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چكيده:
مقدمه :دروس اختیاری مجموعهای از واحدهای درسی هستند که برای همه دانشجویان یکرشته در نظر گرفته میشود و دانشجو موظف است از میان
دروس اختیاری مشخص ،تعدادی واحد را انتخاب کند .واحدهای پوچ نیز واحدهایی است که در آموزش دانشجویان مؤثر نیست .این مطالعه بهمنظور
بررسی دیدگاه دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم در مورد اولویت واحدهای اختیاری و تبین واحدهای پوچ و سپس بررسی نیازهای آموزشی
بالینی انجامگرفته است.
روش کار :در این مطالعه توصیفی -مقطعی 25 ،نفر از اساتید بالینی و علوم پایه و  288نفر از دانشجویان مقطع بالینی بهصورت سرشماری و دانشجویان
رشتههای مختلف بهصورت نمونهگیری طبقهای وارد مطالعه شدند .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه اولویت واحدهای اختیاری و تبیین واحدهای پوچ
و نیازهای آموزشی بود .تجزیهوتحلیل اطالعات با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی صورت گرفت.
يافتهها :دانشجویان شرکتکننده در نظرسنجی ،اولویت هریک از واحدهای اختیاری مهارت استدالل بالینی ( ،)87%/6طبابت مبتنی بر شواهد (،)84%/36
مقالهنویسی ( ،)77%/7مهارتهای ارتباطی ( )76%/38و کامپیوتر و مهارتهای مرتبط ( )72%/91را مهم (زیاد تا خیلی زیاد) دانستهاند .دانشجویان دروس
اخالق و تربیت اسالمی ( ،)66/66%تاریخ تحلیلی ( )74/65%انقالب اسالمی و ریشههای آن ( )50/34%و روانپزشکی ( )46/52%را بهعنوان واحد پوچ
دانستهاند.
نتيجهگيری :برای کسب مهارتهای حرفهای مطلوب ،وضعیت آموزش پزشکی نیاز به تأمین جامعتر امکانات و تجهیزات محیط بالینی دارد .ارتقاء
عملکرد اساتید و جذب همکاریهای حرفهای نیز میتواند در بهبود وضعیت آموزش بالینی و کسب مهارتهای حرفهای مطلوبتر مفید واقع شود.
واژگان کليدی :واحدهای درسی ،دانشجویان ،آموزشی بالینی

مقدمه:
امروزه در جوامع مترقی تحصیل و یادگیری از اساسیترین
فعالیتهای زندگی به شمار میرود و هر فردی باید ساعاتی از روز
را به امر دانشاندوزی اختصاص دهد ،زیرا بقا و دوام هر جامعهای
منوط به کسب اطالعات و بهکارگیری آن در زندگی میباشد [.]1
این در حالی است که از ابتداییترین لوازم و مقتضیات یادگیری
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و کسب موفقیت ،عالقه و رغبت به آموزش است .عالقه را
میتوان مرکب از کنجکاوی و انگیزش که درواقع نیروی مؤثر و
محرک در انجام بالفعل کار دانست [ .]2بهعبارتدیگر عالقه
نوعی انگیزه بالفعل است که موجب رجحان چیزی بر دیگری در
حین تصمیمگیری میشود [ .]3مهمترین عامل موفقیت بعد از
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تبيين واحدهای پوچ و بررسی نيازهای آموزشی بالينی از ديدگاه دانشجويان

بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان علوم

مختلف اقدامات ذیل انجامشده است .ازجمله در دانشکده پزشکی
شیراز برنامه ادغام با تشکیل کمیته مرکزی بازنگری دروس علوم
پایه از مهرماه سال  1386زیر نظر معاون آموزشی دانشگاه و
مطالعه کتابخانهای کل روشهای آموزش پزشکی در دنیا و ایران
در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شروع شد .با
توجه به انواع مختلف روشهای ادغام پس از یک تحلیل موقعیت
و بررسی نظرات اساتید موافق و مخالف و محدودیتهای آموزشی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز از مدل طراحی کوریکولوم مالکوم
اسکیل بک ( )malcom Skilbeckبهصورت جلسات متعدد با
اساتید مربوطه و بارش افکار از (گروه متمرکز) استفاده شد .آنچه
هماکنون بهعنوان آموزش پزشکی مقدماتی در جهان شناخت
میشود ،برآیند حداقل سه مرحله از اصالحات میباشد که عمدتاً
در طی قرن گذشته اتفاق افتاده است .اولین موج اصالحات مربوط
به اصالحات فکسنر بود .دومین موج تغییرات بر اساس مبانی
یادگیری بزرگساالن طراحی شد و سومین موج تغییرات مربوط
به اعالمیه ادینبورو بود .این تغییرات در نقاط مختلف جهان سبب
تغییراتی در دانشکدههای پزشکی شده است .در حال حاضر 130
دانشکده پزشکی در دنیا درجاتی از سیستم ادغام را در برنامه خود
اعمال کردهاند .در بیشتر دانشکدههای دنیا تغییرات بر اساس
مشخص شدن پیامدها صورت گرفته است .در کشور ما نیز
دانشکده پزشکی شهید بهشتی بهعنوان اولین دانشکده پزشکی
مجری تغییرات برنامه درسی جدید خود را مشخص نمود و سپس
دانشکدههای پزشکی بقیه نقاط کشور ازجمله دانشگاه علوم
پزشکی شیراز نیز تغییراتی را بیشتر در جهت ادغام انجام داده شد
[ .]8-15تعیین نیازهای آموزشی اولین گام برنامهریزی آموزش
کارکنان و درواقع نخستین عامل ایجاد و تضمین اثربخش کارکرد
آموزش و بهسازی است که اگر بهدرستی انجام شود ،مبنای
عینیتری برای برنامهریزی بهعنوان نقشه اثربخشی فراهمشده
است .)16-17( .یکی از مهمترین اقداماتی که الزم است در
کوریکولوم آموزشی و تغییرات بنیادین در برنامههای آموزش علوم
پزشکی انجام شود ،مقوله نیازسنجی آموزشی است که هرگونه
طراحی آموزشی و برنامه کارگاهی بر اساس آن صورت میگیرد.
ازآنجاکه رفروم های مختلفی در آموزش پزشکی در حال انجام
است ،همهی دانشگاههای علوم پزشکی بهناچار باید تغییراتی را
پذیرفته و در جهت ارتقاء و کیفیت آموزش اقداماتی انجام داده و
به آن سوء حرکت نمایند؛ اما در کشور ما روند ایجاد تغییر در
آموزش بسیار کند و سالهاست که تغییر عمدهای در این زمینه
انجامنشده است .لذا الزم است با انجام تحقیقات متعدد بتوان
زمینه اجرایی سازی تغییرات بهینه در کوریکولوم پزشکی را فراهم
ساخت .از طرفی دیگر استراتژیهای مختلفی در آموزش پزشکی
مطرح است .یکی از استراتژیها ،استراتژی  spicesاست که
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توانایی ،انگیزه و کیفیت آموزش است و دانشجویان باانگیزه باال
طی دورههای آموزش ،فعالیت و تکالیف بیشتری را انجام داده و
درنتیجه سطح موفقیت آنها نیز باال بوده است .در خیلی از موارد
وجود انگیزه یا فقدان آن بهطور آشکاری منجر به موفقیت و یا
شکست میگردد [ .]4همچنین به نظر میرسد کوریکولوم موجود
نمیتواند دانشجویان را جهت رویارویی با موضوعات و مشکالتی
که بعد از فارغالتحصیلی در جامعه و محیطهای مراقبت سالمتی
با آنها مواجه میشوند بهطور کامل آماده نماید .در همین راستا
ایجاد تغییراتی در آموزش نظیر تغییر در تکنولوژیهای آموزشی،
تغییر در منابع کتابخانهای و خدمات ،تغییر در سیاستهای
دانشگاهی و تغییر در بودجههای سازمانی میتواند به این باور
منتج شود که زمان توسعه کوریکولوم فرارسیده است .بهویژه در
رشتههای علوم پزشکی که هدف فارغالتحصیل شدن افراد
توانمندی است که در محیط مراقبت سالمتی تغییر مثبت ایجاد
کرده و در راستای ارتقای کیفیت زندگی افراد ،خانوادهها ،گروهها
و بهطورکلی جامعه قدم بردارند [ .]5انواع کوریکولوم را میتوان
در سه بخش برنامهریزی (واحد اختیاری) ،پوچ و پنهان
تقسیمبندی نمود .در این میان در کوریکولوم درسی واحدهایی
تحت عنوان واحدهای اختیاری وجود دارد .دروس اختیاری
مجموعهای از واحدهای درسی هستند که برای همه دانشجویان
یکرشته در نظر گرفته میشود و دانشجو موظف است از میان
دروس اختیاری مشخص بر اساس قوانین اعالمشده تعدادی واحد
را انتخاب کند و بگذراند و این دروس جزو دروس گذرانده شده
کلی دانشجو محسوب میشود .واحدهای پوچ نیز واحدهایی است
که در آموزش دانشجویان مؤثر نیست ،درنتیجه این پیام را به
فراگیران منتقل مینماید که این دروس در تجارب آموزشی فرد
و در جامعه مهم نمیباشد .برخی از جوامع بر اساس همین اثرات
ترجیح میدهند برخی از آنها را حذف و واحدهای جدید اضافه
نمایند .نکته مهم این است که پیامدهای مراکز آموزشی نهتنها
بهواسطه آنچه تدریس نمیشود ،بلکه آنچه برای تدریس مورد
غفلت واقع میشود تحت تأثیر قرار میگیرد .در حقیقت موضوعات
و دروسی که برای دانشجویان در نظر گرفته نمیشود و آنها قادر
به استفاده از آنها نیستند ،حتی بر انتخاب روش زندگی افراد نیز
تأثیرگذار است [ .]6یکی از روشهای افزایش بهرهوری نیروهای
انسانی متخصص؛ پرداختن به نیازها ،عالیق ،انتظارات،
انگیزههای آنها در دوران تحصیل و کسب علم میباشد و الزم
است با انتخاب برنامههای آموزشی مناسب و تأمین شرایط و
امکانات مطلوب طی این دوراندیدگیهای آنها را نسبت
واحدهای درسی و رشته تحصیلی خود تقویت نموده تا از تحصیل
لذت برده و در طول تحصیل خود در دانشگاه باعالقه بیشتری به
یادگیری بپردازند [ .]7در زمینه واحدهای اختیاری در دانشگاههای

