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تاریخ پذیرش9211/26/21 :

چکیده
مقدمه :رابطه دروس علوم پايه پزشکی با مباحث بالينی موضوع مهمی است و کمک زيادی به يادگيری طوالنیمدت دانشجويان ،فهم
مفاهيم بالينی ،تشخيص و درمان بيماریها میکند .هدف از اجرای اين مطالعه ،مقايسه نگرش و يادگيری دانشجويان پزشکی نسبت به
دو روش سنتی و ادغاميافته درس فيزيولوژی غدد و توليدمثل است.
مواد و روشها :اين مطالعه نيمهتجربی در سال تحصيلی  9211-9215روی  12دانشجوی پزشکی ترم  2در دانشگاه علوم پزشکی
گناباد انجام شد .دانشجويان بهصورت تصادفی در دو گروه مساوی قرار گرفتند .پس از تدريس مطالب تئوری برای تمام دانشجويان ،فقط
يک گروه در بخشهای کلينيکال بيمارستان حاضر و با پايه فيزيولوژيک بيماریها آشنا شدند .در پايان نظرات تمام دانشجويان با
استفاده از پرسشنامه استاندارد بررسی و بر اساس امتحان پايانترم ميزان يادگيری آنها سنجيده شد .برای تجزيهوتحليل دادهها از
نرمافزار  SPSSنسخه  33استفاده شد.
یافتهها :مقايسه نگرش و انگيزه در گروهی که عالوه بر آموزش تئوری ،در جلسات بيمارستان نيز حضور داشتند (،79/6 ± 7/4
 ،)41/1 ± 1/1نسبت به گروه ديگر ( )42/1 ± 7/1 ،46/9 ± 5/5نشاندهنده افزايش عالقه و بهبود نگرش آنها بود .همچنين
رضايتمندی از برگزاری دوره در بيمارستان ،نمره مطلوب بيشتر از  2/1را کسب کرد .گروهی که در جلسات بيمارستان حضور داشتند،
توانستند نمرات بهتری کسب کنند ،ولی نتايج حاصل معنیدار نبود.
نتیجهگیری :با توجه به نتايج مطالعه ،نگرش و عالقه زياد دانشجويان نسبت به ادغام درس فيزيولوژی نشان میدهد حضور در
بيمارستان همراه با آموزش تئوری میتواند به افزايش انگيزه و بهبود ديدگاه دانشجويان نسبت به دروس علوم پايه کمک زيادی کند.
کلمات کلیدی :آموزش ،دانشجويان پزشکی ،فيزيولوژی ،نگرش ،يادگيری

*

نویسنده مسئول :مريم مقيميان ،گروه فيزيولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،گناباد ،ايران .تلفن219- 16332235 :؛ ايميل:
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مقدمه
امروزه بيشتر دانشگاههای علوم پزشکی دنيا به دنبال

متأسفانه در بين دانشجويان پزشکی رواج دارد ،موجب

يافتن روشهای آموزشی هستند که موجب بهبود يادگيری

میشود نهتنها به دروسی مثل فيزيولوژی اهميت کمتری

شود و آموزش با محوريت دانشجو و تأکيد بيشتر بر مطالب

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

بالينی باشد ( .)9اخيراً کارشناسان و مسئوالن آموزش توجه

هدف اصلی که يادگيری اصولی بسياری از بيماریهاست

زيادی به تغيير محتوای برنامههای درسی دارند ،بهطوریکه

نيز برآورده نشود .در صورت توجهنکردن به روش صحيح در

ادغام و تلفيق موضوعات درسی از چالشبرانگيزترين

آموزش ،ممکن است آنها کمکم بیانگيزه شوند (.)7-5

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

بر همين اساس ،در ارائه دروس نيازمند روشهايی

نياز به ادغام دروس پزشکی در گزارشهای مرتبط با

هستيم که توانايی يادگيری طوالنیمدت و تجزيهوتحليل

آموزش پزشکی ازجمله گزارش شورای اعتباربخشی آموزش

اطالعات را در دانشجويان افزايش دهد .بدين ترتيب الزم

پزشکی تخصصی و برنامه توانمندسازی پزشکان عمومی

است اساتيد دانشگاهها برای تدريس مطالب از روشهايی

بهعنوان يکی از موضوعات بسيار مهم مطرح است .بر اين

استفاده کنند که اين توانايی دانشجويان را تقويت کند.

