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 يها رشته انيدانشجو دگاهيد از يشناس ويروسدرس  ينيضرورت بازب
  يشگاهيو علوم آزما يپزشك

  
  *انيليجل يزيعز دفري، يغفار مابراهي محمد، فدايي فاطمه، هما خجسته فر، يصادق رامي، ميمق يفرانك خلج

  
 

  چكيده
د موجب كاهش توان مي آن ياست كه آموزش ناكاف يعلوم پزشك يها در رشته تيازدروس با اهم يشناس ويروسدرس مقدمه: 

درس  نيا يعلوم پزشك يها از دانشگاه ياريكه در بس يدر حال ،گردد شگاهيو آزما كينيدر كل يروسيو يها يماريب يصيتشخ يها مهارت
و علوم  يپزشك يها رشته انيدانشجو دگاهيد يمطالعه با هدف بررس نيا. شود مي ائهار يولوژيكروبياز آموزش م يبه صورت بخش كوچك

  . ديانجام گرد يشناس ويروس درس نگريضرورت بازدر مورد  همدان و كرمانشاه يشگاهيآزما
سال آخر علوم  انيو دانشجو يرشته پزشك يو كارورز يدوره كارآموز انيبا مشاركت دانشجو، حاضر يمقطع يفيتوصپژوهش : ها روش

 ها داده. انجام شد1395 اول مساليدانشجو در ن 275 از يهمدان و كرمانشاه به صورت سرشمار يدر دو دانشگاه علوم پزشك يشگاهيآزما
، يتنيمن وو  مستقل يها نمونه tآزمون و  يفياز روش آمار توص هبا استفاد ها داده و ديگرد آوري جمع ساخته اي محقق توسط پرسشنامه

  . شد ليتحل
را جزء  يشناس ويروساز) درس  %)8/79نفر ( 67 يشگاهيعلوم آزما انيدانشجوو  %)7/80( نفر154 يپزشك انيدانشجو اكثر نتايج:

با  يشگاهيعلوم آزما اني%) از دانشجو6/47نفر ( 40و يپزشك انياز دانشجو %)3/49نفر ( 94 نيند؛ همچندانست مي تيدروس با اهم
 طيي مح طهيتنها در ح يشگاهيعلوم آزما انيدانشجو دگاهينمرات د نبي نتايج نشان داد. درس موافق بودند نيواحد ا تعداد شيافزا

كدام از  چيدو جنس در ه در يپزشك انيدانشجو دگاهينمرات د نبي ، اما)P=026/0شد ( دهيدو جنس د نيب يتفاوت معنادار يآموزش
  مشاهده نشد. يها تفاوت معنادار طهيح

در  يو بازنگر رييند و با تغدانست مي در رشته خود تيرا جزء دروس با اهم يشناس ويروس انيدانشجو ها افتهيبر اساس گيري:  نتيجه
درس  نيا يدر برنامه آموزش يبازنگر، نيدر بال يشناس ويروسكاربرد درس  و تيبا توجه به اهم. و واحد درس موافق بودند ها سرفصل
  . رسد مي ربه نظ يضرور

  
  بينيباز، يشگاهيعلوم آزما انيدانشجو، يشناس ويروس، يپزشك انيدانشجوهاي كليدي:  واژه
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، يشناس كروبي)، گروه ماري(دانش انيليجل يزيعز ديفردكتر نويسنده مسؤول:  *

  azizijalilian@yahoo.com. رانيهمدان، همدان، ا يدانشگاه علوم پزشك
دانشگاه علوم  ان،يمركز پژوهش دانشجو ،يپزشك يدانشجو، ميمق يفرانك خلج

 ريام دكتر؛ )faranak.khalaji@yahoo.com( .رانيهمدان، همدان ، ا يپزشك
مادر  قاتيمركز تحق، ييو ماما يپرستار ي دانشكده، يگروه پرستار، )اري(استاد يصادق

)؛ هما ambehrad@yahoo.com( همدان، همدان يدانشگاه علوم پزشك، و كودك
 يدانشگاه علوم پزشك ان،يمركز پژوهش دانشجو ،يپزشك يدانشجو، خجسته فر

، ييفاطمه فدا ؛)homa.khojaste@gmail.com(. رانيهمدان، همدان ، ا
همدان، همدان ،  يدانشگاه علوم پزشك ان،يمركز پژوهش دانشجو ،يپزشك يدانشجو

  مقدمه
و  رييدر حال تغ علوم دائماً ريهمچون سا يدانش پزشك

سال به طور متوسط  4-5كه هر  يتحول است به طور
 ني؛ اشود مي % آن كهنه75سال  8-10و در طول  50%

                                                                              
 يدانشجو، يغفار ميمحمد ابراه، )fateme.fadaei4103@gmail.com(. رانيا

دانشگاه علوم  يدندانپزشك ي دانشكده ،يدندانپزشك قاتيمركز تحق ،آمار يدكترا
  )ghaffarimohammad67@yahoo.com(. رانيرشت، ا الن،يگ يپزشك

  29/11/96 تاريخ پذيرش:، 3/11/96، تاريخ اصالحيه: 3/8/96 مقاله: تاريخ دريافت
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جامعه  يها ازين زيدر نظام سالمت و ن راتييسرعت تغ
است به  يدر آموزش علوم پزشك يلزوم بازنگر انگريب

متحول داشته  يتحال يآموزش يها كه برنامهاي  گونه
 يكه آمادگ يازيمورد ن يباشند تا بتوانند كادر درمان

