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آموزش  بهبود بخشی ویابی مناسب در اثرارز عنوان یک روشهتواند بدانشجویان میدرسی توسط  يارزشیابی برنامه کیده:چ

طراحی  هاي مختلف درس ایمونولوژيارتباط با جنبهپزشکی در  دانشجویان هايدیدگاه بررسی هدف با مطالعه این .ثر باشدؤم

شاپور اهواز مورد دانشگاه علوم پزشکی جندي از دانشجویان پزشکی نفر 225نظرات  مقطعی يدر این مطالعهو اجرا گردید. 

شناسی هاي مختلف درس ایمنیجنبه يبارهؤال درس 30مشتمل بر  اينامهها پرسش. ابزار گردآوري دادهبررسی قرار گرفت

%( در مقطع علوم 4/44) نفر 100تعداد  لیل شد.هاي آماري تجزیه و تحو روش  SPSS 18 افزاربا استفاده از نرمها داده .بود

% 3/63% پسر 8/25دادند که در مجموع %( را کارورزان تشکیل می8/33) نفر 76 %( در مقطع فیزیوپات و8/21نفر ) 49پایه، 

متوسط مورد شناسی باالتر از حد منابع درس ایمنی مواد و داري اهداف و مقاصد، محتوا،اطور معنهدختر بود. در این بررسی ب

         شرایط که دانشجویان در این مطالعه انتظار دارند  که رسدبه نظر می(. (P≤0.05توجه دانشجویان قرار گرفته است 

و زمان  آن يارائه يتري براي تدریس این درس فراهم شود که نیاز به بازنگري و اصالحات در حجم، محتواي و شیوهمناسب

 .باشدمی مناسب

 زشکی، محتوا، دانشجویان پشناسی، اهدافدرس ایمنی لیدی:واژگان ک
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 مقدمه
علم پزشکی و نقش حیاتی آن در سالمت  يجایگاه ویژه

وزش پزشکان حاذقی است که جامعه مرهون تربیت و آم

حل  ينیازهاي جامعه را درک کرده و از عهدهبتوانند، 

مشکالت فردي و اجتماعی مردم برآیند. از آنجا که 

پزشکی تربیت و آموزش کادر  هاياصلی دانشکده يوظیفه

شود که آیا ال مطرح میؤاین س ،باشدزشکی ماهر میپ

ها به ها در دانشگاههاي آموزشی، اهداف و اجراي آنبرنامه

اي است تا افرادي را با توانایی و تبحر الزم جهت گونه

)مازوچی  وظایف خطیر در این حرفه تربیت نمایند يارائه

دلیل  بازنگري در آموزش پزشکی به (.1391، و همکاران

هاي بهداشتی گو بودن به روند جهانی در مراقبتپاسخ

ناپذیر است. با توجه به روند فعلی درمانی امري اجتناب

هاي درسی که به سمت فراگیر محوري و مبتنی بر برنامه

در حال حرکت است، توجه به الزامات  ينیازهاي جامعه

 ،یمانی و همکارانهاي درسی ضروري است)بازنگري برنامه

دوران کنونی دوران تغییر و تحول است و آموزش  .(1388

که تواند از این تغییرات دور بماند و الزم است نیز نمی

هاي آموزشی بهبود متحول شود. هدف از تغییر برنامه

گیري براي ایجاد هرگونه تغییر آنهاست و قبل از تصمیم

 آموزشی، باید برنامه مورد ارزشیابی قرار گیرد  يدر برنامه

  (.2001 ،ازرگان و همکارانب)

