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١٠٧

  و علوم پزشکی شیراز هاي شیراز بررسی مقایسه اي اجراي طرح درس توسط اساتید در دانشگاه
  

  7هاشمیه چهره ، 6الهه توسلی ،5مریم قلندري ،4ذبیح اله قارلی پور ،2 فاطمه حسینی، 3فریبا قهرمانی ،2 داشدبیکامل قبادي، 1رقیه امیدي
 

 کی شهید بهشتی تهرانمرکز تحقیقات پروتئومیکس، دانشگاه علوم پزش) 1

  گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر) 2
  دانشگاه علوم پزشکی شیراز، و تغذیهدانشکده بهداشت،  اپیدمیولوژيگروه) 3

  قمدانشگاه علوم پزشکی  ، دانشکده بهداشت،بهداشت عمومی گروه) 4
  ه علوم پزشکی همداندانشگا بهداشت، دانشکده اپیدمیولوژي، گروه) 5
  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده بهداشت، ،کمیته تحقیقات دانشجویی) 6
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 درس، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیرازطرح  :واژه هاي کلیدي       
 

                                                        
 گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر :نویسنده مسئول* 

Email:  hoseinif@yahoo.com 

   چکیده 
اد در ابتداي جلسه ارائه می شود یکی از مهم ترین و مؤثرترین  برنامه ریزي و اهداف یک درس که توسط است:مقدمه

جمع بندي این پارامترها در پایان درس و ارائه خالصه اي از برنامه جلسه آتی از اهمیت . عوامل در روند یادگیري فراگیران می باشد
هاي آموزشی رشته  درس، در گروهچند سالی است که ضرورت تدوین طرح . ویژه اي جهت یادگیري دانشجویان بر خوردار است

به همین دلیل این مطالعه جهت بررسی نحوه اجراي طرح درس و . هاي علوم پزشکی به گونه اي فراگیر مطرح گردیده است
  .مقایسه آن در دانشگاه هاي شیراز و علوم پزشکی شیراز انجام شد

 نفر از دانشجویان دانشکده هاي 508ي بر رو) cross-sectional(این مطالعه به صورت مقطعی :مواد و روش ها
 درصد از دانشجویان 5انجام شد، که از هر دانشگاه )  نفر291(و دانشگاه شیراز)  نفر217(مختلف دانشگاه هاي علوم پزشکی شیراز

ان به صورت تصادفی خوشه اي انتخاب شدند و از هر دانشکده نیز با توجه به نسبت دانشجویان آن دانشکده به کل دانشجوی
  .دانشگاه نمونه انتخاب گردید

زن شرکت داشتند که میانگین )  درصد1/56( نفر285مرد و )  درصد9/43( نفر 223در این مطالعه  :یافته هاي پژوهش
در این مطالعه مشخص شد که رعایت طرح درس در ترم هاي مختلف یکسان بود و تفاوتی در دو دانشگاه  .  سال بود22سنی آن ها 
 و 33به طوري که میانگین نمره رعایت اجراي طرح درس در دو دانشگاه علوم پزشکی و شیراز به ترتیب ) P>0.05(.مشاهده نشد

استفاده اساتید از منابع . استفاده از وسایل کمک آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی نسبت به دانشگاه شیراز بیشتر بود.  بود60 از 34
 و در دانشگاه شیراز در حد متوسط بود که این اختالف از نظر آماري معنی دار می جدید علمی در دانشگاه علوم پزشکی خوب

در مطالعه حاضر ایجاد انگیزه در دانشجویان براي مطالعه و پژوهش در حد پایین، ولی موارد دیگر در حد خوب ) P<0.05.(باشد
  .  ارزیابی گردید

شجویان به منظور رفع مشکالت و نارسایی هاي سیستم شناسایی عوامل مؤثر بر یادگیري دان :بحث و نتیجه گیري
در این مطالعه مشاهده گردید میزان آگاهی دانشجویان از طرح درس در سطح متوسطی می باشد و در . آموزشی بسیار مهم است

از وسایل کمک استفاده بیشتر . دانشگاه هاي شیراز و علوم پزشکی شیراز از وسایل کمک آموزشی در حد پایینی استفاده می شود
براي . آموزشی و استفاده از منابع جدید علمی از مزیت هاي اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به دانشگاه شیراز می باشد

