in the form of guidance, were recorded, handwritten, and typed. Then, it was 

analyzed by quantitative content analysis (percentage and frequency). 

Findings: A total of 35 courses, including 6 in first semester, 7 in second semester, 8 in third semester, 9 in 

fourth semester, and 5 in fifth semester, faced challenges for the students. A total of 176 initial codes were 

extracted. Finally, 131 codes were obtained, which were placed in 4 main domains and 36 components. The 

main categories included design with 6 components, implementation with 15 components, student evaluation 

with 5 components, and professional behavior with 6 components. The highest frequency of challenges was in 

the implementation of theoretical courses (92 lessons) which included 43.2% of the courses. 

Conclusion: Nearly half of the basic science courses in the National General Medicine Program faced 

challenges for students. The most frequent challenge was in the implementation of theoretical courses. Lack of a 

complete course plan in the category of design, disproportionate volume of content with class hours in the 

category of theoretical courses, inadequacy of equipment and tools in the category of practical courses, failure to 

handle student protests in the category of student evaluation, and finally liquidity and inflexibility in the category 

of teacher professional behavior was the most challenged by students. 
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