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  اثربخشي آموزش پزشكي از ديدگاه دانشجويان دوره دكتراي پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران
  

  هما اميرملكي تبريزي، ٭محمد زاهدي
  

  
  چكيده
مـوزش از  ي آمنظور ارتقاي سطح اثربخشه ب ،هاي تدريس و تعامل در آموزش برنامه درسي، فعاليتمطالعه و تجديد نظر در  :مقدمه

بررسي ميزان اثربخشي آموزش دوره دكتراي پزشكي عمومي دانشـگاه علـوم پزشـكي     هدف اين مطالعه،. دار استضرورت برخور
  .بودتهران از ديد گاه دانشجويان اين دوره 

-85سال اول سال تحصـيلي   اين پژوهشي به روش پيمايشي روي دانشجويان سال پنجم پزشكي شاغل به تحصيل در نيم :ها روش
ابـزار ايـن   . اي انتخـاب شـدند   گيـري تصـادفي طبقـه    نفر با اسـتفاده از روش نمونـه   162. امعه آماري انجام گرديدبه عنوان ج 1384

هـاي تـدريس و    دهـي فعاليـت   برنامه درسـي، سـامان  : در سه قسمت دونالد سؤال با استفاده از مدل مك 74 بااي  پژوهش، پرسشنامه
هاي آموزشي تحت پوشش دانشـگاه علـوم    ها از طريق حضور در بيمارستان هپرسشنام. تعامل در آموزش طراحي و بكار گرفته شد

 هاي آمار توصيفي و استنباطي و با استفاده از روش SPSSافزار  آوري شده از طريق نرم هاي جمع داده. گرديدپزشكي تهران توزيع 
  .تحليل شد

هاي تـدريس و تعامـل    ، فعاليتيرد اثربخشي برنامه درسميانگين و انحراف معيار نمرات حاصل از نظرات دانشجويان در مو :نتايج
كه در مـورد اول كمتـر از ميـانگين نظـري و در مـورد       46/2±35/0، 5/2±35/0، 35/2±34/0در آموزش به ترتيب عبارت بود از 

 .دوم و سوم برابر با ميانگين نظري بود

دهنده لزوم تجديد نظر در برنامـه   نشان) 5/2( ز ميانگين نظريدست آمده درباره برنامه درسي اه كمتر بودن ميانگين ب :گيري نتيجه
ارتقـاي   هاي تدريس، لزوم بهبـود انـواع تعامـل و    ميانگين تعامل در آموزش و فعاليت. باشد درسي دوره دكتراي پزشكي عمومي مي

  .كند هاي اساتيد را طلب مي مهارت
  

  .س، تعامل در آموزش، آموزش پزشكيهاي تدري اثربخشي، برنامه درسي، فعاليت :يكليدهاي  واژه
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 مقدمه 

در هاي مقدسي است كـه وجـود آن    از جمله حرفه ،پزشكي
پزشـكي  مسأله آموزش  ،به همين دليل. اي ضروري است هر جامعه

د توجــه همــواره مــور  ،و تربيــت نيــروي انســاني كارآمــد   

                                           
، مؤسسه عالي آموزش و )استاديار(مد زاهدي كتر سيدمحد :آدرس مكاتبه *

.  ريزي، خيابان نياوران، تهران پژوهش مديريت و برنامه
smzahedi@yahoo.com 

تخصصي وزارت بهداشت،  اميرملكي تبريزي، كارشناس امور دستياري تخصصي و فوق  هما
  .)taraneh_akb@yahoo.com( درمان و آموزش پزشكي، خيابان سيماي ايران، تهران

اصالح شده و  10/6/86به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  27/1/86اين مقاله در تاريخ 
  .پذيرش گرديده است 13/9/86در تاريخ 

كيفيت آموزش دليل اهميت ه ب. است ريزان آموزشي بوده برنامه
اعم از توسعه  ،هاي پزشكي كشورهاي مختلف پزشكي، در دانشكده

