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Abstract: Despite the importance of basic sciences as the basis for medical education, 

most students have a negative attitude toward the applicability of this phase of medical 

curriculum in clinical phases. This study was designed to investigate the viewpoints of 

medical students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences about clinical 

applicability of their Physiology course as one of the major courses in basic sciences. The 

data collection tool was a questionnaire consisting of 16 questions. In this study, 273 

medical students were included. There were 117, 53, and 103 students in preclinical, 

clinical and residency levels, respectively. Data were collected between 2015-2018. 

According to the viewpoint of 71.1% of the participants in our study, the courses taught in 

basic sciences are applicable in clinical years. Also, 58.2% of the respondents were 

unaware of the clinical significance of the Physiology course. According to 78.8% of the 

students, indicating clinical points in basic science courses can have a profound impact on 

Physiology learning and its retrieval in clinical courses. The application of Physiology at 

the current level was moderate according to the viewpoints of 40.7% of the students while 

it was much and very much based on the viewpoints of 48% of the participants. The 

Physiology course has many clinical applications from the medical student’s perspective. 

Residents who have spent more time in clinical practice, as opposed to students at clinical 

and preclinical levels, put more emphasis on the clinical applicability of Physiology. 

Therefore, the greater the involvement of medical students in the clinical field, the higher 

their awareness about clinical applicability of Physiology.  
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 مقدمه

