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دانشگاه  علمي هيأت ياعضا دگاهي: ديعلوم پزشك درسي يها در برنامه قيتلف
  زيتبر يعلوم پزشك
  

  يچراغ نبيز ب،ياد وسفي، *يمحمود روزيف
  

 

  چكيده
 .است دهيمطرح گرد يپزشكعلوم  يها دانشگاه درسي يها در برنامه دياز موضوعات جد يكيبه عنوان  يدر آموزش پزشك قيتلفمقدمه: 

 يها در برنامه قيتلف هاي گامبه  توجه بيو ترت زانيم يمطالعه با هدف بررس نيآموزش، ا تيفيك يدر ارتقا قيتلف تيبا توجه به اهم
  . انجام شد زيتبر يدانشگاه علوم پزشك درسي
 94در سال  زيتبر يدانشكده پزشك علمي هيأت ينفر از اعضا 177افراد نمونه شامل  ،يشيماپي – يفيپژوهش توص نيدر اها:  روش

 كه روايي و پايايي آن تاييد شد، ساخته محقق پرسشنامه از استفاده با ها داده .انتخاب شدنداي  خوشهگيري  روش نمونه قيبودند كه از طر
  . قرار گرفت ليمورد تحل دمنيآزمون فر و يفيبه دست آمده با استفاده از آمار توص يها داده .شد گردآوري
،   p=0001/0( وجود دارد معنادارتفاوت  بندي از نظر رتبه قيتلف يها توجه به گام بيو ترت زانيم نيب علمي هيأت ياز نظر اعضانتايج: 

421/744 =(x2 . اي  گام چهارم النه بيبه ترت قيتلف يها گام نيو انحراف استاندارد در ب نيانگيمباالترين)جداسازي اول گام ،)03/4±76/0 
 مكمل هشتم گام ،)1/2±18/98(اي  چندرشته نهم گام ،)99/2±13/1(سازي  هماهنگ سوم گام ،)0/3±92/26( آگاهي دوم گام ،)71/59±0/3(
 به ششم گام ،)0/2±88/00( همبستگي هفتم گام ،)0/2±87/23اي( رشته نبي دهم گام ،)23/2±00/1(اي  فرارشته ازدهمي گام ،)00/24±1/2(

  . بود) 63/1±59/0( يزمانسازي  هماهنگ پنجم گام ،)92/1±91/0( گذاري اشتراك
 به نظر نيبنابرا .است) يزمانسازي  (هماهنگ متعلق به گام پنجمترين  نيي) و پااي النهمتعلق به گام چهارم ( ميانگين نيباالترگيري:  نتيجه

(طراحان  يدرس انريز برنامه) با متخصصان و درسي برنامه اني(مجر دياتالزم است كه اس قيباالتر تلف يها حركت كردن به گام يبرا رسد مي
و دروس را بر اساس اقتضائات  درسي يها داده شود تا برنامه يآموزش يها به گروه يتام اراتيداشته باشند، اخت كينزد ي) همكاردرسي برنامه
   .نمايند نيو تدو هيته يو مكان يزمان

  
  يريادگي-ياددهي ،درسي يها در برنامه قيتلف ،يپزشك علمي هيأت ياعضا ،يبرنامه درسهاي كليدي:  واژه
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مقدمه  

 قياز طر ،يواقع يريادگي يبرااي  وهيبه عنوان ش قيبحث تلف
شناخته  يموضوعات درس نيب يساختگ يها برداشتن مرز

                                                 
دانشكده علوم  ،يتيگروه علوم ترب،)ارياستاد (يمحمود روزيفدكتر نويسنده مسؤول:  *
  iroozmahmoodi@tabrizu.ac.ir. رانيا ز،يتبر ز،يدانشگاه تبر ،يشناس و روان يتيترب

 ،يشناس و روان يتيدانشكده علوم ترب ،يتيگروه علوم ترب)،اريدانش( بياد وسفيدكتر 
دانش  ،يچراغ نبيز)؛ yousef_adib@yahoo.com(. رانيا ز،يتبر ز،يدانشگاه تبر

 ،يشناس و روان يتيدانشكده علوم ترب ،يدرس يزير ارشد برنامه يآموخته كارشناس
  )zeynab69_virgo@yahoo.com(. رانيا ز،يتبر ز،يدانشگاه تبر

