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 چکیده

فهم  يان،دانشجو مدتیطوالن يادگيریبه  يادیو کمک ز است یمهم موضوع ينیبالبا مباحث  یپزشک يهرابطه دروس علوم پا :مقدمه

نسبت به  یپزشک ياندانشجو يادگيرینگرش و  يسهمطالعه، مقا ينا ی. هدف از اجراکندیم هايماریو درمان ب يصتشخ ينی،بال يممفاه

 است. يدمثلغدد و تول يزيولوژیدرس ف يافتهو ادغام یدو روش سنت

 یدانشگاه علوم پزشک در 2ترم  یپزشک یدانشجو 12 یرو 9211-9215 يلیتحص سال در تجربینيمهمطالعه  اين ها:روشمواد و 

گروه مساوی قرار گرفتند. پس از تدريس مطالب تئوری برای تمام دانشجويان، فقط  دوصورت تصادفی در به يانگناباد انجام شد. دانشجو

با  يانتمام دانشجو تنظرا يانآشنا شدند. در پا هايماریب يزيولوژيکف يهحاضر و با پا رستانيماب ينيکالکل یهاگروه در بخش يک

ها از داده وتحليليهتجز برایها سنجيده شد. ترم ميزان يادگيری آنو بر اساس امتحان پايان ینامه استاندارد بررساستفاده از پرسش

 استفاده شد. 33نسخه  SPSSافزار نرم

 ،6/79 ± 4/7حضور داشتند ) يزن يمارستاندر جلسات ب ی،که عالوه بر آموزش تئور یدر گروه يزهنگرش و انگ قايسهم :هایافته

 ينها بود. همچنعالقه و بهبود نگرش آن افزايشدهنده ( نشان1/42 ± 1/7 ،9/46 ± 5/5) ديگر گروه به نسبت ،(1/41 ± 1/1

 ،را کسب کرد. گروهی که در جلسات بيمارستان حضور داشتند 1/2از  يشتره مطلوب بنمر يمارستان،دوره در ب یاز برگزار يتمندیرضا

 نبود. داریولی نتايج حاصل معن ،کسب کنند بهتریتوانستند نمرات 

حضور در  دهدیدانشجويان نسبت به ادغام درس فيزيولوژی نشان م زيادبا توجه به نتايج مطالعه، نگرش و عالقه  :یریگجهینت

 .کندبه افزايش انگيزه و بهبود ديدگاه دانشجويان نسبت به دروس علوم پايه کمک زيادی  تواندین همراه با آموزش تئوری مبيمارستا

 

 يادگيرینگرش،  يزيولوژی،ف پزشکی، دانشجويان آموزش، :یدیکل کلمات
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 مقدمه
به دنبال  دنياعلوم پزشکی  یهادانشگاه بيشتر امروزه

