
 

   http://journals.mui.ac.ir)                         5(10؛ 1389زمستان ) / نامه توسعه آموزش ويژه(مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      602

در  ينيبال يزيولوژيدرس ف يدر خصوص اجرا يپزشك ياننظرات دانشجو
  اصفهان يدانشگاه علوم پزشك

  
  ٭د خزاعييمج

  
  

  چكيده
 تر يقبهتر و دق يادگيريبه  ياديضرورت شناخته شده است كه كمك ز يك ينيو بال يپزشك يهدروس علوم پا ينارتباط ب: مقدمه
 يپزشك ياننظر ات دانشجو يمطالعه، بررس ينا يهدف از اجرا. كند مي ها يماريو درمان ب يصو تشخ ينيبال يمدر فهم مفاه ياندانشجو

  .است ينيبال يزيولوژيدر خصوص ارائه درس ف
 يمسالاز ن ياريدرس اخت يكبار به صورت  يناول يبرا يني،بال يزيولوژيدرس ف. است يمطالعه اقدام پژوه يكمطالعه  ينا :ها روش

. اصفهان قرار گرفت يدر دانشگاه علوم پزشك يدانشكده پزشك 4ترم  يپزشك ياندروس دانشجو يستدر ل 86-87 يليدوم سال تحص
شد با استفاده از نرم افزار  يمحقق ساخته توسط پژوهشگر بررس يپرسشنامه ا يلهدرس بوس ينا هنسبت به ارائ ياننظرات دانشجو

SPSS قرار گرفت يلو تحل يهمورد تجز) رياو انحراف مع يانگينم( يفيآمار توص يها و آزمون.  
نسبت به ارائه درس  ياندهنده نظرات مثبت دانشجو است كه نشان 18/48±38/0كل پرسشنامه  يارو انحراف مع يانگينم :نتايج

 يترضا بود كه نشان دهنده 53/9±46/0درس هم  يناز ارائه ا ياندانشجو يتنمره رضا يارو انحراف مع يانگينم. بود ينيبال يزيولوژيف
  .است ياندانشجو يباال

از  يكيدرس به عنوان  ينارائه ا يني،بال يزيولوژينسبت به درس ف ياندانشجو يمطالعه و نگرش و عالقه باال يجبا توجه به نتا :بحث
  . شود مي يشنهاداصفهان پ يدانشگاه علوم پزشك يپزشك ياندانشجو ياريدروس اخت

  
  ينظرسنج ي،پزشك ياندانشجو يني،بال لوژييزيوآموزش، ادغام، ف :ي كليديها واژه
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  مقدمه 

ي متعددي جهت آموزش دانشجويان ها روشامروزه 
آموزش دروس علوم پايه . )2و1(پزشكي وجود دارد

هاي  همراه با آموزش مطالب باليني، يكي از بهترين روش
يادگيري در دانشجويان پزشكي است و امروزه به 

هاي گوناگون تالش بر اين است كه ارتباطي بين  روش
                                                 

دانشكده  يزيولوژي،، گروه ف)ياردانش( يخزاع يددكتر مج :نويسنده مسؤول *
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اصالح شده  19/12/89به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  16/10/89مقاله در تاريخ  اين

  .پذيرش گرديده است 22/12/89و در تاريخ 

اخيراً . )4و3(دانش علوم پايه پزشكي و باليني برقرار گردد
بين دروس پايه و  Integrationهاي ادغام يا  نيز بحث

باليني مورد توجه دبيرخانه پزشكي عمومي وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز بوده و ادغام 

ي پيش باليني وباليني جزئي از اولويتهاي آن ها دوره
طرفي، دانشجويان نيز در  از. دبيرخانه قرار گرفته است

كه  يي هستندها خود به دنبال تجربهي آموزشي ها اولويت
  .)5(به فهم جايگاه باليني علوم پايه به آنهاكمك كند

اهميت اين ارتباط بين علوم پايه و باليني زماني بيشتر 
شود كه اغلب دانشجويان پزشكي در مقطع  مشخص مي
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علوم پايه معتقدند كه يادگيري اين دروس نقش بسيار 
اندكي در مقاطع بعدي پزشكي مانند كارآموزي يا 

اين نوع تفكر كه متأسفانه در بين . كارورزي خواهد داشت
گردد كه نه  ما رواج دارد سبب ميدانشجويان پزشكي 

