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 پزشکی علوم انشگاهد در عمومی پزشکی فیزیوپاتولوژی مقطع آموزشی ادغام برنامه

 مشهد

The Integration of Educational Programs in graduate studies of 
Physiopathology from Semester to Course in Mashhad University of 

Medical Sciences 

 

 چكيده 
یک استراتژی آموزشی مهم در علم  ،در آموزش پزشکی مسئله ادغام

که هماهنگی موضوعی در ذهن دانشجو،  شودمیپزشکی محسوب 
افزایش کیفیت آموزش را  ،افزایش سطح یادگیری و در سطح وسیعتر

 به منظور سنجش میزان  گیرد. بر این اساس پژوهش حاضردربرمی
-ادغام شیوهبازنگری از  در درگیرگروهی از دانشجویان و اساتید رضایت 

علوم پزشکی مشهد  های آموزشی در مقطع فیزیوپاتولوژی در دانشگاه
توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر  ،صورت گرفته است. روش پژوهش

 دانشجویان ورودی مهرماه را  . جامعه آماری پژوهشاستهدف کاربردی 

، تشکیل و بعد از آن و گروهی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389
اساس طیف  ساخته برنامه محققها با استفاده از پرسش. دادهمی دهند

لیکرت طراحی و تنظیم شد و از نظر روایی و پایایی مورد تایید اساتید گروه 
ها آموزش پزشکی دانشکده پزشکی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده

های پژوهش نشان داد از روشهای آماری توصیفی استفاده شده است. یافته
افزایش رضایتمندی منجر به ی ادغام برنامه آموزشی مقطع فیزیوپاتولوژ

 دانشجویان از دوره مذکور شده است.

فیزیوپاتولوژی، پزشکی عمومی، دانشگاه علوم  ادغام، واژگان کليدی:
 پزشکی مشهد،  

 مقدمه
با توجه به پیشرفتهای روزافزون علوم در دنیا و لزوم همگامی علوم  ،امروزه

عمومی و ترکیب پزشکی با این روند، تغییرات برنامه آموزشی دوره پزشکی 
های جدا از هم و ایجاد یک سیستم یکپارچه به صورت ادغام یافته مسیست

لذا تالشهای زیادی در این خصوص  به نظر می رسد؛ در پزشکی ضروری
 است.جهت رفع نیازهای آینده جامعه بشری در صورت گرفته که عموماً 

. استی در آموزش پزشک 23ادغام ،به این اهداف های دستیابییکی از راه

                                                           
23 Integration 

های آموزشی مقطع بر این اساس در این پژوهش، ادغام برنامه
فیزیوپاتولوژی که شروع آموزش مقدماتی بالینی به دانشجویان پزشکی و 

صورت  شودمیپل ارتباطی بین علوم پایه و دوره بالینی پزشکی محسوب 
هدف اصلی آن افزایش کیفیت آموزش، نگرش و ارتقاء دانش و  وگرفته 
ورود به دوره بالینی  ای الزم وکاربردی پزشکی دانشجویان جهتمهارته

اساس رسالتی که تدوین  دانشکده پزشکی مشهد بر ،ین راستاا. در است
مطالعه جامعی را جهت بررسی وضعیت موجود  88نموده است از سال 

به مطالعات  ،انجام داد و با توجه به تواناییهای باالی سیستم آموزشی
ن ایبر  پرداخت.نه بازنگری در آموزش دوره فیزیوپاتولوژی گسترده در زمی

 3دکتر ندا چوبدار ،2روح انگیز پورامین، دکتر !دکتر علی بهاري
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اساس معاونت آموزشی پزشکی عمومی دانشکده پزشکی مشهد با این 
فرض که تغییر برنامه درسی در مقطع فیزیوپاتولوژی از نیمسالی به 
کورسی با افزایش تمرکز دانشجویان روی موضوعی خاص، مانع پراکندگی 

، به این تغییر شودمیبهبود عملکرد تحصیلی آنها افکار آنان و در نتیجه 
 مبادرت نمود. 