 يادگيری بهبود موجب کههستند  آموزشی یهاروش يافتن

 مطالب بر بيشتر يدتأک و دانشجو محوريت با آموزش و شود

ن آموزش توجه کارشناسان و مسئوال يراً. اخ(9) باشد بالينی

 کهیطوربه ،درسی دارند یهازيادی به تغيير محتوای برنامه

 يزترينبرانگام و تلفيق موضوعات درسی از چالشادغ

. (3) است شده درسی یهابرنامه طراحی به مربوط مباحث

 با مرتبط یهاگزارش در پزشکی دروس ادغام به نياز

 آموزش یاعتباربخش شورای گزارشازجمله  پزشکی آموزش

 عمومی پزشکان توانمندسازی برنامه و تخصصی پزشکی

 اين براست.  مطرح مهم بسيار موضوعات از يکیعنوان به

صورت به تئوری مطالب آموزش رسدیم نظر به اساس

 کار به زيادی کمک تواندیم بالينی هایهيافت با يافتهادغام

 .(2) کند آموزش

 در زياد حجم با درسی یهابرنامه سنتیطور به ايران در

 حاضر حال در. استشده  يزیربرنامه پايه علوم مرحله

 سنتی روش به پزشکی دانشجويان برای تئوری دروس

 زياد اشتياق به توجه با روش اين اما شود،یم ارائه سخنرانی

 کسالت سبب و شودنمیها آن رضايت موجب دانشجويان

 يابد،یم کاهش نيزها آن عالقه و انگيزه طبع، به و شودمی

 يابحضوروغ انجام را کالس در حضور عامل تنها کهیطوربه

 سنتی روش به که دانشجويانی همچنين. (4) کنندیم بيان

 ،هاآن يریکارگبه و مفاهيم درک یجابه اند،يدهد آموزش

 به نيز بالين در و پردازندمی مطالب سطحی درک به فقط

 مواجهه در و پرداخت خواهند عادت روی از ناآگاهانه اجرای

 تفکر و نوآوری برای تالشی گونهيچه جديد موقعيت با

 .(1) داشت نخواهند نيازها کردندهبرآور منظوربه

 معتقدند پايه علوم مقطع در پزشکی دانشجويان اغلب

 بعدی مقاطع در اندکی بسيار نقش دروس اين يادگيری که

 که تفکر نوع اين. داشت خواهد کارورزی يا کارآموزی مانند

 موجب دارد، رواج پزشکی وياندانشج بين در متأسفانه

 کمتری اهميت فيزيولوژی مثل دروسی بهتنها نه شودیم

 دروس، اين در باال نمرات کسب صورت در حتی بلکه دهند،

است هيماریب از بسياری اصولی يادگيری که اصلی هدف

 در صحيح روش به نکردنتوجه صورت در. نشود برآورده نيز

 .(7-5) شوند انگيزهیبکم ها کمآن است ممکن آموزش،

 هايیروش نيازمند دروس ارائه در اساس، همين بر

 وتحليليهتجز و مدتیطوالن يادگيری توانايی که هستيم

 الزم ترتيب بدين. دهد افزايش دانشجويان در را اطالعات

 يیهاشرو از مطالب تدريس برایها دانشگاه اساتيد است

. کند تقويت را دانشجويان توانايی اين که کنند استفاده

 دارد؛ وجود هدف اين شدنمحقق برای بسياری یهاروش

 با پايه علوم دروس ادغام ،هاروش اين بهترين از يکی

 علوم دانش بين کهاست  يناست. تالش بر ا ينیبال هایيافته

 يزن يراً. اخ(92،1) شود برقرار ارتباط بالينی و پزشکی پايه

 يرخانهمورد توجه دب ينیو بال يهدروس علوم پا ينبحث ادغام ب

 قرار پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آموزش  یعموم یپزشک

عنوان به بالينی و بالينیپيش یهادوره ادغام واست  گرفته

 .(99) ستا شده دبيرخانه اين یهااولويت از بخشی

 درس يک از خاصی مبحث دانشجو که زمانی شکبدون

 چه مبحث اين بداند کهیدرصورت آموزد،یم را فيزيولوژی

 يک درمان يا تشخيص فيزيوپاتولوژی، يادگيری در کاربردی

 آن فراگيری در بيشتری یمندقطعاً عالقه دارد، بيماری

 تريقعم نيز يادگيری و داد خواهد ننشا خود از مطلب

 پزشکی، یهادانشکده از تعدادی امروزه. (5،6) شد خواهد

 مختلف اشکال افقی، يا عمودیصورت به دروس ادغام با

 را پزشکی تحصيل اوليه یهاسال در بالينی مباحث طرح

 زودرس تجارب مثل يیهابرنامه ترتيب، بديناند. کرده تجربه

 در تحصيل ابتدايی یهاسال پزشکی دانشجويان برای بالينی

 .(93) است يافته گسترش ایيندهشکل فزابه پزشکی دوره
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درس  یدر دانشگاه اصفهان، برگزار ایمطالعه در