فرایند ارزیابی نظام آموزشی با بررسی اهداف برنامه     

           شدن از دیدگاه دانشجویان و  شود. مطلعشروع می

تواند هاي آموزشی میآموختگان در خصوص برنامهدانش

موجب اصالحاتی در آن شود تا بتوان دانشجویان را مطابق 

(. 2010 ،پژمان و همکاران) ت کردبا نیازهاي جامعه تربی

هاي آموزشی موجب ت در برنامهوشناسایی نقاط ضعف و ق

شود و تالش جهت ها میها و تهدیدتشخیص فرصت

   لوب و کسب جایگاه برتر را سببرسیدن به وضع مط

کنندگان خدمات عنوان دریافتهدانشجویان ب شود.می

این خدمات دهندگان عنوان ارائههن باآموزشی و مدرس

هستند، بهترین منبع براي شناسایی مشکالت آموزشی 

آیند آموزش واسطه با فرزیرا حضور و تعاملی مستقیم و بی

این بررسی دیدگاه دانشجویان در ابعاد مختلف دارند. بنابر

 يشدن برنامهثري در بهینهؤتواند گام مآموزش می

ي ادکتر يآموزشی دوره ينامهینیباشد. مطابق آ آموزشی

ي عمومی شامل چهار ادکتر يدوره ياي، برنامهحرفه

آموزي و کارورزي علوم پایه، فیزیوپاتولوژي، کار :مرحله

بعضی مطالعات حاکی از انتقاد دانشجویان و باشد. می

هاي اساتید به ساختار سنتی آموزش پزشکی در دانشگاه

. یکی از این باشدایران در چهار مقطع ذکر شده می

 يقادات فقدان درک ارتباط مفاهیم دروس علوم پایهانت

باشد. از کارورزي در بیمارستان می يپزشکی با دوره

طرفی خدمات درمانی و تشخیصی وابسته به داشتن دانش 

 ؛1999 ،جانسون) استپزشکی  يکافی از علوم پایه

علم  يبه لحاظ جایگاه ویژه(. 2009 ،جویباري و همکاران

علوم پایه و نقش حیاتی آن در آموزش شناسی در ایمنی

گیري از ویژه در تشخیص، درمان و پیشه پزشکی ب

آن  يارائه يهاي مختلف، توجه به محتوا و شیوهبیماري

   از اهمیت شایانی برخوردار است پزشکیدر تربیت 

 ي(. برنامه1388 ،نادري و همکاران؛ 1387 ،اللهی)نجات

ز انقالب فرهنگی تغییر درسی پزشکی عمومی اگرچه بعد ا

هاي اندکی از آن محدودي کرده، اما هنوز هم ارزیابی

هاي صورت گرفته است. با توجه به پایان رسیدن برنامه

چنین تغییر در نیازهاي مردم به هم اول و دوم توسعه و

ست. در ها ضروریخدمات بهداشتی و درمانی این ارزیابی

درسی را  يرنامهاین فرایند، شاخص مهمی که اثربخشی ب

 عملکردتواند مورد ارزیابی قرار دهد، میزان تغییر در می

پزشکان در ابعاد مختلف از  عملکردپزشکان است. تغییر 

عباس ) درسی قابل بررسی است يجمله محتواي برنامه

با توجه به ضرورت بررسی نظرات و (. 1375 ،زادگان

دروس و محتواي  يهاي دانشجویان پزشکی دربارهدیدگاه

اي آنان در آینده با محتوا و هماهنگی بین نیازهاي حرفه

اهداف متون درسی که در طول دوران تحصیل فراگرفته 

این مطالعه به منظور بررسی  شود، و در این راستامی

پزشکی دانشگاه علوم  يهاي دانشجویان رشتهدیدگاه

تناسب کمیت و  يبارهشاپور اهواز درپزشکی جندي

  اسی و کاربرد و کارایی این شنرس ایمنیکیفیت د

 .انجام گرفت پزشکی عمومی يدورهها در آموزش

 روش  اجرا
    مورد بررسی  يمقطعی جامعه يدر این مطالعه      

 پزشکی شاغل به تحصیل در دانشگاه دانشجویان يکلیه

بودند. حجم نمونه مطابق با  1390-91در سال تحصیلی 

نفر تعیین گردید که از  238ان جدول کرجسی و مورگ

علوم  يدوره :پزشکی در سه مقطع شاملدانشجویان  بین

به روش سرشماري  )کارورزي(پایه، فیزیوپات و بالینی 

دانشجویان کارورز در سال  ،انتخاب شدند. شایان ذکر است

         ي اینترنی اطالق پزشکی که همان دوره يآخر دوره

محقق  ينامهها پرسشآوري دادهردابزار گ شود، بودند.می

 5تا  1اي بود که بر اساس مقیاس لیکرت با امتیاز ساخته

طراح  شناسی پزشکیابعاد مختلف درس ایمنی يدرباره

روایی آن به روش روایی صوري با نظرخواهی از شد. 

