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در  يوپاتولوژيزيف  ارائه دروس يبا برنامه ترم يبرنامه كورس سهيمقا
  زنجان يدانشگاه علوم پزشك

  
  *يرستم يعلي، اكرم احمد نسب، يموسو نينورالد ،زاده يول ديمج

  
 

  چكيده
آن  ينيع جهيداده شده كه نت يوپاتولوژيزياز جمله مقطع ف يعموم يدوره پزشك يدر برنامه آموزش يراتييتغ رياخ يها در سال: مقدمه

 يبه كورس ياز ترم يبرنامه درس رييقبل و بعد از تغ انيدانشجو يليتحص تيوضع سهيو مقا يابيمطالعه به منظور ارز نيا. ستيمشخص ن
 نيا بيو معا ديعلمي در مورد فوا و اعضاي هيأت انينگرش دانشجو يو بررس يوپاتولوژيزيدر دوره ف يمدل ساده ادغام افق كي يط

  .ديبرنامه انجام گرد
را گذرانده بودند شامل  يوپاتولوژيزيكه مقطع ف 87تا  80 يورود انينفر از دانشجو 287اطالعات  يمقطع- يفيمطالعه توص نيدر ا: ها روش

مد  يها آوري و شاخص جمعي آموزش دانشكده پزشك قياز طر ه،يو علوم پا يوپاتولوژيزيمعدل كل دوره ف ،يوپاتولوژيزينمرات دروس مقطع ف
نگرش  يبررس ياز پرسشنامه محقق ساخته برا. شد سهيمقا) يبرنامه كورس( 84- 87 يها يبا ورود) يبرنامه ترم( 80- 83 يها يورود نينظر ب

  .دياستفاده گردو همبستگي  آزمونهاي تي مستقل از جينتا زيآنال يبرا. استفاده شد يوپاتولوژيزيو مدرسين مقطع ف انيدانشجو
اختالف   نكه اي بود 49/14±93/0و گروه با برنامه كورسي  30/14±71/0ي ترمبرنامه در گروه  يوپاتولوژيزيمعدل مقطع ف: نتايج

با  يوپاتولوژيزيدوره ف يموزشآنسبت به برنامه  يوپاتولوژيزيمقطع ف دينمره نگرش اسات نيانگيم). =t=047/0p ,-944/1(معنادار بود 
  .بود 5 از 21/3)±35/0( انيدانشجو ونمره نگرش 5 از 22/3)±63/0( يكورس يبرنامه درس

با بهبود نسبي عملكرد  تواند مي يبه برنامه كورس ياز برنامه ترم يوپاتولوژيزيمقطع ف يبرنامه درس رييرسد تغ به نظر مي: گيري نتيجه
  .اثرات مطلوبي بر فرآيند آموزش اين دوره اعمال نمايد انيو دانشجو دياسات يمند و رضايت انيدانشجو يليتحص

  
  ادغام ،يوپاتولوژيزيف ،يبرنامه درس ،يآموزش پزشك: هاي كليدي واژه

  211تا  201 ):3(13؛ 1392 خرداد/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
مقدمه  

است كه  ياز برنامه آموزش عال يبخش يپزشك آموزش
 يكم يها ها سرو كار دارد و توجه به جنبه انسان اتيبا ح
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گروه داخلي،مركز تحقيقات بيماريهاي متابوليك، ) اريدانش(زاده  يول ديمج دكتر
. زنجان، زنجان، ايراندانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي 

)mvalizadeh47@yahoo.com(نسب  يموسو ني؛ دكتر نورالد)گروه )اريدانش ،
. زنجان، ايران جان،آمار و پزشكي اجتماعي،دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي زن

)mousavi@zums.ac.ir(ي؛ دكتراكرم احمد )دانشكده پزشكي، )پزشك عمومي،
  )ahmadi@zums.ac.ir. (جان، ايراندانشگاه علوم پزشكي زنجان، زن

  9/1/92 :تاريخ پذيرش 21/5/91، تاريخ اصالحيه28/1/91:تاريخ دريافت مقاله

اگر سالمت . اي برخوردار است ژهيو تيآن از اهم يفيو ك
آموزش  ،يريشگيخدمات، پ تيفيجامعه را در گرو ك
با توجه به نقش مهم گروه  م،يبهداشت و درمان بدان

 يمؤثر در ارائه خدمات اجتماع يضوبه عنوان ع يپزشك
افراد، لزوم وجود برنامه منظم  نيو تأكيد بر آموزش ا

 يه عنوان بستر واقعاي از جمله دانشگاه ب و حرفه يعلم
 نياما ا ؛)1(قابل انكار استريغ يانسان يروين تيترب
 لياست و به دل يراتييتغ ازمنديدر طول زمان ن ستميس
و  يو مساله آموزش پزشك يحرفه مقدس پزشك تياهم
امر همواره مورد توجه  نيكارآمد، ا يانسان يروين تيترب
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 ييرو شناسا نياز ا). 2(بوده است يآموزش انريز برنامه
رفع و  يو اقدام برا يمسائل موجود در آموزش پزشك

و  يبه اهداف آموزش يابياصالح آنها موجب بهبود دست
و  يخدمات درمان تيفيك يافراد ماهر و ارتقا تيترب

 انيم نيدر ا). 3(در سطح كشور خواهد بود يبهداشت
جو حاكم بر  ،يبرنامه آموزش ،يآموزش طيتوجه به مح

شده در آموزش  جاديو تحوالت ا تيفيآموزش، ك طيمح
هستند كه در  يدر سطح جهان از عوامل مهم يپزشك

 يآموزش پزشك انريز مطالعات انجام شده توسط برنامه
 تيفيتوجه به ك نيهمچن. شده است اوانآن تأكيد فر بر