 برای يهاز دروس علوم پا يکیعنوان به ينیبال يزيولوژیف

 در دانشجويان از نظرسنجی سپس و پزشکی دانشجويان

 نظرات داد نشان درس اين تدريس و ارائه خصوص

. (92) است مثبت تدريس شيوه اين به نسبت دانشجويان

 و کلينيکی هایيافته با فيزيولوژی درس ادغام همچنين

 عالقه داد نشان بيمارستان در حضور و پاراکلينيکی

 نيز آنان نگرش و يافته افزايش فرايند اين به دانشجويان

 در ضروری درس يکعنوان به فيزيولوژی درس به نسبت

 .(94) است شده بهتر پايه علوم دوره

در فهم اصول  يزيولوژیدرس ف يتتوجه به اهم با

 و نگرش مقايسه مطالعه اين هدف، هايماریب يزيولوژیپاتوف

 و سنتی روش دو به نسبت پزشکی دانشجويان يادگيری

 است. يدمثلغدد و تول يزيولوژیدرس ف يافتهادغام

 

 هامواد و روش

 در 11-9215اول  يمسالدر ن تجربینيمهمطالعه  اين

. شد انجام گناباد پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دهدانشک

 یواحد 35/9 یدرس ،يدمثلتول و غدد فيزيولوژی درس

است و  یجلسه عمل دوو  یجلسه تئور 92شامل  کهاست 

و  يدمثلتول وغدد  يزيولوژیمباحث مختلف ف یبه معرف

مجاز به  يانیپردازد. دانشجویمرتبط با آن م هایيماریب

 فيزيولوژی دروس که هستند یرسواحد د اينانتخاب 

. با باشند گذرانده را گوارش و تنفس عروق، و قلب سلول،

 گرفتهکه اين واحد را  يانیتعداد کل دانشجو ينکهتوجه به ا

 اين انجام برای سرشماری روش از بود، نفر 12بودند 

 که بود شرح بدين اجرا روش. کرديم استفاده مطالعه

 يمتقس ینفر 31گروه  دوه صورت تصادفی ببه دانشجويان

 یبه روش سنت راگروه استاد درس  دوهر  یشدند. برا

. پس از اتمام کرد يستدر يدو با استفاده از اسال یسخنران

آموزش  یگروه برا يک ،(دهمجلسه  يان)پا تئوری احثمب

 در حضور با و شدند فرستاده بيمارستانبه  ينیمباحث بال

 بودند بيمارانی با برخورد شاهد نزديک از کلينيکی یهابخش

 تاکنون را بيماری آن پاتوفيزيولوژيک يا فيزيولوژيک پايه که

 یاز برگزار قبلبودند.  کرده مطالعه تئوریصورت به فقط

شاغل  یمتخصص داخل يداز اسات يکیبا  ينی،جلسات بال

دانشگاه  یآموزش يمارستاندر ب علمیيئتعنوان عضو هبه

 یعالمه بهلول( هماهنگ رستانيماگناباد )ب یعلوم پزشک

با متخصص مربوطه در خصوص  یاجلسه یانجام شد و ط

 يانشد که دانشجو يادآوریو  صحبت يدبازد يناهداف ا

با  يادیز يیهستند و هنوز آشنا يههدف در دوره علوم پا

 هایجنبه به بيشتر لذا ندارند، موضوعآن  یمطالب تخصص

 ضوع پرداخته شد.هر مو يزيولوژيکو پاتوف يزيولوژيکف

 هر. شدند آگاه آن اهداف و دوره به نسبت دانشجويان

 هيچ بدون نداشت، تمايل مطالعه در شرکت به که فردی

 نامهپرسش. شود خارج مطالعه از توانستمی محدوديتی

 گرفت، قرار دانشجويان دسترس در الکترونيکیصورت به

 کميلت از قبل. نبود نياز مشخصات نوشتن به کهطوریبه

 تمام که شد داده اطمينان دانشجويان به نامه،پرسش

 تمامی و ماند خواهد باقی محرمانهصورت کامالً به اطالعات

 .کردند تکميل راها نامهپرسش آگاهانه رضايت باها آن

گروه دانشجويان درباره  دوهر  نظرات بررسی منظوربه