  24/11/94، تاريخ پذيرش: 1/11/94، تاريخ اصالحيه: 18/8/94مقاله:  تاريخ دريافت

 نيبا ا يعلوم پزشك يگامعلوم و هم شرفتيپ .)1شده است(
 آموزشي برنامه راتييروند موجب شده است تا لزوم تغ

 قيتلف .)2احساس گردد( تر بيش افتهي قيبه صورت تلف يپزشك
 يدر آموزش پزشك يراهبرد مهم آموزش كيبه عنوان 

در  تر بيشكه  قياز اشكال تلف يكي .)5تا3(شده است رفتهيپذ
ردن است ها  رونالد قيمطرح است نردبان تلف يآموزش پزشك

حد  نيتر بيشتا  قيحد تلف نيتر كماز  يفيكه به صورت ط
بر  كيو در يفوگارت كوبز، يج يها شهي) با الهام از اند6(قيتلف
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 ,SPICES (Student درسي برنامه يطراح ياساس الگو

Problem, Integrated, Community, Elective, 
Systematic (ارائه )7شده است(.  

 ريياز موارد تغ ياريدر بس كنند مي و همكاران اعالم هاردن
با  ديجد درسي يها به برنامه يسنت درسي كامل برنامه

شود  يطراح يوستاريپ ديبا نيبنابرا .مواجه است يمشكالت
 يو امكانات مؤسسه آموزش طيبر اساس شرا رييتغ زانيكه م

  ): 5شامل( قينردبان تلف يها پله اي ها گام .)7و6باشد(
پله، مدرسان هر رشته بدون توجه به  ني: در ايجداساز .1
 ،يدرس برنامه يدروس رشته، محتوا حتي و ها رشته ريسا

 نييو زمان ارائه مطالب را تع ،يو توال بيعمق مطالب، ترت
آموزش  ،يپله همچون پله جداساز ني: در ايآگاه .2 .كنند مي

 مانند( ييسازوكارها ياما به علت برخ .موضوع محور است
موضوع  كي) مدرس درسي اهداف رشته، اسناد برنامه

 گريآنچه كه توسط مدرسان موضوعات د ياز محتوا يدرس
پله،  ني: در اسازي هماهنگ .3 .ابدي مي يآگاه شود، مي سيتدر

كه به طور مشترك  يمدرسان ايمدرسان دروس مختلف 
در مورد  كنند مي سيدرس را تدر كيمختلف  يها بخش

 يكه مدرس ي: زماناي النه .4 .كنند مي يفكر همدروس خود 
 يها مهارت از محور درس موضوع كيدر  ردگي مي ميتصم
مانند  ،استفاده كندسازي  يو غن تتقوي جهت ها موضوع ريسا

 مسألهدر قالب مهارت حل  ينيبال ياز پزشك ييها جنبه يمعرف
 يساز هماهنگ .5شناسي  بيبه منظور نشان دادن كاربرد آس

 يده سازماناي  وهيبه ش يپله، برنامه زمان ني: در ايزمان
مرتبط به  يها رشته اي ها مرتبط موضوع نيكه عناو شود مي

روز  كيمشابه در  نيعناو يحت .شود سيزمان تدرطور هم
يافتن ارتباط بين مطالب  .شود مي سيهفته تدر كي اي

به  .6 .ي مختلف به عهده خود فراگيران استها رشته
پله ممكن است متخصصان دو رشته  ني: در ايذارگ اشتراك

را  سيتوافق برسند كه به طور مشترك برنامه تدر نيبه ا
 قينوع تلف نياز ا ييها معموالً رشته .و اجرا كنند يطراح

پوشان و موضوعات هم يها دهيو ا ميكه مفاه كنند مي استفاده
 ها مهارت م،يبر مفاه سيتدر يدر طراح نيبنابرا .مكمل دارند
مثال دوره علوم  يبرا .شود مي تأكيدمشترك  يها و نگرش

 يو دوره بهداشت عموم پزشكي توسط گروه روان يرفتار
پله  ني: در ايهمبستگ .7 .شود مي ارائهبطور مشترك 

