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Abstract

Introduction: A meaningful and deep rational learning is one of the most important
basic science courses of medicine and dentistry. The purpose of this study was to
introduce the motivational-practical teaching method in order to meaningful learning of
medical mycology course of dentistry students.
Methods: This cross-sectional descriptive study was conducted during three years
(2016-2018) to investigate the effect of motivational-practical teaching on medical
mycology course of dentistry students of Qom University of Medical Sciences. After
the implementation of this method, the satisfaction rate of 41 freshman and 53 senior
dentistry students were evaluated. Data were obtained by completing a questionnaire
containing questions that were appropriate for the research objectives. Freshman and
senior point of views were collected from those who participated in the motivationalpractical teaching course. Then, descriptive statistics and independent t-test were used
in SPSS-24 software to analyze the data. The significance level was considered as 0.05.
Results: From the viewpoint of both the freshman and seniors, the medical mycology
is an important practical course. Comparing the answers of senior students who studied
medical mycology with the current method and those who completed the course
according to motivational-practical method, the overall satisfaction level of senior
students was 2.84 ± 0.04 with a significant difference higher than the freshman students
(2.64 ± 0.05) (p-value=0.002). In addition, the mean scores of each question of present
study were significantly increased for seniors (p≤0.05).
Conclusion: The motivational-practical teaching leads to deep learning along with the
students' satisfaction with the dentistry mycology course.
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چکیده
مقدمه :یادگیری ریشهای و معنا دار ،یکی از موضوعات مهم و مورد بحث در زمینه آموزش دروس علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی است.
در همین راستا ،مطالعه حاضر با هدف معرفی روش تدریس انگیزشی  -کاربردی برای تعمیق بخشی و معنادار نمودن یادگیری درس قارچ
شناسی پزشکی برای دانشجویان دندانپزشکی انجام شد.
روشها :مطالعه توصیفی مقطعی حاضر به منظور بررسی اثر تدریس انگیزشی –کاربردی درس قارچ شناسی پزشکی برای دانشجویان
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم اجرا شد .پس از اجرای شیوه تدریس طی سه سال ( ، )1395-1397میزان رضایتمندی  41دانشجوی
علوم پایه و  53دانشجوی مقطع بالین دانشکده دندانپزشکی مورد ارزیابی قرار گرفت .اطالعات از طریق تکمیل پرسشنامهای مشتمل بر
سواالتی که متناسب با اهداف تحقی ق ،تنظیم شده بود ،بدست آمد .پس از جمع آوری دیدگاههای دانشجویان علوم پایه و بالین که با
روش تدریس انگیزشی-کاربردی درس را گذرانده بودند ،از روشهای آمار توصیفی و آزمون تی مستقل در نرم افزار  SPSS 24در
تحلیل دادهها استفاده گردید .سطح معناداری  0/05درنظر گرفته شد.
یافتهها :از نظر دانشجویان هر دو مقطع علوم پایه و بالین شرکت کننده در این بررسی ،درس علوم پایهای قارچ شناسی پزشکی یک درس
کاربردی می باشد .در مقایسه بین پاسخ دانشجویان بالین که درس قارچ شناسی را با شیوه حاضر در دوره علوم پایه گذرانده اند و نیز
دانشجویان علوم پایه که با روش مذکور درس را گذراندهاند ،میزان رضایتمندی کل دانشجویان بالین ( )2/84 ± 0/04با اختالف معناداری
نسبت به علوم پایه ( )2/64 ± 0/05بیشتر بود .)p-value=0/002( .به عالوه میانگین نمرات برای تک تک سواالت ناظر به اهداف
تحقیق حاضر ،به طور معناداری برای مقطع بالین از علوم پایه بیشتر شد (.)p ≤ 0.05
نتیجهگیری :شیوه تدریس انگیزشی  -کاربردی موجب تعمیق یادگیری به همراه رضایت دانشجویان از درس قارچ شناسی در دندانپزشکی
گردید.
واژگان کلیدی :تدریس ،انگیزشی ،کاربردی  ،قارچ شناسی پزشکی ،دندانپزشکی.
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درمان و آموزش پزشکی باشیم تا ضمن بازنگری بر روشهای فعلی
آموزش و اثربخش نمودن آن ،مقدمات طرح ادغام دروس علوم
پایه و بالین و روشهای ترکیبی آموزش ،صورت پذیرد .اما در
شرائط کنونی و با توجه به استراتزیهای فعلی آموزش که امکان
بازنگری کلی و کالن آموزشی در سطح دانشگاه نیست ،هدف را
بر مبنای ارائه شیوه کارآمد تدریس با مواجهه زودرس بالین قرار
دادیم .با توجه به آنکه ایجاد انگیزش یکی از امور بدیهی در
یادگیری میباشد ،طراحی نوعی تدریس خالقانه به ویژه در دروس
علوم پایه برای دانشجویان مقطع دکتری ،نقش مهمی در موفقیت
تدریس و افزایش یادگیری دارد .همانگونه که قسمتی از تغییرات
قابل توجهی که تاکنون در برنامه های آموزشی علوم پزشکی
انجام شده با هماهنگی دانشجویان بوده است ( ،)6همواره نظر-
سنجی از دانشجویان به عنوان مخاطبین اصلی هر تغییر ،ارزشمند
است( .)7هدف از مطالعه حاضر ،تغییر در رویکرد سنتی تدریس
مباحث قارچ شناسی پزشکی برای دانشجویان دندانپزشکی و
ضرورت توجهدادن دانشجویان دندانپزشکی به اهمیت این درس
به عنوان یکی از دروس کاربردی علوم پایه از طریق کاربردی
تدریس نمودن آن از طریق ارتباط برقرار نمودن بین مطالب تئوری
بیماریهای قارچی و بالین میباشد تا از این منظر هم در نگرش
دانشجویان دندانپزشکی به دروس علوم پایه به ویژه درس قارچ
شناسی پزشکی بهبودی ایجاد شود و هم یادگیری عمیق و معنا
دار به همراه تفهیم کاربرد آن برای آنها فراهم گردد.