هـاي مختلـف مـديريت     ها و مدل روش ،توسعهدر حال يا يافته و 
هاي مستمري نيـز بـراي    برنامه). 1(استكار گرفته شده ه كيفيت ب

از طريق اتخاذ رويكردهاي نـوين در   پزشكي هاي بهسازي دانشكده
طراحـي   ،محوري - عناصر سنتي آموزش و فراگير سازي پارچه يك

  ).2(پي داشته است شده و نتايج مطلوبي در و اعمال
هـا در   در كشور ما گسترش وسيع ظرفيت پذيرش دانشگاه

كمبود پزشكان را از نظر كمـي مرتفـع كـرده، و     ،رشته پزشكي
هـاي دهـه هفتـاد مـورد      از سـال نيـز   بهبود كيفيت اين آموزش
تجاربي در عرصه سـنجش كيفيـت در   . عنايت قرار گرفته است
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ــوزش پزشــكي ــا   ،آم ــه در طــي آنه  ،در كشــور وجــود دارد ك
با استفاده از معيارهايي سـنجش و   ،هاي علوم پزشكي دانشگاه

توانـد در رفـع    انـد كـه حاصـل آنهـا مـي      با يكديگر مقايسه شده
  ).3(قرار گيردنواقص مورد استفاده 

هاي آموزشي سخن به  هنگامي كه راجع به مفيد بودن دوره
گيري، سنجش، ارزشيابي  هايي مانند اندازه با واژه ،آيد ميان مي

بـه   شويم كه هـر يـك در منـابع مربـوط     و اثربخشي مواجه مي
مـرور آنهـا    كـه ) 5و4(اند به تفصيل مورد بحث قرار گرفته آنها،

اثربخشـي بـه مفهـوم     ،در ايـن پـژوهش  . گنجد در اين مقاله نمي
از بين رويكردهاي مختلف سـنتي و  . ها است ميزان تحقق هدف

شـود، رويكـرد تـأمين     نويني كه براي سنجش آن اسـتفاده مـي  
نفع انتخاب شده است كه در اين رويكرد،  هاي ذي رضايت گروه

  ).6(ها مالك است نظر و ميزان رضايت هر يك از گروه
 هـاي  هـدف از طراحـي و اجـراي برنامـه     ،تاز آنجا كه در نهايـ 

در ايـن   ،استهايي در فراگيران  ها و مهارت ايجاد توانايي ،آموزشي
توجـه قـرار   دانشجويان دانشـكده پزشـكي در كـانون     ،پژوهش
از  ،دانشـجويان  هـاي  دهـي  زيرا استفاده از نظرات و رتبـه  .اند گرفته
  .)7(هاست هاي متداول ارزيابي آموزش در دانشگاه روش

هـاي متفــاوتي بـراي ســنجش    حيطــه ،در مطالعـات مختلـف  
از جملـه ايـن    .اثربخشي نتايج و آثار آموزش مطرح شده است

هـاي آمـوزش و    توان به طرح برنامه درسي، روش مي ،ها حيطه
در ايـن  ). 8(گيري و نتايج اشاره نمود يادگيري، آزمون و اندازه

 نالـد دو بـراي بررسـي ميـزان اثربخشـي از مـدل مـك       ،پژوهش
)McDonald(    استفاده شده است كه در آن چهار نظـام مجـزا

، )Curriculum( نــام برنامــه درســيه بــ ،ولــي مــرتبط بــه هــم
ــوزش ــدريس)Instruction( آمـ ــادگيري) Teaching( ، تـ  و يـ

)Learning( در تعامل با يكديگر بوده و در  وجود دارند كه اينها
  .)9(گردد نهايت، تحقق آنها منجر به اثربخشي مي

بـه   هـايي  به عنوان مجموعه تصـميمات و تـالش   ،برنامه درسي
و در قالـب طرحـي بـراي    ) قبل از آموزش(ريزي  منظور برنامه

ــراهم آوردن مجموعــه ــادگيري تعريــف  اي از فرصــت ف هــاي ي
 ،موضـوع يـا محتـواي آموزشـي    : شود و شامل سه فعاليت مي

