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Abstract

Original Article

Three-semester planning of nursing curricula, the strengths
and weaknesses

Mehdi Tayebi-Arasteh1, Roohangiz Norouzinia2,3, Behrooz Pouragha4
Background and Aim: Lack of attention to curriculum planning or reliance on traditional methods will limit
the opportunity to use different methods of educational planning. The aim of this study was to evaluate the
three–semester planning for the academic year in the nursing course and finding out its weaknesses and
strengths in medical universities.
Materials and Methods: In this descriptive-comparative study, nursing undergraduate course planning base
on its educational curriculum was compared in two different (two versus three semester) scenarios. In both
scenarios, the educational time per week was
hours. According to the distribution of the number of weeks
of education, the average educational hours of students in both scenarios were equal and were about hours.
Results: The number of teaching days, exams, and inter-term holidays in the two-semester scenario is lower
than the three-semester scenario and direct education of students in both scenarios accounts for only

of

the year's day. In the trimester scenario, the number of course units were less and the teaching hours per unit
was higher. The teaching staff activities in trimester planning had more balanced distribution versus semester
planning.
Conclusion: Recommendation of two or three semester planning has advantages and disadvantages that can
be beneficial or inadequate for different academic disciplines and curricula on the basis of education and
training potential of the universities.
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چکیده
زمینه و هدف :ػذم تَرِ ثِ ثزًبهِریشی درعی یب تىیِ ثز رٍػّبی عٌتی ،فزفت اعتفبدُ اس رٍػّبی هختلف ثزًبهِریشی آهَسؽی
را هحذٍد خَاّذ ًوَدّ .ذف ایي هطبلؼِ ،ثزرعی عِتزهیؽذى عبل تحقیلی در رؽتِ پزعتبری ٍ اؽبرُ ثِ ًمبط ضؼف ٍ لَت آى در
داًؾگبُّبی ػلَم پشؽىی ثَد.
روش تحقیق :در ایي هطبلؼِ تَفیفی-همبیغِای ،ثزًبهِریشی درعی همطغ وبرؽٌبعی رؽتِ پزعتبری هطبثك وَریىَلَم آهَسؽی در
لبلت دٍ عٌبریَی دٍ تزهی ٍ عِتزهی همبیغِ ؽذ .در ّز دٍ عٌبریَ ،ظزفیت سهبًی آهَسػ در ّز ّفتِ هؼبدل  40عبػت در ًظز
گزفتِ ؽذ .ثب تَرِ ثِ تَسیغ تؼذاد ّفتِ ّبی آهَسػ در ّز تزم ،هتَعط عبػت آهَسػ داًؾزَیبى در ّز دٍ عٌبریَ ٍ در ّز رٍس،
هغبٍی ٍ حذٍد  5عبػت ثَد.
يافتهها :تؼذاد رٍسّبی آهَسػ ،اهتحبًبت ٍ تؼطیالت ثیيتزهی در عٌبریَی دٍ تزهی ًغجت ثِ عٌبریَی عِتزهی ووتز ثَدُ ٍ آهَسػ
هغتمین داًؾزَیبى در ّز دٍ عٌبریَ فمط 50درفذ اس رٍسّبی عبل را ثِ خَد اختقبؿ هیدّذ .در عٌبریَی عِتزهی ،در ّز تزم
تؼذاد ٍاحذّبی درعی ووتز ٍ هیشاى عبػت آهَسػ ّز ٍاحذ ثیؾتز اعت .هیشاى فؼبلیت وبری وبروٌبى آهَسػ در عِ تزم ثب تَسیغ
هتَاسىتز ٍ تؼذاد دفؼبت ثیؾتز ًغجت ثِ دٍ تزم فَرت هیگیزد.
نتیجهگیري :تزَیش ًظبم آهَسؽی عِتزهی یب دٍ تزهی در ّز عبل تحقیلی ،دارای هشایب ٍ هؼبیجی اعت وِ هیتَاًذ ثزای رؽتِّبی
هختلف داًؾگبّی ٍ دٍرُّبی درعی هختلف ثٌب ثِ فزاخَر ٍ پتبًغیلّبی آهَسؽی داًؾگبُّب هخوز حوز یب ثیفبیذُ ثبؽذ.
واژههاي كلیدي :پزعتبری ،ثزًبهِریشی ،تزم تحقیلی
مجله علمي دانشگاه علوم پششكي بيزجند7964 .؛ ( 52ویژه نامه آموسش پششكي)711-792 7
دریافت7963/5/797
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داًؾىذُ پشؽىی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی الجزس ،وزد ،ایزاى
داًؾىذُ پیزاپشؽىی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی الجزس ،وزد ،ایزاى

داًؾزَی دوتزی عالهت در حَادث ٍ ثالیب ،داًؾىذُ هذیزیت ٍ اطالعرعبًی پشؽىی ،هزوش تحمیمبت هذیزیت ٍ التقبد عالهت ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی اففْبى ،اففْبى ،ایزاى
4
نويسنده مسؤول؛ داًؾىذُ ثْذاؽت ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی الجزس ،وزد ،ایزاى
آدرط :اعتبى الجزس -وزد -ؽْزن اداری طبلمبًی -داًؾگبُ ػلَم پشؽىی الجزس -هؼبًٍت آهَسؽی داًؾگبُ
پغت الىتزًٍیىیPouragha@gmail.com :
ًوبثز026-32563329 :
تلفي026-32563325 :
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نقاطضعفوقوت 

