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  چكيده
تواند اساتيد رشته  مي مفيد يبه عنوان ابزارند كه كن ميآموزشي مهم تلقي كار  هرا فرآيند ادغام را يكان نظر صاحباز  يبرخ: مقدمه

 دگاهيد يابيمطالعه ارز نيهدف از انجام ا. دهد ياريرشته  نيي آموزشي اها ي، اجرا و ارزشيابي برنامهريز برنامه ،بندي پزشكي را در هدف
  .طرح ادغام بوده است رامونيبابل پ يدانشگاه علوم پزشك هيعلوم پا دياسات
ابزار . بابل انجام شده است يدانشگاه علوم پزشك يدانشكده پزشك هياستادعلوم پا 26يتمام يبر رو يمطالعه مقطع نيا: ها شرو

آن بر  اتتأثير ،طرح نيا تياهم زانيم نهيدر زماي،  نهيچندگز سؤال 17و  كيساخته شامل اطالعات دموگراف محققاي  پژوهش پرسشنامه
 يو آمار استنباط يفياطالعات از آمار توص ليتحل هيجهت تجز. بوده است انيدانشجو يمند رضايتو  انيدانشجو يريادگيآموزش و 

  درصد استفاده شد 5ي معناداردر سطح  )رهييمتغ چند ونيو رگرس رمنيضريب همبستگي اسپ(
 نيشتريب. دانستند مي يضرور يفعل طيطرح ادغام را در دانشگاه در شرا ياجرا دياز اسات%) 6/34(نفر  9 نشان داد كه تنها جينتا: نتايج

 نفر 14اگرچه  %).50("بوده است مؤثرآموزش  تيفيروش در بهبود ك نيا تأثير"مربوط به  طرح ادغام يموافق بودن آنان با اجرا زانيم
 نيبر ا%) 7/7(نفر  2تنها . بر خواهد بود زمان انيدانشجو يآموزش تيفيك شيآن به منظور افزاسازي  ادهيبودند كه پ وربا نيبر ا%) 8/53(

  ."طرح ادغام را دارند ياجرا يالزم برا يهماهنگ يدانشكده پزشك نيمسؤول ريو سا هيعلوم پا دياسات"بودند كه  دهيعق
 دياساتبا توجه به نوين بودن ادغام  كه اند دهيعق نياز افراد بر ا يپژوهش درصد قابل توجه نيبدست آمده از ا جيطبق نتا: گيري نتيجه
 نيجهت حل ا يريلذا اتخاذ تداب. باشند مي طرح ادغام ياجرا يبرا  الزم يفاقد هماهنگ ،يدانشكده پزشك نيمسؤول ريو سا هيعلوم پا

  .رسد مي به نظر يمشكل ضرور
  

  آموزش تيفيطرح ادغام، ك ،هيپا علوم د،ياسات دگاه،يد: هاي كليدي واژه
  816تا  807 ):11(12؛ 1391 بهمن/ آموزش در علوم پزشكيمجله ايراني 
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  مقدمه
و  ها شرو يردر يادآو ،ينيبال كان عمومي در دورهپزش

ي ابتدايي ها سالي ها به كارگيري بسياري از آموخته
ناهماهنگي ). 2و1(دوره پزشكي كارآيي مطلوب را ندارند

موجود در ارائه مناسب و به موقع دروس اين مشكل را 
دهند كه  مي مطالعات نشان به طوري كه كند، تر مي پيچيده

 محتواي درسي دروس علوم پايه و ينارتباط منطقي ب
ي كارورزي دانشجويان ها مباحث مطرح شده در دوره

ي مختلفي ها شرو مسألهجهت حل اين ). 3(وجود ندارد
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ادغام  ،ها شرويكي از اين . پيشنهاد و اجرا شده است
ي ها سالدروس پايه و باليني است كه در كشور ما در 

از  يبرخ. اخير مورد توجه خاص قرار گرفته است
ان فرآيند ادغام را يك استراتژي آموزشي مهم نظر صاحب

تواند اساتيد  مي مفيد يند كه به عنوان ابزاركن ميتلقي 
ي، اجرا و ريز برنامه ،يبند رشته پزشكي را در هدف

  ).4(دهد ياريرشته  نيي آموزشي اها ارزشيابي برنامه
 نيبرقرار كردن ارتباط ب يدر محتوا به معن ادغام
 يها در موضوعات و رشته انيدانشجو يها دانسته

محتوا عبارت است از  هي د سازمانادغام در . مختلف است
ارائه دروس در سطح علوم  دمانيو چ يمداخله در توال

 يتناسب و هم زمان نيشتريب به طوري كه ،ينيبال اي هيپا
. ديمرتبط به هم بوجود آ تدر ارائه دروس وموضوعا

 يو عمود يافق شامل ادغاممعموالً ادغام  كولوميكور
علوم  يادغام افق افته،يادغام  كولوميكور در). 5(باشد مي
 زشيانگ جاديبدن به منظور ا يها نارگا رامونيپ هيپا
موقعيت،  نيارتباط ب جاديبا ا رانيدر فراگ داريپا يريادگي

 نيا كيولوژيزيو اعمال ف يعيساختار طب،روند تكاملي
 نيب قيكه تلف يبه نحو. رديگ مي صورت ها نارگا