). 11و10(باشـد  و زمـان تـدريس مـي    ،روش يا چگونگي تدريس
مصـوب سـتاد انقـالب    حتواي دوره دكتـراي پزشـكي عمـومي    م

در بخش مربوط به برنامـه   فرهنگي با اصالحات وارد شده بعدي
  .اند در پرسشنامه مالك پرسش قرار گرفته )13و12(درسي

هـايي از سـوي اسـتاد و     انجـام دادن فعاليـت   ،منظور از تدريس
ر چهـا بـر   شـود و مشـتمل   رفتارهايي است كه سبب يـادگيري مـي  

ــان و ســنجش      ــاربرد و امتح ــب، ك ــه مطال ــادگي، ارائ ــه آم  مرحل
آموزش به مفهوم موقعيت تعامل يا تأثير و تأثر ). 15و14(است

فراگير و استاد است كه بـه شـكل كالمـي و غيـر كالمـي اجـرا       
تعامل يادگيرنده بـا ديگـر يادگيرنـدگان،     شود و داراي انواع مي

درس و يادگيرنـده بـا    يادگيرنده با مدرس، يادگيرنده با محتواي
موجــب  ،و يــادگيري تعامــل در آمــوزش. شــرايط محيطــي اســت

ي تفكر نقادانـه، اعتمـاد بـه نفـس و اسـتقالل فراگيـران       يشكوفا
ــي ــود م ــه    ). 16(ش ــده گفت ــار يادگيرن ــر رفت ــه تغيي ــادگيري ب ي
دانشـجويان سـال    ،و از آنجا كه جامعـه پـژوهش  ) 17(شود مي

 بـود، اتمام نرسـيده  ه ز بوآموزش آنها هنو ندپنجم پزشكي بود
  .اين حيطه مورد بررسي قرار نگرفته است

عنــوان قلمــرو ه انتخــاب دانشــگاه علــوم پزشــكي تهــران بــ
 از آن رو اســت كــه دانشــكده پزشــكي تهــران از لحــاظ  ،پــژوهش

در دو  ،معيارهــاي آموزشــي، پژوهشــي، امكانــات و تجهيــزات 
ميـان   1382و 1379 هـاي  بنـدي انجـام شـده در سـال     مرحله رتبه
و همـه سـاله    شتهدر رتبه نخست قرار دا ،هاي پزشكي دانشكده

هــاي آزمــون سراســري بــه آن وارد  دارنــدگان بــاالترين نمــره
  ).19و18(ندا شده

با وجود چنين جايگاهي و امكانات قابل توجهي كه بـه امـر   
دانشـگاه از  آموزش پزشكي تخصيص يافته، آيا آموزش در اين 

هاي  به عبارت ديگر، آيا برنامه ؟ه استاثربخشي الزم برخوردار بود
درست طراحي و اجـرا   ،از لحاظ محتوي و روش ،آموزشي پزشكي

 درسـتي انجـام  ه هاي تدريس از سوي اسـاتيد بـ   آيا فعاليت ؟اند شده
آيا تعامل كافي بـين دانشـجويان بـا آنـان      ،و همچنين ؟اند يافته

يـن  است تا در نتيجه افـزايش كيفيـت محقـق شـود؟ ا     واقع شده
  .االت استؤپژوهش كوششي در جهت پاسخ دادن به اين س

  
  ها روش

جامعـه آمـاري آن كليـه    . پژوهش از نوع پيمايشي استاين 
 نفـر  281دانشجويان سال پنجم پزشكي دانشگاه تهران بالغ بر 

از نظر آموزشـي، در مرحلـه سـوم     .بود) مرد 145زن و  136(
ني و مشـغول  يعني در مرحله كـارآموزي بـالي   ،دوره آموزشي

و  هاي داخلي، جراحي، كودكان، زنان گذراندن كارآموزي در دوره
پزشكي، راديولوژي  زايمان، چشم و گوش و حلق و بيني، روان
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هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علـوم   و پوست در بيمارستان
  .درماني تهران بودند -پزشكي و خدمات بهداشتي
سي و مورگـان  مطابق جدول كرج ،حجم نمونه انتخاب شده

