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 خون گردش و قلب فيزيولوژي مفاهيماز  دانشجويان غلط درك شيوع ميزان
  آن كاهش در دروساين  گذراندن نقش و

  
  رفيعي محمد شفاعت، اميد نژاد، طاهري محمدرضا ژند، ابوالفضل ،*پاليزوان محمدرضا

  
  

  چكيده
 ارزيابي مطالعه اين. دارند مغايرت شده پذيرفته علمي هاي مدل با كه هستند هايي پديده از ذهني هاي مدل ،غلط درك موارد: مقدمه
 و قلب يولوژيزيف درس گذراندن نقش ارزيابي و دانشجويان ميان در خون گردش و قلب مفاهيم از برخي مورد در غلط درك شيوع ميزان
  .كند يم يبررس را، غلط درك موارد اين حذف يا و كاهش در خون، گردش
 دانشكده سه در تحصيل به مشغول دانشجوي نفر 348 كليه يرو بر 1388 سال در كه بوده يفيتوصاي  مطالعه قيتحق نيا: ها روش
 انيدانشجو از پرسشنامه قالب در مطالعه نيا در. شد انجام اراك دانشگاه و اراك يپزشك علوم دانشگاه شناسي زيست و پرستاري، پزشكي

 در. گرفت قرار يبررس مورد يفيتوص آمار از استفاده با ها جواب سپس دهند، جواب خون گردش و قلب مبحث از سؤاالتي تا شد درخواست
 يبررس موردگذرانده يا نگذرانده بودند يي كه واحد درسي مربوط را ها گروه نيب اختالف وجودها،  مقايسه نسبت آزمون از استفاده با تينها
  .گرفت قرار

 و نبض موج حركت سرعت مقايسه مورد در بود، درصد 98 تا 80 بين راست و چپ بطنده  برون مقايسه مورد در غلط درك شيوع: نتايج
 مورد در و درصد 95-99 خون جريان ميزان روي بر مقاومت افزايش اثر مورد در درصد، 89 تا 74 رگ در خون حركت سرعت
گذراندن در مجموع دانشجويان، . بود درصد 69-73 محيطي كل مقاومت روي بر ها اندام از يكي شدن برداشته اثر و موازي هاي مقاومت

  .نكرده بوديا نگذراندن درس فيزيولوژي قلب و عروق تفاوت معناداري در نسبت موارد درك غلط ايجاد 
 در غلط درك وعيش اند، گرفته قرار يبررس مورد قيتحق نيا در كه خون گردش و قلب مبحث مفهوم چهار مورد در حداقل: گيري نتيجه
  .ندارد آن وعيش كاهش در يچندان تأثير خون گردش و قلب يولوژيزيف درس گذراندن و بوده اديز انيدانشجو

  
  يپزشك انيدانشجو خون، گردش و قلب فيزيولوژي، غلط درك، يادگيري: هاي كليدي واژه
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 دانشكده فيزيولوژي، گروه ،)دانشيار( پاليزوان رضا محمد دكتر: نويسنده مسؤول *

  palizvan@yahoo.com. ايران ،اراك اراك، پزشكي علوم دانشگاه پزشكي
. ايران ،اراك اراك، پزشكي علوم دانشگاه پزشكي، دانشجوي ژند، ابوالفضل

)sagad_67_85@yahoo.com(دانشگاه پزشكي، دانشجوي نژاد، طاهري محمدرضا ؛ 
 اميد ؛)son_of_khordad@yahoo.com( .ايران ،اراك اراك، پزشكي علوم

. ايران ،اراك اراك، پزشكي علوم دانشگاه پزشكي، دانشجوي شفاعت،
)omid.shafaat@yahoo.com(رفيعي محمددكتر  ؛ )گروه آمار و )دانشيار ،

. ايران ،اراك اراك، پزشكي علوم دانشگاه ،اپيدميولوژي، دانشكده پزشكي
)rafeie@yahoo.com( 

 و شده اصالح 23/12/89 خيتار در ده،يرس مجله دفتر به 23/4/89اين مقاله در تاريخ 

  مقدمه
). 1(دارد وجود يريادگي و آموزش نيب ياديز اختالف
 آموزش رغم علي كه دارند تيشكا نكته نيا از دياسات اغلب

 اتفاق انيدانشجو در ياندك يريادگيآنها  توسط فراوان
 يفراوان حاتيتوض دهيپد نيا هيتوج يبرا). 3و2(افتد يم