به عنوان مثال  رد،يگ مي صورت يمواز يها رشته
حول  ،يولوژيزيو فشناسي  نيجن ،شناسي بافت ،يآناتوم

تحت نام دوره  يبسته آموزش كيموضوع قلب و در 
 زين يو به طور متوال رديگ مي دستگاه قلب و عروق شكل

 هيعلوم پا يمحور يمحتو هي د سازمان. شود مي سيتدر
شده  هي د سازماندستگاه  12برنامه حول  نيدر ا يپزشك

. گردد مي ارائه هيدوره علوم پا انياست و از ترم اول تا پا
ي مختلف روي يك ها در اين گونه موارد اساتيد حوزه

و يادگيري به  مسألهمحتوا با اتخاذ رويكرد مبتني بر 
هدف از ارائه دروس ). 6(كنند مي صورت مشاركتي كار

دانشجو در  يها دانسته نيارتباط ب جاديا يقدر ادغام اف
نبودن مطالب،  يارائه همزمان مباحث، تكرار ،دروس نيا

 يريادگيدر دروس فوق و  گريكديارائه مطالب مرتبط با 
 يادغام عمود. بوده است ريتوسط فراگ شتريب يادداريو 

ي مختلف آموزش ها دورهدر معموالً كه  يبه تلفيق دروس
در ادغام عمودي، . شود مي اطالقشوند  مي داده

ي مختلف در يك ها سالي درسي كه در طول ها موضوع
 يشوند، برا مي برنامه درسي وجود دارد، با هم تركيب

مان علوم ي باليني از ابتدا و ارائه همزها مهارتمثال ارائه 
  ).7(پايه و باليني است

دروس علوم پايه بدون ارتباط با مباحث باليني، در  ارائه
دانشجويان توجه و تمركز كافي را جهت يادگيري عميق 

علت عدم ايجاد و ه فراهم نمي نمايد كه ممكن است ب
تقويت نقش پزشك بودن درآينده در دانشجويان دوره 

چنانچه دانشجويان مطالب علوم پايه ). 8(علوم پايه باشد
و كاربردي فرا نگيرند و قادر نباشند در  قعمي به طوررا 
مطالب  نيمناسب از ا به صورتعلوم باليني  نهيزم

ي صرف شده و تالش اساتيد، ها استفاده كنند، هزينه
دانشجويان و سيستم آموزشي به هدر خواهد رفت و 
 فلسفه و هدف اصلي برگزاري مقطع علوم پايه به ثمر

اي  در مطالعه نشو همكارا يشاهديوح .)9(نخواهد نشست
نگام باليني بر نگرش تأثير تجربه زود ه نهيكه در زم

دانشجويان پزشكي نسبت به دروس علوم پايه انجام 
كردند كه تجربه زود هنگام گيري  جهينت اين گونهدادند 
تواند انگيزه آنان را در فر اگيري آموزش  مي باليني

 گمان ياز طرف). 9(پزشكي طي مقطع علوم پايه بيشتر كند
بر اين است كه اين شيوه تدريس ادغامي براي 

در تفهيم بهتر دروس  يترمؤثردانشجويان پزشكي كمك 
  ).10(باشد مي ي باليني شانها دورهدر 

. براي ادغام بيان شده است يمزاياي مختلف تاكنون
، ها دورهكاهش تكه تكه بودن بودن قطعات  رينظ يموارد

زايش انگيزه ، افها ايجاد وحدت و ارتباط بين رشته
باال بردن سطح اهداف  دانشجويان، آموزش مؤثرتر،

توسط  مسألهي حل ها مهارتكسب  قيآموزشي از طر
افزايش  د،يارتباط و همكاري اسات شيافزا ان،يدانشجو

توانمندي در يادگيري  زياعتماد به نفس، نگرش مثبت و ن
گزارش  بيمعا). 12و11(اند مقوله نياز ا انيدر دانشجو
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پوشش داده نشدن كامل  رينظ يموارد زيطرح ن نيشده ا
يك رشته، حذف ناخواسته برخي اي  محتوا و اصول پايه

به شكل ادغام  وزشتسلط كمتر اساتيد بر آم مباحث،
و عدم هدايت  شتر،ينسبت به شكل سنتي، هزينه ب افتهي

دانشجو در ارتباط با انتخاب شغل توسط وي را  حيصح
  ).12و11(رديگ مي در بر

صورت  يادياثرات طرح ادغام مطالعات نسبتا ز نهيزم در
ي ها مهارتدر گزارشي دوبان و همكاران . گرفته است

تدريس باليني ادغام را در يادگيري علوم پايه بين 
دانشجويان پزشكي علوم پايه بررسي كردند و نشان 
دادند كه درك و نگرش دانشجويان و اساتيد نسبت به 

و  لياسك ).13(بهبود يافته استس علوم پايه .مباحث درو
سال چهارم را  يپزشك يدانشجو 48 دگاهيهمكارانش د

قرار  يمورد بررس ينيو بال هينسبت به ادغام علوم پا
 ينيبال ديپژوهش همزمان با اسات نيدر ا. دادند

به بحث و تبادل نظر با  زين هيعلوم پا نيمتخصص
در بخش اورژانس  مارانيب نهيدر زم انيدانشجو

