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 ضرورت به بروز رسانی آموزش میکروب شناسی از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی مشهد

 The Necessity of Updating Microbiology Education Based on Mashhad 

Dentistry Students’ Points of View 

 

 چكيده

بایستی  جامعه پیشرفت در آن نقش و آموزش اهمیت به با توجه مقدمه: 

 مورد دقت به اهداف به دستیابی میزان نظر از را آموزشی هایبرنامه
هترین منابع برای بررسی داد. با توجه به اینکه فراگیران از ب قرار بررسی

، مطالعه حاضر به منظور دهستننقاط قوت و ضعف برنامه های آموزشی 
بررسی نظرات دانشجویان دندانپزشکی در خصوص آموزش درس 

 میکروب شناسی شامل باکتری شناسی و ویروس شناسی انجام شد.

نفر  49بر روی  1393این مطالعه به صورت مقطعی در سال  روش کار:

شجویان مقطع علوم پایه دندانپزشکی انجام شد. نظرات دانشجویان از دان
در خصوص اهمیت موضوع، برآورده کردن نیازهای آموزشی، ارتباط 
بالینی، کاربرد حرفه ای درس و نیاز به بازنگری درس در آینده توسط 

ای که روایی و پایایی آن به تایید رسیده بود، ساختهپرسشنامه محقق 
مورد  SPSS 23با استفاده از نرم افزار  هادادهقرار گرفت. مورد ارزیابی 

 در نظر گرفته شد.  05/0کمتر از  داریمعنی. سطح ارزیابی قرار گرفت

( از شرکت کنندگان مرد بودند. میانگین سنی %7/34نفر ) 17 :یافته ها

نیاز به تغییر " هایمآیت سال بود. 76/19±13/1 شرکت کنندگان
 MDتدریس توسط اساتید "و  "رشته دندانپزشکی سرفصلها منطبق بر

به ترتیب بیشترین امتیاز  "شودمیمنجر به ارتباط علوم پایه و بالینی 
کمترین امتیاز  .را به خود اختصاص دادند(1/4±6/0و  9/0±2/4)
مطابقت سرفصل های درس با نیاز شغلی " آیتم مربوط به(4±1/2)

 بود.  "دندانپزشکان

 ارائه مطالب رسد بر اساس نظر دانشجویان، می ظرن به :گيری نتيجه

. ندارد مطابقت دانشجویان آتی های نیاز با درس این کوریکولوم در شده
 . باشد مشکل این راهگشای تواند می کوریکولوم بازبینی

 آموزشمیکروب شناسی، دندانپزشکی،  های کليدی:واژه

  

 

 مقدمه
نامه های آموزشی در حال ارائه دانشگاههای علوم پزشکی و بر یارزشها 

دلیل رسالت حفظ و ارتقاء سالمت جامعه اهمیت باالیی ه ب ،در این مراکز

 این کاستی و ناکارآمدی گونه در توسعه انسانی دارند.  بر این اساس هر
 جامعه متوجه فراگیران، نهایتا مناسب آموزشی به ارائه خدمات در مراکز

مناسب و با  ابتدا که است مؤثر مانیبدیهی است که آموزش ز .می گردد
 آموزش در طراحی و باشد شده برنامه ریزی و نگر طراحیجانبههمهدیدی 

 5و4و2، مسعود یوسفی4و3و2، کیارش قزوینی2و 1مجید خادم رضاییان 

 

 متخصص پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران 1

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (EDC)مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی  2

 گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران،دانشیار 3

 مرکز تحقیقات مقاومتهاي میکروبی، پژوهشکده بوعلی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران 4

 ، مشهد، ایرانگروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهداستادیار،  5

 
  دکتر مسعود یوسفینویسنده مسؤول: 

 05138022206تلفن:  مشهد، میدان امام رضا )ع(، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا)ع(، آزمایشگاه مرکزی :نشانی

  youssefim@mums.ac.irپست الکترونیک:  
 

  

2 

3 

4 

5 

6 

 ده مسئول:نویسن

mailto:youssefim@mums.ac.ir


 

 

10 

 
 

 دانشجویان تحصیلی نیازهای و آموزشی دانشگاه نیازمندیهای شناخت
نیز برنامه  دانشجویان یک نظرسنجی،  در (1)باید مد نظر قرار گیرد.