 فيتوص يبرا كه حاتيتوض نيا از يكي. است شده آورده
 انيب آموزش به پاسخ در يريادگي زانيم بودن كم علل

                                                                                               
  .است دهيگرد رشيپذ 17/5/90 خيتار در
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 غلط درك نام به يا دهيپد وجود شود، يم
)misconception (معموالً . است انيدانشجو انيم در

 در خود، شدهساخته  پيش از يذهن يها مدل با انيدانشجو
 نيا .شوند يم وارد درس كالس به يعلم ميمفاه مورد
 يعلم شده رفتهيپذ يها مدل با است ممكن يذهن يها مدل

 از ما انهيعام درك غلط، يها مدل نيا. باشند متفاوت
 معمولبه طور ). 4(شوند يم دهينام غلط درك اي ها، دهيپد

 منبع دو از يعلم ميمفاه مورد در انيدانشجو غلط درك
 در انيدانشجو يشخص اتيتجرب اول، رد،يگ يم سرچشمه

 در شده سيتدر مطالب دوم، و روزمره يزندگ طول
 علوم از يمختلف انواع در غلط درك دهيپد). 5(درس كالس
 نيا علوم، نيا انيم از كه است گرفته قرار يبررس مورد

 كرده جلب خود به را يشتريب توجه كيزيف علم در دهيپد
 كيزيف علم در غلط درك موارد از ياريبس در). 9تا6(است

 ذهن وارد طيمح از غلط درك كه، است شده مشخص
 سيتدر دروس از غلط استنباط اثر در اي و شده دانشجو

 يبررس حال نيا با). 10(است شده جاديا دانشگاه در شده
 عمر يولوژيزيف به خصوص و يپزشك علوم در دهيپد نيا
 طلب نهيزم نيا در را يفراوان قاتيتحق و نداشته ياديز
 يرو بر قيتحق نيچند يولوژيزيف نهيزم در اگرچه. كند يم

 ميمفاه از يبرخ و) 13تا11(تنفس ميمفاه غلط درك
 نيا با) 16تا14(است گرفته صورت قلب و خون گردش
مهم  مفاهيم خون گردش نهيزم در كه رسد يم نظر به حال

 يول دارد وجودآنها  در غلط درك امكان كهديگري هست 
 جمله از ميمفاه نيا. است نشده لحاظ  قاتيتحقدر 
 كيزيف علم از يا هيپا دانش تنشدا كه هستند يميمفاه
 نيا. است يضرورآنها  از ياريبس درست درك يبرا
 مورد در يستيز علوم يها رشته انيدانشجو كه دگاهيد

 با دارند كيزيف علم دانستن به ازين كه ييها دهيپد درك
 گرفته قرار تأييد مورد زينقبالً  ،شوند يم مواجه مشكل
 و فشار رابطه به توان يم موارد نيا از .)16تا15(است
 يمواز و يسر يها تممقاو رابطه زين و خون انيجر

 زانيم تا است آن بر قيتحق نيا لذا). 16تا15(كرد اشاره

 گردش و قلب ميمفاه از يبرخ مورد در غلط درك وعيش
 دارند كيزيف علم از يا هيپا سطح دانستن به ازين كه خون

 انيم در را اند نگرفته قرار يبررس مورد كنون تا و
 گذراندن نقش و داده قرار يابيارز مورد انيدانشجو
 اي و كاهش در خون، گردش و قلب يولوژيزيف درس
  .كند يبررس را، غلط درك موارد نيا حذف

  
  ها روش

 بر 1388 سال در كه بوده يفيتوص يا مطالعه قيتحق نيا
 ليتحص به مشغول يدانشجو 348 هيكل يرو

 و يپرستار ،يپزشك دانشكده سه در) يسرشمار(
 دانشگاه و اراك يپزشك علوم دانشگاه يشناس ستيز

 ورود سال براساس انيدانشجو انتخاب. شد انجام اراك
 مباحث كه نيا براساس شانيا و بود دانشگاه بهآنها 

 يها ترم در اي و اند خوانده را خون گردش يولوژيزيف
 بيترت نيا به. شدندبندي  ميتقس خواند خواهند ندهيآ

: شدند گروه دو رشته هر در قيتحق مورد انيدانشجو
 درس ها پرسشنامه عيتوز زمان در كه يانيدانشجو) الف
) ب و بودند خوانده را خون گردش و قلب يولوژيزيف