ضریب  يیید و پایایی آن از طریق محاسبهأکارشناسان ت
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ال ؤس 30نامه حاوي پرسش. آلفاي کرونباخ تعیین گردید

بود که  ایمنی شناسیهاي مختلف درس مربوط به جنبه

ها شامل مقاصد و این مقوله .شددر ده مقوله گنجانیده می

 3) ، محتواي درسال(ؤس 4) ایمنی شناسیاهداف درس 

، ال(ؤس 4هاي یادگیري در سر کالس )، فعالیتال(ؤس

ندي بگروه، ل(اؤس 3) منابع مواد و ال(،ؤس 3نقش استاد )

ال(، موقعیت زمانی تشکیل کالس درس ؤس 4دانشجویان )

ال(، سنجش ؤس 3ال(، موقعیت مکانی کالس درس )ؤس 2)

ال ؤال(  و یک سؤس 3) هاي دانشجویانو ارزشیابی آموخته

درس  يآخر که مربوط به نظر کلی دانشجویان درباره

خیلی  يبه منزله 5دهی با امتیاز نمره بود. ایمنی شناسی

خیلی کم در نظر  1کم و  2متوسط،  3زیاد،  4زیاد، 

ها نامهگرفته شد. جهت رعایت اخالق پژوهش پرسش

ها در سر کالس درس بین نامهبدون نام بود. پرسش

آوري دانشجویان توزیع و پس از تکمیل بالفاصله جمع

هاي و روش SPSSافزار ها با استفاده از نرمشد. دادهمی

  tآمار توصیفی میانگین و انحراف معیار،  آماري شامل

مستقل و ضریب همبستگی پیرسون  tگروهی، آزمون 

داري ابه عنوان سطح معن  P<0.05تجزیه و تحلیل شد.

 در نظر گرفته شد.

 نتایج
          225توزیع شده تعداد  ينامهپرسش 238از      

   طور کامل تکمیل و برگشت داده شدهنامه بپرسش

 %3/63% پسر و 8/25 این تعداداز %(. 5/94دهی خ)پاس

ه، نفر( در مقطع علوم پای100) %4/44بود که در کل  دختر

نفر( را  76) %8/33پات و نفر( در مقطع فیزیو %49 )8/21

دادند. معدل دانشجویان علوم پایه کارورزان تشکیل می

و بود  46/16و گروه کارورز  96/15، گروه فیزیوپات 11/16

بود که در آن معدل  17/16معدل دانشجویان  کل در

بوده است. دیدگاه  9/15و پسران  30/16 دانشجویان دختر

          هاي مختلف درسکلی دانشجویان نسبت به جنبه

 1در جدول  ،که در ده مقوله جاي داده شدشناسی ایمنی

 يگانه برنامههاي دهآورده شده است. در این جدول مقوله

با استفاده از روش  3 يبر مبنا نمره ی شناسیایمندرسی 

گروهی مورد مقایسه قرار گرفته است. مقادیر تک tآماري 

t طور که مفاد جدول در جدول آورده شده است. همان

باالترین نمره در ارزیابی به محتوا درس  ،دهدنشان می

( تعلق گرفته 56/2بندي )( و کمترین نمره به گروه51/3)