را داشته باشند  كميو  ستيبا مشكالت قرن ب ييارويرو
 گسانيبه نقل از جان لودو ي)؛ غفار1(ندينما تيترب

)Ludvigsson (جوامع امروز را  ياصل يها يژگياز و يكي
وجود ، آموزشي  هاز جمله در زمين ها زمينهي  در همه

معتقد است كه به منظور  يداند؛ و مي تغييرات ناگهاني
آموزش با سازي  ايجاد تغييرات مورد نياز جهت هماهنگ

پزشكي نيازمند يك رويكرد جديد و اي  حرفه يازهاين
  . )2(برابر با رشد لگاريتمي دانش روز هستيم، دانش نو

 ديمختلف با يها در كشور يآموزش يها و برنامه ها طرح
آنها در  ياجتماع طيو شرااي  حرفه يها ازيمتناسب با ن

كه  ييها بخش نياز مهم تر يكيمختلف باشد و  يها طهيح
 قرار يآموزش يها برنامه تأثيرتحت  ميبه طور مستق

 يدرمان يسالمت و خدمات بهداشتي  حوزه رديگ مي
  . )3(است
آموزش پزشكي ي  مقطع در دوره نيپايه كه اول علوم

در پيشرفت تحصيلي و فهم دقيق  ييبسزا تأثيراست 
از  يكي. )4(هاي بعدي پزشكي عمومي دارد مطالب دوره

درس  شود مي دوره ارائه نيكه در ا يدروس
در  يشناس ويروسدانش  تياهم. است يشناس ويروس

پس از كشف . ستين دهيپوش يامروز بر كس يايدن
 يشناس ويروسعلم ، زايماريبه عنوان عوامل ب ها روسيو

كه  ينمود به طور شرفتيپ عيبه طور مداوم و سر
و  يمولكول يولوژبي– يكياز مطالعات ژنت ياريامروزه بس

نهاده  ابن ها روسيبر مبنا و اساس مطالعات و يميوشيب
در انواع  ها و نقش آن ها روسيارتباط و. شده است

)؛ 5است( دهيبه اثبات رس ها از سرطان يمختلف
روند  رياخ يها سالدر  زين يروسيو دينوپد يها يماريب

 وعي)؛ با ش6(در سراسر جهان داشته است يشيرو به افزا
معطوف  شياز پ شيب يتوجه جهان ها يماريب نيا

  . )7(ستا دهيگرد ها روسيو
با  انيباشد كه دانشجواي  به گونه ديدرس با نيا سيتدر 

و  يصيتشخ يارهايمع ينيبال يها ورود به حوزه
 يروسيو يها يماريرا در خصوص ب ياطالعات كاف

 انيم نيدر ا. )8(رنديداشته باشند و در عمل به كار گ
اي  ژهيو تياز اهم يشگاهيو علوم آزما يپزشك يها رشته

 انيمناسب در دانشجو موزشفقدان آ. دهستنبرخوردار
ي ها تواند منجر به پايين آمدن مهارت مي دو رشته نيا

صدمات جبران  دتوان ميدر آنان گردد كه خود  يصيتشخ
و درمان  صيتشخ، يريشگيپي  را در حوزه يريناپذ

صدمات شامل عدم  نيا .)9(به بار آورد ها يماريب
 نيبافتراق  ييعدم توانا، ها يماريبه موقع ب صيتشخ

روز افزون  وعيو ش يياياز باكتر يروسيو يها يماريب
خطرات  جاديا، مقاوم به دارو يها يو باكتر ها روسيو

ست كه در ا يحال در نيا. است يكادر درمان يبرا يشغل
كشور درس  يعلوم پزشك يها از دانشگاه ياريبس

از آموزش  يبه صورت بخش كوچك يشناس ويروس
 نيرسد ا نمي و به نظر شود ميارائه  يولوژيكروبيم

 ينيدرس با مباحث بال نيا تيواحد متناسب با اهم عيتوز
  . )7(باشد
 يواحد تئور كيدر قالب  يشناس ويروس، يبرنامه فعل در

و دو واحد  يپزشك انيبه دانشجو هيدر دوره علوم پا
علوم  انيبه دانشجو يواحد عمل كيو  يتئور
 ها سالدرس  نياي  برنامه. گردد مي ارائه يشگاهيآزما

 در محتوا و سرفصل درحال اجرا رييست كه بدون تغا
آموزش ي  برنامهي  سهيمقا ضوعكه با مواي  مطالعه. است
با چند دانشگاه از نقاط مختلف  رانيدر ا يعموم يپزشك

شكاف  كه است نشان داده، است دهيبه انجام رس ايدن
 رانيبا ا ها آن دانشگاه يآموزشي  برنامه نيب يعيوس

  . )2(وجود دارد
 ينيبال يها كه وارد حوزه يانيدانشجو اين كهبه  باتوجه
قرار  يبا مسائل حرفه پزشك ميدر برخورد مستقاند  شده
محتوا و ، كاربرد زانيراجع به م شانيقضاوت ا اند، گرفته
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مهم و  اريبس دتوان مي، نيدر طب بال هيدروس پا تياهم
ن مسؤوال اريرا در اخت يديباشد و اطالعات مف يكاربرد

 يها قرار دهد تا بتوانند به اصالح برنامه يعال زشآمو
جامع و منطبق با  يآموزش يها روش نيتدو زيو ن يكنون

به اهداف  يابيدست راينظام سالمت بپردازند؛ ز يها ازين
منظم آن در مراحل  شيبا پا، هر برنامهي  شده نييتع