تنها دانشجويان به دروسي مثل فيزيولوژي اهميت كمتري 
دهند بلكه حتي در صورت كسب نمرات خوب در 
امتحانات اين دروس، هدف اصلي كه همان يادگيري 

ها است نيز برآورده  اصول و پايه بسياري از بيماري
يك بديهي است زماني كه دانشجو بحث خاصي از . نشود

آموزد اگر بداند اين  مبحث فيزيولوژي را در كالس مي
مبحث چه كاربردي در يادگيري فيزيوپاتولوژي، تشخيص 
يا درمان يك بيماري در آينده خواهد داشت قطعاً 

مندي بيشتري در فراگيري آن مطلب از خود نشان  عالقه
تر خواهد  خواهد داد و نكته مهم اينكه اين يادگيري عميق

  .)7و6و2(بود
 ي فعلي و رايج آموزش دانشجويان پزشكيها روش

ترم  5عموماً به صورتي است كه دانشجويان به مدت 
ًبه يادگيري مطالب تئوري دروس  علوم پايه صرفا

باليني آنها را فراگيرند يا  پردازند بدون اينكه كاربرد مي
ي جديد ها ا توجه به شيوهاما ب )8(حداقل با آن آشنا شوند

ي اخير، رويكرد جديدي نسبت ها دهه آموزش پزشكي در
اعتقاد بر  به تجربه باليني زودرس ايجاد كرده است و
لذا . )2،4(يادگيري همزمان مطالب تئوري و باليني است

ي پزشكي، با ادغام دروس ها دانشكده امروزه تعدادي از
به صورت افقي يا عمودي اشكال مختلف طرح مباحث 

تجربه نمودند  ي اوليه تحصيل پزشكي راها سال باليني در
يي مثل تجارب زودرس باليني ها و بدين ترتيب برنامه

ي ابتدايي تحصيل در ها سالبراي دانشجويان پزشكي 
 .)10و9(اي گسترش يافت زشكي به شكل فزايندهدوره پ

با توجه به اهميت درس فيزيولوژي در فهم اصول 
ها، در اين مطالعه، براي اولين بار  پاتوفيزيولوژي بيماري

درس فيزيولوژي باليني را جهت دانشجويان پزشكي در 
دوره علوم پايه پيشنهاد شده است تا با ارائه اين درس 

 ارتباط بين مفاهيم پايه و باليني را در درس بتوانيم خال
هدف اين مطالعه بررسي . يميفيزيولوژي برطرف نما

نظرات دانشجويان پزشكي در خصوص اجراي درس 
فيزيولوژي باليني در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

  .است
  ها روش

اين مطالعه يك مطالعه اقدام پژوهي است كه در نيمسال 
در دانشكده پزشكي دانشگاه  86-87دوم سال تحصيلي 
پس از  1386در سال . ن انجام شدعلوم پزشكي اصفها
و طرح درس مرتبط با درس  ها پيشنهاد سرفصل

فيزيوژي باليني از سوي استاد درس به دانشكده پزشكي 
و طي مراحل مختلف كارشناسي در دانشكده پزشكي و 
نهايتاً معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، 

نوان يك اين درس مورد تأييد دانشگاه قرار گرفت و به ع
درس جديد در ليست دروس علوم پايه دانشجويان 

اين درس از نيمسال دوم سال . پزشكي قرار گرفت
به عنوان يك درس انتخابي در ليست  86-87تحصيلي

پزشكي قرار  4دروس ارائه شده جهت دانشجويان ترم 
به صورت اختياري  4گرفت و دانشجويان پزشكي ترم 

درس فيزيولوژي باليني . كردند اين درس را انتخاب مي
جلسه است و به معرفي  17واحدي شامل  2درسي، 

مرتبط با آن  هاي مباحث مختلف فيزيولوژي و بيماري
دانشجوياني مجاز به انتخاب درس فيزيولوژي . پردازد مي

، آناتومي و 1كه دروس فيزيولوژي  باليني بودند
  .شناسي را گذرانده باشند بافت

ن شكل بود كه در ابتداي هر شيوه تدريس در كالس بدي
گردد  جلسه، خالصه از مطالبي كه در طول جلسه بحث مي

كه (اين مطالب با مرور دانش فيزيولوژي . شد ارائه مي
آغاز ) اند ي قبل آن را فرا گرفتهها دانشجويان در ترم