کاهش نقاط ضعف در هر دو دانشگاه می توان با برگزاري گارگاه هاي آموزشی براي اساتید قدم هاي مؤثري برداشت تا دانشجو 
علم باشد و قدري نیز در تولید علم تالش کند تا شاهد پیشرفت روزافزون دانشجو و دانشگاه در زمینه هاي کمتر مصرف کننده 

   .علمی و پژوهشی باشیم
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 و همکارانفاطمه حسینی ... س توسط اساتید در دانشگاه هايرح دربررسی مقایسه اي اجراي ط

 ١٠٨

 
  قدمهم

در هر فرایند آموزشی افرادي به عنوان ماده اولیه         
 انفعاالتی روي آن   وارد نظام آموزشی می شوند و فعل و       

گیرد  تا بـه عنـوان مـاده تولیـدي کارگـاه       ها انجام می  
،  افرادي فرهیخته وارد جامعـه شـوند       آموزش، به صورت  

سـازند،   ام هاي آموزشی را از هم متمایز مـی        چه نظ  آن
فعل و انفعال هاي درون مجموعه آموزشی اسـت و گـر          
 نه هدف تمام نظام هاي آموزشـی، آمـوزش و پـرورش            

استاد از ارکان مهم آموزش محـسوب      . )1(،هاست انسان
می شود و در امر آموزش  نه تنها نحوه تدریس مدرس،            

دانــشجویان و بلکــه کلیــه رفتارهــاي او در جلــب نظــر 
بررسی ها نـشان داده     ).  3،2(،ثر است مؤکیفیت آموزش   
ثرترین عامل در ایجاد انگیـزه فراگیـري        ؤاند که استاد م   

لفـه هـاي مربـوط بـه اسـتاد          ؤم از. در دانشجویان است  
عالقه او به امر آموزش و یادگیري و نیز رعایت نظـم و             

 یافتـه هـا  ). 4(،مقررات آموزشی توسط استاد را می باشد     
دهنـد کـه دانـشجویان حـضور در کـالس را             نشان می 

براي فهم مطالب ضروري می دانند، اما نحـوه تـدریس           
 او را در  مـؤثر عضو هیئت علمی است که میزان حـضور         

جالـب  . )5(،کالس درس و ادامه دوره تعیـین مـی کنـد          
توجه آن که شیوایی بیان، تـسلط اسـتاد در درس مـورد          

 درس و آمــادگی تـدریس، نحـوه سـازماندهی و تنظـیم    
براي کمک به رفـع مـشکالت دانـشجویان بـه عنـوان             
ویژگی هاي یک استاد خوب، انتخاب شده و مهم ترین           

تسلط بر درس مورد تدریس بوده      معیار یک استاد خوب     
ل مستلزم پیوند   آدستیابی به یک تدریس ایده      ). 6(است،

هاي محکمی بین اهداف درس و روش هاي یاد دهـی           
ینـد  اتـدریس فر  ). 7(،ویان مـی باشـد    و یادگیري دانشج  

گروهی و تعاملی دو طرفـه مـی باشـد کـه در طـی آن               
پـذیري  تأثیرفراگیر و آموزش دهنده، هر دو از همـدیگر          

تدریس بیان صریح استاد از آن چیزي اسـت کـه           . دارند
 طـرح درس توصـیف کتبـی        ).8(،باید یـاد گرفتـه شـود      

چـه  فرآیند آموزش است که در آن نشان داده می شـود            
چیزي، با چه روشی، در چـه زمـان و مکـانی بایـد یـاد                
گرفته شود و دانشجویان چگونه ارزیـابی خواهنـد شـد،           
باید دانست که ظرفیت انسان بـراي یـادگیري محـدود           

 دانـش را  ند همه مهارت ها و توااست و هیچ کس نمی  

برنامه ریزي درسی، اقتصادي کردن توانایی      . کسب کند 
برنامـه ریـزي و اهـداف       . )9،10(،محدود یادگیري است  

یک درس که توسط استاد در ابتـداي جلـسه ارائـه مـی        
ترین عوامـل در رونـد      مـؤثر تـرین و     شود یکی از مهـم    

جمع بندي این پـارامتر هـا       . یادگیري فراگیران می باشد   
چنین ارائـه خالصـه اي از برنامـه          در پایان درس و هم    