مختلف را  هيو علوم پا ينيمسائل بال انيدانشجو. داختندپر
 مربوطه بحث ديمطالعه و با اسات مارانيب نهيدر زم

روش  نيگزارش دادند كه ا انيدر انتها دانشجو. كردند مي
مرتبط با  هياز مباحث علوم پاتري  قيدرك عم يآموزش

كرده است و نه تنها  جاديمطرح شده در آنان ا يهايماريب
داده است بلكه  شيرا در آنان افزا يماريب تيريمد رتقد

 ).14(كمك كرده است زين ماريبه درمان و مراقبت بهتر ب
ادغام تدريس علوم پايه و باليني اي  در مطالعه زيكروئن ن

دوره دو  كيرا در بين دانشجويان پزشكي سال سوم در 
ماهه بررسي كرد و هدف را بر آن بنا نهاد كه درمان 

 قاتيتحق نيدتريدر گرو دانستن جد ماريب كي بمناس
 ينينتايج نشان داد كه توانايي بال. است يعلوم پزشك

). 15(اين طرح افزايش يافته است ياجرا يدانشجويان درپ
 يدوتا و همكاران نشان داد كه ادغام افق يبررس نيهمچن

 هياصول علوم پا تيجهت تثب ينيقبل از ورود به دوره بال
در  ).16(ضرورت دارد هيباحث علوم پاو ارتباط دادن م

توسط  زدي يصدوق ديكه در دانشگاه شه زين ييها يبررس
 يپزشك انينظرات دانشجو يدهقان و همكاران بر رو

و  حيدروس علوم تشر يادغام افق نديدرباره فرا
 دگاهيكه د گرفتند جهينت نيصورت گرفت محقق يولوژيزيف

دروس علوم پايه افقي  غامدانشجويان، به فرايند طرح اد
 مطالعات قبلي نشان). 10(استثر ؤمپزشكي نسبتاً 

 يدهند كه اين شيوه آموزش چه به صورت ادغام افق مي
تواند با  مي ،يدروس پايه و باليني و چه به صورت عمود
آنجاست كه  ينتايج مفيدي همراه باشد اما نكته اساس

تا چه  ست،چگونه ا نهيزم نيدر ا هيعلوم پا دياسات دگاهيد
را  يروش موافقند و چه مشكالت نيا يحد در عمل با اجرا

 يبا توجه به اجرا .اند آن تجربه نموده ياجرا ريدر مس
 يدانشگاه علوم پزشك يطرح ادغام در دانشكده پزشك

 دينقطه نظرات اسات يحاضر به منظور بررس بابل، مطالعه
 طرح امونريدانشگاه پ نيا يدانشكده پزشك هيعلوم پا

 دگاهينقش د تيتا با توجه به اهم ديگرد يادغام طراح
 يطرح ادغام گام يدر جهت رفع نواقص احتمال د،ياسات

  .برداشته شود
  
  ها شرو
انجام  1389 سال زييدر پا ،يمقطع يفيمطالعه توص نيا

شاغل  هيعلوم پا دياسات يشد و جامعه مورد مطالعه تمام
بابل در سال  يپزشك دانشگاه علوم يدر دانشكده پزشك

علوم  دياسات يدر مجموع تمام .بودند 1389-90 يليتحص
گروه علوم  دياسات شامل) نفر 35(يدانشكده پزشك هيپا

شناسي  انگلشناسي  نيو جنشناسي  بافت ،يآناتوم )حيتشر
و شناسي  كروبيم ،كيزيوفيو ب يميوشيب ،شناسي و قارچ

بودند كه  ياجتماع يپزشك زيو ن يولوژيزيف ،يمونولوژيا
. آنها قرار گرفت اريدر اخت يبه طور حضور ها پرسشنامه

 علمي هيأت تيبه مطالعه داشتن عضو ديورود اسات اريمع
خروج،  اريمع .مطرح شده، بود هيعلوم پا يها گروهدر 

آنان به شركت  ليعدم تما ايو  ديبه اسات يعدم دسترس
 سؤالورد كه در طرح م يدياسات. در مطالعه بوده است
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به . اند بوده ريطرح درگ نيبا ا يبه نوع يقرار گرفتند همگ
به  يولوژيزيو ف حيگروه علوم تشر ديشكل كه اسات نيا

طرح بودند و محتوا و  نياجراكنندگان ا ميتقطور مس
 تأثير زين هيعلوم پا گريد ديارائه دروس اسات يبند زمان

 يبه نوع ديلذا همه اسات. گرفته از طرح ادغام بوده است
 يدر دانشگاه علوم پزشك. طرح را داشتند نيا يتجربه عمل

دانشگاه، طرح ادغام  يآموزش يبابل طبق مصوبه شورا
 هيدر مقطع علوم پا يپزشك انيدانشجو يدرس يها واحد

به اجرا در  يصورت افقبه  1388-89 يلياز سال تحص
 ،يادغام در دروس آناتوم به طوري كهآمده است، 

صورت گرفته  يولوژيزيو فشناسي  نيجن ،شناسي بافت
 سيدر هر ترم به طور معمول دو ارگان تدر است و