اساس به نظر میرسد آموزش مطالب تئوری بهصورت

روشهای بسياری برای محققشدن اين هدف وجود دارد؛

ادغاميافته با يافتههای بالينی میتواند کمک زيادی به کار

يکی از بهترين اين روشها ،ادغام دروس علوم پايه با

آموزش کند (.)2

يافتههای بالينی است .تالش بر اين است که بين دانش علوم

در ايران بهطور سنتی برنامههای درسی با حجم زياد در

پايه پزشکی و بالينی ارتباط برقرار شود ( .)1،92اخيراً نيز

مرحله علوم پايه برنامهريزی شده است .در حال حاضر

بحث ادغام بين دروس علوم پايه و بالينی مورد توجه دبيرخانه

دروس تئوری برای دانشجويان پزشکی به روش سنتی

پزشکی عمومی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قرار

سخنرانی ارائه میشود ،اما اين روش با توجه به اشتياق زياد

گرفته است و ادغام دورههای پيشبالينی و بالينی بهعنوان

دانشجويان موجب رضايت آنها نمیشود و سبب کسالت

بخشی از اولويتهای اين دبيرخانه شده است (.)99

میشود و به طبع ،انگيزه و عالقه آنها نيز کاهش میيابد،

بدونشک زمانی که دانشجو مبحث خاصی از يک درس

بهطوریکه تنها عامل حضور در کالس را انجام حضوروغياب

فيزيولوژی را میآموزد ،درصورتیکه بداند اين مبحث چه

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

کاربردی در يادگيری فيزيوپاتولوژی ،تشخيص يا درمان يک

آموزش ديدهاند ،بهجای درک مفاهيم و بهکارگيری آنها،

بيماری دارد ،قطعاً عالقهمندی بيشتری در فراگيری آن

فقط به درک سطحی مطالب میپردازند و در بالين نيز به

مطلب از خود نشان خواهد داد و يادگيری نيز عميقتر

اجرای ناآگاهانه از روی عادت خواهند پرداخت و در مواجهه

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

با موقعيت جديد هيچگونه تالشی برای نوآوری و تفکر

با ادغام دروس بهصورت عمودی يا افقی ،اشکال مختلف

بهمنظور برآوردهکردن نيازها نخواهند داشت (.)1

طرح مباحث بالينی در سالهای اوليه تحصيل پزشکی را

اغلب دانشجويان پزشکی در مقطع علوم پايه معتقدند

تجربه کردهاند .بدين ترتيب ،برنامههايی مثل تجارب زودرس

که يادگيری اين دروس نقش بسيار اندکی در مقاطع بعدی

بالينی برای دانشجويان پزشکی سالهای ابتدايی تحصيل در

مانند کارآموزی يا کارورزی خواهد داشت .اين نوع تفکر که

دوره پزشکی بهشکل فزايندهای گسترش يافته است (.)93
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معصومه فانی و همکاران