قبل از ورود به  انيارائه شده به دانشجو يها آموزش
حضور در  يودن آنها براو آماده نم ينيبال يلدهايف
 يدوره پزشك). 4(است يگرينكته قابل توجه د مارستانيب

 ،يوپاتولوژيزيف ه،ياز چهار مقطع علوم پا يعموم
مقطع  انيدر پا. ستشده ا ليتشك يو كارورز يكارآموز
شود كه در صورت  برگزار مي يامتحان جامع هيعلوم پا

 يوپاتولوژيزيوارد مقطع ف انيدانشجو ت،يموفق
 ،يدر آموزش پزشك يوپاتولوژيزيدوره ف). 5(شوند مي

 نياست كه ا يپزشك انيبه دانشجو ينيشروع آموزش بال
 يو پل ارتباط ينيبال يپزشك يمقطع در اصل دوره مقدمات

بوده و هدف و رسالت  ينيو دوره بال هيعلوم پا نيب
الزم  يها دانش و مهارت انگرش و ارتق جاديآن ا ياصل
سال  كيمقطع  نيا .)7و6(است ينيدوره بال ورود به يبرا

است  يواحد درس 28انجامد و معموالً شامل  به طول مي
 ليتشك يليسال تحص ميها از دو ن تر دانشگاه كه در بيش

ها  عاليم و نشانه يولوژيزيپاتوف لشده و شام
قلب و عروق،  يها يماريب يولوژيزيپاتوف ،)يولوژيسم(
 سم،يو متابول يلدستگاه گوارش، غدد داخ ه،ير

 ه،يكل يها يماريو ب يخون و انكولوژ ،يروماتولوژ
  ).7تا5(است ياختصاص يشناس بيآس ،يفارماكولوژ

امروزه با آن  ،يپزشك ديكه اسات يترين مسائل ياز جد يكي
از برنامه  انيدانشجو تيسطح رضا شيمواجه هستند، افزا

كسب  ياز منابع اصل يكي انيدانشجو). 8و7(است يدرس

شوند و  آموزش محسوب مي ياثر بخش در مورداطالعات 
توان از  دارند و مي نديبرآ نيبا ا ميمستق يحضور و تعامل

آموزش بهره گرفت، عالوه بر  تيفينظرات آنها در بهبود ك
شاخص سطح  ،انيدانشجو اتنمري در هر برنامه درس نيا
 تيآنان است و در واقع وضع تيآموزش و موفق شرفتيپ

نمرات مشخص  نيهم نيانگيدانشجو از م يليتحص
نمرات  يابيبا ارز رسد به نظر مي). 12تا8و4(شود مي

 يليدر مقاطع مختلف تحص) انينمرات دانشجو نيانگيم(
 ريغ طوربه  ان،يدانشجو يتوان عالوه بر عملكرد آموزش مي

دانشكده و نحوه آموزش  يآموزش ستميس تيوضع ميمستق
  ).13(نمود يبررس زيرا ن
آموزش  انريز گفته شده برنامه ليتوجه به مسا با

برنامه  رييموضوع كه تغ نيبا فرض ا يدانشكده پزشك
با  يبه كورس ياز ترم يوپاتولوژيزيدر مقطع ف يدرس
خاص، مانع  يموضوع يرو انيتمركز دانشجو شيافزا

 يليبهبود عملكرد تحص جهيافكار آنان و در نت يپراكندگ
  .كردند بررسي نياه مبادرت ب ،شود آنها مي

از برنامه  يوپاتولوژيزيدوره ف يبرنامه آموزش رييتغ طرح
 يورود يوپاتولوژيزياز دوره ف يبه برنامه كورس يترم

واحد  28 يدر برنامه ترم. در دانشگاه شروع شد 1384سال 
واحد  14در دو ترم و در هر ترم  ،يوپاتولوژيزيمقطع ف

 يروزانه كالس آموزشدر طول هر ترم . ديگرد مي سيتدر
امتحانات  يبرا يترم، زمان مشخص انيشده و در پا اربرگز

از هم  يشد و امتحانات با فواصل كوتاه در نظر گرفته مي
هر كورس  يدر برنامه كورس يول؛ شدند برگزار مي

هفته برگزار و روزانه همان كورس  2در حدود  يليتحص
اصله شود و امتحان آن كورس با ف مي سيمربوطه تدر

. شود مربوطه، برگزار مي يها كالس مامهفته از ات كي يزمان
 باهر كورس، مباحث مرتبط  سيدر ضمن هم زمان با تدر

آن  ياختصاص يشناس بيو آس يفارماكولوژدروس 
  .شود مي سيتدر نيز كورس

يا پزشكي /هاي ادغام و با استفاده از كليد واژه نويسندگان
در منابع در دسترس در عنوان مقاالت، جستجويي را 
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انجام داده و از مقاالت يافته شده مواردي كه مربوط به 
ادغام در دوره فيزيوپاتولوژي پزشكي بود مدنظر قرار 

با توجه به اين كه ظاهراً تاكنون مطالعات اندكي در . دادند
 يها برنامه در شاخص رييتغ نيا يامدهايپ يمورد بررس

در  هيرو نياز ا ديو اسات انيدانشجو تيو رضا يآموزش
 چنين هم است و  دهيدسترس به چاپ رس متون در

ها ممكن  در دانشگاه دوره پزشكي ريزي جزييات برنامه
  .مطالعه حاضر طراحي شد ،است متفاوت باشد

 يليتحص تيوضع سهيو مقا يابيمطالعه به منظور ارز نيا
در دوره  يبرنامه درس رييقبل و بعد از تغ انيدانشجو

 ديو اسات انينظرات دانشجو يو بررس يوپاتولوژيزيف
در   در دانشگاه علوم پزشكي زنجان، نديفرآ نيدر ا ريدرگ