 ياسكلت ستميو س يعضالن ستميمثال س يبرا. شود مي
  .شوند مي سيترم تدر كيدر 

ساخته  قو محق فايخودااي  پژوهش، پرسشنامه ابزار
 كياطالعات دموگراف بخش اول .دو بخش بود يدارا
 يكارشناس( يليمدرك تحص نيسن، جنس، آخر رينظ دياسات

 ،حيگروه علوم تشر( يگروه آموزش ،)ارشد و دكترا
 ك،يزيوفيو ب يميوشيب ،شناسي و قارچشناسي  انگل
 يپزشك زيو ن يولوژيزيف ،يمونولوژيو اشناسي  كروبيم

) يآموزش سيتدر يها سال(سابقه كار  زاني، م)ياجتماع
طرح  نهيدر زم يآموزش يها گذراندن كارگاه و سابقه
 17بخش دوم پرسشنامه شامل . كرد مي يبررس ادغام را
. بود) ندارم و موافقم يمخالفم، نظر( اي نهيسه گز سؤال
طرح  اتتأثير ،امطرح ادغ تياهم زانيم نهيت در زمسؤاال

روش ادغام با  سهمقاي ،انيادغام بر آموزش دانشجو
در خصوص ارتباط  يتسؤاال نيو همچن يروش سنت

بخش به  نيادهي  نمره وهيش .طرح بود نيبا ا دياسات
و  2ندارم  ي، نظر3موافقم نمره  نهيبود كه به گز يشكل

 چندتوسط  پرسشنامه ييروا. شد مي داده 1مخالفم نمره 
 ييايشد و پا دييو صاحب فن تأ هيعلوم پا ديتن از اسات

. شد تأييد )α=9/0(كرونباخ ي آلفا بيآن با محاسبه ضر

الزم در نظر  يپژوهش مالحظات اخالق نيا يقبل از اجرا
مطالعه از دانشگاه  ياجازه اجرا به طوري كهگرفته شد؛ 

خواسته شد كه در كنندگان  شركت يگرفته شد، از تمام
پاسخ دهند، به  ها به پرسشنامه لياصورت تم

نام  يب ها داده شد كه پرسشنامه نانياطمكنندگان  شركت
 در هر مرحله از طرح ليبود، در صورت تما خواهند

محرمانه بوده و  جيتوانند از مطالعه خارج شوند، نتا مي
در انتها به آنان اعالم خواهد شد، مدت زمان پر كردن 

 يبرا يمناسب يفضاداده شد و  حيپرسشنامه توض
 يدر جا جينتا نيهمچن. طرح در نظر گرفته شد ياجرا

طرح به آن  انيشد كه تنها مجر ينگهدار يمناسب
افزار  شده وارد نرم آوري جمع يها داده. داشتند يدسترس
SPSS به صورت آمار  جينتا ي لهيبه وس ها شد وداده
 ينبراي تعيين ارتباط ب. ديارائه گرد يو استنباط يفيتوص

در  رمنيضريب همبستگي اسپ يها متغيرها، از آزمون
نقش عوامل  نييو جهت تع 05/0ي معنادارسطح 

 ينسبت به طرح ادغام افق دياسات دگاهيدكننده  ييگو پيش
به روش گام به گام استفاده  رهيچند متغ ونياز رگرس

  .شد
  

  نتايج
نفر  26شده، تعداد  عيپرسشنامه توز 35 نياز ب

نشان داد كه  جينتا ).28/74( كردند ليپرسشنامه را تكم
و %) 73(در مطالعه مذكر كنندگان  نفر از شركت 19
 .سال بوده است 05/46±07/4كنندگان سن شركت نيانگيم

 يمدرك تخصص دارايكنندگان  شركت%) 64(نفر  17
آنان به طور متوسط  يسوابق آموزش زانيم. بودنددكترا 

نسبت  يمطلوب دگاهيد ددر مجموع اساتي. بود 01/5±7/15
 يها نهيكه در اكثر زم يبه طوربه طرح ادغام نداشتند، 

از آنان موافقت خود را نسبت  يميكمتر از ن پرسش شده
  ).1 جدول(ت مطرح شده اعالم نمودند سؤاالبه 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 10

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-2098-en.html


  بابل و طرح ادغام يدانشگاه علوم پزشك هيعلوم پا دياسات  انشيما سام و همكار
 

 http://ijme.mui.ac.ir   811/  )11( 1391/12بهمن / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  طرح ادغام رامونيپ يدانشكده پزشك هيعلوم پا دياسات دگاهيد يمطلق و نسب يفراوان :1 جدول
 گزينه موافقم  نظري ندارم مخالفم  بدون پاسخ

 باشد اجراي طرح ادغام در شرايط فعلي در دانشگاه ضروري مي %)6/34( 9 %)9/26( 7 %)9/26( 7  %)5/11(3

 .گردد مختلف مي آموزشي هاي گروهاجراي طرح ادغام موجب تقويت  %)3/42( 11 %)8/30( 8 %)5/11( 3   %)4/15(4

 .كيفيت آموزش مؤثر استطرح ادغام در بهبود  %)50( 13 %)4/15( 4 %)1/23( 6  %)5/11(3

 .مندي دارند دانشجويان از روش ادغام رضايت %)7/7(2 %)7/7( 2 %)4/65( 17   %)2/19(5

 .طرح ادغام در ارتقا سطح علمي دانشجويان مؤثر است %)3/42( 11 %)4/15( 4 %)1/23( 6  %)2/19(5

