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 كوتاهمقاله 
  

بررسي ديدگاه دانشجويان : سازي برنامه درسي اي از غني  نمونه،كارگاه بيوتكنولوژي
  پزشكي

  
  عاطفه السادات واعظي، ٭مهدي قاسمي

  
  

  چكيده
 دانشمند، -وان پزشكهاي اخير، و پرورش آنها به عن در سالدانشجويان پزشكي براي سازي برنامه درسي  غنيهاي   از راهييك :مقدمه

در اين مطالعه كه در قالب يك كارگاه آشنايي دانشجويان با بيوتكنولوژي . هاي ديگر از جمله بيوتكنولوژي است آشنايي آنها با دانش
  .برگزار شد، ديدگاه دانشجويان پزشكي در مورد فوائد آن مورد بررسي قرار گرفت

  نفر از دانشجويان پزشكي عضو دفتر استعدادهاي درخشان در دانشكده داروسازي15شركت ي با   يك كارگاه هفت روزه بيوتكنولوژ:ها روش
كه دربرگيرنده نظر آنان  گزاره در هفت حيطه 86اي با  كنندگان در قالب يك مطالعه توصيفي به پرسشنامه  شركت،در پايان. برگزار شد

  . توصيف شدSPSSافزار  رمنتايج با استفاده از ن. نددادپاسخ نسبت به اين برنامه بود، 
ارتباط ) 9/3±49/0(ضمن مثبت ارزيابي كردن اثرات و دستاوردهاي كارگاه  و) 4±2/0( ميزان رضايت از كارگاه بسيار باال بود :نتايج

  .مناسب دانستندو پزشكي و بيوتكنولوژي را بسيار نزديك و آشنايي با مباحث بيوتكنولوژي را براي دانشجويان پزشكي، ضروري 
سازي   با توجه به ديدگاه مثبت دانشجويان پزشكي نسبت به آشنايي با بيوتكنولوژي و لزوم اين امر در علوم پزشكي، غني:گيري نتيجه

  .شود برنامه درسي دوره پزشكي عمومي با مباحث اين علم توصيه مي
  

  . دانشمند-شكسازي، ديدگاه، دانشجويان پزشكي، پز كارگاه، بيوتكنولوژي، غني : كليدييها هواژ
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  مقدمه 

 يكي از علومي كه در دهه گذشته انقالبي عظيم بر پا كرده
 ،هاي گوناگون  در زمينهبدون جوابو به بسياري از سؤاالت 

                                                 
، )هاي ويژه هوشي و مراقبت متخصص بي( دكتر مهدي قاسمي :آدرس مكاتبه *

مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، خيابان 
  ghasemi@edc.mui.ac.ir. هزارجريب، اصفهان

السادات واعظي، دانشجوي پزشكي، مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم  عاطفه
  )vaezi_f@edc.mui.ac.ir(پزشكي اصفهان 

 علوم ههاي اين مطالعه از طرف مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگا هزينه
  .پزشكي اصفهان تأمين گرديده است

اصالح شده و  18/7/88 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 12/9/87اين مقاله در تاريخ 
  . پذيرش گرديده است28/8/88در تاريخ 

 علم ژنتيك و بيوتكنولوژي ، پاسخ داده،از جمله پزشكي
ي ها ه از دانشگا21شكاني كه در قرن  پز.)1(باشد مي

 نيازمند اطالعات پايه و ،شوند  ميآموخته دانشپزشكي 
عملي در اين زمينه بوده و بايد قادر به استفاده از اين 

 ، البته.)2(اطالعات براي حل مشكالت باليني بيماران باشند
 دانشجويان پزشكي در طول تحصيل ،در حال حاضر

احد تئوري تحت عنوان ژنتيك و  ودو تا چهار تنها ،خود
گذرانند و هيچ گاه به صورت عملي  بيولوژي مولكولي مي

  .با اين موضوع سروكار ندارند
هاي شغلي در   تعداد كثيري از فرصت،از سوي ديگر

گيرد كه از بنيه علمي و عملي  اختيار پزشكاني قرار مي
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گونه است كه نياز   اين.)4و3(تري برخوردار باشند قوي
 تربيت محققاني كه در هر دو زمينه علوم پايه و براي

 دير زماني است كه در جوامع علمي ،باليني توانا باشند
ي ها هدانشگا، احساس شده و براي برآوردن اين نياز