  .ديبرنامه انجام گرد نيا بيو معا ديمورد فوا
  

  ها روش
بوده و جامعه  يمقطع–يفيپژوهش حاضر از نوع توص

دانشگاه  يرشته پزشك انيدانشجو هيمورد مطالعه كل يآمار
 يپزشك انيپژوهش، دانشجو نمونهو  زنجان يعلوم پزشك
دوره  يبرنامه آموزش رييقبل از تغ يچهار ورود

 يدانشجو 118مشتمل بر  يبه برنامه كورس يوپاتولوژيزيف
 يچهار ورود دانشجوي 169 و 80 - 83 هاي ي سالورود

  .بودند 84- 87 يها يبعد از آن شامل ورود
 يليصمعدل تح نيانگياطالعات مورد نظر در مورد م

 نيانگيم ،يوپاتولوژيزياز دروس ف كيدر هر  انيدانشجو
دوره  به طور كل در انيدانشجو يليمعدل تحص

از دروس مقطع  كينمرات هر زيو ر ي،وپاتولوژيزيف
 يچهار ورود و) 80-  83(قبل  يچهار ورود يوپاتولوژيزيف

دوره  يبرنامه آموزش ريياز انجام تغ) 84-  87(بعد 
 ،يمراجعه به واحد آموزش دانشكده پزشك با يوپاتولوژيزيف

 ،به عنوان شاهد. و در فرم مخصوص ثبت شد يگردآور
شد، تا  سهيها با هم مقا يهمان ورود هيمعدل دوره علوم پا
رخ  يآموزش تيدر وضع يريياگر تغ ايمشخص گردد آ

 يها يورود ايبوده  يبرنامه آموزش رييداده، مربوط به تغ

  .اند داشته يمتفاوت يآموزش تيمختلف وضع
از دو  ديو اسات انينگرش دانشجو يبررس جهت

 دييتا يبرا. ساخته مجزا استفاده شد پرسشنامه محقق
نفر از  4توسط  ،ديو اسات انيپرسشنامه دانشجو ،ييروا
 ييشد و از نظر روا يبررس يوپاتولوژيزيمقطع ف دياسات
 ييايپا يابيارز يبرا. ديگرد يابيو محتوا ارز يصور

 يدانشجو 20نيدانشجويي، پرسشنامه ب يها پرسشنامه
و  يكارآموز ،يوپاتولوژيزيمقاطع ف يرشته پزشك

 يها مقدار آلفا داده زيو با استفاده از آنال عيتوز يكارورز
ها توسط  سپس پرسشنامه. به دست آمد 79/0كرونباخ 
و  يدرمان يبه مراكز آموزش ميمراجعه مستق يمحقق ط
 يپزشك شكدهبرگزار شده در دان يوپاتولوژيزيكالس ف

و بعد  عيتوز 87تا  80 يورود انيتمام دانشجو انيدر م
پرسشنامه  .ديآوري گرد در جلسه بعد، جمع لياز تكم
به دفتر  ميتوسط محقق و با مراجعه مستق زين دياسات
مدرس مقطع  ديتمام اسات انيدر م دياسات

 ،يداخل نفر در گروه 13كه شامل ) نفر 22(يوپاتولوژيزيف
نفر  2و  ينفر در گروه فارماكولوژ 2قلب،  روهنفر در گ 5

 يها يريگيپ يو ط عيبود، توز يهم در گروه پاتولوژ
 قياز طر ديبا اسات يقبل يهماهنگ. آوري شد جمعي بعد

سؤاالت . شد دانشكده انجام مي يمعاونت آموزش
متفاوت بود  انيبا پرسشنامه دانشجو ديپرسشنامه اسات

مقياس . سؤال بود 16هر دو پرسشنامه شامل  يول
 كامالًاز  اي نهيگز 5 كرتيل فطي اسؤاالت بدهي  پاسخ

. شد يطراح) 5با نمره ( تا كامالً موافقم)  1با نمره(مخالفم 
 سهيمحاسبه و مقا 5 ينمرات برمبنا نيانگيم تيدر نها

تر به  بيش و5/3متوسط نمره نگرش  ،ديبا نظر اسات. شد
به  3تر از  ش مثبت و متوسط نمره نگرش كمعنوان نگر

  3تا  49/3 نيمتوسط نمره نگرش ب ي وعنوان نگرش منف
  .در نظر گرفته شد) يخنث(به عنوان نگرش متوسط  زني

در  يسؤال عموم 5شامل  ديسؤال پرسشنامه اسات 16
سؤال مربوط به ادغام  2 ،يوپاتولوژيزيرابطه با مقطع ف

به همراه هر كورس در  يو فارماكولوژ يپاتولوژ سيتدر



  و همكاران زاده يول ديمج  يبا برنامه ترم يبرنامه كورس سهيمقا
 

http://ijme.mui.ac.ir   204/  )3( 1392/13خرداد / آموزش در علوم پزشكي مجله ايراني 

برنامه  يسؤال مربوط به برتر 4 ،يوپاتولوژيزيمقطع ف
مربوط به  زيسؤال ن 5و  ينسبت به برنامه كورس يترم
 16. بود ينسبت به برنامه ترم يكورسبرنامه  يبرتر

سؤال مربوط به  9شامل  زين انيسؤال پرسشنامه دانشجو
سؤال مربوط  3 ،يم ترمنسبت به نظا ينظام كورس يبرتر

سؤال  1 ،ينسبت به نظام كورس ينظام ترم يبه برتر
در نظام  يو فارماكولوژ يپاتولوژ سيمربوط به ادغام تدر