 را درس نيا ها پرسشنامه عيتوز زمان در كه يانيدانشجو
 غلط درك احتمال كه يموارد انتخاب يبرا. بودند نخوانده

 هيته موارد نيا از يستيل ابتدا در داشت وجودآنها  در
 سيتدر از يقبل اتيتجرببراساس  ستيل نيا. شد
 استخراج يولوژيزيف يها آزمون و كالس در يولوژيزيف

 احتمال كه يموارد از مورد 9 نهيزم نيا در. بود شده
 انتخاب ريز شرح به داشت وجودآنها  مورد در غلط درك
 بر كيپاراسمپات و كيسمپات اعصاب اثر و نقش -1. شدند
 - 3 راست؛ و چپ يها بطن انقباض بيترت -2 قلب؛ يرو

 يرو بر آن تأثير و ها ديور در موجود خون حجم
 ستميس در خون انيجر زانيم -4 ؛يديور بازگشت
 حجم همزمان نقش - 5 ك؛يستميس و يوير خون گردش
ده  برون شيافزا يرو بر قلب ضربان فركانس و يا ضربه

 توسط شده زده تلمبه خون زانيم سهيمقا -6 ؛يقلب
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 حركت سرعت و نبض حركت سرعت سهيمقا - 7 ها؛ بطن
 انقباض و خون فشار نيب رابطه -8 ها؛ رگ در خون

 بر يمواز يها تممقاو از يكي حذف تأثير -9 عروق؛
  يطيمح كل مقاومت زانيم يرو
 درك وعيشآن كه  ليدل به آخر مورد چهار باال ستيل از

 درك زين و بود گريد موارد از شتريبآنها  مورد در غلط
 در و خون گردش و قلب يولوژيزيف فهم درآنها  درست
براي  داشت يشتريب تياهم يولوژيزيف ميمفاه كاربرد

  .شدند انتخاب بررسي حاضر
 دوتوسط پرسشنامه و در  قيتحق نيا در موردنظر ميمفاه
 دانشجو اول، بخش در. گرفت قرار يبررس مورد بخش

 شتر،يب شكل به كه را ها نهيگز از يكي سؤال به پاسخ در
 در. كرد يم انتخاب بودند شده يطراح برابر اي و كمتر
 با غلط، چه و بود درست دانشجو پاسخ چه دوم بخش
 عنوان به را شده ذكر علل از يكي ؛يانتخاب نهيگز به توجه
 مورد نيا در. نمود يم انتخاب خود جواب ياحتمال حيتوض

 علت به كه را يحيتوض تا شد درخواست انيدانشجو از
 ذكر علل. كنند انتخاب است تر كينزدآنها  جواب ياحتمال
 از استفاده با و انيدانشجو با بحث به وسيله شده
 انتخاب يولوژيزيف سيتدر نيح آمده به دست اتيتجرب
 اطالعات يآور جمع ابزار بيترت نيبد. بودند شده

 دو ؛سؤال هر. بود يا نهيچندگز سؤال 4 با يا پرسشنامه
 و قلب يولوژيزيف مورد در يسؤال اول بخش داشت بخش
. بود پاسخ انتخاب علت مورد در پرسش دوم بخش

 دانش؛ ،1 سؤال بيترت به و بوده دانش طهيح در سؤاالت
 ،4 سؤال و كاربرد ،3 سؤال ل؛يتحل و هيتجز ،2 سؤال
آوري  جمع از پس. كردند يم يابيارز را دنيفهم

 و درست نهيگزاين كه براساس  سؤال هر به ها پرسشنامه
 پاسخ( شد داده نمره ؛باشند كرده انتخاب را غلط اي

 درصد سپس). نمره صفر غلط پاسخ و نمره كي درست
 زانيم عنوان به گروه هر در سؤال هر به غلط يها پاسخ

 زانيم .شد گرفته نظر در مفهوم آن غلط درك وعيش
 تحصيلي  رشته دانشجويان بر حسب در غلط درك وعيش

 خون گردش يولوژيزيف درس گذراندن بر حسب زين و
 از استفاده با پرسشنامه ييروا. .محاسبه و مقايسه شد

 تأييد و يبررس مورد يولوژيزيف دياسات از تن سه نظر
 در ييبازآزما روش از استفاده با آن ييايپا و گرفت قرار