داري اهداف و مقاصد، اطور معنهن بررسی باست. در ای

بیشتر از حد  ایمنی شناسیمنابع درس  و مواد و محتوا

متوسط مورد توجه دانشجویان قرار گرفته است. ولی ابعاد 

شامل فعالیت یادگیري، نقش  شناسیایمنیدیگر درس 

طور هب ایمنی شناسیبندي، زمان و مکان درس معلم، گروه

. نظر کلی اندتوسط مورد توجه بودهداري کمتر از مامعن

طور متوسط با هب شناسینیدانشجویان به درس ایم

 يمیانگین نمره يدست آمد. مقایسههب 99/2میانگین 

هاي ارزیابی دانشجویان دختر و پسر نسبت به جنبه

مستقل در جدول  tبا آزمون  شناسیایمنیمختلف درس 

جدول مشاهده طور که در نشان داده شده است. همان 2

           جز درهدانشجویان دختر و پسر ب بین نظر ،شودمی

ها تفاوت محتوا، در سایر مقوله و مواد و منابع، هايمقوله

اهداف  :هايداري وجود دارد. به عبارت دیگر در مقولهمعنا

بندي، زمان، و مقاصد، فعالیت یادگیري ، نقش استاد، گروه

تري در ارزیابی نظر منفی دختر مکان و ارزیابی دانشجویان

 اند. اند و دانشجویان پسر نظر مثبت داشتهدرس داشته

ن در سه گروه پایه، ارزیابی دانشجویا ينمره يمقایسه     

درس  يگانهههاي دپات و کارورزي نسبت به مقولهفیزیو

 يجز در مقولههبکه  دهدنشان می 3جدول  شناسیایمنی

ها بین نظر دانشجویان در سه مقطع مقولهمحتوا، در سایر 

آگاهی از اهداف  ي. در مقوله(P≥0.05) تفاوت وجود دارد

گروه پایه با کارورزي تفاوت  شناسیایمنیو مقاصد درس 

طور هداري وجود دارد. در ارتباط با فعالیت یادگیري بمعنا

پات و کارورزي تفاوت دارد. در معناداري گروه پایه با فیزیو

داري پایه با معناطور هنقش استاد ب مطلوب بودن يهمقول

مناسب  يفیزیوپات و کارورزي تفاوت دارند. در مقوله

نظرات داري معناطور هبدرس  يارائه زمانبودن 

پایه با کارورزي تفاوت دارند. در ارتباط با دانشجویان 

موقعیت مکانی کالس درس گروه پایه با مناسب بودن 

داري دارند. دیدگاه دانشجویان پایه با نامعکارورزي تفاوت 

 شناسیایمنیکارورزي نسبت به ارزیابی و سنجش درس 

طور کلی دیدگاه دانشجویان ه دار داشت. بمعناتفاوت 

مقطع پایه با مقاطع  در شناسیایمنینسبت به درس 

 داري تفاوت وجود داردمعناطور ه فیزیوپات و کارورزي ب

(P≤0.05) .انشجویان در مقطع پایه د به عبارت دیگر

تري به درس نسبت مقاطع فیزیوپات و کارورزي نظر مثبت

از ضریب همبستگی پیرسون جهت داشتند.  شناسیایمنی

هاي مختلف درس ارتباط بین معدل دانشجویان با جنبه

 09/0بین  دست آمدهه استفاده شد. مقادیر ب شناسیایمنی

اهداف و  يلهبود. ضریب همبستگی معدل با مقو 26/0تا 

(، با =0r /238(، با محتواي درس )=217/0rمقاصد )

مطلوب بودن (، با =089/0r) در کالس ادگیريیفعالیت 

(، با =111/0r(، با مواد و منابع )=047/0r) استادنقش 

زمان کالس مناسب بودن (، با =08/0rبندي )گروه

(091/0r=با ،) مناسب بودن ( 028/0مکان کالسr=با ،) 
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 هاي دانشجویانآموخته یابیشارز بودن سنجش و مطلوب

(264/0r= و نظر کلی دانشجویان به درس )شناسیایمنی 

 که دهدآزمون همبستگی نشان میدست آمد. ه ب.( /128)

اهداف و  يمعدل دانشجویان تنها با مقوله 05/0در سطح 

مقاصد، محتواي درس و مطلوب بودن سنجش و ارزشیابی 

باالترین ضریب همبستگی بین . همبستگی وجود دارد

از دانشجویان درس یابی شارزسنجش و  يمعدل با مقوله

 دست آمد. ه ب

: دیدگاه نسبی کل دانشجویان در ارتباط با 1 ی شماره جدول

شناسیایمنیهای مختلف درس جنبه  

 ردیف
مقوله های ده گانه 

ایمنی شناسیدرس   
 میانگین

انحراف 

 معیار
T Df 

P-
value 

د و اهداف درسمقاص 1  26/3  67./  91/5  190 000/0  

مناسب بودن محتوای  

 درس

51/3  71./  92/10  222 000/0  

مطلوب بودن فعالیت  3

های یادگیری در 

 کالس

89/2  76./  23/2  

- 

221 98/0  

مطلوب بودن نقش  4

 استاد

80/2  97./  

 

12/3  

- 

222 99/0  

رضایت از مواد و  5

 منابع درسی

1/3  74/  96/1  211 035/0  

مطلوب بودن گره  6

 بندی دانشجویان

56/2  84./  63/7  

- 

215 000/1  

مناسب بودن زمان  7

 ارائه

89/2  85./  97/1  

- 

222 975/0  

مناسب بودن مکان  8

 ارائه

83/2  83./  99/2  

- 

219 98/0  

مطلوب بودن سنجش  9

 و ارزشیابی درس

9/2  87./  63/1  

- 

216 95/0  

99/2 نظر کلی دانشجویان 10  029/1  13/0  

- 

219 552/0  

دیدگاه نسبی دانشجویان پسر و دختر در : 2 یشماره جدول

ایمنی شناسیارتباط با جنبه های مختلف درس   

 ردیف
 مقوله های ده گانه 

 ایمنی شناسی سدر 
 میانگین

انحراف 

 معیار
T Df P-value 

 49/3مرد:  آگاهی از مقاصد و اهداف 1

 18/3زن: 