هاای ایاران بصاور   دوره پزشکی عمومی در دانشگاه   

علوم پایه، فيزیولوپاتولوژی، کارآموزی  چهار مرحلهدر سنتی 

در علوم پایه بيش تار باه داناش،  .ارائه می شود و کارورزی(

پایاه و بيشاتر باه  مطالا  درك، تحليل، ترکيا  و ارزیاابی

 .(1384)بياباان گاردی  پرداختاه مای شاودصور  نظاری 

آموزش پزشکی به روش سنتی تأکيد زیادی بر کاربرد علاوم 

پایه در بالين ندارد و از طرفی دانشجوی پزشاکی بایاد علام 

بالينی خود را بر اساس دانشی که در علوم پایه کس  کارده 

انتظاار ( و همچنين 1398است، پایه گذاری کند )زعيم زاده 

شاود در آیناده  رود دروسی که به دانشجویان ارائاه مای می

  (.1391)داداشی  شود گرفته شغلی آنها به کار

دروس ارائه شاده در دوره  در ی و کيفیعدم تناس  کمّ أگاه

وجاود علوم پایه پزشکی با نياز دانشجویان در مقاطع باالينی 

در  نظاریکااربردی نماودن مطالا   .(1384دارد )غفاریان 

دوره علوم پایه پزشکی نقش مهمی در افزایش انگيزه و عالقه 

)خزاعای  مندی دانشاجویان باه ایان دروس خواهاد داشات

از شايوه هاای ناوین  باا اساتفاده اثربخشی آموزش  .(1389

 Problem)آموزشی مانناد یاادگيری منتنای بار مسا له 

base learning; PBL)  و یاادگيری منتنای بار ماورد

(Case base learning; CBL )  و نياز اساتفاده از

و فهام و بازیاابی  مای یابادافازایش  وسایل کمک آموزشای

در یاک (.. 1394)لی  می کندا اطالعا  دانشجویان ارتقا پيد

مطالعه، از نظر اهميت و ميازان کااربردی باودن هار یاک از 

، 7/4دروس علااوم پایااه، درس آناااتومی بااا ميااانگين امتياااز 

، 1/2، بااارترین و بيوشاايمی 6/3، فيزیولااوژی 8/3پاااتولوژی 

دارای کمتارین امتيااز  5/2و ژنتياک   2/2 فيزیک پزشاکی

  .(1387)انصاری  بودند

کاربردی ترین سؤار  آزمون علاوم پایاه باه  یک مطالعهدر 

مربوط به دروس تغذیاه و بهداشات و ، نظر شرکت کنندگان

در درجه بعد، فيزیولوژی، آسي  شناسای، بااکتری شناسای 

انگل و قارچ شناسی و زبان انگليسی بوده است در حالی کاه 

بااارترین نمااره نگاارش کلاای نساانت بااه کاااربرد دروس بااه 

)اماامی  ذیه و فيزیولوژی اختصاا  یافتاه اساتبهداشت، تغ

و ، زبان انگليسای ،در مطالعه ای گزارش شد آناتومی .(1379

دانشجویان موافا  باا غل  که ا هستند دروسی از فيزیولوژی

 کاه تأکيد بيشتر بر آنها در دوران علوم پایه هساتندافزایش 

 ماای باشااد فيزیولااوژینشااان دهنااده اهمياات درس  همااين

 حااداقل در مااورد چهااار مفهااوم منحاا  .(1384)غفاریااان 

تحقيا  ماورد  یاکقل  و گاردش خاون کاه در  فيزیولوژی

بررساای قاارار گرفتااه اساات شاايود درك غلاا  در ميااان 

دانشجویان زیااد باوده و گذرانادن درس فيزیولاوژی قلا  و 

گردش خاون تاأثير چنادانی در کااهش شايود درك غلا  

پزشاکی در  (. معموأل دروس پایه1380شته است )رفيعی ندا

طول سال های بالينی دچار افت می شوند که فيزیولوژی هم 

بين افت دانش فيزیولاوژی و از این امر مستثنی نيست. النته 

گذشت زمان ارتناط معکوس وجود دارد به ایان مفهاوم کاه 

افت دانش در مقاطع پایين تر و با فاصله زمانی نزدیک تر باه 

باوده اسات.  (باالينی)ر مقطع علوم پایه، بيش از مقاطع بارت

علت این ارتنااط معکاوس را چناين نتيجاه گياری کردناد  

فيزیولوژی یک علم پایه است که بيشترین کاربرد را در طول 

)زعايم زاده  سال های باالينی یاک دانشاجوی پزشاکی دارد

1398) . 

درس مطالا  یادشاده باه نظار مای رساد کاه با توجاه باه 

ه علاوم پایاه پزشاکی از اهميات ویاژه ای در دور فيزیولوژی

برخااوردار اساات و دیاادگاه دانشااجویان پزشااکی خصوصااأ 

دانشجویانی که وارد مراحل بالينی شده اند، به عنوان افرادی 

مای تواناد  با این مس له ساروکار دارناد، به طور مستقيمکه 

بهترین گزینه جهات بررسای ميازان کااربردی باودن درس 

کااارآموزی  مقطااعدر  فيزیولااوژی در بااالين بيمااار باشااد.

دانشجویان دانشگاه علاوم پزشاکی جنادی شااپور اهاواز باه 

صور  مشاهده گر وارد بخش های بالينی بيمارساتان هاای 

 . درآموزشی شده و به فراگيری بر بالين بيماار مای پردازناد

مقطع کارورزی مرحله عملکردی، ارتناط مستقيم با بيماار و 

ست. پا  از ایفای نقش در روند تشخيص و درمان بيماران ا

گذراندن دوره پزشکی عمومی، پزشکانی که تمایال باه اخاذ 

تخصص در رشته های متفاو  دارند، وارد مرحلاه دساتياری 

 باا هاد  بنابراین مطالعه حاضر تخصصی پزشکی می شوند.

 -پزشااکی مقاااطع کااارآموزی  دانشااجویان بررساای دیاادگاه

و دستياری دانشگاه  علوم پزشاکی جنادی شااپور  کارورزی
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و اجارا طراحی  واز در مورد کاربرد بالينی درس فيزیولوژیاه

 . شد

 روش کار

یک مطالعه اپيدميولوژیک توصيفی است حاضر پژوهش       

که در جامعه دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

جندی شاپور و در مقاطع کار آموزی، کارورزی، و دساتياری 

نفار  393 ل تعادادانجام شد .حجم نمونه مورد مطالعه شاام

نفار از مقطاع  118دانشجوی پزشاکی باود کاه باه ترتيا  

نفار از مقطاع   214 نفر از مقطع کاارورزی، و 61 کارآموزی

دستياری به صور  تصادفی انتخاب شاد. در ایان مطالعاه از 

تمامی رشته هاای دساتياری موجاود در حاال تحصايل باه 

باه  ودمعياار هاای ور نسنت برابر در مطالعه شرکت نمودند.

