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اي در راستاي  شناسي پزشكي متناسب با نياز حرفه تدريس درس عملي باكتري
  ادغام علوم پايه و باليني پزشكي

  
 ، نفيسه سادات حسيني، تهمينه نريماني٭حسين فاضلي

  
  

  چكيده
 ياندانشجو اي ازحرفهيو كمتر براساس رشته و متناسب با ن ياديمطالب بن يشترب يهمقطع علوم پا يدروس عمل يج،آموزشدر روش را :مقدمه
رشته  يدانشجو حرفه اي يازمورد ن يشتركه ب يبه نحو عملي باكتري شناسي مباحث و اجراي يطراح هدف مطالعه، با ينا. است يپزشك
  .نموده است يسهبا روش موجود مقا يانآن در روند آموزش دانشجو يرگذاريتأث مقايسه و باشد  يپزشك
نفر از  40 يبر رو يپزشك يعمل شناسي يدر درس باكتر 1388-1389دوم سال  يمسالكه در ن باشد يم يا مطالعه از نوع مداخله :ها روش
و در گروه مورد ) يجروش را(در گروه شاهد  يشگاهيآزما يتجلسه فعال12. يدانجام گرد) ترم چهارم( يهمقطع علوم پا يرشته پزشك ياندانشجو

آمده با استفاده  به دست يها داده. يدگرد يابيارز يآزمون و پرسشنامه نظرسنج مداخله با پس و يدگرد يطراح) يا حرفه يازن باروش متناسب (
  .شد يلو تحل يهتجز يآمار يها و آزمون SPSSافزار  از نرم
به  يجنتابراساس . درصد داشته است 5/8از  يشب يشبا گروه شاهد افزا يسهدر مقا يشدر گروه آزما ياننمرات دانشجو يانگينم يجنتا :نتايج
نظرات  يانگيننظر داشتندكه م اتفاق شناسي يباكتر يعمل يدر برنامه آموزش ييرو شاهد بر لزوم تغ يشآمده از پرسشنامه هر دو گروه آزما دست
 يك يازمورد ن يبا موارد كاربرد ييبه هدف آشنا يشدر گروه آزما ياندرصد از دانشجو 70از  يشدرصد بود و ب 63درصد و  91 تيببه تر

  .است يدهدرصد محقق گرد 9امر در گروه شاهد تنها  ينا يكهدر حال اند، يافتهدست  يمارستانپزشك در ب
شده  يبه مباحث عمل ياندانشجو يشترب يادگيريو  يروش مورد مطالعه فوق موجب مشاركت و عالقمند دهد ينشان م يجنتا :گيري يجهنت

 كه يدر حال ينندرشته خود را آموزش بب يازمورد ن ياست كه انتظار دارند مطالب عمل يبه نحو يواحد درس ينبه ا ياناست و نگرش دانشجو
  .پرداخته شده است ياندانشجو يا حرفه يازهايبدون توجه به ن يهبه مطالب پا يشترج آموزش بيدر روش را

  
  يعمل يشگاه، آزما)ينتگريشنا(ادغام  شناسي، يباكتر :هاي كليدي واژه

  1109تا  1102 ):5(10؛ 1389زمستان ) / نامه توسعه آموزش ويژه(ر علوم پزشكي مجله ايراني آموزش د
  

  

  
                                                 

دانشكده  شناسي، يكروب، گروه م)ياراستاد( يفاضل يندكتر حس :ولؤسنده مسنوي *
  h_fazeli@med.mui.ac.ir. يراناصفهان، اصفهان، ا يدانشگاه علوم پزشك ي،پزشك
دانشكده  شناسي، يكروبگروه م يشگاهكارشناس ارشد آزما( ينيسادات حس نفيسه
كارشناس  يماني،نر ينهخانم تهم يران؛اصفهان، اصفهان، ا يدانشگاه علوم پزشك ي،پزشك

اصفهان،  يدانشگاه علوم پزشك ي،دانشكده پزشك شناسي، يكروبگروه م يشگاه،ارشد آزما
  .يراناصفهان، ا