لیلی مصلی نژاد و همکاران

بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان علوم

روش کار:
در این مطالعه توصیفی –مقطعی ،کلیه اساتید بالینی و علوم پایه
دانشگاه علوم پزشکی جهرم و کلیه دانشجویان مقطع بالینی
دانشجویان رشتههای مختلف دانشگاه علوم پزشکی جهرم وارد
مطالعه شدند .از بین دانشجویان مقطع بالینی که تمایل و رضایت
کامل به شرکت در پژوهش را داشته باشند ،بهصورت سرشماری
وارد مطالعه شدند .دانشجویان رشتههای مختلف بهصورت
نمونهگیری طبقهای و بر اساس شماره دانشجویی انتخاب شدند.
در گروه اساتید نیز کلیه اساتید بالینی و علوم پایه به روش
سرشماری وارد مطالعه شدند.
ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامهای است که با بررسی منابع
مختلف آموزش پزشکی از دانشگاههای مختلف پیشتاز در
ریفرمهای آموزش پزشکی ازجمله دانشگاه دندی ،دانشگاه خان
پاکستان 130 ،دانشگاه آمریکای شمالی و آلمان تهیه گردیده و با
تطبیق این واحدها و اضافه نمودن واحدهای پیشنهادی دیگر در
قالب پرسشنامه تدوین گردیده است .این پرسشنامه در سه بخش
اطالعات جمعیت شناختی (رشته ،سن ،جنس ،مقطع تحصیلی)،
تعیین اولویت واحدهای اختیاری مشتمل بر  19عنوان واحد درسی
انتخابی نظیر حل مسئله ،اخالق حرفهای ،مهارتهای ارتباطی و
 ...میباشد که از دانشجویان خواسته شد در مقابل هر عنوان
درسی ،اولویت آن واحد درسی را از دیدگاه خود از خیلی کم تا
خیلی زیاد بر اساس یک طیف لیکرت  5رتبهای تعیین نمایند و
در پایان یک سؤال باز برای ارائه پیشنهاد واحدهای درسی
اختیاری دیگری که مدنظر دانشجویان میباشد ،گنجانده شد.
جهت تبیین واحدهای پوچ نیز از دانشجویان و اساتید خواسته شد
تا واحدهای موردنظر را با سؤال باز پاسخ دهند .در تعیین نیازهای
آموزشی نیز از پرسشنامه  20سؤالی استفاده شد که در دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان طراحی و مورداستفاده قرارگرفته است .این
پرسشنامه نیازهای آموزش بالینی دانشجویان را در خصوص موارد
مختلف موردبررسی قرار میدهد .موارد ارائهشده به تفکیک اساتید
و دانشجویان موردبررسی آماری قرار گرفت [ .]18پژوهشگر

بهصورت حضوری به دانشجویان مراجعه نمود و پس از تکمیل
پرسشنامه توسط دانشجویان پرسشنامهها تحویل گرفته شد .در
گروه اساتید نیز کلیه اساتید گروه بالینی و علوم پایه به روش
سرشماری وارد مطالعه شدند .پرسشنامه توسط کمک پژوهشگر
بین اساتید توزیع و در پایان پرسشنامههای تکمیلشده جمعآوری
گردید .دادههای حاصل به نرمافزار  spssنسخه  21وارد و از
شاخصهای آمار توصیفی نظیر فراوانی و درصد جهت بررسی
توزیع دادهها و از آمار کای دو جهت بررسی اختالف دیدگاه
دانشجویان نسبت به واحدها برحسب رشته و جنس برای
تجزیهوتحلیل اطالعات استفاده شد.
يافتهها:
در این مطالعه  350نسخه پرسشنامه در بین کلیه دانشجویان
مقطع بالینی و اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم توزیع گردید.
پس از بررسی  288پرسشنامه کامل از دانشجویان و  25نفر از
اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم ( 23نفر دکتری و  2نفر
کارشناسی ارشد) وارد مطالعه شدند .اکثریت دانشجویان
شرکتکننده ،در رشته پزشکی ( 55/55درصد) و پرستاری (24/3
درصد) تحصیل میکردند .میانگین سن دانشجویان  23±2و 168
( )58%/3نفر مذکر و  ،)41%( 120مؤنث بوده است .مقطع
تحصیلی  55/55( 160درصد) از آنها کارشناسی و 128
( 44%/44درصد) دکتری میباشد.
دانشجویان شرکتکننده در نظرسنجی ،اولویت هریک از
واحدهای اختیاری مهارت استدالل بالینی ( ،)87%/6طبابت مبتنی
بر شواهد ( ،)84%/36مقالهنویسی ( ،)77%/7مهارتهای ارتباطی
( )76%/38و کامپیوتر و مهارتهای مرتبط ( )72%/91را مهم
(زیاد تا خیلی زیاد) دانستهاند .همچنین دانشجویان شرکتکننده
در نظرسنجی ،واحدهای اختیاری تعامالت بینرشتهای
( ،)28%/12مراقبت معنوی ( ،)26%/38پاسخگویی اجتماعی
( ،)26%/38تفاوتهای فرهنگی ( )18%/4و حل تعارض ()10%/6
را دارای اولویت باال ندانستهاند.
دختران دانشجو واحدهای اختیاری مقالهنویسی ،کامپیوتر و
مهارتهای مرتبط ،طبابت مبتنی بر شواهد و مهارتهای ارتباطی
را مهم (زیاد تا خیلی زیاد) دانستهاند .پسران دانشجو واحدهای
اختیاری کامپیوتر و مهارتهای مرتبط ،مقالهنویسی ،مهارتهای
ارتباطی ،طبابت مبتنی بر شواهد و را مهم (زیاد تا خیلی زیاد) و
دارای اولویت دانستهاند.
جدول  1اولویت هریک از واحدهای اختیاری از دیدگاه دانشجویان
پزشکی و غیرپزشکی به تفکیک مقطع تحصیلی نشان میدهد.
دانشجویان رشتههای پزشکی ،واحدهای اختیاری کامپیوتر و
مهارتهای مرتبط ،مقالهنویسی ،مهارتهای ارتباطی ،طبابت
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درآنواحدهای اختیاری بهعنوان بخشی از این استراتژی مطرح
میباشد .الزم است که برنامه مذکور و دیدگاه دانشجویان و اساتید
نسبت به این استراتژی موردبررسی قرار گیرد .همچنین بررسی
واحدهای پوچ برنامه درسی و تبیین نیازهای آموزشی دانشجویان
به برنامهریزیهای آموزشی مؤثرتر و کارآمدتر کمک شایانی
خواهد نمود .این مطالعه بهمنظور بررسی دیدگاه دانشجویان و
اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم در مورد اولویت واحدهای
اختیاری و تبین واحدهای پوچ و سپس بررسی نیازهای آموزشی
بالینی انجامگرفته است.