 36ه نامپرسش ازها( آن يزهدرس )نگرش و انگ ينارائه ا

که در  ینظرات گروه یبررس برای. شد استفاده یسؤال

 1 نامهپرسش يکاز  ،حضور داشتند يزن يمارستانجلسات ب

 فرم هانامهپرسش ينا یدو هراستفاده شد.  يگرد یسؤال

و ميزان  يهته یدر مطالعات قبل که داشتند استانداردی

. سؤاالت (94،92،4)بود  شدهارزيابی  آنروايی و پايايی 

 درس به یمندعالقه محورهای حولعمدتاً  نامهپرسش

 از يکیعنوان به درس اين به دانشجويان نگرش فيزيولوژی،

 و استاد تدريس نحوه پزشکی، آينده برای ضروری دروس

 پنج يکرتنامه لپرسش مقياس. بود جلسات برگزاری شرايط
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صورت کامالً ها بهينهگز یبرا یدهنمره يوهش و یادرجه

( و 4(، موافقم )2ندارم ) ی(، نظر3(، مخالفم )9مخالفم )

 22 درترم آزمون پايان همچنين. بود( 1کامالً موافقم )

ترم اجرا و نمرات امتحان پايان ایينهسؤال چندگز

 .شد يسهو مقا يابیدر دو گروه ارز ياندانشجو

 33نسخه  SPSSافزار ا از نرمهداده وتحليليهتجز برای

 يانگينصورت مبه کمّی متغيرهای رایب يجاستفاده شد. نتا

صورت تعداد و به يفیک يرهایمتغ یو برا يارمعو انحراف

 به کمّی متغيرهای بودننرمالابتدا  دردرصد ارائه شد. 

 برایشد.  یبررس يرنوفاسم-کولموگروف آزمون کمک

 یاز آزمون ت يانانشجود يزهانگ و نگرشنمره  مقايسه

 يوترم از آزمون سنجش نمرات پايان برای و مستقل

 استفاده شد. يتنیومن
 

 نتایج

  سنی ميانگينمطالعه  ينکننده در اشرکت افراد

کننده شرکت ياندانشجو ين. از بداشتندسال  65/2±53/95

. بودند پسردرصد(  72نفر ) 22 و دختردرصد(  42نفر ) 32

 و گناباد شهرستان بومیدرصد(  34) نفر 93 يانم ينا در

 هایخوابگاه ساکن و غيربومیدرصد(  67) نفر 25

 13نفر،  47مجرد ) ياندانشجو اين بيشتر. بودند دانشجويی

 درصد( متأهل بودند. 5نفر ) 4درصد( و 

 از دانشجويان يزهو انگ نگرش یحاصل از بررس نتايج

 ارائه 9 دولج در بالينی نکات با فيزيولوژی درس ادغام

دانشجويان  نظرات ميانگين، 9 جدول به توجه با. است شده

يعنی گروه ادغام با  يمارستانکننده در جلسات بشرکت

گروه تدريس به روش  به نسبت دارییطور معنبالين به

 يدندآموزش د یصورت تئورفقط درس را به کهسنتی 

است  ايندهنده نشان که( >229/2Pيافته است ) افزايش

با  ادغامصورت به يزيولوژیبا ارائه درس ف ياندانشجو که

 يشادغام موجب افزا ينموافق هستند و ا ينیمطالب بال

 ها شده است.و بهبود نگرش آن يزهانگ

 جلساتکننده در شرکت دانشجوياندرصد از  74 از بيش

 دوره برگزاری کلی شرايط و نوع تدريس يطهدر ح بيمارستان

( را انتخاب يادو ز يادز يلی)خ بخشتيرضا هایگزينه نيز

 آمده است. 3 جدول در آن جزئياتاند که کرده

 

 بالينی نکات با فيزيولوژی درس ادغام از دانشجويان يزهو انگ نگرش یبررس يجنتا :1 جدول

P متغیرها تئوری گروه عملی و تئوری گروه 

229/2>P 43/7 ± 62/79 54/5 ± 96/46 (معیارحرافان±یانگینم) نگرش یطهح 

229/2>P 14/1 ± 19/41 12/7 ± 12/42 (معیارانحراف±یانگینم) انگیزه یطهح 

 