مجله علمي دانشگاه علوم پششكي بيزجند

ّ4فتِ هیتَاًذ ثبؽذ (ٍاحذّبی تبثغتبًی ًجبیذ ثِ ّیچ ػٌَاى
ثیؼ اس ٍ 13احذ ثبؽذ)( .)9
ثزرعی طزحی وِ ثزای داًؾگبُّبی ػلَم پشؽىی ایي
اهىبى را فزاّن عبسد وِ ثِ ربی دٍ تزم در عبل ،عِ تزم
تحقیلی را طزاحی وٌٌذ ،ؽبیذ هَرت ؽَد دٍرُّبی هختلف
تحقیلی ثب ویفیت ثْتز ٍ هذت سهبى ووتزی طی ؽَد ٍ اس
عَیی ایي طزح هیتَاًذ داًؾگبُّب را ثِ ًَػی اس تؼطیالت
فزاٍاًی وِ در طَل عبل ثب آًْب هَارِ ّغتٌذ ،دٍر ًوبیذ .در
ٍالغ ثِرش تؼطیالت ًَرٍس (تؼطیالت لبثل تَرِ در ٍعط تزم
دٍم وِ اس ّفتِ آخز اعفٌذ تب ّفتِ عَم فزٍردیي ،یؼٌی تمزیجبً
یه هبُ ؽَد) 20 ،رٍس تؼطیل رعوی در وؾَر ٍرَد دارد ٍ
داًؾگبُّب ػالٍُ ثز ایي  20رٍس ،دعتون دٍ هبُ اس عِ هبُ
تبثغتبى ًیش تؼطیل ّغتٌذ .تؼطیالت داًؾگبُّب ثِ ایي تزتیت
ثِ  108رٍس هیرعذ .ایي هحبعجِ الجتِ ثب خطب ّوزاُ اعت؛
چزا وِ ًحَُ لزارگزفتي تؼطیالت در طَل عبل در ایي
هحبعجِ تأحیزگذار اعت؛ اهب هیتَاى گفت وِ تؼذاد رٍسّبی
تؼطیل داًؾگبُّب ثیؼ اس  100رٍس در عبل اعت .اس طزفی
ثیي دٍ ًیوغبل داًؾگبُّب ًیش ّوَارُ چٌذ رٍس تؼطیلی ٍرَد
داؽتِ اعت .ثب تمزیت ولی هیتَاى گفت وِ داًؾگبُّبی
وؾَر در ثْتزیي حبلت 4هبُ اس عبل را تؼطیل ّغتٌذ؛ یؼٌی
سهبًی وِ در آى تمزیجبً ثخؼ هْوی اس پتبًغیلّبی
داًؾگبُّب ،اعبتیذ ،داًؾزَیبى ،پضٍّؾگزاى ٍ اهىبًبت
آهَسؽی ٍ پضٍّؾی اعتفبدُ ًویؽَد .در گشارؽی وِ تَعط
هَعغِ ثیي الوللی ثزًبهِ ریشی آهَسؽی اس الذام یىی اس
داًؾگبُ ّبی فیلیپیي هٌتؾز ؽذُ اعت دلیمب ثِ ّویي هَضَع
اؽبرُ ؽذُ اعت .تین الذام در پزٍصُ هذوَر اظْبر هی دارد وِ
در فَرت  3تزهی ؽذى عبل تحقیلی هی تَاى ثزبی 36
ّفتِ اس ّ 42فتِ آهَسؽی اعتفبدُ وزد وِ در ایي فَرت
داًؾزَیبى عبػبت ثیؾتزی را در والط گذراًذُ ٍ ؽبًظ ایي
را پیذا خَاٌّذ وزد وِ عزیؼتز فبرؽ التحقیل گزدًذ (.)8
ثزرعی هب ًؾبى داد وِ در ایزاى ٍ حتی در دًیب هطبلؼِ
خبفی وِ ثِ ثزرعی همبیغِای دٍرُ آهَسؽی دٍ تزهی ٍ
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Downloaded from journal.bums.ac.ir at 18:22 IRDT on Tuesday June 25th 2019

مقدمه
تزثیت ًیزٍی اًغبًی وبرآهذ ،اس رولِ ٍظبیف افلی
داًؾگبُّب هحغَة هیؽَد ()1؛ در ایي هیبىً ،مؼ ثِعشای
داًؾزَیبى ػلَم پشؽىی در التیبم ثیوبراى ٍ عالهت هزدم،
اّویت ایي آهَسػ را دٍ چٌذاى هیًوبیذ ( .)2ثیتزدیذ
پیبهذّبی آهَسؽی ایي داًؾزَیبى تحت تأحیز هحیط آهَسؽی،
هحتَای آهَسؽی ،ثزًبهِریشی درعی ٍ ثغیبری اس ػَاهل دیگز
هیثبؽذ ( .)3ثٌبثزایي آهَسػ سهبًی هؤحّز خَاّذ ثَد وِ
طزاحی ،ثزًبهِریشی ٍ ارزای ثزًبهِ ثز اعبط پتبًغلّبی
داًؾگبُ ٍ ًیبسّبی تحقیلی داًؾزَیبى ثبؽذ (ً .)4تبیذ
هطبلؼبت هختلف در ایزاى ًؾبى دادُ اعت وِ داًؾزَیبى
پزعتبری پظ اس هحیط آهَسؽی ،ثزًبهِریشی آهَسؽی را
هْوتزیي هؾىل خَد ثیبى ًوَدُاًذ ()3؛ ثِػجبرتی ،ػذم تَرِ
ثِ ثزًبهِریشی یب ثزًبهِریشی ًبهٌبعت درعی ٍ تذٍیي ٍ
ارزای تَأم ٍاحذّبی درعی دؽَار در لبلت یه تزم ،هَرت
ؽذُ اعت تب داًؾزَیبى تؼذاد درطّبی ثیؾتز ٍ تؼوك
ووتزی در طی تزم تحقیلی داؽتِ ثبؽٌذ (.)6 ،5
سهبىثٌذیّبی هختلفی ثزای دٍرُّبی آهَسؽی ٍ
تحقیلی در عزاعز دًیب دیذُ هیؽَدٍ .اصُ تزم تحقیلی یب
ًیوغبل تحقیلی ( ،)Semesterثِهؼٌبی یه دٍرُ اس دٍ دٍرُ
هغبٍی عبل تحقیلی هیثبؽذ ( .)7در هؤعغبت آهَسؽی ٍ
یب داًؾگبّیٍ ،اصُ تزم یب ًینعبل تحقیلی ثِهؼٌبی دٍرُ
آهَسؽی  15تب ّ 18فتِای اعت ٍ ثِطَر هیبًگیي در ثغیبری
اس ًمبط دًیب ّ16فتِ در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت ( )9 ،8وِ ایي
هَضَع در عیغتن آهَسؽی وؾَر هب ًیش رایذ اعت ( .)10اهب
تمغینثٌذیّبی دیگزی ًیش ثزای عبل تحقیلی ٍرَد دارد؛
اس رولِ دٍرُّبی عِهبِّ در طَل یه عبل تحقیلی وِ در
هذارط ٍ وبلذّب ارزا هیگزدد (.)11 ،8
ثزرعی الگَّبی اعتبًذارد ثزای داًؾزَیبى وبرؽٌبعی در
ثزخی داًؾگبُّبی دیگز وؾَرّب ًؾبى هیدّذ وِ حذاوخز
ٍاحذّبی آًْب در ّز تزم تحقیلی پبییش یب ثْبرٍ19 ،احذ در
لبلت ّ17فتِ ٍ ،در تزم تبثغتبى ٍ9احذ در ّ8فتِ یب ٍ4احذ در