  مقدمه
 هاي اساسي در پايه اند كه يكي از محققين بر اين عقيده

 ).2و1(باشد انساني مي بهداشتي و درماني نيروي يها نظام
 نيازهاي با متناسب هاي آموزشي برنامه و ها طرح اگر

                                                                                 
اصالح شده و در  21/11/89به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  26/9/89اين مقاله در تاريخ 

  .پذيرش گرديده است 23/11/89تاريخ 
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  و همكاران حسين فاضلي  يا حرفه يازمتناسب با ن شناسي يباكتر يستدر
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 قادر آنها، نباشد ماعي كشورهااجت شرايط و اي حرفه
در جوامع خود به سطحي  را سالمت سطح بود نخواهند

نظر اجتماعي و اقتصادي زندگي مولدي  برسانند كه مردم از
 اساتيد كه مسائلي ترين يجد از يكي). 3(داشته باشند

افزايش سطح رضايت  امروزه با آن مواجه هستند، پزشكي
برتولمي  .ط يادگيري استاز برنامه درسي و محي دانشجويان

نااميدي  و يأس اصلي داليل از يكي كه است معتقد
محتواي  بين تناقض وجود درسي، برنامه از دانشجويان

  ).4(است آموزش ارائه هاي شكل و يادگيري
 هاي گوناگوني در يادگيري وجود دارد ، يكي از سبك
هاي مرسوم آن سخنراني است كه روشي منفعل  روش
ون اينكه دانشجو تصويري عيني از آنچه بايد بدو باشد  مي

- 5(دارد ياد بگيرد داشته باشد فقط در حافظه خود نگه مي
زادگان و همكاران با  اي كه توسط حسين در مطالعه ).6

 تيمي تدريس طرح روش كارآيي اي مقايسه بررسي عنوان
شناسي انجام  تدريس ميكروب سخنراني در و تغييريافته

ه شده اگرچه نسبت به روش سخنراني شده است نشان داد
مؤثرتر بوده ولي نتوانسته هدف اصلي آموزش را كه همان 

كيتازاتو و . باشد تأمين نمايد ربرد اصول آموزش ديده مياك
اي بين  طي مطالعه 2008همكاران در ژاپن در سال 

اند كه  هاي مختلف آموزش علوم پزشكي نتيجه گرفته روش
تري از آموزش را به  فهوم جامعتواند م هاي عملي مي روش

از طرفي در آموزش دروس ). 7(دانشجويان ارائه نمايد
عملي به دانشجويان پزشكي سؤالي كه هميشه مطرح است 
اين است كه چگونه بهترين آموزش را به دانشجويان مطابق 

   .با سطح انتظار دانشجو وكاربردي بودن آن ارائه نمود
 همديگرمتفاوت با شكيپز دانشجويان يادگيري هاي روش
 پزشكي، دانشجويان ميانر بهترين روش يادگيري د .است

متعاقب آن انجام فعاليت مذكور  روش مشاهده عملي و
هاي عملي بايد مطابق با سطح و  برگزاري كالس ).8(باشد مي

. اي آنها باشد مقطع تحصيلي دانشجويان و نيازهاي حرفه

درس آنچه كه تاكنون در تدريس مباحث عملي 
شد به  شناسي به دانشجويان آموزش داده مي باكتري

رشته و عدم درك اهميت صورت كامالً پايه و بدون توجه به 
باشد كه  ميو كاربردآن توسط دانشجويان درمقطع باليني 

هاي  شود دانشجو در پايان دوره به مهارت اين امر موجب مي
است از طرفي تجربيات نشان داده . الزم دست نيافته باشد

براساس و  )practical( هر چقدر تدريس با آموزش عملي
همراه باشد انگيزه دانشجو ) Job analysis(رشته مربوطه 

نمونه بارز اين امر در . يابد در فراگيري مطالب افزايش مي
شناسي آشنايي دانشجويان با انواع  مباحث عملي ميكروب

ني قدرت مكانيسم اثر آنها و مشاهده عي ها، ضدعفوني كننده
باشد كه در مباحث تدريسي  ضدميكروبي هر كدام مي
طبيعي است بايستي چنين . شد مرسوم به آن پرداخته نمي