  .دانشجو محوري در آموزش پزشكي را محقق سازدتواند  روش ادغام مي %)9/26( 7 %)5/11(3 %)2/46( 12  %)4/15( 4
 .آموزش دانشجويان به روش ادغام در بهبود يادگيري آنها نسبت به روش سنتي نقش داشته است %)5/38( 10 %)7/7( 2 %)6/34( 9  %)2/19(5

 .اند تر ياد گرفته و دقيق دانشجويان مباحث تدريس شده به روش ادغام رابهتر،بيشتر %)4/15( 4 %)5/11(3 %)50( 13   %)1/23( 6

 .تواند داشته باشد طرح ادغام بر انگيزه و عالقمندي و كارايي عملي و باليني دانشجويان تأثير مي %)2/46( 12 %)5/11(3 %)9/26( 7  %)4/15( 4

 .ها مؤثر است و دپارتمانعلمي  طرح ادغام در ارتقا عملكرد علمي و پژوهشي اعضاي هيأت %)8/30( 8 %)9/26( 7 %) 9/26( 7  %)4/15( 4

 .تربيت نيروي پزشكي ماهر مؤثر است اجراي طرح ادغام بر توسعه %)5/38( 10 %)7/7( 2 %)5/38( 10  %)4/15( 4

 .اساتيد علوم پايه و ساير مسؤولين دانشكده براي اجراي طرح ادغام از هماهنگي الزم برخوردار هستند %)7/7( 2 %)2/46( 12 %)9/26( 7  %)4/15( 4

 .اجراي طرح ادغام به منظور افزايش كيفيت آموزشي دانشجويان زمان بر است %)8/53( 14  %)8/3( 1 %)1/23( 6  %)2/19(5

 .طرح ادغام در حفظ مزاياي روش سنتي و حذف معايب آن تا حد امكان موفق بوده است %)4/15( 4 %)5/11(3 %)50( 13  %)1/23( 6

 .شود هي مي د در روش ادغام اطالعات پزشكي مجددا سازمان %)8/30( 8  %)8/3( 1 %)2/46( 12  %)2/19(5

 .شود طرح ادغام در مقايسه با روش سنتي باعث كاهش اتالف وقت و هزينه مالي سيستم آموزشي مي %)1/23( 6 %)2/19(5 %)5/38( 10  %)2/19(5

 .مندي دارند در روش ادغام رضايتدانشجويان از شيوه ارزشيابي  %)8/3( 1 %)7/7( 2 %)5/61(16  %)9/26( 7

  
درصد از  6/34شود  مي دهيد 1 جدولكه در  گونه همان
طرح ادغام در  يبا ضرورت اجرا علمي هيأت ياعضا
درصد  3/42دانشگاه موافق بودند و تنها  يفعل طيشرا
. دانستند مؤثر مي ها دپارتمان تيآن را بر تقو ياجرا

طرح ادغام در  يموافق بودن آنان با اجرا زانيم نيشتريب
بوده است  مؤثرآموزش  تيفيروش در بهبود ك نيا تأثير

آن به سازي  ادهيباور بودند كه پ نياگرچه بر ا%) 50(
زمان بر  انيدانشجو يآموزش تيفيك شيمنظور افزا

 يمعتقد بودند كه برا% 7/7تنها %). 8/53(خواهد بود 
 نيمسؤول ريو سا هيعلوم پا داساتي ،طرح ادغام ياجرا

 ييدرصد باال. الزم برخوردار هستند يدانشكده از هماهنگ
نه تنها از  انيباور بودند كه دانشجو نيبر ا دياز اسات

 وهيبلكه از ش%)  4/65(ندارند  يمند رضايتروش ادغام 
 يناراض زيطرح ن نيشده در ا سيمباحث تدر يابيارزش

  ).1 جدول( %).5/61(هستند 
 رها،يياز متغ كي چيانجام شده ه ونيرگرس زيآنال در

طرح  نينسبت به ا دياسات دگاهيدكننده  ييگو پيشعامل 
 نينشان داد كه ب رمنياسپ يهمبستگ جينتا. نبودند

 يطرح ادغام در ارتقا"باور كه  نيو ا يآموزش يها گروه
و  علمي هيأت ياعضا يو پژوهش يعملكرد علم

وجود دارد  يمتوسط باطاست ارت مؤثر "ها دپارتمان
)038/0, p= 435/0r=( يها گروه دياسات به طوري كه؛ 
كه طرح  اند باور بوده نيبر اشناسي  كروبيو م يميوشيب

 ياعضا يو پژوهش يعملكرد علمتواند در ارتقا  مي ادغام
 يكه اعضا يباشد در حال مؤثر ها و دپارتمان علمي هيأت

طرح  نيبا ا را يريدرگ نيشتريكه ب حيگروه علوم تشر
 گرياز طرف د. اند امر موافق بوده نيدارند كمتر با ا

 اتتأثيربر  اند داشته يشتريب يكه سابقه كار يدياسات
 تأثيرو  )=p= 472/0r ,023/0( طرح نيا يدانشجو محور

 ياعضا يو پژوهش يعملكرد علمارتقاي آن بر  ياجرا
  .داشتند يشتريب تأكيد )=p= 570/0r ,005/0( علمي هيأت