متشكل از پژوهش اينكه جامعه ه كه با توجه ب )20(دونفر ب 162
بـرداري   به روش نمونه) طبقه دو( دانشجويان مرد و زن هستند

نسـبت   ،گيـري  در اين نوع نمونه. اي انتخاب شدند تصادفي طبقه
يعنـي  (هاي مختلـف جامعـه در گـروه نمونـه      به انعكاس ويژگي
از ايـن   .)21(بـود  يشـتري خواهـد  اطمينـان ب  ،)معرف بـودن آن 

  .ندودنفر مرد ب 84زن و  نفر 78 ،تعداد
پرسـش   74بـا  سـاخته   گيري، پرسشنامه محقـق  ابزار اندازه

با توجه به محتواي دوره دكتراي پزشـكي   ،اين پرسشنامه. بود
ل ئمسـا  مـورد هـاي انجـام يافتـه در     عمومي مصوب و پژوهش

 تـدريس و آمـوزش  برنامه درسي،  آموزش پزشكي، در سه بخشِ
ايـن  . اي طراحـي شـد   با استفاده از مقياس چهار درجه ،)تعامل(

زياد و خيلـي  كـم، نسـبتاً   مقياس در برگيرنده موارد خيلي كم، نسبتاً
مركـز و حـد    كه به دليل اجتناب از خطاي گرايش بـه  باشد ميزياد 

  ).22(گزينه متوسط است دهندگان، فاقد وسط توسط پاسخ
. نـد بودمربـوط بـه برنامـه درسـي      42 يـك تـا  هاي  پرسش

: عناوين كلي مـورد پرسـش در ايـن قسـمت، عبـارت بودنـد از      
ل عمده بهداشتي كشـور، شـناخت   ئشناخت كافي در مورد مسا

ها و  وليتؤكافي در مورد مسائل عمده درماني كشور، چارچوب مس
 از، مختلف مورد نيـاز  هاي وظايف پزشك عمومي و كسب مهارت

له و قضاوت بـاليني،  أباط با بيماران، حل مسبرقراري ارت: جمله
در  ).شهاي آزمايشگاهي، مشاركت بيمار در طرح درمان تفسير داده

ها از طريـق محتـواي    ها و مهارت پرسشنامه، كسب اين شناخت
مربـوط   61 تا 43هاي  پرسش. دوره، مورد پرسش قرار گرفتند

 به بخش تدريس بود و موارد داشـتن دانـش، بيـنش و آمـادگي    
كافي در دروس مورد تدريس، قدرت تجزيـه و تحليـل و ارائـه،    
داشتن طرح درس، اجراي گـزارش صـبحگاهي، ژورنـال كـالب     

در ) Organistic(اسـتفاده از الگوهـاي ارگانيسـتيك     ،آموزشي
محـوري و توجـه بـه دانشـجو،      -بـه مفهـوم دانشـجو   ( تدريس

كه هـدف   ،فعال عنوان موجودي ذاتاًه هاي او ب يينيازها و توانا
هـاي بـالقوه اوسـت، در     ييدرآوردن توانا يتبه فعل ،از آموزش

مقابل الگوي مكانيستيك كه انسان را موجودي غير فعال، تهـي  
، روش بحث گروهي و آمـوزش  )23()گيرد و انفعالي در نظر مي

 74 تـا  62 هـاي  پرسـش . گرفت له را در بر ميأبر مبناي حل مس
دسترسي به  :اويني مانندبا عن) تعامل( مربوط به بخش آموزش

اســاتيد، تشــويق دانشــجويان بــه اظهــار نظــر، كــار گروهــي و 
پذيري، افزايش اعتمـاد بـه نفـس، قـدرت بردبـاري و       وليتؤمس

