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Introduction: Education is the vital and economic engine of any 

society that changed from traditional to electronic mode following the 

Covid-19 epidemic and provided the necessary context for self-teaching 

thinking. In the field of education, there is a concept called self-directed 

learning, which consists of three separate parts: self means personal, 

directed means guidance and learning means learning. In fact, self- 

directed learning includes all cognitive and motivational processes 

which the learner determines goals accordingly and plans in that 

direction. 

Materials & Methods: This research is a narrative review study of 

some articles and books published in the field of self- directed learning 

from 1975 to 2020. 

Results: To achieve self- direction in learning, it is necessary to 

strengthen skills and characteristics. In fact, both learner and teacher 

have roles that the learner can contribute to the effectiveness of their 

learning. 
Conclusion: One of the effective ways to be self- directed in learning, 

motivation and commitment. In fact, self- directed learning will be 

effective when the person first feels the need to learn, then determines 

goals for successful learning, and finally, to achieve the goals from 

communication tools, participation and teacher monitoring get help. 
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ه درسی برنام از نظر طراحان، یك برنامه درسی واقعی که به وسیله دانشجویان تجربه می شود بر مقدمه:

وس ر درد شانیا یمند تیو رضا انینمرات دانشجو سهیقصدشده برتری دارد. هدف از پژوهش حاضر، مقا

 نیدر ا انینشجواو د دیاسات دگاهید یبررس نیو همچن افتهیادغام  یو بعد از برنامه درسقبل  یفارماکولوژ

 باشد. یخصوص م

 یومعم یرشته پزشک یدانشجو 1620شامل  یجامعه آمار یو مقطع یفیمطالعه توص نیدر ا :كار روش

 لیبه تحص یتولوژوپایزیدر مقطع ف 1394 تیلغا 1387 یلیمشهد است که از سال تحص یدانشگاه علوم پزشک

روه قبل و بعد از گو به دو  ی( جمع آور2( و )1) یدر دروس فارماکولوژ انیاشتغال داشته اند. نمرات دانشجو

 .قرار گرفت سهیو مورد مطالعه و مقا میتقس  افتهیادغام  یبرنامه درس

با  افتهیادغام  یسمه در( قبل از برنا14.8) انینمرات دانشجو نیانگیم نی( ب1) یدر درس فارماکولوژ نتايج:

 نی( ا2) یژفارماکولو که در درس یتفاوت وجود دارد در حال افته،یادغام  ی( بعد از برنامه درس13.24) نیانگیم

ننده در  شرکت ک انی( دانشجو2) ینمرات درس فارماکولوژ نیانگیکه م یباشد به طور یرابطه برعکس م

 انیانشجود یمند تیرضا ( است.12.69قبل از آن ) انینمرات دانشجو ( باالتر از12.81) افتهیادغام  یبرنامه درس

 یعنادارمد از آن، به طور و بع افتهیادغام  ی( در دو دوره قبل از برنامه درس2( و )1) یدرباره  دروس فارماکولوژ

 یرزنگعد از باقبل و ب انیدانشجو یمند تیرضا نیب ،یزشیانگ طهی(. در حp≤0.001متفاوت است ) گریکدیاز 

 یمند تیرضا ،یزشیانگ یها طهیدر ح یعلم اتیه یاعضا نی(. همچنp≤0.001تفاوت معنادار بود ) زیدوره ن

 .ددننمو یابیرا بهتر از قبل از آن، ارز افتهیادغام  یبعد از برنامه درس انیو فهم مطالب دانشجو

ت ه و اثرااز کردبموجود  یامه درسخود را در برن یبه مرور زمان جا افتهیادغام  یبرنامه درس نتيجه گيري:

 .کند یبه مرور زمان بروز و ظهور م انیآن در دانشجو یریادگیکننده  لیتسه

 اين مقالهنحوه ارجاع به 
Tayyebi S, Sadeghnia H, Shafieinik R, Mousavi H, Rakhshandeh H, Ebrahimi A, Mastour H, Boroushaki M. Comparison of 

common and integrated curriculum in general medicine pharmacology course in medical school of Mashhad University of 

Medical Sciences. Horizon of Medical Education Development. 2021;12(4):38-52 
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  مقدمه

 روش ییو عدم کارا یآموزش دیجد یدستاورها

در  یباعث تحوالت ،یپزشک هیآموزش در علوم پا یسنت های

در دوره  ژهیبه و ای حرفه یدوره دکترا یبرنامه آموزش

مطالب  یرا از نظر محتوا و توال یراتییو تغ دهیگرد هیعلوم پا

راستا ادغام  نیت. در ااس دهیالزم گردان افتهیبه شکل ادغام 

 رانیبهتر در فراگ رییادگیبه  لین یراهبرد  برا كیعنوان  هب

 ،یآموزش پزشک یسنت های [. در روش1مطرح است ]

مجزا است که با  یتخصص های شامل دوره یبرنامه درس

 ماریمراقبت از ب یریادگیآغاز شده و با  هیآموزش علوم پا

 های که با روش یانینشجو. داابدی یم انیپا ینیدر مراحل بال

 مطالب و نحوه به قیفهم عم یبه جا نند،بی یآموزش م یسنت

ارائه شده دارند  یاز محتوا سطحی درک ها، آن یرکارگی

اطالعات از طرف مدرس را  کننده افتیو تنها نقش در

[. ادغام دروس پایه و بالینی به صورت 2] کنند یم یباز

 حل جهت شده ارائه های حل افقی و عمودی، یکی از راه

 وزارت سوی از اخیر های است که در سال لشچا این

مورد توجه خاص  زنی پزشکی آموزش و درمان بهداشت،

 یبرا ینیگزی[. هدف ادغام به عنوان جا3قرار گرفته است ]