را   دانشمند-هاي آموزشي پزشك مختلف سراسر دنيا برنامه
 تربيت ،ها ههدف از طراحي اين برنام. اند طراحي كرده
  در هر دو زمينه تحقيقات مولكولي پايه و پزشكيافرادي فعال

 ارائه MD-Ph.Dها در قالب  اين برنامه. باشد ميباليني 
  .)10تا4(شوند مي

 اند كه  پزشكاني خالق،ها ه اين دورآموختگان دانش
ي باليني به خوبي دريافته و ها هارتباط علوم پايه را با يافت

و پزشكي قادرند ارتباطي منطقي بين علوم بيولوژي 
م نسبت به پروسه أاين افراد ديدي تو. باليني برقرار كنند

ها و پايه بيولوژيكي آنها داشته و ديد باليني  باليني بيماري
  ).11و6،4(اند هاي علوم پايه وارد نموده را به دپارتمان

نيازمند  MD-Ph.D هايي نظير از آن جا كه طراحي دوره
ودجه فراوان  بريزي دقيق و بلندمدت و صرف برنامه
 - و با توجه به نياز كنوني و آتي به پزشك، باشد مي

توان در مقياس محدودتر و با صرف  مي، دانشمندان خالق
دانشجويان پزشكي را به صورت عملي و ، اي كمتر بودجه

اي و كليدي  مدت با مباحث پايه ي كوتاهها هدر قالب كارگا
 آشنا علوم پايه و به خصوص علم ژنتيك و بيوتكنولوژي

مدت در تربيت دانشجويان  ي كوتاهها هاين دور. نمود
 بدون نياز به گذراندن ، دانشمند- به عنوان پزشك،پزشكي

 آگاهي از نظرات .)7(اند  موفق بودهPh.Dدوره كامل 
 ها هگونه كارگا دانشجوياني كه خود تجربه شركت در اين

تواند كارشناسان آموزش را در   مي،اند را داشته
 صورته هايي ب هاي آتي و طراحي چنين دوره ريزي برنامه

فراگير ياري نمايد كه اين مطالعه نيز با همين هدف 
  .طراحي و اجرا شد

  
  ها روش

 نفر از دانشجويان پزشكي 15يك كارگاه هفت روزه براي 
 داوطلب در آزمايشگاه بيوتكنولوژي دانشكده داروسازي برگزار

ژنتيك و عضويت در حداقل گذراندن درس بيولوژي و . شد
 انحراف 5/2نمره كنكور باالتر از (دفتر استعدادهاي درخشان 

ه ب)  در دانشگاه17معيار از ميانگين يا معدل كل باالتر از 
  .عنوان پيش نياز و شرط ورود به دوره در نظر گرفته شد

ي يبيوتكنولوژي دارو مباحث كارگاه توسط اساتيد گروه
 preparing agar plates and :دانشكده داروسازي مشتمل بر

growing Ecoli ،making competent cells ،plasmid 
preparation ،digestion and electrophoresis ،polymerase 

chain reaction ،ligation and transformation ،tissue 
cultureدانشجويان هر روز سه الي چهار ساعت .  تعيين شد
 به  نظر يك نفر از كارشناسان آزمايشگاههاي پنج نفره زير در گروه

  .پرداختند تمرين مباحث عملي مي
 86كنندگان به يك پرسشنامه با   شركت،در پايان كارگاه

اين پرسشنامه در . تايي پاسخ گفتند پنجگزاره در مقياس ليكرت 
ريزي و  هفت حيطه آشنايي با موضوع قبل از كارگاه، برنامه

  آينده بيوتكنولوژي در ايران، ارتباطمحتوي، اثرات و دستاوردها،
اي و  آينده حرفه بيوتكنولوژي با پزشكي، نقش بيوتكنولوژي در

براي تهيه اين پرسشنامه و . رضايت از كارگاه تنظيم شد
ه  از مقاالت بالزم پس از مرور متون، موارد ،هاي آن گزاره

بندي، به همراه موارد مربوط به  دست آمد و بعد از اولويت
نويس در اختيار چهار  صورت پيشه يت برگزاري كارگاه بكيف

ت علمي كه در زمينه تهيه پرسشنامه تجربه أ هيينفر از اعضا
 قرار داده شد كه پس از انجام تغييرات مورد نظر، ،كافي داشتند

يد أيروايي صوري و محتواي پرسشنامه توسط آنها مورد ت
لفاي كورنباخ پايايي پرسشنامه با استفاده از آ. قرار گرفت