  .تفكر خالق بودند
روايي پرسشنامه از نوع روايي محتواست كه از طريق توجه به 

هــاي تــدريس و تعامــل بــا  مفــاهيم برنامــه درســي، فعاليــت ياجــزا
ويان در مبـاني نظـري و در نظـر داشـتن مصـاديق آنهـا در       دانشج

پايايي پرسشنامه بـا  . برنامه موجود آموزش پزشكي حاصل گرديد
براي بخـش برنامـه    كه ميزان آن ،استفاده از روش آلفاي كرونباخ

، براي بخـش تعامـل در   93/0، براي بخش تدريس 91/0 درسي
  .يد گرديدبود، تأي 96/0ها،  و براي كل پرسش 85/0آموزش 

هـاي آمـار    هـا از روش  براي توصيف داده ،در اين پژوهش
ها و ميانگين، و در بخش آمـار   توصيفي مانند محاسبه فراواني

ايـن آزمـون   . اي اسـتفاده شـد   تك نمونـه  t استنباطي از آزمون
كه گروه  ،براي تعميم نتايج حاصل از نمونه به جامعه بزرگتري

  ).24(رود ار ميبك ،نمونه از آن بيرون آمده است
پس ازاجـراي آزمايشـي و سـنجش پايـايي، پرسشـنامه از      

هاي تحت پوشش دانشكده پزشكي  طريق حضور در بيمارستان
خـان، آرش، بهـارلو، بهرامـي،     هاي ميرزا كوچـك  بيمارستان(تهران 

طبــي  عصــر، فــارابي، امــام خمينــي، روزبــه، مركــز شــريعتي، ولــي
 بين دانشـجويان ) رازي و انسركودكان، امير اعلم، سينا، انستيتو ك

با توجه به احتمال تكميل نكردن تمام يـا تعـدادي   . توزيع گرديد
پرسشــنامه توزيــع نفـر   188بــين  ،هــاي پرسشـنامه  از پرسـش 

پرسشـنامه كـه بطـور كامـل      162تعـداد   ،از بين آنهـا  وگرديد 
  .تكميل شده بود، مالك بررسي قرار گرفت

  
  نتايج
 51( نفر مرد 83و ) درصد 48( ر زننف 79 ،نفر آزمودني 162از 
در ايـن  . بـود  سـال  31تا  22دهندگان بين  سن پاسخ. بودند) درصد

نفـر   37 سـال  24هـا بـه ترتيـب مربـوط بـه       بيشترين فراوانـي  ،بين
 17(نفــر  29ســال  27، )درصــد 19( نفــر 32ســال  25، )درصــد22(

در ) درصـد  28(نفر  46. بود) درصد 15(نفر  25سال  26و ) درصد
به تحصـيل   1379در سال ) درصد 72( نفر ديگر 116و  1378سال 

ســال ( تمــامي اينهــا، در زمــان انجــام پــژوهش . وارد شــده بودنــد
ــال   )1384- 85تحصــيلي  ــكي در س ــنجم پزش ــال پ ، دانشــجوي س
  .بودند 1384- 85تحصيلي 
طريق  هاي اين پژوهش، در سه زمينه مورد پرسش، از يافته

دليل . گردند مي با ميانگين نظري، ارائهدست آمده ه مقايسه مقادير ب
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نحو است كه اگر بنا بر و مفهوم استفاده از ميانگين نظري به اين 
هاي طيف پرسشـنامه   ها بطور تصادفي گزينه اين باشد كه آزمودني

هاي داده شـده بـه    رود تعداد پاسخ را انتخاب كرده باشند، انتظار مي
برابـر   4 و 3، 2، 1 بمقـادير عـددي منتسـ    بـا  ها از گزينه هريك
ها  گزينه حاصل تقسيم ارزش ،ميانگين نظري ،در اين صورت. باشد
ايـن  ها خواهد بود، كه در طيف مورد استفاده در  تعداد گزينه بر

ه پس از مقايسه ميانگين بـ . است) 1+2+3+4/ ( 4=5/2پژوهش برابر 
امكـان انجـام دادن آزمـون     دست آمده از نمونه با ميانگين نظـري 