در مطالعهای در دانشگاه اصفهان ،برگزاری درس

مباحث بالينی به بيمارستان فرستاده شدند و با حضور در

فيزيولوژی بالينی بهعنوان يکی از دروس علوم پايه برای

بخشهای کلينيکی از نزديک شاهد برخورد با بيمارانی بودند

دانشجويان پزشکی و سپس نظرسنجی از دانشجويان در

که پايه فيزيولوژيک يا پاتوفيزيولوژيک آن بيماری را تاکنون

خصوص ارائه و تدريس اين درس نشان داد نظرات

فقط بهصورت تئوری مطالعه کرده بودند .قبل از برگزاری

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

جلسات بالينی ،با يکی از اساتيد متخصص داخلی شاغل

همچنين ادغام درس فيزيولوژی با يافتههای کلينيکی و

بهعنوان عضو هيئتعلمی در بيمارستان آموزشی دانشگاه

پاراکلينيکی و حضور در بيمارستان نشان داد عالقه

علوم پزشکی گناباد (بيمارستان عالمه بهلول) هماهنگی

دانشجويان به اين فرايند افزايش يافته و نگرش آنان نيز

انجام شد و طی جلسهای با متخصص مربوطه در خصوص

نسبت به درس فيزيولوژی بهعنوان يک درس ضروری در

اهداف اين بازديد صحبت و يادآوری شد که دانشجويان

دوره علوم پايه بهتر شده است (.)94

هدف در دوره علوم پايه هستند و هنوز آشنايی زيادی با

با توجه به اهميت درس فيزيولوژی در فهم اصول
پاتوفيزيولوژی بيماریها ،هدف اين مطالعه مقايسه نگرش و
يادگيری دانشجويان پزشکی نسبت به دو روش سنتی و
ادغاميافته درس فيزيولوژی غدد و توليدمثل است.

مطالب تخصصی آن موضوع ندارند ،لذا بيشتر به جنبههای
فيزيولوژيک و پاتوفيزيولوژيک هر موضوع پرداخته شد.
دانشجويان نسبت به دوره و اهداف آن آگاه شدند .هر
فردی که به شرکت در مطالعه تمايل نداشت ،بدون هيچ
محدوديتی میتوانست از مطالعه خارج شود .پرسشنامه

مواد و روشها

بهصورت الکترونيکی در دسترس دانشجويان قرار گرفت،

اين مطالعه نيمهتجربی در نيمسال اول  11-9215در

بهطوریکه به نوشتن مشخصات نياز نبود .قبل از تکميل

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شد.

پرسشنامه ،به دانشجويان اطمينان داده شد که تمام

درس فيزيولوژی غدد و توليدمثل ،درسی  9/35واحدی

اطالعات بهصورت کامالً محرمانه باقی خواهد ماند و تمامی

است که شامل  92جلسه تئوری و دو جلسه عملی است و

آنها با رضايت آگاهانه پرسشنامهها را تکميل کردند.

به معرفی مباحث مختلف فيزيولوژی غدد و توليدمثل و

بهمنظور بررسی نظرات هر دو گروه دانشجويان درباره

بيماریهای مرتبط با آن میپردازد .دانشجويانی مجاز به

ارائه اين درس (نگرش و انگيزه آنها) از پرسشنامه 36

انتخاب اين واحد درسی هستند که دروس فيزيولوژی

سؤالی استفاده شد .برای بررسی نظرات گروهی که در

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

جلسات بيمارستان نيز حضور داشتند ،از يک پرسشنامه 1

توجه به اينکه تعداد کل دانشجويانی که اين واحد را گرفته

سؤالی ديگر استفاده شد .هر دوی اين پرسشنامهها فرم

بودند  12نفر بود ،از روش سرشماری برای انجام اين

استانداردی داشتند که در مطالعات قبلی تهيه و ميزان

مطالعه استفاده کرديم .روش اجرا بدين شرح بود که

روايی و پايايی آن ارزيابی شده بود ( .)4،92،94سؤاالت

دانشجويان بهصورت تصادفی به دو گروه  31نفری تقسيم

پرسشنامه عمدتاً حول محورهای عالقهمندی به درس

شدند .برای هر دو گروه استاد درس را به روش سنتی

فيزيولوژی ،نگرش دانشجويان به اين درس بهعنوان يکی از

سخنرانی و با استفاده از اساليد تدريس کرد .پس از اتمام

دروس ضروری برای آينده پزشکی ،نحوه تدريس استاد و

مباحث تئوری (پايان جلسه دهم) ،يک گروه برای آموزش

شرايط برگزاری جلسات بود .مقياس پرسشنامه ليکرت پنج
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درجهای و شيوه نمرهدهی برای گزينهها بهصورت کامالً