:  دانشاجوی رشاته پزشاکی و در حاال مطالعه عنار  بود از

تحصيل در یکی از مقاطع کارآموزی، کارورزی، یا دساتياری 

  جهت شرکت در مطالعه داوطل  باشد.، و باشد

دانشاجوی رشاته  :از مطالعه نيز چنين باود معيارهای خروج

دانشاجوی و   پزشک فاار  التحصايل باشاد، دنپزشکی نناش

 لوم پایاه یاا فيزیوپااتولوژی باشاد.کی در مقاطع عرشته پزش

جماع  1397 لغایت 1394ر سالهای داده های این مطالعه د

 علوم دانشگاه پژوهش در اخالق تهيکم مصوب)کد  آوری شد

شااااااااااپور اهاااااااااواز  یجناااااااااد یپزشاااااااااک

IRAJUMS.REC.1394.114داده  1398 (. در سااال

نهاایی  ها مورد تجزیه و تحليل آماری قرار گرفتند و گازارش

به صاور  يیال اقادام  مطالعه نایتنظيم گردید. برای انجام 

در  محقا  سااخته شد: ابزار مطالعه شاامل یاک پرسشانامه

بوده « کاربرد بالينی فيزیولوژی»جهت تعيين  سؤال 16 ال ق

که روایی و پایایی آن توس  متخصص آمار تأیيد شد. روایای 

تأیيد هفت  این پرسشنامه به که پرسشنامه بدین صور  بود

شامل دو )استاد مدرس درس فيزیولوژی در مقطع علوم پایه 

، و دو نفار ردو نفار اساتادیا نفر استاد تمام، یک نفر دانشيار،

رسيد. روش تعيين  (فيزیولوژی  .Ph.Dدانشجوی سال آخر

یک مطالعاه پاایلو   به این صور  بود که پایایی پرسشنامه

 بارای حجام دموجاودر مقياس کوچک و با رعایات نسانت 

انجاام شاد. در ایان  در مطالعاه اصالی شده تعييننمونه ی 

شش دانشاجوی مقطاع )مطالعه بيست پرسشنامه توزیع شد 

سه دانشجوی مقطع کارورزی و یاازده دانشاجوی  ،کارآموزی

و تمام شرکت کنندگان به طاور کامال باه  (مقطع دستياری

دی سؤار  پاسخ دادند. داده ها در مقياس ليکر  دساته بنا

کرومناخ تعيين شد که -شد و پایایی با استفاده از مقياس آلفا

در نتيجه آن، پرسشانامه ماذکور ماورد تأیياد آمااری قارار 

 گرفت.  

 کاارورز پزشاکی و 61 کاارآموز پزشاکی ، 118 تعدادسپ  

دسااتيار پزشااکی رشااته هااای مختلااه و ورودی هااای  214

 مختله به صور  تصاادفی انتخااب شادند و پرسشانامه هاا

پرسشانامه باه دریال مختلاه عاود  داده  120توزیع شد. 

 پرسشنامه از کارآموزان پزشکی، 117 در نهایت تعداد نشدند.

پرسشاانامه از  103 پرسشاانامه از کااارورزان پزشااکی و 53

بناابراین آنااليز  دستياران پزشکی تکميل و بازگرداناده شاد.

يال نتایج این مطالعه بر اساس داده های پرسشنامه های تکم

شده انجام شد.  پرسشنامه ها به صور  بی نام طراحی شد و 

تنها اطالعا  مربوط باه سان، جان  و مقطاع تحصايلی را 

مشخص نمود. اغل  سؤار  جهت راحتی دانشجویان گرامی 

 به صور  چهارگزینه ای و با مقياس ليکر  طراحی شدند. 