اسـتنباط آمـاري و   بـراي  ) فرض صفر و فرض خـالف ( ها فرض
  .تعميم نتايج حاصل به جامعه فراهم خواهد شد

نتيجه بررسي ميزان اثربخشـي قسـمت برنامـه درسـي از ديـد      
نمرات داده شده  دانشجويان نشان داد كه ميانگين و انحراف معيار

يعنـي  ) 4 از حداكثر( 35/2±34/0به حيطه برنامه درسي برابر 
و سـطح   t ر از متوسط بود كه بـا توجـه بـه نتـايج آزمـون     كمت

. تعميم به جامعـه اسـت  قابل  درصد 95معناداري آن، با اطمينان 
تنظيم محتواي برنامه، از ديد  توان اظهار داشت نحوه مي ،بنابراين

كمتر از ميانگين نظري بـوده و از مطلوبيـت   دانشجويان، در سطح 
هـا در   هـاي پرسـش   پاسـخ  بررسي تك تك. نيست كافي برخوردار

نشان داده شده است و در اينجا به مواردي از باالترين و  يكجدول 
  .پردازيم نتايج مي ترين پايين

هـا بـه    شـود، بـاالترين ميـانگين    همان گونه كه مالحظه مـي 
ترتيب مربوط به كسب شناخت كافي از طريق محتـواي درسـي در   

و مناسـب بـودن    مورد مسايل پيشگيري از ابتال به امراض جسمي
برخورداري از . زمان گذراندن دوره كارآموزي اختصاص دارد

شناخت در مورد مسـايل بهداشـت مـدارس، و تقويـت مهـارت      
  .رهبري نمره ميانگين پاييني را به خود اختصاص دادند

نتيجــه بررســي ميــزان اثربخشــي قســمت تــدريس از ديــد  
طــه دانشــجويان نشــان داد كــه ميــانگين و انحــراف معيــار حي 

هـاي مربـوط بـه     دهـي فعاليـت   دهنـده سـامان   تدريس كه نشـان 
با توجـه بـه نتـايج     و 5/2±35/0در نمونه برابر  ،تدريس است

اطمينـان در حـد    درصـد  95و سطح معناداري آن بـا   t آزمون
هـاي   گزينـه  دو،جـدول  . اسـت ) برابر ميـانگين نظـري  ( متوسط

ن حيطـه را  تـرين نمـرات ميـانگين در ايـ     داراي باالترين و پايين
  .دهد نشان مي
مـوارد اجـراي    ،دهـد  نشـان مـي  دو طـور كـه جـدول     همان

بـه   الگوي فعال، برخورداري اسـاتيد از اعتمـاد   ،گزارش صبحگاهي
داراي بـاالترين   ،نفس الزم و ايفاي نقش معلمي توسـط اسـاتيد  

نمرات ميانگين هسـتند و ميـزان توصـيه بـه ژورنـال كـالب از       
ــره  ــاتيد و به ــوي اس ــدي د س ــجو از روشمن ــؤثر   انش ــاي م ه

تـرين نمـرات ميـانگين را بـه خـود اختصـاص        پـايين  ،آموزشي
  .اند داده

از  )تعامـل ( نتيجه بررسي ميزان اثربخشي بخـش آمـوزش  
ايـن   ديد دانشجويان نشـان داد كـه ميـانگين و انحـراف معيـار     

نشـان   كه تعامـل بـين دانشـجويان و نيـز بـا اسـاتيد را       ،بخش
 tبا توجه به نتايج آزمون . است 46/2±35/0در نمونه  ،دهد مي

هاي آماري، ميـانگين ايـن بخـش     و سطح معناداري آن و فرض
ــا   ــه بــــ ــد 95در جامعــــ ــد  درصــــ ــان در حــــ اطمينــــ

  هاي حيطه برنامه درسي از ديد دانشجويان ترين نمرات ميانگين مربوط به پرسش باالترين و پايين :1جدول 
  و انحراف استاندار ميانگين  موضوع پرسش