 (2دانسته اند.) موفقیت مؤثر در مهمترین عامل را مناسب ریزی
 آگاهانه درباره قضاوت و اطالعات جمع آوری فرآیند ارزشیابی،

 اهمیت به با توجه (3)است. آموزشی برنامه یک کیفیت و خصوصیات
 از را آموزشی بایستی برنامه های جامعه پیشرفت در آن نقش و آموزش

( بر همین 4) داد. قرار بررسی مورد دقت  به اهداف به دستیابی میزان نظر
اساس تغییر در برنامه های آموزشی بر اساس نیاز در کشورهای مختلف 

 (9-5به طور مداوم در حال انجام است.)
رغم گذر اپیدمیولوژیک بیماریها و تغییر بار بیماری به سمت بیماریهای به

سزایی در کاهش سالمت بهنقش همچنان غیرواگیر، بیماریهای عفونی 
کنند. اپیدمیهای متعددی که هر چند سال یک بار  مردم جهان بازی می

شاهدی بر این مدعاست.  ،مردم جهان را به نگرانی می اندازند
در مورد ریسک انتقال شغلی و  ،دلیل مواجهه شغلیه دندانپزشکان ب

روشهای استریل کردن وسایلی که می تواند بالقوه عاملی برای انتقال 
وجود با  .دارندحیطه ویروس شناسی  نیاز به دانش کافی در ،عفونت باشد

در بسیاری از کوریکولومهای آموزشی، ویروس شناسی تنها حجم  ،این
شناسی را به خود اختصاص می دهد. شرایط میکروبکمی از درس 

که محتوای آموزشی در برخی موارد متناسب با  شودمیهنگامی وخیم تر 
شناسی روبمیکرشته مورد نظر نیست. به عنوان مثال طرح درس 

که طیف حال آن است؛دندانپزشکی تا حد بسیار زیادی مشابه پزشکی 
. به است فعالیت و مباحث مورد نیاز در آینده شغلی این دو بسیار متفاوت

نیاز به بازبینی کوریکولوم در بسیاری از دروس احساس  ،همین دلیل
. به گری نیز به همین امر می پردازدای. از منظر دیگر، حرفه شودمی

 پزشک/  بندی آنچهعبارت دیگر کوریکولوم باید بر اساس اولویت
 (13-10بداند تنظیم شود. ) بایدداروساز  دندانپزشک/

در نهایت هر چند مطالعاتی برای بررسی مسائل آموزشی به صورت کالن 
-کدام به تک تک دروس به عنوان پایه اما هیچ ،(16-14) انجام شده اند

افزون علم در روزرشد  ،نکرده اند. از طرف دیگر های مجزای علم نگاه
های جدیدتر، نیاز به بازبینی کوریکولوم را دو چندان کرده حیطهبرخی 

است. با توجه به اینکه فراگیران به عنوان دریافت کنندگان خدمات 
آموزشی می توانند از بهترین منابع برای بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه 

و با عنایت به اهمیت موضوع عفونت ها و درگیری های آموزشی باشند، 
ویروسی در برنامه آموزشی دانشجویان دندانپزشکی، -های باکتریایی

مطالعه حاضر به منظور بررسی نظرات دانشجویان دندانپزشکی در 
خصوص آموزش درس میکروب شناسی شامل باکتری شناسی و ویروس 

 شناسی انجام شد. 
 