 66/0مرد: 

 68/0زن: 

85/2 192 005/0 

 62/3مرد: مناسب بودن محتوا 2

 53/3زن:

 64/0مرد: 

 71/0زن: 

828/0 192 41/0 

مطلوب بودن فعالیت های  3

 یادگیری

 23/3مرد: 

 76/2زن:

 80/0مرد:

 69/0زن: 

07/4 192 0001/0 

 12/3مرد: مطلوب بودن نقش استاد 4

 67/2زن:

 02/1مرد: 

 94/0زن: 

94/2 193 004/0 

د و منابع وامرضایت از  5

 درسی

 23/3مرد: 

 08/3زن:

 69/0مرد: 

 73/0زن: 

35/1 183 17/0 

مطلوب بودن گره بندی  6

 دانشجویان

 89/2مرد:

 41/2زن: 

 89/0مرد:  

 81/0زن: 

54/3 185 001/0 

 16/3مرد:  مناسب بودن زمان ارائه 7

 77/2زن: 

 91/0مرد: 

 83/0زن: 

94/2 192 004/0 

 17/3رد: م مناسب بودن مکان ارائه 8

 68/2زن:

 84/0مرد:

 80/0زن:

87/3 190 0001/0 

مطلوب بودن سنجش و  9

 ارزشیابی

 20/3مرد: 

 77/2زن: 

 91/0مرد:

 85/0زن: 

16/3 188 002/0 

 28/3مرد:  نظر کلی دانشجویان 10

 86/2زن: 

مرد: 

031/1 

 031/1زن:

59/2 190 01/0 

 