 محوري بر موضوع درسي مدت زمان برنامه نيتر بيش
 سيجلسه تدر كياما در كنار آن،  .شود مي اختصاص داده

 كرديرو .8 .شود مي ارائه زين يقيتلف يدرس دواح اي يقيتلف
را  يقيتلف سيبر موضوع و هم تدر يمبتن سيمكمل: هم تدر

 ياصل يژگيو يقيتلف سياما جلسات تدر .شود مي شامل
 كيپله ممكن است  نيدر ا سيتدر .است درسي برنامه

 كردروي .9 .دهد شكل را ها باشد كه رشته يعنوان ايمضمون 
 يموضوع يها از حوزه يتعداد كرديرو نيا: در اي چند رشته

 اي نعناوي مسائل، ،ها رشته در قالب مضمون ايدوره  كيدر 
اي  برنامه چندرشته كيمضمون در  .شود مي ارائهموضوعات 

بر  رندهيادگي ديباشد كه بااي  افتهي ممكن است دانش سازمان
 .10 .رود مي فراتر ياما از حد و حدود موضوع ،ابديآن تسلط 

تمام موضوعات  ايپله اكثر  ني: در ااي رشته نيب قيلفت
 ديجد يواحد درس ايبصورت دوره  قيمورد تلف يها رشته
به عنوان رشته جدا  هيو ممكن است به رشته اول شود مي ارائه

محور  ديجد يواحد درس ايدوره  نيا .ارجاع داده نشود
پله بر سطح  نيدر ااي  رشته نيب سياست تدر يريادگي

 تر بيش ايهمه  يداللت دارد و محتوا قياز تلف يترباال
 نيعناو اي ديجد يواحد درس ايدوره  كيموضوعات را در 

ممكن است تك تك اي  رشته نيب قيدر تلف .كند مي بيترك ديجد
 صيموضوعات به صورت مجزا قابل تشخ اي ها رشته
 درسي برنامه ق،يتلف ني: در ااي فرارشته قيتلف .11.نباشد
عنوان  ايمضمون،  ،يريادگي محور .ستها تك تك رشته يورا

 يبلكه كاربرد دانش در جهان واقع ست؛يو موضوع ن
  .)10تا5(است
كشورها  ريدر سا يقيتلف درسي خصوص برنامه در

) و همكاران در Duban( دوبان .انجام شده است يمطالعات
 انيبه دانشجو ينيبال يها مهارت سيبا عنوان تدر يگزارش
دست  جهينت نيبه ا هي: ادغام با آموزش علوم پاينيبال يپزشك

درك و فهم  زانيم قيادغام و تلف جهيكه در نت افتندي
و موجب  افتهي شيافزا هيان نسبت به دروس علوم پايدانشجو
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 .)11شده است( ديو اسات انينگرش مثبت در دانشجو جاديا
با عنوان  ي) و همكارش در پژوهشBrueckner( بروكنز

 يها علم بهداشت از برنامه علمي هيأت يبرداشت اعضا
به طرح  لياند كه تما افتهيدست  جينتا نيبه ا يقيتلف درسي

بوده است اما ساعات  ادهيز علمي هيأت ياعضا نيدر ب قيتلف
و  است نبوده يكاف قيطرح تلف يدر نظر گرفته شده برا

 ديمف انيدانشجو يطرح را برا نيا علمي هيأت ياعضا نيهمچن
با  ي) و همكارش در پژوهشEvers( ورزيا .)12(كردند يتلق

توسعه  ندفراي در ها ارزش و ها دانش، مهارت قيعنوان تلف
 دنديرس جهينت ناي به مرها در دانشكاه گلوف  درسي مهبرنا

 يها تجربه نيكه ب دهد مي امكان را نيا انيبه دانشجو قيكه تلف
و در  نديارتباط برقرار نما يواقع طيدانشگاه و مح يآموزش

 يها رشد مهارت ،يريادگي زهيانگ شيمنجر به افزا قيتلف تينها
در  يمحور ژوهشپرورش تفكر سطح باال و پ ،يفرد انيم

 هيعلوم پا سي) تدرSchmidt( تياشم .)13(شود مي رانيفراگ
 نيكرد و در ا يرا به صورت ادغام شده بررس ينيو بال