 روش کار
انجام شد. نمونه مورد  1393ورت مقطعی در سال این مطالعه به ص

نفر از دانشجویان مقطع علوم پایه دندانپزشکی بودند.  49بررسی شامل 
مطالعه به صورت سرشماری در یک دوره از دانشجویان دندانپزشکی 
انجام شد.  ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته 

ناسان خبره )سه نفر از متخصصین حوزه بود که روایی آن توسط کارش
یایی آن با تعیین آلفای کرونباخ آموزش پزشکی و پزشکی اجتماعی( و پا

 5سوال بود که با مقیاس لیکرت  15تایید گردید. پرسشنامه شامل  78/0
حالته )بسیار موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کامال مخالفم( قابل 

مه نظرات دانشجویان در خصوص اهمیت پاسخگویی بود. این پرسشنا
موضوع، برآورده کردن نیازهای آموزشی، ارتباط بالینی، کاربرد حرفه ای 

(. در 1درس و نیاز به بازنگری درس در آینده را ارزیابی می کرد )جدول 
ابتدای پرسشنامه نیز سواالت مختصری در خصوص اطالعات 

ود داشت. تکمیل دموگرافیک از جمله سن، جنس و رتبه کنکور وج
پرسشنامه ها ضمن کسب رضایت شفاهی دانشجویان و اختیاری بودن 

آوری شده شرکت در مطالعه و با حفظ محرمانه بودن اطالعات جمع
 صورت گرفت.

برای تحلیل نتایج به کار گرفته شد. داده  SPSSنرم افزار آماری  23نسخه 
کمی با استفاده از  های کیفی با استفاده از جدول و نمودار و داده های

در نظر  p<0.05 داریمعنیآزمون آماری مناسب تحلیل شدند. سطح 
 گرفته شد. 

 

 یافته ها
( مرد بودند. % 7/34نفر ) 17نفر مورد مطالعه قرار گرفتند.  49در مجموع 

سال بود. میانگین رتبه  76/19±13/1میانگین سنی شرکت کنندگان 
سن شرکت کنندگان  بود. 63/238±75/153دانشجویان در آزمون کنکور 

(T test, p=0.86( و رتبه آنها )T test, p=0.12 ) در دو جنس تفاوت
گانه در  15داری نداشت. توزیع پاسخهای دانشجویان به سواالت معنی

 آمده است.  1جدول 
داده شد. بر  1تا  5به گزینه های خیلی زیاد تا خیلی کم  به ترتیب امتیاز 

نیاز به تغییر سرفصلها " 9ین نیاز مربوط به سوال بیشتر ،همین اساس
تدریس "و در رتبه دوم  2/4±9/0با امتیاز  "منطبق بر رشته دندانپزشکی

با امتیاز  "شودمیمنجر به ارتباط علوم پایه و بالینی  MDتوسط اساتید 
 "12بود. کمترین امتیاز نیز در مجموع مربوط به سوال  6/0±1/4

( 49/2±1بود. ) "س با نیاز شغلی دندانپزشکانمطابقت سرفصل های در
دو جنس وجود داشت. در هر بین  داریمعنیتفاوت  5و  3و  1در سواالت 

 p=0.03، p=0.02 )به ترتیب میانگین امتیاز خانم ها باالتر بود. سه مورد

 . (T test, p=0.007 و
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 پرسشنامه فراوانی و درصد فراوانی پاسخ های داده شده به سواالت-1جدول 

خيلی  سوال

 زیاد

خيلی  کم متوسط زیاد

 کم

 1(2) 4(2/8) 11(4/22) 22(9/44) 11(4/22) اهميت درس ميكروب شناسی .1

برآورده شدن اهداف آموزشی توسط محتوای فعلی این  .2

 درس

(1/4)2 (7/36)18 (9/44)22 (2/12)6 (2)1 

 4(2/8) 7(3/14) 23(9/46) 12(5/24) 3(1/6) ارتباط این درس با سایر دروس .3

 6(2/12) 12(5/24) 20(8/40) 7(3/14) 4(2/8) ایجاد انگيزه برای مطالعه بيشتر توسط این درس .4

 6(8/12) 11(4/23) 18(3/38) 9(1/19) 3(4/6) افزایش عالقه به رشته تحصيلی توسط این درس .5