کلياه دانشاجویان پزشاکی  شامل جامعه آماری مورد بررسی

 نفاار(، 282)ل بااه تحصاايل در مقاااطع کااار آمااوزی مشااغو

و دسااتياری اعاام از تخصااص و فااوق  (نفاار 145) کااارورزی

نفر( در دانشگاه علوم پزشکی جنادی شااپور  513) تخصص

نفر به  393 . از این تعدادبودندنفر  940 که جمعااهواز بودند 

 118مقطاع  شادند:تعياين بدین ترتيا  عنوان حجم نمونه 

 .دستيار  214 ارورز وک 61 کارآموز ،

 یافته ها

دوره فيزیولوژی حاضرتمامی شرکت کنندگان در مطالعه 

را در مقطااع علااوم پایااه گذرانااده و مقطااع علااوم پایااه و 

فيزیوپاتولوژی را پشت سر گذاشتند. از بين حجم نمونه مورد 

نفر در مطالعه شرکت کردند  273 انتظار جهت انجام مطالعه

 نفار در مقطاع کاارآموزی 117 :که به تفکيک بدین شرحند

((Preclinical، 53  نفر در مقطع کارورزی(Clinical) و 

 نفااار در مقطاااع دساااتياری تخصصااای پزشاااکی 103

(Resident) جهت آناليز داده هاای ایان مطالعاه از آماار .

 توصاايفی اسااتفاده شااد. نتااایج نشااان داد کااه از دیاادگاه
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 صاادکااارورزان و در 58/73درصااد کااارآموزان، 96/64درصاد

دستياران دروس آموزش داده شده در مقطع علوم پایه  7/76

. دستياران که مد  (1)نمودار در مقاطع بالينی کاربرد دارند

درصااد  ،زمااان بيشااتری در مقطااع بااالينی فعالياات داشااتند

 بيشتری را در پاسخ به این سؤال به خود اختصا  دادند. 

 

 

 ننووان د ر  توو نه  بوور  وو  لو  یوو  مصوواب ت یوور طنووو  بوو   نب ر  نووا . تازیووف او ن نووب طوبوواا بوور ت  وو   ووو   1نمووار   

Figure1: Do basic sciences have clinical application? 

 
 گذراندن زمان در شاهده می شودم 2در نمودار  که همانطور

 4/43کاارآموزان، درصاد 3/45پایاه، درصاد علاوم مقطاع

  از دستياران 89/36کارورزان، و درصد

 

مقابال،  در و اند بوده مطلع فيزیولوژی درس بالينی اهميت

 11/63و درصاد کارورزان 6/56کارآموزان، درصد 7/54درصد

 بوده اطالد بی فيزیولوژی درس بالينی اهميت از دستياران

 اند.

  یر باریا،  ز  هم   ب   نب ا زیا اژی  ن ه باریا . تازیف او ن نب طوباا بر ت     و    ننان د ر  ت نه  بر    لو  ی   م  زط نب  ر ر  طقطف مصاب ت2نمار   

Figure 2: Were you aware of the clinical importance of Physiology when you were studying at the 

phase of basic sciences? 

ّّ 

 91/84کاارآموزان، درصااد 61/84اسااس دیاادگاه درصادبار 

نکاا  باالينی در  دساتياران، بياان 99/66کارورزان و درصد

مقطع علوم پایه تا حد زیاد و خيلی زیادی می تواند بر ميزان 

فراخاوانی  عالقه دانشجویان به درس فيزیولوژی و همچناين

اطالعااا  در مقاااطع بااالينی تأثيرگااذار باشااد. از دیاادگاه 

کاااارورزان و  09/15کاااارآموزان ،درصاااد 82/12درصاااد
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در حااد دسااتياران ایاان مياازان تأثيرگااذاری  13/29درصااد

 0کاارآموزان ،درصاد 57/2متوس  بوده و از دیادگاه درصاد

دساتياران ایان ميازان در حاد کام  88/3کارورزان و درصاد

 .(3)نمودار ارزیابی شده است

 

بر ا زیا اژی ن ی ر ن ی  نمار   . تازیف او ن نب طوباا بر ت     و    ننان د ر  ت نه  بر    لو  چقا  ب  د نک ت ب   نب ر  رن  د مصاب ت یر،  نی مالقر  م 

 طط  ب ر  رن  د ب   نب طاثو بار 

Figure 3: To what extent can mentioning clinical points affect your interest and retrieval of Physiology 

content at the clinical phase? 

