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  هيعلوم تغذ يكارشناس رشته يدرس يواحدها در مورد انيدانشجو دگاهيد
  

  *، سجاد روستايفرهاد ي، عليقاض نيري، شخاني حمزه يقباد هيراض ،يفالح ميابراه
  
 

  چكيده
است،  يآموزشبرنامه  يبازنگر ازمنديي مختلف نها مهم تعيين جنبه يها گاماز  يكين التحصيال فارغديدگاه دانشجويان و  يبررسمقدمه: 

واحدهاي درسي  مورددر  1393-94ي علوم پزشكي كشور در سالها دانشگاهنظر دانشجويان علوم تغذيه  يبررس اين مطالعه با هدف
  انجام شد. يدوره كارشناس ياصل

كشور به روش  يعلوم پزشك يها دانشگاه يارشد و ترم آخر كارشناس يكارشناس انينفر از دانشجو 185 يمطالعه مقطع نيدر ا: ها روش
تناسب  .بود اياطالعات پرسشنامه محقق ساخته روا و پا يآور شركت كردند. ابزار جمع )يسرشمارنمونه در دسترس دراين مقطع زماني (

شد. جهت  يبررس هيارتباط با رشته تغذ زانيجامعه و م ازيبا ن بعالقه به هر درس، تناس زانيدروس نسبت به محتوا، م يتعداد واحدها
  استفاده شد. يفيآمار توص ها از داده ليتحل

 هي، تغذ2يدرمان مي، رژ1يدرمان ميرژ ،ييغذا يها برنامه مياصول تنظ ،يولوژيزيپاتوف ،ي، داروشناس2ياساس هيدر مورد دروس تغذنتايج: 
درصد از  2/56، 5/62، 2/56 ،68، 2/66، 6/63، 61، 3/61، 8/49 بيبه ترت يدرمان ميرژ يو كارآموز هيتغذ يولوژيزيف ژه،يو يها گروه 

 يميوشياظهار داشتند كه دروس ب كنندگان شركتاكثردروس نسبت به محتوا كم است.  نيا يكه تعداد واحدها اشتنداعتقاد د كنندگان شركت
با رشته  ياديز باطارت ييغذا يها برنامه ميو اصول تنظ يزبان تخصص ،يولوژيزيپاتوف ،ي، داروشناس2ياساس هي، تغذ1ياساس هيتغذ سم،يمتابول
درصد معتقد بودند  7/93و  9/84 بيرشته اضافه شود. به ترت نيا يبه برنامه آموزش ديبا ديدرس جد 5معتقد بودند  انياكثر دانشجو .دارند هيتغذ
 ديرشته با نيل دوره اطو ددرصد از آنها معتقد بودن 6/58گردد.  جاديا يارائه دروس تئور نيح يدر عرصه و دوره كارآموز يدوره كارورز ديبا
  باشد.اي  حرفه يسال و به صورت دكترا 4از  شيب

 انيدانشجو نظرات در نظر گرفتنبا  تغذيهعلوم دوره كارشناسي  بازنگري برنامه درسيمطالعه  نيا يها افتهيبا توجه به گيري:  نتيجه
   رسد. ضروري به نظر مي

  
  درسي ، بازنگري برنامهدگاهيو، ددانشج ه،يعلوم تغذ ،يدرس يواحدهاهاي كليدي:  واژه
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 ه،يدانشكده بهداشت و تغذ ،ييدانشجو قاتيتحق تهيسجاد روستا، كمنويسنده مسؤول:  *

  sajjad.roosta@yahoo.com .راناي آباد، لرستان، خرم يدانشگاه علوم پزشك
دانشگاه علوم  ه،يدانشكده بهداشت و تغذ ه،ي(استاد)، گروه علوم تغذ يفالح ميابراه دكتر
 ،خاني حمزه يقباد هيراض)؛ e_falahi@yahoo.com. (راناي آباد،¬لرستان، خرم يپزشك
لرستان،  يدانشگاه علوم پزشك ه،يدانشكده بهداشت و تغذ ،ييدانشجو قاتيتحق تهيكم

 PhD يدانشجو ،يقاض نيريش)؛ razieghobadi@yahoo.com(. راناي آباد،¬خرم
لرستان،  يدانشگاه علوم پزشك ،يمركز مطالعات و توسعه آموزش پزشك ،يآموزش تيريمد

)، گروه اري(دانش يفرهاد يعل دكتر)؛ ghazi.shirin@yahoo.com(. راناي آباد،¬خرم
. راناي آباد،¬لرستان، خرم يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده پزشك ،ياجتماع يپزشك

)farhady@gmail.com(  
  15/5/96، تاريخ پذيرش: 27/3/96، تاريخ اصالحيه: 30/11/95مقاله:  تاريخ دريافت

  مقدمه
كه  است يعلوم پزشك يها از رشته يكي ه،يرشته تغذ

و درماني  يگان آن در ارائه خدمات بهداشتآموخت دانش
كنند. تغذيه، نقش اساسي در  مي نقش بسيار مهمي را ايفا

اي سالمت و پيشگيري از بيماري دارد. با حفظ و ارتق
 ها تغيير همه گيرشناسي در عوامل مرگ و ابتال به بيماري

وضعيت تغذيه و عادات غذايي نقش بارزتري  هان،در ج
اي در پاتوژنز  ). رژيم غذايي نقش عمده1يافته است(

ي قلبي، سرطان، ها ي مزمن مانند بيماريها بيماري
ي ها ائين، ديابت، بيماريحوادث عروق مغزي، تصلب شر



  ابراهيم فالحي و همكاران  هيرشته علوم تغذ يكارشناس واحدهاي در مورد ديدگاه دانشجويان
 

 http://ijme.mui.ac.ir )49(17: 1396/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  452