 1(1/2) 2(2/4) 27(3/56) 16(3/33) 2(2/4) اندازه ساعات تدریس این درس .6

 1(1/2) 4(3/8) 20(7/41) 17(4/35) 6(5/12) این درس با مباحث بالينیارتباط  .7

 4(3/8) 7(6/14) 14(2/29) 15(3/31) 8(7/16) ارتباط این درس با آینده حرفه ای .8

 2(1/4) 0(0) 6(2/12) 15(6/30) 26(1/53) نياز به تغيير سرفصلها منطبق بر رشته دندانپزشكی .9

 5(2/10) 13(5/26) 19(8/38) 9(4/18) 3(1/6) ط این درسبرآورده شدن نيازهای حرفه ای توس .10

 1(1/2) 2(3/4) 17(2/36) 20(6/42) 7(9/14) کفایت واحدهای این درس برای دندانپزشكی .11

 8(3/16) 17(7/34) 18(7/36) 4(2/8) 2(1/4) مطابقت سرفصلهای درس با نياز شغلی دندانپزشكان .12

م پایه و منجر به ارتباط علو MDتدریس توسط اساتيد  .13

 شودمیبالينی 

(3/31)15 (3/58)28 (3/8)4 (1/2)1 (0)0 

 2(1/4) 8(3/16) 17(7/34) 17(7/34) 5(2/10) نياز به بازبينی کوریكولوم درس ميكروب شناسی .14

 4(3/8) 5(4/10) 24(0/50) 10(8/20) 5(4/10) مناسب بودن نظام توزیع واحد در دروس علوم پایه .15

      )درصد( نمایش داده شده اند. داده ها به صورت فراوانی
 

 نتيجه گيریبحث و 
و کار  آموزش نامناسب به خصوص در رشته هایی که با سالمت جامعه سر

بهینه  ،. لذا پایششود میدارد، بالقوه می تواند منجر به پیامدهای وخی
سازی و ارتقاء پیوسته برنامه های آموزشی در حال انجام در دانشگاههای 

حائز کمال اهمیت است. در این مطالعه نظر دانشجویان  ،کیعلوم پزش
دندانپزشکی در مورد آموزش میکروب شناسی شامل حیطه های باکتری 

درصد  90شناسی و ویروس شناسی مورد بررسی قرار گرفت. بیش از 
 90بیش از  ،همچنین ؛شرکت کنندگان به اهمیت این درس اشاره نمودند

الح سرفصلهای این درس را بر مبنای رشته اص خواستاردرصد دانشجویان 
سرفصلهای درس ویروس شناسی برای  ،. در حال حاضردبودندندانپزشکی 

دندانپزشکی عمدتا بر مبنای رشته پزشکی تنظیم شده است. حتی 
مباحث که اعالم نموده بودند  ،در مطالعه دیگری ،دانشجویان پزشکی نیز

( واضح است که 13.)رندات داویروس شناسی پزشکی نیاز به اصالح
مثال  ؛نیازهای این دو رشته در مورد میکروب شناسی  بسیار متفاوت است

که برای دانشجوی پزشکی عفونتهایی دستگاه گوارش و سیستم در حالی
ی تناسلی دارای اهمیت است، در برنامه دندانپزشکی این عفونتها رادرا

ها و آبسهی دندانی، اهمیت چندانی نداشته و در عوض، عفونتهای پالکها
د. بدیهی نعفونتهای حفره دهان در جایگاه باالتری از اهمیت قرار می گیر

سمی و آندوکاردیت در هر دو سپتیاست برخی مباحث مانند باکتریمی، 
رشته جایگاه مهمی خواهند داشت.  نتایج این مطالعه نیز حاکی از این بود 

درصد  25اما کمتر از  ،بود شده ارزیابیمناسب  هاکه هرچند تعداد واحد
کنندگان محتوای فعلی ارائه شده را برای آینده شغلی خود مناسب شرکت