لیلی مصلی نژاد و همکاران

بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان علوم

را بهصورت اختیاری و  57/63درصد برگزاری آنها را در دوره
بالین مناسب دانستهاند .در جدول  4ده اولویت مهم (اهمیت زیاد
و خیلی زیاد) در خصوص کسب مهارتهای حرفهای آنها در
محیطهای بالینی از دیدگاه دانشجویان عبارت است از)1 :
مهارتهای بالینی اساتید ( )2 ،)%97/57وجود تکنولوژیهای بروز
شده در آموزش ( )3 ،)%97/1مهارتهای بالینی دانشجو
( )4 ،)%95/14انگیزه اساتید ( )5 ،)%95/13دید مثبت دانشجو به
حرفه خود ( )6 ،)%93/39در دسترس بودن اساتید ()7 ،)%92/71
تعداد دانشجویان ( )8 ،)%92/01تنوعبخشها و محیط (،)%90/27
 )9امکانات و تجهیزات بخش ( )10 ،)%89/58نحوه تدریس
اساتید (.)%88/88
 25نفر از اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم ( 23نفر دکتری و
 2نفر کارشناسی ارشد) ،در نظرسنجی شرکت کردند 12 .نفر (48
درصد) مرد و بقیه زن بودند .میانگین سنی آنها 40/43±8/44
بود .اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم اولویت هریک از
واحدهای اختیاری مهارت استدالل بالینی ( ،)%84اخالق حرفهای
( ،)%76مقالهنویسی ( ،)%72طبابت مبتنی بر شواهد ( )%72و حل
مسئله ( )%68را مهم (زیاد تا خیلی زیاد) دانستهاند .همچنین
اساتید شرکتکننده در نظرسنجی ،واحدهای اختیاری معنویت در
پزشکی ( ،)%44فلسفه پزشکی ( ،)%40پاسخگویی اجتماعی
( ،)%40تفاوتهای فرهنگی ( )%40و مراقبت معنوی ( )%36را
دارای اولویت باال ندانستهاند .جدول  5اولویت هریک از واحدهای
اختیاری از دیدگاه اساتید را نشان میدهد.
جدول  6ضرورت گذراندن هریک از کارگاههای زیر را قبل از
شروع دوره بالینی را نشان میدهد .اساتید دانشگاه قبل از شروع
دوره بالینی اولویت و ضرورت گذراندن کارگاههای آموزشی را
کارگاه  87/5( CPRدرصد) و کارگاه آشنایی با Imaging
( 83/3( )MRI,CTScan, X Rayدرصد) ،کارگاه پاراکلینیک های
مهم ( 83/3( )VLA, CBC,Chest X-ray, EKGدرصد)،
دانستهاند.
اساتید گذراندن کارگاههای آموزشی کارگاه  CPRو کارگاه تکمیلی
نحوه شرححال گیری را مهمترین انتخاب اول خود قبل از شروع
دوره بالینی ذکر کردهاند 15 .نفر ( ،)%65/2نفر از اساتید شرکت
دانشجویان در کارگاههای آموزشی را مهم دانستهاند 21 .نفر
( ،)%91/3از اساتید اعالم نمودهاند که بهتر است این کارگاهها در
دوره بالین برگزار گردد .همچنین  15نفر ( ،)%65/2از اساتید اعالم
نمودهاند که شرکت در کارگاههای آموزشی باید بهصورت اختیاری
باشد 12 .نفر ( ،)%52/2از اساتید تمایل به برگزاری فشرده
کارگاههای آموزشی برای دانشجویان داشتهاند 21 .نفر (،)%91/3
از اساتید قرار دادن این کارگاهها در برنامه درسی باعث افزایش
انگیزه و اعتمادبهنفس دانشجویان برای ورود به دوره بالینی
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مبتنی بر شواهد و آموزش در جامعه را مهم (زیاد تا خیلی زیاد) و
دارای اولویت دانستهاند .دانشجویان رشتههای غیرپزشکی
واحدهای اختیاری مقالهنویسی ،طبابت مبتنی بر شواهد ،کامپیوتر
و مهارتهای مرتبط ،مهارتهای ارتباطی و مهارت استدالل
بالینی را مهم (زیاد تا خیلی زیاد) و دارای اولویت دانستهاند.
در قسمت واحدهای اختیاری پیشنهادی ،دانشجویان دروس
اصول خدمات بهداشتی ،حل بحران ،ارتباط با محیط ،اپیدمیولوژی
و مبارزه با بیماریها ،فرآیند یادگیری و اصول آموزش به مددجو
و بررسی وضعیت سالمت را ذکر کردهاند .دانشجویان دروس
اخالق و تربیت اسالمی ( ،)%66/66تاریخ تحلیلی (،)%74/65
انقالب اسالمی و ریشههای آن ( )50/34%و روانپزشکی
( )%46/52را بهعنوان واحد پوچ دانستهاند .اکثریت واحدهای پوچ
از دروس عمومی بودند .جدول  2واحدهای پوچ از دیدگاه
دانشجویان را نشان میدهد.
دانشجویان پزشکی دروس اخالق و تربیت اسالمی (،)%35/07
تاریخ تحلیلی ( ،)%32/98انقالب اسالمی و ریشههای آن
( )%23/26و روانپزشکی ( )%22/57را بهعنوان واحد پوچ
دانستهاند .اکثریت واحدهای پوچ از دروس عمومی بودند .جدول
 2واحدهای پوچ از دیدگاه دانشجویان را نشان میدهد.
دانشجویان غیرپزشکی دروس تاریخ تحلیلی ( ،)%41/67اخالق و
تربیت اسالمی ( )%31/59و روانپزشکی ( )%30/9و انقالب
اسالمی و ریشههای آن ( )%27/08را بهعنوان واحد پوچ
دانستهاند .جدول  3ضرورت گذراندن هریک از کارگاههای زیر را
قبل از شروع دوره بالینی را نشان میدهد .دانشجویان قبل از
شروع دوره بالینی اولویت و ضرورت گذراندن کارگاههای آموزشی
را کارگاه آشنایی با بیمارستان ،افراد مسئول در بیمارستان و
 100( Medical Recordsدرصد) ،کارگاه پاراکلینیک های مهم
( )VLA, CBC, Chest X-ray, EKGو کارگاه  95/6( CPRدرصد)
دانستهاند.
دانشجویان گذراندن کارگاههای آموزشی آشنایی با Imaging
( )MRI,CTScan, X Rayو کارگاه  CPRرا انتخاب اول خود قبل
از شروع دوره بالینی ذکر کردهاند 285 .نفر ( ،)%98/95تمایل به
شرکت در کارگاههای آموزشی داشتند 148 .نفر ( ،)%51/38از
دانشجویان اعالم نمودهاند که شرکت در کارگاههای آموزشی باید
بهصورت اختیاری باشد .تنها  93نفر ( ،)%32/29از دانشجویان
تمایل به برگزاری فشرده کارگاههای آموزشی داشتهاند 215 .نفر
( ،)%74/65از دانشجویان برگزاری کارگاهها بهصورت پخششده
طی  2ماه باشد و در هفته ساعات زیادی را اشغال نکند ،مناسب
دانستهاند 74/65 .درصد از دانشجویان قرار دادن این کارگاهها در
برنامه درسی باعث افزایش انگیزه و اعتمادبهنفس شما برای ورود
به دوره بالینی دانستهاند 58/33 .درصد از آنها برگزاری کارگاهها