 87/0 يهمبستگ بيضر و ييتا يس يتصادف نمونه كي
  .گرفت قرار تأييد مورد
 ،يپزشك يها دانشكده يها كالس پرسشنامه، عيتوز يبرا

اين كه براساس  يشناس ستيز و ييماما و يپرستار
 را خون گردش و قلب يولوژيزيف درسآنها  انيدانشجو
 با سپس .شدندبندي  ميتقس گروه دو به ريخ اي اند گذرانده
 ها پرسشنامه ترم ششم و پنجم هفته در دياسات يهماهنگ

 كالس هر شروع در كه شكل نيا به .شد عيتوز ها كالس در
 به يحاتيتوض آزمون مراحل و زمان مطالعه، هدف درباره
 تسؤاال به ييگو پاسخ از پس و ديگرد ارائه انيدانشجو

. كنند شركت قيتحق در تا شد دعوت انيدانشجو ازآنها 
 به دفترچه صورت به آزمون يها سؤال مجموع
 .شدآوري  دهي، جمع و پس از پاسخ داده ها كننده شركت
 SPSS-18افزار  نرم از استفاده با شدهآوري  جمع يها داده
 با هاتان در. گرفت قرار يبررس مورد يفيتوص آمار و

 Two tailed comparison of آزمون از استفاده

proportions يبررس مورد ها گروه نيب اختالف وجود 
  .گرفت قرار

  
  نتايج

 انيدانشجو از نفر 348 نيب پرسشنامه قيتحق نيا در
 درصد 100(شد داده عودت ها پرسشنامه يهمگ و عيتوز

) درصد 51( نفر 177 ،انيدانشجو نيا نيب از .)يده پاسخ
 49( نفر 171 و گذرانده را خون گردش يولوژيزيف درس
) درصد 36( نفر 127. بودند نگذرانده را درس نيا) درصد

) درصد 29( نفر 100 ،يپزشك رشته در انيدانشجو نيا از
 رشته در) درصد 35( نفر 121 و يپرستار رشته در
  .خواندند يم درس يشناس ستيز
 مقايسه مورد در اول سوال مورد در غلط پاسخ زانيم
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 348 تمامي مورد در راست و چپ هاي بطن ده برون
 پاسخ نسبت. بود درصد 61/81 آزمون مورد دانشجوي

 در راست و چپ يها بطنده  برون سهيمقا مورد در غلط
 و درصد 15/87 بودند نگذرانده را درس كه يانيدانشجو

 .بود درصد 88/76 بودند گذرانده را درس كه آنها در
 كه يگروه در درست يها پاسخ درصد يآمار سهيمقا

 و بودند نگذرانده را خون گردش يولوژيزيف درس
 Two از استفاده با بودند گذرانده را درس نيا كه يگروه

tailed comparison of proportions به  كه داد نشان
) >086/4Z=، 0001/0p( يپزشك انيدانشجو درجز 

 سهيمقا. نداشت وجود ها گروه نيب يمعنادار اختالف
 داد نشان قيتحق نيا در كننده شركت انيدانشجو يتمام
 )>51/2Z=، 001/0p( يمعنادار اختالف گروه دو نيب كه

  .)1 جدول(داشت وجود
 سرعت خصوص در انيدانشجو يها پاسخ جينتا يبررس
 وعيش زانيم كه داد نشان ها، رگ در نبض موج حركت
 48/81 بودند نگذرانده را درس كه آنها در غلط درك

 88/76 بودند گذرانده را درس كه كساني در و درصد
 دو در درست يها پاسخ درصد يآمار سهيمقا. بود

 نگذرانده را خون گردش يولوژيزيف درس كه يگروه
 استفاده با بودند گذرانده را درس نيا كه يگروه و بودند

 نشان Two tailed comparison of proportions از
 ،=86/2Z( يپزشك انيدانشجو دربه جز  كه داد

001/0p<( نداشت وجود ها گروه نيب يمعنادار اختالف .
 زين قيتحق نيا در كننده شركت انيدانشجو يتمام سهيمقا

 وجود يمعنادار اختالف گروه دو نيب كه داد نشان
  .)1 جدول(نداشت

 قانوندرباره  انيدانشجو غلط درك زانيم خصوص در
 آن تأثير و خون گردش برابر در مقاومت نيب رابطه و اهم

 تمامي در غلط يها پاسخ، خون فشار زانيم يرو بر
 نگذرانده را خون گردش فيزيولوژي درس كه دانشجوياني