 

در مقطع تحصايلی حاضار، درس "در پاسخ به این سؤال که 

 4/9،درصاد"چه حد بارای شاما اهميات دارد  فيزیولوژی تا

دساتياران  59/13درصادکارورزان و 32/11درصدکارآموزان ،

 51/41کارآموزان،درصااد 88/41درصااد آن را کاام اهمياات،

دسااتياران آن را حااائز اهمياات  83/38کااارورزان و درصااد

کاارورزان و  51/41کارآموزان ،درصاد 74/42درصد متوس ،

رای اهميااات زیااااد و دساااتياران آن را دا 75/41درصاااد

 83/5کاارورزان و درصاد 66/5کارآموزان، درصد 98/5درصد

 . (4)نمودار دستياران آن را دارای اهميت خيلی زیاد دانستند

 

 

 . تازیف او ن نب ت     و    ننان د بر    لو ا زیا اژی چقا  ر  طقطف اعصب  م     بور ر  ر 4نمار   

Figure 4: How much is Physiology important in your current level? 
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 بح 

باا  باه طاور مساتقيمعنوان شغلی که ه رشته پزشکی ب     

حيا  انسانها سروکار داشته و در درماان و معالجاه بيمااران 

عهده دارد از اهميت باریی برخاوردار اسات. ه رکن اصلی را ب

جایگاه آن به گونه ای است که گسترده ترین تغيير و تحاول 

مقطع علوم پایه پزشکی، باه عناوان د. مره را در جهان دارروز

الفنای این حرفه، تأثير مهمی در کيفيات اداماه مساير و در 

)غفاریااان  نهایاات کيفياات خاادما  درمااانی خواهااد داشاات

 یک بالينی و پزشکی پایه علوم دروس بين ارتناط. (1384

 یاادگيری باه زیادی کمک که است شده شناخته ضرور 

 تشخيص و بالينی مفاهيم فهم در تردانشجویان  دقي و بهتر

کند و باارخص ایان مهام در ماورد  می ها بيماری درمان و

در  .(1389* یخزاعاا)درس فيزیولااوژی اثنااا  شااده اساات 

 -دانشااجویان پزشااکی مقاااطع کااارآموزی مطالعااه حاضاار 

کارورزی  و دستياری دانشگاه  علوم پزشاکی جنادی شااپور 

ستان و بر بالين بيمار تحت آماوزش که همگی در بيمار اهواز

نظراتی را ارائه  در مورد کاربرد بالينی درس فيزیولوژی بودند،

دادند که در يیل آنها را تشاری  کارده و باا ساایر مطالعاا  

 مشابه مقایسه می کنيم.

 شارکت کننادگان در مطالعاه مااا غلاا بار اسااس دیادگاه ا

 7/76 درصاد کاارورزان و 58/73درصد کااراموزان،  96/64)

دروس آموزش داده شاده در مقطاع علاوم  درصد دستياران(

 پایه در مقااطع باالينی کااربرد دارناد. غفاریاان و همکااران

کردناد  یگزارشا 1383ل نيز نتيجه مشابهی در سا (1384)

مننی بر اینکه دروسی که اکثر دانشجویان مواف  باا افازایش 

تومی ی و کيفی آنها بودند باه ترتيا  اهميات شاامل آنااکمّ

 و فيزیولاوژی  درصاد( 3/48)زبان انگليسای  درصد(، 3/58)

که نشان دهنده اهميت این دروس ارائه  بودند درصد( 7/41)