لیلی مصلی نژاد و همکاران

لیلی مصلی نژاد و همکاران

بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان علوم

دانستهاند 18 .نفر ( ،)%78/3از آنها برگزاری کارگاهها را بهصورت
اختیاری و  18نفر ( ،)%78/3برگزاری آنها را در دوره بالین
مناسب دانستهاند.
ده اولویت مهم (اهمیت زیاد و خیلی زیاد) در خصوص کسب
مهارتهای حرفهای آنها در محیطهای بالینی از دیدگاه اساتید
عبارت است از )1 :تمرین و تکرار مهارت در مرکز مهارتهای
بالینی ( )2 ،)%87/5آمادگی علمی ورود به بالین ()3 ،)%83/3

جدول  :1اولویت هریک از واحدهای اختیاری از دیدگاه دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی
مقطع تحصیلی
عنوان درس

پزشکی

غیر

خیلی زیاد ()%

پزشکی

غیر

پزشکی

زیاد ()%

غیر

پزشکی

متوسط ()%

غیر

کم ()%

پزشکی

غیر

خیلی کم ()%

کامپیوتر و مهارتها

54/3

53/3

21/7

18/9

8/5

11/2

8/5

8/3

7/0

8/3

مقالهنویسی

71/2

58/3

13/5

9 /8

7/1

10/6

5/8

10/6

2/6

10/6

مهارتهای ارتباطی

43/1

42/4

33/6

33/7

15/5

15/7

5/2

5/2

2/6

2/9

طبابت مبتنی بر شواهد

47/3

53/5

40/4

27/5

11/6

17/6

0/7

1/4

0/0

0/0

آموزش در جامعه

34/5

33/7

29/3

29/7

15/5

15/1

17/2

17/4

3/4

4/1

قضاوت اخالقی و قانونی

18/1

20/1

50/7

44/3

13/8

19/5

15/9

15/4

1/4

0/7

روش تحقیق

39/1

38/7

23/5

23/7

14/8

14/5

11/3

12/1

11/3

11/0

ابعاد اجتماعی مراقبت پزشکی

36/0

33/1

30/4

35/0

24/0

19/6

8/0

9/8

1/6

2/5

مهارت استدالل بالینی

40/2

39/6

41/3

39/6

13/0

11/5

4/3

8/3

1/1

1/0

اخالق حرفهای

35/0

34/5

32/5

33/3

24/8

24/6

3/4

4/1

4/3

3/5

تعامالت بینرشتهای

14/7

15/1

8/6

8 /7

31/0

30/8

24/1

24/4

21/6

20/9

فلسفه پزشکی

21/4

21/1

18/8

18/7

17/9

18/7

21/4

21/1

20/5

20/5

هنر در پزشکی

19/3

19/7

17/5

17/9

21/9

22/0

19/3

19/1

21/9

21/4

تفاوتهای فرهنگی

10/3

10/5

7/7

7 /6

35/0

34/5

16/2

17/0

30/8

30/4

معنویت در پزشکی

19/0

18/6

19/0

19/2

33/6

33/1

16/4

16/9

12/1

12/2

مراقبت معنوی

19/0

18/6

19/0

19/2

33/6

33/1

16/4

16/9

12/1

12/2

تفکر انتقادی

11/2

12/2

23/3

22/7

38/8

38/4

14/7

14/5

12/1

12/2

حرفهای گری

30/1

24/0

26/5

18/8

25/7

33/1

11/8

16/2

5/9

7/8

مدیریت دانش پزشکی

21/6

21/5

14/7

15/1

50/9

50/0

11/2

12/2

1/7

1/2

حل مسئله

23/3

23/3

22/4

22/7

43/1

43/0

9/5

9/3

1/7

1/7

مهارتهای زندگی

19/5

20/6

9/3

10/6

61/0

62/4

0/0

1/2

10/2

5/3

حل تعارض

5/2

5/2

4/3

5 /2

12/1

12/2

53/4

52/9

25/0

24/4

پاسخگویی اجتماعی

16/4

13/6

9/7

13/0

14/9

13/6

23/1

30/5

35/8

29/2
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اعتمادبهنفس دانشجو ( )4 ،)%83/3مهارتهای بالینی اساتید
( )5 ،)%83/3مهارتهای بالینی دانشجو ( )6 ،)%83/3عالقهمندی
و انگیزه دانشجو ( )7 ،)%83/3دید مثبت دانشجو به حرفه خود
( )8 ،)%79/2تنوع در بخشها و محیط ( )9 ،)%79/2امکانات و
تجهیزات بخش ( )10 ،)%79/2امکانات رفاهی محیط بالین
(.)%79/2

لیلی مصلی نژاد و همکاران

بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان علوم

جدول  :2واحدهای پوچ از دیدگاه دانشجویان
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واحدهای پوچ
آمار
بهداشت
روانشناسی عمومی
روانپزشکی
اخالق و تربیت اسالمی
تاریخ تحلیلی
فیزیک پزشکی
معارف اسالمی
تربیتبدنی
انقالب اسالمی و ریشههای آن
متون اسالمی
زبان انگلیسی عمومی
فیزیک عمومی
بیوشیمی عمومی

فراوانی
45
75
99
134
192
215
16
85
54
145
79
25
15
5

درصد
%15/625
%26/04
%34/375
%46/52
%66/66
%74/65
%5/55
%29/51
%18/75
%50/34
%27/43
%8/680
%5/20
%1/73

جدول  :3ضرورت گذراندن هریک از کارگاه های زیر را قبل از شروع دوره بالینی

 )1کارگاه آشنایی با بیمارستان ،افراد مسئول در بیمارستان
 )2کارگاه آشنایی با Imaging
 )3کارگاه CPR
 )4کارگاه پاراکلینیک های مهم ( VLA, CBC, Chest
)X-ray, EKG
 )5کارگاه انواع تزریقات و بخیه زدن
 )6کارگاه برخورد اولیه با برخی اورژانسها (کوما ،سوختگی،
شکستگی ،مسمومیت)
 )7کارگاه تکمیلی نحوه شرححال گیری
 )8کارگاه تکمیلی نحوه معاینه فیزیکی
 )9کارگاه نسخهنویسی
 )10کارگاه تفسیر تستهای آزمایشگاهی

خیلی زیاد
)%94/79(273
)%69/44(200
)%91/66(264
)%96/52(278

زیاد
)%5/21(15
)%14/23(41
)%4/16(12
)%3/47(10

متوسط
0
)%13/88(40
)%3/47(10
0

کم
0
)%2/43(7
)%0/69(2
0

خیلی کم
0
0
0
0

)%69/09(199
)%74/65(215

)%6/94(20
)%17/36(50

)%12/15(35
)%7/29(21

)%6/59(19
)%0/69(2

)%5/2(15
0

)%92/36(266
)%74/30(214
)%55/20(159
)%39/23(113

)%7/29(21
)%13/88(40
)%13/194(38
)%20/486(59

)%0/34(1
)%2/430(7
)%17/361(50
)%12/5(36

0
0
)%7/291(21
)%20/486(59

0
0
)%6/944(20
)%7/291(21
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جدول  :4نظرات دانشجویان اولویتهای آنها در خصوص کسب مهارتهای حرفهای در محیطهای بالینی
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عنوان
مهارتهای بالینی اساتید
مهارتهای بالینی دانشجو
انگیزه اساتید
دید مثبت دانشجو به حرفه خود
در دسترس بودن اساتید
تعداد دانشجویان
تنوعبخشها و محیط
امکانات و تجهیزات بخش
نحوه تدریس اساتید
همکاری پرسنل بخش
امکانات رفاهی محیط بالین
عالقهمندی و انگیزه دانشجو
آمادگی علمی ورود به بالین
تمرین و تکرار مهارت در مرکز مهارتهای بالینی
بهکارگیری مطالب تئوری در بالین
بهکارگیری تشویق و مناسب
اعتمادبهنفس دانشجو
وجود نقشه در اهداف آموزشی
امکانات اتاق مهارتهای بالینی
تعدد پروسیجرها جهت انجام
مسئولیتپذیری و پاسخگویی
رعایت موازین اخالقی
مدیریت خود و فرایندهای یادگیری
وجود تکنولوژیهای بروز در آموزش