 بالين با ادغامصورت به تدريس گروه در بيمارستان در شدهيلتشک جلسات از پزشکی دانشجويان ديدگاه :2 جدول

 کم بسیار کم متوسط زیاد زیاد خیلی سؤاالت

 2 2 درصد 6/39 درصد 1/72 درصد 4/96 .کرد برآورده مرا اراتانتظ برنامه، در شدهارائه مطالب

 2 درصد 6/5 درصد 1/42 درصد 5/24 درصد 2/92 .بود مناسب برنامه تشکیل زمان

 2 2 درصد 1/42 درصد 5/24 درصد 6/39 .شد بیان یروشنبه آن اهداف برنامه، ابتدای در

 2 درصد 2/4 درصد 2/92 درصد 1/42 درصد 9/21 .داشت کافی ییتوانا جلسات هدایت و نظم برقراری در برنامه مدیریت

 2 2 2 درصد 5/46 درصد 3/13 .داشتند ما با یامحترمانه برخورد مدرسان

 2 2 درصد 6/5 درصد 3/13 درصد 9/21 .شدمیم ترغیب آن در حضور به که بود نحویبه کالس جوّ

 2 2 درصد 2/4 درصد 9/37 درصد 7/71 .بود رداربرخو زمینه این در کافی علمی تسلط از برنامه مدرس

 2 2 درصد 6/5 درصد 5/24 درصد 1/17 .دادندیم انتقال را مطالب روان و شیوا بیانی با برنامه مدرسان

 2 2 درصد 5/24 درصد 9/21 درصد 9/37 .بود مناسب برنامه درباره یرساناطالع
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 يافتهادغام و سنتی گروه دو دانشجويان ترميانپا امتحان نمره معيارانحراف و ميانگين :3 جدول

 P تئوریگروه  عملی و تئوریگروه  یرمتغ

 531/2 57/97 ± 13/9 15/97 ± 29/3 (معیارانحراف±یانگینم)ترم یاننمره پا

 