روشها
شیوه تدریس انگیزشی و کاربردی برای دانشجویان ترم 3
علوم پایه دندانپزشکی که درس قارچ شناسی پزشکی برای آنها
ارائه میشود ،طی سالهای  1394-1397در دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد .بر اساس مطالعه حاضر ،پس
از چینش اهداف آموزشی (جدول شماره ،)1تدریس در هرجلسه در
قالب سه گام انجام شد (جدول شماره  .)2سپس میزان
رضایتمندی دانشجویان علوم پایه و بالین که هر دو گروه با روش
تدریس انگیزشی -کاربردی درس قارچ شناسی را گذرانده بودند،
در قالب نظر سنجی بدست آمد.
ابتدددا فددرم نظددر سددنجی متناسددب بددا اهددداف کددر شددده
درمددورد شددیوه تدددریس انگیزشددی -کدداربردی تهیدده گردیددد.
سددواالت بدده صددورت چهددار گزینددهای مخددالفم ( ،)1نسددبتا
مخددالفم( ،)2نسددبتا مددوافقم( ،)3مددوافقم( )4طراحددی شددد .بدده
جهت مراعات اصول اخالقدی ،پرسشدنامههدا بددون ندام و ندام
خانوادگی جمدع آوری شدد و شدرکت در مطالعده اختیداری بدود.
پرسشنامه توسدط  41نفدر از دانشدجویان علدوم پایده و  53نفدر
مقطع بالینی به طدور تصدادفی تکمیدل شدد .تددریس بده کلیده
دانشجویان اعم از آنها کده در مقطدع علدوم پایده پرسشدنامه را
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مقدمه
امروزه بسیاری از دندانپزشکان با ضایعات دهانی و تفکیک
آنها از یکدیگر آشنائی و تسلط کافی ندارند و بیماران مراجعه کننده
بین مطبهای گوناگون سرگردان میمانند و متحمل روشهای
کمک تشخیصی غیرضروری میشوند .بخشی از این ضایعات،
مربوط به بیماریهای قارچی میشود که اصول آن در مقطع علوم
پایه ارائه میگردد و مطالب کاربردی به دلیل حجم باالی مطالب
درسی ،بین مطالب دیگر گم میشود و عمال دانشجو کاربرد بالین
آن را به خوبی دریافت نمیکند .این مسئله عمدتا به آن دلیل است
که دروس به صورت کاربردی ارائه نمیگردند ،لذا شور و رغبت
دانشجویان در یادگیری کاهش مییابد .از طرفی ،تعیین و پیش-
بینی نیازهای آموزشی ،حساسترین و مهمترین مراحل برنامهریزی
آموزشی قلمداد میشود چرا که در بازدهی و موفقیت آموزشی
دانشجویان در آن رشته اهمیت باالئی دارد .بیش از دو دهه است
که مراکز پزشکی و دندانپزشکی دنیا نگران بازدهی برنامههای
درسی علوم پزشکی و میزان کارایی آن در فارغ التحصیالن می-
باشند اثر نارسایی مزبور طبق گزارشات متعدد و چند جانبه از
سوی مراکز علمی و سازمانها متعاقباً در ارائه خدمات بهداشتی و
درمانی آشکار میشود( .)1معموالً دانشجویان پزشکی و
دندانپزشکی عمومی در دوره بالینی ،در یادآوری روشها و
بکارگیری بسیاری از آموختههای سالهای ابتدایی ،کارآیی مطلوب
را ندارند؛ که این مشکل با ناهماهنگی موجود در ارائه مناسب و
به موقع دروس ،تشدید میگردد( )2که این کاهش کارایی در
مورد دروس مختلف متفاوت بوده است( .)3از آنجائی که در شیوه
های سنتی آموزش علوم پزشکی حجم مطلب بسیاری که بعضاً
کاربرد بالینی نیز ندارد ،در اختیار دانشجو قرار می گیرد و یادگیری
مؤثر و پایداری نیز صورت نمی پذیرد ،لذا امروزه استفاده از شیوه
های مؤثرتر مورد توجه بسیاری است( .)4از طرفی ممکن است
اساتید بالین اشراف و تسلط کافی به مطالب علوم پایه نداشته
باشند ،که به دلیل انفکاک دوره علوم پایه از بالین ،مطالب دوره
علوم پایه غالباً فراموش میشود و امکان به کارگیری مطالب علوم
پایه سختتر میگردد .نظر به اهتمام کمتری که در زمینه
اثربخشی آموزش صرف شده و مسائلی نظیر تنوع منابع و روش-
های ناکارآمد تدریس اساتید علوم پایه در دانشگاههای مختلف
میتوان انتظار داشت که آموزش علوم پایه بین گروههای مختلف
دانشجوئی دانشگاههای کشور نوساناتی از اثربخشی داشته باشد.
این مهم توجه محققان علوم پایه و بالینی دندانپزشکی در
کشورهای مختلف را به خود جلب نموده و نتایج تقریبا یکسانی
نیز در این زمینه ارائه شده است( .)5لذا با توجه به نیاز به بازنگری
دورهای موضوعات آموزشی ،بر آن شدیم تا شیوه جدیدی در
تدریس دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم به کار
بندیم تا با استناد به این روش بتوانیم راهگشای طراحان و برنامه-
ریزان آموزشی کشور در کمیتههای راهبردی وزارت بهداشت و