خیلی زیاد
)%56/9(164
)%53/81(155
)%58/68(169
)%68/75(198
)%38/54(111
)%69/44(200
)%74/65(215
)%78/47(226
)%91/66(264
)%39/93(115
)%80/20(231
)%57/98(167
)%51/73(149
)%85/76(247
)%20/83(60
)%33/68(97
)%39/58(114
)%75(216
)%38/88(112
)%58/68(169
)%43/4(125
)%38/19(110
)49/65(143
)%65/97(190

زیاد
)%19/44(56
)%19/79(57
)%22/91(66
)%19/1(55
)%54/17(156
)%22/57(65
)%14/93(43
)%11/80(34
)%3/47(10
)%24/65(71
)%8/680(25
)%15/27(44
)%13/54(39
)%7/63(22
)%38/54(111
)%41/32(119
)%27/08(78
)%20/138(58
)%32/63(94
)%19/097(55
)%12/15(35
)%38/54(111
)%34/375(99
)%31/59(91

متوسط
)%14/58(42
)%19/09(55
)%14/93(43
)%10/41(30
)%7/291(21
)%5/20(15
)%8/68(25
)%3/82(11
)%4/166(12
)%18/05(52
)%6/94(20
)%11/11(32
)%15/62(45
)%4/86(14
)%22/22(64
)%14/583(42
)%12/5(36
)%4/51(13
)%26/73(77
)%20/833(60
)%20/48(59
)%20/833(60
)%12/5(36
)%1/73(5

کم
)%5/55(16
)%6/94(20
)%3/125(9
)%1/73(5
%0
)%1/73(5
)%1/042(3
)%4/166(12
)%0/69(2
)%12/15(35
)%4/1666(12
)%10/76(313
)%7/63(22
)%1/0416(3
)%7/98(23
)%6/59(19
)%13/54(39
%0
)%1/73(5
)%1/388(4
)%22/91(66
)%0/347(1
)%1/388(4
)%0/347(1

خیلی کم
)%3/47(10
)%0/35(1
)%0/347(1
%0
%0
)%1/042(3
)%0/69(2
)%1/73(5
%00
)%5/20(15
%0
)%4/86(14
)%7/98(23
)%0/694(2
)%6/94(20
)%3/82(11
)%7/29(21
)%0/347(1
%00
%0
)%1/041(3
)%2/08(6
)%2/08(6
)%0/347(1

لیلی مصلی نژاد و همکاران

بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان علوم

جدول  :5اولویت هریک از واحدهای اختیاری از دیدگاه اساتید
عنوان درس
کامپیوتر و مهارتهای مرتبط

)12(3

)2(8/0

)5(20/0

)6(24/0

)9(36/0

روش تحقیق

)3(12/0

)0(0/0

)5(20/0

)6(24/0

)11(44/0

مقالهنویسی

)2(8/0

)1(4/0

)4(16/0

)7(28/0

)11(44/0

آموزش در جامعه

)4(16/0

)1(4/0

)8(32/0

)6(24/0

)6 (24/0

معنویت در پزشکی

)4(16/0

)2(8/0

)8(32/0

)6(24/0

)5(20/0

پاسخگویی اجتماعی

)4(16/0

)0(0/0

)9(36/0

)7(28/0

)5(20/0

تعامالت بینرشتهای

)5(20/0

)1(4/0

)6(24/0

)7(28/0

)6 (24/0

تفاوتهای فرهنگی

)5(20/0

)0(0/0

)1(40/0

)7(28/0

)3(12/0

تفکر انتقادی

)3(12/0

)1(4/0

)8(32/0

)7(28/0

)6 (24/0

مهارت استدالل بالینی

)1(4/0

)1(4/0

)2(8/0

)10(40/0

)11(44/0

حل مسئله

)2(8/0

)1(4/0

)5(20/0

)10(40/0

)7(28/0

اخالق حرفهای

)2(8/0

)3(12/0

)1(4/0

)12(48/0

)7(28/0

ابعاد اجتماعی مراقبت پزشکی

)4(16/0

)3(12/0

)3(12/0

)8(32/0

)7(28/0

مهارتهای ارتباطی

)3(12/0

)1(4/0

)6(24/0

)7(28/0

)8(32/0

طبابت مبتنی بر شواهد

)4(16/0

)0(0/0

)3(12/0

)8(32/0

)10(40/0

قضاوتهای اخالقی و قانونی

)3(12/0

)2(8/0

)3(12/0

)10(40/0

)7(28/0

مدیریت دانش پزشکی

)3(12/0

)4(16/0

)5(20/0

)5(20/0

)8(32/0

مهارتهای زندگی

)2(8/0

)3(12/0

)8(32/0

)5(20/0

)7(28/0

حل تعارض

)3(12/0

)4(16/0

)2(8/0

)8(32/0

)8(32/0

هنر در پزشکی

)6(24/0

)0(0/0

)7(28/0

)6(24/0

)6 (24/0

فلسفه پزشکی

)5(20/0

)1(4/0

)9(36/0

)5(20/0

)5(20/0

مراقبت معنوی

)6(24/0

)3(12/0

)7(28/0

)3(12/0

)6 (24/0

حرفهای گری

)4(16/0

)2(8/0

)2(8/0

)12(48/0

)5(20/0

پاسخگویی اجتماعی

)3(12/0

)3(12/0

)9(36/0

)5(20/0

)5(20/0
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خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

جدول  :6ضرورت گذراندن هریک از کارگاه های زیر را قبل از شروع دوره بالینی از دیدگاه اساتید
عنوان
 )1کارگاه آشنایی با بیمارستان ،افراد مسئول در بیمارستان

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

)2(8/3

)2(8/3

)3(12/5

)6(25/0

)11(45/8

)0(0/0

)0(0/0

)2(8/3

)2(8/3

)20(83/3

)0(0/0

)0(0/0

)1(4/2

)2(8/3

)21(87/5

)0(0/0

)0(0/0

)1(4/2

)3(12/5

)20(83/3

)0(0/0

)0(0/0

)1(4/2

)4(16/7

)19(79/2

 )6کارگاه برخورد اولیه با برخی اورژانسها (سوختگی،
شکستگی ،مسمومیت)