نمره  يانگيندهد مینشان م 2مطالعه در جدول  نتايج

اند و هر دو رفته يمارستانکه به ب يانیامتحانی دانشجو

است که  گروهیاز  يشترب اند،يدهرا د یو تئور یعمل آموزش

 ،بودند یاند و تنها تحت آموزش تئورنرفته يمارستانبه ب

 (.P=531/2دار نبود )امعن یتفاوت از لحاظ آمار ينا یول
 

 بحث

در خصوص  یپزشک دانشجويان نگرشمطالعه  ينا در

حضور  يقاز طر ينيکیکل هایيافتهبا  يزيولوژیادغام درس ف

 ادغام اين داد نشان حاصل نتايج. شد بررسی باليندر 

 بلکه شود،یم دانشجويان عالقه افزايش موجبتنها نه

عنوان به يزيولوژیو ميزان يادگيری آنان به درس ف نگرش

 .يابدمیبهبود  يهو مهم در دوره علوم پا یدرس ضرور يک

 يجو را یفعل یهاروش در يراداتا ينترمهم از يکی

 يل،تحص يهاول یهادر سال یپزشک دانشجويان یموزش براآ

 بر. (91) است بيمار با برخورد یچگونگ باها آن نبودنآشنا

 و تئوری مطالبزمان هم يادگيری بر امروزه اساس همين

 تعدادی راستا همين در. (1) شودمی بسياری يدتأک بالينی

 دانشجويان نگرش تغيير منظوربه پزشکی یهادانشکده از

 بالينی مباحث با دروس ادغام پايه، علوم دروس به نسبت

 .(93) اندکرده اجرا را پزشکی تحصيل ابتدايی یهاسال در

اصفهان در  یکه در دانشگاه علوم پزشک یمطالعات در

درس  یاجرا زمينه در يانخصوص نظرات دانشجو

 هایيافتهبا  يزيولوژیو ادغام درس ف ينیبال يزيولوژیف

نشان داد  نتايج ،صورت گرفت ينيکیو پاراکل ينيکیکل

. استدرس مثبت  يننسبت به ارائه ا ياننظرات دانشجو

 نسبت نيز آنان نگرش و يافته زايشافها آن عالقه همچنين

 دوره در مهم دروس از يکیعنوان به فيزيولوژی درس به

 يگریمطالعه د در. (94، 92) بود يافته بهبود پايه علوم

-Case) موردبر اساس  ياندانشجو يادگيرینشان داده شد 

based learning )حل و تحليل در را دانشجويان مهارت 

که به  يگرد پژوهشی. در (97) دهدیم افزايش مشکالت

و  یسنت يسنسبت به تدر ياننظرات دانشجو يسهمقا

 یدر روش ادغام ياندانشجو يتپرداخته شد، رضا یادغام

در مطالعات ديگری در ارتباط با  همچنين. (96) بود يشترب

به بررسی ديدگاه دانشجويان پزشکی در  آناتومی، درس

 شده پرداختهميزان يادگيری در روش نوين ادغام  زمينه

 به نسبت دانشجويان نگرش بهبوددهنده نشان نتايجو  بود

 .(91، 95) بود ادغام طرح اجرای از پس درس اين

 سوم سال پزشکی دانشجويان روی که فيشر مطالعه در

تدريس به  گرفت، صورتبا محوريت دروس زنان و مامايی 

دو شيوه سخنرانی و بحث گروهی انجام شد و نتايج نشان 

ترم، بلکه بين نمرات امتحان تنها بين نمرات پايانداد نه

بين دو گروه مشاهده  دارییمعن تفاوتپايانی هر جلسه نيز 

 .(32)نشد 

و همکاران در رابطه با مقايسه  Ariasپژوهشی که  در

 دراثر تدريس به دو شيوه سخنرانی و بحث مشارکتی 

 نتايج، دادندپزشکی سال اول انجام دانشجويان دندان

ولی روش بحث  ،نمرات دو گروه مشابه بود داد نشان

يادگيری  برایگروهی موجب افزايش انگيزه دانشجويان 

 .(39)بهتر شد 

 حاضرمطالعه  يجگذشته، نتا يقاتتحق يجنتا یراستا در

 درس تدريس روشاز  ياندانشجو يترضا دهندهنشان يزن

 هایيافته با ادغام روش به يدمثلتول و غدد فيزيولوژی

ها را نسبت به برنامه توانسته بود نگرش آن ينبود و ا بالينی

دهد.  ييرتغ يزيولوژیو مخصوصاً درس ف يهدروس علوم پا
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اين پژوهش نشان داد  یهاداده وتحليليههمچنين تجز

 به تدريس گروه درترم دانشجويان ايانميانگين نمرات پ

نبود.  داریهرچند معن ،يافته بود افزايش بالين با ادغام روش

 ،ترمعلت تشابه نتايج در نمرات آزمون پايان است ممکن

 مطالب پايه بر بيشتر که باشد امتحانیسؤاالت  ماهيت

بود و کمتر به مباحث بالينی پرداخته  مبتنی)دانش(  تئوری

 شده بود.