 بيان مسئله
 ،های آموزشیکلیدی و موثر در ارائه بهتر برنامه یافته عاملییادگیری ادغام

های درسی  رود. از آنجا که برنامهخصوصاً در علم پزشکی به شمار می
م رفتاری و دوره پزشکی بر اجزایی همچون علم فیزیک، بیولوژی، علو

انتظار می رود که دانش و از دانشجویان  ،اجتماعی و بالینی استوار است
کار مهارتهایشان از موضوعهای مختلف را ترکیب نموده و در بالین بیمار به

 1970و  1960های شناختی که در دهه-مطالعات پژوهشی علمی د.گیرن
اطالعات به  حاکی از این است که انتقال ،ین رابطه صورت گرفتهادر 

، استراتژی شودمیای که در آن به کار برده صورت مجزا و مستقل از زمینه
اطالعات منتقل شده در یک زمینه  حال آنکه ؛نیست درستیآموزشی 

گیر را قادر می سازد تا مطالب را بهتر به خاطر سپارد و ارتباط امناسب، فر

که اطالعات منتقل یابد  زمانی بهبود می نیز عملکردد. آنها را درک کن
در استرالیا نشان  در پژوهشینتایج  .دشواستفاده  کاربردیای شده در زمینه

همچون ایجاد محیط  ،داد ادغام عمودی در سیستم آموزشی فواید متعددی
آموزشی جذاب و اثرگذار برای استاد و دانشجو به دنبال خواهد داشت و 

واهد شد. در پژوهش فردی کلیه کارکنان خ پیشرفتمنجر به رضایت و 
دیگری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص ادغام مباحث عملی 

 ،این روش موجب مشارکت داده شدشناسی نشان و پایه در درس باکتری
مباحث عملی شده  نسبت بهعالقمندی و یادگیری بیشتر دانشجویان 

 نگرش دانشجویان به این واحد درسی به نحوی است که انتظار .است
دارند مطالب عملی مورد نیاز رشته خود را آموزش ببینند در حالی که در 
روش رایج و سنتی آموزش بیشتر به مطالب پایه به صورت مجزا و بدون 

 .ای دانشجویان  پرداخته شده است توجه به نیازهای حرفه

موارد حاکی از  بیشترکه در  ،با توجه به مطالعات انجام شده در این حوزه
های آموزشی و افزایش یادگیری دانشجویان است، ی ادغام برنامهاثربخش

این پژوهش با هدف ارزیابی برنامه ادغام دروس دوره فیزیوپاتولوژی 
 صورت گرفته است. 

 روش کار
مهمترین تغییرات در برنامه بازنگری شده مقطع فیزیوپاتولوژی در دانشگاه 

است این برنامه پس  : )شایان ذکراستعلوم پزشکی مشهد به شرح ذیل 
از انجام کارشناسیهای الزم و پس از تصویب در مراجع قانونی دانشکده و 

بعد از آن به ی اهو ورودی1389 دانشگاه برای دانشجویان ورودی مهرماه
 مد(.درآاجرا 

کلیه و مجاری -ارائه دروس به صورت کورس:  شامل کورسهای گوارش  -
روماتولوژی و اعصاب -هماتولوژی   -غدد   -قلب و عروق  -ریه -ادراری

 ؛روان و

هارائه دروس سمیولوژی، پاتولوژی، فارماکولوژی و فیزیوپاتولوژی ب -
 .صورت همزمان با محوریت ارگان

اخذ  (،Early clinical exposureتاکید بر مواجهه زود هنگام بالینی ) -
  ؛شرح حال و استدالل بالینی در بخشها

خاص در هر  ل بالینی در برخورد با یک بیمارارائه سه جلسه استدال-
 ؛(Case base discussionکورس)

در دوره فیزیوپاتولوژی و ادغام  2واحد درس فارماکولوژی  3ارائه -
 ؛سرفصلها در کورسهای مربوطه جهت یادگیری بهتر دانشجویان

ساخته  برای دانشجویان رشته نامه محققجهت ارزیابی برنامه، پرسش
و اساتیدی که به نحوی درگیر  89دی مهر و بهمن ماه پزشکی ورو

بازنگری در مقطع فیزیوپاتولوژی بودند بر اساس طیف لیکرت )از خیلی 
زیاد تا خیلی کم(  طراحی و تنظیم شد و از نظر روایی و پایایی مورد تایید 

در نمودارهای  این ازریابیهانتایج  .اساتید گروه آموزش پزشکی قرار گرفت
 است. ج شدهدر 2و 1

 بحث و نتيجه گيری
 در آموزشی هایشیوه ادغام انجام از رضایتمندی اساس بر حاضر پژوهش

 در درگیر اساتید و دانشجویان از گروهی دیدگاه از فیزیوپاتولوژی مقطع
 روش. است گرفته صورت ،مشهد پزشکی علوم دانشگاه در ،بازنگری
 جامعه. است کاربردی هدف نظر از و پیمایشی نوع از توصیفی ،پژوهش