ف : نظر کلی دانشجویان در مقاطع مختل3ی شماره جدول

های مختلف درس نسبت به جنبه کارورزیپایه، فیزیوپات و 

شناسیایمنی  

 ردیف

مقوله های 

ده گانه درس 

 ایمنی شناسی

 میانگین تعداد مقاطع
انحراف 

 معیار
P-

value 

آگاهی از  1

مقاصد و 

 اهداف درس

 پایه

 فیزیوپات

 کارورزی

 کل

100 

47 

76 

223 

39/3 

27/3 

09/3 

26/3 

61/0 

65/0 

71/0 

67/0 

013/0 

مناسب بودن  2

محتوا ی 

 درس

 پایه

 فیزیوپات

 کارورزی

 کل

100 

48 

75 

223 

56/3 

49/3 

46/3 

51/3 

65/0 

73/0 

75/0 

70/0 

645/0 

مطلوب بودن  3

فعالیت های 

 یادگیری

 پایه

 فیزیوپات

 کارورزی

 کل

98 

49 

75 

222 

14/3 

67/2 

69/2 

87/2 

74/0 

81/0 

63/0 

76/0 

0.0000 

مطلوب بودن  4

د نقش استا

 در

 کالس

 پایه

 فیزیوپات

 کارورزی

 کل

99 

49 

75 

223 

18/3 

41/2 

53/2 

80/2 

92/0 

97/0 

84/0 

97/0 

000/0 

رضایت از  5

مواد و منابع 

 درسی

 پایه

 فیزیوپات

 کارورزی

 کل

99 

41 

72 

212 

22/3 

02/3 

97/2 

09/3 

74/0 

69/0 

74/0 

73/0 

069/0 

مطلوب بودن  6

گره بندی 

 دانشجویان

 پایه

 فیزیوپات

 ارورزیک

 کل

97 

46 

73 

216 

85/2 

38/2 

28/2 

56/2 

88/0 

55/0 

83/0 

85/0 

000/0 

 مناسب بودن 7

زمان ارائه 

 کالس

 پایه

 فیزیوپات

 کارورزی

 کل

100 

47 

76 

223 

13/3 

79/2 

62/2 

89/2 

80/0 

74/0 

90/0 

85/0 

000/0 

مناسب بودن  8

مکان ارائه 

 کالس

 پایه

 فیزیوپات

 کارورزی

 کل

99 

47 

74 

220 

11/3 

95/2 

60/2 

90/2 

74/0 

79/0 

86/0 

83/0 

000/0 

مطلوب بودن  9

سنجش و 

 ارزشیابی

 پایه

 فیزیوپات

 کارورزی

 کل

95 

48 

74 

217 

10/3 

95/2 

60/2 

90/2 

88/0 

85/0 

80/0 

87/0 

001/0 

نظر کلی  10

دانشجویان  

به درس 

 ایمنی شناسی

 پایه

 فیزیوپات

 کارورزی

 کل

98 

49 

73 

220 

32/3 

80/2 

68/2 

99/2 

92/0 

080/1 

012/1 

029/1 

000/0 

 بحث
هاي این مطالعه که با هدف بررسی اهمیت و یافته      

 يشناسی از دیدگاه دانشجویان رشتهنقش درس ایمنی

و  نشان داد که دانشجویان اهداف ،پزشکی انجام گرفت

پزشکی عمومی  يشناسی را در دورهمحتواي درس ایمنی

نمایند. ند و مفید تلقی میاي خود ارزشمحرفه يدر آینده

به شناسی دانشجویان پزشکی ایمنی اکثر يبه عقیده

در تشخیص، پزشکی  يعنوان یکی از دروس علوم پایه

ها از نقش بیماريو درک و فهم پاتوژنز  گیريپیش ،درمان

  .باشدو اهمیت باالیی برخوردار می



 166                                                                                                                غفوریان بروجردنیا و همکاران 

 1395 تابستان، 2ی شماره سال هفتم، ر،شاپو جندی آموزش ی توسعه پژوهشی-ی علمیفصلنامه

بیابانگرد و همکاران با بررسی نقش دروس علوم پایه در 

مناسب این  يهاي بالینی بر محتوا و ارائهکسب شایستگی

(. 1384 ،)بیابانگرد و همکاران کید نمودندأدورس ت

شناسی بیشترین ایمنی بنابراین با توجه به اینکه مباحث

نقش را در رسیدن به اهداف بالینی داشته و از اولویت 

  محتوا و که رود باشند انتظار میمییی برخوردار باال

هاي علوم پزشکی در دانشگاه این درس يارائه ينحوه

 ياز شیوهپزشکی دانشجویان  مورد توجه جدي قرار گیرد.

هاي یادگیري رضایت فعالیت وشناسی درس ایمنیتدریس 

بیشترین  دانشجویان اعالم داشتند که .داشتند نسبی

شده  صرف محتواي درس شناسیایمنیرس تالش استاد د

بندي دانشجویان داده شده است و کمترین اهمیت به گروه

ها به کافی آن ياست. با توجه به سر فصل دروس و ارائه

هاي دیگر استادان غلبه رسد که این نقش بر نقشنظر می

هاي جنبهولیکن  ،که هرچند محتوا مهم استحالیدارد. در

 قرار گیرد. اساتید  درسی باید مورد توجه يدیگر برنامه

هاي شگرفی که در در حال حاضر با توجه به پیشرفت     

هاي اخیر صورت سلولی و مولکولی در سال شناسیایمنی

ارتباط تنگاتنگ آن با علم با توجه به گرفته است و 

براي دانشجویان پزشکی  شناسیایمنیدرس ، پزشکی

رغم است. این درس علی اي پیدا کردهاهمیت ویژه

گستردگی آن در تمام ابعاد علوم پزشکی از جمله قلب و 

، اعضاء بینی، زنان، پیوند حلق و عروق، گوارش، گوش و

چشم، در قالب  حتی مغز و اعصاب، ارتوپدي و نفرولوژي و

 واحد درسی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز معموالً 3فقط 

درک و شود. لذا در علوم پایه تدریس می 4در ترم 

کند که این درس به دانشجو کمک می یادگیري مناسب

و مقاطع فیزیوپاتولوژي و نیز  5دروس بعدي را در ترم 

و  متوجه شود ستانی بهتررهاي بیمادوران بالینی در بخش

ها را کسب تسلط بیشتري در تفسیر و تشخیص بیماري

که اند طور کلی دانشجویان پزشکی اعالم نمودههب .کند

شناسی در حد متوسط درس ایمنی يارائه يمحتوا و نحوه

در  شناسیایمنیبه عبارت دیگر استاد درس  بوده است.