شد و در ادامه حين ارائه آن مطالب و پس از تفهيم  مي
اربردي، به مطالب بيشتر مطالب فيزيولوژي با ديد ك

انتخاب نوع مباحث در . شد پرداخته مي ها Caseباليني و 
يك نظرسنجي از تعدادي از دانشجويان دوره علوم پايه 
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به دست آمد و با توجه به تجربه پژوهشگر در دوره 
و  ها Caseپزشكي، از ميان مطالب پيشنهادي، 

هايي انتخاب شدند كه هم شايع بوده و هم بتوان  بيماري
عالوه بر . در قالب آن اصول فيزيولوژي را مرور نمود

ها از تجربه و راهنمايي پزشكاني كه داراي مدرك  اين
Ph.D  فيزيولوژي بودند و در گروه فيزيولوژي مشغول

هاي اجراي اين  در طول ترم. به كار بودند نيز استفاده شد
برنامه درسي، از اساتيد باليني نيز دعوت شد تا در برخي 

ث تجربيات عملي خود را در اختيار دانشجويان قرار مباح
دهند و دانشجويان نيز پاسخ هرگونه سؤال باليني را 

  .مستقيماً از زبان متخصصين آن رشته دريافت كنند
نظرات دانشجويان درباره ارائه اين درس، توسط يك 

سؤالي پژوهشگر ساخته كه توسط مدرس  11پرسشنامه 
رفت قبل از نظرسنجي روايي درس تهيه شده بود انجام گ

پرسشنامه با مشاوره با اساتيد آموزشي و فيزيولوژي و 
 20پايايي پرسشنامه در يك مطالعه پايلوت بر روي 

دانشجوي پزشكي مورد ارزيابي و تأييد قرار گرفت 
در  ها در پايان ترم، پرسشنامه). 90/0=ضريب همبستگي(

) نفر 52(كالس بين تمام دانشجويان پزشكي ترم چهار 
آوري  توسط پژوهشگر توزيع شد و پس از پر شدن جمع

  .گشت
مندي  سؤاالت پرسشنامه عمدتاً در حول محورهاي عالقه

دانشجويان به درس فيزيولوژي، نگرش آنها به اين درس 
به عنوان يك درس ضروري براي آينده پزشكي و نحوه 

مقياس . تدريس استاد و شرايط برگزاري كالس بود
اي بود و شيوه  مقياس ليكرت پنج درجه پرسشنامه،

مخالفم  كامالً: به اين صورت بود ها دهي براي گزينه نمره
، موافقم )3نمره (، نظري ندارم )2نمره (، مخالفم )1نمره (
االتر از بميانگين نمره  ).5نمره (موافقم  و كامالً) 4نمره (

 دهنده نظر مثبت و ميانگين كمتر از براي هر گزينه نشان 3
دهنده نظر منفي دانشجويان نسبت به آن گزينه  نشان 3

در بخش پاياني پرسشنامه از دانشجويان خواسته  .بود
نمره 10تا  0شد رضايت كلي خود را از ارائه اين درس از 

 SPSS-16افزار  از نرم ها جهت تجزيه و تحليل داده. دهند
ئه استفاده و نتايج به صورت ميانگين و انحراف معيار ارا

  .گرديد
  

  نتايج
در پايان آخرين جلسه تدريس توزيع شد و  ها پرسشنامه

پرسشنامه  52از تعداد . آوري گرديد پس از تكميل جمع
ميزان . ( پاسخ داده شد ها توزيع شده به كليه پرسشنامه

ميانگين و انحراف معيار نمرات نظرات %). 100=دهي پاسخ
يني در دانشجوبان نسبت به ارائه درس فيزيولوژي بال

با توجه به اين جدول و با توجه . ارائه شده است 1جدول 
به اين كه ميانگين نمرات دانشجويان در كليه موارد باالتر 

شود كه  باشد مشخص مي مي) 3نمره ( از نقطه برش 
ژي ودانشجويان نظر مثبتي نسبت به ارائه درس فيزيول

همچنين مشخص  1با توجه به جدول . باليني دارند
د كه با اختالف اندكي باالترين ميانگين نمره شو مي

جو كالس به نحوي بود كه به حضور «مربوط به گزينه 
ترين ميانگين مربوط  بود و پايين »شدم در آن ترغيب مي