در اين ميان  93نفر ( 34درصد) بومی شهرستان گناباد و

مخالفم ( ،)9مخالفم ( ،)3نظری ندارم ( ،)2موافقم ( )4و

 25نفر ( 67درصد) غيربومی و ساکن خوابگاههای

کامالً موافقم ( )1بود .همچنين آزمون پايانترم در 22

دانشجويی بودند .بيشتر اين دانشجويان مجرد ( 47نفر13 ،

سؤال چندگزينهای اجرا و نمرات امتحان پايانترم

درصد) و  4نفر ( 5درصد) متأهل بودند.
نتايج حاصل از بررسی نگرش و انگيزه دانشجويان از

دانشجويان در دو گروه ارزيابی و مقايسه شد.
برای تجزيهوتحليل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه 33

ادغام درس فيزيولوژی با نکات بالينی در جدول  9ارائه

استفاده شد .نتايج برای متغيرهای کمّی بهصورت ميانگين

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

و انحرافمعيار و برای متغيرهای کيفی بهصورت تعداد و

شرکتکننده در جلسات بيمارستان يعنی گروه ادغام با

درصد ارائه شد .در ابتدا نرمالبودن متغيرهای کمّی به

بالين بهطور معنیداری نسبت به گروه تدريس به روش

کمک آزمون کولموگروف-اسميرنوف بررسی شد .برای

سنتی که فقط درس را بهصورت تئوری آموزش ديدند

مقايسه نمره نگرش و انگيزه دانشجويان از آزمون تی

افزايش يافته است ( )P<2/229که نشاندهنده اين است

مستقل و برای سنجش نمرات پايانترم از آزمون يو

که دانشجويان با ارائه درس فيزيولوژی بهصورت ادغام با

منويتنی استفاده شد.

مطالب بالينی موافق هستند و اين ادغام موجب افزايش
انگيزه و بهبود نگرش آنها شده است.

نتایج

بيش از  74درصد از دانشجويان شرکتکننده در جلسات

افراد شرکتکننده در اين مطالعه ميانگين سنی

بيمارستان در حيطه نوع تدريس و شرايط کلی برگزاری دوره

 95/53±2/65سال داشتند .از بين دانشجويان شرکتکننده

نيز گزينههای رضايتبخش (خيلی زياد و زياد) را انتخاب

 32نفر ( 42درصد) دختر و  22نفر ( 72درصد) پسر بودند.

کردهاند که جزئيات آن در جدول  3آمده است.

جدول  :1نتايج بررسی نگرش و انگيزه دانشجويان از ادغام درس فيزيولوژی با نکات بالينی
گروه تئوری

گروه تئوری و عملی

P

متغیرها
حیطه نگرش (میانگین±انحرافمعیار)

46/96 ± 5/54

79/62 ± 7/43

P>2/229

حیطه انگیزه (میانگین±انحرافمعیار)

42/12 ± 7/12

41/19 ± 1/14

P>2/229

جدول  :2ديدگاه دانشجويان پزشکی از جلسات تشکيلشده در بيمارستان در گروه تدريس بهصورت ادغام با بالين
سؤاالت

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

مطالب ارائهشده در برنامه ،انتظارات مرا برآورده کرد.

 96/4درصد

 72/1درصد

 39/6درصد

2

2

زمان تشکیل برنامه مناسب بود.

 92/2درصد

 24/5درصد

 42/1درصد

 5/6درصد

2

در ابتدای برنامه ،اهداف آن بهروشنی بیان شد.

 39/6درصد

 24/5درصد

 42/1درصد

2

2

مدیریت برنامه در برقراری نظم و هدایت جلسات توانایی کافی داشت.

 21/9درصد

 42/1درصد

 92/2درصد

 4/2درصد

2

مدرسان برخورد محترمانهای با ما داشتند.

 13/3درصد

 46/5درصد

2

2

2

جوّ کالس بهنحوی بود که به حضور در آن ترغیب میشدم.

 21/9درصد

 13/3درصد

 5/6درصد

2

2

مدرس برنامه از تسلط علمی کافی در این زمینه برخوردار بود.

 71/7درصد

 37/9درصد

 4/2درصد

2

2

مدرسان برنامه با بیانی شیوا و روان مطالب را انتقال میدادند.

 17/1درصد

 24/5درصد

 5/6درصد

2

2

اطالعرسانی درباره برنامه مناسب بود.