با نظر خواهي از دانشجو همراه  آموزشتغييراتي در امر 
 در تواند مي كه اقداماتي از اند يكي محققين بر اين عقيده. باشد
 و حياتي امر اين در مهمي الزم نقش راهكارهاي ارائه

 به آموختگان، دانش از گرفتن بازخورد نمايد، ايفا ضروري
 آموزشي هاي سيستم و خروجي اصلي مشتريان عنوان
  .)11و10و9(است 
رو تحقيق پيش رو با هدف آموزش درس عملي  از اين

به روش  شناسي به دانشجويان رشته پزشكي ميكروب
اي براساس نيازهايي كه آنان آينده در جهت اجر جديد و

، بدين ترتيب كه مطالب وظيفه خود دارند صورت پذيرفت
سپس تأثير پايه به نحو كاربردي براي آنان ارائه شد، 
ي مند رضايتروش تدريس جديد بر ميزان يادگيري و 

دو روش به ترتيب آزمون و پرسشنامه  دانشجويان با
تر با يك  و به منظور دستيابي به نتيجه دقيق ارزيابي گرديد

دانشجويان همان رشته كه آموزش به طريق  گروه از
  .شد مقايسه صورت گرفت روتين انجام مي
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  ها روش
نفر از دانشجويان  40 روي براي  مداخلهنوع  اين مطالعه از

مقطع علوم پايه در نيمسال دوم ترم چهارم رشته پزشكي 
شناسي  در گروه ميكروب 1388- 1389سال تحصيلي

شناسي  ود كه درس باكتريدانشگاه علوم پزشكي اصفهان ب
دانشجويان به روش غيرتصادفي  عملي را مي گذراندند،

 )نفر20(و بطور تصادفي به دو گروه شاهد  گرديدند انتخاب
مباحث مورد مطالعه . بندي شدند طبقه) نفر20( و گروه مورد

در طول ترم براي گروه شاهد همان برنامه روتين عملي 
جلسه  12شد كه شامل  هاي گذشته برگزار مطابق با ترم
جلسه آموزشي به نحوي  12مورد در گروه  .درسي بود

همان برنامه روتين ولي با تأكيد ريزي و اجرا شد كه  برنامه
در روش . ارائه گرديد هاي كاربردي بودن آنها بر جنبه
كشت هاي  همانند روش شناسي اصول اوليه ميكروب روتين

قرار  ها مورد بحث و آموزش و مشخصات باكتري
ا ارائه مطالب فوق در روش جديد همزمان ب. گرفتند مي
استريليزاسيون،  همانندمباحثي با ارائه  ها رد اين روشكارب

گيري از  هاي نمونه روش ها، كننده استفاده از ضد عفوني
هاي  گيري از عفونت هاي نمونه هاي باليني و روش عفونت

امر تحقق اين همچنين در .ارائه گرديدبيمارستاني 
 شدند، مي دانشجويان نيز در ارائه مطالب مشاركت داده

قبل از هر جلسه عملي هر دانشجو يكي از  بدين ترتيب كه
ل آموزش مسؤومباحث كاربردي فوق را تحت راهنمايي 

و همكاران انتخاب نموده و در آغاز جلسه براي ساير  دوره
گر استقبال از جانب دي نمود كه خود با دانشجويان ارائه مي

دانشجويان مواجه گرديد و در ادامه استاد درس توضيحات 
  .دادند تكميلي را مي

محقق سؤال  9آوري اطالعات پرسشنامه حاوي  ابزار جمع
ضرورت تغيير در ساخته كه نگرش دانشجويان درباره 
آشنايي با  شناسي، برنامه آموزش عملي درس ميكروب

ميزان مؤثر موارد كاربردي مورد نياز دانشجويان پزشكي، 

آشنايي با مواد  هاي استريليزاسيون، بودن روش
آشنايي  گيري، هاي نمونه آشنايي با روش كننده، ضدعفوني

آشنايي با  هاي بيمارستاني، با مباحث مربوط به عفونت
ها و  تشخيص آزمايشگاهي باكتري هاي كشت، محيط