دوره  ،52ویژهنامه آموسش پششكي ،تابستان 7964
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روش تحقیق
ایي هطبلؼِ اس ًَع تَفیفی-همبیغِای اعت وِ در آى ثِ
ثزرعی اهىبى ثزًبهِریشی درعی همطغ وبرؽٌبعی رؽتِ
پزعتبری ،در لبلت دٍ عٌبریَی دٍ تزهی (عٌبریَی الف) ٍ
عِتزهی (عٌبیَی ة) در ّز عبل تحقیلی پزداختِ ؽذ .ثزای
اًزبم هطبلؼِ توبهی درٍط ًظزی ،ػولی ٍ ،وبرآهَسی ٍ
وبرٍرسی دٍرُ هذوَر اس وَریىَلَم آهَسؽی رؽتِ پزعتبری
اعتخزاد ٍ در لبلت عٌبریَّبی «الف» ٍ «ة» ثزًبهِریشی
ؽذ .ثب تَرِ ثِ وَریىَلَم رذیذ رؽتِ پزعتبری اثالغی اس
طزف ؽَرای ػبلی ثزًبهِریشی ٍسارت هتجَع ،هزوَع درٍط
دٍرُ وبرؽٌبعی پزعتبری ثز اعبط عزفقلّب ٍ 136احذ
هیثبؽذ وِ ٍ 86احذ ًظزیٍ 11 ،احذ ػولی ٍ ٍ 39احذ
وبرآهَسی ٍ وبرٍرسی را ؽبهل هیؽَد (.)12
ثزای ثزًبهِریشی درعی دٍرُ پزعتبری در لبلت
عٌبریَّبی الف (دٍ تزهی) ٍ ة (عِ تزهی) ،ول دٍرُ ثزای
ّز دٍ عٌبریَ 4عبل؛ یؼٌی  1460رٍس ثِػالٍُ یه رٍس وجیغِ

138

در ًظز گزفتِ ؽذ .اگزچِ ایي اهىبى ٍرَد داؽت وِ در
عٌبریَی ة ،اس دٍرُ طَالًی تؼطیالت تبثغتبى ثِػٌَاى سهبى
آهَسػ اعتفبدُ ًوَد ،اهب در ایي هطبلؼِ عٌبریَی ة دلیمبً در
دٍرُ سهبًی عٌبریَی الف (ثذٍى اعتفبدُ اس پتبًغیل آهَسؽی
در تؼطیالت تبثغتبى) اتفبق افتبد؛ ثٌبثزایي ؽزٍع ٍ پبیبى عبل
تحقیلی در ّز دٍ عٌبریَ ّوشهبى در ًظز گزفتِ ؽذ.
ثز ایي اعبط ،در عٌبریَی الف ٍ136احذ دٍرُ چْبر عبلِ
رؽتِ پزعتبری ،در لبلت 8تزم ٍ در عٌبریَی ة در لبلت
12تزم تذریظ هیؽَدّ .وچٌیي ثِ لحبظ هحبعجِ ظزفیت
سهبًی آهَسػ در ّز ّفتِ ،در ّز دٍ عٌبریَ؛ رٍسّبی وبری
ّز ّفتِ پٌذ رٍس ٍ عبػبت فؼبلیت در ّز رٍس ّؾت عبػت (اس
عبػت  8فجح تب  4ثؼذ اس ظْز) در ًظز گزفتِ ؽذ.
یافتهها
ثِدلیل هحذٍدیت در ارائِ رذاٍل هختلف (اس ارائِ رذاٍل
تحلیلی عبل دٍم ،عَم ٍ چْبرم خَدداری ؽذ) ،در ایي لغوت
فمط رذاٍل  2 ٍ 1وِ ؽزٍع ٍ پبیبى تزمّبی اٍلیي عبل
تحقیلی رؽتِ پزعتبری در عٌبریَی الف ٍ ة را ًؾبى
هیدٌّذ ،آٍردُ ؽذُ اعت .ایي رذاٍل ػالٍُ ثز تبریخ ؽزٍع ٍ
پبیبى والطّبی آهَسؽی ،هذت سهبى دٍرُ اهتحبًبت ٍ دٍرُ
تؼطیالت در ّز تزم تحقیلی را در ّز دٍ عٌبریَ ًؾبى
هیدٌّذّ .وبًطَر وِ رذاٍل ًؾبى هیدٌّذ ،ثب ٍرَد ایٌىِ
تبریخ ؽزٍع ٍ پبیبى عبل تحقیلی در ّز دٍ عٌبریَ یىغبى
ثَد؛ اهب تٌَع تؼذاد تزمّب ،چیذهبى سهبًی ٍ تؼذاد رٍسّبی تزم
را تحت تأحیز لزار دادُ اعت:
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عِتزهی پزداختِ ثبؽذٍ ،رَد ًذارد .در داًؾگبُ ػلَم پشؽىی
الجزس ایي هَضَع در راعتبی اعتفبدُ ثْیٌِ اس پتبًغیل ًیزٍی
اًغبًی ٍ اهىبًبت ٍ تزْیشات آهَسؽی اس عَی هؼبًٍت
آهَسؽی داًؾگبُ ػٌَاى گزدیذ ٍ تَعط هحممیي در ایي
هطبلؼِ هَرد ثزرعی لزار گزفت .ثزای ؽزٍع وبر ثْتز ثَد ثب
یه رؽتِ هؾخـ ،رایذ ٍ وبرثزدی وبر آغبس هیؽذ وِ ثِ
ایي هٌظَر پظ اس ثزرعیّبی السم رؽتِ وبرؽٌبعی پزعتبری
اًتخبة ؽذ (.)5 ،3