 نياست و ا ريپذ امكان جياجرا و حصول نتا، نيمختلف تدو
 ييبسزا تيجامعه اهم كي شرفتيپ ديكل عنوانامر به 

  . )10(دارد
 يمشابهي  تنها مطالعه هاي انجام شدهياساس بررس بر

در دانشگاه علوم  يپژوهش، بدست آمد نهيزم نيكه در ا
 انيآن را دانشجو يآماري  كه جامعه، مشهد بود يپزشك
نشان  جينتا ،دادند مي ليتشك هيدر مقطع علوم پا يپزشك

و  يشناس ويروس سدر تياهم زانيم انيداد اكثر دانشجو
اي  حرفهي  ندهيو آ ينيدرس را با مباحث بال نيارتباط ا

 اين كهبا توجه به . )7ند(دانست مي اديز يليتا خ اديز، خود
پزشكان و كاركنان  ،ها يماريب صيدو عنصر مهم در تشخ

كه وارد مقاطع  يانيدانشجو زيو ن هستند ها شگاهيآزما
تري  نظرات جامع ندتوان مياند  شده يو كارورز يكارآموز
در ، داشته باشند هيمقطع علوم پا انيدانشجو نسبت به

و علوم  يپزشكي  دو رشته انيپژوهش حاضر دانشجو
، شده بودند ينيبال يها كه وارد حوزه يشگاهيآزما

مطالعه با هدف  نيمخاطب قرار گرفتند؛ لذا اي  جامعه
 يشگاهيو علوم آزما يتعيين ديدگاه دانشجويان پزشك

رمانشاه در خصوص علوم پزشكي همدان و ك نشگاهدا
آموزشي درس  در برنامه يضرورت بازبين

  . ديانجام گرد يشناس ويروس
  

  ها روش
شامل  يآماري  جامعه ،يمقطع يفيمطالعه توص نيادر

 زيو ن يپزشك يو كارورز يمقاطع كارآموز انيدانشجو
بود و  يشگاهيعلوم آزما 8و  7ترم  انيدانشجو
در اين  .ديانجام گرد يبه روش سرشمارگيري  نمونه

 يورود به مطالعه برا ارينفر وارد شدند؛ مع 300 مطالعه
در مقاطع  لياشتغال به تحص يپزشك انيدانشجو
علوم  انيدانشجو يو برا يو كارورز يكارآموز

در ترم هفت و هشت  لياشتغال به تحص يشگاهيآزما
 ليشركت در مطالعه و تكم يبرا لياظهار عدم تما. بود

  . حذف از پژوهش بود يها ارياز مع پرسشنامهناقص 
اطالعات شامل يك پرسشنامه  يگردآور ابزار
قسمت اول پرسشنامه شامل . بود يدو بخش ساخته محقق

رشته و ترم تحصيلي و مقطع ( اطالعات جمعيت شناختي
ي  طهيدر چهار ح سؤال 15دانشجو) و قسمت دوم 

، )3تا  1ي ها سؤال( يشناس ويروسضرورت درس 
 يوزشآم طيمح، )8تا  4 يها سؤال( يبرنامه آموزش

تا  12ي ها سؤال( سي) و روش تدر11تا  9ي ها سؤال(
  . ) بود15
در مورد ضرورت درس  يتسؤاالاول ي  طهيح

اي  و حرفه يشغلي  ندهيو ارتباط آن با آ يشناس ويروس
 عيدوم در مورد توزي  طهيح. دانش آموختگان بود

ي  و برنامه يسيتدر يها سرفصل، يليتحص يها واحد
كالس و  طيشرا سوم مربوط بهي  طهيح. بود يآموزش
ي  طهيحو  انيانشجود يريادگيبر  آنتأثيرو  ها شگاهيآزما

 ياصول آموزش تيرعا تأثيردر مورد  يتسؤاالچهارم 
 بر انيبا دانشجو يو يتوسط استاد و ارتباط علم

  درس بود  نيآنان در ا شرفتيو پمندي  عالقه
 يليخ -0امتيازي ( 5اساس مقياس ليكرت ت بر سؤاالاين 
) طراحي اديز يليخ-4 اديز -3 متوسط - 2كم  - 1كم 

پرسشنامه از نظر  ييبراي سنجش روايي محتوا. گرديد
و  CVRبر اساس  جيمتخصص استفاده شد و نتا نيچند

CVI  آنان در  يبود و نظرات اصالح 7/0و  1برابر با
، ييايبراي سنجش پا د؛يپرسشنامه اعمال گرد

نفر  20 يبرا لوتيپا كيآماده شده با انجام ي  پرسشنامه
 يدرون يهمسان بيو ضر ديگرد ليتكم انياز دانشجو
  . به دست آمد 83/0كرونباخ)  يآلفا بي(ضر پرسشنامه

 تيشامل جلب رضا يپژوهش مالحظات اخالق نيا در
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قبل از  حيتوض، آگاهانه شركت كنندگان در پژوهش
داف پژوهش و محرمانه بودن پرسشنامه در مورد اه

  .شد تياطالعات اشخاص رعا
 ليمحل تحص يها محققان با حضور در دانشگاه

ي  تابعه يها مارستانيمختلف ب يها و بخش انيدانشجو
 هيبا ارائه اطالعات الزم جهت توج مذكور يها دانشگاه
، وارد كردن اطالعات حينسبت به نحوه صح انيدانشجو

حاضر در  يپزشكي  رشته انيدانشجو نيپرسشنامه را ب
حاضر  يشگاهيعلوم آزماي  رشته انيو دانشجو ها بخش