ــادگیري      ــت ی ــژه اي جه ــت وی ــی از اهمی ــسه آت جل
چنــد سـالی اســت کــه  . جویان بــر خـوردار اســت دانـش 

هـاي آموزشـی     ضرورت تـدوین طـرح درس، در گـروه        
رشته هاي علوم پزشـکی بـه گونـه اي فراگیـر مطـرح               

هـا بـا توجـه بـه         در این راسـتا دانـشگاه     . گردیده است 
هاي مدیران آموزشی خـود اقـدام بـه          دیدگاه امکانات و 

جـراي  هـاي آموزشـی ا     ها و گردهمایی   برگزاري کارگاه 
در چندین  . تدوین طرح درس و روش تدریس نموده اند       

دانشگاه این اقدامات ارزشیابی گردیده اسـت کـه نتـایج         
. آن در سه همایش کشوري آموزش پزشکی ارائه گردید        

بررسی این مقاالت نشان می دهد که بین دست آوردها          
قابـل  , )GAP(فاصله, ها و اهداف برگزاري این آموزش     

بـا  ) GAP( آسیب شناسی این فاصله    .توجهی وجود دارد  
در نظر گرفتن شاخص هاي اساسـی جدیـد در آمـوزش         

ــ،پزشــکی -یــاددهی«ویــژه شــاخص هــاي فراینــده  ب
 یکی از این    ،به عنوان مثال  .  قابل انجام است   »یادگیري
ها فـراهم    میزان فرصتی است که در کارگاه  ،ها شاخص

 علمـی بـر اهمیـت و جایگـاه          هیئـت  ءمی شود تا اعضا   
ن طرح درس تفکر و تعمق نمایند و آگاهی عمیـق           تدوی

هـا حاصـل      بیشتري براي تـدوین طـرح درس       هو انگیز 
 هیئتمیزان مشارکت فعال اعضاي     , شاخص دوم . دگرد

ها به صورت ارائه تجارب گذشته است        علمی در کارگاه  
هـا و   طـرح درس ,  علمـی  اعضاء هیئت که در این مورد     

و با روشـی علمـی   روش تدریس خود را ارائه می نمایند   
هـاي کوچـک کارگـاه      نقد و بررسی و اصالح در گـروه       

شـاخص   ).تمرین عملـی روش تـدریس  (انجام می گیرد
میزان فرصتی است کـه نظـام آموزشـی دانـشگاه         , سوم

 ،ها فراهم می آورد تا همکاران پس از شرکت در کارگاه         
و نتایج آن را ارزشـیابی نماینـد      کار برند ه  آموخته ها را ب   

ارائه و اصالح و تکمیـل      ،  هاي دوره اي   ردهماییو در گ  
  .گردد
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١٠٩

که دانشگاه هـاي شـیراز و علـوم          با توجه به این   
پزشکی شیراز از دانشگاه هاي مادر ایران به حساب مـی     

دست آمده از این دو دانشگاه می تواند       ه  آیند، لذا نتایج ب   
 بیانگر نحوه اجراي طرح درس توسط اساتید در دانشگاه        

چنین این نتایج می تواند الگویی       شد و هم  هاي کشور با  
براي دانشگاه هاي درجه دو و سه کشور باشد، تا بتوانند           
در پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی دانشجویان اسـتفاده        

  . الزم را ببرند
  ها مواد و روش

 ) cross-sectional(این طرح به صورت مقطعی      
   نفر از دانـشجویان  دانـشکده هـاي مختلـف          508روي  

و دانـشگاه   )  نفر 217( دانشگاه هاي علوم پزشکی شیراز    
 از   درصـد  5انجام شد،که از هر دانشگاه      )  نفر 291(شیراز

بـه روش نمونـه گیـري       صورت تصادفی   ه  دانشجویان ب 
خوشه اي انتخاب شدند و از هر دانشکده نیز با توجه بـه   
نـسبت دانــشجویان آن دانــشکده بــه کــل دانــشجویان  

نامـه تهیـه شـده       پرسش.  گردید دانشگاه نمونه انتخاب  
 االتوسـ حاوي متغیر هاي دمـوگرافیکی دانـشجویان و         

مربوط بـه طـرح درس و چگـونگی اسـتفاده از وسـایل              
آموزشی، نحوه تدریس و ارتباط اساتید بـا دانـشجو بـود        