 انداز منظر و چشم دیو تول سازی نهیزم ،یسنت  های روش

ت؛ به اس میاز مفاه ای قطعه قطعه یدورنما یبه جا کلی

معنادارتر  ای و مختلف به گونه جزاکه موضوعات م یطور

و  شتریباعث فهم ب تیکه در نها شوند یم بیترک گریکدیبا 

 [.4] گردد یم یمطالب آموزش ییکارا شیافزا

متداول آموزش پزشکی طی قرن گذشته آموزش  شیوه

 قبل سال 3 تا 2 مدت به پزشکی های در دانشکده كیتئور

 پزشکی آموزش شیوه این. است بوده الینیب دوره شروع از

 های دانشکده از بسیاری و بوده تغییر حال در اخیر قرن در

 و عمودی ادغام های برنامه اجرای حال در دنیا پزشکی

با محیط  اولیه های پزشکی در همان سال نشجویاندا آشنایی

در  یدرس های برنامه ی[. ساختار کنون6،5بالینی هستند ]

که  دهد ینشان م شرفتهیپ یکشورها یپزشک های دانشکده

 یساز-کپارچهیبر ادغام و  یادیز دیکشورها تاک نیدر ا

[. در 7وجود دارد ] ینیبال های و برنامه هیمطالب علوم پا

پزشکی عمومی که از آن تحت  یتغییر برنامه درس زین رانیا

عنوان برنامه اصالحات در آموزش پزشکی عمومی نام برده 

 ات،تجربی اولین جمله از و ندارد چندانی تقدم شود می

تجربه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است که از سال 

اقدام به تغییر محتوای آموزشی پزشکی عمومی مطابق  1383

فدراسیون جهانی آموزش پزشکی نمود. به  ندارهایبا استا

علوم  های دنبال این تجربه، وزارت متبوع به سایردانشگاه

توصیه نمود که برنامه اصالحات در آموزش  پزشکی کشور

راستا، دانشکده  نی[. در ا8] ندیپزشکی عمومی را آغاز نما

نموده است از  نیکه تدو یبر اساس رسالت زیمشهد ن یپزشک

موجود  تیوضع یرا جهت بررس یمطالعه جامع 1388سال 

دوره  یبازنگر نهیانجام و به مطالعات گسترده در زم

اساس  نیپرداخت. بر ا یعموم یته پزشکرش یوپاتولوژیزیف

مشهد با  یدانشکده پزشک یعموم یپزشک یمعاونت آموزش

از  یوپاتولوژیزیدر مقطع ف یبرنامه درس رییفرض که تغ نیا

 یرو انیتمرکز دانشجو شیبا افزا یبه کورس یترم

 جهیافکار آنان و در نت یخاص، مانع پراکندگ یموضوع

مبادرت  رییتغ نیبه ا شود، یم شانیا یلیبهبود عملکرد تحص

به صورت ادغام  1391از سال  رییتغ نی[. شروع ا9نمود ]

صورت  یدر دانشکده پزشک یوپاتولوژیزیدروس مقطع ف

 دارد. مهادا زیکه تا کنون ن رفتیپذ

 های )حوزه یموضوعات درس ختنیدر هم آم ای قیتلف

 در برنامه گریکدی( که اغلب به صورت مجزا از ییمحتوا

و  نیزتربرانگی از جمله چالش شود یگنجانده م یدرس های

 یدرس های برنامه یمباحث مربوط به طراح نیدشوارتر



 مشهد یدانشگاه علوم پزشک یدر دانشکده پزشک یعموم یته پزشکرش یدر درس فارماکولوژ افتهیو ادغام  جیرا یمقایسه برنامه درس     41
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ارتباط دادن و در  یبه معنا یبرنامه درس قی[. تلف10است ]

به منظور انسجام تجارب  یبرنامه درس یمحتوا ختنیهم آم

و  ها یکاست لیاست که عمدتا به دل رانیفراگ یریادگی

متداول )رشته محور(  یدرس های برنامه ندیناخوشا یامدهایپ

 یقیتلف یدهکه در مورد سازمان ییایمحاسن و مزا زیو ن

رفته است. بر اساس گ قرار توجه مورد اند، برشمرده شده

ضرورت  ،یبرنامه درس قیتلف نهیدر زم ودمنابع موج

 یلیدر تمام سطوح تحص ،یقیتلف وهیمحتوا به ش یدهسازمان

[. از 11مطرح است ] یتا آموزش عال ییابتدا از آموزش

 یوئیبه د توان یحوزه م نای در نظران صاحب نینخست

 یاجزا انیم یکپارچگیو  وندیپ جادیا یاشاره نمود که برا

 یدهقرار دادن مشاغل در سازمان حوراز م یبرنامه درس

[. برنامه 12] کرد یم تیحما رانیفراگ یریادگیتجارب 

شکل داده و موجب  رندهیادگی تیخصبه ش یقیتلف یدرس

 یریادگی گری. از طرف دشود یاو م یریادگی شیافزا

چرا که در  شود، یم تر كینزد یواقع یبه زندگ ریفراگ

و جدا از  یکیتفک تصور به را مسائل اش روزمره یزندگ

 یمواجه م یقتلفی صورت به ها بلکه با آن ند،بی یهم نم

 های نهیزم ،یقیتلف یسدر یزری برنامه کردی. لذا روشود

[. 13] آورد یفراهم م ریفراگ یرا برا یریادگیمعنادارکردن 

عامل  كیبه عنوان  تواند یم یقیتلف یدهبه عالوه، سازمان

 یزری در تمام برنامه نو تنها کوشش ممک کننده لیتسه

( دهیو درهم تن کپارچهی) یقیتحقق عالئق تلف یبرا یدرس

در حوزه  یاساس یز پرسش ها[. ا14] ردیمورد نظر قرار گ

 نیب توان یآن است که چگونه م یکی یبرنامه درس

برقرار کرد؟ حال  ینسبت موثرتر ریو رشد فراگ یریادگی

است بر  یمتماد انیمجزا که سال یآن که نظام برنامه درس

به  ستیکشور تسلط دارد، قادر ن یدرس یزری برنامه ندیفرآ

در نظام  رای. زبدهد ای کننده سوال پاسخ قانع نیا

و مسائل  رانیفراگ یاساس یازهایمجزا به ن یموضوعات درس

و  ییاز کارا یو برنامه درس شود ینم یتوجه کاف یاجتماع

 یابیارز یراستا ر[. لذا د15] ستیالزم برخوردار ن یاثربخش

که  ییو از آنجا یدر دانشکده پزشک یادغام های از برنامه

 یلیتحص شرفتیپ یرهااز جمله نشانگ انینمرات دانشجو

از اهداف ادغام را که  یکینمرات  سهیاست و مقا شانیا

 یابیاست مورد ارز یریادگی یو ارتقا شرفتیهمانا بهبود پ

 تیوضع یمطالعه بر آن شد که به بررس نیا دهد، یقرار م

( و 1) یدر دروس فارماکولوژ انیدانشجو یلینمرات تحص

بپردازد.  یادغام یبرنامه درس ی( قبل و بعد از اجرا2)