ریزي درس توجه هاي برنامهجنبه يحد متوسط به همه

هاي بیشتر جهت بهبودي که نیاز به تالش کرده است

در رابطه با افزایش  خصوصاً شناسیایمنیتدریس درس 

یادگیري در سر کالس، مناسب بودن زمان هاي فعالیت

 .باشدتشکیل کالس و ارزشیابی درس از دانشجویان می

ریزان آموزش پزشکی، برنامه يهاي عمدهیکی از نگرانی

هاي آموزش بالینی و فراموشی دروس علوم پایه در سال

کاربردي نبودن این دروس است. نظر به اینکه کارورزان در 

اند پزشکی قرار گرفته يل حرفهتماس مستقیم با مسائ

قضاوت ایشان در مورد کاربرد محتواي دروس علوم پایه در 

اي تواند مورد توجه واقع شود. در مطالعهطب بالینی می

که توسط امامی و همکاران در دانشگاه اصفهان صورت 

در میزان نمرات اخذ شده که مشخص شد  ،گرفته بود

 25رزان در همان مقطع توسط کارو آزمون جامع علوم پایه

امامی و درصد نسبت به دوران علوم پایه افت داشته است )

ما روي یک گروه  يشاید اگر مطالعه .(2000 ،همکاران

سه مقطع بود، نتایج بهتري کسب ثابت دانشجویان در 

 داد.شد که زمان محدود تحقیق به ما این اجازه را نمیمی

مقطع پایه، سه  حاضر دانشجویان در يدر مطالعه

         خصوص مناسب بودن محتواي درس فیزیوپات در

نظرات مشابه و متوسط به باال داشتند و در  شناسیایمنی

داري امعناین رابطه بین نظرات پسران و دختران اختالف 

وجود نداشت. ولیکن دیدگاه دانشجویان نسبت به سایر 

 مقطع پایه با مقاطع در شناسیایمنیهاي درس مقوله

. شتداري تفاوت وجود دامعناطور هفیزیوپات و کارورزي ب

         هاي در مجموع دانشجویان در مقطع پایه دیدگاه

ویژه کارورزي ه تري در مقایسه با مقطع فیزیوپات و بمثبت

. لذا برگزاري داشتند شناسیایمنیدر خصوص ابعاد درس 

گروه بالینی مرتبط با  شناسیایمنیمدت هاي کوتاهکالس

هاي مختلف بیمارستانی توصیه بخش در شناسیایمنی

 شود.می

دانشجویان در این مطالعه انتظار  که رسدبه نظر می      

تري براي تدریس این درس فراهم شرایط مناسب تا دارند

شود که نیاز به بازنگري و اصالحات در حجم، محتواي و 

 شجویان توجه به نقطه نظرات دانآن با  يارائه يشیوه

با بررسی  1388مروري در سال  يباشد. در یک مطالعهمی

هاي هاي آموزشی دانشکدهمدارک و مرور متون و برنامه

 لزومپزشکی کشور قبل و بعد از ادغام آموزش پزشکی 

کید قرار داده أرا مورد تهاي درسی فعلی بازنگري برنامه

 . در تحقیقی دیگر در(1388 ،است )یمانی و همکاران

نفر از  60انشگاه علوم پزشکی شیراز با بررسی نظرات د

پزشکی در ارتباط با میزان تحقق  يدانشجویان رشته

 62است که  شدهشناسی گزارش اهداف آموزشی در ایمنی

اند که آموزش خوب بوده و درصد دانشجویان اعالم کرده

هاي بالینی مشکل درصد نیز در فهم یافته 67در حدور 

 يگیري کرده است که برنامهدر پایان نتیجه اند. ويداشته

اما  ،شناسی در مطالب پایه خوب بوده استآموزشی ایمنی

این بخش باید توجه بیشتري در آموزش دانشجویان 

ها داشته هاي کلینیکی بیماريپزشکی در رابطه با یافته

 اي و آموزش بالینی باشد. وي در پایان ادغام آموزش پایه

نوالؤرا یک ضرورت دانسته و از مس سیشناایمنیدرس 
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 ریزي آموزشی مورد توجهدرخواست نموده تا در برنامه 