مهدی طيبي آراسته و همكاران
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مجله علمي دانشگاه علوم پششكي بيزجند

جدول  -1شرو ع ترم ،پايان ترم ،دوره امتحانات ،دوره تعطیالت در سال اول تحصیلی در سناريوي الف (دو ترمی)
ترم 1

عنوان

تعداد روزهاي
*

دوره در ترم 1

ترم 2

تعداد روزهاي

جمع سال

دوره در ترم 2

تحصیلی

93/11/11
93/6/22
تبریخ ؽزٍع
77
دٍرُ آهَسػ
94/3/20
93/10/16
تبریخ پبیبى
94/3/21
93/10/17
تبریخ ؽزٍع
30
14
16
دٍرُ اهتحبًبت
94/4/3
93/11/1
تبریخ پبیبى
94/4/4
93/11/2
تبریخ ؽزٍع
89
79
10
دٍرُ تؼطیالت
94/6/21
93/11/10
تبریخ پبیبى
*تؼذاد رٍسّبی دٍرُ آهَسػ ،هؾوَل تؼطیالت ٍ رٍسّبی پٌزؾٌجِ ٍ روؼِ ًویؽَد؛ ٍلی دٍرُ اهتحبًبت ٍ تؼطیالت ؽبهل رٍسّبی
پٌزؾٌجِ ،روؼِ ٍ تؼطیالت هیؽَد.
158

81

عنوان

دٍرُ
آهَسػ
دٍرُ
اهتحبًبت
دٍرُ
تؼطیالت

تبریخ ؽزٍع
تبریخ پبیبى
تبریخ ؽزٍع
تبریخ پبیبى
تبریخ ؽزٍع
تبریخ پبیبى

ترم 1

93/6/22
93/9/5
93/9/6
93/9/19
93/9/20
93/9/30

تعداد روزهاي
دوره در ترم 1

53
12
11

تعداد روزهاي

ترم 2

دوره در ترم 2

93/10/1
93/12/16
93/12/17
93/12/26
93/12/27
94/1/14

رذٍل  3همبیغِ هؤلّفِّبی هختلف ثزای عٌبریَی الف ٍ
ة را در عبل اٍل تحقیلی ًؾبى هیدّذ .طجك رذٍل ،در
عٌبریَی الف ٍ ة ،هزوَع رٍسّبی آهَسػ ٍ اهتحبًبت
ثِتزتیت51 :درفذ ٍ 52درفذ اس رٍسّبی عبل را ثِ خَد
اختقبؿ هیدٌّذ .در ٍالغ یبفتِّب ًؾبى هیدٌّذ وِ در ًظبم
داًؾگبّی هب ،فمط ًیوی اس رٍسّبی عبل ثِ آهَسػ هغتمین
اختقبؿ داردّ .وچٌیي ثز اعبط ایي رذٍل تؼذاد رٍسّبی
آهَسػ در طَل عبل اٍل تحقیلی در ّز دٍ عٌبریَ ،ثب یه
رٍس اختالف ،تمزیجبً ًشدیه ثِ ّن هیثبؽذ .هذتسهبى
لحبظؽذُ ثزای دٍرُ اهتحبًبت در یه عبل تحقیلی در
عٌبریَی ة ًغجت ثِ عٌبریَی الف ،چْبر رٍس ثیؾتز ثَد وِ
ایي هَضَع ثِدلیل ٍرَد یه دٍرُ اهتحبًبت ثیؾتز در
عٌبریَی ة ثب تَرِ ثِ عِتزهیثَدى ایي عٌبریَ اعت؛
ثِػالٍُ ،تؼذاد رٍسّبی دٍرُ تؼطیالت ثیي تزمّب در طی
یىغبل تحقیلی در عٌبریَی ة ًغجت ثِ عٌبریَی الف،