که به نظر  یگریاز جمله عوامل د نکهیبا توجه به ا نیهمچن

درک و  رد،یقرار گ یابیالزم است مورد ارز رسد یم

 باشد یم مهبرنا نینسبت به ا دیو اسات انینگرش دانشجو

و  تیدر موفق ییبسزا ریافراد  تاث نی)چراکه درک و نگرش ا

پژوهش نگرش و  نیر ا[ د16،17دارد( ] یریادگیامر  شبردیپ

 زین انیدانشجو مندی تیرضا نیو همچن دیاسات دگاهید

 .و مطالعه قرار گرفت یمورد بررس

 

 روش كار

 یلیبوده است و در سال تحص یمطالعه از نوع مقطع نیا

 یدانشگاه علوم پزشک یدر دانشکده پزشک1398-1397

 یدانشجو 1620آن  یاست. جامعه آمار رفتهیمشهد انجام پذ

که چهار سال قبل و چهار سال بعد از  یعموم یه پزشکرشت

 لیمشغول به تحص یوپاتولوژیزیدر مقطع ف افتهی برنامه ادغام

دوره  انیدانشجو گری. به عبارت دردگی یرا در برم اند هبود

در مقطع  1394تا  1387 یلیکه از سال تحص یعموم یپزشک

 نای تعداد) اند اشتغال داشته لیبه تحص یوپاتولوژیزیف

نفر و بعد از برنامه   613یقبل از برنامه ادغام انیدانشجو

قرار گرفتند.  ینفر بوده است( مورد بررس 1007 یادغام

( و 1) یمذکور در دروس فارماکولوژ انینمرات دانشجو

از اداره آموزش  1394تا   1387 یلیتحص های سال ی( ط2)
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 و نمرات به دو دیگرد آوری اخذ و جمع یدانشکده پزشک

و آمار  میگروه قبل از برنامه ادغام و بعد از برنامه ادغام تقس

در  انی( نمرات دانشجواریو انحراف مع نیانگی)م یفیتوص

 یادغام ی( قبل از برنامه درس2( و )1) یدروس فارماکولوژ

قرار گرفت. در ادامه  سهیبا بعد از آن، مورد مطالعه و مقا

از  ای یوربه صورت حض مندی تیپژوهش پرسشنامه رضا

 گروه یواتس اپ( برا شنیکی)اپل یاجتماع های شبکه قیطر

 لیحلو ت هیشد. تجز آوری هدف ارسال و متعاقبا جمع های

 .رفتیانجام پذ  SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده

جامعه  كیو  یاصل یپژوهش از دو جامعه آمار نیا در

بارت ع یاصل آماری  شد. جامعه یرگی نمونه یفرع یآمار

دانشکده  یگروه فارماکولوژ یعلم اتیه یبودند از اعضا

 نیب یوپاتولوژیزیکه در مقطع ف یانیدانشجو هیو کل یپزشک

 بوده لیمشغول به تحص 1394تا  1387 یلیتحص های سال

قرار  سرشماری مورد الذکر دو جامعه فوق هر که. اند

 یتمام نیب دیصورت که پرسشنامه اسات نیگرفتند. به ا

 یدانشکده پزشک یگروه فارماکولوژ یعلم اتیه یااعض

 انیدانشجو هینمرات دروس کل نیو همچن دیگرد عیتوز

به روش  یمورد نظر قبل و بعد از ادغام برنامه درس

و مطالعه قرار گرفتند.  سهیو مورد مقا یگردآور یسرشمار

 انیدانشجو یعبارت بودند از تمام یفرع یجامعه آمار

 های سال نیب یوپاتولوژیزیر مقطع فکه د یدرس فارماکوژ

 نیبوده و در ا لیمشغول به تحص 1394 یال 1387 یلیتحص

 در ها کسب نموده بودند که تعداد آن 15 یدرس نمره باال

 1391تا  1387 یلیتحص سالاز  یعنی ادغامی برنامه از قبل

از سال  یعنی ،ینفر و بعد از برنامه ادغام 315برابر با 

نفر بود. حجم نمونه  352برابر با  1394تا  1392 یلیتحص

نفر و بعد از  173 یقبل از برنامه ادغام انیدانشجو یبرا

 نیینفر با استفاده از فرمول کوکران تع 183 یبرنامه ادغام

از  یتصادف یرگی که با توجه به عدم امکان نمونه دیگرد

 در دسترس استفاده شد.  یرگی روش نمونه

و با  SPSS افزار نرم قطری زا ها داده لیو تحل هیتجز

انحراف استاندارد  ن،یانگی)م یفیتوص های استفاده از آماره

و از آزمون من  انینگرش دانشجو فیتوص ی( برایو فراوان

بر حسب مشخصات  ها دگاهید سهیمقا یبرا یتنیو

پژوهش از دو پرسشنامه  نیاستفاده شد. در ا كیدموگراف

در دروس  انیجونمرات دانش ستیو چك ل تهمحقق ساخ

 یدارا انی. پرسشنامه دانشجودیاستفاده گرد یفارماکولوژ

 4با  یشناخت طهیح ه،یگو 4با  یرفتار طهیشامل ح هیگو 14

بر اساس  هیبود که هر گو هیگو 6با  یزشیانگ طهیو ح هیگو

از کامال موافقم تا  ای نهیگز 5به صورت  کرتیل اسیمق

 یدارا دیرسشنامه اساتپ نی. همچندیگرد میتنظ مکامال مخالف

فهم مطلب  طهیح ه،یگو 4با  یزشیانگ طهیشامل ح هیگو 10

است که هر  هیگو 2با  سیاز تدر تیرضا طهیو ح هیگو 4با 

 یشد. برا میتنظ 9تا  0گاتمن از  اسیبر اساس مق هیگو

مذکور از نظر متخصصان و  های پرسشنامه ییروا یبررس

 یپس از بازنگر خبره استفاده شد که یعلم اتیه یاعضا

قرار گرفت.  دییمورد تا یینها های مکرر، پرسشنامه های

کرونباخ  یآلفا بیبر اساس ضر زنی ها پرسشنامه ییایپا

پرسشنامه  یقرار گرفت که مقدار آن برا یمورد بررس

محاسبه  0.89برابر با  دیو در پرسشنامه اسات 0.79 انیدانشجو

 دیگرد

 