داده هـاي   . که توسط خود دانـشجویان تکمیـل گردیـد        
  به کـامپیوتر  SPSSوسیله نرم افزاره جمع آوري شده ب

 کــاي  وt-testداده شــد و بــا اســتفاده از آزمــون هــاي 
  .  مورد تجزیه تحلیل قرار گرفترئاسکو

    ي پژوهشیافته ها
 دانشجوي شرکت کننده در ایـن تحقیـق         508از  

ــر223 ــد9/43( نف ــردان و )  درص ــر285را م  1/56( نف
 را زنان تشکیل می دادند که میـانگین سـنی آن          ) درصد

از شـرکت   )  درصـد  7/42( نفـر  217.  سـال بـود      22ها  
کنندگان در مطالعه از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی        

از دانشجویان دانـشگاه شـیراز      )  درصد 3/57( نفر 291و  
)1جـــــــــــدول شـــــــــــماره .(بودنـــــــــــد

 
  

   فراوانی دانشجویان شرکت کننده در تحقیق بر.1شماره  جدول
  اساس مقطع تحصیلی، جنسیت و دانشگاه

  درصد  تعداد  مقطع تحصیلی
   % 9/4   25  انیکارد

   % 1/82   417  کارشناسی
   %5/4   23  کارشناسی ارشد

   % 7/7   39  دکترا
   % 8/0   4  نامشخص

  درصد  تعداد  جنسیت
  % 43/ 9   223  مرد
   % 1/56  285  زن

  درصد  تعداد  دانشگاه
   % 7/42  217  علوم پزشکی شیراز

   % 3/57   291  دانشگاه شیراز
  

 و 7 و 4-6، 1-3 هاي دانشجویان به سه گروه ترم
در این . باالتر تقسیم شده و مورد بررسی قرار گرفتند

مطالعه مشخص شد که رعایت طرح درس در ترم هاي 
و تفاوتی در دو دانشگاه  مشاهده . مختلف یکسان بود

 به طوري که میانگین نمره رعایت )P>0.05.(نشد
اجراي طرح درس در دو دانشگاه علوم پزشکی و شیراز 

ارائه طرح درس توسط .  بود 60 از34 و 33تیب به تر
 خوب بوده و تفاوتی در دو دانشگاه مشاهده نسبتاًاساتید 

نشد، استفاده از وسایل کمک آموزشی در دانشگاه علوم 

پزشکی نسبت به دانشگاه شیراز بیشتر بوده و این 
طور ه  ب)P<0.100.(تفاوت از نظر آماري معنی دار است

یل کمک آموزشی درهر دو دانشگاه کلی استفاده از وسا
استفاده اساتید از منابع جدید . باشد در حد پایین می

علمی در دانشگاه علوم پزشکی خوب و در دانشگاه 
شیراز در حد متوسط بوده که این اختالف از نظر آماري 

حضور به موقع « از نظر)P<0.05.(معنی دار می باشد
 درسی ارائه مطالب«، »اساتید در محیط آموزشی

رعایت تناسب مطالب «، »متناسب با اهداف درسی
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رعایت ترتیب و توالی «، »درسی با سطح فراگیران
، »تسلط اساتید بر مطالب درسی«، »مطالب درسی

تناسب میان امتحان و «، »انجام حضور و غیاب«
برخورداري از قدرت بیان « و »مطالب گفته شده

اري بین  در حد خوب مشاهده شد و از نظر آم»مناسب
چنین  دو دانشگاه اختالف معنی داري وجود نداشت؛ هم

، »میزان آگاهی دانشجویان از طرح درس«از نظر 
میزان  «،»مشارکت دانشجویان در بحث و کار گروهی«

، »ارتباط نحوه تدریس اساتید با فضاي آموزشی
طرح « و »توانایی اساتید در ایجاد ارتباط با دانشجویان«

 در حد متوسط ارزیابی شد که از »مثال هاي کاربردي
. نظر آماري اختالف بین دو دانشگاه معنی دار نمی باشد

در این مطالعه مشخص شد که در هر دو دانشگاه مقطع 
تحصیلی بر نحوه برخورد اساتید با دانشجویان و 
وضعیت ظاهري استاد بر یادگیري و توجه دانشجو به 

انگیزه براي  می باشد و ایجاد مؤثرمطالب ارائه شده 
هر دو دانشگاه در سطح پایینی  مطالعه و پژوهش در