 37/9درصد

 21/9درصد

 24/5درصد

2

2
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جدول  :3ميانگين و انحرافمعيار نمره امتحان پايانترم دانشجويان دو گروه سنتی و ادغاميافته
متغیر

گروه تئوری و عملی

گروه تئوری

P

97/15 ± 3/29

97/57 ± 9/13

2/531

نمره پایانترم (میانگین±انحرافمعیار)

نتايج مطالعه در جدول  2نشان میدهد ميانگين نمره

علوم پايه بهبود يافته بود ( .)94 ،92در مطالعه ديگری

امتحانی دانشجويانی که به بيمارستان رفتهاند و هر دو

نشان داده شد يادگيری دانشجويان بر اساس مورد

(Case-

آموزش عملی و تئوری را ديدهاند ،بيشتر از گروهی است که

 )based learningمهارت دانشجويان را در تحليل و حل

به بيمارستان نرفتهاند و تنها تحت آموزش تئوری بودند،

مشکالت افزايش میدهد ( .)97در پژوهشی ديگر که به

ولی اين تفاوت از لحاظ آماری معنادار نبود (.)P=2/531

مقايسه نظرات دانشجويان نسبت به تدريس سنتی و
ادغامی پرداخته شد ،رضايت دانشجويان در روش ادغامی

بحث

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

در اين مطالعه نگرش دانشجويان پزشکی در خصوص

درس آناتومی ،به بررسی ديدگاه دانشجويان پزشکی در

ادغام درس فيزيولوژی با يافتههای کلينيکی از طريق حضور

زمينه ميزان يادگيری در روش نوين ادغام پرداخته شده

در بالين بررسی شد .نتايج حاصل نشان داد اين ادغام

بود و نتايج نشاندهنده بهبود نگرش دانشجويان نسبت به

نهتنها موجب افزايش عالقه دانشجويان میشود ،بلکه

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

نگرش و ميزان يادگيری آنان به درس فيزيولوژی بهعنوان
يک درس ضروری و مهم در دوره علوم پايه بهبود میيابد.

در مطالعه فيشر که روی دانشجويان پزشکی سال سوم
با محوريت دروس زنان و مامايی صورت گرفت ،تدريس به

يکی از مهمترين ايرادات در روشهای فعلی و رايج

دو شيوه سخنرانی و بحث گروهی انجام شد و نتايج نشان

آموزش برای دانشجويان پزشکی در سالهای اوليه تحصيل،

داد نهتنها بين نمرات پايانترم ،بلکه بين نمرات امتحان

آشنانبودن آنها با چگونگی برخورد با بيمار است ( .)91بر

پايانی هر جلسه نيز تفاوت معنیداری بين دو گروه مشاهده

همين اساس امروزه بر يادگيری همزمان مطالب تئوری و

نشد (.)32

بالينی تأکيد بسياری میشود ( .)1در همين راستا تعدادی

در پژوهشی که  Ariasو همکاران در رابطه با مقايسه

از دانشکدههای پزشکی بهمنظور تغيير نگرش دانشجويان

اثر تدريس به دو شيوه سخنرانی و بحث مشارکتی در

نسبت به دروس علوم پايه ،ادغام دروس با مباحث بالينی

دانشجويان دندانپزشکی سال اول انجام دادند ،نتايج

در سالهای ابتدايی تحصيل پزشکی را اجرا کردهاند (.)93

نشان داد نمرات دو گروه مشابه بود ،ولی روش بحث

در مطالعاتی که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در
خصوص نظرات دانشجويان در زمينه اجرای درس

گروهی موجب افزايش انگيزه دانشجويان برای يادگيری
بهتر شد (.)39

فيزيولوژی بالينی و ادغام درس فيزيولوژی با يافتههای

در راستای نتايج تحقيقات گذشته ،نتايج مطالعه حاضر

کلينيکی و پاراکلينيکی صورت گرفت ،نتايج نشان داد

نيز نشاندهنده رضايت دانشجويان از روش تدريس درس

نظرات دانشجويان نسبت به ارائه اين درس مثبت است.