 نتايج:

 لیو تحل هیحاصل از تجز های افتهیقسمت  نیدر ا

در دروس  انیبه دست آمده از نمرات دانشجو های داده

تا  1387 یلیتحص های سال نی( ب2( و )1) یفارماکولوژ

و  انیاطالعات حاصل از پرسشنامه دانشجو نیو همچن 1394

 یدانشکده پزشک یگروه فارماکولوژ یعلم أتیه یاعضا

 مشهد ارائه شده است. یدانشگاه علوم پزشک
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نمرات  نیانگیکه م گردد یمشاهده م 1جدول شماره  در

 ی( قبل از ادغام برنامه درس1) یدرس فارماکولوژ

نمرات درس  نیانگی( باالتر از م1468(-@)+■2.56)

 می( 13.02(-@)+■2.57( بعد از ادغام )1) یفارماکولوژ

( قبل از ادغام 2) ینمرات درس فارماکولوژ نیانگی. مباشد

نمرات درس  نیانگمی از کمتر( 12.69(-@)+■3.23)

 می( 12.81(-@)+■2.68( بعد از ادغام )2) یفارماکولوژ

 .دباش

و  نیانگیبر اساس م ی( قبل و بعد از ادغام برنامه درس2( و )1) یدر دروس فارماکولوژ انینمرات دانشجو سهیمقا .1جدول 

 اریانحراف مع

 رسید برنامه ادغام از بعد درسی برنامه ادغام از قبل 

میانگین  معیار انحراف نمرات میانگین

 نمرات
 معیار انحراف نمرات میانگین

 نمرات میانگین
 2.57 13.02 2.56 14.68 (1) فارماکولوژي

 2.68 12.81 3.23 12.69 (2) فارماکولوژي

 

 داده شده است. شينما 1395تا  1388 هاي سال ني( ب2( و )1) ينمرات دروس فارماكولوژ عيتوز 1در نمودار شماره 

 1395 تیلغا 1388 های ( در سال2( و )1) ینمرات دروس فارماکولوژ عیتوز .1نمودار 
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از سال  یقبل و بعد از ادغام برنامه درس یلتحصی  سال كی( به تفک2( و )1) ینمرات در دروس فارماکولوژ نیانگیم .2جدول 

 1394 تیلغا 1387 یلیتحص

سال تحصیلی - نیم سال

فارماکولوژي دوفارماکولوژي یک

 درسی
رنامه

م ب
دغا

از ا
قبل 

 درسی
رنامه

م ب
دغا

از ا
بعد 

 درسی
رنامه

م ب
دغا

از ا
قبل 

 درسی
رنامه

م ب
دغا

از ا
بعد 

میانگین 

نمرات

انحراف 

معیار 

میانگین 

نمرات

میانگین 

نمرات

انحراف 

معیار 

میانگین 

نمرات

میانگین 

نمرات

انحراف معیار 

میانگین نمرات

میانگین 

نمرات

انحراف معیار 

میانگین نمرات

88-114.802.3912.063.15

88-216.002.3212.343.47

89-115.452.3312.772.96

89-213.922.4411.623.84

90-113.572.8912.512.80

90-214.732.3914.002.80

91-114.422.3413.342.89

91-212.722.6212.513.97

92-112.662.4812.382.75

92-213.162.3411.462.92

93-112.362.4113.282.30

93-212.752.7213.092.46

94-113.102.3713.302.23

94-213.802.6512.892.30

95-113.042.5513.522.44

95-213.362.6712.952.15

سال تحصیلی - نیم سال
 درسی

رنامه
م ب

دغا
از ا

قبل 

 درسی
رنامه

م ب
دغا

از ا
بعد 

 درسی
رنامه

م ب
دغا

از ا
قبل 

 درسی
رنامه

م ب
دغا

از ا
بعد 

 
 

قبل و بعد از ادغام برنامه  یليسال تحص کي( به تفك2( و )1) ينمرات در دروس فارماكولوژ نيانگيم 2در جدول شماره 

 .گردد یمشاهده م 1394  تيلغا 138۷از سال  یدرس
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 انینمرات دانشجو نیانگیروند م 3و  2شماره  ینمودارها در

 یلیتحص های سال ی( ط2( و )1) یدر دروس فارماکولوژ

شده است.  دهیکش ریه تصوب سهیمقا یبرا 1394تا  1387

( نشان 1) یدر درس فارماکولوژ انیروند نمرات دانشجو

بعد از  های در سال دارینسبتا پا یروند صعود كیدهنده 

 های لسا در دار و نوسان داریبا روند ناپا سهیادغام در مقا

روند نمرات  نی. همچنباشد یم یقبل از ادغام برنامه درس

( نشان دهنده روند 2) یوژدر درس فارماکول انیدانشجو

در نمرات دوره بعد از ادغام در  دارینسبتا پا بیبا ش یصعود

 .نمرات قبل از آن است نیانگیبا م سهیمقا

 (1) یدر درس فارماکولوژ انیروند نمرات دانشجو .2نمودار 

 
 

 (2) یدر درس فارماکولوژ انیروند نمرات دانشجو .3نمودار 

 
 

 يفارماكولوژ یدر خصوص برنامه درس انيدانشجو دگاهيد سهيبه مقا یتنيو-فاده از آزمون منبا است 3در جدول شماره 

 .( قبل و بعد از ادغام پرداخته شده است2( و )1)
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 ی(  قبل و بعد از ادغام برنامه درس2( و )1) یفارماکولوژ یدر خصوص برنامه درس انیدانشجو دگاهید سهیمقا .3جدول 

