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  نامه علمی

 

بر دانش  یحیدروس علوم تشر یادغام افق یبرنامه آموزش یاجرا تأثیر

 المیا یدانشگاه علوم پزشک یپزشک انیدانشجو شناسینیجن

 

 *یوسف محمدی

 
 258تا  256 (:38)22؛ 1401مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/ آبان 

مقدمه 

 کی(. ضرورت 1)کندمی بهتر توسط پزشکان کمک یو درمان یصیتشخ یهابه کسب مهارت هیدانش علوم پا یریفراگ

ه پزشکان کارآمدتر همواره منجر به ارائ تیترب یآموزش در راستا تیفیک یبا هدف ارتقا یدر حوزه پزشک ایآموزش پو

مصوب شصت و  یپزشک هیدروس علوم پا یافق غاماد یبرنامه آموزش ی(. اجرا2)شده است یآموزش نینو یهاروش

مان برنامه از ز نیا یآموزش ی(. اثرگذار3)راستا بود نیکشور در ا یعلوم پزشک یزیبرنامه ر یعال یجلسه شورا نیپنجم

 (.4)قرار گرفت نیآن، مورد توجه محقق یاجرا

 است. در  شناسینیو جن شناسیبافت ،یشامل آناتوم یحیدروس علوم تشر یپزشک هیجمله دروس مهم علوم پا از

هر کدام از دروس  یسهم واحد شدندمی جدا ارائه یبه صورت واحدها یحیسابق که دروس علوم تشر یآموزش یبرنامه

بت نمره و ث یابیواحد بود. با توجه به ارائه، ارز 2و  احدو 4 ،واحد 9شامل  بیبه ترت شناسینیو جن شناسیبافت ،یآناتوم

 از دروس  کیدر هر  یموظف به کسب نمره قبول انیسابق، دانشجو یهر درس در برنامه آموزش یجداگانه برا یانیپا

 یحیهر کدام از دروس سه گانه علوم تشر یسهم نسب هیعلوم پا یادغام افق یند. اگر چه در برنامه آموزشدسه گانه بو

در  شناسینیو جن شناسیبافت ،یآناتوم افتهیدروس ادغام  یبرا یانیو ثبت نمره پا یابیوجود ارز نیحفظ شده است، با ا

 یهادرس به انیموضوع ممکن است باعث شود که دانشجو نی. اردگیمی جا صورت کیبه طور مشترک و  یواحد درس کی

اهش کمنجر به  تیبدهند که در نها یترکم تیدارند اهم یانیپا یابیاز ارز یترکمکه سهم  شناسیو بافت شناسینیجن

 در آن موضوعات شود.  انیدانش دانشجو

در  انیبر دانش دانشجو حیدروس علوم تشر یادغام افق یبرنامه آموزش یاثر اجرا یمطالعه بررس نیاز انجام ا هدف

 یهادر درس انیترم دانشجو انیپا یهامنظور آزمون نیا یبود. برا شناسینیو جن شناسیبافت ،یآناتوم یهاحوزه

 شد. لیتحل یلتناس-یادرار حیتنفس و تشر حیقلب و عروق، تشر حیتشر

 

 هاروش

دانشگاه علوم  1398و مهر  1397و بهمن  مهر یورود یپزشک انیدانشجو یجامعه آمار ،یمقطع یفیمطالعه توص نیا در

بر  یمبن یپزشک هیعلوم پا یبرنامه آموزش یدر قالب طرح بازنگر هیبوند. که در آنها آموزش دروس علوم پا المیا یپزشک

                                                 
 yosef.1365@yahoo.com، ایران.  ، ایالمالمیا یعلوم پزشک (، دانشگاهاریاستاد) یمحمد وسفیدکتر نویسنده مسؤول:  *

 1/6/1401 تاریخ پذیرش: ،25/5/1401، تاریخ اصالحيه: 3/3/1401 مقاله: تاریخ دریافت
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ت سؤاال ،یت آناتومسؤاالبه  انیدانشجو حیصح ییگودرصد پاسخ ملمطالعه شا نیا یهاصورت گرفت. داده یادغام افق

 حیتنفس و تشر حیقلب و عروق، تشر حیتشر یهاترم درس انیپا یهادر آزمون شناسینیت جنسؤاالو  شناسیبافت

 انجام یاطالعات دانشکده پزشک یواحد فناور یبا همکار کیالکترون یهاآزمون لیو تحل یبود. برگزار یتناسل-یادرار

نمرات  اند، پنج درصد نمرات باال و پنج درصدداده تیبه درس اهم یصورت کل که به یانیحذف اثر دانشجو لیگرفت. به دل

مورد  یهایتمام دروس و همه ورود یبرا کسانی طیهر آزمون از مطالعه خارج شدند. به منظور فراهم کردن شرا نییپا

به روش استاد  سیدر تمام دروس تدر نیهمسان بود. همچن هاآزمون یدشوار بیمطالعه، مدرس دروس ثابت و ضر

به دست آمده با استفاده از  یهاداده یآمار لیصورت گرفت. تحل ای نهیت چهار گزسؤاالبه روش  یانیمحور و آزمون پا

 حیتشر ساز درو کیمنظور در هر  نیا ی( انجام شد. براGraphPad Prism 5 software) سمیافزار پرنرم 5نسخه 

به  شناسینیو جن شناسیبافت ،یت آناتومسؤاالبه  حیصح یها( درصد پاسخاریانحراف مع ی)به عالوه منها نیانگیم

 one-way ANOVA یپنج صدم با استفاده از آزمون آمار معناداری سطح در هاآن نیمحاسبه شده و اختالف ب کیتفک

 دیرس المیا یاخالق دانشگاه علوم پزشک تهیکم بیبه تصو طالعهم نیا یشد. اجرا یبررس Tukey’s testمتعاقب با 

(IR.MEDILAM.REC.1400.212.) 