طرح  يرا برا يتر بيشارزش  علمي هيأت يمطالعه اعضا
   .)14داشتند( انيب يادغام افق

 يريگجهينت نياشاره شده در باال چن قاتيتحق جياز نتا توان مي
 ،يدرس يها در برنامه قيبه استفاده از تلف شيكرد كه: گرا

 گذاري آموزش، ارزش تيفيدر بهبود ك قيتلف يباال تياهم
 يقيوجود تحق نيبا ا يول .وجود دارد يقيتلف يها طرح يبرا

 يها در برنامه قيتوجه به تلف بيو ترت زانيم يدر راستا
 نييحاضر با هدف تع قيانجام نگرفته است لذا تحق يدرس

 يها نردبان در برنامه قيتلف يها توجه به گام بيو ترت زانيم
انجام  علمي هيأت ياعضا دگاهياز د زيتبر يعلوم پزشك درسي

  . شد
  

  ها روش
 نيا .است يشيمايپ - يفيحاضر از نوع توص قيروش تحق

دانشگاه  علمي هيأت ياعضا يبر رو 1394پژوهش در سال 
دانشگاه  نيپژوهش از ب نيدر ا .انجام شد زيتبر يعلوم پزشك
گيري  به روش نمونه يدانشكده پزشك زيتبر يعلوم پزشك

 ستيابتدا ل .به عنوان نمونه انتخاب شد، يتصادفاي  خوشه
دانشگاه  تياز سا زيتبر يعلوم پزشك يها دانشكده يتمام

شماره اختصاص  كي ها از دانشكده كيهر  ياستخراج و برا
به  يبه صورت تصادف يداده شد سپس دانشكده پزشك

 علمي هيأت يبا توجه به تعداد اعضا .انتخاب شد مونهعنوان ن
حجم  نيينفر بودند با استفاده از فرمول تع 324دانشكده كه 

  .شد نيينفر تع 177نمونه مورگان حجم نمونه 
پرسشنامه  ،ردنها قينردبان تلف يها گام يبررس يبرا 

 كرتيل فيكه هر سؤال با ط سؤال 18شامل  ساخته محقق
كم، كم، متوسط،  يليندارم، خ ينظر": شاملاي  نهيشش گز

 2و  1و  0 يها نمره بيشد و به ترت طراحي "اديز يليخ اد،يز
ساخت  يبرا .افتيبه هر پاسخ اختصاص  6و  5و  4و  3و

منابع  ري) و سا6ردن(ها پرسشنامه از مقاله رونالد
استفاده  درسي متخصصان برنامه دگاهي) و د10تا5مرتبط(

 سيدر تدر"ت پرسشنامه عبارتند از: سؤاالاز اي  نمونه .شد
دروس  ريسا يدروس را با توجه به محتوا يخود محتوا
 سيتدر گريكه همكاران د يياز محتوا"، "كنم مي نييرشته تع

با مدرسان دروس مرتبط با درس خود "، "اطالع دارم كنند مي
  ."كنم مي و مشورت يفكر همدر مورد انتخاب محتوا 

 دياسات تأييدمحتوا، پرسشنامه مورد  ييارو يبررس يبرا 
برآورد  جهت .قرار گرفت يتيو علوم ترب يگروه علوم پزشك

 عيتوز علمي هيأت ينفر از اعضا 30 نيپرسشنامه ب ،ييايپا
 پرسشنامه از آمده به دست يها و با توجه به پاسخ ديگرد
پژوهشگر  .% برآورد شد77كرونباخ پرسشنامه  يآلفا زانمي
به دانشكده  يپرسشنامه به صورت حضور ليتكم يبرا

و جلب  اهداف پژوهش حيمراجعه نمود و پس از توض يپزشك
داده شد  ليمحترم تحو ديپرسشنامه به اسات رضايت اساتيد 

پاسخ داده  يها هفته پرسشنامه كيشدن  يبعد از سپر و
 ناناطمي ها به آن نيهمچن .گرفته شد ليتحو ديشده از اسات

  .خواهد ماند مانهمحر ها آن يها داده شد كه پاسخ
با اجراي آمار  SPSS-22 افزار نرم با استفاده ازاطالعات 