پر نمودند یا در مقطع بدالین قدرار داشدتند ،بده روش انگیزشدی
 کداربردی صدورت گرفتده بدود .از روشهدای آمدار توصدیفیو آزمددون تددی مسددتقل در نددرم افددزار  SPSS 24جهددت

تحلی دل داده هددا اسددتفاده شددد .سددطح معندداداری  0/05درنظددر
گرفته شد.

جدول  .2لیست نحوه تدریس ،تکالیف و نکات مورد بررسی در جلسات درس قارچ شناسی پزشکی
گامهای تدریس

گام اول

گام دوم

گام سوم

گام چهارم

نحوه تدریس

تکالیف عملی دانشجو

ایجاد انگیزه :انتخاب بیماریهای قارچی دهان،
صورت ،فک و نمایش تظاهرات بالینی آنها.

-

نکات مورد بررسی

دانشجو به درسی که احساس نماید با شغل آینده
وی مرتبط است عالقه نشان داده و با خطور
سواالتی در هن از چرائی و چگونگی ایجاد آن
بیماری ،انگیزه ابتدائی برای یک توجه عمیق پیدا
مینماید.
اقناع اندیشه دانشجو در پاسخ به سواالت مربوط به
چرائی و چگونگی ایجاد ضایعات در دهان ،فک و
صورت.