 بودند گذرانده را درس اين كه دانشجوياني و 52/96 بودند
 درست يها پاسخ درصد يآمار سهيمقا. بود درصد 30/95
 را خون گردش يولوژيزيف درس كه يگروه دو در

 با بودند گذرانده را درس نيا كه يگروه و بودند نگذرانده
 Two tailed comparison of proportions از استفاده
. نداشت وجود ها گروه نيب يمعنادار اختالف كه داد نشان
 زين قيتحق نيا در كننده شركت انيدانشجو يتمام سهيمقا

 وجود يمعنادار اختالف گروه دو نيب كه داد نشان
  .)1 جدول(نداشت
 روي بر عضو يك قطع تاثير مورد در غلط يها پاسخ
 درس كه دانشجوياني تمامي در محيطي مقاومت ميزان

 درصد 89/68 بودند نگذرانده را خون گردش فيزيولوژي
 بودند گذرانده را درسي واحد اين كه دانشجوياني در و

 يها پاسخ درصد يآمار سهيمقا .بود درصد 42/69
 را خون گردش يولوژيزيف درس كه يگروه دو در درست

 با بودند گذرانده را درس نيا كه يگروه و بودند نگذرانده
 Two tailed comparison of proportions از استفاده
. ندارد وجود ها گروه نيب يمعنادار اختالف كه داد نشان
 زين قيتحق نيا در كننده شركت انيدانشجو يتمام سهيمقا

 وجود يمعنادار اختالف گروه دو نيب كه داد نشان
 .)1 جدول(نداشت

 خواسته پاسخ ياحتمال علت سؤال هر در كه نيا به توجه با
 نيشتريب اول سؤال مورد در داد يم نشان جينتا ،بود شده
 انتخاب، )درصد80/40( بار 142 با غلط نهيگز انتخاب علت
 بطن وارهيد به نسبت چپ بطن وارهيد بودن تر ميضخ

  .بود راست

 
 انيدانشجو مختلف يها گروه در لطغ يها پاسخ درصد سهيمقا: 1 جدول

مفهوم
مورد 
 †بررسي

  پزشكي
P z  

 پرستاري
p z  

  زيست شناسي
p z  

  كل
p z گذرانده نگذرانده گذرانده نگذرانده گذرانده نگذرانده گذرانده نگذرانده 
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  5/2 01/0 88/76 15/87 558/0 57/0 74/94 83/97 27/0 78/0 04/87 33/83 08/4 00/0 25/47 29/80 1السؤ

  00/1 31/0 88/76 48/81 871/0 38/0 05/96 13/89 55/1 12/0 13/89 78/74 86/2 00/0 82/61 73/84 2سؤال

  18/0 85/0 30/95 52/96 201/0 84/0 05/96 65/95 28/0 77/0 83/95 00/99 22/0 82/0 00/98 59/96 3سؤال

  08/0 93/0 42/69 89/68  86/1 06/0 50 57/69 20/1 22/0 30/85 63/72 00/1 31/0 37/83 63/73 4سؤال

  ده قلب چپ و راست مقايسه برون: 1سؤال 
  ها سرعت حركت نبض و حركت خون در رگ: 2سؤال 
  مقاومت در برابر گردش خون: 3سؤال 
  بر مقاومت كلي محيط) قطع عضو(هاي موازي  تأثير حذف يكي از مقاومت: 4سؤال 

  
 نفر 91 كه يانتخاب غلط نهيگز نيشتريب دوم سؤال در

 همزمان حس ،بودند كرده استناد آن به )درصد15/26(
 از نفر 167 سوم سؤال در. بود قلب انقباض با نبض موج

 به را آب فشار رفتن باال) درصد 99/47( كنندگان شركت
 يجلو سد كي همانند ما دست كه بودند داده ربط علت نيا

 كه يكسان شتريب چهارم سؤال در باالخره. رديگ يم را آب
 كردند يم تصور غلط به بودند كرده شركت قيتحق نيا در
 خون خروج برابر در مقاومت ؛شود قطع يعضو اگر كه
 28/23( نفر 81 افراد نيا از .ابدي يم كاهش آئورت از

 يها مقاومت از يكي حذف را خود انتخاب نيا علت) درصد
 كردند ذكر عضو قطع دنبال به خون گردش در يسر