 عيتابعه توز يها مارستانيب شگاهيدر دانشگاه و آزما
 ها روز پرسشنامه ندر هما ليكردند كه پس از تكم

با  ها داده ليتحل، ها داده آوري جمعپس از . شد آوري جمع
 سطح. گرفتانجام  SPSS-21 افزار استفاده از نرم

 يدرصد در نظر گرفته شد و برا 5 ها آزمون يدارمعنا
و انحراف  نيانگي(م يفياز آمار توص ها داده فيتوص
 )مستقل يها نمونه t(آزمون  ي) و آمار استنباطاريمع

از  يكيدر  اين كهبا توجه به  نيهمچن. استفاده شد
مورد  يها انجام شده فرض نرمال بودن گروه يها سهيمقا
 زين يتنيبرقرار نبوده است از آزمون من و سهيمقا

  . استفاده شد
  

  نتايج
از تعداد شد  عيتوز پرسشنامه 300پژوهش تعداد  نيدر ا
توسط  پرسشنامه 290شده  عيتوزي  پرسشنامه 300

كه به طور  ييها پرسشنامهشد؛  آوري جمعپژوهشگران 
 275 تيو در نها ديشده بودند حذف گرد ليناقص تكم
 ييگو پاسخدرصد (قرار گرفت زيمورد آنال پرسشنامه

92%(.  
%) در 5/69( يپزشك يدانشجو 191حاضر ي  در مطالعه

 زي) ن%5/30( جودانش 84و  يو كارورز يمقاطع كارآموز
ي  در رشته. بودند يشگاهيعلوم آزما يانيپا يها در ترم
 46%) زن و 9/75نفر( 145شامل  انيدانشجو يپزشك

 15، 8%) آنان ترم 3/17(نفر 33%) مرد بودند كه 1/24نفر(

 )%8/6(نفر  13، 10ترم  )%9/31(نفر 61، 9ترم  %)9/7(نفر
و  13ترم  %)7/4( نفر 13، 12ترم  )%22(نفر 42، 11ترم 

در . كردند مي ليتحص 14در ترم  زيآنان ن )%4/9(نفر 18
 55شامل  انيدانشجو زين يشگاهيعلوم آزماي  رشته

 60بودند كه  %) مرد5/34نفر( 29و  %) زن5/65نفر(
  . بودند 8ترم  )%6/28(نفر 24و 7%) آنان ترم4/71(نفر

نفر  67و  يپزشك اني%) از دانشجو7/80(نفر  154 تعداد
درس  يشگاهيعلوم آزما اني%) از دانشجو8/79(

 خودي  در رشته تيرا جزء دروس با اهم يشناس ويروس
 يپزشك انيازدانشجو )%3/49(نفر 94 نيهمچن، نددانست مي
ضرورت  يشگاهيعلوم آزما انيدانشجو )%6/47(نفر 40و

 اديز يليتا خ اديدرس را ز نيتعداد واحد ا شيافزا
نسبت به  انينظرات دانشجو مشروح. كردند يابيارز

 1 در جدول يشناس درس ويروس ينيضرورت بازب
  .آورده شده است

 سؤال كيبه تفك انيدانشجو يده پاسخ نيتفاوت ب يبررس
 نيجنس و رشته انجام شد؛ در ب كيبه تفك طهيو در هر ح

 طيمحي  طهيتنها در ح يشگاهيعلوم آزما انيدانشجو
شد  دهيدو جنس د نيدر ب يتفاوت معنادار يآموزش

)026/0=P( نيانگيم كننده مردان شركت طهيح نيكه در ا 
 انينمرات دانشجو نيانگياز زنان داشتند (م يرباالت نمرات

 48/13±30/0مرد انيدانشجو نيانگمي و 49/12±25/0زن 
 يپزشك انيدانشجو دگاهينمرات د نبي در. )2(جدول)بود

 يتفاوت معنادار ها طهيكدام از ح چيجنس در ه كيبه تفك
  .)3(جدولمشاهده نشد

 زيرشته ن كيبه تفك طهيدر هر ح انيدر نمره كل دانشجو
 نيب يتفاوت معنادار يآموزش طيمحي  طهيتنها در ح

 طهيح نيكه در ا )P=001/0( شد دهيد انيدانشجو
داشتند  يباالتر نيانگيم يشگاهيعلوم آزما انيدانشجو

 نيانگمي و 95/11±14/0يپزشك انيدانشجو نيانگي(م
  . )بود 83/12±19/0 يشگاهيعلوم آزما انيدانشجو
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  يشناس ويروسدرس  ينينسبت به ضرورت بازب شركت كنندگان دگاهيد نسبي و مطلق يفراوان توزيع :1جدول 

  خيلي كم  كم  متوسط  زياد خيلي زياد رشته 
)8/18( 36 پزشكي منيي در رشتهشناس ويروسميزان اهميت درس   )9/61(18  )9/9(19  )9/8(17  )5/0(1  

علوم
  آزمايشگاهي

)25(21)8/54(46  )13(11  )6/3(3  )6/3(3  

  0  13)8/6(  18)4/9( 125)4/65(  35)4/18( پزشكي ي در حرفه منشناسويروسميزان موارد مواجه و نياز به علم 
علوم

  آزمايشگاهي
)8/29(25  )50(42  )4/15(13  )8/4(4  0  

  0  11)8/5(  34)8/17( 115)2/60(  31)2/16( پزشكي منايو حرفهي با عملكرد شغليشناس ويروسارتباط يادگيري درس 
علوم