تدریس کاربردی :معرفی عامل قارچی بیماریزا-
خصوصیات ساختاری-نحوه بیماریزائی -شرائط
مستعد کننده -پیشگیری و درمان بیماری
جستجوی گزارش موردی از بیماریهای
مواجهه زود هنگام بالین :حضور در کلینیک
تثبیت و تعمیق بخشیدن مطالب در هن دانشجو
قارچی ثبت شده در کلینیکهای
بیماریهای دهان و دندان و مشاهده ضایعات قارچی
دندانپزشکی و ارائه آن در جلسه بعد.
در بیماران.
پژوهش محور نمودن دانشجو :جستجو در پایگاههای جستجوی گزارش موردی مرتبط با
اطالعاتی علمی فارسی و التین به منظور یافتن بیماریهای قارچی از اینترنت و ارائه اصالح نگرش دانشجو نسبت به درس علوم پایهای
قارچ شناسی پزشکی
گزارشات موردی مرتبط (این مهارت به دانشجویان شفاهی آن در جلسه بعد به مدت  5الی
 10دقیقه
آموزش داده شد)

نتایج
اجددرای شددیوه تدددریس حاضددر کدده بددرای درس قددارچ-
شناسی پزشدکی رشدته دندانپزشدکی بدرای اولدین بدار صدورت
گرفددت بددا اسددتقبال دانشددجویان روبدده رو شددد .نتددایج عملکددرد
شدددیوه ندددوین تددددریس انگیزشدددی –کددداربردی درس قدددارچ
شناسددی پزشددکی از طریددق بدسددت آوردن میددانگین نمددره
رضایتمندی کل و تدک تدک سدواالتی کده مدرتبط بدا اهدداف
آموزشی بود بدسدت آمدد .میدانگین نمدره رضدایت منددی کدل
بددرای دانشددجویان مقطددع بددالین و پایدده بدده ترتیددب ± 0/04
 2/84و  2/64 ± 0/05بدسددت آمددد .بنددابراین مشددخ شددد
کدده میددانگین نمددره رضددایت مندددی کددل بددرای دانشددجویان
مقطع بالین بده صدورت معنداداری از مقطدع علدوم پایده بیشدتر
اسددت ( .)p-value=0/002همچنددین میددانگین نمددرات بددرای
تک تک اهدداف بده طدور معنداداری در مقطدع بدالین از علدوم
پایه بیشتر شد (جدول  .)3بده طوریکده مدیتدوان گفدت پاسدخ
گدویی دانشدجویان بددالین بده گزیندههددای مدوافقم و یدا کددامال
مددوافقم بددرای کلیدده سددواالت ندداظر بدده اهددداف ،بیشددتر از
دانشدجویان علددوم پایدده بددوده اسددت .جهددت اسددتنباط آمدداری و
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پاسددخ بدده ایددن فرضددیه پژوهشددی کدده میددزان رضددایتمندی بددا
اسددتفاده از شددیوه نددوین تدددریس  -انگیزشددی -کدداربردی ،در
مقطددع بددالین نسددبت بدده علددوم پایدده بیشددتر شددده اسددت ،از
آزمددون تددی مسددتقل بددرای مقایسدده متوسددط نمددرات رضددایت
مندددی بدده صددورت کلددی و بدده تفکیددک اهددداف ،بددرای
دانشجویان دندان پزشدکی مقطدع علدوم پایده و بدالین اسدتفاده
شد.
کاربردی دانستن درس قارچ شناسی پزشکی به عنوان یک
درس علوم پایه از دید دانشجویان ،یافته ارزشمندی بود که در
راستای تمام اهداف حاصل شد زیرا دانشجو زمانی که احساس
نماید درس برای رشتهاش مهم و کاربردی است ،به دنبال آن،
عالقمندی به درس و تغییر نگرش نیز در وی حاصل میشود و
مطالب که با رویکرد بالینی ارائه شده با یادگیری عمیق برای
دانشجو فراهم میگردد که این مهم در مقطع بالین به میزان
معنادارتری نسبت به پایه اتفاق افتاد .بنابراین میتوان گفت با
اجرای شیوه نوین تدریس انگیزشی -کاربردی برای دانشجویان
مقطع علوم پایه توانستیم در کسب رضایت مندی در راستای کلیه
اهداف ،بیشترین عملکرد را در بالین بدست آوریم.