خواستم  كردم هر پرسشي را كه مي احساس مي« به گزينه
بود ميانگين و انحراف معيار نمره كل  »مطرح نمايم
  .بود 18/48±38/0پرسشنامه 

ميانگين و انحراف معيار نمره ميزان رضايت دانشجويان 
دهنده رضايت باالي  است كه نشان 46/0±53/9

  .باشد دانشجويان نسبت به ارائه اين درس مي
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  لينيخصوص ارائه درس فيزيولوژي با ميانگين و انحراف معيار نظرات دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در: 1جدول
  ميانگين و انحراف معيار  نظرات دانشجو

  .شد مدت بيشتر از يادگيري كوتاه مدت تأكيد مي در اين درس بر يادگيري دراز
ام  هاي شغلي آينده وليتؤكنم اطالعات كسب شده از اين درس توانست مرا براي انجام مس احساس مي

  .تر نمايد آماده
  .ايه بيشتر شدپ بهتر دروس علوم يادگيري انگيزه من براي

12/0±13/4  
  

11/0±46/4  
15/0±19/4  

  .كرد كه فراگير فعال باشم نحوه ارائه درس مرا ترغيب مي
  .اهميت درس فيزيولوژي در آينده پزشكي من بيشتر شد
  .شدم جو كالس به نحوي بود كه به حضور در آن ترغيب مي

  .خوبي استفاده كردمه از جلسات درس ب

22/0±51/4  
14/0±45/4  
37/0±62/4  
08/0±58/4  

 .كننده بودنحوه تدريس و ارائه درس براي دانشجو ترغيب
  .اهداف يادگيري اين دوره براي من كامالً روشن بود

  .خواستم مطرح نمايم سشي را كه ميكردم هر پر احساس مي
  .نحوه ارائه درس طوري بود كه دانشجو بتواند در كالس مشاركت فعال داشته باشد

20/0±59/4  
14/0±48/4  
35/0±03/4  
18/0±18/4  

  18/48±38/0   پرسشنامه

  
  

  بحث
هدف اين مطالعه معرفي درس فيزيولوژي باليني به عنوان 
يكي از دروس علوم پايه جهت دانشجويان پزشكي و 
نظرسنجي از دانشجويان در خصوص ارائه و تدريس اين 

نتايج نشان . درس در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بود
اد نظرات دانشجويان نسبت به ارائه ي اين درس مثبت د

  .است
در درس فيزيولوژي باليني، عمدتاً به مباحث باليني مرتبط 

شود كه مغاير با  با هر بحث فيزيولوژي پرداخته مي
ي فعلي و رايج آموزش دانشجويان پزشكي است ها روش

كه دانشجويان صرفاً به يادگيري مطالب تئوري دروس 
كه كاربرد باليني آنها را فراگيرند يا  د بدون اينپردازن مي
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دهنده  نتايج اين مطالعه نشان. )8(حداقل با آن آشنا شوند
نگرش مثبت دانشجويان پزشكي از ارئه اين درس 

غام مطالب علوم پايه باشد كه حداقل بخشي از آن به اد مي
ادغام دروس علوم پايه و باليني يكي . گردد و باليني بر مي

. ي اخير استها ي جديد آموزش پزشكي دردههها از شيوه
امروزه اعتقاد بر يادگيري همزمان مطالب تئوري و باليني 

  .)4و2(باشد  مي
دهد كه نگرش دانشجويان  از طرف ديگر نتايج نشان مي

به عنوان يك درس ضروري و مهم  به درس فيزيولوژي
امروزه جهت تغيير در . از نمره بااليي برخوردار است

 نگرش دانشجويان به دروس علوم پايه، تعدادي از
ي پزشكي با ادغام دروس به صورت افقي يا ها دانشكده

ي اوليه ها سالعمودي اشكال مختلف مباحث باليني را در
يي مثل ها امههمچنين برن. تحصيل پزشكي تجربه نمودند

ي ها سالتجارب زودرس باليني براي دانشجويان پزشكي 
ي مختلف ها ابتدايي تحصيل در دوره پزشكي در دانشگاه

 .)10و9(اي گسترش يافت به شكل فزاينده

نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه ارائه اين درس با عالقه 
باالي دانشجويان پزشكي همراه بوده و توانسته است 

اين در . ود جذب نمايدعالقه دانشجويان را به سوي خ
حالي است كه سؤاالت درس فيزيولوژي باليني عمدتاً به 
صورت تشريحي است در حالي كه اغلب دانشجويان ما 
. در دوره علوم پايه عادت به امتحانات تستي دارند