)0(0/0

)0(0/0

)2(8/3

)3(12/5

)19(79/2

 )7کارگاه تکمیلی نحوه شرححال گیری

)2(8/3

)1(4/2

)2(8/3

)5(20/8

)14(58/3

 )8کارگاه تکمیلی نحوه معاینه فیزیکی

)0(0/0

)1(4/2

)1(4/2

)5(20/8

)17(70/8

 )9کارگاه نسخهنویسی

)0(0/0

)1(4/2

)3(12/5

)5(20/8

 )10کارگاه تفسیر تستهای آزمایشگاهی

)0(0/0

)1(4/2

)1(4/2

)7(29/2

)15(62/5
)15(62/5

 )2کارگاه آشنایی با MRI,CTScan, X ( Imaging
)Ray
 )3کارگاه CPR
 )4کارگاه پاراکلینیک های مهم ( VLA, CBC, Chest
)X-ray, EKG
 )5کارگاه انواع تزریقات و بخیه زدن
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عمومی ،وضعیت مهارتهای مهارت ارتباطی ،مهارت طبابت
مبتنی بر شواهد و مقالهنویسی و جستجوی منابع علمی با استفاده
از کامپیوتر را نامطلوب گزارش کردند [ .]20قرار گرفتن مهارت
استدالل بالینی و طبابت مبتنی بر شواهد در اولویت اول ،با
مطالعات سلطانی عربشاهی و همکاران ( ،)1394ریچارد و
همکاران ( )2009و موسی پور و همکاران ( ،)2011همخوانی
داشت .آنها نشان دادند که کارآموزان و دستیاران در استدالل
بالینی ضعیف عمل میکنند و آموزش استدالل بالینی نیاز به دانش
و تمرین و کار با بیمار دارد و باید در آموزش پزشکی مهم تلقی
گردد [ .]21-23مقالهنویسی و آشنایی با مهارتهای کامپیوتر در
 5اولویتهای مهم بعدی قرار دارند .در تبیین این نتیجه میتوان
گفت که موفقیت در پیشبرد کارهای پژوهشی به فضا و محیط
پژوهش آموزی دارد .در بالین به دلیل ارتباط مناسب با بیماران و
نمونههای بالینی ،بستر مناسبی برای فعالیتهای پژوهشی
دانشجویان وجود دارد .مطالعه زمانی و همکاران ( ،)2013بامطالعه
حاضر همخوانی داشت .ایشان نشان داد که با توجه به حجم
دروس دانشجویان در مقطع علوم پایه تمایل آنها به انجام
پژوهش و مقالهنویسی محدود میباشد و دانشجویان در مقطع
بالینی دید کلی مثبتی نسبت به پژوهش داشته است [ .]24یکی
دیگر از  5اولویت مهم دیگر انتخابشده توسط دانشجویان
مهارتهای ارتباطی است .در تبیین این مطلب میتوان گفت؛
آموزش پزشکی در ایران عمدتاً برای ارزیابی و ارتقاء کیفیت علمی
پزشکان طراحیشده و برای بهبود مهارتهای ارتباطی تدبیری
اندیشه نشده است و صرفاً بر محتوای علمی و انتزاعی ارتباط
تأکید میشود [.]25
امروزه تمام کارشناسان معتقدند که ارتباط با بیمار یک مهارت
بالینی پایه به شمار میرود و مهارتهای ارتباطی مناسب موجب
رضایت بیمار ،پیروی وی از دستورات درمانی و درنهایت بهبود
ارائه خدمات مراقبتی میگردد [ .]26مطالعات حیدر زاده و
همکاران ( ،)1386مؤید این نکته هستند که بیماران پزشکانی که
آموزش مهارتهای ارتباطی را گذراندهاند ،جامعتر حرف میزنند،
اطالعات بیشتری ارائه میکنند و در مقایسه با سایر بیماران کلمات
دقیقتری بکار میبرند .پزشکان آموزشدیده ،مهارتهای هدفمند
بیشتری را به کار میبرند و کاربرد این مهارتها با رضایت بیشتر
و تشخیص و درمان دقیقتر بیماران همراه بوده و فرصتی برای
معاینه مؤثر توسط پزشکان و افشای اطالعات مهم بالینی توسط
بیمار فراهم میکند [ .]27کرمی و همکاران ( ،)1388مشارکت
متقابل (مؤثرترین الگو در ارتباط پزشک و بیمار) را بسیار کم
گزارش نمودند [ .]28دانشجویان ارائه واحد اختیاری مراقبت
معنوی را دارای اولویت مهم ندانستهاند .در تبیین این مطلب
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بحث:
این مطالعه باهدف بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان علوم
پزشکی نسبت به اخذ واحدهای درسی اختیاری و تبیین واحدهای
پوچ و بررسی نیازهای آموزشی بالینی از دیدگاه دانشجویان انجام
شد .در این مطالعه توصیفی – مقطعی ،کلیه اساتید بالینی و علوم
پایه دانشگاه علوم پزشکی جهرم و کلیه دانشجویان مقطع بالینی
دانشگاه علوم پزشکی جهرم وارد مطالعه شدند .ابزار جمعآوری
اطالعات پرسشنامهای در سه بخش اطالعات جمعیت شناختی
(رشته ،سن ،جنس ،مقطع تحصیلی) ،تعیین اولویت واحدهای
اختیاری مشتمل بر  19عنوان واحد درسی انتخابی و تبیین
واحدهای پوچ از دانشجویان و اساتید نظرخواهی شد .در تعیین
نیازهای آموزشی نیز از پرسشنامه  20سؤالی نیازهای آموزش
بالینی دانشجویان استفاده شد .پس از بررسی  288پرسشنامه
کامل از دانشجویان و  25نفر از اساتید دانشگاه علوم پزشکی
جهرم ( 23نفر دکتری و  2نفر کارشناسی ارشد) ،وارد مطالعه
شدند .نتیجه این مطالعه نشان داد که ازنظر دانشجویان واحدهای
اختیاری مهارت استدالل بالینی ( ،)%87/06طبابت مبتنی بر
شواهد ( ،)%84/36مقالهنویسی ( ،)%77/07مهارتهای ارتباطی
( ،)%76/38کامپیوتر و مهارتهای مرتبط ( ،)%72/91دارای
اولویت باال هستند .واحدهای اختیاری تعامالت بینرشتهای
( ،)%28/12مراقبت معنوی ( ،)%26/38پاسخگویی اجتماعی
( ،)%26/38تفاوتهای فرهنگی ( )%18/04و حل تعارض
( )%10/06را دارای اولویت باال ندانستهاند .دختران و پسران
دانشجو در بیان اولویتها دارای نظرات مشابه بودند .دانشجویان
رشتههای پزشکی ،آموزش در جامعه را نیز بهعنوان واحد اختیاری
دارای اولویت معرفی کردند .این در حالی است که دانشجویان
رشتههای غیرپزشکی واحدهای اختیاری مهارت استدالل بالینی
را بهجای آموزش در جامعه دارای اولویت معرفی کردند .در تبیین
این نتیجه میتوان گفت ازنظر دانشجویان ،مهارت استدالل بالینی
و طبابت مبتنی بر شواهد ،جزء اصلی توانمندیهای یک پزشک
بوده و ازآنجهت مهمترین اولویتها محسوب میشوند که
پزشک یا دانشجویان پزشکی را به برداشتن قدمهای عاقالنه و
هدفمند در تشخیص و درمان بیماران با تکیهبر شواهد رهنمون
میسازد و در تمام مراحل ارزیابی بیمار ،از مراحل اولیه گرفتن
شرححال تا کامل کردن درمان بیمار و پیگیری آن حضور دارد.
عدم توفیق در حل درست مسائل بالینی به اشتباهات تشخیصی
و خطاهای درمانی منجر میشود که در بسیاری از مواقع
غیرقابلجبران است و به مرگ بیمار منتهی میشود .استفاده
موشکافانه ،مدبرانه و صریح از بهترین شواهد جاری در
تصمیمگیری در مورد بیمار ضروری است [ .]19محمدی مهر
( ،)1394با بررسی وضعیت برنامهی درسی سنتی دورهی پزشکی
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و بیمار در آموزش پزشکی مهم ارزیابی میشود ،احتمال مقدار
اطالعات که توسط پزشک به بیمار داده میشود ،توسط شیوه
ارتباطی بیمار و خصوصیات شخصی وی تحت تأثیر قرار میگیرد.
دانشجویان شرکتکننده در مطالعه حاضر ،تفاوتهای فرهنگی را
دارای اولویت ندانستهاند .در تبیین این قضیه میتوان اینگونه
گفت که دانشجویان به اهمیت تفاوتهای فرهنگی بین پزشک
و بیمار در آموزش پزشکی توجهی نداشتهاند .سمنات و همکاران
( ،)2006تفاوت فرهنگی بین بیمار و پزشک را به درک متضاد
سالمت بیمار مؤثر دانسته است ولی از جهتی دیگر ،میتواند
کیفیت ارتباط روابط بیمار و پزشک و مراقبت از آن را بهطور
قابلتوجهی کاهش دهد [ .]35برخالف نتیجه مطالعه حاضر،
کاریز و همکاران ( ،)2000کاهش تفاوت فرهنگی بین پزشکان و
بیماران را در دستیابی به مراقبتهای پزشکی مطلوب مؤثر
دانستهاند [ .]36دانشجویان شرکتکننده در مطالعه حاضر ،حل
تعارض را دارای اولویت ندانستهاند .در تبیین این قضیه میتوان
اینگونه گفت که دانشجویان در محیط بالین با تعامالت مکرر و
پیچیده بین پرستاران و پزشکان و دیگر افراد گروهدرمانی و نیز
تنوع نقشهایی که آنها ایفا میکنند و بهرهی مالﻰ ،درگیر
نیستند و تنها بر اساس برنامه درسی موظف به فعالیت میباشند.
نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه پارسا و همکاران (،)1395
همخوانی نداشت .به گفته پارساپور ،پتانسیل بروز تعارض در
محیط بیمارستان بهطور قابلتوجهی باال میباشد و تعارض
مخرب بین پزشک و پرستار میتواند تأثیر منفی بر روی کیفیت
مراقبت از بیمار داشته باشد [ .]37در مطالعه حاضر ،گذراندن
کارگاههای آموزشی کارگاه آشنایی با بیمارستان ،افراد مسئول در
بیمارستان و  100( Medical Recordsدرصد) ،کارگاه
پاراکلینیکهای مهم ( )VLA, CBC, Chest X-ray, EKGرا
دارای اولویت ذکر کردهاند .دانشجویان گذراندن کارگاههای
آموزشی آشنایی با )MRI,CTScan, X Ray( Imagingو کارگاه
 CPRرا انتخاب اول خود قبل از شروع دوره بالینی ذکر کردهاند.
نتیجه مطالعه حاضر بامطالعه دادگستر نیا و همکاران (،)1392
همخوانی داشت .ازنظر آنها بیشترین ضرورت ازنظر دانشجویان
سال سوم ،آشنایی با پاراکلینیکهای شایع ،برخورد اولیه با
اورژانسهای مهم ،مهارتهای احیا و  Imagingبود [ .]18نتیجه
این مطالعه نشان داد که ازنظر اساتید واحدهای اختیاری مهارت
استدالل بالینی ( ،)%84اخالق حرفهای ( ،)%76مقالهنویسی
( ،)%72طبابت مبتنی بر شواهد ( )%72و حل مسئله ( )%68را مهم
(زیاد تا خیلی زیاد) دانستهاند.
اساتید عالوه بر مهارتهای مشترک با دانشجویان ،اخالق
حرفهای را نیز دارای اولویت باال دانستهاند .در تبیین این نتیجه