  آزمايشگاهي
)2/26(22  )50(42  )19(16  )8/4(4  0  

  22)5/11(  65)34(  41)5/21(  52)2/27(  11)8/5( پزشكي منيمناسب بودن توزيع واحدهاي تحصيلي در رشته
علوم

  آزمايشگاهي
)2/20(17  )6/22(19  )9/17(15  )3/33(28  )6(5  

  1)5/0(  15)9/7(  73)2/38(  77)3/40(  25)1/13( پزشكي يشناسويروسي درس ها ضرورت در تغيير سر فصل
علوم

  آزمايشگاهي
)3/14(12  )4/33(28  )9/36(31  )13(11  )4/2(2  

  13)8/6(  40)9/20(  44)23(  70)7/36(  24)6/12( پزشكي يشناس ويروسنياز به افزايش واحد درس 
علوم

  آزمايشگاهي
)7/10(9  )9/36(31  )1/32(27  )5/15(13  )8/4(4  

،ژنتيك،ي بعد از دروس ايمونولوژيشناس ويروسلزوم ارائه درس 
  ي و بيوشيميشناس باكتري

  1)5/0(  8)2/4(  45)5/23(  96)3/50(  41)5/21( پزشكي
علوم

  آزمايشگاهي
)31(26  )44(37  )2/20(17  )8/4(4  0  

آموزشيبرنامهتدويندرباليندرويروس درس كاربرديجنبهبهتوجه
  دارد ضرورت

  0  10)2/5(  23)12( 100)4/52(  58)4/30( پزشكي
علوم

  آزمايشگاهي
)25(21  )7/60(51  )1/13(11  )2/1(1  0  

تربيشيادگيريجهتهاآزمايشگاهو ها كالس شرايط ضرورت بهبود
  دانشجويان

  2)1(  5)6/2(  25)1/13(  94)3/49(  65)34( پزشكي
علوم

  آزمايشگاهي
)1/57(48  )7/35(30  )6(5  )2/1(1  0  

به جهت يادگيريتدريسيهاكالسدر دانشجويان تعداد ضرورت كم بودن
  تر بيش

  1)5/0(  11)9/5(  57)8/29(  65)34(  57)8/29( پزشكي
علوم

  آزمايشگاهي
)1/38(32  )9/36(31  )19(16  )8/4(4  )2/1(1  

  2)1(  8)2/4(  41)5/21(  84)44(  56)3/29( پزشكي ي صبحهاكالسي درشناسويروسدروس تخصصي مانندي ضرورت ارائه
علوم

  آزمايشگاهي
)8/48(41  )3/33(28  )5/15(13  )4/2(2  0  

رعايت اصول آموزشي توسط استاد بر عالقه دانشجويان به مباحثتأثير
  درسي و يادگيري آنان

  0  1)5/0(  14)3/7(  88)1/46(  88)1/46( پزشكي
علوم

  آزمايشگاهي
)5/53(45  )5/40(34  )6(5  0  0  

جهتدانشجويانعالقهميزانبراستاد توسط آموزشي اصولرعايتتأثير
  كالس در حضور

  0  1)5/0(  8)2/4(  87)5/45(  95)8/49( پزشكي
علوم

  آزمايشگاهي
)9/61(52  )1/32(27  )8/4(4  )2 /1(1  0  
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درس  ينينسبت به ضرورت بازب يشگاهيعلوم آزما انيدانشجو دگاهيدي  نمره اريو انحراف مع نيانگيمي  سهيمقا :2جدول 
  ها طهيح كيبر حسب جنس به تفك يشناس ويروس

  سطح معناداري  ي من ويتني مقدار آماره انحراف معيار±ميانگين گروه  حيطه
  698/0 757 89/11±25/0 زن  شناسي ضرورت درس ويروس

 10/12±40/0 مرد

  333/0 5/695 70/17±30/0 زن  ي آموزشيبرنامه
 72/18±54/0 مرد

  026/0 566 49/12±25/0 زن  محيط آموزشي
 48/13±30/0 مرد

  284/0 686 36/22±30/0 زن  روش تدريس
 72/22±52/0 مرد

  
بر  يشناس ويروسدرس  ينينسبت به ضرورت بازب يپزشك انيدانشجو دگاهينمرات د اريو انحراف مع نيانگيمي  سهيمقا: 3جدول 

  طهيح كيتفكحسب جنس به 
  سطح معناداري tي  آماره انحراف معياروميانگين گروه حيطه

  268/0 110/1 80/11±16/0 زن  ي شناس ويروسضرورت درس 
 43/11±31/0 مرد

  521/0 644/0 68/17±22/0 زن  آموزشييبرنامه
 43/17±30/0 مرد

  636/0 -474/0 92/11±17/0 زن  محيط آموزشي
 06/12±23/0 مرد

  149/0 449/1 22±19/0 زن  روش تدريس
 41/21±40/0 مرد

  
  رشته كيبه تفك يشناس ويروسدرس  ينيشركت كنندگان نسبت به بازب دگاهينمرات د اريو انحراف مع نيانگيمي  سهيمقا: 4جدول 

  سطح معناداري tي  آماره  انحراف معيارو  ميانگين  گروه حيطه
  340/0 - 956/0 71/11±14/0 پزشكي  ضرورت درس 

  0  1)5/0(  7)7/3(  74)7/38(  109)1/57( پزشكي يشناسويروسعلمروزدانش با مربوطه استاد ضرورت آشنايي
علوم