  .دست آمده  ب83/0
 SPSS-10افزار آماري  دست آمده با استفاده از نرمه نتايج ب

 امتياز كمينه و بيشينهصورت ميانگين و انحراف معيار و ه و ب
  .گزاره و در هر حيطه مورد توصيف قرار گرفت پاسخ به هر

  
  نتايج

كنندگان زن و يك نفر مرد بودند  چهارده نفر از شركت
.  سه گروه كاري پنج نفره در كارگاه شركت كردندكه در

-  امتياز شركتكمينهو بيشنيه ، ميانگين و انحراف معيار
ي مختلف پرسشنامه محاسبه شد كه ها هكنندگان در حيط 

  .شود  مالحظه مييكدر جدول 
دانــشجويان اثــرات و دســتاوردهاي كارگــاه را مثبــت 

ولوژي در ايـران    ارزيابي كردند و گرچه در مورد آينده بيوتكن       
 امـا معتقـد بودنـد بيوتكنولـوژي در          ،چندان خوشبين نبودند  

  بـا  .  داشـته باشـد    توانـد نقـش مثبتـي      اي آنها مـي     حرفه آينده
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 هاي پرسشنامه ها بر اساس حيطه توصيف آماري يافته :1جدول 

 و ميانگين  حيطه مورد بررسي
  حداكثر  حداقل  انحراف معيار

ريزي و محتوي  برنامه
 كارگاه

35/0±45/3  86/2  00/4  

  47/4  76/2  90/3±49/0  اثرات و دستاوردها
  00/3  00/2  67/2±23/0  آينده بيوتكنولوژي در ايران

ارتباط بيوتكنولوژي و 
  پزشكي

25/0±70/3  36/3  07/4  

نقش بيوتكنولوژي در 
  اي آينده حرفه

45/0±33/3  45/2  00/4  

  30/4  52/3  00/4±20/0  رضايت از كارگاه
  88/3  38/2  29/3±41/0  ي از مباحث كارگاهآگاهي قبل

  
صورت ه وجود آگاهي قبلي و نسبي با مباحث كارگاه ب

  .ميزان رضايت از كارگاه بسيار باال بود، نظري
فرصت انجام تمرين كار ، آشنايي با بيوتكنولوژي

 گروهي، افزايش مهارت كار در آزمايشگاه، باز شدن دريچه
، افزايش خالقيت، قاتيهاي تحقي جديدي از علوم و فرصت

 ثر بودنؤ احساس م وتر در زمينه پزشكي ايجاد ديد وسيع
در توليد علم از جمله اثرات كارگاه بود كه مورد موافقت 

  .كنندگان قرار داشت اغلب شركت
هاي شغلي آينده  كه فرصت كنندگان ضمن آن شركت

 با ديد آموختگان دانشدر رشته پزشكي را در اختيار 
 آشناسازي. دانستند هاي شغلي بيشتر مي هارتتر و م وسيع

خصوص استعدادهاي درخشان ه  و ب،دانشجويان پزشكي
 و ، رشد و توسعه اين رشته الزمبرايرا با بيوتكنولوژي 

اين كارگاه را زمينه آشنايي با كاربرد علوم پايه در 
پزشكي باليني دانستند و آموزش اصول آن را به پزشكان 

  . دادندباليني ضروري تشخيص
  

  بحث و نتيجه گيري
 اند  پزشكاني خالقMD-PhDهاي   دورهآموختگان دانش

كه قادرند ارتباط منطقي بين علوم بيولوژي و پزشكي 
يي ها هاما طراحي و اجراي چنين دور. باليني برقرار كنند

ريزي دقيق و بلندمدت و صرف بودجه  نياز به برنامه
ول و ؤامات مس جلب نظر مق،تر  و از همه مهم،فراوان

كسب مجوزهاي الزم را دارد كه مسلماً نيازمند زمان 
  .زيادي خواهد بود
ه  بخصوص ب،مدت آموزشي ي كوتاهها هبرگزاري دور

 كه مدل كوچكتري از "Summer workshop"صورت 
 از مواردي است كه بدون نياز به ،ي اصلي باشندها هدور

 آن را تواند  هر دانشگاه مي،طي مراحل اداري پيچيده
 ضمن ،طراحي نمايد و به اهداف ابتدايي آن دست پيدا كند

تواند در حال حاضر جايگزين مناسبي براي  اينكه مي
  .تر باشد ي رسميها هدور

مدت آشنايي  ي كوتاهها ههدف از طراحي اين دور
دانشجويان پزشكي با تحقيقاتي مولكولي پايه و كاربرد 