شده در دوران علوم پایاه و کااربرد آن در دوره باالينی مای 

. ایاان در حااالی اساات کااه تقااوی و همکااارانش در  باشااد

بيان داشتند که بساياری از دانشاجویان پزشاکی  1390سال

نسنت به دروس علوم پایه نگرشی منفی دارند و معتقدند که 

حجم دروس علوم پایه زیاد بوده و باه شاکل کااربردی ارائاه 

نمی شود که بتوان از آن ها در دوره بالينی اساتفاده کارد و 

جزئياتی از آن ها تدری  ميشود که بعد هاا در باالين هاي  

ن گاردی و طن  مطالعه بيابا (.1390)تقوی  کاربردی ندارند

نيز از نظر اساتيد دانشاگاه  1384 در سال (1384) همکاران

درصد  20 های علوم پزشکی ایران، دروس علوم پایه کمتر از

برقاراری ارتنااط »هار یاک از شایساتگی هاای  اند توانسته

اساتفاده از علاوم در » ،«مهار  هاای باالينی اولياه» ،«مؤثر

یادگيری » ،«ریهدایت تشخيص، اداره بيمار، درمان و پيشگي

 ،«خودآگاهی، مراقنت از خود و رشد شخصای» ،«مادام العمر

 ،«زمينه های جامعاه و اجتمااعی مراقنات هاای بهداشاتی»

تشاخيص » و «استدرل و قضااو  اخالقای» ،«حل مشکل»

را در حد خيلی زیااد در داناش « نقش یک پزشک حرفه ای

 .آموختگان پزشکی ایران ایجاد کند

کاارآموزان  7/54خص شاد کاه درصاددر مطالعه حاضر مشا

دستياران در دوره علوم  11/63درصد کارورزان و 6/56درصد،

پایه از اهميت بالينی فيزیولوژی بی اطالد بودند. خزاعای در 

در گزارش مشابهی بيان نماود  اهميات ارتنااط  1389 سال

علوم پایه و بالين زمانی مشخص ميشود که اغل  دانشجویان 

وم پایه معتقدند که یادگيری این دروس پزشکی در مقاطع عل

نقش بسيار اندکی در مقاطع بعدی پزشکی مانند کاارآموزی 

یا کارورزی خواهد داشت،  این نود طرز فکر بين دانشجویان 

پزشکی ما رواج زیادی دارد و این طرز فکر سان  شاده کاه 

 دانشااجویان اهمياات کمتااری بااه درس فيزیولااوژی بدهنااد

 (. 1389* یخزاع)

 کاارورزان و 91/84درصد کارآموزان ، 61/84درصد یدگاهاز د

دستياران، بيان نکا  بالينی در علوم پایاه مای  99/66درصد

تواند به ميزان زیادی روی عالقه باه فيزیولاوژی و فراخاوانی 

اطالعا  تأثيرگذار باشد. در مطالعه ای مشابه توس  خزاعای 

ی از گزارش شد  زمانی که دانشجو بح  خاص 1389در سال 

یک منح  فيزیولوژی را در کالس می آموزد اگار بداناد کاه 

ایاان منحاا  چااه کاااربردی در یااادگيری فيزیوپاااتولوژی، 

تشخيص و یا درمان یک بيمااری در آیناده خواهاد داشات، 

قطعا عالقه مندی بيشاتری در فراگياری آن مطلا  از خاود 

)خزاعای* نشان خواهد داد و یادگيری عمي  تر خواهد باود 

همچنين این مطالعه بر اسااس نظارا  دانشاجویان ( 1389

پزشااکی در خصااو  اجاارای درس فيزیولااوژی بااالينی در 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به این  نتيجه رسايد کاه باه 
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خااطر نگارش و عالقاه بااری دانشاجویان نسانت بااه درس 