از جمله  استنباطي آمار و) توصيفي يها توصيفي (شاخص
   .قرار گرفت ليو تحل هيمورد تجز دمنيآزمون فر
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بر  رهايمتغ بندي جهت رتبه دمنيآزمون فراين كه با توجه به 
و نردبان  رود به كار مي ادند حيترج ايرتبه  نيتر بيشاساس 

حد  نيتر بيشتا ترين  از كم قيتلف يها ردن شامل گامها  قيتلف
 دمنفري زمونآ از ها گام نيا بندي رتبه يبرا است قيتلف

  . استفاده شد
  

  نتايج
ه بازگشت داده شد عيپرسشنامه توز 177كلپژوهش  نيدر ا

(درصد  قرار گرفت ليو تحل هتجزي موردشد و
كنندگان  مشاركت كيدموگراف اتيخصوص .%)100دهي پاسخ

 اريو انحراف مع نيانگيم .نشان داده شده است 1در جدول 
  ارائه شده است.  2در جدول  قيتلف يها ي گام نمره

  
  مشاركت كنندگان كيدموگراف اتي: خصوص1 جدول

متغيرهاي 
تعداد (درصد)  زيرگروه  دموگرافيك

 مشاركت كنندگان

  جنس
 زن
  مرد

 بدون پاسخ

)6/13(24 
)1/75(133  
)3/11(20 

  مرتبه علمي

 مربي
  استاديار
  دانشيار
  استاد

 بدون پاسخ

)3/2(4 
)8/54(97  
)5/30(54  
)2/10(18  

)3/2(4 
 177%)100(  كل

  

 ينمرات نظر اعضا اريو انحراف مع نيانگيم :2 جدول
  قيتلف يها نسبت به گام تبريز يپزشك كدهعلمي دانش هيأت

ميانگين و انحراف   مگا
  معيار

  59/3±71/0 جداسازي
  26/3±92/0 آگاهي

  99/2±13/1 سازيهماهنگ
  03/4±76/0 ايالنه

  63/1±59/0  سازي زمانيهماهنگ
  92/1±91/0  گذاريبه اشتراك
  00/2±88/0 همبستگي

  24/2±00/1 مكمل
  98/2±18/1 ايرشتهچند

  02/2±87/0 ايبين رشته
  23/2±00/1 ايفرارشته

  
 يها در برنامه قيتوجه به تلف بيو ترت زانيم يبررس يبرا

نشان داد كه از  جينتا .استفاده شد دمنياز آزمون فر درسي
 يها گام بهتوجه  زانيو م بيترت نيب علمي هيأت ينظر اعضا

وجود  يمعنادارتفاوت  بندي از نظر رتبه قيتلف
   ).p=0001/0(دارد

 يها گام نيكه ب دهد مي نشان دمنيبودن آزمون فر معنادار
نشان داد كه  هايافته .تفاوت وجود دارد بندي از نظر رتبه قيتلف

گام  زيتبر يدانشگاه علوم پزشك علمي هيأت ياز نظر اعضا
سازي  رتبه و گام پنجم (هماهنگ ني) در باالتراي چهارم (النه

   .)3جدول رتبه قرار دارد (ترين  نييا) در پيزمان

  
  زيتبر يدانشگاه علوم پزشك درسي يها در برنامه دمنيردن بر اساس آزمون فرها قيتلف يها گام سهيو مقا بندي رتبه: 3جدول

  

 p   بنديرتبه ميانگين رتبه  ها گام رديف

 دو 55/8  جداسازي يك

421/744  0001/0  

 سه 83/7  آگاهي دو
 پنج 86/6 هماهنگ سازي سه

 يك 53/9  اي النه چهار
 يازده 22/3 زمانيسازي هماهنگ پنج

 ده 23/4 به اشتراك گذاري شش
 نه 29/4  همبستگي هفت
 شش 09/5  مكمل هشت

 چهار 87/6 چند رشته اي نه
 هشت 46/4 بين رشته اي ده

 هفت 06/5 فرارشته اي يازده
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  بحث
 توجه به بيو ترت زانيم يپژوهش حاضر با هدف بررس

 علمي هيأت ياعضا دگاهياز د درسي يها در برنامه قيتلف
 جيبا توجه به نتا .انجام شد زيتبر يدانشگاه علوم پزشك