اي كه ارتباط علوم  هباشد؛ به گون آن در پزشكي باليني مي
ي باليني را دريابند و ديدي توأم نسبت به ها هپايه با يافت

ها و اساس بيولوژيك آنها داشته  پروسه باليني بيماري
هاي علوم پايه وارد   گروهو نيز ديد باليني را به باشند 
كنندگان آشنايي نسبي  با وجود اينكه اغلب شركت. نمايند

 اما اين كارگاه را از جهت ،بودندبا بيوتكنولوژي را متذكر 
  .مثبت ارزيابي نمودند، آشنايي عملي و كاربردي با مفاهيم

كنندگان از اين  با توجه به رضايت باالي شركت
 بخصوص ايجاد فرصت ،كارگاه و اثرات مشخص آن

، آشنايي با بيوتكنولوژي، براي تمرين عملي مباحث تئوري
 و هاي تحقيقاتي رصتهاي جديدي از علم و ف باز شدن دريچه

ثرتر بودن ؤتر در زمينه پزشكي و احساس م ديد وسيع
شركت در اين ،  آنهادر توليد علم و نيز اين مطلب كه اغلب

 را براي ساير دانشجويان پزشكي الزم ها هگونه كارگا
دانستند و مطالب اين كارگاه را براي آنها مفيد ارزيابي  مي
  برگزاري اينبرايريزي  رسد برنامه  به نظر مي،نمودند مي

 تواند  بخصوص در اوقات فراغت دانشجويان مي،ها كارگاه
ي ها هثري براي برگزاري و ايجاد دورؤقدم خوب و م

  .تر باشد ثرتر و پيشرفتهؤم
-اما با توجه به اينكه با برگزاري يك كارگاه و نظر

گيري قطعي  توان نتيجه كنندگان آن نمي خواهي از شركت
 الزم است ضمن اصالح .وارد ذكر شده كردو دقيقي از م

 هاي تكراري و غير ضروري پرسشنامه موجود، حذف گزاره
 ،هاي متعدد  با برگزاري كارگاه،و تعيين روايي و پايايي آن

  .هاي احتمالي را برطرف نمود كاستي
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كننده در  توان با پيگيري افراد شركت همچنين مي
 ،ت چندين سالكارگاه و نظرخواهي از آنان بعد از گذش

يي كه براي ادامه تحصيل و آينده ها هضمن اطالع از برنام
 در ها هثيري كه اين گونه كارگاأكاري خود دارند و ت

 از نظرات اصالحي آنها نيز ،گيري آنها داشته است تصميم
  .استفاده نمود

  

  قدرداني
 اين طرح بدون پشتيباني و حمايت مالي مديريت مطالعات

شكي و دفتر استعدادهاي درخشان و توسعه آموزش پز
گروه اعضاي ريزي و همراهي  از برنامه. پذير نبود امكان

بيوتكنولوژي دارويي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم 
 بخصوص آقايان دكتر محمد رباني و ،پزشكي اصفهان

  .نهايت سپاسگزاريم دكتر حميد ميرمحمد صادقي بي
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Biotechnology Workshop, a Model for Curriculum Enrichment: 
Investigating Medical Students' Viewpoints 

 
Ghasemi M, Vaezi A. 

 
Abstract 
 
Introduction: In recent years, one of the ways for enriching medical students' curriculum and training them 
as physician-scientists has been acquainting them with other sciences such as biotechnology. In this study 
conducted as a workshop for students' acquaintance with biotechnology, medical students' viewpoints 
towards its advantages was investigated. 
Methods: A seven day biotechnology workshop was held in school of pharmacy in which 15 medical students 
who were members of talented students' office participated. At the end, through a descriptive study, the 
participants filled a questionnaire consisting of 86 items in 7 areas concerning their viewpoints toward the 
program. Data was analyzed by SPSS software. 
Results: Satisfaction rate with the workshop was very high (4±0.2). The workshop effects and achievements 
were assessed as positive (3.9±0.49). They ascribed medicine and biotechnology as closely associated and 
believed that getting familiar with biotechnological issues was necessary for medical students. 
Conclusion: With regard to positive viewpoints of medical students towards acquaintance with biotechno-
logy and necessity of this matter in medical sciences, it is recommended to enrich general medicine curricu-
lum using the subjects of this field of science. 
 
Keywords: Workshop, Biotechnology, Enrichment, Viewpoint, Medical students, Physician-Scientist. 
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