با مقطع  بطهدر را يسؤال عموم 3و  يكورس
  . بود يوپاتولوژيزيف

تي مستقل و  از آزمون ها داده ليو تحل هيتجز يبرا
با استفاده از  كليه محاسبات. استفاده شدهمبستگي 

  .انجام شد SPSS-16افزار نرم
  

  نتايج
در گروه اول  يمطالعه، جامعه افراد مورد بررس نيدر ا

) برنامه كورسي(نفر و گروه دوم  118) برنامه ترمي(
 انيدوره از دانشجو 3نفر بودند و چون  169
التحصيل شده بودند و در دسترس نبودند پرسشنامه  فارغ

بنابراين تعداد  .شد عينفر از آنها توز 180 نينگرش در ب

ها متفاوت با   نمونه مورد استفاده براي مقايسه نگرش
  . نمونه معدل ترم بود

به  هيمعدل كل در هر دو گروه از مقطع علوم پا نيانگيم
دچار افت شده بود كه اين ميزان در  يوپاتولوژيزيمقطع ف

با برنامه نمره و در گروه  58/0گروه با برنامه ترمي 
معدل نمرات دانشجويان در دوره  .نمره بود 36/0كورسي 

و در  88/14 ±42/1 يعلوم پايه در گروه با برنامه كورس
بود كه اختالف  85/14±34/1 با برنامه ترميگروه 

 لمعد. )=t= 05/0p ,- 177/1(داد  معناداري را نشان نمي
 30/14±71/0 ترميبرنامه در گروه  يوپاتولوژيزيمقطع ف

اختالف  نبود كه اي 49/14±93/0 و گروه با برنامه كورسي
  ).=t= 047/0p ,- 944/1( اي، معنادار بود نمره 19/0
هاي غدد و  ، بيماري1 ينمرات در دروس پاتولوژ نيانگيم

 ياز برنامه ترم يبرنامه آموزش رييبعد از تغ يروماتولوژ
د در ده نشان مي يمعنادار شيافزا ،يكورس به برنامه

كه نمره درس فارماكولوژي به شكل معناداري  حالي
و  2 يضمناً در دروس پاتولوژ. تر شده است كم
نمرات وجود  نيانگيكاهش م زيخون ن يوپاتولوژيزيف

  ).1جدول (داشت كه معنادار نبود 
  

  يبرنامه آموزش رييل و بعد از تغقب يوپاتولوژيزيمعدل دروس مقطع ف نيانگيم سهيمقا: 1جدول 
 t p- value  كورسيبرنامه   ترميبرنامه   دروس

  >0001/0 - 03/5  09/15±87/1  98/13±79/1  1پاتولوژي 
  061/0 05/2  74/15±94/1  19/16±64/1  2پاتولوژي 

  >0001/0 74/3  95/13±26/2  03/15±59/2  فارماكولوژي
  064/0 - 93/1  63/14±25/2  13/14±02/2  گوارش

  874/0 -  13/0  65/13±87/1  62/13±95/1  قلب
  >0001/0 -  23/5  64/14±13/2  32/13±06/2  غدد
  105/0 -  61/1  57/14±23/2  16/14±94/1  كليه
  106/0 58/1  71/14±94/1  10/15±21/2  خون
  074/0 -  78/1  02/14±36/2  53/13±26/2  تنفس

  001/0 -  45/3  95/14±60/2  94/13±19/2  روماتولوژي
  047/0  -994/1  49/14±93/0  30/14 ±71/0  معدل كل

  



/ijme.mui.ac.irhttp:/   205/  )3( 1392/13خرداد / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

 يهمبستگ بيبه ترت ،يوپاتولوژيزيدروس مقطع ف انيم از
با  يگوارش، غدد و روماتولوژ ،يدروس فارماكولوژ

 بيتر و به ترت از همه بيش يوپاتولوژيزيمعدل مقطع ف
  ).2جدول (تر بود  دروس قلب و خون از همه كم

مورد  153شده  عيتوزپرسشنامه  180مطالعه از  نيدر ا
برگردانده شد  و به محقق  ليتكم انيآن توسط دانشجو

درصد  2/24 . )بود درصد 85دهي نرخ پاسخ(
زن ) نفر116(درصد  8/75و  مرد )نفر 37(دهندگان پاسخ
 يتفاوت معنادار تياز نظر جنس انينگرش دانشجو  .بودند
  .نداشت

  
با  يوپاتولوژيزينمرات دروس مقطع ف يتگهمبس :2 جدول

  دانشجويان يوپاتولوژيزيمعدل مقطع ف
 p-value همبستگي ميانگين كل  

   39/14 1 فيزيوپاتولوژي

 >4/15 444/0 0001/0 فارماكولوژي 

 >39/14 440/0 0001/0 گوارش

 >7/14 423/0 0001/0 غدد

 >51/14 413/0 0001/0 روماتولوژي

 >81/13 387/0 0001/0 تنفس

 >39/14 386/0 0001/0 كليه

 >1 57/14 375/0 0001/0پاتولوژي

 >2 99/15 304/0 0001/0پاتولوژي

 >88/14 279/0 0001/0 خون

 >64/13 218/0 0001/0 قلب

  
كننده در مطالعه  از دانشجويان شركت) درصد 19(نفر  29

 يبا برنامه كورس) درصد 81(نفر  124و  يبا برنامه ترم
ميانگين نمره نگرش نسبت به . بودند دهيآموزش د

كه به صورت ترمي  انييكورسي شدن دوره در دانشجو
آموزش ديده بودند از نمره دانشجويان گروه كورسي 

  ).=t= 012/0p ,-55/2(تر بود  كم
و  يدروس فارماكولوژ) درصد 6/21(نفر  33 تعداد

به صورت  يوپاتولوژيزيرا در مقطع ف يپاتولوژ
 ريبه صورت غ) درصد 4/78(نفر  120و  يافته ادغام