232

Downloaded from edcbmj.ir at 21:22 +0330 on Sunday November 28th 2021

جدول  .1اهداف رفتاری (حیطه عاطفی) در تدریس قارچ شناسی پزشکی
دانشجو درس قارچ شناسی پزشکی را در رشته خود ،مهم تلقی مینماید.
دانشجو احساس توانائی در انجام پژوهش پیدا میکند.
دانشجو درس قارچ شناسی پزشکی را کاربردی مییابد
دانشجو احساس ایجاد یک سطح عمیق و معنادار از یادگیری در هن خود مینماید.
دانشجو نگرش کلی مثبت نسبت به درس قارچ شناسی پزشکی پیدا میکند.

تأثیر تدریس انگیزشی-کاربردی علوم پایه بر یادگیری معنادار و ریشه¬ای دانشجویان دندانپزشکی

جدول  .3آمار توصیفی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات رضایتمندی در دو گروه بالین و علوم پایه
متغیر

میانگین کل
میانگین هدف  (1درجه اهمیت درس )

میانگین هدف ( 3تفهیم کاربردی بودن
درس)
میانگین هدف ( 4تعمیق و معنا دار نمودن
سطح یادگیری)
میانگین هدف ( 5اصالح نگرش
دانشجویان)

بالینی
پایه
بالینی
پایه
بالینی
پایه
بالینی
پایه
بالینی
پایه
بالینی
پایه

53

2/84

0/04

3/00

1/25

3/00

41

2/64

0/05

2/70

1/90

3/00

53

2/79

0/07

3/00

1/00

3/00

41

2/63

0/07

3/00

1/50

3/00

53

2/86

0/05

3/00

1/00

3/00

41

2/41

0/14

3/00

1/00

3/00

53

2/9

0/03

3/0

2/0

3/0

41

2/5

0/08

2/5

1/0

3/0

53

2/84

0/05

3/00

2/00

3/00

41

2/70

0/05

3/00

2/00

3/00

53

2/92

0/04

3/00

1/00

3/00

41

2/73

0/05

3/00

2/33

3/00

بحث
موضوع کاربردی بودن دروس و مفاهیم علوم پایه در ابعاد
کلینیکی سالهاست که مورد بحث و بررسی است .تعیین و پیش
بینی نیازهای آموزشی هر دوره تحصیلی در هر رشته از پر
اهمیتترین مراحل برنامهریزی آموزشی بوده زیرا بازده و موفقیت
آموزشی دانشجویان در آن رشته تحصیلی منوط به این امر خطیر
است .این میان بخش بسیار مهمی از این موضوع را باید در
نظرسنجی از دانشجویان درمقاطع مختلف تحصیلی که درگیری
مستقیم با موضوع داشته و کامال به ابعاد موضوع واقفند جستجو
نمود .هدف این مطالعه بررسی نظر دانشجویان دو مقطع علوم
پایه و بالین رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم در طی
سالهای تحصیلی  1394-1396نسبت به شیوه نوین تدریس
انگیزش-کاربردی قارچ شناسی پزشکی که یکی از دروس علوم
پایه است بو که با نتایج مطلوبی در کلیه اهداف در نظر گرفته
شده برای مطالعه حاضر بدست آمد .بر همین مبنا ،موضوع
انگیزش تحصیلی ،بیانگر آن است که در مطالعات متعددی نقش
بسزائی در پیشرفت تحصیلی داشته است(.)8-10
بررسی  Marcelدر مورد کاهشیافتن سطح دانش دروس
علوم پایه دانشجویان پزشکی در دانشگاه ساسکاچوان نشان داد
پزشکان عمومی در یادآوری و به کارگیری بسیاری از آموختههای
سالهای ابتدایی دوره پزشکی کارایی مطلوب را ندارند که این
کاهش کارایی در مورد دروس مختلف متفاوت بوده است بدین
صورت که در بهار سال  ،2004تعداد  20دانشجو در نظر سنجی
دروس علوم پایه شامل :ایمونولوژی ،فیزیولوژی و نوروآناتومی
شرکت نمودند و نمرات  pre-test , post -testدانشجویان در
مورد سواالت انتخاب شده که از  t-testsو روش های مکرر
اندازه گیری  MANOVAاستفاده شد بیانگر کاهش نمرات
دانشجویان در درس ایمونولوژی ( ،)٪13.1و در فیزیولوژی
( )1.16٪بود .تفاوت معنی داری بین نوروآناتومی و فیزیولوژی
(اختالف میانگین  )p = 0.004 ،10.7وجود داشت که نتیجه
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0/002
0/033
0/003
>0/001
0/046
0/005