). 4تا2(ي ناگهاني داردها كبد، پوكي استخوان، و مرگ
تغذيه در سالمت و بيماري، بر  دهتأثير گسترده و فزاين

ضرورت برخورداري ارائه دهندگان خدمات سالمتي از 
  ). 5كند( مي ي پايه در زمينه تغذيه داللتها دانش و مهارت

، شامل چهار گروه درسي دوره كارشناسي تغذيه برنامه
است، كه در  يدروس پايه، اصلي، اختصاصي و كارآموز

صورت نياز جهت انطباق محتواي دروس با نيازهاي 
بايد تغييرات و اصالحات الزم در كل برنامه و  ران،يفراگ

  ).6ي درسي اعمال گردد(ها گروهيا به تفكيك در هريك از 
مه گام براي يافتن مشكالت و كمبودهاي برنا اولين

ن التحصيال فارغآموزشي، ارزيابي ديدگاه دانشجويان و 
برنامه كه نيازمند تغيير و  ازي مختلفي ها جهت تعيين جنبه
  ).7(است تجديد نظر است،

مطالعاتي در ارتباط با بررسي ديدگاه دانشجويان  تاكنون
ن در مورد ميزان ارتباط محتواي دروس التحصيال فارغو 

ي مختلف علوم ها د در رشتهافرااي  با نيازهاي حرفه
توان به مطالعه  مي پزشكي انجام شده است. از آن جمله

صابريان كه در مورد ديدگاه دانشجويان و 
پرستاري در زمينه برنامه درسي  هن رشتالتحصيال فارغ

دوره كارشناسي بوده است اشاره كرد كه بر اساس آن 
بر  برخي از واحدهاي درسي نيازمند تغيير هستند، عالوه

آن محتواي تعدادي از واحدهاي درسي در رشته 
  ). 7پرستاري كاربردي ندارند(

 مطالعه محمدپور و مطلبي براساس نظر در
ن گروه پزشكي، دروس نظري ارائه شده التحصيال فارغ

% و دروس باليني و 6/31 در دانشگاه فقط به ميزان
 %، نيازهاي آموزشي آنان را تأمين 7/38كارآموزي فقط 

  ). 8كند( مي
گان آموخت دانشحسيني و سرچمي بر روي  بررسينتايج 

ترم آخر و مدرسين رشته بهداشت محيط نيز نشان داده 
ي نظري در ها است كه امكان استفاده از بعضي آموخته

ي كارآموزي وجود ندارند و محتواي برخي ها محيط
ي بهداشت ها دروس ارائه شده متناسب با نيازهاي كاردان

دربرنامه آموزشي رشته  گريو نياز به بازن محيط نيست
  ). 9(شود مي بهداشت محيط احساس

غضنفري و همكاران بر روي  مطالعهنتايج 

ن رشته پزشكي هم نشان داده است كه از التحصيال فارغ
ي آموزش باليني با نيازهاي ها نظر اين افراد، برنامه

شغلي انطباق الزم را ندارد و نياز به ارتقاي كيفيت 
  ).10(شود ميمقطع باليني احساس  موزش درآ

در زمينه بررسي ديدگاه دانشجويان يا اي  مطالعه تاكنون
ن كارشناسي رشته علوم تغذيه در ايران التحصيال فارغ

انجام نشده است. بنابراين، با توجه به مطالب ذكر شده، 
 ينظر دانشجويان كارشناس يهدف اين تحقيق، بررس

آخر كارشناسي علوم تغذيه ترم  انيارشد و دانشجو
پزشكي سطح كشور در مورد  مي علوها دانشگاه

  .بود يواحدهاي درسي مقطع كارشناس
  

  ها روش
 ،جامعه مورد مطالعه يمقطع يفيتوص مطالعه نيدر ا

ه ورترم آخر د ارشد و يدوره كارشناس انيدانشجو
علوم  يها دانشگاه هيكل هيرشته علوم تغذ يكارشناس

در سراسركشور  1393-94 يليصدر سال تح يپزشك
نمونه در دسترس به صورت  يريگ بود. روش نمونه

 انيهمه دانشجو بود و ي)سرشماردراين مقطع زماني (
نفر) وارد مطالعه شدند.  185ذكر شده ( طيشرا يدارا
ترم  انياز دانشجو ورود به مطالعه عبارت بود يارهايمع

 يناسكارش انيدانشجو اي هيعلوم تغذ يآخر كارشناس
  بودند. هيعلوم تغذ يكارشناس هيكه با پا هيارشد علوم تغذ

 .پژوهشگر ساخته بودي  پرسشنامه مطالعه نيا ابزار
عضو بورد  ديتن از اسات 20پرسشنامه توسط  ييروا
از  نفره 24 تيجمع كيدر  زيآن ن ييايشد و پا دييتأ هيتغذ

هاي  دانشجويان مقطع كارشناسي علوم تغذيه دانشگاه
 يمورد بررس پزشكي اصفهان، شيراز و لرستان علوم

كرونباخ آن محاسبه شد،  يقرار گرفت وسپس مقدار آلفا
پرسشنامه شامل اطالعات  نيبود. ا 73/0مقدار  نيكه ا

 ،يدر مورد دروس اصل يتسؤاالو  كيدموگراف
از جمله تناسب تعداد  هيو پا يكارآموز ،ياختصاص
 يشباهت محتوا نزايآن، م يهر درس با محتوا يواحدها

جامعه،  يازهايتناسب با ن زانيم گر،يهر درس با دروس د
حذف  لزومو  يه كارشناسورعالقه به دروس د زانيم