  
  بحث

 وهيعالوه بر ش هيامروزه آموزش دروس علوم پا
كشوربه شكل  يها دانشگاهاز  يدر برخ يسنت كولوميكور
در . شود مي سيتدر زين افتهيادغام  كولوميكور
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در دوره علوم  ،يآموزش پزشك يسنت يها كولوميكور
مستقل و نامرتبط با  يها بلوكمطالب به صورت  هيپا
 نيارتباط ب جاديگردد، لذا درك مطالب و ا مي ارائه گريكدي

دانشجو كار  يموضوعات مربوط به دروس مختلف برا
گمان بر اين است كه شيوه تدريس . است يدشوار

ادغامي براي دانشجويان پزشكي كمك به تفهيم بهتر 
لذا مطالعه ). 10(ي باليني شان باشدها دورهدروس در 

دانشكده  يعلم أتيه ياعضا دگاهيد يحاضر جهت بررس
بابل، در رابطه با طرح ادغام  يعلوم پزشك انشگاهد

  .صورت گرفت
اكثر  ديآ مي مطالعه بر نيا يها افتهيطور كه از  همان
طرح ادغام نبودند؛ كه  يموافق اجرا علمي هيأت ياعضا
به طوري . مناسب طرح باشد ياز عدم اجرا يناش ديشا
نسبتا مشابه كه به اي  بروكنز و همكاران در مطالعه كه

 نهيدانشگاه در زم علمي هيأتعضو  44 دگاهيبررسي د
كردند كه گيري  جهينت اين گونه زين اختندپرد طرح ادغام

 ينسبت به حضور و حت علمي اعضاي هيأت اگرچه
توسعه طرح ادغام عالقمند بودند اما آنها معتقد بودند كه 

بوده  يدر حال نيا .باشد نمي آن مناسب ينحوه برگزار
 نيطرح در مدرس نيا يبه اجرا يعالقمند زانياست كه م

كه در  ييها يدر بررس). 17(بوده استتر  نييپا ينيبال
توسط دهقان و همكاران بر  زدي يصدوق ديدانشگاه شه

 يادغام افق نديدرباره فرا يپزشك انينظرات دانشجو يرو
صورت گرفت، نگرش  يولوژيزيو ف حيدروس علوم تشر

در  يپزشك هيدروس علوم پا يادغام افق نديآنها از فرآ
 يموارد( يحياز ادغام دروس علوم تشر يآگاه طهيح
فرايند طرح ادغام، ضرورت ادغام  ميزان آشنايي با رينظ

در تسهيل يادگيري، ضرورت ادغام دروس علوم تشريح 
 طهيدر حد متوسط و كم، در ح) براي تطبيق با مسائل

طرح ادغام در حد متوسط و كم و در  يوجود امكانات برا
 يابيو متوسط ارز اديز زانياز طرح به م تيرضا طهيح

تقدم و  تياولو طهيالزم است در ح شد كه شنهاديپشد و 
 ،شناسي بافت تيارائه دروس با اولو بيخر دروس، ترتأت

). 10(شود ميتنظ يولوژيزيو ف يآناتوم ،شناسي نيجن
طرح وجود  نيا ياجرا نهيكه در زم يممكن است مشكالت

 ياعضا يبرا قيتشو ستمينبودن س ريدارد، نظ
در نظر گرفته شده  اعاتس كم بودن زيو ن علمي هيأت

 ياعضا يعدم عالقمند طرح، منجر به نيا يبراي اجرا
طرح ). 17(باشد دهيآن گرد ياجرا نسبت به علمي هيأت

است و  نينو يبابل طرح يادغام در دانشگاه علوم پزشك
امر ممكن  نيا. باشند مي طرح نيدر حال تجربه ا دياسات

 نيحاصل از ا جياست منجر به عدم اعتماد آنان به نتا
طرح را  نيا يشده باشد كه وجود اجرا ندهيطرح در آ

طرح  ياز آنان اجرا ياريدر واقع بس .ننديب نمي يضرور
 دگاهشانيبر د تأثير يدانستند كه ب مي ادغام را زمان بر

 ديشا. باشد نمي طرح نيا يعدم ضرورت اجرا نهيدر زم
تا  دباش ازين يشتريبه زمان ب طرح نيا ياجرا يبرا

  .برسندتري  مثبت دگاهيبه د ديشود و اسات تيبرنامه تثب
 باور بودند كه روش ادغام نيبر ا ديسوم از اسات كيتنها 
را محقق  يدر آموزش پزشك يتواند دانشجو محور مي

 يآموزش يازهايكه نه تنها بر اساس ن يمعن نيسازد، بد
ارتقاي شده باشد بلكه منجر به  يطراح انيدانشجو

. شود انيدر دانشجو يريادگيسطح  و مسألهمهارت حل 
 يها دانشگاهكه در  ياست كه در مطالعات يدر حال نيا
آنند كه ادغام دروس  انگريب جينتا اند انجام شده گريد

را در  مسألهبر اساس حل  يريادگي ينيو بال هيعلوم پا
 زيدال و همكارانش ن). 19و18(دهد مي شيافزا انيدانشجو