فيزیولوژی بالينی ارائه این درس باه صاور  یکای از دروس 

  (1389)خزاعی*  پيشنهاد داده شوداختياری به دانشجویان 

و مطالعاه ماذکور همخاوانی  پاژوهش حاضاربنابراین نتایج 

بياان  1389 دارند. در مطالعه مشابه دیگری، خزاعی در سال

داشت  کاربردی نمودن مطال  ت وریاک در دوره علاوم پایاه 

پزشااکی نقااش مهماای در افاازایش انگياازه و عالقااه مناادی 

د داشاات و حضااور در دانشااجویان بااه ایاان دروس خواهاا

بيمارستان و برخورد با بيمار همزمان با آموزش نظاری، مای 

تواند کمک زیادی به افزایش انگيزه درونی و بهناود دیادگاه 

دانشجویان نسنت باه دروس علاوم پایاه باه خصاو  درس 

لی و همکارانش نيز نتيجه  (.1389)خزاعی فيزیولوژی نماید 

مطال  نظری و شااخص مشابهی مننی بر اینکه ارتناط دادن 

های بالينی منجر به فعال شادن بيشاتر دانشاجویان در امار 

منتشاار  2015 آمااوزش و یااادگيری ماای گااردد را در سااال

هد  از انتشار این مقاله این و خاطر نشان کردند که نمودند 

است که تجربه خود را به جهانيان اعالم کنند به این اميد که 

اتوفيزیولوژی بتوانااد دساات یافتااه هااای آنهااا در آمااوزش پاا

محرکی برای افرادی باشاد کاه مای خواهناد آماوزش را در 

از  .(1394)لای  دانشکده پزشکی خود ارتقا و بهنود بخشاند

نتيجاه  1390 شاهی و همکارانش در ساالوحيدطر  دیگر 

د که تجربه زود هنگام بالينی باه تنهاایی نمای تواناد گرفتن

نگرش دانشجویان نسنت به دروس علاوم پایاه را بهتار کناد 

ولی ميتواند انگيزه آنان را در آماوزش پزشاکی طای مقااطع 

 . (1390)وحيد شاهی  علوم پایه بيشتر کند

کااربرد فيزیولاوژی در مقطاع  ،حاضر بر اساس نتایج مطالعه

 51/41، درصاادکااارآموزان 88/41 رصاادد فعلاای از دیاادگاه

 دسااتياران، متوساا  و از دیاادگاه 83/38درصااد کااارورزان و

 درصاد کاارورزان و 17/47درصاد  کاارآموزان، 72/48درصد

دستياران، زیاد و خيلی زیاد ارزیابی شاد. در مطالعاه  58/47

گزارش شاد  زماانی  1389 ای مشابه توس  خزاعی در سال

منحا  فيزیولاوژی را در که دانشاجو بحا  خاصای از یاک 

کالس می آموزد اگر بداند که این منحا  چاه کااربردی در 

یادگيری فيزیوپاتولوژی، تشخيص و یا درمان یک بيماری در 

آینده خواهد داشت، قطعا عالقه مندی بيشتری در فراگياری 

آن مطل  از خود نشاان خواهاد داد و یاادگيری عميا  تار 

و مطالعه حاضار ن نتایج   بنابرای(1389)خزاعی*  خواهد بود

 مطالعه مذکور همخوانی دارند. داداشی و همکااران در ساال

مطالعه ای در زمينه تأثير دروس علاوم پایاه در ارائاه  1391

خدما  توس  پزشکان عماومی در شاهر اردبيال داشاتند و 

نتایج این مطالعه نيز نشان داد که از دیدگاه پزشاکان ماورد 

یه بيش تارین تاأثير در ارائاه مطالعه درس فيزیولوژی و تغذ

بناابراین نتاایج ایان  (.1391)داداشای  خدما  داشته است

مطالعه از جهت کاربردی بودن فيزیولوژی در بالين باا نتاایج 

 مطالعه ما همخوانی دارد. 

 نتيجه گيری

با توجاه باه نتاایج مطالعاه حاضار، از یاک طار  درس      

ی باشاد و از فيزیولوژی دارای کااربردی وسايع در باالين ما

طر  دیگر وجود يهنيتی عک  در مورد این مهام در مياان 

 یدانشجویان مقطع علوم پایه می تواند به منزله زنا  خطار

تلقی شود، چراکه عدم آگاهی دانشجویان مقطع علوم پایه از 

اهميت درس فيزیولوژی موج  شده که این منح  مهم باه 

  اصالی طرز چشمگيری نادیده گرفته شود و ایان امار هاد

آموزش پزشکی که همانا تربيت پزشکانی مستقل، مسا ول و 

با کمترین ضری  خطاست را با مشکل مواجاه مای کناد. در 

نتيجه تعيين ميزان کاربرد بالينی این درس نه تنها می تواند 

در برنامه ریزی های آتی جهت بهنود آموزش پزشاکی ماورد 

ویان باه استفاده قرار گيرد، بلکه موج  خواهاد شاد دانشاج

رویکردی مطم ن و واقع بينانه نسنت به مطالعا  خود دست 

 یابند. 