 دانشجو اگرکه  است اين تغيير ايجاد در عامل ينترمهم

 بالينی مباحث و پايه علوم تئوری اطالعات بين بتواند

 کندمی تغيير منفی ديدگاه اين کند، برقرار منطقی ارتباط

ها آن کاری آينده در بسزايی نقش هيچ پايه علوم دروس که

 القهع و انگيزه با دانشجنو شودیم موجب و داشت نخواهد

 يبنوع ترک ينا ين. همچنکند توجه دروس اين به بيشتری

 ياندانشجو تريقعم يادگيری یدر راستا يادیدرس کمک ز

 يسروش تدر یبهتر است اثربخش همچنين. (7) بود خواهد

 يزن یحرکت یو روان یعاطف یهايژگیبر و ينادغام با بال

شود. در اين مقايسه ممکن است عوامل ديگری نيز  يابیارز

 ها توجهی نشده است.اشند که در اين مطالعه به آندخيل ب

 یهاسازمان و پزشکی علوم یهادانشگاه تمامیازآنجاکه 

 پی در جهان سطح در پزشکی آموزش موضوع در درگير

 و رفتار بهبود و تغيير با همراه نوين هایيوهش يافتن

 ادغام شيوه ديگر سوی از وهستند  پزشکی کادر عملکرد

 شناخته يادگيری فرايند در مفيد سبکی بالين و پايه مطالب

 برای موجود هایيوهش بايد رسدیم نظر به ،(33) است شده

 توجه طورين. همگيرد قرار تأمل مورد فراگيران آموزش

 ضرورت دارند، بالينی نکاتکه  یسؤاالت خصوص در بيشتر

 درس ادغام رسدیم نظر به بنابراين،.؛ دارد بيشتری

 با کلينيکی هایيافته با يدمثلتول و غدد فيزيولوژی

 ارتباط توانسته و است همراه دانشجويان زياد یمندعالقه

 و کند برقرار بالينی و پايه فيزيولوژی مطالب بين بهتری

درس  يننسبت به ا يزرا ن يانو يادگيری دانشجو نگرش

 مشکالتی وجود ،مطالعه یهايتدهد. ازجمله محدود ييرتغ

 و تعداددر  کمبود و بالينی اساتيد با هماهنگی زمينه در

 بود.  بهلول عالمه بيمارستان بيماران تنوع
 

 یریگجهینت

 دانشجويان رسدیم ظرن به مطالعه نتايج به توجه با

 دروس تئوری مباحث ادغام به نسبت مثبتی نظرات پزشکی

 اينها آن نظر طبق و دارند کلينيکی هایيافته با پايه علوم

 بهبود و عالقه افزايش موجب است توانسته ارتباط برقراری

 .شودها آن نگرش

 

 حمایت مالی

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه مالی حمايت با طرح اين

 .است شده نجاما
 

 مالحظات اخالقی

آگاهانه  رضايت کسب باکنندگان شرکت مطالعه اين در

 افراد از اطالعاتی گونهيچه و کردند تکميل راها نامهپرسش

 .شدافشا نخواهد 

 

 تضاد منافع

 .اندنداشته منافعی تضاد گونههيچ مطالعه نويسندگان

 

 تشکر و قدردانی

 ياندانشجو تمامنند از دایبر خود الزم م پژوهشگران

ها را نامهپرسش ياردقت بس وکه با صبر  2ترم  یپزشک

 .کنند یقدردان يمانهکردند، صم يلتکم
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Abstract 

Introduction: The relationship between basic medical science courses and clinical topics is 

important and helps the students tremendously in their long-term education, comprehension of 

clinical concepts, and diagnosis and treatment of diseases. In this regard, the present study aimed to 

compare the views and attitudes of medical students towards the two traditional and integrated 

methods of teaching endocrinology and reproductive physiology. 

Materials and Methods: This quasi-experimental study was performed on 50 third semester 

medical students at Gonabad University of Medical Sciences during the academic year 2019-2020. 

For the purposes of the study, the students were randomly divided into two equal groups. After 

teaching the theory to all students, only one group was allowed to come to the clinical wards of the 

hospital and become acquainted with the physiological basis of the diseases. In the end, the opinions 

of all students were evaluated using a standard questionnaire and their learning was measured based 

on the final exam. The collected data were analyzed in SPSS software (version 22). 

Results: Based on the findings, the interest and attitude of the group that received education through 

the integrated method (47.1±8.8, 40.5±6.5) underwent an improvement, compared to the other group 

(49.9±5.9, 61.7±6.4). Moreover, satisfaction with the course in the hospital obtained a score of more 

than 3.5. Furthermore, the group that attended the sessions held at the hospital obtained higher scores 

in the exam; however, the difference was not significant. 

Conclusion: According to the results, the improvement in the attitude and interest of students 

towards the integrated method of teaching physiology courses shows that holding sessions at the 

hospital along with the theoretical education can increase the motivation and improve the attitudes of 

students towards basic science courses. 
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