باليني  كه طرح ادغام دروس علوم پايه و اند گزارش نموده
يادگيري اصول  زانيم مسألهدر يادگيري بر اساس حل 
و  دينما تر مي عميق بهتر و انيبيومديكال را در دانشجو

منجر به حفظ بهتر مطالب و توانايي به كار بردن اصول 
). 20(شود مي ي اختصاصي بالينيها علوم پايه در زمينه

را  يولوژيزيو ف يآناتوم سيتدراي  در مطالعه زين فيكال
 نيقرار داد و در ا يمورد بررس افتهيبه صورت ادغام 

دو ترم و به  يط يولوژيزيو ف يآناتوم سيمطالعه تدر
روش را  نيا انيانجام شد، دانشجو افتهيصورت ادغام 
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كردند و  يتلق مؤثر يريادگيو عمق  يريادگي ليدر تسه
بهتر امتحانات مناسب  يروش را در برگزار نيا

تفاوت جوان بودن طرح در  نيعلت ا دياش). 21(دانستند
بابل باشد و گذشت زمان و  يدانشگاه علوم پزشك

را  دياسات دگاهيممكن است د انيدانشجوتر  دقيق يابيارز
در  طرح هم اكنون صرفاً نيگرايد ياز طرف. دهد رييتغ

به اجرا در  يولوژيزيو ف يحيسطح دروس علوم تشر
 نهيدر زم انيآمده است و آثار آن را در دانشجو

 مسألهحل  ييو توانا ينيشدنشان از نظر بال نظر صاحب
توان  مي يادغام عمود به خصوصرا در سطوح باالتر 

تواند  مي مسألهيكي ديگر از علل اين . نمود يو بررس ديد
ي تدريس، روش ارزشيابي، ها شرومتفاوت بودن 

نها باشد، شايد آنها با منابع آمحتواها و منابع درسي 
نتيجه بهتر گرفتند شايد از راهنماي مطالعه  ردرسي بهت

 جيرا بكار بستند كه نتا ييهاكار راهاستفاده كردند و 
  .داشته است يدر پ يمثبت
را به دنبال دارد از اي  دهيچيو پ عيادغام اهداف وس طرح
 ،ينيو بال هيعلوم پا نيب ميارتباط مستق يبرقرار جمله

در  يريادگي، مسألهدانشجو بر اساس حل  يريادگي
 ان،يدانشجو يمهارت ارتباط شيكوچك، افزا يها گروه
 يو عمل يتئور يتوانمند زانيكه م تر دقيق يابيارزش

 ان،يدر دانشجو يتوسعه تفكر انتقاد جد،دانشجو را بسن
و  مارستانيدر ب تيامن شيدانشجو و افزا شتريب ييكارا

 دياز اسات يمياز ن شيب). 12و11(گريد يمراكز درمان
و  زهيطرح ادغام بر انگ تأثيربابل با  يدانشكده پزشك

موافق  انيدانشجو ينيو بال يعمل ييو كارا يعالقمند
كه توسط گوش و همكاران در  يگريبودند، در مطالعه د

انجام شد، اغلب  ادغام درس علوم اعصاب جهت
روش منجر به درك  نيدانشجويان اعالم كردند كه ا

گشته و كسب  هيساختن علوم پاتر  يو كاربردتر  قيعم
 .سازد مي تر آسان شانيرا برا يكارورز يها مهارت
 نيي كلي خودرا از امند رضايت زين علمي هيأتي اعضا
درصد از آنان معتقد  90 به طوري كهاعالم نمودند  طرح

 انيبه دانشجو ينيبال يبرنامه در كارآموز نيبودند كه ا
به  ازيتفاوت موجود ن ).22(خواهد نمود ياديكمك ز
 نيمتاسفانه در اغلب ا. دارد يشتريب ليو تحل يبررس

موارد هنوز دانشگاه نتوانسته است به هدف مورد نظر 
 نيبر ا دياز اسات ييدرصد باال به طوري كه ابديدست 

نه تنها از روش ادغام  انيباور بودند كه دانشجو
مباحث  يابيارزش وهيندارند بلكه از ش يمند رضايت

اغلب آنان . هستند يناراض زيطرح ن نيشده در ا سيتدر
در  يدانشجو محور يروش بر ارتقا نيا تأثيرمخالف 

مباحث تر  دقيقو  شتريبهتر، ب يريادگي ؛يآموزش پزشك
آن در حفظ  تيموفق ان،يوشده توسط دانشج سيتدر
 هي د سازمانآن،  بيو حذف معا يروش سنت يايمزا

 يمال نهيو كاهش اتالف وقت و هز يمجدد اطالعات پزشك
 انيميكه توسط كراي  در مطالعه. بودند يآموزش ستميس

 رامونيپ رازيش يو همكاران در دانشگاه علوم پزشك
 يپزشك يوپاتولوژيزيمقطع ف يادغام افق هبرنام يابيارزش
 ريز جيصورت گرفت نتا انيدانشجو دگاهياز د يعموم

 سيدر تدر دياسات يبودن هماهنگ يناكاف: حاصل شد
اهداف  كيدروس و عدم تفك يمحتوا اديحجم ز ،يگروه
فشرده بودن دوره  ،يبرنامه درس يمحور ريو غ يمحور