 

 نتايج

برابر بود.  یتیجنس عینفر با توز 185ترم دروس مورد مطالعه  انیپا یهاشرکت کننده در آزمون انیدانشجومجموع 

( و سؤال 36) شناسی(، بافتسؤال 60) یت آناتومسؤاالبه  انیدانشجو حیصح یهادرصد پاسخ نیب یآمار سهیمقا

تنفس نشان داد که  حیو تشر یتناسل-یادرار حیتشرقلب و عروق،  حیاز دروس تشر کی( در هر سؤال 30) شناسینیجن

به  انیدانشجو حیصح ییگودرصد پاسخ نیدر ب یتنفس اختالف معنادار حیو تشر یتناسل-یادرار حیدر دروس تشر

در  یو آناتوم شناسینیت جنسؤاالبه  حیصح یهاپاسخ (. درصد>01/0pوجود دارد ) شناسینیو جن یت آناتومسؤاال

 برابر با بیبه ترت یتناسل-یادرار حتشری درس در و 3/79±3/10 و2/52±88/7برابر با  بیبه ترت فستن حیدرس تشر

باشد که  درصد پاسخ های صحیح در آزمونها برای چند ورودی  از )الزم به ذکر میبود 8/74±42/12 و 53/00±9/50

 شناسیت بافتسؤاالبه  حیصح یهادرصد پاسخ نیدر ب یدو درس، تفاوت معنادار نای در جداگانه محاسبه شده است(.

نشد  دهید آناتومی و( 5/77±4/8)برابر  یتناسل یادرار حتشری درس در و 74±2/8تنفس برابر با  حی)در درس تشر

(05/0p>)ت سؤاالبه  حیصح یهادرصد پاسخ نیدر ب یدستگاه قلب و عروق تفاوت معنادار حیدر درس تشر ن،ی. عالوه بر ا

 .(<05/0pنشد ) دهدی( 6/72±2/9) شناسینجنی و( 3/73±4/6) شناسیبافت ،(3/76±10) یآناتوم

 

 بحث

و  شناسینیبر دانش جن هیدروس علوم پا یادغام افق یبرنامه آموزش یاثر اجرا یمطالعه حاضر به دنبال بررس

 انجام گرفت.  یپزشک انیدانشجو شناسیبافت

 یدروس دارد در کم توجه نیا یانیدر بارم نمره پا یترکمسهم به مراتب  شناسینیموضوع که جن نیا رسدینظر م به

 نیشیدروس است. هر چند مطالعات پ یاز طرح ادغام افق یامر ناش نیصورت ا نیباشد. در ا یبه آن عامل مهم انیدانشجو

مطالعات  نی(. در ا7تا4)دهدیرا نشان م یبرنامه ادغام افق یرااز اج یپزشک انیدانشجو یمندتیرضا هعمدبطورانجام شده 

علوم  نیارتباط بهتر ب جادیا ،یریادگی یبرا تربیش زهیمطالب، انگ ترقیباعث فهم عم یاظهار کردند که ادغام افق انیدانشجو
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که برنامه ادغام منجر به  ندعنوان کرد نیهمچن انی. دانشجوشودیاز تکرار مباحث م یریجلوگ زیو ن ینیو علوم بال هیپا

 سهیمطالعه ما باشد که در مقا یاز تفاوت در روش اجرا یناش تواندیتفاوت م نی(. ا8و5)شودیحضور فعال در کالس م

 شده است. انیمنجر به حذف اثر مداخله دانشجو جیرا ایبا روش پرسشنامه

طرح ادغام  یابیمطالعه حاضر در خصوص ارز جی( نتا10آن) یآموزش هایبرنامه ییای( و پو9)هیعلوم پا تیتوجه به اهم با

 هایتیاست. محدود یطرح ضرور نیا ینقد و بررس برای ترو جامع تربیشمطالعات  یوجود اجرا نیدارد. با ا تیاهم یافق

سطح  ستباییم نیمنظور محقق نی. به ابودشده  یبررس هایو دانشگاه هایرودو ها،مطالعه ما شامل کم بودن تعداد درس

و  گرید یدر دانشگاها یمیوشیو ب یناسشکروبیم ،یولوژیزیاز جمله ف هیعلوم پا هایحوزه گریرا در د انیدانش دانشجو

طرح  یاجرا تأثیر شودیم شنهادیپ ن،یمورد مطالعه قرار دهند. عالوه بر ا یپزشک انیمختلف دانشجو هاییورود نیدر ب

این که با توجه به  نی. همچنردیمورد مطالعه قرار بگ زین انیدانشجو ینیبر دانش و مهارت بال هیدروس علوم پا یادغام افق

باعث  ایدن هایدر دانشگاه ینیو علوم بال هیدروس علوم پا یعمود مبه صورت ادغا یدرس هایهبرنام یبازنگر یاجرا

 ندهیآ هایدر سال یادغام عمود یبرنامه آموزش یاجرا رسدی(، لذا به نظر م12و11بهبود کسب و حفظ دانش شده است)

 .ردیمورد توجه قرار بگ دیدر کشور ما با
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