، درس فيزیولاوژی حاضرطن  نتایج به دست آمده از مطالعه 

از دیدگاه دانشجویان پزشکی کاربرد بالينی زیادی دارد و این 

در حالی است که دانشجویان مقاطع دستياری که مد  زمان 

بايش از مقااطع  ،داشته اند بيشتری در مقطع بالينی فعاليت

کارورزی و کارآموزی و دانشجویان مقطع کارورزی نيز بايش 

از کارآموزان بار کااربرد باالينی فيزیولاوژی تأکياد داشاتند. 

تاوان چناين نتيجاه گرفات کاه هرچاه ميازان  بنابراین می

فعاليت دانشجویان پزشکی در عرصه بالينی افزایش می یابد، 

ی بودن فيزیولاوژی در باالين مای بر آگاهی از ميزان کاربرد

 افزاید.
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 یقدردان

 یعلاوم پزشاک دانشاگاهتوسا   یاز نظار ماال طار  نیا     

-Uطار  شاماره) اسات شاده تیاحماشاپور اهاواز  یجند

94079 . )  
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علوم پایه به عنوان زیربنای آموزش پزشکی، اغل  دانشجویان نسنت به کاربردی باودن  تعليرغم اهمي چکيده:

دانشاجویان پزشاکی در  با هد  بررسی دیادگاه حاضر دارند. مطالعه نگرش منفی مناح  آن در مراحل بالينی

به عنوان یکای مقاطع مختله دانشگاه  علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مورد کاربرد بالينی درس فيزیولوژی 

 و سؤال بود 16 ابزار تحقي  شامل یک پرسشنامه در قال  طراحی و اجرا گردید. از دروس اصلی مقطع علوم پایه

نفر دستيار شرکت نمودند. داده های  103 نفر کارورز و 53 ،نفر کارآموز 117 نفر دانشجوی پزشکی شامل 273

در شارکت کننادگان  1/71بر اساس دیادگاه درصاد  .جمع آوری شد  1397 لغایت 1394سال  این مطالعه از

 دروس آموزش داده شده در مقطاع علاوم پایاه در مقااطع باالينی کااربرد دارناد و هام چناينپژوهش حاضر، 

دانشاجویان بياان  8/78از نظر درصد در دوره علوم پایه از اهميت بالينی فيزیولوژی بی اطالد بودند. 2/58درصد

در  عالقه به فيزیولاوژی و فراخاوانی اطالعاا  می تواند به ميزان زیادی رویم پایه نکا  کلينيکی در دوره علو

دانشجویان متوس  و از  7/40درصد تأثيرگذار باشد. کاربرد فيزیولوژی در مقطع فعلی از دیدگاه سال های بالينی

اربرد باالينی زیاادی دیدگاه دانشجویان پزشاکی کا فيزیولوژی از. آن ها زیاد و خيلی زیاد بود درصد48دیدگاه 

دارد. دانشجویان مقاطع دستياری که مد  زمان بيشتری در مقطع بالينی فعاليت داشاته اناد بايش از مقااطع 

کاربرد بالينی فيزیولوژی تأکيد داشتند. بنابراین هرچه ميزان فعاليت دانشجویان پزشکی بر کارورزی و کارآموزی 

 از ميزان کاربردی بودن فيزیولوژی در بالين می افزاید. در عرصه بالينی افزایش می یابد، بر آگاهی 

 

  .پزشکی، اهواز ، کاربرد بالينی، نگرش دانشجویانفيزیولوژی واژگان کليدی:
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