به گام  علمي هيأت يتوجه اعضا نيتر بيشبه دست آمده 
با  يهش حاضر تا حدودوپژ جينتا .است )اي النهچهارم(

) و Brueckner &Gould()12گولد (بروكنز و  قيتحق جينتا
بروكنز و همكارش  .است ) همسوSchmidt ()14( تياشم

بهداشت  علمي هيأت يبا عنوان برداشت اعضا يقيدر تحق
كه  اند افتهيدست  جينتا نيبه ا يقيتلف يدرس يها از برنامه

 اديز علمي هيأت ياعضا نيا نيدر ب قيبه طرح تلف ليتما
 قيطرح تلف يشده برا گرفتهبوده است اما ساعات در نظر 

طرح را  نيا علمي هيأت ياعضا نينبوده و همچن يكاف
 جيبا نتا نيهمچن .)12(كردند يتلق ديمف انيدانشجو يبرا

و  هيعلوم پا سيبا عنوان تدر )Schmidt( تيپژوهش اشم
 اند افتهيدست  جهينت نيبه صورت ادغام شده به ا ينيبال

ادغام  رحط يرا برا يتر بيشارزش  علمي هيأت يكه اعضا
  .)14داشتند( انيب يافق

در  قينشان از وجود تلف قاتيتحق جينتا يبه طور كل 
با  يآن دارد كه تا حدود يايو مزا درسي يها برنامه

 جينتا .دارد يحاضر همخوان قيبه دست آمده از تحق جينتا
 درسي يها در برنامه قيحاضر نشان داد كه تلف قيتحق

و  زانيم كنيوجود دارد و ل زيتبر يپزشكدانشگاه علوم 
گام  يعني قيتلفتر  نيياستفاده شده در گام پا قيتلف بيترت

  . ) قرار دارداي النهچهارم(
 يكيكرد كه  انيب توان مي به دست آمده جيبا توجه به نتا

به  يعلوم پزشك علمي هيأت ياعضا تر بيشتوجه  لياز دال
شده در علوم  ارائه) نحوه دروس اي النهگام چهار (

به  يشده در علوم پزشك ارائهدروس  .باشد يپزشك
دروس  ريسا يها مهارت و ها است كه از مثالاي  گونه

به  جهيو نت شود مي استفادهسازي  ينو غ تيجهت تقو
مثال در  يبرا .دهد مي امر را نشان نيا زيدست آمده ن

در قالب  ينيبال ياز پزشك ييها جنبهشناسي  بيدرس آس

نشان دادن اصول كاربرد  يبرا مسألهحل  يها مهارت
) اي گام چهارم (النه .)7(شود مي ارائهشناسي  بيآس
دارد كه مدرس از  نيبه ا ارهاش زين كند مي انيردن بها كه

سازي  يو غن تيدروس جهت تقو ريسا يها مهارت
درس اضافه و تكه تكه اجتناب  كيتا از  كند مي استفاده

استفاده شده در گام چهارم  قيتلفقرار گرفتن گام  .شود
استفاده شده، ضعف  قيبودن گام تلف نيينشان دهنده پا

به  يدرس يها برنامه تر بيش شيو گرا درسي برنامه
كه در  ييها شرفتيبا وجود پ .است يساختار سنت

است، هنوز ساختار  وستهيپ به وقوع يعلم يها نهيزم
 نيا درسي يها در برنامه يليتحص يها رشته يسنت

گام ترين  مناسب دگوي مي ردنها . دانشگاه حاكم است
 مانند برنامه يه به عوامل متعددمؤسس كي يبرا قيتلف

 يمدرسان و اهداف كل دگاهيتجربه و د ،يفعل درسي
   .)8دارد( يبستگ درسي برنامه

كشور توسط  ياهداف نظام آموزشاين كه با توجه به 
و در  شود مي يبه صورت متمركز طراح انريز برنامه

تا  ردگي نمي صورت يارياخت ضيتفو يطراح نيا نديفرا
شود و  يو جامعه طراح ريفراگ ازني اساس بر ها برنامه

 يفعل درسي ما متمركز است و برنامه يساختار سازمان
انتظار  ،تيوضع نياست با ا محوري بر اساس رشته