کاهش دانش دانشجویان پزشکی در سه دوره علمی به میزان
قابل توجه بود و این در دورههای مختلف یکسان نبود .این مطالعه
اهمیت یادگیری معنادار و ارتباط داشتن با بالین در علوم پایه را
ضروری میداند ( .)3برای رفع چنین مشکلی که از منابع مختلف
به دست میآید ،در مطالعه حاضر ،سعی شد نوع تدریس درس
قارچ شناسی پزشکی که یکی از دروس علوم پایه دندان پزشکی
است را به صورت تلفیقی از مطالب تئوری و عملی این درس و
بالین ارائه گردد تا ضمن عالقمندنمودن دانشجویان به این درس،
تعمیق و معنا دار نمودن سطح یادگیری نیز فراهم گردد که در
ارزیابی دانشجویان دوره بالین ،این هدف محقق گردید.
مقالهای توسط  Lantzو همکاران تحت عنوان "روند
آموزش علوم پایه در دانشکدههای دندانپزشکی2016 – 1999 ،
" به عنوان بخشی از پروژه "پیشرفت آموزش دندانپزشکی در
قرن  "21نوشته شده است .دو نظرسنجی اصلی مورد بررسی قرار
گرفت .در این نظر سنجی بخش اصلی بر محتوا و چگونگی
آموزشی مورد استفاده در آموزش دندان پزشکی گذاشته شده بود
که چه چیزی آموزش داده شده و چگونه .بررسی پیشرفتهای
حتی جزئی اخیر در روند تغییرات برنامه درسی که بیشتر مربوط
به روشهای یادگیری فعال و تعامل بیشتر با برنامههای آموزش
به منظور اثربخشی بیشتر آموزشی بود انجام گرفته است .این
تعامل با مشارکت دانشکده پزشکی و دندانپزشکی در مقطع علوم
پایه انجام شد و اعالم نمودند هنوز جا برای بازبینی بیشتر برای
بهبود رویکرد دندانپزشکی به آموزش علوم پایه وجود دارد( .)5در
بررسی حاضر ،به منظور ایجاد راههای بازبینی جدید آموزشی،
نتایج مطلوبی از اهداف  5گانه مورد نظر در راستای اثر بخشی
آموزشی بدست آمد که می تواند در طراحی و برنامه نویسی های
جدید مورد استفاده قرار گیرد.
یک بررسی توسط  Martínezبرای تعیین وضعیت فعلی
آموزشهای علوم پایه در دانشکدههای دندانپزشکی جنوب اروپا
شامل مالت ،یونان ،پرتغال ،ایتالیا ،فرانسه و اسپانیا انجام و جمع
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میانگین هدف (2پژوهش محور شدن)