همچنين تعداد بسيار زيادي دانشجو هم در طول جلسات 
پايه  و هم قبل و پس از كالس، سؤاالت متعدد فيزيولوژي

كنند در حالي كه اين امر كمتر در  و باليني مطرح مي
به نظر . گردد ي عادي دوره علوم پايه مشاهده ميها كالس
رسد كاربردي بودن مطالب تدريس شده در درس و  مي

هاي شايع  ي بيماريها استفاده از نكات باليني و نمونه
ترين داليل افزايش عالقه دانشجويان به اين  يكي از مهم

به هر حال بايد در نظر داشت با توجه به نوع . رس باشدد
نتايج اين مطالعه . مطالعه كه يك مطالعه اقدام پژوهي است

توان به طور قطع براي دانشجويان و يا دروس  را نمي

  .ديگر تعميم داد
از آنجايي كه اين مطالعه و ارائه درس فيزيولوژي باليني 

د و تاكنون هيچ تجربه ش براي اولين بار در ايران ارائه مي
اي در اين مورد وجود نداشت تا بتوان از آن  يا پيش زمينه

در بهبود كيفي كار بهره جست، انجام اين مطالعه با 
يكي از مشكالت موجود، عدم وجود . مشكالتي روبرو بود

منابع معتبر بود كه مقايسه مطالعه ما را با ديگر مطالعات 
دسترسي به منابع الزم عدم وجود . كرد مشابه محدود مي

ي جديد و ها Caseجهت تدريس و لزوم ارائه و طرح 
تغيير در آن در هر ترم يا سال تحصيلي كه مستلزم 
مطالعه و صرف وقت زيادي بود نيز از ديگر مشكالت 

با توجه به نوع مطالعه و محدود  .انجام اين پژوهش بود
 بودن آن به دانشجويان پزشكي دانشجويان علوم پزشكي

پذيري آن، به عنوان يكي از  اصفهان، عدم تعميم
  .باشد ي مطالعه ميها محدوديت

  
  گيري نتيجه

رسد، دانشجويان  با توجه به نتايج مطالعه به نظر مي
پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نظرات مثبتي 
نسبت به ارائه درس فيزيولوژي باليني دارند و به عقيده 

رتباط بهتري بين مطالب آنها اين درس توانسته است ا
بنابر اين ارائه اين . فيزيولوژي پايه و باليني برقرار نمايد

. شود درس در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان پيشنهاد مي
اميد است بتوان با افزايش كيفيت ارائه اين درس و دروس 
مشابه و افزايش انگيزه در دانشجويان علوم پايه، به 

ولوژي به دانشجويان كمك تر مطالب فيزي يادگيري عمقي
  .نمود

  
  قدرداني

بدين وسيله از معاونت آموزشي دانشكده پزشكي و 
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان جهت اجراي هر چه بهتر 

  .نمايم قدرداني مياين درس 
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Medical Students' Viewpoints toward Clinical Physiology Presentation 
in Isfahan University of Medical Sciences 

 
Majid Khazaei 

 
Abstract 
 
Introduction: To make association between basic sciences and clinical courses of medicine is an 
established essential, which highly contributes to a better and more accurate learning of clinical concepts 
and disease diagnosis and therapy among students. This study investigated medical students' viewpoints 
toward presentation of clinical physiology lesson. 
Methods: In this action research, clinical physiology was presented for the first time as an optional course 
during the first semester of 2007-2008 academic years in the list of courses for medical students of 4th 
semester in Isfahan University of Medical sciences. Students' viewpoints toward presentation of this course 
were evaluated through a researcher-made questionnaire. Data was analyzed by SPSS software using 
descriptive statistics (mean and standard deviation). 
Results: Total mean score and standard deviation of questionnaire is 48.18±0.38 which shows students' 
positive attitude toward presentation of clinical physiology course. Mean score and standard deviation of 
students' satisfaction with presentation of this course was 9.53±0.46, which shows their approval. 
Conclusion: regarding the findings of the study, positive attitude of the students, and their interest to clinical 
physiology, it is recommended to present this course to students as an optional module in Isfahan University 
of Medical Sciences. 
 
Keywords: Education, integration, clinical physiology, medical students, viewpoint. 
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