  آزمايشگاهي
)5/65(55  )31(26  )5/3(3  0  0  

  0  0  4)1/2(  69)1/36(  118)8/61( پزشكي ضرورت تسلط استاد بر انواع روش تدريس
علوم

  آزمايشگاهي
)9/67(57  )7/29(25  )2/11(1  )2/1(1  0  

ي علمي و جستجوي اطالعات جهت بهها دانشجويان به فعاليتضرورت ترغيب 
  روز بودن اطالعات آنان

  7)7/3(  7)7/3(  45)3/18(  87)5/45(  55)8/28( پزشكي

علوم
  آزمايشگاهي

)4/46(39  )5/34(29  )3/14(12  )4/2(2  )4/2(2  
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 96/11±0/ 21 علوم آزمايشگاهي  شناسي ويروس

  62/17±18/0  پزشكي  ي آموزشيبرنامه
  17/ 05±27/0 علوم آزمايشگاهي  200/0 - 1/ 284

  001/0 - 384/3  95/11±14/0  پزشكي  محيط آموزشي
 83/12±19/0 علوم آزمايشگاهي

 052/0 - 950/1 86/21±17/0 پزشكي  روش تدريس
  48/22±27/0  علوم آزمايشگاهي

  
  بحث

و  يمطالعه با هدف تعيين ديدگاه دانشجويان پزشك نيا
دانشگاه علوم پزشكي همدان و  يشگاهيعلوم آزما

در برنامه  يكرمانشاه در خصوص ضرورت بازبين
  . ديانجام گرد يشناس ويروسآموزشي درس 

درس  انيدانشجو تينشان داد كه اكثر جينتا
ارتباط  يو دارا تيرا جزء دروس با اهم يشناس ويروس

ند و دانست مي خوداي  و حرفه يشغلي  ندهيبا آ كينزد
خود ي  علم را در رشته نيو مواجهه با ا ازيموارد ن زين
از  يميحدود ن نيكردند؛ همچن يابيارز اديز يليتا خ اديز

درس بودند؛ در  نيواحد در ا شيموافق افزا انيدانشجو
مشهد با عنوان  يكه در دانشگاه علوم پزشك يپژوهش

 انيدر دانشجو يشناس ويروسدرس  ينيضرورت بازب
نشان داد كه  جينتا، انجام شد 1390در سال  يپزشك
 يشناس ويروسدرس  تياهم زانيم انيدانشجو تياكثر

اي  حرفهي  ندهيو آ ينيمباحث بال ادرس را ب نيو ارتباط ا
 شيكردند و موافق افزا يابيارز اديز يليتا خ اديز، خود

در  انينظرات دانشجو. )7(درس بودند نيواحد ا
؛ اما در است جينتا نيهمسو با ا زيحاضر ني  مطالعه
و همكاران در خصوص  يكه توسط خشا يپژوهش

 دگاهيد زا ينيدر مقطع بال هيكاربرد دروس علوم پا
در خصوص كرمانشاه  يكارورزان دانشگاه علوم پزشك

 انيدانشجو %6/79، انجام شد يشناس درس ويروس
 يها افتهي)؛ 8(كردند يابيدرس را كم ارز نيكاربرد ا

 دارد؛ به نظر رتيمغا افتهي نيپژوهش حاضر با ا
دروس را در  انيرسد در پژوهش مذكور دانشجو مي

  . اند كرده يابيارز همبا  سهيمقا
 انيو دانشجو يپزشك انياز دانشجو يميبه ن كينزد

درس  يها در سر فصل رييتغ يشگاهيعلوم آزما
 درس مي به نظر. نددانست مي يرا ضرور يشناس ويروس
از زمان گذراندن درس  يطوالني  فاصله ليبه دل

 يانيدر مقاطع پا انياز دانشجو ياريبس يشناس ويروس
آوردند؛ به  نمي را به خاطر يسيتدر يها سر فصل

از مباحث مهم  ياريبس يفعل يها هرجهت در سر فصل
 يها روسيمثال و يدر برنامه گنجانده نشده است برا

 لويف، روسيكورونا و، ها روسيآرنا و، ايبوني  خانواده
هرچند  انيم نيدر ا. در برنامه وجود ندارد ها روسيو

خالصه مباحث را  اريبس كنند مي ياز استادان سع يبرخ
 تيو موقع گاهيجا ديموضوعات با نيدهند اما ا پوشش

  . )7(كنند دايپ يثابت خود را در آموزش پزشك
معتقد بودند كه بهتر است درس  انيدانشجو تياكثر

، يمونولوژيبعد از گذراندن دروس ا يشناس ويروس
در . ارائه شود يميوشيو ب يشناس يباكتر، كيژنت

و همكاران تحت عنوان بررسي و  يعيكه شفاي  مطالعه
ي جامع و ميانگين نمرات دروس ها مقايسه نتايج آزمون

پزشكي اصفهان قبل و  تهدوره علوم پايه دانشجويان رش
نشان داده ، انجام دادند، بعد از تغييرات دروس علوم پايه

از ترم  يشناس ويروسدرس ي  زمان ارائه رييشد كه تغ
در  انيبر نمرات دانشجو يتمثب تأثيرچهارم به ترم پنجم 

رسد گذراندن درس  مي به نظر. )10(درس دارد نيا
كه  يالدر ح، باالتر يها در ترم يشناس ويروس
و  يمونولوژياز جمله ا يتر بيشدروس  انيدانشجو
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 انيتا دانشجو شود مي سبب اند، را گذرانده يشناس يباكتر
درس را مطالعه  نياتري  يقوي  نهيزم شيبهتر و پ ديبا د