 
  بحث

 ،يپزشك يها رشته انيدانشجو درك زانيم قيتحق نيا در
 يولوژيزيف ميمفاه مورد در يشناس ستيز و يپرستار

 نقش و گرفت قرار يابيارز مورد خون گردش و قلب
 ميمفاه نيا درك بهبود در يولوژيزيف درس گذراندن
 زانيم موارد اكثر در كه داد نشان جينتا. شد يبررس

 سيتدر و بوده باال اريبس ميمفاه نيا در غلط درك وعيش
 زانيم كاهش در يمهم نقش زين خون گردش يولوژيزيف
  .است نداشتهآنها  وعيش
 و قلب يولوژيزيف ميمفاه مورد در غلط درك وعيش زانيم

 كه بود درصد 98 تا 80 نيب قيتحق نيا در خون گردش

 نيا). 16(است يقبل قاتيتحق در آن وعيش زانيم از شتريب
 يرو بر قيتحق نيا تمركز از يناش تواند يم موضوع

 ازآنها  فهم در كيزيف علم درست درك كه باشد يميمفاه
 در ميمفاه از نوع نيا. است برخوردار ييباال تياهم
 نيكمتر. اند گرفته قرار يبررس مورد كمتر يقبل قاتيتحق
 مفهوم مورد در) درصد 80 تا 50( غلط درك وعيش زانيم

 مقاومت يرو برآنها  تأثير و يمواز و يسر يها مقاومت
 طرف از. باشد يم يشناخت  طهيح به مربوط كه بود كل
 در سوم سؤال به مربوط غلط درك وعيش نيشتريب گريد

 بود آب فشار يرو بر آن تأثير و لنگيش قطر رييتغ مورد
 انيدانشجو كه يا نكته. باشد يم كاربرد طهيح در كه

 درس گذراندن. داشتند مشكل آن با ها رشته يتمام
 بود توانسته يپزشك انيدانشجو در فقط يولوژيزيف
 يناش تواند يم دهيپد نيا .دهد كاهش را غلط درك زانيم
 بودن شتريب به توان يم علل نيا از. باشد يمتفاوت علل از

 نيبنابرا و رشته نيا در يولوژيزيف درس واحد تعداد
 مسائل حيتشر يبرا موجود زمان بودن شتريب
 ميمفاه نيا حيتوض تكرار زين و مدرس توسط يولوژيزيف

 انيدانشجو نيا كه يوپاتولوژيزيف دوره دروس در
  .نمود اشاره گذرانند يم

 ده برون بودن برابر مورد در يبررس مورد مفهوم نياول
 يابيارز كياين موضوع  قتيحق در. بود چپ و راست قلب

 با. است خون گردش و قلب يولوژيزيف مورد در ساده
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 قابل مفهوم نيا به غلط يها پاسخ يباال درصد حال نيا
 كه است نيا رسد يم ذهن به كه يا نكته نياول. است تأمل

. باشد آمده يولوژيزيف يدرس يها كتاب در ديبا مطلب نيا
 توسط كه يولوژيزيف درس مرجع يها كتاب يبررس
 شوند يم سيتدر رانيا در و شده يمعرف بهداشت وزارت
 از كدام چيه در واضح شكل به قتيحق نيا كه داد نشان

 حيتوض عدم يعني مشكل نيا. است نشده ذكر ها كتاب نيا
 و يولوژيزيف يها كتاب در باطناست قابل ميمفاه از يبرخ
 مورد درآنها  مورد در انيدانشجو غلط درك جهينت در

 زين خون گردش و قلب يولوژيزيف از يگريد ميمفاه
 دانشجو گريد طرف از). 17و16(است شده گزارش

 مورد در خود يقبل اطالعات به توجه با توانست يم
 راست قلباين كه  و خون گردش و قلب ستميس يآناتوم

 يول ابدي دست مفهوم نيا به هستند يسر هم با چپ و
 ناتوان استنباط نيا انجام از انيدانشجو از ياريبس

  .بودند
 موج حركت سرعت مفهوم از غلط درك يباال درصد
 باشد يمشكالت به دياسات يتوجه كم ليدل به تواند يم نبض
 مورد ميمفاه نيب ارتباط يبرقرار در انيدانشجو كه

 و ،يميش ك،يزيف مثل( مختلف علوم در كاربرد
 انيدانشجو كه رسد يم نظر به). 18(دارند) يولوژيزيف