اند كه البته ميانگين نمره نگرش  گذرانده يافته ادغام
  .نداشت يبين اين دو گروه تفاوت معنادار انيدانشجو

 %9/20 كننده در مطالعه شركت انيكل دانشجو انيم در
نگرش % 3/20نگرش متوسط و فقط % 8/58نگرش مثبت، 

نمره  نيانگيم. داشتند يكورسنسبت به برنامه  يمنف
 5از  21/3كننده در مطالعه  شركت انيكل دانشجو نگرش
  .بود
مورد  16، به اساتيد شده عيپرسشنامه توز 22مجموع  از

دو نفر از ). يدرصد پاسخ ده 7/72( باز گردانده شد
نفر نيز پرسشنامه را تكميل  4اساتيد منتفل شده بودند و 

  .نكردند
نگرش % 8/43، كننده در مطالعه كتشر دياسات انيدر م

داشتند و  ينگرش منف% 25نگرش متوسط، % 2/31مثبت، 
مقطع  دينمره نگرش اسات نيانگيم يبه طور كل

دوره  يموزشآنسبت به برنامه  يوپاتولوژيزيف
 از 22/3)±63/0( يكورس يبا برنامه درس يوپاتولوژيزيف
گويه فراواني پاسخ اساتيد به برخي از مهمترين  .بود 5

 .نشان داده شده است 3هاي پرسشنامه در جدول 

 د،يو اسات انيپر شده توسط دانشجو يها در پرسشنامه
ارائه “ در مورد اين نكته بود كه نمره نگرش نيتر بيش

مرتبط با هر  يو فارماكولوژ يهمزمان دروس پاتولوژ
نمره نگرش  ،"شود مي يريادگي شيكورس باعث افزا

و نمره نگرش  11/4)±90/0(د دانشجويان در اين مور
افزايش يادگيري در مورد درس  اساتيد در مورد كمك به

 و در مورد درس فارماكولوژي 56/3)±26/1(پاتولوژي 
نيز  03/2)±0/1(نمره نگرش نتري كم. بود 81/3)75/0±(

مقطع "مربوط به جواب دانشجويان به سؤال 
 اي است و بهتر است حذف هودهيدوره ب يوپاتولوژيزيف

  .بود ،"شود
  

  بحث
 يليتحص تيوضع يمطالعه حاضر با هدف بررس

دوره  يبرنامه درس رييدنبال تغ به انيدانشجو
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و  انينظرات دانشجو يو همين طور بررس يوپاتولوژيزيف
نشان  جينتا. شده بود يبرنامه طراح نيدر مورد ا دياسات

با تغيير برنامه  يوپاتولوژيزيداد كه معدل مقطع ف
پيدا كرده  عناداريبه كورسي افزايش م آموزشي دوره

 شيدر بيشتر دروس اين مقطع نيز افزا نيچن هم. است
بيشتر دانشجويان و اساتيد نيز . شد ديدهنمرات  نيانگيم

  . نسبت به اين تغيير برنامه نگرش مثبتي داشتند
به مقطع  هيمعدل از مقطع علوم پا نيانگيمطالعه م نيا در

و  يمطالعه جابر جهينت. افت داشت يوپاتولوژيزيف
دوره نسبت به  نينشان دهنده افت معدل ا زيهمكاران ن

 نيچنهم). 14(باشد مي ينيو مقطع بال هيدوره علوم پا
 همكاران در مشهد هممطالعه ما با مطالعه خادم و  جينتا

 زانيم ها، يدارد، در آن مطالعه برطبق نظرسنج ي خوان
متوسط  زانيبه م يوپاتولوژيزيدر دوره ف يليافت تحص
  ).8(بوده است

  
توزيع فراواني نسبي و ميانگين نگرش اساتيد مقطع فيزيوپاتولوژي نسبت به برنامه آموزشي دوره فيزيوپاتولوژي با  : 3جدول 

 برنامه درسي كورسي

 كامال *هاگويه
 مخالفم

مخالفم  نه مخالفم
 نه موافقم

كامال  موافقم
 موافقم

 ميانگين

انحراف (
 )استاندارد

با نظام كورسي دانشجويان فرصت كافي براي مطالعه از
 .رفرانس مطرح شده را دارند

5/12 5/37 0 5/37 5/12 )36/1 (3 

با نظام كورسي تنظيم وقت و زمان بندي براي اينجانب بهتر
 .است

5/12 25 5/12 5/37 5/12 )31/1 (12/3 

نظام كورسي حضور اينجانب در كالس ها منظم تر انجام ميبا
 .شود

5/12 2/31 2/6 8/43 2/6 )26/1 (3 

برگزاري دوره بصورت ترمي يا كورسي تفاوت قابل مالحظه اي
 .در ياد گيري دانشجويان ندارد

2/6 5/62 8/18 5/12 0 )80/0 (38/2 

ادغام تدريس درس پاتولوژي همزمان با تدريس هر درس ،
 .باعث افزايش يادگيري آن درس مي شود

5/12 2/6 5/12 50 8/18 )26/1 (56/3  
 

ادغام تدريس درس فارماكولوژي همزمان با تدريس هر درس ،
 .باعث افزايش يادگيري آن درس مي شود

0 2/6 8/18 5/62 5/12 )75/0 (81/3  
 

تداوم ارائه مطالب مرتبط در هر روز ، باعث افزايش تمركز
 .دانشجويان روي آن مطلب و افزايش يادگيري آنها مي گردد

0 8/18 8/18 2/56 2/6 )89/0 (5/3  
 

در نظام كورسي ياد آوري مطالب در پايان دوره براي
 .دانشجويان كمتر است و مطالب زودتر فراموش مي شوند