هر  يها نهيگز يبندازي). نحوه امتسؤال 6بود (مجموعاً 
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 گر،يكدياز جمله تعداد واحدها، شباهت دروس به ( سؤال
ت تناسب با مشكال زانيم مرتبط بودن درس با رشته،

) به صورت يمند عالقه زانيجامعه و م ازيو ن عيشا
و  4=ادي، ز3، متوسط=2، كم=1كم= يليبود(خ كرتيل

(لزوم حذف) كه به  سؤال كي) به جز 5=اديز اريبس
 در ها اطالعات پاسخ زي) بود. جهت آنالريخ ايصورت (بله 

كم و كم  يليصورت كه خ نيادغام شدند، به ا نهگزي سه
 اديز يليو خ اديو ز نهيگز كيسط در متو نه،يگز كيدر 
  قرار گرفت. ليو تحل هيمورد تجز نهيگز كيدر  زين

در مورد  انينظرات دانشجو يپرسشنامه جهت بررس نيا در
اضافه  ياست به دوره كارشناس ازيكه ن يديدروس جد

و  كايآمر يها دانشگاه يآموزش كولوميشوند، بر اساس كور
پاسخ  يها نهيگرفت؛ گز قرار سؤالدرس مورد  6كانادا، 

و  "بهتر است باشد"، "است باشد يضرور"عبارت بود از 
در  يكارورز جاديدر ارتباط با ا سؤال. دو "ردندا يلزوم"

 يارائه دروس تئور نيدر ح يكارآموز جاديعرصه و ا
 نيدر مورد طول دوره مناسب ا زين تيشد. در نها دهيپرس

 سال 4از  تر كم" بيتآن به تر يها نهيرشته اضافه شد كه گز
سال  4از  شيب"و  ")ي(كارشناس سال 4"، ")ي(كاردان
شده توسط  هيپرسشنامه ته بود. ")يحرفه ا ي(دكترا

 اريمربوطه در اخت يها همكاران رابط در دانشكده
 يعلوم پزشك يها دانشگاه(در  هيرشته علوم تغذ انيدانشجو

 ز،ي، تبرشاپور اهواز ياصفهان، جند ،يبهشت ديلرستان، شه
 افزار نرموارد  لي) قرار گرفت و پس از تكماسوجيو  رازيش

SPSS-19 قرار گرفت.  زيشد و مورد آنال  
و  هيجهت تجز SPSS-19 يآمارافزار نرماستفاده از  با

شد.  استفاده يفيآمار توص يها روشها از  داده ليتحل
  در نظر گرفته شد. 05/0از  تر كم يمعنادارسطح 

  
  نتايج
و  شد ليو تحل هيتجز ،پرسشنامه ارسال شده 185 يتمام

پرسشنامه  185از مجموع  بود. %100 يده پاسخ زانيم
درصد) از  23نفر ( 43مطالعه  نيشده در ا ليو تكم عيتوز

درصد) از دانشگاه علوم  4نفر ( 7 ،يبهشت ديدانشگاه شه
 اصفهان ينفر از دانشگاه علوم پزشك 56لرستان،  يپزشك

 يدرصد) از دانشگاه علوم پزشك 19نفر ( 33)، صددر 30(
درصد) از دانشگاه علوم  13نفر ( 24شاپور اهواز،  يجند

درصد) از دانشگاه علوم  7نفر ( 14 راز،يش يپزشك
درصد) از دانشگاه علوم  4نفر ( 7و  اسوجي يپزشك
  شركت كردند. زيتبر يپزشك
را در ارتباط با تناسب تعداد  انينظرات دانشجو 1 جدول
دروس مختلف،  يتشابه محتوا زانيها با محتوا، مواحد

 زانيجامعه، م يازهايتناسب با ن ه،يارتباط با رشته تغذ
  دهد. مي عالقه و لزوم حذف دروس نشان
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  *قه به دروس دوره كارشناسي علوم تغذيهواحدها، تشابه، ارتباط با رشته تغذيه، تناسب با نياز جامعه و ميزان عال ددانشجويان در ارتباط با تناسب تعدا اتنظرفراواني  :1جدول 

دسته 
  دروس

  ميزان عالقه  تناسب با نيازهاي جامعه  ارتباط با رشته تغذيه  شباهت با ساير دروس  تناسب تعداد واحد با محتوا  نام درس
  كم  متوسط  زياد  كم  متوسط  زياد  كم  متوسط  زياد  كم  متوسط  زياد  كم  متناسب  زياد

پايه
س 

رو
 د

  5/16  7/37  8/44  5/22  7/46  8/30  8/2  2/20  74  34  5/42  5/23  8/29  9/61  3/8  يبيوشيمي مقدمات
  6/5  4/32  62  6/10  9/30 5/58 2/2 9/14 9/82 8/32 9/33  3/33 3/53 4/42 ¾ فيزيولوژي
  30  5/35  5/34  6/42  5/37  9/19  6/41  1/37  3/21  4/64  6/25  10  53  2/44  8/2  آناتومي

  45  7/37  3/17  2/40  6/35  2/24  30  7/36  3/33  7/63  8/26  5/9  4/18  4/66  2/15  آمار حياتي
  7/33  3/29  37  4/27  4/27  2/45  9/42  28  1/29  8/61  3/25  9/12  8/20  7/55  5/23  روانشناسي

  3/64  9/20  8/14  7/49  4/25  9/24  5/60  5/27  12  3/62  2/24  5/13  8/9  2/46  44  شناسي جامعه
  3/45  4/36  3/18  3/30  8/29  9/39  4/28  9/33  7/37  4/35  4/47  2/17  5/22  9/59  6/17  اپيدميولوژي