لزوما به معنای افزایش  ،دانستند. الزم به ذکر است که بازبینی دروسمی
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مباحث تدریس شده بر ی نگربازبلکه به معنی بازآرایی و  ،طول دوره نیست
 . استالتحصیل  اساس اهمیت آنها برای دانشجوی فارغ

در مطالعات مختلف اهمیت ارتباط مباحث علوم پایه با کاربردهای بالینی آن 
ویژه محتوای ه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در این مطالعات ب

آموزشی با توجه به زمان محدود اختصاص یافته مورد بررسی قرار گرفته و 
 (20-17. )تر شدن موضوعات تاکید گردیده استبالینیبر 

نگاه به آینده شغلی از دید دانشجویان حتی از مطالب درس نیز فراتر رفته و 
مدرس را نیز در بر گرفته است. قبال نیز در مطالعه مشابهی اهمیت این 

درصد دانشجویان اساتید با  90( نزدیک به 21موضوع نشان داده شده بود. )

دید  برخورداری ازبا  زیرا این افراد ،را ترجیح می دهند MD-PhDمدرک 
بالینی می توانند مطالب علوم پایه را طوری بیان کنند تا برای آینده کاری 

 ( 22دانشجویان مناسب باشد. )

 ،ترین گیرندگان خدمتاصلینیاز و نظر دانشجویان، به عنوان  توجه به
بررسی سرفصلهای  بهتر است. بوده استای برخوردار ویژهه از اهمیت وارهم

شناسی توسط کارگروههایی شامل ویروسشناسی و باکتری درسهای
متخصصین این حوزه و با همکاری اساتید بالینی دندانپزشکی صورت گرفته 
و با توجه به دورنمای ترسیم شده برای فارغ التحصیالن دندانپزشکی، 

 سرفصل ها به روزرسانی شوند. 

 پيشنهادات
کزي و در چندین مرچنداین مطالعه به صورت  شودمیپیشنهاد 

ترین مشکالت اصلیو پرداختن به ودن بدانشگاه انجام شود. کاربردي 

 ؛ لذا،ترین نقاط قوت این مطالعه استعمدهبرنامه آموزشی از 

مطالعه مشابهی در دانشجویان سال باالتر و در  شودمیپیشنهاد 

اي دانشجویان حرفهصورت گیرد تا نیازهاي  نیز مقاطع باالتر

 .دشوشناسی مشخص میکروبکی به مباحث دندانپزش

 
Abstract 

Introduction: Given the importance of education 
and its undeniable role in the development of 
societies, it is necessary for educational 
programs to be fully investigated regarding the 
ultimate objectives. Based on the importance of 
students as the best source for identifying the 
weak and strong points of education, the present 
study aims at investigating Mashhad dentistry 
students’ points of view regarding the education 
of Microbiology including Bacteriology and 
Virology. 
Method: This is a cross-sectional study carried 
on 49 students of basic sciences of Dentistry in 
2014. Students’ opinions, the satisfaction of 
educational needs, clinical relationship, 
professional practice of education, and the need 
of future reviewing for courses were studied 
through a researcher-made questionnaire whose 
validity and reliability were confirmed. Data were 
analyzed through SPSS 23 and the significance 
level was considered as p<0.05. 

Results: Seventeen participants (%34.7) were 
males. The mean age was 19.76 ± 1.13 years. The 
highest scores (4.2 ± 0.9 & 4.1 ± 0.6) were 
obtained by two items of “The necessity of 
course modification adaptable with Dentistry 
field” and “Teaching of MD professors results in 
the relationship between basic and clinical 
sciences”. The lowest score )2.4 ± 1) was 
obtained by “The necessity of course 
modification adaptable with job needs of 
dentists”.  

Conclusion: As indicated by the results of the 
present study obtained through students’ 
opinions, the content of the curriculum is not 
adaptable to students’ future needs. This 
problem can be resolved by reviewing the current 

curriculum. 

Keywords: Microbiology, Dentistry, Education
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