0 8/43 0 8/43 5/12 )18/1 (25/3  
 

دوره ها بصورتبياد ماندن طوالني  مدت مطالب در برگزاري
 .ترمي بيشتر است

0 8/43 8/18 2/31 2/6 )03/1 (3  
 

  .به دليل طوالني بودن جدول تنها بعضي از سواالت مهم آورده شده است*  

تر بودن موضوعات  مياز حج يتواند ناش موضوع مي نيا
مطالب و ناآشناتر بودن  يمقطع، فشردگ نيطرح شده در ا

ترين  از مهم يكي. اشدمطالب ب نيبا ا يپزشك انيدانشجو

هاي اين مطالعه افزايش ميانگين نمرات دانشجويان  يافته
در مقطع فيزيوپاتولوژي با برنامه كورسي در مقايسه با 

عدم وجود اختالف معدل مقطع علوم . برنامه ترمي بود
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داد كه احتماالً تفاوت  بين اين دو گروه نشان مي هيپا
 يها يورود ياز تفاوت سطح علم يمشاهده شده ناش

مشاهده شده را  شيتوان افزا مي نيبنابر ا ست،يمختلف ن
در تمام دروس مقطع  نيهمچن. برنامه نسبت داد رييبه تغ

، خون يوپاتولوژيزيف«از  ريبه غ يوپاتولوژيزيف
برنامه  رييبعد از تغ »يولوژو فارماك 2 يپاتولوژ
 شيافزا ،يبه برنامه كورس ياز برنامه ترم يآموزش

البته اطالعات كاملي از نحوه . مشاهده شد اتنمر نيانگيم
ها و  آزمون ينحوه برگزار ژهيو هب انيدانشجو يابيارز

 در دسترس نبود و يسؤاالت امتحان زيو تم يدشوار
ممكن است عواملي مثل آسان تر شدن امتحانات،  نيبنابرا

  .حاصل از مطالعه باشد جيكننده نتا عامل مخدوش
 يمقطع و معدل دروس به طور انفراد نيمعدل ا بهبود

 شيبر افزا يمبن ،يفرض طراحان برنامه كورس شيپ ديمو
بر موضوع مطرح شده و بهبود بازده  انيتمركز دانشجو

بنظر  يول. باشد بوطه ميزمان ارائه واحد مر يكار ط
) در نمره معدل 19/0 شيافزا(رسد اثر مشاهده شده  مي
 28، البته با توجه به حجم باشد تر از حد انتظار مي كم

واحدي دروس مقطع فيزيوپاتولوژي، حتي اين مقدار 
افزايش معدل مي تواند براي تغيير معدل كل دانشجويان 

  . مؤثر باشد
 يبرنامه آموزش رييبه تغ نسبت زين دينگرش مثبت اسات

حداقل انتظار بهبود  اياز مشاهده  يناشمقطع احتماالً  نيا
. باشد مي يريز نوع برنامه نيدر ا انيبازده كار دانشجو

نشان داد  1390زاده و همكاران در سال  يولهاي  يافته
معدل  شيمنجر به افزا كارآموزي ادغام در مقطع كرديرو

 شيامتحان جامع پ جيو بهبود نتا يمقطع كارآموز
 يهر چند مطالعه فوق در مقطع .)15(شود مي يكارورز

فرض هر دو مداخله در  شيپ يول ،متفاوت انجام شده بود
از طرفي يكي از داليل كاهش . بود كساني يبرنامه آموزش

هاي  در برنامه پاتولوژينمرات دروس فارماكولوژي و 
ل تقسيم تواند ناشي از اين باشد كه به دلي كورسي مي

شدن مباحث اين دروس و سهم كم نمره هر مبحث در 

نمره كل درس بعضي دانشجويان در صورت كمبود وقت 
براي آماده شدن در امتحان، از وقت موجود بيشتر براي 
كسب نمره در درس كامل فيزيوپاتولوژي آن دوره كه از 

كنند و گاهي حتي فصول  باشد استفاده مي نمره مي 20
فارماكولوژي و پاتولوژي را پيش خود مربوطه دروس 

البته اين يكي از نقاط . خوانند حذف كرده و آنها را نمي
توان آن را با  هاي ادغام يافته است كه مي ضعف برنامه

تمهيداتي مثل تعريف حداقل نمره براي هر قسمت از 
  . فارماكولوژي و پاتولوژي برطرف كرد وسمباحث در

دروس  اديبا وجود حجم ز دياسات از يمياز ن شينظر ب از
تأثير  يكورس يبرنامه آموزش ،يوپاتولوژيزيمقطع ف

بهتر دروس دارد و به نظر حدود دو  يريادگيدر ي مثبت
ي برا يتمركز بهتر يبا برنامه كورس ديسوم از اسات

از  يهر چند برخ. شود مي جاديمؤثرتر مطالب ا يريادگي
اساتيد دخيل در برنامه معتقد بودند عدم تكرار مطالب در 

منجر به عدم ثبت مطالب در حافظه دراز  يبرنامه كورس
از مطالب فراگرفته شده در كوتاه  ياريشود و بس مدت مي

با اين حال . شوند فراموش مي زين يمدت در مدت كوتاه
 يكسان نبودن  ها، يك نكته مهم در قضاوت بر اين يافته

بدين معنا  ؛هاي فيزيوپاتولوژي است رهاساتيد مدرس دو
كه دروس فارماكولوژي و پاتولوژي كه ماهيت يك دست 

هاي منظم و متوالي و امتحان از پيش  و يكپارچه با كالس
كامالً تكه تكه شده و توالي . تعيين شده برخوردار بودند

هاي ارائه شده از طرف  تدريس آنها مطابق توالي برنامه
ريزي براي  برنامه. گيرد هاي قلب و داخلي قرار مي وهگر