 گروهی و ،آن از بعد و1389 ماه مهر ورودی دانشجویان را پژوهش آماری
 دوره دانشجویان تدریس که مشهد پزشکی علوم دانشگاه اساتید از

 از استفاده با هاداده. دهدتشکیل می داشتند، عهده رب را فیزیوپاتولوژی
 از و شد تنظیم و طراحی لیکرت طیف اساس بر ساختهمحقق نامهپرسش

 دانشکده پزشکی آموزش گروه اساتید تایید مورد پایایی و روایی نظر
 آماری روشهای از هاداده تحلیل و تجزیه جهت. گرفت قرار پزشکی
 آموزشی برنامه ادغام داد نشان پژوهش هاییافته. شد استفاده توصیفی

 دوره زا دانشجویان رضایتمندی افزایش به منجر فیزیوپاتولوژی مقطع
  از مجموع در دانشجویان کهیطوربه. است شده فیزیوپاتولوژی

 ابتدای در آناتومی کلینیکال تدریس از مجموع در دانشجویان کهطوریبه
 صورت به دروس ارائه  از رضایتمندی و درصد 60 از بیش کورس هر

 مرکز در آموزش و بخشها در بالینی زودهنگام یافته، مواجهه ادغام
 اند.داشته رضایتمندی درصد 80 از بیش بالینی ایهمهارت
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در رابطه با تغییرات دوره فیزوپاتولوژی دانشجویان: نتایج نظرسنجی از 1نمودار 

 

در رابطه با تغییرات دوره فیزوپاتولوژی اساتید: نتایج نظرسنجی از 2نمودار 

 

 

 

با ارائه دروس به صورت 
سمیولوژی، )ادغام یافته 

فارماکولوژی، پاتولوژی و 
موافق  هستید؟( فیزیوپاتولوژی

مواجه زودهنگام بالینی در 
بخش  تا چه حد در یادگیری و 
تثبیت بهتر مطالب تئوری تاثیر

گذار بوده است؟

آموزش در مرکز مهارتهای 
بالینی تا چه حدی در کسب 

مهارت مربوطه تاثیرگذار بوده 
است؟

1( تدریس کلینیکال آناتومی 
در هر کورس  تا چه حد در فهم 
بهتر مطالب به شما کمک کرده 

است؟

خیلی زیاد 24.5 42 27 14

زیاد 42.5 26 32 25

متوسط 17 20 27 29

کم 2 10 10 16

خیلی کم  3 1 3 8

اصال 11 1 1 8
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آیا عالقه مندي دانشجو 
جهت حضور در کالس با 

استفاده از این شیوه 
افزایش یافته است؟

آیا ارائه دروس   :
بصورت ادغام یافته زمینه 

سازي براي یادگیري 
طوالني مدت را فراهم 

میکند؟

آیا این شیوه برگزاری، بر 
مشارکت دانشجو در 

یادگیري اثر دارد؟

آیا گنجاندن مباحث 
کلینیکال آناتومي و 

رادیولوژي در کورسها به 
فهم بهتر دانشجو کمک 

مي کند؟

آیا شما موافق مواجهه 
زود هنگام  با بیمار 

دردوره فیزیوپاتولوژي 
بصورت برگزاري جلسات 

Discussion  در بخش

هستید؟

خیلی زیاد 4.25 6.12 8.33 18.75 22

زیاد 21.28 32.65 18.75 50 30

متوسط 29.79 51.2 47.92 25 14

کم  19.15 4.08 14.58 0 12

خیلی کم 17.02 4.08 6.25 6.25 14

اصال 8.51 2.05 4.17 0 8
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Abstract 

Integration issue is one of the most important 
educational strategies in medical sciences 
resulting in concept harmony in students’ minds, 
enhancing learning level and ultimately, improving 
the quality of education. The present study aims 
at studying the integration of educational 
methods in Physiopathology courses from some of 
the students and professors’ points of view 
involved in the reviewing process in Mashhad 
University of Medical Sciences. This is a 
descriptive and survey study with practical 
objectives whose research population consists of 

students of 2010 and some faculty members of 
Mashhad University of Medical Sciences. Data 
were collected through a researcher-made 
questionnaire designed based on Likert range 
whose validity and reliability were confirmed by 
faculty members of Department of Medical 
Education. In order to analyze the data, we made 
use of descriptive statistical approaches. As 
indicated by the results of the present study, the 
integration of educational programs of 
Physiopathology improves students’ learning 
level.  
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