  درسی ادغام برنامه از بعد درسی رنامهادغام ب از قبل حیطه
Mann-

Whitney U 
 

 
 

p value 
 

 میانگین

 بندي رتبه

 مجموع

 هارتبه

 میانگین

 بنديرتبه

 مجموع

 هارتبه

 0.118 4367.00 9417.00 94.17 10683.00 106.83 رفتاري

 0.729 4859.00 10191.00 101.91 9909.00 99.09 شناختی

 *0.001 2419.00 12631.00 126.31 7469.00 74.69 انگیزشی

 کل

 پرسشنامه

81.10 8109.50 119.91 11990.50 3059.50 0.001* 

 

 در کننده شرکت انیدانشجو دگاهید نیب یبه طور کل

( قبل از ادغام 2( و )1) یدرس فارماکولوژ های کالس

 از بعد کننده شرکت انیدانشجو دگاهیبا د یبرنامه درس

وجود (  p<0.001تفاوت معنادار ) درسی برنامه ادغام

( و p=0.118) یرفتار های طهیتفاوت در ح نیدارد. ا

 طهیدر ح کنیل ستین عنادار( مp=0.729) یشناخت

 (.3)جدول شماره  باشد یمعنادار م(  p<0.001) یزشیانگ

 یعلم أتیه یاعضا دگاهید سهیبه مقا 4جدول شماره  در

 ینامه درسبر یدر خصوص بازنگر یگروه فارماکولوژ

 ی( قبل و بعد از ادغام برنامه درس2( و )1) یفارماکولوژ

 .پرداخته شده است

( قبل و 2( و )1) یدرس فارماکولوژ انیدر خصوص دانشجو یگروه فارماکولوژ یعلم أتیه یاعضا دگاهید سهیمقا .4جدول 

 یبعد از ادغام برنامه درس

ادغام برنامه  از قبل شاخص حیطه

 درسی

ام برنامه ادغ از بعد

 درسی

 انگیزشی

 

 68.9 51.1 دانشجویان در مطالب به دقت و حواس تمرکز میزان

 51.1 35.6 کالسی هایبحث در دانشجویان مشارکت میزان

 51.9 48.1 آموزشی جلسات در دانشجویان( حضور)مشارکت  میزان

 68.9 46.7 درسی مطالب یادگیری جهت دانشجویان اشتیاق و شور میزان

-ضایتر

 مندي

 

 درس برای شده برگزار آموزشی جلسات از دانشجویان رضایت میزان

 فارماکولوژی

51.1 80.0 

 86.7 62.2 فارماکولوژی درس در اساتید تدریس از دانشجویان رضایت میزان

 مطالب فهم

 

 82.2 53.3 دانشجویان توسط درسی مطالب فهم و یادگیری میزان

 55.6 35.6 دانشجویان سطتو درسی مطالب پیگیری میزان

 درس در شده ارائه مطالب از دانشجویان انتظارات شدن برآورده میزان

 فارماکولوژی

51.1 68.9 

 84.4 60.0 هاآن بالینی کاربرد با شدهآموخته مطالب بین ارتباط میزان



 مشهد یدانشگاه علوم پزشک یدر دانشکده پزشک یعموم یته پزشکرش یدر درس فارماکولوژ افتهیو ادغام  جیرا یمقایسه برنامه درس     47
  

                                                                                                                                                                    
 

 http://hmed.mums.ac.ir                                                1400، زمستان 4، شماره12مجلة افق توسعه آموزش علوم پزشکی، دوره 

 

 

گروه  یعلم أتیه یاعضا دگاهید یبه طورکل

و فهم  مندی تیرضا ،یزشیانگ های طهیدر ح یفارماکولوژ

 باشد یم یفارماکولوژ یکورس یمطالب به نفع نظام آموزش

 طهیدر ح یبعد از ادغام برنامه درس مندی تیرضا نیشتریو ب

مطالب آموخته شده با  نیارتباط ب زانیفهم مطلب، در م

 دگاهید 4. در نمودار شماره باشد می ها آن ینیکاربرد بال

 یدانشکده پزشک یگروه فارماکولوژ یعلم أتیه یاعضا

درس  انیمشهد در خصوص دانشجو یدانشگاه علوم پزشک

به  ی(  قبل و بعد از ادغام برنامه درس2( و )1) یفارماکولوژ

 .گردد یو  ارائه م یبررس هیگو 10در  كیتفک

 مندی تیرضا شیزااف دهنده نمودار نشان نیا

نسبت  یدرس فارماکولوژ یدر دوره آموزش کورس دیاسات

 .است یل از ادغام برنامه درسبه دوره قب

 (2( و )1) یدرس فارماکولوژ انیدر خصوص دانشجو یگروه فارماکولوژ یعلم أتیه یاعضا دگاهید .4نمودار 

 
 

 نی( ب1) یدر درس فارماکولوژ یبه طور کل

 یقبل از برنامه درس  انینمرات دانشجو نیانگیم

 یسنمرات  بعد از برنامه در نیانگیبا م (14.8)یادغام

تفاوت به نفع  نیتفاوت وجود دارد. ا ،(13.24)یادغام

نمرات  گری. به عبارت دباشد یقبل از ادغام م یبرنامه درس

درس  های کالس در کننده شرکت انیدانشجو

باالتر از  ،یادغام ی( قبل از برنامه درس1) یفارماکولوژ

درس  های کالس در کننده شرکت انینمرات دانشجو

. در باشدیم یادغام یعد از برنامه درس( ب1) یفارماکولوژ

 یرابطه برعکس م نی( ا2) یخصوص درس فارماکولوژ

( 2) ینمرات درس فارماکولوژ نیانگیکه م یبه طور باشد

درس بعد از برنامه  هایکالس در کننده شرکت انیدانشجو

قبل از  انی( باالتر از نمرات دانشجو12.81) یادغام یدرس

 تیرضا نی. همچنباشد ی( م12.69) یادغام یبرنامه درس
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 یدر خصوص کالس درس فارماکولوژ انیدانشجو مندی

و بعد از  یادغام ی( در دو دوره قبل از برنامه درس2( و )1)