قرار دارد که از نظر آماري اختالف معنی دار نمی 
   )  2  شماره جدول(.باشد

  
  
  

   بررسی اجراي طرح درس در دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه شیرازاالتوس مقایسه پاسخ به .2  شمارهجدول
  عنوان  ( % )یف ضع  ( % )متوسط   ( % )خوب 

  دانشگاه شیراز  علوم پزشکی  دانشگاه شیراز  علوم پزشکی  دانشگاه شیراز  علوم پزشکی

 
 
P  

 P>0.05  5/15  4/18  3/42  9/36  2/42  7/44  میزان آگاهی دانشجویان از طرح درس
 P>0.05  7/13  3/12  8/38  1/33  5/47  6/54  ارائه طرح درس توسط اساتید در ابتداي جلسه

 P>0.05  1/2  8/2  9/17  4/12  80  8/84  ساتید در محیط آموزشیحضور به موقع ا
 P>0.05  5/5  7/3  5/27  5/23  67  8/72  ارائه مطالب درسی متناسب با اهداف درس

 P>0.05  5/5  2/3  9/28  29  6/65  8/67  رعایت تناسب مطالب درسی با سطح فراگیران
 P>0.05  8/4  1/4  2/28  30  67  9/65  رعایت ترتیب و توالی مطالب درسی

 P>0.05  19  7/15  6/39  35  4/41  3/49  طرح مثال هاي کاربردي
 P>0.05  2/51  24  3/31  1/40  5/17  9/35  استفاده از وسایل کمک آموزشی

 P>0.05  4/25  3/27  8/37  5/43  8/36  2/29   و کار گروهیثمشارکت دانشجویان در بح
 P>0.05  2/5  2/3  22  4/24  8/72  4/72  تسلط اساتید بر مطالب درسی

 P>0.05  2/17  3/8  4/36  7/32  4/46  59  استفاده از منابع مناسب و جدید علمی
 P>0.05  6/8  5/6  6/20  2/15  8/70  3/78  انجام حضور و غیاب توسط اساتید

 P>0.05  4/11  7/8  5/27  8/23  1/61  5/67  میزان تناسب میان امتحان و مطالب گفته شده
 P>0.05  7/4  3/2  2/16  6/27  1/79  1/70  تناسب درس تدریس شده با تخصص اساتید

 P>0.05  1/3  5/6  4/24  18  5/72  5/75  تمایل شما به اجراي طرح درس توسط اساتید
 P>0.05  7/11  2/9  8/37  8/31  5/50  59  ارتباط نحوه تدریس اساتید با فضاي آموزشی

 P>0.05  4/13  8/8  9/29  30  7/56  2/61  تأثیرپذیري استاد از مقطع تحصیلی دانشجو در نحوه برخورد
 P>0.05  6/7  8  8/27  6/23  6/64  4/68  تأثیر وضعیت ظاهري اساتید بر یادگیري دانشجو

 P>0.05  8/4  6/4  1/25  2/33  1/70  2/62  برخورداري اساتید از قدرت بیان مناسب
 P>0.05  9/17  3/14  7/32  6/39  4/49  1/46  قدرت ایجاد ارتباط با دانشجویان

 P>0.05  4/33  1/34  8/32  2/39  8/33  7/26  و پژوهش در بین دانشجویانایجاد انگیزه براي مطالعه 
  

  بحث و نتیجه گیري
 بر یادگیري بسیار وسـیع  مؤثرجا که عوامل     از آن 

ــع     ــل در رف ــن عوام ــایی ای ــستند، شناس ــسترده ه و گ
ــم    ــی مه ــستم آموزش ــاي سی ــایی ه ــشکالت و نارس م

این مطالعه نشان داد کـه در دانـشگاه هـاي       ). 11(،است
راز و علوم پزشکی شیراز از وسایل کمک آموزشی در          شی

ـ           کـه توسـط     یحد پایینی استفاده مـی شـود، در تحقیق
 در دانـشگاه علـوم پزشـکی        ،)12(،جوادیان و همکـاران   

بابل انجـام گرفتـه مـشاهده شـد کـه کمتـرین میـزان               
کارگیري وسایل کمک   ه  رضایت دانشجویان مربوط به ب    