زاي آن  آشنايي با فلور مقيم هر ناحيه و عوامل بيماري
اي  مرتبه گيري مقياس مورد اندازه. شد شامل مي ناحيه

. )1جدول (بود  )زياد، زياد، متوسط و كم خيلي(اي  چهارنقطه
اساتيد به عنوان  دانشجويان و» زياد و زياد خيلي«هاي  پاسخ

هاي فعال و امكانات و تسهيالت  مفيد بودن برنامه روش
به عنوان مفيد » متوسط و كم«هاي  پاسخ فراهم شده و

در مقدمه پرسشنامه هدف كلي از . تلقي گرديد برنامهودن نب
 5ها با ارائه آن به  روايي پرسشنامه. انجام طرح بيان شد

نفر از اساتيد محترم اين رشته و پس از كسب نظرات ايشان 
گرديد و براي تأييد پايايي از  تأييد و انجام اصالحات الزم

  .استفاده شد) =85/0r( روش آزمون مجدد
و متناسب با مطالب  عملي به صورت آزمونيان دوره در پا

مقايسه ميانگين نمرات بين سپس و برگزارگرديد ارائه شده 
سؤاالت آزمون در دو  .شددو گروه شاهد و مورد ارزيابي 

گروه يكسان بوده و انتظار اين بود كه دانشجويان مورد با 
تر مسائل به همان سؤاالت پاسخ  توجه به آموزش كاربردي

سپس در پايان دوره ارزشيابي طرح  .تري را بدهند ناسبم
با دادن پرسشنامه و كسب نظر دانشجويان دو گروه شاهد 
 .و آزمايش و همچنين برگزاري آزمون صورت پذيرفت

 و SPSS-16افزار  هاي به دست آمده با استفاده از نرم داده
بين دو گروه شاهد و مورد  T student آزمون آماري

  .قرار گرفت ليلتجزيه و تح
  

  نتايج
گروه مورد و گروه ومقايسه پرسشنامه تكميلي توسط د

شاهد نشان داد كه هر دوگروه از دانشجويان تغيير در 
 اند شناسي را ضروري دانسته برنامه آموزشي عملي باكتري
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  . )درصد 65و درصد  90به ترتيب (
 بررسي نتايج پرسشنامه در گروه مورد نشان داد در اين

از دانشجويان ) زياد پاسخ زياد و خيلي(درصد  5/72 گروه
اند آشنايي با موارد كاربردي مورد نياز يك  اذعان داشته

دانشجوي پزشكي در بيمارستان براي آنهامحقق گرديده 
از درصد  10تنها  شاهدكه در گروه  است در حالي

  .اند داده نظردانشجويان به تحقق اين امر 
  

  
  
  

مبحث استريليزاسيون و آشنايي با در ارتباط با ضرورت 
دانشجوي گروه مورد  40از بين  مبحث عملي استريليزاسيون

و گروه شاهد براساس نظرسنجي انجام شده آشنايي با 
 درصد 82گروه مورد ر مبحث عملي استريليزاسيون د

 درصد 5/45گروه شاهد  در ين امراكه  شد در حالي برآورد
كننده و  ا مواد ضدعفونيدرمبحث آشنايي ب .محقق شده بود

كاربرد آن در بيمارستان در دو گروه شاهد و مورد به 
به اين هدف دست يافته درصد  70و درصد  5/37ترتيب 
گيري از بيماران  هاي نمونه ارتباط با آموزش روش در .بودند

و نحوه ارسال هر نمونه به آزمايشگاه در دانشجويان گروه 
محقق  درصد 63ه شاهد و دانشجويان گرو درصد 97مورد 
ضرورت آشنايي عملي دانشجويان با فلور مقيم هر . گرديد

و درصد  91ناحيه از بدن در گروه مورد و شاهد به ترتيب 

  . بود درصد 5/55
كه تا چه حد ارائه آموزش در زمينه  در ارتباط با اين

هاي كشت و مواد متشكله آنها و نيز آموزش  محيط
اي يك ي به طور تفصيلي برهاي تشخيص ازمايشگاه روش