 ها اساتيد اين دروس كه بايد برنامه دروس ساير دانشكده
را نيز تنظيم كرده و در ساعاتي كه قبل از شروع ترم از 

هاي  شود در كالس ها هماهنگ مي ساير دانشكده
. هاي ديگر حاضر باشند، كار دشواري خواهد بود رشته

مرتبه در طول هر  نين اساتيد بايد چنديضمن اين كه ا
ترم سؤاالتي را مرتبط با هر دوره طراحي و به موقع 

هاي امتحاني را تصحيح و اعالم نمره  ارسال و برگه
بنابر همه اين موارد، نظر اساتيد اين دروس كامال . نمايند
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با اساتيد باليني مدرس هر دوره متفاوت خواهد بود چرا 
ماهيت  ،اتولوژي پس از ادغامهاي فيزيوپ كه دوره

 3يكپارچه گرفته و تدريس آن سالي يك بار حداكثر طي 
هفته به اتمام رسيده و فقط يك بار امتحان آن برگزار 

به دليل تعداد كم اساتيد مدرس دروس . شود مي
فارماكولوژي و پاتولوژي امكان مشخص كردن 

مقدور نبود چرا كه ممكن بود در  آنانهاي  پرسشنامه
از  يبنابراين يك .بگذارد تأثير يددهي اسات حوه پاسخن

هاي اين مطالعه عدم امكان تفكيك بين نظرات  محدوديت
 ينياساتيد دروس فارماكولوژي و پاتولوژي با اساتيد بال

  .هاي فيزيوپاتولوژي بود دوره
به عنوان زين انيمورد نظر دانشجو نيطرفي اگر در ا از

از آنها  يمياز ن شيب مالك قضاوت در نظر گرفته شود
 هيرو نيمدت با ا يطوالن يريادگيمعتقد بودند كه امكان 

چهارم  كيتر از  موضوع كم نيا نيتر است و مخالف بيش
با توجه به اين كه بيشتر . ها بودند دهنده پاسخ
قرار  ينيپرسشنامه در مقطع بال نيادهندگان به  پاسخ

از . نظر قائل شد نيا يبرا يتر توان اعتبار بيش داشتند مي
 هاي مطالعات با تعداد زياد از محدوديت گريطرفي يكي د

هاي  فاصله ،و گذشته نگر مقطعي نظير مطالعه ما نمونه
زماني متفاوت دانشجويان از دوره فيزيوپاتولوژي بود، 

كه در  83ورودي  دانشجويانبدين مفهوم كه مثالً نگرش 
انشجويان برند با د انتهاي دوره كارورزي به سر مي

كه تازه دوره فيزيوپاتولوژي را گذرانده و  87ورودي 
منتظر اعالم نمرات نهايي و شروع دوره كارآموزي 

 در مطالعه وفامهر. تواند كامالً متفاوت باشد باشند مي مي
 يميبرنامه قد از انيدانشجو تياشاره شده است كه رضا
كه معادل دوره  ينيبال يدوره مقدمات پزشك

. بوده است ديتر از برنامه جد بيش است يوژوپاتوليزيف
در  ينگرش منف يكرده بودند به طور كل شنهاديپ نيمحقق

در برنامه را  رييدوره تغ نيكه اول يانيدانشجو انيم
در مطالعه حاضر احتماالً ). 16(كنند وجود دارد تجربه مي

 نيبرنامه گذشته بود ا ريياين كه سه دوره از تغ ليبه دل

  .ه نشدتأثير مشاهد
ضمن داشتن نگرش مثبت به برنامه  زين انيدانشجو اكثر

امكان  يمعتقد بودند كه با برنامه كورس يكورس
ماند و  داشته، مطالب بهتر در ذهن مي يبهتر يريز برنامه

در  يتمركز بهتر تأثير مثبت جاديبا ا يريز نوع برنامه نيا
 قسمت نيبه دست آمده در ا جينتا. مطالب داشت يريادگي

مطالعه خادم و همكاران است كه در  جيهم جهت با نتا
به ي رشته پزشك نالتحصيال از فارغ يمشهد و با نظرخواه

به نظر اكثر پزشكان  زيدر آن مطالعه ن. دست آمد
 يتر تأثير مثبت بيش يوپاتولوژيزيبودن دوره ف يكورس
دروس  يريادگيداشت و در  يترم ستميبا س سهيدر مقا

كرد لذا اكثر  كمك مي انيبه دانشجودوره  نيا ميحج
 ستميبه س يوپاتولوژيزيدوره ف رييپزشكان خواستار تغ

  ).8(بودند يكورس
ها را در برنامه  كالس يبرگزار انياكثر دانشجو نيهمچن
امر  نيكردند كه ا يابيارز يتر از برنامه ترم منظم يكورس
باشد كه  مي ياز فرصت محدودتر در برنامه كورس يناش

توان  گردد كه مي برنامه مي يتر شدن اجرا به منظممنجر 
  .دانست يريز نوع برنامه نيا يايجزو مزا

 تيبر رضا يدست آمده در مطالعه حاضر مبن به جينتا
در رابطه با طرح ادغام دروس  انيو دانشجو دياسات

و همكاران  يبا مطالعه نصر يو فارماكولوژ يپاتولوژ
دارد كه در آن  يخوان اراك هم يدانشگاه علوم پزشك در

در مقطع  يابيمورد ارز يدانشجو 72مطالعه، از 
 سينظر مثبت به تدر آنها اكثر ،يو كارورز يكارآموز
هر كورس به همراه كورس  يو فارماكولوژ يپاتولوژ

هر چند مطالعه ما عالوه بر ). 3(مربوطه داشتند
در مقاطع  انياز دانشجو يتر از تعداد بيش ينظرخواه