و یـا عـدم اسـتفاده      ...) اعم از صمعی، بصري و    (آموزشی
ایـن مـی توانـد      .  و دقیق از این وسایل مـی باشـد         مؤثر
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که وسایل و امکانـات      ناشی از دو عامل باشد، یکی این      
طور کـافی موجـود نمـی باشـد و در           ه  کمک آموزشی ب  

حقیقت نوعی فقر امکانات وجود دارد و یا اساتید تمایلی          
ن و   در مطالعـه جوادیـا     .به استفاده از این وسایل ندارنـد      

ـ  « همکاران مواردي از قبیل    موقـع در محـیط     ه  حضور ب
تـسلط  « ،»اولویت تدریس مطالب ضروري   « ،»آموزشی

ایجـاد انگیـزه بـراي مطالعـه و         «و» بر موضـوع درسـی    
را به عنوان موارد مهم و در خور توجه اسـاتید         » پژوهش

در ). 12(، ارزیـابی کـرده بـود   »خوب«در تدریس نظري    
 که استفاده بیشتر از وسایل      مطالعه حاضر نشان داده شد    

کمک آموزشی و استفاده از منابع جدید علمی از مزیـت           
هاي اساتید دانـشگاه علـوم پزشـکی شـیراز نـسبت بـه        
دانشگاه شیراز می باشد که البته این امر مـی توانـد بـه              

ه دلیل تفاوت در رشته هاي تحصیلی دو دانشگاه باشد ب         
ري بـه  طوري که رشته هاي گـروه پزشـکی نیـاز بیـشت       
چنــین  اســتفاده از وســایل کمــک آموزشــی دارد و هــم

سرعت تغییر در رشـته هـاي تحـصیلی گـروه پزشـکی             
 بـه همـین دلیـل    ،بیشتر از رشته هاي غیر پزشگی است 

استفاده از مطالب جدید علمی در دانشگاه علوم پزشـکی     
در این مطالعه  ایجاد انگیزه براي مطالعـه و    .بیشتر است 

پژوهش در حد پایین، ولـی مـوارد دیگـر در حـد خـوب          
اجـراي طـرح درس در دانـشگاه هـاي          . ارزیابی گردیـد  

مادري چون دانشگاه شـیراز و علـوم پزشـکی شـیراز در       
سطح پایینی انجام می گیرد و این در حـالی اسـت کـه              

اجراي طـرح درس  دانشجویان این دانشگاه ها تمایل به       
چنـین محـیط    توسط اساتید را بیـان داشـته انـد و هـم           

 انـسان فضاي آموزشی را که از نظر علم تناسب کـار بـا     
باشـد و نحـوه تـدریس اسـاتید را نیـز              حائز اهمیت می  
نـشگاه هـاي   جمله مشکلی کـه در دا    از. مؤثر دانسته اند  

 مقطع تحصیلی بـر نحـوه       تأثیر،  مورد مطالعه وجود دارد   
رد اساتید با آنان می باشـد کـه مـی توانـد موجـب        برخو

ــراي   ــایین تــر ب تــضعیف انگیــزه دانــشجویان مقــاطع پ
 وضـعیت ظـاهري   تـأثیر . تحصیل و ادامه تحصیل گردد    

استاد بر توجه و دقت دانشجو بر مطالب درسی را نبایـد            
  .نادیده گرفت

اساتید دانشگاه هاي شیراز و علوم پزشکی شـیراز      
ارائـه   «،»موقع در محـیط آموزشـی  حضور به «در موارد   

رعایــت «، »مطالــب درســی متناســب بــا اهــداف درس
طـرح مثـال   «، »تناسب مطالب درسی با سطح فراگیران   

 و  »تسلط اساتید بـر مطالـب درسـی       «،  »هاي کاربردي 
 در »میزان تناسب میان امتحان و مطالـب گفتـه شـده    «

نکته مهمی کـه بایـد مـد نظـر      . حد خوب ارزیابی شدند   
 تحقیـق و پـژوهش بـر پیـشرف و           یرثتـأ اده شود   قرار د 

سـفانه دانـشجویان در   أترقی یک کشور می باشد، که مت  
این زمینه در حد ناچیزي مورد تـشویق و حمایـت قـرار             
. می گیرنـد و اسـاتید کمتـر بـه آن اهمیـت مـی دهنـد        