درهردو گروه بيش از دانشجوي پزشكي ضرورت دارد 
اند ارائه اين مطالب براي  درصد آنان ابراز نموده 5/72

  . باشد دانشجوي پزشكي ضروري نمي
 كه مداخله در مورد آنهاي مقايسه ميانگين نمرات دانشجويان

 با دانشجوياني كه تدريس به روش )گروه مورد( انجام شد
نشان داد ميانگين نمرات در ) گروه شاهد( روتين انجام شد

  .افزايش رشد داشته استدرصد  5/8گروه مورد به ميزان 
  

  بحث
شناسي عملي  اين مطالعه با هدف آموزش درس باكتري

پزشكي به دانشجويان رشته پزشكي براساس نيازهاي 
دهد  نتايج نشان مي. شغلي آنها طراحي و اجرا گرديده است

تغيير در مورد مطالعه و شاهد گروه شجويان هر دو دان
 اند شناسي را ضروري دانسته برنامه آموزشي عملي باكتري

بديهي است زماني كه . )درصد 65و درصد  90به ترتيب (
تر و كارآمد را تجربه كند  دانشجو روش آموزشي مناسب

بر ضرورت تغيير در روش روتين بيشتر تأكيد خواهد 
آمده باال در دو  به دستنتايج  معنادار داشت كه اختالف

  ).<05/0p(شود  گروه نيز از همين امر ناشي مي
آموزش  امروزه در امر آموزش به اثبات رسيده است،

براساس تجربه و فعاليت آزمايشگاهي بر آموزش تئوري 
هاي  دهد كه فعاليت ها نشان مي ارجحيت دارد ولي بررسي

در حد انتظار نقش خود  عملي و آزمايشگاهي نتوانسته است
تواند داليل  كه اين امر مي را در امر آموزش ايفا نمايد

ين اين عوامل تر مهمجمله يكي از  متعددي داشته باشد و از
عدم تناسب فعاليت آزمايشگاهي آموزش داده شده با 

از وظايف ). 8(باشد اي آينده دانش آموخته مي نيازهاي حرفه
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باشد كه  ايجاد خالقيت مي مهم يك سيستم آموزشي كارآمد
گردد و  پذير مي با مشاركت مستقيم دانشجويان امكان

ها  ين اين عرصهتر مهمجلسات آزمايشگاهي يكي از 
اي كه در ارتباط با درس  در مطالعه). 14و13و12(باشد مي

شناسي دانشجويان پزشكي صورت گرفته، نشان  ميكروب
ها  زمايشگاهدر آ روتين مورد استفادهداده شده است روش 

كه همان ارائه مطالب كاربردي به صورت تئوريك و 
و لذا ضرورت  )15(روش مفيدي نبوده است سخنراني است
هاي آزمايشگاهي با  هاي تدريس عملي فعاليت تغيير در روش

  .شود ديد كاربردي كردن آنها احساس مي
هاي مهم يك سيستم آموزشي آشنا نمودن  يكي از رسالت
آنچه كه آنان آينده در رشته اختصاصي  يادگيرندگان با

خود با آن روبرو خواهند شد و نيازمند هستند كه ياد 
در روش روتين تدريس درس ). 4(باشد بگيرند مي

درصد محقق  10آزمايشگاه عملي اين امر تنها به ميزان 
شده كه خود ناكارآمد بودن چنين روش تدريسي را 

نصب و  عه موسويو مطال) گزينه دو پرسشنامه(رساند  مي
كند كه تنها پرداختن تئوريك به  همكاران نيز تأكيد مي

در ). 15(اي در آموزش عملي كافي نيست نيازهاي حرفه
درصد  5/72روش جديد مورد بررسي در اين مطالعه 

اند آنچه يك دانشجوي پزشكي در  دانشجويان ابراز داشته
ر بندد هاي عفوني بايد عمالً بداند و به كا زمينه بيماري

محقق شده است كه خود حاكي از موفقيت روش فوق در 
باشد و شايد دليل اصلي اين امر به  تدريس اين درس مي