52
10
17

ترم 3

94/1/15
94/3/27
94/3/28
94/4/8
94/4/10
94/6/21

تعداد روزهاي

جمع سال

دوره در ترم 3

تحصیلی

52

157

12

34

74

102

13رٍس ثیؾتز اعت وِ ایي هَضَع ثِدلیل چیذهبى خبؿ
رٍسّبی وبری در عٌبریَی ة ٍ حذف تؼطیالت سائذ اس
رٍسّبی وبری ٍ تزویغ آى در اًتْبی ّز تزم اعت .ثب تَرِ
ثِ هؾبثِثَدى تؼذاد رٍسّبی آهَسػ در طَل عبل در ّز دٍ
عٌبریَ ،تؼذاد ّفتِّبی وبری ًیش در ّز دٍ عٌبریَ ثب اختالف
ًبچیشی تمزیجبً هؾبثِ ثِ ّن اعت.
دادُّبی رذٍل ً 3ؾبى هیدّذ وِ در عٌبریَی الف ،دٍ
تزم ٍ ّز تزم ثِطَر هتَعط  79رٍس وبری خبلـ (ثذٍى
تؼطیالت ٍ رٍسّبی پٌذؽٌجِ ٍ روؼِ) ثزای آهَسػ ٍرَد
دارد ٍ در عٌبریَی ة ،عِ تزم ٍ ّز تزم ثِطَر هتَعط 52
رٍس وبری ثزای آهَسػ دارد؛ ثٌبثزایي ثب تَرِ ثِ ظزفیت
رٍسّبی آهَسػ در عٌبریَّبی هختلف ،هتَعط تؼذاد
ٍاحذّبی ّز تزم تحقیلی در عٌبریَی الف «ٍ19احذ» ٍ در
عٌبریَی ة «ٍ14احذ» در ًظز گزفتِ ؽذ (ایي تؼذاد ٍاحذ در
ّز دٍ عٌبریَ لبثل تغییز ثَد؛ اهب ثز اعبط هحبعجبت
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جدول  -2شروع ترم ،پايان ترم ،دوره امتحانات ،دوره تعطیالت در سال اول تحصیلی در سناريوي ب (سهترمی)

مهدی طيبي آراسته و همكاران

سهتزمي شدن سال تحصيلي در رشته پزستاری؛ نقاط ضعف و قوت

اًزبمؽذُ ،ثْتزیي حبلت ایي تؼذاد ٍاحذ در ّز تزم هیثبؽذ).
جدول -3ويژگی هاي سناريوي دو ترمی و سه ترمی در طول سال اول تحصیلی
عنوان

277
188
158
30
89
31.6
5
8
30
6
2
480
204
102
4.97

293
191
157
34
102
31.4
5
8
33.5
5
2
536
170
102
5.15

تؼذاد رٍس ّبی وبری تزم  +اهتحبى  +تؼطیلی
تؼذادرٍس ّبی وبری تزم  +اهتحبى
تؼذاد رٍس ّبی آهَسػ در طَل تزم ّب
تؼذاد رٍسّبی اهتحبًبت
تؼذاد رٍسّبی تؼطیالت
تؼذاد ّفتِ وبری در عبل
رٍس فؼبل در ّز ّفتِ
ظزفیت عبػبت آهَسػ در ّز رٍس وبری
تؼذاد ٍاحذ ًظزی
تؼذاد ٍاحذ ػولی
تؼذاد ٍاحذ وبرآهَسی ٍ وبرٍرسی
تؼذاد عبػبت تذریظ ًظزی ثِ داًؾزَ
تؼذاد عبػبت تذریظ ػولی ثِ داًؾزَ
تؼذاد عبػت تذریظ وبرآهَسی ٍ وبرٍرسی ثِ داًؾزَ
هتَعط عبػت آهَسػ در ّز رٍس ثزای داًؾزَ

ثب تَرِ ثِ ایٌىِ همبیغِ عبیز ؽبخـّب در طَل عبل
اٍل تحقیلی ثِدلیل تٌَع ٍاحذّب در تزمّب ٍ عبلّبی
هختلف لبثل تؼوین ثِ عبلّبی دیگز ًجَد ،در اداهِ ثزرعی
یبفتِّبی ول دٍرُ وبرؽٌبعی رؽتِ پزعتبری آٍردُ ؽذ.
ثزرعیّب ًؾبى داد وِ در هزوَع در طَل دٍرُ چْبر عبلِ
وبرؽٌبعی پزعتبریٍ 136 ،احذ ًظزی ،ػولی ٍ ،وبرآهَسی ٍ
وبرٍرسی ثِهذت  3739عبػت تذریظ ٍ آهَسػ دادُ هیؽَد
وِ ثِتزتیت ّز وذام ثب احتغبة عبػت آهَسػ؛ 37درفذ،
10درفذ ٍ 53درفذ عبػبت را ثِ خَد اختقبؿ دادُاًذ (ثزای
ّز ٍاحذ ًظزی ّ ،17ز ٍاحذ ػولی ّ ٍ 34ز ٍاحذ وبرآهَسی
 51عبػت آهَسػ در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت).
ثزرعی رذٍل ً 4ؾبى هیدّذ وِ تؼذاد رٍسّبی آهَسػ
9رٍس ،تؼذاد رٍسّبی اهتحبًبت 7رٍس ٍ تؼذاد رٍسّبی دٍرُ
تؼطیالت ثیي تزم 46رٍس؛ در عٌبریَی الف ًغجت ثِ عٌبریَی
ة ووتز اعتّ .وچٌیي تؼذاد ّفتِّبی آهَسػ در ّز تزم

140

16
3
14
13
0.20
0
3.5
10
56
340
0.18

عٌبریَی الف  ٍ 16/5تؼذاد ّفتِّبی آهَسػ در ّز تزم
عٌبریَی ة  11/2اعت .ثٌبثزایي هذرعبى ثزای رجزاى وغزی
رلغبت تذریظ ّفتگی در عٌبریَی ة ،ثز خالف عٌبریَی
الف وِ ّفتِای 2عبػت ثزای ٍ2احذ ًظزی تذریظ
هیوزدًذ ،هیثبیغت 3عبػت در ّفتِ ثزای ّز دٍ ٍاحذ
ًظزی تذریظ ًوبیٌذ .در هزوَع ثزرعیّب ًؾبى داد وِ
داًؾزَیبى ثِطَر هتَعط در ّز ّفتِ در عٌبریَی الف ٍ ة،
ثِتزتیت  5/6 ٍ 5/7عبػت تحت آهَسػ لزار داؽتٌذ وِ
ثِتزتیت هؼذل  70 ٍ 71درفذ ظزفیت آهَسػ داًؾگبُ در
یه رٍس وبری اعت (ّز رٍس وبری  8عبػت در ًظز گزفتِ
ؽذُ اعت)ّ .وچٌیي یبفتِّبی هب ًؾبى داد وِ اس  365رٍس
یىغبل25 ،درفذ تؼطیالت ثلٌذهذت ثَدُ ٍ 75درفذ در لبلت
دٍرُ آهَسؽی عپزی ؽذُ اعت .اگز رٍسّبی تؼطیل ،پٌذؽٌجِ
ٍ روؼِّب اس 75درفذ خبرد ؽًَذ ،حذٍد 52درفذ اس ول عبل
فزف آهَسػ داًؾزَیبى ؽذُ اعت.
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سناريوي الف (دو ترمی)