  . باالتر خواهد شد يكنند كه خود سبب بازده
 انينسبت به دانشجو يشگاهيعلوم آزما انيدانشجو
را جهت  ها شگاهيو آزما ها كالس طيبهبود شرا يپزشك

كردند؛ با توجه به  يابيتر ارز يضرور، تر بيش يريادگي
علوم  انيدانشجو يدرسي  در برنامه يوجود واحد عمل

  . است هيتفاوت قابل توج نيا يشگاهيآزما
 ياصول آموزش تيرعا انيبه اتفاق دانشجو بيقر تياكثر

، يخود به مباحث درسي  توسط استاد را بر عالقه
 نيند؛ هم چندانست مي مؤثرو حضور در كالس  يريادگي

 يشناس ويروساستاد با دانش روز علم  يياكثر آنان آشنا
 يرا مهم و ضرور سيبر انواع روش تدر يو تسلط و

دادن و  تياهم زانيدر م ديساتنقش ا. كردند يابيارز
حضور در كالس و ، به درس انيدانشجوي  عالقه

اگر . قابل انكار است ريمهم و غ اريآنان بس يريادگي
دانشجويان را با مسائلي روبرو ساخته و با ، اساتيد

انديشيدن و سؤال ، آنهارا به چالش، تشويق يافتن راه حل
 فكري كاملآنها ضمن اين كه به ت، كردن ترغيب نمايند

احساس رضايت نيز خواهند داشت و سطح ، رسند مي
دانشجويان با يكديگر به  زيتعامل بين استاد و دانشجو و ن

كه توسط اي  در مطالعه. )11(باالترين حد خواهد رسيد
از كالس و عدم  بتيو همكاران در خصوص علت غ ينبو

مقطع علوم  يپزشك انيدانشجو نيبتوجه به درس در 
اكثر ، واحد تهران انجام شد يآزاد اسالم دانشگاهدر  هيپا

حضور  يعامل برا نيتر مهمرا  ديعملكرد اسات انيدانشجو
 ديو در رابطه با عملكرد اسات نددانست ميخود در كالس 

استاد با ي  و رابطه سي% آنها تسلط استاد در تدر83
در  يگذارتأثيرفاكتور  نيتر مهمدانشجو را به عنوان 

و همكاران  يپژوهش وانان نتايج. )12(كردندكالس عنوان 
بر حضور در كالس درس از  مؤثردر خصوص عوامل 

شهر كرد نشان  يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو دگاهيد
نقش را  نيتر بيشتوسط استاد  زهيانگ جاديداد كه عامل ا

گرفتند  جهيدر كالس دارد و نت انيدر حضور دانشجو
اساتيد بايد جهت افزايش حضور دانشجويان در 

ي خالق ها يي مانند تكنيكها روشي درس از ها كالس
  . )13(استفاده نمايند ها آموزشي و تجهيز كالس

به عنوان اساس  هيهرچند امروزه آموزش علوم پا
عدم ، اما از مسائل موجود، مطرح است يآموزش پزشك

 ينيبال يبا پزشك هيدروس علوم پا ميباط مفاهدرك ارت
ابهام وجود دارد كه  نياز پزشكان ا اريياست و براي بس

براي خدمات  هيعلوم پا يتا چه حد دانستن محتواي فعل
  . )8(كارآمد است يپزشك

و  ها روش ادآورييدر ، نيدر بال يعموم پزشكان
دوره  ييي ابتداها سالي ها از آموخته ارييبس كارگيري به

و عدم  ستنديبرخوردار ن يمطلوب يياز كارآ، يپزشك
مشكل را  نيدر ارائه مناسب و به موقع دروس ا يهماهنگ

  . )14(كند ميتر  دهيچيپ
و همكاران با  يكه غفار يدر پژوهش يپزشكي  حوزه در

برنامه آموزش پزشكي عمومي در ايران ي  عنوان مقايسه
كشورهاي منتخب جهان با چند دانشكده پزشكي معتبر از 

نشان داد كه شكاف بزرگي بين برنامه  جينتا، انجام دادند
ي مورد مطالعه از نظر ها آموزش پزشكي ايران و دانشگاه

ي آموزش اثربخش ها شاخص سازي و پياده ردنلحاظ ك
وجود دارد كه لزوم بازنگري و اصالح برنامه آموزش 

  . )2(سازد مي فعلي را آشكار
كه اصغر  يدر پژوهش زين يشگاهيآزما علومي  حوزه در

ي  برنامه سهيزاده كنگاچر و همكاران با عنوان مقا
 يمقطع كارشناس يشگاهيرشته علوم آزما يآموزش

با  رانيا يعلوم پزشك يها در دانشگاه وستهيپ
از نقاط  يحاك جينتا، انجام دادند ايبرتر دن يها دانشگاه

و  انيدانشجو ينيبال يرآموزكاي  ضعف عمده در برنامه
 نيمهم ا ياز دروس اختصاص يكم بودن واحد تعداد

بود و  يمونوهماتولوژيو ا يشناس كروبيم ليرشته از قب
مربوط به  يكه تعداد واحد درس ه استشد شنهاديپ

تا  ابدي شيافزا يشناس كروبياز جمله م، تيهما دروس با
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 نبه آنها داده شود و زما يتر بيش تياهم ليتحص يدر ط
گوناگون آن دروس  يها جهت آموزش جنبه يتر بيش

  . )15صرف گردد(
 طهيدر هر ح يپزشك انيدانشجو يده پاسخي  سهيمقا در

تفاوت  ها طهيكدام از ح چيدر ه، تيجنس كيبه تفك
آنان در  دگاهيتشابه د انگريامر ب نينشد؛ ا دهيد يمعنادار