 هم به مختلف علوم در را مفهوم كي بتواننداين كه  يبرا
 نيا .دارند يشتريب نيتمر و كمك به ازين ،كنند مرتبط
 و دوم يها سؤال به غلط يها پاسخ يباال درصد در نقص

 در نبض موج حركت سرعت ميمفاه مورد در چهارم
 زانيم يرو بر عضو كي قطع ثيرتأ و فشارخون و ها رگ

  .شود يم دهيد يطيمح مقاومت
 يبررس به مربوط جينتا ،)19(قاتيتحق گريد با راستا هم

 وجود دهنده نشان خون گردش مقابل در مقاومت مفهوم
 مورد انيدانشجو در يريادگي مشكالت از يگريد منبع

 درك وجود عدم ليدل به ديشا اشكال، نيا. است آزمون
 عدم اي و يعموم و ساده يها مدل مورد در درست
 جينتا نيا. باشد ها مدل كاربرد خاص طيشرا شناخت
 ييتوانا و فهم بردن باال به توجه عدم كه دهد يم نشان

 كه شود يم سبب ها مدل نيا از استفاده در انيدانشجو
 درك در يمعنادار كاهش يدرس واحد گذراندن رغم علي
  .نشود جاديا انيدانشجو در غلط

  
  گيري نتيجه

 مورد در غلط درك زانيم كه داد نشان قيتحق نيا جينتا
 يبرا كه خون گردش و قلب يولوژيزيف در يميمفاه

 نيب در است الزم كيزيف ميمفاه درست دركآنها  دانستن
. بود باال آزمون نيا در كننده شركت انيدانشجو شتريب

 يرو بر تأكيد بدون يولوژيزيف درس گذراندن نيهمچن
 در غلط درك زانيم نيا كاهش در يمهم نقش ميمفاه نيا

 اگر كه گردد يم هيتوص لذا. نداشت انيدانشجو
 و كيزيف همانند يدروس ليتحص نيح در انيدانشجو

 علم از يميمفاه به دروس نيا در گذرانند يم را كيزيوفيب
 شتريب است ازينآنها  به يولوژيزيف درك يبرا كه كيزيف

 هنگام در يولوژيزيف درس مدرسان. نيهمچن شود، تأكيد
 در غلط درك امكان وجود به توجه با درس نيا سيتدر

 ميمفاه نيا حيتوض به را يشتريب زمان ميمفاه نيا مورد
  .دهند اختصاص

  
  قدرداني

 يپژوهش معاونت مصوب يقاتيتحق طرح حاصل مقاله نيا
 معاونت نيا از كه باشد يم اراك يپزشك علوم دانشگاه
  .ديآ يم عمل به تشكر
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Prevalence of Students’ Misconceptions in Cardiovascular Physiology, 
and the Role of Taking Physiology Courses 

 
Mohammad Reza Palizvan1,  Abolfazl Jand2, Mohammad Reza Taherinejad3, Omid Shafaat4, 

Mohammad Rafiei5  
 

Abstract 
 
Introduction: The cases of misconceptions are intellectual models of phenomena that are different from 
accepted scientific models of the same phenomena. The purpose of this study was to investigate the 
prevalence of cardiovascular misconceptions among students, and evaluate the role of cardiovascular 
physiology courses in eliminating them. 
Methods: This descriptive study was performed on 348 undergraduates in three faculties of medicine, 
nursing, and biology of Arak University of Medical Sciences and Arak University (year 2009). Students were 
asked to answer four cardiovascular questions through a questionnaire. The answers of students were 
analyzed by SPSS software using descriptive statistic and two tailed comparison of proportions to reveal any 
difference between groups. 
Results: The prevalence of misconception about comparison of left and right ventricular output ranged from 
80 to 98 percents. The misconception was prevalent among 79 to 84 percent of students considering pulse 
velocity comparison to blood velocity in vessel. Between 95 to 99 percent of them had this problem about the 
effect of resistance increase on blood flow. Sixty Nine to 73 percent of students had trouble with parallel 
resistance and effect of removal of one limb on total peripheral resistance. Overall, passing cardiovascular 
physiology courses was not accompanied with significantly different rate of misconceptions.  
Conclusion: There is a wide prevalence of misconception about at least 4 cardiovascular concepts among 
students, and passing the courses of cardiovascular physiology has significant effect in reducing this 
prevalence. 
 
Keywords: Learning, misconception, cardiovascular physiology, medical students. 
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