 يها بالك يبرخ گاهيو مناسب نبودن جا يوپاتولوژيزيف
دروس و  ريو ارتباط با سا يزمان ياز نظر توال يآموزش

و  يوپاتولوژيزيف ه،يسه مقطع علوم پا نيعدم ارتباط ب
 لياز دال يكي ).23(ازهاين شيپ از نظر هدف، محتوا و ينيبال

 طرح نيمثبت نسبت به ا ديو نداشتن د ديمخالفت اسات
عادت  يطرح سنت هب دينكته باشد كه اسات نيتواند ا مي

با  زيو ن اند كرده سيبه آن روش تدر ها سالو  اند كرده
 يآنان از نظر روانشناخت يباال يسن نيانگيتوجه به م

 نهيزم نيدر ا ريياست كه مخالف هر گونه تغ يعيطب
 نيا ينحوه اجرا كه ذكر شد گونه همان گريد ليدل. باشند

د و ينه تنها اسات به طوري كهطرح در دانشگاه است، 
 نيدر ااي  آن تجربه ياجرا نيمسؤولبلكه  انيدانشجو

  .است شيندارند لذا در مرحله گذر از آزما نهيزم
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 ليتوان به عدم تما مي پژوهش نيا يها تيمحدود از
استادان انتخاب شده جهت شركت در پژوهش  يتمام

به نظرات  جيمحدود بودن نتا گرياز طرف د. اشاره كرد
 گريبابل از د يلوم پزشكعدانشگاه  استادان
 رددگ مي شنهاديپ نيمطالعه است بنابرا نيا يها تيمحدود

 يرشته پزشك انيدانشجو دگاهيمطالعه، د نيبا ا سو همكه 
از تري  مناسب ليتا بتوان تحل رديقرار گ يمورد بررس زين

 شنهاديپ ،تر دقيق يدر ضمن جهت بررس. داشت جينتا
انجام شود تا با  يفيمطالعه به صورت ك نيگردد ا مي

آنان مورد  دگاهيد ،يتر فيبه شكل ظر ديمصاحبه با اسات
جهت  يمناسب يهاكار راهو  رديقرار گ ليه و تحليتجز
 افتهي ديبارش افكار اسات قيروش از طر نيا نهيبه ياجرا
  .شود
 جاديا لياز قب ييهاكار راه يمطالعه اجرا جينتا يراستا در
ساعات  شيافزا ،علمي هيأت ياعضا يبرا قيتشو ستميس

سطح  شي، افزاها بلوك سيتدر يدر نظر گرفته شده برا
 قيطرح ادغام از طر ندينسبت به فرا دياسات يآگاه

و  يدرون دانشگاه هاي و كارگاه ها شيهما يبرگزار
 هيتوص حيبهبود امكانات سالن تشر زيو ن يكشور

كتاب و طرح  ،يارائه جزوات آموزش نيهمچن. گردد مي
كوچك و توسط  يها گروهارائه دروس در  زيو ن درس،

 يممكن است راهگشا) 24(مسألهحل  رينظ ييها شرو
  .باشد مشكالت طرح ادغام

  
  گيري نتيجه

دهند كه طرح ادغام چه به  مي اگرچه مطالعات قبلي نشان
دروس پايه و باليني و چه ادغام  يصورت ادغام افق

نتايج مفيدي همراه باشد اما در تواند با  مي آن يعمود
 ينسبت به اجرا يمناسب دگاهيد هيعلوم پا ديمجموع اسات

روش چندان موافق  نيا يآن نداشتند و در عمل با اجرا
به  يمشكل ضرور نيجهت حل ا يرياتخاذ تداب لذا. نبودند
  .رسد مي نظر

  
  قدرداني

دانشگاه  يدانشكده پزشك هيعلوم پا ديبا تشكر از اسات
 ياطالعات همكار ليبابل كه در تكم يعلوم پزشك
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Basic Science Lecturer’s Perspectives on Integration in Babol 
University of Medical Sciences 
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Pourghasem6 
 

Abstract 
 
Introduction: Integration is an important teaching strategy for some scholars. It can assist medical 
academic members achieve educational goal_ planning, implementation and evaluation of the educational 
planning. This study aimed to evaluate Babol University basic science lecturer’s opinions regarding 
integration. 
Methods: This cross-sectional study was conducted on 26 academic staff of Babol University of Medical 
Sciences. Research measurement was a researcher-made questionnaire consisting of demographic and 17 
questions in likert scale related to integration significance, its impact on education and students learning, 
and their satisfaction. Data were analyzed through descriptive and inferential statistics(spearman 
correlation and multivariable regression)at the significance level of 0.05. 
Results: Findings showed that lecturers overall did not have approving attitudes toward integration 
(34.6%). The highest agreement was on its positive effect on quality of education (50%), though 14 lecturers 
(53.8%) believed the program was still a long way far from effectiveness. Only 2 respondents (7.7%) 
reported believed that there was enough synchronization between lecturers and the Faculty educational 
authorities regarding integration process. 
Conclusion: Based on the results, most participants considering the newness of integration believed that 
there was not enough synchronization between lecturers and Faculty educational authorities regarding 
integration process. Therefore, using some strategies to fix this problem seems necessary. 
 
Keywords: Opinion, Basic Science, Integration, Quality of Education 
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