  1/54  5/35  4/10  0/28  8/41  2/30  6/47  1/36  3/16  6/37  4/39  0/23  8/3  9/54  3/41  بهداشت عمومي
شناسيميكروب
  عمومي

7/36 8/57 5/5 4/16  5/43 1/40 6/12 4/42 0/45 9/18 2/37  9/43  1/13  2/37  7/49  

  1/53  6/34  3/12  4/43  0/40 16/�  4/56  0/33  6/10  3/54  7/37  140/8  1/7  2/55  7/37  شناسي انگل

صلي
س ا

درو
 

 مواد شناسي ميكروب

  غذايي
1/26  7/64  2/9  2/21  7/53  1/25  3/36  6/40  1/23  4/30  5/42  1/27  9/18  3/43  8/37  

شيمي تجزيه مواد 
 غذايي

2/31  9/57  9/10  6/23  7/43  7/32  7/33  9/40  4/25  6/20  9/43  5/35  1/11  6/48  3/40  

  8/20  6/37  6/41  5/38  7/28 8/32 6/16 1/35 3/48 4/54 3/33  3/12 7/36 9/55 3/7 كاربرد رايانه در تغذيه
  1/1  1/17  8/81  5/6  3/13  2/80  5/0  5/5  0/94  1/20  5/33  4/46  9/45  0/47  1/7  1تغذيه اساسي
  1/1  1/16  8/82  5/5  6/12  9/81  0  0/6  0/94  4/21  8/30  8/47  8/49  2/43  0/7  2تغذيه اساسي
  0/44  6/30  4/25  7/41  6/41  7/16  4/47  6/32  0/20  6/67  3/25  1/7  0/26  1/57  9/16  ايمونو لوژي

بهداشت و مسموميت 
  غذايي

3/21  8/73  99/4  8/25  1/46  1/28  8/32  9/48  3/18   1/28  2/57  7/14  8/13  4/40  8/45  

  9/6  7/24  4/68  4/6  5/27  1/66  4/6  7/33  9/59  0/45  3/26  7/28  3/61  0/33  7/5  داروشناسي
  4/7  6/24  0/68  6/7  7/27  7/64  7/5  0/23  3/71  4/27  5/39  1/33  0/61  5/34  5/4  پاتوفيزيولوژي
  5/10  6/35  9/53  4/22  6/41  0/36  6/5  4/34  0/60  4/34  1/48  5/17  4/39  6/54  0/6  زبان تخصصي

اصول نگهداري مواد   
  غذايي

5/27  2/63  3/9  3/25  6/46  1/28  0/34  5/37  5/28  3/34  8/34  9/30  7/21  2/42  1/36  

اصول تنظيم برنامه 
  غذايي

5/5  9/30  6/63  1/38  5/37  5/24  4/85  9/12  7/1  7/72  6/25  7/1  9/71  5/22  6/5  

  1/40  9/37  0/22  7/29  4/43  9/26  1/23  4/42  5/34  0/33  9/40  1/26  8/8  4/61  8/29  اثر فرآيند بر ارزش غذا
  8/50  9/32  3/16  7/51  6/27  7/20  5/48  4/30  1/21  0/48  4/37  6/14  4/7  7/45  9/46  اكولوژي غذا و تغذيه
  3/43  9/33  8/22  9/39  9/30  2/29  6/39  1/25  3/35  0/57  3/31  7/11  9/13  5/60  6/25  مديريت خدمات غذايي
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صي
صا

اخت
س 

درو
 

  8/7  8/31  5/60  5/4  3/20  2/75  2/2  3/11  5/86  6/23  3/34  1/42  8/45  7/49  5/4  ارزيابي وضع تغذيه
  5/15  6/40  9/43  3/29  1/37 6/33 1/15 1/37 8/47 7/42 2/38  1/19 6/36 3/56 1/7 اصطالحات پزشكي

روش تحقيق در 
  سيستم بهداشتي

7/13  7/60   6/25  4/20  5/41  1/38  5/54  0/25  5/20  9/46  9/26  2/26  6/27  0/52  4/20  

  6/0  2/6  2/93  2/2  7/9  1/88  2/1  0/4  9/94  0/28  4/19  6/52  2/66  2/32  6/1  1رژيم درماني
  7/1  4/12  9/85  3/2  8/9  9/87  7/1  3/6  0/92  3/26  6/32  1/41  2/50  5/47  3/2  ها زندگي تغذيه دوران

هاي ناشي از  بيماري
  سوء تغذيه

0/1  5/49  5/49  5/45  4/28  1/26  1/92  8/6  1/1  6/84  3/14  1/1  1/78  2/20  7/1  

خدمات تغذيه در 
  سيستم بهداشتي

4/17  0/68  6/14  3/27  3/41  4/31  1/45  3/32  6/22  8/39  2/36  0/24  6/24  7/37  7/37  

  0  1/9  9/90  6/0  2/6  2/93  0  1/5  9/94  1/22  5/20  4/57  0/68  2/29  8/2  2رژيم درماني 
اصول برنامه ريزي و 

هاي  مديريت برنامه
  تغذيه

2/22  7/59  1/18  6/24  9/48  5/26  6/39  1/35  3/25  5/38  2/36  3/25  0/26  2/42  8/31  

  7/6  1/22  2/71  4/8  7/24  9/66  2/2  1/11  7/86  4/17  2/38  4/44  5/62  2/34  3/3  فيزيولوژي تغذيه
  1/1  6/23  3/75  7/1  0/16  3/82  0  0/12  0/88  0/27  2/28  8/44  2/56  6/41  2/2  هاي ويژه تغذيه گروه

اصول آموزش و 
  ره تغذيهمشاو

1/5  4/54  5/40  1/34  6/37  3/28  4/74  5/21  1/4  3/74  9/19  8/5  9/57  3/33  8/8  