سناريوي ب (سهترمی)

مقدار
تفاوت

دوره  ،52ویژهنامه آموسش پششكي ،تابستان 7964

مجله علمي دانشگاه علوم پششكي بيزجند

جدول -4ويژگیهاي سناريوي دو ترمی و سهترمی در طول دوره چهار ساله تحصیلی
عنوان شاخصها

ثب تَرِ ثِ ؽزایط هَرَد در ّز عٌبریَ؛ اگز هَظفی یه
هذرط در ّز تزم در عٌبریَی الف ٍ15احذ ثبؽذ ،ایي هذرط
در ّز عبل تحقیلی (هطبثك عٌبریَی الف وِ دٍ تزهی اعت)
هیثبیغت ٍ 30احذ تذریظ ًوبیذ ٍ اگز ایي هذرط در
عٌبریَی ة لزار گیزد ،در ّز تزم ٍ 10احذ ٍ در ّز عبل 30
ٍاحذ تذریظ خَاّذ ًوَد .ثٌبثزایي در عٌبریَی ة؛ در هزوَع
ثبر وبری اعبتیذ در ّز تزم وبعتٍِ ،لی در ول عبل تحقیلی
تغییز ًخَاّذ وزد؛ ثٌبثزایي در هزوَع تغییز خبفی در تؼذاد
هذرعیي هَرد ًیبس در ّز دٍ عٌبریَ ،اتفبق ًخَاّذ افتبد.
بحث
هَضَع ّذر رفت هٌبثغ ٍ تغْیالت داًؾگبُ ّب در
تؼقیالت طَل عبل ،هَضَػی اعت وِ هَرد تَرِ ثَدُ

دوره سهترمی

دوره دو ترمی

دوره

1461
1172
764
670
92
408
134
33.5
11.2
3
5
8
86
11
39
136
1376
374
1989
5.6

1461
1108
746
661
85
362
132.2
33.05
16.5
2
5
8
86
11
39
136
1376
374
1989
5.7

0
64
18
9
7
46
1.8
0.45
5.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.08-

اعت( .)8یبفتِ هطبلؼِ حبضز ًیش ثِ ًَػی تأییذوٌٌذُ ایي
هطلت اعت وِ ثخؼ ػوذُای اس اهىبًبت آهَسؽی داًؾگبُّب
در سهبى تؼطیالت ،ثذٍى اعتفبدُ ثَدُ ٍ اعتفبدُ وبرآهذ اس
تؼطیالت ٍ ؽزایط آهَسؽی داًؾگبُ فَرت ًویگیزد.
اگزچِ لبعوی در هطبلؼِ خَد یىی اس ػلل افت تحقیلی
داًؾزَیبى را ػذم ثزًبهِریشی فحیح ٍ تزویغ درٍط تئَری
ٍ ػولی در رؽتِ پزعتبری ٍ هبهبیی در  6تزم اٍل ثِربی
8تزم ػٌَاى ًوَد ()13؛ اهب ثزرعیّب ًؾبى داد وِ هَضَع
تؼذاد تزمّبی تحقیلی در وؾَرّبی هختلف هَرد هطبلؼِ
لزار ًگزفتِ اعت ٍ وؾَرّبی هختلف ثز اعبط ًیبس خَد
تمغینثٌذیّبی هختلفی در ایي سهیٌِ دارًذ ( .)11اس آًزبیی
وِ ثزرعی هزذد ایي هَضَع ثزای ثغیبری اس هغئَلیي
آهَسػ پشؽىی وؾَر حبئش اّویت ثَد ،ثزرعی اٍلیِ ایي
141
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تؼذاد رٍسّبی دٍرُ در لبلت چْبر عبل+وجیغِ
تؼذاد رٍس ّبی وبری تزم+اهتحبى+تؼطیلی
تؼذادرٍس ّبی وبری تزم+اهتحبى
تؼذاد رٍسّبی آهَسػ در طَل تزم
تؼذاد رٍسّبی اهتحبًبت
تؼذاد رٍسّبی تؼطیالت ثیي عِ تزم
تؼذاد ّفتِ وبری در دٍرُ
تؼذاد ّفتِ وبری در ّز عبل
تؼذاد ّفتِ وبری در ّز تزم
عبػبت تذریظ اعتبد ثزای درط دٍ ٍاحذی ًظزی در ّز ّفتِ
رٍس فؼبل در ّز ّفتِ
ظزفیت عبػبت آهَسػ در ّز رٍس وبری
تؼذاد ٍاحذ ًظزی
تؼذاد ٍاحذ ػولی
تؼذاد ٍاحذ وبرآهَسی ٍ وبرٍرسی
تؼذاد ول ٍاحذّبی دٍرُ
تؼذاد عبػبت تذریظ ًظزی ثِ داًؾزَ
تؼذاد عبػبت تذریظ ػولی ثِ داًؾزَ
تؼذاد عبػت تذریظ وبرآهَسی ٍ وبرٍرسی ثِ داًؾزَ
هتَعط عبػت آهَسػ در ّز رٍس ثزای داًؾزَ