متفاوت است  گریکدیبا  یآن، به طور معنادار

P≤0.001)یمطالعه شده جهت بررس های طهی(. ح 

و  یشناخت ،یشامل رفتار انیدانشجو مندی تیرضا

 نیتفاوت ب نیا یو شناخت یرفتار طهیبود که در ح یزشیانگ

و بعد از آن  یادغام یقبل از برنامه درس انیدانشجو دگاهید

 مندی تیرضا نیب یزشیانگ طهیحدر  کنیمعنا دار نبود ل

تفاوت  یاقدام ادغام یقبل و بعد از برنامه درس انیدانشجو

 أتیه یاعضا نی(. همچن(P≤0.001معنادار مشاهده شد 

شامل  یزشیانگ های طهیرا در ح انیدانشجو تیوضع یعلم

 یادغام یو فهم مطالب بعد از برنامه درس مندی تیرضا

 نمودند یابیارز ،یسبرنامه در یبهتر از قبل بازنگر

 

 بحث و نتيجه گيري:

با  ی[ پژوهش18و همکاران ] یزیزارع خورم

 یدانشگاه علوم پزشک یپزشک انیدانشجو دگاهید»عنوان 

 یو پاتولوژ ینسبت به برنامه ادغام دروس فارماکولوژ زدی

با  1392در سال  زدی یدر دانشگاه علوم پزشک «یاختصاص

نسبت به  زدی یعلوم پزشک انینگرش دانشجو یهدف بررس

در مقطع  یاختصاص یو پاتولوژ یلوژادغام دروس فارماکو

 -یفیانجام داده است. پژوهش از نوع توص یوپاتولوژیزیف

انتخاب نمونه  یبرا یاست که از روش سرشمار یمقطع

در  قتحقی در کننده مشارکت انیاستفاده شده است. دانشجو

و  یعمل یدرس پاتولوژ ،یوپاتولوژیزیاول مقطع ف مسالین

دروس مذکور را به صورت  وماول و د یلیتحص مسالین یط

 ها داده یگذرانده بودند. ابزار گردآور افتهی و ادغام یتئور

 یکه سواالت آن در راستا باشد می ساخته محقق مهپرسشنا

پرسشنامه، توسط چهار  ییاهداف پژوهش بوده است. روا

 امر در نظر و صاحب یوپاتولوژیزیمقطع ف دینفر از اسات

آماده  یینها دیو پس از تائ یابیمورد ارز پزشکی آموزش

کرونباخ  یآلفا بیاز ضر ییایپا یبررس یاست. برا دهیگرد

 افتهیبه دست آمده است.  0.72ده است که عدد استفاده ش

به  ها یآزمودن تیاز آن بود که اکثر یآن مطالعه حاک های

و  تر قیادغام در درک عم ندیفرآ ریبه تاث یادیز زانیم

و  یزدند.حشمت دییمهر تا یوه سنتیدانش نسبت به ش یارتقا

در  انیدانشجو وری بهره شی[ با هدف افزا19] یمحسن

 دگاهیبازخورد از د افتیو در یلب درسمطالعه مطا

 انیدانشجو دگاهید»را با عنوان  یپژوهش ان،یدانشجو

ادغام درس  نیدر روش نو یریادگی زانیدر مورد م یپزشک

 1393در سال  «1388-89 یلیاندام در سال تحص یآناتوم

مشغول به  یپزشک یدانشجو 80 یانجام دادند. مطالعه بر رو

پرسشنامه  لیبا تکم یابیم شد. ارزدر ترم سوم انجا لیتحص

 داده لیتحل ی. برارفتیانجام پذ یپزشک انیتوسط دانشجو

طرفه استفاده  كی انسیوار لیتست و تحل تی آزمون از ها

و  هیدروس علوم پا امپژوهش نشان داد که ادغ جی. نتادیگرد

خود  دگاهیاز د انیدانشجو یریادگی شیمنجر به افزا ینیبال

[ با هدف مقایسه 20] ییو رضا ینادرشده است. شانیا

محیط آموزشی از دیدگاه دانشجویان در کوریکولوم سنتی 

و کوریکولوم جدید و به منظور شناخت نقاط قوت و 

محیط  ایسهمق»را با عنوان  یضعف برنامه ادغام، پژوهش

آموزشی دانشکده پزشکی بندرعباس قبل و بعد از اجرای 

لوژی از دیدگاه طرح ادغام دروس مقطع فیزیوپاتو

 مطالعه این در. اند انجام داده 1388در سال « دانشجویان

طعی، فضای حاکم بر محیط آموزشی با استفاده مق توصیفی

 گیری سنجیده شد. نمونه DREEMاز پرسشنامه استاندارد 

صورت سرشماری و جامعه پژوهشی شامل تمامی  به

 شگاهدان فیزیوپاتولوژی دوره در کننده دانشجویان شرکت

، سه دوره 1389-1387 های سال در هرمزگان پزشکی علوم

فیزیوپاتولوژی )یك دوره قبل از ادغام و دو دوره بعد از 
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 های نفر بود. اطالعات با استفاده از آزمون 95ادغام( شامل 

-واریانس و آزمون تعقیبی آنالیز گردید. نتایج نشان لتحلی

ژی بر محیط دهنده تأثیر مثبت ادغام دوره فیزیوپاتولو

آموزشی است لیکن افت مشخص در سال دوم اجرا نشان 

 می نظر به. اند حاصله پایدار نبوده های پیشرفت که دهد می

 به آموزشی برنامه در اصالحی تغییرات انجام که رسد

به حل مشکالت سیستم آموزشی نبوده و الزم  ادرق تنهایی

 های تژیاست مسؤوالن آموزشی این دانشگاه با تعیین استرا

 و دهقان.باشند آموزشی نظام پایدار توسعه دنبال به دقیق

بررسی نظرات »را با عنوان  یهشپژو[ 21] همکاران

دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد درباره فرایند 

 انجام داده 1389در سال « دروس علوم تشریحی یادغام افق

 یودور یرشته پزشک انیپژوهش، دانشجو نای جامعه. اند

برنامه  زدی یبودند که در دانشگاه علوم پزشک 1387سال 

ترم  4 یدر مورد آنان در ط افتهیبه صورت ادغام  یدرس

بوده  یاجرا شده بود. انتخاب افراد به صورت سرشمار

 در آن سواالت و بوده ساخته محقق شاست. ابزار پژوه

پرسشنامه با  ییایشد. پا یاهداف پژوهش طراح راستای

نشان داد  جیشده است. نتا نییکرونباخ تع یاز آلفا استفاده

خود را با طرح  ییآشنا زانیپاسخ دهندگان م تیکه اکثر

 انیب ها ینمودند. آزمودن یابیمتوسط ارز زانیادغام به م

دروس  یریادگی لیر طرح ادغام در تسهتاثی که اند نموده

به طور متوسط بوده است.سام و همکاران  یحیعلوم تشر

ا هدف ارزیابی دیدگاه اساتید علوم پایه دانشگاه علوم [ ب22]