. یکی از عوامل مهم در (1387 ،اللهیدهند )نجات قرار

دانشجویان پزشکی نسبت به یادگیري  يافزایش انگیزه

ها به ضرورت یاد گرفتن این دروس دانشگاهی توجه آن

قاصد دروس از جمله هداف و مدروس و آشنایی به ا

شغلی آینده است. نظرات  شناسی براي انجام وظایفایمنی

علوم پایه در  ينسبت به دانشجویان در مرحله کارورزان

ممکن است به  شناسیایمنیخصوص ابعاد مختلف درس 

علوم  يدنبال توجیه ناکافی دانشجویان در ابتداي دوره

مطالب  يارائهمناسب درسی و یا ریزي ناپایه و یا برنامه

ن بالینی اچنین غفلت مدرسکاربردي باشد. هم غیرتئوري 

که قدیمی ممکن است  و بعضاًجامع از مبانی تئوریک 

سبب عمیق شدن شکاف بین دروس پایه و دروس بالینی 

نفر از  55بر روي  1386اي که در سال در مطالعهشود. 

   کارورزي دانشگاه علوم پزشکی دانشجویان مقطع 

گزارش شد که اکثریت  ،اهواز انجام داد اپورشجندي

درصد( تناسب محتواي دروس علوم  6/79) دانشجویان

پایه را با نیازهاي آموزشی خود در حد کم و خیلی کم 

که (، 1387 ،ارزیابی کرده بودند. )غفوریان و همکاران

کارهاي مناسبی براي رفع ضرورت مطالعات بیشتر و راه

 طلبد.   ی را میاین مشکل در آموزش پزشک

هاي جهان دانشگاه زامروزه آموزش پزشکی در بسیاري ا    

هاي جدیدي براي افزایش متحول شده است و روش

ها، افزایش قدرت تجزیه و یادگیري، آموخته يانگیزه

برآورده نمودن نیازهاي جامعه ایجاد شده  و هاتحلیل داده

ي آموزش هاجر به تغییراتی در محتواي دورهکه مناست 

 هاي جهان شده استپزشکی در بسیاري از دانشگاه

تغییر در . (1994 ،توس تسون؛ 1986 ،)هاردن و همکاران

ها از جمله دانشگاه در بعضی از دانشگاهآموزش پزشکی 

هاي این یافته نیز در این راستا بوده است. شهید بهشتی

پزشکی از محتوا و دانشجویان  دهد کهمطالعه نشان می

شناسی رضایت نسبی داشته و درس ایمنی يارائه يهنحو

تري براي تدریس این درس انتظار دارند شرایط مناسب

در حجم،  فراهم شود که نیاز به بازنگري و اصالحات

با توجه به  و زمان مناسب آن يارائه يمحتواي و شیوه

انجام مطالعات مشابه در باشد. نقطه نظرات دانشجویان می

ي دیگر به منظور روشن شدن ابعاد دقیق هادانشگاه

هاي دانشجویان پزشکی نسبت به محتوا و اهداف دیدگاه

 شود.شناسی پیشنهاد میدرس ایمنی

 تشکر و قدردانی
وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بدین     

آموزش  يو مدیریت مطالعات و توسعهشاپور اهواز جندي

هاي این پژوهش را تقبل هزینه هعلوم پزشکی دانشگاه ک

دانشجویان پزشکی که ما را   يکلیهچنین هم اند ونموده

 گردد.تشکر و قدردانی می ،در این تحقیق یاري نمودند

مصوب دانشگاه مقاله بر گرفته از نتایج طرح تحقیقاتی این 

 U-89147  يشاپور اهواز با شمارهعلوم پزشکی جندي

 باشد. می اهواز EDCدر مرکز 
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Abstract: Evaluation of educational program by students not only can be considered as an 

appropriate valuation method also can improve the effective training. Hence, this study was 

carried out to appraise the opinions of medical students towards  various aspects of immunology 

course. The present cross-sectional study evaluated the opinions of 225 medical students at 

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences;  the data collection tool was a questionnaire 

consisted of 30 questions about various aspects of the immunology course; and, database was 

extracted from the  questionnaires and then analyzed by SPSS-18vr. with the addition of 

statistical methods. Moreover, the statistical population consisted of 100 students (44.4%) in 

Basic Sciences section; other 49 students (21.8%) in Physiopath section; and 76 students the 

Interns (33.8%) of overall 25.8% male and 63.3% female. The result of the study revealed 

purposes, content, and material resources of immunology course  were significantly considered 

more moderate (P ≤ 0.05). It seems that the participants anticipated providing better conditions  

of teaching; therefore, it likely  requires to revise, and to reform the size, content and manner of 

its presentation and the time duration of class in immunology course. 

Keywords: Immunology Course, Objectives, Contents, Medical Students. 
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