میتوان به تجربه عملی اساتید دانشگاه در آموزش پزشکی اشاره
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میتوان گفت به نظر میرسد احتماالً آگاهی دانشجویان از تعریف
مراقبت معنوی ناچیز بوده و نگرشی مثبت به آنها نداشته باشند.
نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه کجویی و همکاران (،)1395
همخوانی داشت [ .]29ایشان وضعیت نگرش به معنویت و
مراقبت معنوی در بین پزشکان را نامطلوب دانسته و توجه به
آموزش مراقبت معنوی برای پزشکان جوان ،کمتجربه و نیز
متخصصین توصیه نمودهاند .نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه
توفیقیان و همکاران ( ،)1395جعفری و همکاران ( )2012و
شهرآبادی و همکاران ( )2012همخوانی نداشت .ایشان نگرش
دانشجویان پزشکی و پزشکان را نسبت به موضوع معنویت و
مراقبت معنوی مطلوب دانستهاند .آنها مراقبت معنوی را جزء
اساسی عملکرد مراقبتی از بیماران دانسته و اغلب تعیینکننده آن
است که افراد چگونـه به بیماری خود و انتظارات همـراه آن
پاسـخ میدهند .این نتیجه موضوعی است که نیازمند توجه
مدیران آموزش پزشکی است [ .]30-32دانشجویان شرکتکننده
در مطالعه حاضر ،تعامالت بینرشتهای را دارای اولویت ندانستهاند.
در تبیین این قضیه میتوان اینگونه گفت که دانشجویان
رشتههای پزشکی در بالین بیشتر به فکر آموختن مهارتهای
بالینی هستند و توجه کافی به تعامالت بینرشتهای ندارند .ازجمله
سیاستها و رسالتهای مهم حوزه آموزش پزشکی وزارت
بهداشت پاسخگویی به نیازهای جامعه است و ضروری است تا با
از میان برداشتن مرزهای دانش ،زمینه الزم برای گسترش
دامنههای دانش در حیطههای میانرشتهای فراهم گردد .موضوع
اصلی در رشتههای علوم پزشکی ،انسان است و بیشک نمیتوان
با نگاه تکبعدی در این حوزه گام برداشت .حرکتهایی که در
این حوزه صورت گرفته ازجمله؛ طب اورژانس و پزشکی خانواده
نشاندهنده توجه ویژه به مسائل اجتماعی در سالمت میباشد
[ .]33دانشجویان شرکتکننده در مطالعه حاضر ،پاسخگویی
اجتماعی را دارای اولویت ندانستهاند .در تبیین این قضیه میتوان
اینگونه گفت که دانشجویان رشتههای پزشکی در بالین ،مواجهه
مستقیم با مشکالت جامعه نداشته و با نیازهای جامعه آشنا نیستند.
البته شایانذکر است از دید برخی صاحبنظران در کشور ایران
هم آموزش پزشکی آنگونه که باید ،نتوانسته است پاسخ گوی
نیازهای واقعی جامعه باشد .نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه
عمادزاده و همکاران ( ،)2016همخوانی نداشت .ایشان برنامه
درسی پاسخگویی اجتماعی را بهمنزله جهتدهی تمامی
فعالیتهای آموزش پزشکی به سمت تربیت پزشکانی است که
قادر به مرتفع نمودن نیازهای سالمتی جامعه هدف میداند و در
زمینه فعالیتهای بالینی ،دانشجویان را با بیماریهای شایع،
انتقال اپیدمیولوژیک بیماریها و تغییرات بار بیماری در جامعه
خود آشنا نمود [ .]34با توجه به اینکه تبادل اطالعات بین پزشک
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به نظر میرسد [ .]39در مطالعه حاضر اساتید تمرین و تکرار
مهارت در مرکز مهارتهای بالینی ( )%87/5را بهعنوان مهمترین
مهارت حرفهای در آموزش بالینی تعیین کردند .نتیجه مطالعه
حاضر در خصوص ده اولویت مهم بامطالعه یکه فالح و همکاران
( ،)1392طالساز و همکاران ( )2005و الورتی ( ،)2005همخوانی
داشت .ایشان اظهار میدارند که مربیان بالینی الیق و کارآمد
میتوانند دانشجویان را قادر سازند تا حداکثر استفاده مطلوب را از
تواناییهای خود ببرند و میتوانند تجارب بالینی را برای دانشجو
لذتبخش کنند و باعث افزایش اعتمادبهنفس دانشجو شده و تأثیر
شگرفی در افزایش کیفیت آموزش بالینی داشته باشند و مربیان با
شناخت دقیق از حرفه و هدف خود در امر آموزش بالینی میتوانند
راهگشای دانشجویان بوده و اعتمادبهنفس و عزتنفس را در آنان
پرورش دهند .ارتقاء انگیزش اساتید بالینی موجب حضور فعال و
مؤثر آنها در عرصههای آموزشی درمانی شده و باعث میشود
که مربیان با تکیهبر تجربههای ارزنده خود ،فعاالنه به امر آموزش
بالینی بپردازند .عدم برآورده شدن نیازهای حرفهای و رفع
مشکالت فردی ،باعث خستگی روحی و روانی مربی میگردد.
ارزشیابی تدریس اساتید بر اساس چکلیست ارزشیابی بالینی،
تأثیرات زیادی در کسب مهارتهای حرفهای مطلوب دارد.
ارزشیابی ،تعیینکننده سطح یادگیری و ستون اساسی برای
برنامهریزی آینده است؛ بنابراین با توجه به اهمیت ارزشیابی بالینی
در تعیین میزان دستیابی به اهداف و مهارتهای مورد انتظار ،بر
ضرورت اصالح و بازنگری در روشهای ارزشیابی بالینی دانشجو،
تأکید میگردد [ .]40-41عظیمی و همکاران ( ،)1396تعداد زیاد
دانشجو در هر گروه را بر کیفیت آموزش بالینی مؤثر میداند [.]42
همچنین مطالعات نشان میدهد که کیفیت مکانهای آموزشی
بالینی بهویژه مراکز بهداشتی و درمانی ،میتوانند نقش بسزایی در
رشد و توانمندی یک حرفه ایفا نماید .امکانات بخشها ،اعم از
کمیت و کیفیت وسایل در دسترس و نیز مراجعین و بیماران
بستری در مراکز آموزشی درمانی ،بهندرت با آموختههای تئوری
و فن دانشجویان هماهنگی دارد [.]43-44
نتيجهگيری:
بهطورکلی نتایج پژوهش بیانگر این بود که برای کسب
مهارتهای حرفهای مطلوب ،وضعیت آموزش پزشکی نیاز به
تأمین جامعتر امکانات و تجهیزات محیط بالینی دارد .ارتقاء
عملکرد اساتید و جذب همکاریهای حرفهای نیز میتواند در
بهبود وضعیت آموزش بالینی و کسب مهارتهای حرفهای
مطلوبتر مفید واقع شود .اقداماتی از قبیل استفاده از اساتید
صالحیتدار ،با در نظر گرفتن توانایی و تخصص آنها ،سهیم
نمودن پرسنل تیم بهداشتی و درمانی در آموزش دانشجویان،
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نمود .اساتید اخالق حرفهای را در قالب چگونگی رفتار ،ادب و
عمل شخص هنگام انجام کار حرفهای به دانشجویان آموزش
میدهند .این کار میتواند مشاوره ،پژوهش ،تدریس ،نویسندگی،
طبابت یا هر شغل دیگری باشد .نتیجه تحقیق حاضر بامطالعه
طباطبایی و همکاران ( ،)1390همخوانی داشت .دغدغه گسترده
امروز پزشکان ،متخصصان آموزش پزشکی و متولیان نظام
سالمت این است که حرفه پزشکی ،تعهد الزامی خود در حفاظت
از بیماران و حفظ رفاه و منافع بیماران را ازدستداده است .ترویج
فضایل اخالقی در حرفه پزشکی نظیر وفاداری و اعتماد ،مروت،
صداقت خردمندانه ،دلیری ،اشتیاق ،نیکخواهی و غیره ،در ضمن
عملکرد حرفهای پزشک در جهت درمان؛ کمک به بیماران و
مراقبت از آنان محقق میشوند [ .]36نتیجه مطالعه حاضر نشان
داد که دانشجویان دروس عمومی اخالق و تربیت اسالمی
( ،)%66/66تاریخ تحلیلی ( ،)%74/65انقالب اسالمی و ریشههای
آن ( )%50/34و روانپزشکی ( )%46/52را بهعنوان واحد پوچ
دانستهاند .در تبیین این قضیه میتوان اینگونه گفت که
دانشجویان پزشکی بیشتر در پی آموختن دروس مرتبط با پزشکی
هستند و به دروس عمومی اهمیت کمتری میدهند .نتایج این
مطالعه با نتایج مطالعه مصطفویان و همکاران ( ،)1395در درس
روانپزشکی و آمار و روش تحقیق همخوانی نداشت .آنها
رضایت خود را از درس روانپزشکی زیاد و از آمار و روش تحقیق
کم ارزیابی کردند [ .]38دانشجویان ،بهبود مهارتهای بالینی
اساتید ( ،)%97/57وجود تکنولوژیهای بروز شده در آموزش
( ،)97/1مهارتهای بالینی دانشجو ( ،)%95/14انگیزه اساتید
( ،)%95/13دید مثبت دانشجو به حرفه خود ( ،)%93/39در
دسترس بودن اساتید ( ،)%92/71تعداد دانشجویان (،)%92/01
تنوعبخشها و محیط ( ،)%90/27امکانات و تجهیزات بخش
( ،)%89/58نحوه تدریس اساتید ( )%88/88را در محیطهای
بالینی مهم ارزیابی نمودند .اساتید تمرین و تکرار مهارت در مرکز
مهارتهای بالینی ( ،)%87/5آمادگی علمی ورود به بالین
( ،)%83/3اعتمادبهنفس دانشجو ( ،)%83/3مهارتهای بالینی
اساتید ( ،)%83/3مهارتهای بالینی دانشجو (،)%83/3
عالقهمندی و انگیزه دانشجو ( ،)%83/3دید مثبت دانشجو به
حرفه خود ( ،)%79/2تنوعبخشها و محیط ( ،)%79/2امکانات و
تجهیزات بخش ( ،)%79/2امکانات رفاهی محیط بالین ()%79/2
را در محیطهای بالینی مهم ارزیابی نمودند .در مطالعه حاضر،
مهارتهای بالینی اساتید بهعنوان مهمترین مهارت حرفهای در
آموزش بالینی ازنظر دانشجویان ذکر کردند ،ولی در مطالعه یکه
فالح و همکاران ( ،)1392میزان اعتمادبهنفس دانشجو بهعنوان
مهمترین فعالیت معرفی گردید .ارائه راهکارهایی برای افزایش
اعتمادبهنفس دانشجو و عالقهمند شدن وی به حرفه خود ضروری
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:تشكر و قدردانی
 پژوهشی و درمانی،از واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی
پیمانیه دانشگاه علوم پزشکی شهرستان جهرم بابت تأمین
.تسهیالت الزم برای انجام این تحقیق تقدیر و تشکر میشود
:تعارض منافع
.نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی را ذکر نکردند

بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان علوم

فراهم کردن تجهیزات و وسایل الزم برای اتاق پراتیک و
محیطهای بالینی و ارائه مراقبتهای علمی و صحیح از بیمار و
 دقیق و عینی،همچنین طراحی یک معیار ارزشیابی بالینی صحیح
و بهدوراز قضاوت شخصی برای سنجش مهارتهای علمی و
عملی دانشجویان در محیطهای بالینی برای دستیابی به
.مهارتهای حرفهای مطلوبتر پیشنهاد میشود
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Abstract:
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Introduction:
Optional courses are a set of curriculum that are considered for all students in a certain discipline and
the students are required to choose some from a number of optional courses. Ineffective courses are
also those that are not effective in educating students. This study was conducted to evaluate the
viewpoints of students and faculty members of Jahrom University of Medical Sciences about the
priority of optional courses and the correlation of ineffective courses and then to assess clinical
educational needs.
Methods & Materials:
In this descriptive-cross-sectional study, 25 faculty members of clinical and basic sciences and 288
clinical students were enrolled in a census and students of different disciplines were selected by
stratified sampling. The data collection tool was an optional courses questionnaire and an explanation
of the ineffective courses and educational needs. Data analysis was performed using descriptive and
inferential statistics.
Results:
Students participating in the survey considered the priority of each of the optional courses of skill in
clinical reasoning (87.6%), in evidence-based practice (84.36%), in essay writing (77.7%), in
communication skills (76.38%), and in computer and related skills (72.91%) as important (ranging from
high to very high). The students regarded Islamic Moral Education (66.66%), Analytic History
(74.64%) and the Islamic Revolution and Its Roots (34.4%) and Psychiatry (46.52%) as ineffective.
Conclusion:
In order to obtain the best professional skills, medical education needs to provide more comprehensive
clinical facilities. Improving the performance of professors and attracting professional co-operation can
also help improve clinical education and obtain more professional skills.
Keyword: Curriculum, Students, Clinical Education
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