پزشکی بابل پیرامون اجرای طرح ادغام در این دانشگاه 

 مقطعی مطالعه این. اند انجام داده 1391را در سال  یپژوهش

 دانشگاه پزشکی دانشکده پایه علوم استاد 26 تمامی روی بر

 شنامهپرس پژوهش ابزار. است شده انجام بابل پزشکی علوم

 سؤال 17 و دموگرافیك اطالعات شامل ساخته محقق

 آن تأثیرات طرح، این اهمیت میزان زمینه در ای، هچندگزین

 مندی رضایت و دانشجویان یادگیری و آموزش بر

 آمار از ها تجزیه تحلیل داده تجه. است بوده دانشجویان

 و اسپیرمن همبستگی ضریب) استنباطی آمار و توصیفی

 بین ارتباط تعیین برای. شد استفاده( متغیره چند رگرسیون

مون های ضریب همبستگی اسپیرمن و جهت آز از متغیرها،

 نسبت اساتید دیدگاه کننده گویی تعیین نقش عوامل پیش

چند متغیره به روش گام به  ونرگرسی از افقی ادغام طرح به

 یگام استفاده شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاک

 اند د که درصد قابل توجهی از افراد بر این عقیدهاز آن بو

اساتید علوم  ،یبه نوین بودن ادغام برنامه درس توجه با که

پایه و سایر مسؤولین دانشکده پزشکی، فاقد هماهنگی الزم 

 جهت تدابیری اتخاذ لذا. باشند ادغام می حبرای اجرای طر

.دهقان و همکاران رسد نظرمی به ضروری مشکل این حل

نگرش اعضای هیأت علمی علوم »را با عنوان  ی[ پژوهش23]

ادغام افقی  ندفرای درباره پزشکی های تشریحی در دانشکده

با هدف بررسی دیدگاه اعضای « دروس علوم تشریحی

 های علوم تشریح دانشگاه یوزشآم های هیأت علمی گروه

 علوم دروس افقی ادغام مورد در ایران پزشکی علوم

 یك پژوهش ابزار. اند داده انجام 1390 سال در تشریحی

امل سؤاالتی در زمینه میزان ش ساخته محقق پرسشنامه

آشنایی اساتید از طرح ادغام دروس علوم تشریحی، وجود 

اساتید از طرح  یتامکانات برای طرح ادغام و میزان رضا

 آوری جمع های داده. بود دروس بندی ادغام و اولویت

 قرار تحلیل و تجزیه مورد توصیفی آمار از استفاده با شده

نشان داد که نیمی از اساتید موافقت خود را در  جنتای. گرفت

تدریس دروس علوم پایه به صورت طرح ادغام افقی به 

[ 24و همکاران ] انیلیمیزان زیاد و بسیار زیاد بیان کردند.جل

 انیدانشجو مندی تیرضا یبررس»را با عنوان  یپژوهش

کرمانشاه از برنامه ادغام دوره  یم پزشکدانشگاه علو یپزشک

 یتمام یبر رو یمقطع یفیبه صورت توص  «یوپاتولوژیزیف



 50و همکاران     مهسا طیبی
  

 

                                                                                                                                                                                               

 http://hmed.mums.ac.ir                                                1400 زمستان، 4، شماره12مجلة افق توسعه آموزش علوم پزشکی، دوره 

 

اجرا  یوپاتولوژیزیدر مقطع ف 1385 یورود انیدانشجو

 پرسشنامه محقق از ها داده یگردآور برای. اند نموده

 یاستفاده شد. برا کرت،یل فیبا ط ای نهیگز زدهسی ساخته

استفاده شد. نتایج  دمنیاز آزمون فر یآمار لیو تحل هیتجز

به طور کلی نشان داد که دانشجویان در خصوص ادغام 

دوره فیزیوپاتولوژی در چهار کورس )کلیه، گوارش، غدد 

بودند. به دلیل  دارو خون( از رضایت یکسان و باالیی برخور

مزایای ادغام از جمله باال بردن انگیزه دانشجویان در 

ای سطح آموزشی از سطح به یادگیری دروس، ارتق

خاطرسپاری تا کاربردی شدن، افزایش ارتباط و همکاری 

دانشجو و استاد و منطقی شدن روند منابع آموزشی، به نظر 

 ادغام تاکنون که ها دوره سایر در ادغام روند ادامه رسد می

[ 25] همکاران و فرزان.باشد مناسب نیز اند ننموده شروع را

 یعلم أتیه یاعضا های دگاهیت و دنظرا یابارزی هدف با

 ه،یدر پروژه ادغام علوم پا ریدرگ یپزشک انیو دانشجو

علوم  یضرورت اجرای طرح ادغام افق»را با عنوان  یپژوهش

« طرح یان از اجرایمندی استادان  و دانشجو-تیورضا هیپا

ضرورت  داساتی ٪40 حدود. اند انجام داده1393در سال 

و ضرورت  انیدانشجو رییدگای لیطرح ادغام جهت تسه

 نیطرح ادغام جهت درک بهتر مطالب و برقراری ارتباط ب

ضرورت طرح ادغام  داساتی ٪70و نظری و  یدروس عمل

 تیرا حائز اهم ینیدروس با مسائل بال نیا قیجهت تطب

معدل کل و  نیب رسونیپ یدانستند. بر اساس آزمون همبستگ

ارتباط معنادار  هیپااز طرح ادغام دروس علوم  تیرضا زانیم

 زانیداشتند م شترییکه معدل ب یانیشد. دانشجو دهید

 انیدانشجو ریاز سا شتریب زیاز طرح ادغام ن شانیا تیرضا

 بود.