هاي عملي به دنبال ارئه مطالب تئوريك  كار بستن روش
باشد كه توسط محققين زيادي اين امر نيز آزموده و  مي

  ). 13و12(امروزه به اثبات رسيده است
گيري ميزان  ها و ابزارهاي مناسب در اندازه يكي از روش

باشد كه از جمله  يادگيري دانشجويان انجام آزمون مي
توان به آزمون عملي از مطالب مورد تدريس اشاره  مي

نتايج آزمون در اين مطالعه و مقايسه آن در دو گروه . نمود

دهد در گروهي كه روش تدريس بر آموزش عملي  نشان مي
ان با كاربردي بودن آن در آينده شغلي صورت همزم

پذيرفته افزايش قابل قبولي در نمرات نسبت به گروه شاهد 
بود  معنادار اند كه از نظر آماري اختالف از خود نشان داده

  )<05/0pدرصد با  5/8(
اشاره نموده است يكي از مباحث مهم  2011فالنگان در سال 
ان بكار گرفته شود و هاي مختلف بيمارست كه بايد در بخش

الزم است كادر پزشكي با آن آشنا باشند اصول 
). 16(باشد ها مي كننده استريليزاسيون و استفاده از ضدعفوني

تا حد زيادي به اين مهم دست يافته  فوق انجام شدهمطالعه در
حال آن كه در روش روتين اين ) درصد 5/82 گروه مورد( شد

د كه تعداد كمتري از ش مباحث به نحوي آموزش داده مي
كردند  ي و ضرورت آن را درك ميمند رضايتدانشجويان 

ناشي از اين  تواند و اين ختالف مي )درصد 45گروه شاهد (
ا امر باشد كه در روش روتين مربي يا استاد خود فعاليت ر

كند و دانشجوصرفاً با مشاهده آن يادگيري به عمل  اجرا مي
ديد دانشجو مستقيماً خود در د، در حالي كه در روش جورآ مي

  .شود اجرا و فعاليت دخالت داده مي
هاي ميكروبي نشان داده است كه  مطالعات در زمينه بيماري

استفاده از آنها و كاربرد  كننده، عفوني مواد ضد آشنايي با
از عوامل مهم در پيشگيري از  آن در مراكز بيمارستاني

شده با توجه به در تحقيق انجام  .)17(باشد ها مي عفونت
اينكه دانشجويان گروه مورد نسبت به كاربرد علم 

شناسي در بالين بيماران آگاهي بيشتري پيدا كردند  ميكروب
گروه مورد ( ضرورت اين موضوع را نيز بيشتر درك كردند

  ).درصد 5/37، گروه شاهد درصد 70
ازمباحث مهم ديگر كه بايستي به آن توجه شود و در 

اي دارد  ها اهميت قابل مالحظه بيماريتشخيص و درمان 
گيري و ارسال نمونه هاي با كيفيت به  هاي نمونه روش

اين  هر دو گروه شاهد و مورد به اهميت. باشد آزمايشگاه مي
آگاه بودند و در گروه مورد با ارائه مباحث مرتبط آشنايي  امر
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، درصد 95گروه مورد ( دانشجويان فراهم گرديد الزم براي
آشنايي با فلور مقيم هر ناحيه در  ).درصد 65اهد گروه ش

زاي آن  هاي مقيم هر ناحيه از عوامل بيماري تفكيك باكتري
در نظرسنجي  در روش جديد .باشد ناحيه حائز اهميت مي

انجام شده دانشجويان گروه مورد از مطالب ارائه شده در اين 
 ،درصد 90گروه مورد ( ي بااليي داشتندمند رضايتارتباط 

  ).درصد 55گروه شاهد 
در اين مطالعه هردو گروه مورد مطالعه بر عدم نياز تدريس 

شناسي و  هاي كشت باكتري مفصل مباحثي همانند محيط
هاي  مواد متشكله آنها و نيز جزئيات روند انجام روش

 5/72بيش از (اند  تشخيصي در آزمايشگاه تأكيد داشته
يك پزشك ساخت ، بديهي است از آنجايي كه وظيفه )درصد