برنامه ، ضرورت درس( مطالعهي  ها طهيح يتمام
در . ) استسيو روش تدر يآموزش طيمح، يآموزش

در هر  يشگاهيان علوم آزمايدانشجو يده پاسخي  سهيمقا
 يآموزش طيمحي  طهيتنها در ح تيجنس كيبه تفك طهيح

 نيانگيمردان م طهيح نيشد كه در ا دهيد يتفاوت معنادار
د به علت توان مي تفاوت نيا. نسبت به زنان داشتند يباالتر
 ديو تاك يعمل يها مردان به انجام كار تر بيشي  عالقه
  . باشد ها شگاهيزماآ طيآنان بر بهبود شرا تر بيش
 كيبه تفك طهيدر هر ح انينمرات كل دانشجوي  سهيمقا در

تفاوت معنادار  يآموزش طيمحي  طهيتنها در ح زيرشته ن
 يشگاهيعلوم آزما انيكه دانشجو يشد به طور دهيد
 نيا ياز علل احتمال يكيداشتند؛  ينمرات باالتر نيانگيم

 يدرسي  در برنامه يوجود واحد عمل دتوان ميتفاوت 
آنان به  تر بيشو توجه  يشگاهيآزما لومع انيدانشجو

كه  نيبا توجه به ا نيباشد همچن ها شگاهيآزما طيمح
خود در اي  حرفهي  ندهيدر آ يشگاهيعلوم آزما انيدانشجو

 يتر بيششوند و در ارتباط  مي مشغول به كار ها شگاهيآزما
 طيبحث بهبود شرا ،هستند يشگاهيآزما يها طيبا مح
آنها داشته  يبرا يتر بيش تيد اهمتوان مي ها شگاهيآزما
  . باشد
پژوهش تنها در دو  نيزمان و منابع ا تيعلت محدود به

در خصوص  شود مي هيتوص. ديدانشگاه به انجام رس
 يشناس ويروساز جمله  هيدروس علوم پا ينيكاربرد بال

 نيا يفعل يها در سرفصل يو بازنگر يدر آموزش پزشك
در علوم  يشناس ويروسو نقش  تياهم زيدرس و ن

 ها دانشگاه ريدر سا يتر بيشمطالعات  يشگاهيآزما
 دگاهيد ياز جمله بررس يموارد نيهمچن. رديصورت گ

 تيرا تقو ندهيمطالعات آ دتوان مي، يشناس ويروس دياسات
جهت  يخوب يد راهنماتوان مي پژوهش نيا جينتا. كند

و  نيدر جهت تدو زيانجام مطالعات مشابه باشد و ن
مورد  يآموزش علوم پزشك يها برنامه يبازنگر
  .واقع شود نيمسؤولي  دهاستفا

  
  گيري نتيجه

و  يپزشك انيپژوهش نشان داد كه دانشجو نيا جينتا
همدان و  يعلوم پزشك يها دانشگاه يشگاهيعلوم آزما

درس  اند، شده نيبالي  كرمانشاه كه وارد حوزه
كاربرد  يو دارا تيرا جزء دروس با اهم يشناس ويروس

در  يند و خواستار بازنگردانست مي خودي  در حرفه اديز
. آن بودند واحد شيو افزا درس نيا يآموزشي  برنامه

در ، يليمطالعات تكم گريبا انجام د شود مي شنهاديپ
 يسيتدر يها درس و سرفصل نيخصوص تعداد واحد ا

  . نظر شود ديآن تجد
  

  قدرداني
شده در  دييتأ يطرح پژوهش كيمطالعه حاصل  نيا

دانشگاه  يو فناور قاتيدر معاونت تحق18/7/95خيتار
. است 9507134141همدان با شماره ثبت  يعلوم پزشك

 نيتأم يبرا يو فناور قاتياز معاونت تحق لهيوس نيبد
طرح  نيكه ما را در انجام ا يكساني  هيطرح و كلي  بودجه

  . ميينما مي يارزگ سپاس رساندند، ياري
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Abstract 
 
Introduction: Virology is one of the most important courses in medical sciences programs, so that teaching 
it improperly would lead to reduced skills of viral disease diagnosis in clinics and labs. Nevertheless, 
virology is offered as a small part of microbiology course in most medical schools. Hence the purpose of this 
paper was to investigate medical and MLS students’ perspective on the necessity of revising the virology 
course at Hamedan and Kermanshah Universities of Medical Sciences. 
Methods: This descriptive, cross-sectional research was conducted on medical apprentices and interns and 
senior MLS students at Hamedan and Kermanshah Universities of Medical Sciences in 2016. A total of 275 
students were selected by means of census method. Data were collected by a researcher-made questionnaire 
and analyzed by means of descriptive statistics, independent t-test and Mann-Whitney test. 
Results: Most of the medical (n=154, 80.7%) and MLS (n=67, 79.8%) students perceived virology as a very 
important course; moreover, 94 of the medical students (49.3%) and 40 of the MLS students (47.6%) agreed 
to more credits for this course. Findings showed a significant difference in gender between the scores of 
MLS students only in the educational environment area(p=0.026). However, no significant difference was 
found in gender between the scores of medical students in any of the areas. 
Conclusion: Based on the findings, the students considered virology as one of the most important courses in 
their fields and agreed to the revision of syllabuses and credits. Given the clinical importance and 
application of the virology course, revision of the curriculum for this course seems necessary. 
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