مقطع

تعداد

میانگین

خطای استاندارد

میانه

کمترین

بیشترین

پی  -مقدار
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آوری شد .نتایج نشان داد که در سراسر جنوب اروپا یکنواختی در
آموزش مربوطه وجود دارد .ارتباط با اساتید و دانشکده پزشکی به
نظر میرسد قوی است اما آنچه مهم است هماهنگی ضعیف بین
رشتههای علوم پایه و موضوعات مورد نیاز برنامه درسی
دندانپزشکی است .تمام دانشکدههای دندانپزشکی مورد مطالعه
برنامههای آموزشی سنتی و روشهای آموزشی را در بر دارند؛ با
این حال ،حرکت فزایندهای به سوی یادگیری خودگردان دانشکده
دندان و یادگیری با کمک کامپیوتر و هماهنگی بهتر با افراد بالینی
در دوره علوم پایه احساس میشود( )1در مطالعه حاضر ضمن
تدریس قارچ شناسی پزشکی با رویکرد بالینی ،امکان حضور
دانشجویان در کلینیک و مشاهده ضایعات قارچی و جمع آوری
گزارشات مربوطه توسط دانشجویان حاصل شد که با توجه به
نتایج حاصل از پاسخگوئی دانشجویان علوم پایه و بالین  ،تدریس
به صورت تلفیق بین علوم پایه و بالین در کیفیت آموزش به نحو
مطلوبی تأثیر گذار بوده است.
مطالعه  Aliو همکاران در سال  2017در مقالهای با عنوان
" تأثیر مواجعه زود هنگام بالینی بر تجربه یادگیری دانشجویان
دوره علوم پایه دندانپزشکی" که بر اساس روشهای ترکیبی
انجام شد ،از طریق کمی و کیفی صورت گرفت .در مرحله اول
یک پرسشنامه طراحی شده به طور هدفمند شامل  16سوال و سه
خرده مقیاس و در مرحله دوم با استفاده از مصاحبههای نیمه
ساختاری کیفی به منظور بررسی درک و تجربیات دانشجویان
دندانپزشکی که مواجهه اولیه بالینی داشتند صورت گرفت .در
مجموع  134دانشجوی کارشناسی ارشد دندانپزشکی و هشت
ناظر بالینی به پرسشنامه پاسخ دادند و ادراکات مثبت در مورد
تجربیات یادگیری ،روابط حرفهای و محیط یادگیری را گزارش
نمودند .مصاحبه های کیفی با  12نفر شرکتکننده انجام شد و
قرار گرفتن زود هنگام بالینی را در ایجاد زمینهای مثبت برای
یادگیری نظری و توسعه مهارت های فردی در نظر گرفتند.
مواردی از قبیل برنامه درسی زیاد و نیاز بیشتر برای تثبیت مطالب
به عنوان چالشهای اصلی محسوب شد( .)11در مطالعه کنونی،
با هدف معنا دار نمودن درس قارچ شناسی پزشکی و اقداماتی
نظیر اهمیت و کاربردی نشان دادن درس مربوطه و کم نمودن
حجم مطالب زیاد و غیر کاربردی برای این رشته ،همچنین انجام
تکالیفی نظیر جمع آوری گزارشات موردی از کلینیکهای
دندانپزشکی ،سعی در تثبیت مطالب در هن دانشجو تا زمان
رسیدن به مقطع بالین شد .در اهمیت تدریس به صورت معنا دار
از فلسفه ایجاد بیماری تا تظاهرات بالینی و نحوه برخورد با آن،
برای دانشجویان به ویژه مقطع بالین به روشنی آشکار است که
اگر درس علوم پایه قبل از درس بالین قرار داده شده به دلیل
اهمیت آن بردانستن علت ایجاد بیماری و دانستن ساختار ارگانیسم
بیماریزا و نحوه ایجاد بیماری است که اگر بر این مطلب واقف
گردد ،به راحتی می تواند بیماری را تشخی دهد و کنترل و