 زين ينوع ادغام افق نيا يتأثير عمل يمختلف، به بررس
  .پرداخته است

و  دياز سه چهارم اسات شيمطالعه حاضر ب در
مقطع «كننده در مطالعه با اين كه  شركت انيدانشجو

اي است و بهتر است به مقطع  هودهيدوره ب يوپاتولوژيزيف
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 از يميناز  شيمخالف بودند و ب ،»اضافه شود يكار آموز

در مقطع  يوپاتولوژيزيمطالب ف سيبا تدر زين انيدانشجو
به  جينتا .مخالف بودند يافته ادغامبه صورت ي كارآموز

 و همكاران يدست آمده در مطالعه ما با مطالعه ظفرقند
 83 نيدر مطالعه آنها از ب. ستيسو ن در دانشگاه شاهد هم

درصد  70از  شياند ب كه به پرسشنامه پاسخ داده ينفر
با دوره  يوپاتولوژيزيافراد مورد مطالعه با ادغام دوره ف

 يريموافق بودند و جلوگ قيدق يريز با برنامه يكارآموز
منحصر به فرد و استفاده از  ياز آموزش تئور

ادغام  دهيفا نيتر را مهم نيدر بال ينظر يها آموخته
لعه است كه حجم نمونه مطا حيالزم به توض). 2(اند دانسته
نفر از  10تر از مطالعه حاضر بود و تنها حدود  فوق كم

در آن مطالعه  نيمچنه. در آن شركت كرده بودند دياسات
شركت داشتند كه به نظر  زين هيمقطع علوم پا انيدانشجو

  . موضوع نباشند نيا يابيجهت ارز يگروه مناسب رسد مي
مورد دو دوره  كه نگرش دانشجويان در مطالعاتي

 با توجه به اين كه كنند، تفاوت را مقايسه ميآموزشي م
نوع از آموزش را تجربه  كيتنها  انيهر گروه از دانشجو

خواهند كرد ممكن است قابليت تعميم نتايج را محدود 
از طرف ديگر تكيه بر نگرش اساتيد در اين مورد به . نمايد
دليل يكي تعداد كم مدرسين و ديگري احتمال  دو

به دليل راحت تر شدن اجراي دوره  سوگيري نظر اساتيد
ريزي  كورسي براي اساتيد باليني و مشكل تر شدن برنامه

براي اساتيد پاتولوژي و فارماكولوژي  كورسيدوره 
  .دچار محدوديت ديگري است

 انيب زين گريطور كه مطالعات د همان ريتفاس نيتمام ا با
با  ديبا يادغام در آموزش پزشك يها برنامه، اند كرده

ها در هر دانشكده مورد  تيها و محدود تيتوجه به ظرف
و نحوه مطلوب انجام آن با آزمون و  رديقرار گ يبررس
  ).18و17(شود نهيخطا به

  
  گيري نتيجه

مقطع  يبرنامه درس ريينشان داد كه تغ ريمطالعه اخ جهينت
به  ،يبه برنامه كورس ياز برنامه ترم يوپاتولوژيزيف

و  انيدانشجو يليتحصعملكرد  يجهت بهبود نسب
تواند به  مي ان،يو دانشجو ديتر اسات بيشي مند رضايت

عنوان رويكرد مناسبي در جهت بهبود روند آموزش 
هر چند امكانات و . پزشكي عمومي مد نظر قرار گيرد

هاي هر دانشگاه در زمينه نحوه اجراي آن  محدوديت
 اثر بخشي كلي -ي ميزان هزينه يتواند بر قضاوت نها مي

  .اي داشته باشد قابل مالحظه تأثيراين تغيير 
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Abstract 
 
Introduction: Medical education in general, and physiopathology teaching program in particular, have 
undergone a number of changes in recent years. Outcomes of recent reforms performed in undergraduate 
medical curriculum should be determined. The present study investigated the possible effects of a simple 
horizontal integration in curriculum of physiopathology phase on the attitude scores of the stakeholders 
including students and curriculum directors, and academic achievement of students. 
Methods: In this descriptive cross – sectional study each physiopathology course marks and the mean of 
grand point averages of 287 students of physiopathology from 2001 till 2008 was gathered from the school 
office for education. These observed indices were compared between students who had passed discipline-
based program and who had passed the integrated program. Also a researcher–made questionnaire was 
used for the survey of the physiopathology educators’ and students’ attitude. The data were analyzed using 
independent t-test and correlation to compare student marks and attitude scores. 
Results: Total mean of students’ grand point averages in physiopathology phase was 14.3±.71 in traditional 
group and 14.49±.93 in the integrated group. The difference was statistically significant (p=0.047, t=-
1.994). The score of educators' attitude was 3.22(±0.63) out of 5. Most of educators had positive attitude to 
course system and the score of students’ attitude was 3.21 (±0.35) out of 5. 
Conclusion: Changing the curriculum in physiopathology phase to the integrated system improved students' 
academic performance. Also most educators and an average of students were satisfied with these changes. 
Thus, this change could affect teaching and learning process positively. 
 
Keywords: Medical education, Educational System, Physiopathology, Integration 
 
Addresses: 
1 Associate Professor, Metabolic Diseases Research Center, Medical School, Zanjan Medical University, 
Zanjan, Iran. Email:mvalizadeh47@yahoo.com 
2 Associate Professor, Statistics and Community Health Department, Medical School, Zanjan Medical 
University, Zanjan, Iran. Email: mousavi@zums.ac.ir 
3 G.P., Medical School, Zanjan Medical University, Zanjan, Iran. Email:ahmadi@zums.ac.ir 
4()Assistant Professor, Physiology-Pharmacology Department, Zanjan medical University, Zanjan, Iran. 
Email: rostami@zums.ac.ir 
 