فيزيولوژی غدد و توليدمثل به روش ادغام با يافتههای

همچنين عالقه آنها افزايش يافته و نگرش آنان نيز نسبت

بالينی بود و اين برنامه توانسته بود نگرش آنها را نسبت به

به درس فيزيولوژی بهعنوان يکی از دروس مهم در دوره

دروس علوم پايه و مخصوصاً درس فيزيولوژی تغيير دهد.
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همچنين تجزيهوتحليل دادههای اين پژوهش نشان داد

بهتری بين مطالب فيزيولوژی پايه و بالينی برقرار کند و

ميانگين نمرات پايانترم دانشجويان در گروه تدريس به

نگرش و يادگيری دانشجويان را نيز نسبت به اين درس

روش ادغام با بالين افزايش يافته بود ،هرچند معنیدار نبود.

تغيير دهد .ازجمله محدوديتهای مطالعه ،وجود مشکالتی

ممکن است علت تشابه نتايج در نمرات آزمون پايانترم،

در زمينه هماهنگی با اساتيد بالينی و کمبود در تعداد و

ماهيت سؤاالت امتحانی باشد که بيشتر بر پايه مطالب

تنوع بيماران بيمارستان عالمه بهلول بود.

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

نتیجهگیری

مهمترين عامل در ايجاد تغيير اين است که اگر دانشجو

با توجه به نتايج مطالعه به نظر میرسد دانشجويان

بتواند بين اطالعات تئوری علوم پايه و مباحث بالينی

پزشکی نظرات مثبتی نسبت به ادغام مباحث تئوری دروس

ارتباط منطقی برقرار کند ،اين ديدگاه منفی تغيير میکند

علوم پايه با يافتههای کلينيکی دارند و طبق نظر آنها اين

که دروس علوم پايه هيچ نقش بسزايی در آينده کاری آنها

برقراری ارتباط توانسته است موجب افزايش عالقه و بهبود

نخواهد داشت و موجب میشود دانشجنو با انگيزه و عالقه

نگرش آنها شود.

بيشتری به اين دروس توجه کند .همچنين اين نوع ترکيب
درس کمک زيادی در راستای يادگيری عميقتر دانشجويان
خواهد بود ( .)7همچنين بهتر است اثربخشی روش تدريس
ادغام با بالين بر ويژگیهای عاطفی و روانی حرکتی نيز

حمایت مالی
اين طرح با حمايت مالی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
انجام شده است.

ارزيابی شود .در اين مقايسه ممکن است عوامل ديگری نيز
دخيل باشند که در اين مطالعه به آنها توجهی نشده است.

مالحظات اخالقی

ازآنجاکه تمامی دانشگاههای علوم پزشکی و سازمانهای

در اين مطالعه شرکتکنندگان با کسب رضايت آگاهانه

درگير در موضوع آموزش پزشکی در سطح جهان در پی

پرسشنامهها را تکميل کردند و هيچگونه اطالعاتی از افراد

يافتن شيوههای نوين همراه با تغيير و بهبود رفتار و

افشا نخواهد شد.

عملکرد کادر پزشکی هستند و از سوی ديگر شيوه ادغام
مطالب پايه و بالين سبکی مفيد در فرايند يادگيری شناخته
شده است ( ،)33به نظر میرسد بايد شيوههای موجود برای

تضاد منافع
نويسندگان مطالعه هيچگونه تضاد منافعی نداشتهاند.

آموزش فراگيران مورد تأمل قرار گيرد .همينطور توجه
بيشتر در خصوص سؤاالتی که نکات بالينی دارند ،ضرورت

تشکر و قدردانی

بيشتری دارد.؛ بنابراين ،به نظر میرسد ادغام درس

پژوهشگران بر خود الزم میدانند از تمام دانشجويان

فيزيولوژی غدد و توليدمثل با يافتههای کلينيکی با

پزشکی ترم  2که با صبر و دقت بسيار پرسشنامهها را

عالقهمندی زياد دانشجويان همراه است و توانسته ارتباط

تکميل کردند ،صميمانه قدردانی کنند.
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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.
Keywords: Attitude, Education, Learning, Medical students physiology
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