تناسب میان درس تدریس شده بـا تخـصص اسـتاد در            
ـ          ن شـاید بـه     دانشگاه شیراز بیشتر رعایت می شـود و ای

علـت وجـود نیروهـاي متخـصص بـه انـداره کـافی در        
رسـد دانـشگاه علـوم       دانشگاه شیراز باشد و به نظر می      

پزشکی شیراز نیاز بیشتري بـه تربیـت و جـذب نیـروي            
در این مطالعـه     همان طور که اشاره شد    . متخصص دارد 

مشاهده گردید میزان آگاهی دانـشجویان از طـرح درس     
بـراي کـاهش ایـن نقـاط        . شدبا در سطح متوسطی می   

ضعف در هر دو دانشگاه می تـوان بـا برگـزاري گارگـاه       
ي برداشت تـا    مؤثرهاي آموزشی براي اساتید قدم هاي       

دانشجو کمترمصرف کننده علم باشـد و قـدري نیـز در            
افـزون   تولید علم تـالش کنـد تـا شـاهد پیـشرفت روز          

دانشجو و دانـشگاه در زمینـه هـاي علمـی و پژوهـشی         
   .باشیم

  سپاسگزاري
با تشکر از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه 

بودجه آن  علوم پزشکی شیراز که این طرح را تصویب و
هاي  چنین از دانشجویان دانشگاه هم .را تأمین نمودند

 شیراز و علوم پزشکی که دز این طرح ما را یاري کردند
  .یمئنما سپاسگزاري می
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Abstract 
Introduction: The planning and objectives of a 
lesson introduced by a professor at the 
beginning of each session is one of the most 
effective and important factors that help 
improve students' learning. Collecting of these 
parameters at the end of each lesson and the 
presenting of a summary of the next session has 
a significant impact on the students’ learning.  
Over the past few years, the importance of 
lesson planning has been discussed in a broad 
scope among educational groups of Medical 
Schools. The study was performed to evaluate 
and compare lesson planning protocols by the 
professors at Shiraz University and Shiraz 
University of Medical Sciences. 
 
Materials & Methods: This cross-sectional 
study was conducted on 508 students of 
different departments of Shiraz University of 
Medical Sciences (217 students) and Shiraz 
University (291 students). From each of these 
universities 5% of the students were chosen 
randomly and also from each department, 
students were selected depending on the number 
of students at that department. 
 
Findings:223 men (43.9%) and 285 women 
(56.1%) whose average age was 22 years 
participated in the survey. This study showed 
that lesson planning methods were exerted in a 
same manner in different terms and that no 
difference was observed between the two 
universities (P>0.05). The average of the scores 
given to the lesson planning in both Shiraz 

University of Medical Sciences and Shiraz 
University were 33 and 34 out of 60, 
respectively. Teaching aids were used more at 
Shiraz University of Medical Sciences than at 
Shiraz University. Using new scientific 
resources at Shiraz Medical School was good 
but the same thing at Shiraz University was 
average and their difference was statistically 
significant (P<0.05).The current survey showed 
that educational motivation in students was low, 
but the motivation in other aspects was good.  
 
Discussion & Conclusion: Identifying the 
important factors that affect learning is quite 
important to help remove inadequacies and 
solve problems in any educational system. This 
study revealed that the students’ level of 
knowledge in lesson planning was relatively 
low. In both mentioned universities the teaching 
aids were used at a low level. One advantage of 
Shiraz University of Medical Sciences was that 
their professors used teaching aids more than 
the professors of Shiraz University. In order to 
decrease the shortcomings and make students 
more productive and scientific in both 
universities, it is crucial that educational 
workshops to be organized for professors. In 
this way, we would witness a day in which both 
students and professors of our country are 
striving more to advance the frontiers of 
science. 
 
Keywords: lesson plan, Shiraz University, 
Shiraz University of Medical Sciences

 
1. Proteomics Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
2. Dept of Health Education, School of Health, Booshehr University of Medical Sciences, Booshehr, Iran 
3. Dept of Epidemiology, School of Health and nutrition, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran 
4. Dept of Public Health, Faculty of Health, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran 
5. Dept of Epidemiology, Faculty of Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran 
6. Student Research Committee, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
7. Dept of Midwifery, Faculty of Nursing & Midwifery, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran   
*(corresponding author) 

  
  
  

Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1253-fa.html
http://www.tcpdf.org