 يها ما در گام درسي داشت كه برنامه توان نمي تر بيش
  . رديقرار بگ قيباالتر تلف

به محدود بودن  توان مي پژوهش نيا يها تياز محدود
لذا  .اشاره كرد زيتبر يبه دانشگاه علوم پزشك جينتا
 ريعنوان در سا نيبا هم يپژوهش شود مي شنهاديپ

آن جهت بهبود  جنتاي از و شود انجام ها دانشگاه
در  گرياز طرف د .استفاده شود يدرس يها برنامه

استفاده شده  ساخته محققپژوهش حاضر از پرسشنامه 
 قاتيتحق شود، مي شنهاديپتر  قيدق ياست لذا جهت بررس

 ديانجام شود تا با مصاحبه با اسات يفيبه صورت ك يبعد
از  كارهايي و راه رديقرار گ لتحلي مورد ها آن دگاهيد

  . شود حاصل ديبارش افكار اسات قيطر
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  گيري نتيجه
 يپژوهش از نظر اعضا نيا يها افتهياساس  بر

از  قيتلف يها توجه به گام بيو ترت زانيم نيب علمي هيأت
با توجه به . وجود دارد معنادارتفاوت  بندي نظر رتبه

رتبه متعلق به گام  نيبه دست آمده باالتر يها نيانگيم
 پنجم گامرتبه متعلق به ترين  نيي) و پااي النهچهارم (
  . باشدي) ميزمانسازي  (هماهنگ

حد ترين  ردن از كمها قيتلف يها گاماين كه با توجه به 
 قيگام تلف .دهد مي را نشان قيحد تلف نيتر بيشتا  قيتلف

 يدانشگاه علوم پزشك درسي يها استفاده شده در برنامه
 نيبنابرا .برخوردار است قيحد تلفترين  از كم زيتبر
   ،قيباالتر تلف يها به گام دنيرس يبرا شود مي شنهاديپ

و  قيتلف يها نسبت به گام دياسات يسطح آگاه شيافزا
 از طريق برگزاري يريادگي - ياددهي نديآن در فرا ياجرا
 اني(مجر دياسات صورت گيرد. ها و كارگاه ها شيهما

 درسي انريز برنامه) با متخصصان و درسي برنامه
داشته باشند،  كينزد ي) همكاردرسي رنامه(طراحان ب

داده شود  يآموزش يها به گروه يتام اراتياختهمچنين 
 رانيفراگ ازيو دروس را بر اساس ن درسي يها تا برنامه

   .و بازار كار انتخاب كنند
  

  قدرداني
بدينوسيله از كليه مشاركت كنندگان دراين پژوهش تشكر 
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Abstract 
 
Introduction: Curriculum integration is a newly emerged topic in medical education. Given the importance 
of integration in improving the quality of education, the aim of this study was to examine the extent and 
order of attention to steps of curriculum integration in Tabriz University of Medical Sciences.  
Methods: This descriptive-survey research was carried out in 2015 on a sample of 177 faculty members of 
Tabriz University of Medical Sciences who were selected through cluster sampling method. Data were 
collected using a researcher-made questionnaire whose validity and reliability had been confirmed. Data 
were analyzed by means of descriptive statistics and Friedman test. 
Results: Views of faculty members indicated that there was a significant difference between the extent and 
order of attention to integrations steps in terms of ranking (X2=744.421, P= 0.0001). The highest mean 
scores and standard deviations of integration steps were respectively related to step-4 nesting (4.03±0.76), 
step-1 isolation (3.59±0.71), step-2 awareness (3.26±0.92), step-3 harmonization (2.99±1.13), step-9 
multidisciplinary (2.98±1.18), step-8 complementary (2.26±1), step-11 transdisciplinary (2.23±1), step-10 
interdisciplinary (2.23±0.87), step-7 correlation (2±0.88), step-6 sharing (1.92±0.91), step-5 temporal 
harmonization (1.63± 0.59). 
Conclusion: Results showed that the highest and lowest mean scores were related to the fourth (nesting) and 
fifth (temporal harmonization) steps respectively. It therefore seems that moving up to higher steps of 
integration requires close cooperation of faculty members (curriculum presenters) and curriculum experts 
and planners (curricularists), and full power of educational departments for designing and developing 
curriculum according to temporal and spatial requirements.  
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