درمان آن را با موفقیت انجام دهد .طبیعی است زمانی که دانشجو
در مقطع بالین با بیماران مبتال به ضایعه قارچی مواجه می گردد
اهمیت این درس و کاربردی بودن آن را متوجه میگردد اما آگاهی
زود هنگام به وی موجب آمادگی هنی و یادگیری بیشتر وی
میگردد که مناسب است برنامه ریزی و طراحی دروس علوم پایه
به گونهای انجام شود که مواجهه زود هنگام بالین نیز حین دروس
علوم پایه اعم از کاربردی تدریس نمودن درس و حضور در بالین،
فراهم گردد.
امامی و همکاران در مطالعه توصیفی-مقطعی  108دانشجوی
پزشکی مقطع بالینی را به طور تصادفی انتخاب نموند و دادهها
توسط پرسشنامه جمعآوری و دروس علوم پایه در سه گروه با
کاربرد کم ،متوسط و زیاد تقسیم بندی شدند ..در این بررسی %57
در رده سنی  40-26سال و  %42در رده سنی  25-23قرار داشتند.
درس پاتولوژی با کاربرد زیاد ،درس آناتومی تنه و اندام ،سر و
گردن ،نوروآناتومی و فیزیولوژی ،زبان تخصصی ،ایمنولوژی ،انگل
شناسی ،امتیاز کاربرد متوسط و دروس بهداشت ،حشره شناسی،
فیزیک پزشکی ،جنین شناسی ،قارچ شناسی ،اپیدمیولوژی،
ژنتیک ،باکتریولوژی ،روانشناسی ،بافت شناسی ،ویروس شناسی،
بیوشیمی و تغذیه امتیاز کاربرد کم را کسب نمودند .نتیجه آنکه
یک جدائی نسبی و عدم هماهنگی بین دروس علوم پایه و مقطع
بالینی وجود دارد که با توجه به نیازهای آینده پزشکان میتواند در
برنامه ریزیهای آینده دیده شود و موجب تغییرات اصالحی در
برنامه ریزی آموزشی کشورگردد( .)12آنچه از مطالعه حاضر بر
میآید ،نوع تدریس و به ویژه تلفیق علوم پایه و بالین در دروس
علوم پایه است که میتواند در کاربردی تلقی نمودن درس توسط
دانشجو اهمیت به سزائی داشته باشد .مطالعات نشان داده است
هر چه اطالعات و دانستههای دانشجو نسبت به رشته خود بیشتر
باشد ،نگاه انتقادی آنها به کاربردی بودن و محتوای دروس علوم
پایه بیشتر احساس میشود( .)13نتایج مطالعات نمایانگر آن است
علی رغم این که اکثر اساتید علوم پایه با اجرای روشهای نوین
آموزشی موافقند اما به دلیل عدم وجود بسترهای مناسب و وجود
موانع اجرایی ،روشهای نوین تدریس نظیر تلفیق علوم پایه و
بالین کمتر مورد استفاده قرار میگیرد( .(14از طرفی این مطالعه
نشان داد که اساتید و دانشجویان آمادگی تحول و نوسازی نظام
آموزش دندانپزشکی را حداقل در کاربردی نمودن دروس علوم
پایه دار ند .تحول در نظام آموزشی نیازمند کنشگرانی است که
بتوانند ایده های خوب داشته باشند و طراحی برنامههای مطلوب
داشته باشند .این مطالعه مقدمهای برای یک برنامهریزی مناسب
و کاربردی برای تدریس دروس کاربردی علوم پایه میباشد .در
مطالعات تکمیلی ،کمک گرفتن از یک متخص بیماریهای دهان
یا جراج فک و صورت که با ضایعات قارچی دهان در ارتباط است
و بتواند با کر اهمیت این بیماریها ،تعمیق بیشتری فراهم آورد،
پیشنهاد می شود.
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مالحظات اخالقی

نتیجهگیری

مطالعه حاضر حاصل طرح برگزیده جشنواره تاپ دانشگاه
د/1327  و شماره ثبت1397/02/03 علوم پزشکی قم به تاریخ
می باشد و با رعایت کلیه مالحظات اخالقی در روند پژوهش به
.انجام رسید

در حالیکددده درس قدددارچ شناسدددی پزشدددکی از دیددددد
 یددک درس علددوم پایدده مددیباشددد امددا یافتدده،دانشددجویان
– ارزشدددمندی کددده بددده دنبدددال شدددیوه تددددریس انگیزشدددی
 رضدددایت و تعمیدددق یدددادگیری،کددداربردی حاصدددل شدددد
 لددذا در هددر درسددی اگددر نحددوه.دانشددجویان در ایددن درس بددود
تدریس بده گوندهای باشدد کده دانشدجو احسداس نمایدد درس
، بدده دنبددال آن،بددرای رشددتهاش مهددم و کدداربردی اسددت
-عالقمندی بده درس و تغییدر نگدرش نیدز در وی ایجداد مدی
شددود و مطالددب بددا سددطح یددادگیری عمیددقتددر بددرای دانشددجو
.فراهم میگردد

تضاد منافع
.بین نویسندگان مقاله حاضر هیچ تعارض منافی وجود ندارد

سپاسگزاری
از تمامی مشارکت کنندگان در مطالعه حاضر کمال قدردانی
.و تشکر را دارم
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