  2/13  8/44  0/42  4/19  1/41  4/39  1/5  2/37  7/57  5/38  9/37  6/23  0/17  5/74  5/8  سمينار تغذيه
  9/20  0/39  1/40  3/28  1/34  6/37  3/14  9/39  7/45  3/44  8/40  9/14  2/19  1/66  7/14  پروژه

س
درو

 
زي

آمو
كار

كار آموزي صنايع  
  غذايي

7/29  2/44  1/26  5/23  4/39  0/37  3/45  6/27  1/27  8/38  0/30  2/31  8/37  4/31  8/30  

كارآموزي مراكز 
PHC 

0/21  9/50  1/28  3/37  6/39  1/23  1/72  1/23  8/4  0/68  5/22  5/9  5/56  1/32  4/11  

كارآموزي رژيم 
  درماني بيمارستان

0/3  8/40  2/56  8/45  5/32  7/21  8/89  2/10  0  7/82  3/14  0/3  0/76  2/22  8/1  

  شده اند. انيب "صددر"به صورت  ري* تمام مقاد
  



  ابراهيم فالحي و همكاران  هيرشته علوم تغذ يكارشناس واحدهاي در مورد ديدگاه دانشجويان
 

http://ijme.mui.ac.ir  / 456/  )49( 17: 1396مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

 يمعتقد بودند تعداد واحدها دهندگان پاسخ %3/53 اكثر
 %53 و آن كم است ينسبت به محتوا يولوژيزيدرس ف

درس  ياعتقاد را نسبت به تعداد واحدها نيهم زين
  .داشتند يآناتوم
معتقد بودند كه درس  كنندگان شركت% 4/59 تر بيش

 ريكه در مورد سا يحذف شود، در حال ديبا يشناس جامعه
  حذف شوند.  ديمعتقد بودند نبا كنندگان دروس اكثر شركت

 ،ي، داروشناس2ياساس هيمورد دروس تغذ در
 بيبه ترت ييغذا يها برنامه ميو اصول تنظ يولوژيزيپاتوف

درصد از  6/63صد، و در 61درصد،  61درصد،  8/49
 نيا ياعتقاد داشتند كه تعداد واحدها كنندگان شركت

  دروس نسبت به محتوا كم است. 

 يها در دوره هي، تغذ1 يدرمان ميدر مورد دروس رژ 
، 2يدرمان ميرژ ه،ياز سوءتغذ يناش يها بيماري ،يزندگ

 اكثر ژهيو يها گروه هيو تغذ هيتغذ يولوژيزيف
 نيا ياشتند كه تعداد واحدهااعتقاد د كنندگان شركت

  دروس نسبت به محتوا كم است. 
اعتقاد داشتند كه تعداد  انيدانشجو %2/56 تر بيش 

نسبت به  مارستانيب يدرمان ميرژ يكارآموز يواحدها
  محتوا كم است. 

كه در  يدر مورد دروس انينظر دانشجو 2جدول  در
وجود ندارد  هيتغذ يدوره كارشناس يبرنامه آموزش

  ن داده شده است. نشا

  
  *اضافه شود هيتغذ ياست به دوره كارشناس ازيكه ن ينسبت به دروس هيتغذ انيدانشجو دگاهيد يفراوان :2جدول 

  لزومي ندارد  بهتر است باشد  ضروري است باشد  
  9/18  6/39  5/41  اصول آناليز غذايي

  5/10  31  5/58  تغذيه تجربي
  1/8  1/30  8/61  فيزيولوژي ورزش و تمرين
  4/17  8/34  8/47  اندوكرينولوژي متابوليك

  3/13  6/26  1/60  ي داخليها بيماري
  62  4/30  5/7  حسابداري و كنترل هزينه

  شده اند. انيبه صورت درصد ب ريتمام مقاد* 
  
 9/84با دروس  زمان هم ينيبال يكارآموز جاديمورد ا در

 يدرصد نظر 9/13موافق بودند،  انيدرصد از دانشجو
درصد مخالف بودند. در مورد اضافه  2/1ند و نداشت

 يدوره كارشناس يبه برنامه آموزش يشدن كارورز
 9/2موافق بودند،  انياز دانشجو درصد 7/93 زين هيتغذ

  .درصد مخالف بودند 4/3نداشتند و  يدرصد نظر
 نيابراز كردند كه طول ا كنندگان درصد از شركت 6/58

 يبه صورت دكتر يعنيسال باشد  4از  شيب ديدوره با
درصد معتقد  8/17كه  يبرگزار شود. در حال يا حرفه

درصد از  6/23است و  يسال زمان مناسب 4بودند 
 تر كممعتقد بودند طول دوره بهتر است  كنندگان شركت

  سال باشد. 4از 
  

  بحث
 ينظر دانشجويان كارشناس يهدف اين تحقيق، بررس

م تغذيه ترم آخر كارشناسي علو انيارشد و دانشجو
ي علوم پزشكي سطح كشور در مورد ها دانشگاه

  بود. يواحدهاي درسي مقطع كارشناس
از  ،، دادنشان  هيمطالعه حاضر در خصوص دروس پا جينتا

البته  استمتناسب با محتوا  يدرس يواحدهانظر دانشجويان 
 تر كمكه تعداد واحد آنها  يولوژيزيو ف يبه جز دروس آناتوم

  دروس، رير شد. از نظر شباهت با ساذك ازين زانياز م
آمار،  ،يشباهت مربوط به دروس آناتوم نيتركم 

در  ني؛ ااعالم شد شناسي و انگل شناسي جامعه ،شناسي روان
موارد شباهت متوسط گزارش شد.  رياست كه در سا يحال