نمرات  نیانگینشان داد که م هالیمطالعه حاضر تحل در

( در دوره بعد از ادغام 1) یدرس فارماکولوژ انیدانشجو

. باشد یم تر نییاز ادغام پانسبت به دوره قبل  یبرنامه درس

 یدر بررس کنیو تامل دارد، ل یبررس ینکته جا نیهر چند ا

 یلیحصت یهاسال یو فراز و فرود نمرات در ط رییروند تغ

 نی( ا1) یکه در درس فارماکولوژ میابی یمختلف درم

با نوسانات  یدر دوره قبل از ادغام برنامه درس راتییتغ

رو به رشد ندارد. در  ایابت ث یهمراه بوده و روند دیشد

( در دوره 1) ینمرات درس فارماکولوژ رییکه تغ یصورت

 شانرا ن میصعود مال كی یبعد از برنامه ادغام برنامه درس

 نیانگیدر م یجیتدر شیافزا گری. به عبارت ددهد یم

بعد از ادغام  ی( را در سال ها1) ینمرات درس فارماکولوژ

 یبرنامه درس ریتاث ییگوکه  میشاهد هست یبرنامه درس

  ن،یباشد. بنابرا-یشدن م انیدر حال نما جیبه تدر یادغام

 ندهیآ یهانمود که در سال ینبی شیپ نیچن توان یم

رو به رشد همراه باشد و اما در  ینمرات با روند چنانهم

نمرات بهتر  نیانگی( شاهد م2) یخصوص درس فارماکولوژ

نسبت به نمرات  یدرسدر دوره ادغام برنامه  انیدانشجو

روند رو به  نیکه ا میدر زمان قبل از ادغام هست انیدانشجو

 یبعد از برنامه درس انیدر خصوص نمرات دانشجو زیرشد ن

 های لیصادق است. به عالوه، بر اساس تحل زین افتهی دغاما

نمرات  نیانگیم ریچشمگ شرفتیعدم پ لیانجام شده از دال

نسبت به دوره قبل از ادغام  (2( و )1) یدروس فارماکولوژ

 اشاره نمود: لیبتوان به موارد ذ دیشا

 14ساعت ارائه دروس از صبح به ساعت  رییتغ (1

 بعد از ظهر؛

شدن  تر نیارائه شده و سنگ یمحتوا رییتغ (2

 ؛یآموزش یمحتوا

وارد  هیکه از دوره علوم پا یرانیفراگ ییعدم آشنا (3

 .شوند یم یبا نظام کورس یوپاتولوژیزیمقطع ف

عدم  نیا یعلل احتمال گریبتوان از د دیشا یطور کل به

 به نحوه سازمان کند یم انبی  هاردن که طور همان شرفت،یپ

بعد از برنامه  گریکدیموضوعات مختلف در کنار  دهی
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 د،یچنانچه اشاره گرد نیاشاره نمود. همچن یادغام یدرس

 طهیدر ح انیدانشجو مندی تیرضا نیب یتفاوت معنادار

   افتهی ادغام یقبل و بعد از برنامه درس یو شناخت یتاررف های

در  انیدانشجو مندی تیرضا گر،یمشاهده نشد. به عبارت د

خصوص داشتن تمرکز حواس و دقت به مطالب ارائه شده، 

 های و مشارکت فعال در بحث یریادگی یصرف تالش برا

اط ارتب نیاست و همچن یرفتار طهیکه مربوط به ح یکالس

 د،یخود با مباحث جد قبلی دانش و ها تجربه کردنبرقرار 

مختلف در ذهن و ارتباط  های دهینمودن افکار و ا کپارچهی

 طهیروزمره که مربوط به ح های به مثال یمباحث کالس

بود.  کسانی یاست، در قبل و بعد از دو برنامه درس یشناخت

 یو عالقه برا زهیکه شامل انگ یزشیانگ طهیدرح کنیل

 ،یدرس، جذاب بودن مباحث کالس کالسشرکت در 

راحت نظرات و  انیو ب دیجد میمفاه یریادگیلذت بردن از 

در قبل و بعد از دوره ادغام  باشد، یاحساسات خود م

است  نیا یتفاوت به معنا نیتفاوت معنادار مشاهده شد و ا

 یدر برنامه درس کننده شرکت انیدانشجو تیکه رضا

 قبل کننده شرکت انیدانشجو ترضای از تر مطلوب یادغام

 .بوده است افتهی ادغام درسی برنامه از

 یمهم در آموزش پزشک یاستراتژ كیادغام به عنوان 

 امدیپ کند یم انیشده است. همچنان که هاردن ب رفتهیپذ

موضوعات  دهی منوط به نحوه سازمان ندیفرآ نیا یینها

جهت گام  ،نی. بنابراباشد یم گریکدیمختلف در کنار 

دانشکده  یبرا قیتلف ندینردبان فرآ یبرداشتن رو

برنامه موجود، نگرش  تیوضعهمچون  ییفاکتورها

 تیامکانات دانشکده مربوطه و در نها د،یو اسات انیدانشجو

[. از 26] ردیقرار گ یمورد بررس دیآن با یاهداف کل

گمان برود که نمره شاخص  نیکه ممکن است ا ییآنجا

 یدو دوره مذکور محسوب نم سهیمقا یبرا آل دهیکامل و ا

 شاخص انیجوو دانش دیاسات تیرضا سهیو مقا شود

اظهار نمود که دوره بعد  نیچن توان یاست، م یکارآمدتر

 مندی تیسطح رضا زانیبه لحاظ م یاز ادغام برنامه درس

برخوردار بوده است. به طور  یشتریب یاز اثربخش انیدانشجو

 تیرضا شیباعث افزا تواند یم یرسادغام برنامه د یکل

گردد. به نظر  یمطالب درس یریادگیاز  انیدانشجو مندی

 یلیتحص شرفتیدر پ یناگهان شیانتظار افزا رسد یم

طرح ادغام دروس  یبالفاصله بعد از اجرا انیدانشجو

به  واندت یم شیافزا نیا کنیل ست،ین یمنطق یفارماکولوژ

 ینیربخش ضمن بازباث دهی و با سازمان یجیصورت تدر

 .ردیصورت پذ یو مستمر ادغام برنامه درس قیدق های
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