باشد و نيز جايگاه  هاي كشت نمي و يا خريد چنين محيط
پزشك خود آزمايشگاه نيست و اين امر وظيفه متخصصين 
شاغل در آزمايشگاه همانند متخصصين و كارشناسان 
علوم آزمايشگاهي است لذا تدريس و آموزش عملي اين 
موارد به دانشجويان پزشكي ضرورت نداشته و كافي است 

زشك از روند كلي يك فرآيند ازمايشگاهي اطالع داشته يك پ
 اين پيامدهاي آموزشي مفيد حاصل از اجراي ازباشد، 
مشاركت بيشتر دانشجويان در ارائه توان به  مي برنامه

نگرش تغيير در  ،شركت در مباحث كالسي مطالب و
دانشجويان به اين واحد به عنوان يك واحد مفيد و 

شتر لزوم گذراندن اين واحد براي درك هرچه بي ،كاربردي
شناسي  افزايش ميانگين نمرات درس باكتري ،دانشجويان

 تر و مشاركت بيشتر عملي پزشكي با ايجاد مباحث كاربردي
محقق  اشاره نمود و اين مطالعهدانشجويان در درس 

نمودن تدريس مباحث كاربردي مورد نياز دانشجوي رشته 
ورت تغيير در برنامه رض و در بيمارستان پزشكي عمالً

 شده است شناسي عملي كه قبال تدريس مي آموزش باكتري
هايي جدا  طبيعي است اجراي چنين برنامه. نمايد را تأييد مي

از اثرات مفيدي كه در باال اشاره شد و خواهد داشت با 
وسايل بيشتر  و نياز به فراهم آوردن موادمشكالتي از قبيل 

 ،زماني در ارائه مطالب محدوديت، جهت برگزاري كالس
را نيز  ضرورت همكاري مراكز درماني در اجراي اين طرح

لين آموزش مسؤوبه همراه دارد كه مستلزم همكاري 
  .باشد مي

  
  گيري نتيجه
هاي اين مطالعه نشان داد كه در گروه آزمايش  يافته

شركت در  دانشجويان مشاركت بيشتري در ارائه مطالب و
نگرش آنها به اين واحد به عنوان  داشته و مباحث كالسي

همچنين . يك واحد مفيد و كاربردي تغيير يافته است
احساس  دانشجويان لزوم گذراندن اين واحد را بيشتر

تر افزايش ميانگين نمرات  با ايجاد مباحث كاربردي. كنند مي
شناسي عملي پزشكي در گروه آزمايش  درس باكتري

مه آموزش ضرورت تغيير در برنا برجسته بود و
اميد است با  .شود شناسي عملي كامالً احساس مي باكتري

همكاري بيشتر مراكز درماني و دانشكده ها، امكانات الزم 
  .هايي هرچه بيشتر فراهم گردد براي چنين آموزش
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Teaching practical medical bacteriology accommodate with job analysis 
 

Fazeli Hossein, Hosseini nafiseh sadat, Narimani tahmineh 
 

Introduction: In routine procedure, education of practical medical bacteriology is not related with job analysis. 
The aim of this study was designing and performance of practical medical bacteriology education based on job 
analysis.  
Methods: This interventional study was performed in second semester in 1388-1389 in the practical course of 
bacteriology for 40 second-year medical students. The students randomly were divided to two groups (control, 
case) and education was performed according to routine and new process and evaluated with questionnaire and 
posttest. Data analysis was done by SPSS. 
Results: The mean of exam results in case group shows an increase of  8.5% comparing with control group 
According to questionnaire results all of the students were agree with necessity of change in educational program 
of practical bacteriology (63 and 91 in case and control group respectively). At the end of course, more than 70% 
of students in the case group achieved to the aims of the course (this was 9% in control group). 
Conclusion: The results of this study showed this method cause to more co-operations, interesting, and learning 
in practical courses. This new procedure is more related with job analysis comparing with routine methods. 
Students expect to learn issues that are more practical while common teaching methods address basic subjects 
regardless of the professional needs of students. 
 
Key words: bacteriology, integration, laboratory  
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