اتفاق  شناسي نسبت به حذف درس جامعه كنندگان اكثر شركت
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  نظر داشتند.
در اغلب موارد تناسب تعداد  ،ياصلقسمت دروس  در

 هيواحدها با محتوا متوسط و در مورد دروس تغذ
 يولوژيزيپاتوف ،ييغذا يها برنامه مي، اصول تنظ2 ياساس

كم گزارش شد. از نقطه نظر تناسب با  يو داروشناس
 ،يمونولوژيا انه،يجامعه، دروس كاربرد را يازهاين

اره كم زگ ،ييذاخدمات غ تيريمد و هيغذا و تغذ ياكولوژ
 تياكثر يأبا ر نيرا به خود اختصاص دادند. همچن

الزم به  هيغذا و تغذ ي، حذف درس اكولوژدهندگان پاسخ
  رسد. مي نظر
 ميدروس رژ يتعداد واحدها ،يدروس اختصاص انيم از

 هيتغذ يولوژيزيو ف يزندگ يها دوران هي، تغذ2و  1 يدرمان
انجام شده دروس  يها ي. طبق بررساست شيافزا ازمندين

 ني؛ عالوه بر ا داشت هيبا رشته تغذ ياديارتباط ز يتخصص
 مك يدروس، واحد پروژه دارا ريدر خصوص شباهت با سا

  . اعالم شدشباهت  زانيم نيتر
با رشته  اديدر عرصه، ضمن ارتباط ز يبخش كارآموز در
واحد  شيخواستار افزا انيباال، دانشجو تيو مقبول هيتغذ

كه  يهستند. در حال مارستانيدر ب يدرمان ميرژ يكارآموز
  حذف شود. ديبا ييغذا عيصنا يمعتقد بودند كارآموز

است كه به اي  مطالعه نينخست نيدانش ما، ا براساس
از  هيرشته تغذ يدوره كارشناس يدرس يواحدها يبررس

 نيدر ااي  لذا تاكنون مطالعه پردازد، مي انيدانشجو دگاهيد
 جيآن را با نتا جيست تا بتوان نتاانجام نشده ا نهيزم

  كرد. سهيمطالعه حاضر مقا
و  رجنگياساس نظر شركت كنندگان در پژوهش ش بر

ي واحدهاي ها همكاران، در مجموع، كاربرد سرفصل
درسي ارائه شده در دوره كارشناسي بهداشت عمومي 

مطالعه  يها افتهيسو با هم جهينت ني، ا6در حد متوسط بود
است. البته الزم به ذكر است  هيثر دروس پاما در مورد اك

و  هيدروس پا يجامعه برا يازهاين اتناسب ب زانيكه م
و  ياكثر دروس اختصاص يتر و برا نييپا ياصل

و  هيدروس پااين كه باالتر است. با توجه به  يكارآموز
هستند  ها يو كارآموز يدروس اختصاص ازين شيپ ياصل

به عنوان مثال درس  راياست ز هيمورد قابل توج نيا
 يول داردجامعه  يازهايبا ن يتناسب متوسط يميوشيب

 2و  1 ياساس هيمانند تغذ يدروس ازين شيدرس پ نيا
 ياديدر مطالعه تناسب ز كنندگان كه از نظر شركت است
 يجامعه دارند. اما در مورد دروس اختصاص يازهايبا ن
 يجامعه اصل يازهايبا ن نييسطح تناسب پا يكارآموز اي

باشد و الزم است كه يا در بخش  رضايتتواند  نمي
ي ها اين دروس تجديدنظر شود و يا در سرفصل وايمحت

آنها اصالحاتي صورت گيرد. صبوري و همكاران، 
درخصوص بررسي و سامان دهي مجدد فرآيند آموزشي 

كه براي  كنند مي ي كارورزي پزشكي، عنوانها دوره
انجام نيازسنجي آموزشي انجام آموزش اثربخش، 

آموزشي  وادضروري است، چرا كه با اين كار دروس و م
ي بعدي آموزش قرار ها تر، در اولويت كم اهميت

  .)11(گيرند مي
 زانيتحليل نتايج مطالعه حاضر مشخص كرد كه م 

 شناسي كروبيم ياز دروس اصل ياديتناسب تعداد ز
 ،يوژمونوليا ،ييمواد غذا هيتجز يميش ،ييمواد غذا

اصول  ،يزبان تخصص ،ييغذا يها تيبهداشت و مسموم
بر ارزش غذا با  نديو اثر فرآ ييغذا ادمو ينگهدار

جامعه در سطح متوسط است. در مطالعه  يازهاين
ن گروه التحصيال فارغمحمدپور و مطلبي براساس نظر 

پزشكي، دروس نظري ارائه شده در دانشگاه فقط به 
%، 7/38ط و كارآموزي فق % و دروس باليني6/31 ميزان

% 9/23 نظر كند. از مي نيازهاي آموزشي آنان را تأمين
دروس  %9/21 عملي و از نظر-فراگيران، دروس باليني 

تناسب الزم را  ها نظري با نيازهاي آموزشي و شغلي آن
بررسي حسيني و سرچمي بر روي  .8نداشته است

يط گان ترم آخر و مدرسين رشته بهداشت محآموخت دانش
نيز نشان داده است كه امكان استفاده از بعضي 

ي كارآموزي وجود ندارند ها ي نظري در محيطها هآموخت
و محتواي برخي دروس ارائه شده متناسب با نيازهاي 

ي بهداشت محيط نيست و نياز به بازنگري در ها كاردان
 برنامه آموزشي رشته بهداشت محيط احساس