از ابتدا تا انتهاي

از ابتدا تا انتهاي

اختالف دو

سهتزمي شدن سال تحصيلي در رشته پزستاری؛ نقاط ضعف و قوت
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عِتزهی ثِدلیل وَتبُثَدى طَل تزم ،تؼذاد ٍاحذ ووتز اهب
هیشاى عبػت ثیؾتزی را در طَل ّفتِ تذریظ خَاٌّذ ًوَد؛
ثِػجبرتی ،هذرط ثِربی ّ16فتِ 2عبػتِّ11 ،فتِ عِعبػتِ
تذریظ هیًوبیذ .ایي هَضَع هَرت خَاّذ ؽذ وِ هذرط در
طَل تزم ثب تؼذاد والط ووتز ٍلی عبػت ثیؾتز رٍثزٍ ثبؽذ ٍ
ؽٌبخت ٍ توزوش ثیؾتزی ثز رًٍذ تحقیلی ٍ آهَسؽی
داًؾزَیبى در طَل یه تزم داؽتِ ثبؽذ .ثِ ػجبرت دیگز ،در
ّز تزم اعبتیذ تؼذاد عؤال ووتزی طزح هیوٌٌذ؛ تؼذاد ثزگِ
ووتزی تقحیح هیوٌٌذ ٍ تؼذاد ًوزُ ووتزی ٍارد هیوٌٌذ .اس
هٌظز دیگز ،هذرعبى در عٌبریَی دٍ تزهی ،تؼذاد ٍاحذّبی
هَظف ثیؾتزی در طی یه تزم تذریظ هیًوبیٌذ ٍ ربثزبیی
ثیؾتزی ثیي والطّب ،داًؾىذُّب خَاٌّذ داؽت؛ در همبثل،
در عٌبریَی عِتزهی ثب تؼذاد ٍاحذ ووتز ٍ عبػت آهَسػ
ثیؾتز در ّز والط ،ربثزبیی ثیي والطّب ٍ داًؾىذُّبی
هختلف در طَل یه تزم ووتز خَاّذ ثَد.
اس آًزبیی وِ در عٌبریَی عِتزهی ،ارائِ درٍط تَعط
آهَسػ ،اس دٍ ثبر ثِ عِثبر در یه عبل تحقیلی افشایؼ
هییبثذ ،ؽزایطی ثزای داًؾزَ فزاّن هیؽَد وِ در دٍرُ
چْبر عبلِ وبرؽٌبعیٍ ،احذّبی درعی هختلف را حغت
علیمِ خَد ثِربی 8تزم در داهٌِ 12تزم اًتخبة ًوبیذ (.)15
اس طزفی ثب تَرِ ثِ ایٌىِ تؼذاد رٍسّبی آهَسػ در طَل تزم
تحقیلی عٌبریَی الف « 79رٍس» ٍ در عٌبریَی ة «52
رٍس» هیثبؽذ ،ایي هَضَع ثبػج خَاّذ ؽذ تب داًؾزَ در
عٌبریَی عِتزهی فزفت وبفی ثزای رجزاى ػمتهبًذگیّبی
خَد در طَل تزم تحقیلی ًذاؽتِ ثبؽذ؛ ضوي ایٌىِ در ّز دٍ
عٌبریَ ،داًؾزَیبى ثِطَر هیبًگیي در طَل رٍس حذٍد 5/6
عبػت تحت آهَسػ خَاٌّذ ثَد.
ّوچٌیي هیشاى فؼبلیت وبری وبروٌبى آهَسػ اس رولِ
تؾزیفبت اهتحبى ٍ اًتخبة ٍاحذ داًؾزَیبى ثزای ٍ 38احذ در
دٍ تزم (ّز تزم ٍ 19احذ) ثِ ٍ 38احذ در عِتزم (ّز تزم 13
ٍاحذ) ثب تَسیغ هتَاسىتزی فَرت خَاّذ گزفت؛ ثِػجبرتی،
اگزچِ در عٌبریَی عِتزهی یه دٍرُ ثِ اًتخبة ٍاحذ ٍ
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هَضَع در ایي همبلِ ثِ تقَیز وؾیذُ ؽذُ اعت.
در ایي هطبلؼِ ،دٍ عٌبریَی دٍ تزهی (الف) ٍ عِتزهی
(ة) در ّز عبل تحقیلی هَرد ثزرعی ٍ همبیغِ لزار گزفت.
در عٌبریَی دٍ تزهی در ّز تزم اهىبى ّ 16فتِ آهَسػ،
اًتخبة حذاوخز ٍ19احذ درعی تَعط داًؾزَ ٍ تذریظ یه
عبػت در ّز ّفتِ ثزای ّز ٍاحذ ًظزی ٍرَد دارد ٍ در
عٌبریَی عِتزهی ،در ّز تزم اهىبى ّ11فتِ آهَسػ ،اًتخبة
حذاوخز ٍ14احذ درعی تَعط داًؾزَ ٍ تذریظ 1/5عبػت در
ّفتِ ثزای ّز ٍاحذ ًظزی ٍرَد دارد .وبّؼ تؼذاد ٍاحذّبی
درعی ٍ افشایؼ هیشاى عبػت آهَسػ ّز ٍاحذ در طَل ّفتِ
در عٌبریَی عِتزهی ،احتوبل توزوش ٍ تؼوك ثیؾتز
داًؾزَیبى ٍ هذرعیي ثز رٍی درٍط آهَسؽی در ّز تزم را
فزاّن هیًوبیذ؛ ضوي آًىِ آهَسػ در وَتبُهذت ٍ ثِفَرت
پیَعتِ هیتَاًذ هبًذگبری ثیؾتزی داؽتِ ثبؽذ.
اس رولِ هَارد لبثل تأهل دیگز ایي اعت وِ در عٌبریَ
عِتزهی ،تٌَع در درٍط (در همبیغِ ثب عٌبریَی دٍ تزهی)
ون ثَدُ ٍ هوىي اعت هَرجبة وغبلت ٍ خغتگی داًؾزَیبى
را فزاّن آٍرد؛ اهب ثز اعبط ثزرعیّبی هیذاًی ًَیغٌذگبى
ایي همبلِ ،ػذُای اس داًؾزَیبى هؼتمذًذ وِ در ًظبم عِتزهی،
ثزخی اس والطّبی خغتِوٌٌذُ ،طَالًی ًؾذُ ٍ ثب عزػت
ثیؾتزی ثِ اتوبم هیرعٌذّ .وچٌیي اظْبر ؽذُ اعت وِ ؽبیذ
ثتَاى در ثزخی اس رؽتِّب ٍ یب ثزخی اس دٍرط ،اس ًظبم
عِتزهی اعتفبدُ ًوَد؛ اهب در ثزخی اس رؽتِّب ٍ ٍاحذّب
یبدگیزیّب فمط ؽٌبختی ًجَدُ ٍ رفتبری ّغتٌذ ٍ
یبدگیزیّبی رفتبری ًیبسهٌذ سهبى ثیؾتزی اعت .ثِ هَرت
ایي هَضَع در ًظبم عِتزهی دریبفت هطبلت ّز درط در
 2/5هبُ عخت ثَدُ ٍ فزاگیز را دچبر اعتزط هیًوبیذ .آًْب
ادػب وزدُاًذ وِ طَالًیثَدى تزم ،هَرت ّوجغتگی ٍ
احغبط ثْتز ثب اعتبد ٍ ّوىالطّب هیؽَد ٍ سًذگی
ارتوبػی آًْب را ثْتز هیًوبیذ (.)14
ایي هَضَع در هَرد هذرعبى ثِ ؽىل دیگزی هیتَاًذ
ثبؽذ؛ ثِطَری وِ هذرعبى ّوبًٌذ داًؾزَیبى در عٌبریَی
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نتیجهگیری
تزَیش ًظبم آهَسؽی عِتزهی یب دٍ تزهی در ّز عبل
تحقیلی ،دارای هشایب ٍ هؼبیجی اعت وِ هیتَاًذ ثزای
رؽتِّبی هختلف داًؾگبّی ٍ دٍرُّبی درعی هختلف ثٌب ثِ
فزاخَر ٍ پتبًغیلّبی آهَسؽی داًؾگبُّب هخوز حوز یب ثیفبیذُ
ثبؽذ .همبٍهت ًظبمّبی آهَسؽی حبون در ثزاثز تغییز (ثِدلیل
گغتزدگی افالحبت السم) ،ػذم تٌبعت ًظبم عِتزهی ثب ًظبم
دٍ تزهی در عبیز داًؾگبُّب (ثِدلیل ربثزبیی داًؾزَیبى در