  .)9(شود مي
نسبت به  ينيل، اگرچه دروس بالمطالعات قب براساس
در جامعه  يشغل يازهايبا ن يتر شيارتباط ب هيدروس پا

 ازمندين يآموزش تيكفا يبرا ينيبال يدارد؛ مواد درس
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نكته در خصوص  ني. لذا توجه به ا12است و اصالح رييتغ
تواند موجب بهبود  مي هيرشته تغذ يبرنامه آموزش
جامعه  يازهاينبر اساس تناسب با  انيجوآموزش دانش

  شود.  ندهيدر آ
معتقد بودند كه  دهندگان پاسخاز دروس،  يمورد تعداد در

اين كه تعداد واحدها نسبت به محتوا كم است. با توجه به 
رشته  يو كاربرد ياصل يها از درس يدروس همگ نيا

مطالعه، ارتباط  نيهم جيهستند و بر اساس نتا هيتغذ
 يازهايبا ن ييز تناسب باالدارند و ا هيبا رسته تغذ ياديز

 طهياكثر آنها با دروس ح يجامعه برخوردارند، و از طرف
 يليتكم التيدر مقاطع تحص يكه حت هستند يدرمان ميرژ
تعداد  شيرسد افزا مي به نظر 13 ابندي يادامه نم زين

هركدام از آنها به چند  كيتفك ايدروس و  نيا يواحدها
  .رسد يبه نظر م يضرور يدرس چند واحد

معتقد بودند درس  دهندگان پاسخاست اكثر  يدر حال نيا 
و  هيبا رشته تغذ يارتباط كم زانيم هيغذا و تغذ ياكولوژ

از برنامه  ديجامعه دارد و با يازهايبا ن يتناسب كم
حذف شود. هرچند با  هيتغذ يدوره كارشناس يآموزش

دروس دارد و با  ريبا سا يشباهت كم ها افتهيتوجه به 
با علم  انيدانشجو ييدرس آشنا نيهدف ااين كه ه به توج

بر  مؤثر يو اقتصاد ياجتماع ،يطيو عوامل مح ياكولوژ
 يبازنگر رسد مي و مصرف غذاست، به نظر عيتوز د،يتول

است.  يدرس و اهداف آن ضرور نيدر سرفصل ا
كه مطالعه حمدي و همكاران بر روي طور  همان
تطبيق دروس  ومط، لزن رشته بهداشت محيالتحصيال فارغ

ن و التحصيال فارغي اجرايي غالب ها آموزشي با فعاليت
تواند  مي . اين اصالحات14است ها نيازهاي آموزشي آن

و محتواي اين دروس و  ها شامل به روزرساني سرفصل
 تر بيشي عملي و كارآموزي براي ها يا طراحي قسمت

 انيكه اكثر دانشجو يدروس اختصاصي باشد. امر
  با آن موافق بودند. زيدر مطالعه نكننده  شركت

معتقد  انيمطالعه حاضر نشان داد كه اكثر دانشجو يها افتهي
 يكارآموز يها دوره جاديو ا د،يدروس جد يهستند تعداد

 يدوره كارورز جاديا نيو همچن يدروس تئور نيدر ح
و  يانتيمطالعه د جينتا يموارد در راستا نياست. ا يضرور

با  زمان همبر كنفرانس و كارآموزي  يمبن يرحاج باق بياد

ازآموزي از ديدگاه پرستاران بهترين روش ب آن،
معتقدند  )Hunsberger( نسبرگرها   است.15شاغل
طراحي شود كه اي  هاي آموزش باليني بايد به گونه دوره

زمينه جهت كسب تبحر و مهارت باليني دانشجويان فراهم 
به كار  ليا در محيط شغر ها گردد؛ تا بتوانند آموخته

  .)16(برند
مطالعه حاضر نشان داد كه بر اساس نظر  جينتا

ورزش و  يولوژيزيالزم است دروس ف انيدانشجو
 ينولوژياندوكر ،يداخل يها بيماري ،يتجرب هيتغذ ن،يتمر

دوره  نيا يبه برنامه آموزش ييغذا زيو آنال كيمتابول
در دوره هستند كه  يپنج مورد دروس نياضافه شود. ا

 شيو گرا يدرمان ميرژ شيگرا هيرشته تغذ يكارشناس
 ليگ از جمله دانشگاه مك ييها دانشگاهدر  هيعلوم تغذ

 رانيدر ا هي. رشته علوم تغذ18و17گردد يكانادا ارائه م
 عياز صنا ييفوق به عالوه واحدها شياز دو گرا يقيتلف
طول اين كه با توجه به  ،است ييو خدمات غذا ييغذا
سال در نظر گرفته شده است، به نظر  4رشته  نيه ادور
از جمله دروس  ازياز دروس مورد ن ياديتعداد ز رسد يم

قرار گرفته است از  زين انيدانشجو دييفوق كه مورد تأ
رشته مورد غفلت قرار  نيا يدرس يفهرست واحدها

در مطالعه معتقد كننده  شركت اني. دانشجوستا  گرفته
و  بداي شيسال افزا 4از  ديرشته با نيبودند طول دوره ا

  .پيدا كندارتقا  يا حرفه يبه دكترا
تعداد  شيافزا نهيمطالعه در زم نيا جينتا ريبا توجه به سا 

 جاديا ،يو كارآموز ياختصاص ،يدروس اصل يواحدها
افزودن دروس  زيو ن يو كارورز يكارآموز يها دوره
 يال منطقس 6تا  5/5طول دوره به حداقل  شيافزا د،يجد

موضوع  نيا ران،ي. الزم به ذكر است در ارسد يبه نظر م
 يرشته دكترا جاديبا ا يوتراپيزيقبالً در ارتباط با رشته ف