لبلت اًتمبلی ٍ هیْوبًی) ٍ ثغیبری اس هَارد دیگز ،هَاًؼی
ثزای اعتخزاد چبلؼّب ٍ فزفتّبی ػلوی ٍ ػولی عٌبریَی
عِتزهیؽذىّ ،غتٌذ؛ اهب اس آًزبیی وِ در ًظبم آهَسػ وؾَر
هب ػوَهبً ؽزٍع تزم تحقیلی ثب تأخیز ٍ پبیبى آى ثب تؼزیل
(در لبلت فزرِ اهتحبًی) ثزگشار هیؽَد ،ثِ ًظز هیرعذ اخذ
تؼذاد درٍط ووتز در سهبى ووتز در غبلت ًظبم آهَسؽی
عِتزهیّ ،ن ثزای داًؾزَیبى ٍ ّن ثزای اعبتیذ ثْتز خَاّذ
ثَد .اس عَیی در ًظبم آهَسؽی عِتزهی ،تؼطیالت ػیذ ًَرٍس
پظ اس پبیبى تزم دٍم ٍ لجل اس ؽزٍع تزم عَم لزار گزفتِ ٍ
هَرت ٍلفِ در درٍى تزم ًخَاّذ ؽذ .ایي هطبلؼِ هیتَاًذ
راُگؾبی هطبلؼبتی ثبؽذ وِ درًظز دارًذ ًظبمّبی دیگزی غیز
اس دٍتزهیثَدى را در داًؾگبُّب تززثِ ًوبیٌذ.
تقدیر و تشکر
ایي هطبلؼِ ثب حوبیت ریبعت هحتزم داًؾگبُ ػلَم
پشؽىی الجزس اًزبم ؽذ .ثز ّویي اعبط هحممیي ثز خَد
ٍارت هیداًٌذ تب اس ریبعت هحتزم داًؾگبُ ،هؼبًٍیي ٍ ولیِ
افزادی وِ هب را در اًزبم ایي تحمیك یبری ًوَدًذ ،تؾىز ٍ
لذرداًی ًوبیٌذ.
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اهتحبًبت افشٍدُ خَاّذ ؽذ ،اهب حزن اهَر هزثَط ثِ اًتخبة
ٍاحذ ٍ اهتحبًبت ،ثِدلیل وبّؼ تؼذاد ٍاحذّب در تزم وبعتِ
خَاّذ ؽذ.
اس طزفی ثب تَرِ ثِ وبّؼ ٍ5احذ در ّز تزم تحقیلی در
عٌبریَی عِتزهی ٍ  1/5ثزاثزؽذى عبػت آهَسػ در ّز
ّفتًِ ،یبس ثِ والطّبی ثیؾتز یب ووتزی در همبیغِ ثب
عٌبریَی دٍ تزهی ٍرَد ًخَاّذ داؽت؛ ثِ ػجبرتی ،ثذٍى
تغییز در ظزفیت عیغتن آهَسؽی ،هیتَاى آهَسػ در لبلت
عٌبریَی عِتزهی را ارائِ ًوَدّ .وچٌیي تؼطیالت ػیذ ًَرٍس
اس ٍعط تزم دٍ در عٌبریَی دٍ تزهی خبرد ٍ ثِ تؼطیالت
هیبى تزم در عٌبریَی عِتزهی تجذیل خَاّذ ؽذ.
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