  انجام شده است. DPT يوتراپيزيف يا حرفه
 ارزشيابي و بازبيني در كه ييها با توجه به پيچيدگي

تواند  مي مطالعه اين دارد، وجود آموزشي يها برنامه
ي مشابه و تأثيرگذار در ها پژوهش ريگشاي سا راه

باشد.  سؤوالنم يها گيري هاي آتي و تصميم ريزي برنامه
يي وجود داشت كه از ها محدوديت پژوهشدر طراحي اين 

در سطح كننده  افراد شركت يتوان به پراكندگ مي آن جمله
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را مشكل و  يرگي نمونه نديكشور اشاره كرد كه فرآ
 نيا انيتنها ديدگاه دانشجو نيوه بر ا. عالكرد مي برزمان

و  قبهتر است ميزان انطبا ،رشته بررسي شده است
 و انتظار مورد وظايف با آموزشي يها كاربرد سرفصل

 شامل موجود منابع مجموعبررسي  از انجام، حال در
 ن،شاغلي و خبرگان نظرات اجرايي، و علمي مستندات
تا بتواند  دريگ انجامنظران علمي و فني رشته  صاحب

براي انجام اصالحات و تغييرات ارائه  يديمف يلينتايج تكم
  .ايدنم
مطالعه، بازبيني در تعداد  نيا جيبا توجه به نتا تينها در
 ،ياز واحدهاي چهار گروه درسي پايه، اصل ادييز

در عرصه دوره كارشناسي  ياختصاصي و كارآموز
 ي بعضي ازها و تجديد نظر در سرفصل هيعلوم تغذ

گردد.  مي تعداد واحدها پيشنهاد شياز جمله افزا دروس
 و عملي يها كه فعاليت شود مي همچنين پيشنهاد

براي برخي از دروس اختصاصي طراحي  كارآموزي
شود و نيز به منظور بهبود مهارت و يادگيري رفتار و 

ي ها ن، دوران كارآموزي از ترمالتحصيال فارغعملكرد 
  ترآغاز شود. پايين

 طيبا شرا انيجهت مواجهه دانشجو يدوره كارورز جاديا
حذف تعداد  ق،يطر نياو كسب تجربه از  نيكار در بال

واحدهاي درسي با كاربرد كم تر و افزودن تعداد واحدهايي 
 و ها و به روزرساني مداوم سرفصل تر بيشبا كاربري 

  .است ديگر پيشنهادهاي از نيز دروس محتواي

  گيري نتيجه
 يدرس يتعداد واحدها شيافزا نيا يها هافتيبر اساس 

 مي، رژ2و  1 ياساس هياز دروس از جمله تغذ يبعض
در عرصه  يدرمان ميرژ ي، كارآموز2و  1 يدرمان

 يبعض جادي. اابدي شيافزا ديبا يولوژيزيپاتوف مارستان،يب
 يضرور ندارد،وجود  يشزدروس كه در برنامه آمو

  است.
صورت اعمال نظر  موارد فوق و در مامبا توجه به ت

دروس  يتعداد واحدها شيدر ارتباط با افزا انيدانشجو
 ن،يورزش و تمر يولوژيزيمورد اشاره، افزودن دروس ف

 ينولوژياندوكر ،يداخل يها بيماري ،يتجرب هيتغذ
ارائه  نيدر ح يكارآموز جاديا ،ييغذا زيو آنال كيمتابول

 انيدانشجو دگاهيد ،يورزدروه كار جاديا ،يدروس تئور
اي  حرفه يسال به دكترا 4طول دوره از  شيدر مورد افزا

  .رسد مي به نظر يمنطق
  

  قدرداني
و  انيدانشجو ياز تمام دانند يبرخود الزم م سندگانينو

نمودند  يمطالعه همكار نيكه در انجام ا يدياسات
و  قاتياز معاونت تحق ني. همچنندينما يگزار سپاس
منابع  نيتان جهت تأملرس يدانشگاه علوم پزشك يفناور
  .ديآ مي بعمل يمطالعه كمال قدردان نيا يمال
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Abstract 
Introduction: Surveying the viewpoints of students and graduates is one of the important steps in 
determining the aspects of a curriculum that require revision. The purpose of this study was to assess the 
opinions of students of nutrition sciences about the credits of basic courses in Iranian medical universities 
2014-15. 
Methods: This cross-sectional study was conducted on 185 MSc and final-semester BSc students who were 
selected from all Iranian medical universities through convenience sampling census. Data collection tool 
was a valid and reliable researcher-made questionnaire. The proportion of course credits to content, interest 
in each course, proportion to community needs, and relation to the field nutrition were assessed. Data were 
analyzed by means of descriptive statistics. 
Results: As to basic nutrition 2, pharmacology, pathophysiology, principles of meal planning, diet therapy 1, 
diet therapy 2, nutrition for special groups, nutrition physiology and diet therapy apprenticeship, 49.8, 61.3, 
61, 63.6, 66.2, 68, 56.2, 62.5, 56.2 percent of the participants respectively stated that the credits of these 
courses were inadequate relative to their contents. Most of the students believed that the courses metabolism 
biochemistry, basic nutrition 1, basic nutrition 2, pharmacology, pathophysiology, English for nutrition 
students and principles of meal planning were highly related to the field nutrition. Most students also 
believed that 5 new courses should be added to the curriculum. 84.8% and 93.7% of the students respectively 
believed that an internship in the field course and an internship program during theory courses should be 
created. Also, 58.6% of them believed that the length of the program should be more than 4 years and as a 
PhD program. 
Conclusion: According to the findings of this study, revision of the curriculum of nutrition sciences BSc 
program by taking students’ opinions into account seems necessary. 
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