    ها الترين ميانگينبا
  75/2±63/0  ل پيشگيري از ابتال به امراض جسميئكسب شناخت كافي از طريق محتواي درسي در مورد مسا

  62/2±65/0  مناسب بودن گذراندن دوره كارآموزي باليني دربرنامه سال چهارم و پنجم آموزش پزشكي
  57/2±63/0  ها با محتواي درسي دوره كسب دانش الزم در تشخيص بيماري

  56/2±62/0  هاي آموزش عملي هاي آزمايشگاهي دركالس كسب مهارت تفسير داده
  56/2±86/0  مناسب بودن دروس نشانه شناسي و فيزيو پاتولوژي در سال سوم پزشكي

    ها ترين ميانگين پايين
  89/1±75/0  برخورداري از شناخت كافي در مورد مسايل بهداشت مدارس با محتواي دوره

  96/1±64/0  و تقويت مهارت مديريت و رهبري در طي دوره آموزشي ايجاد
  03/2±71/0  برخورداري از شناخت كافي در مورد مسايل عمده بهداشتي كشور
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  11/2±61/0  طي دوره آموزشي ايجاد و پرورش مهارت تفكر انتقادي در
  17/2±51/0  وظايف در زمينه آموزش بيماران ها و وليتؤآگاهي از مس

  
  هاي حيطه تدريس از ديد دانشجويان ترين نمرات ميانگين مربوط به پاسخ به پرسش باالترين و پايين :2جدول 
  و انحراف استاندارد ميانگين  موضوع پرسش

    ها باالترين ميانگين
  04/3±52/0  به صورت الگوي فعال در بيمارستان آموزشي اجراي گزارش صبحگاهي

  70/2±59/0  ايفاي نقش معلمي توسط اساتيد
  70/2±66/0  نفس الزم در اداره كالس توسط اساتيده برخورداري از اعتماد ب

  59/2±63/0  استفاده اساتيد از روش سخنراني همراه با وسائل سمعي و بصري مناسب
  57/2±50/0  گيري از راندهاي آموزشي در جهت ارتقاي سطح آموزشي بهره
    ها ترين ميانگين پايين

  19/2±80/0  نال كالب از سوي اساتيد به دانشجويان براي بروز كردن معلومات و اطالعاتميزان توصيه به ژور
  28/2±51/0  ثر آموزشي در طول دوره تحصيليؤهاي م مندي دانشجو از انواع روش بهره

  38/2±58/0  توجه همواره از سوي اساتيد به نيازها و توانايي دانشجويان
  35/2±59/0  استفاده اساتيد از روش بحث گروهي

  40/2±59/0  توجه همواره اساتيد به ارائه بازخورد به دانشجويان و ارزيابي آنان
  

ــانگين نظــري  ــا . اســت) 5/2(مي ــاالترين و پ ــواردي از ب ــرين ينيم  ت
  .آمده است سهها در جدول  ميانگين

بـه   ، ميانگين نمره داده شـده توسـط دانشـجويان   سهطبق جدول 
ن توسـط اسـاتيد و تعامـل    افزايش قـدرت بردبـاري دانشـجويا   

همچنين . آزادانه اساتيد با دانشجويان باالتر از بقيه موارد است
ــاري در       ــس همك ــزايش ح ــالق و اف ــر خ ــزايش تفك ــوارد اف م

ــايين  ــرين نمــرات را از ســوي   دانشــجويان توســط اســاتيد پ ت
  .دانشجويان دريافت كردند

  
  بحث

ه برنامـ از نظر دانشجويان، ميزان اثربخشي آمـوزش در بخـش   
ــوع ،درس ــت و  ،در مجمـ ــط اسـ ــد متوسـ ــر از حـ ــي كمتـ طراحـ
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  هاي حيطه تعامل در آموزش از ديد دانشجويان مربوط به پرسش  ترين نمرات ميانگين باالترين و پايين :3جدول 
  و انحراف استاندارد ميانگين  موضوع پرسش

    ها باالترين ميانگين
  61/2±62/0  افزايش قدرت بردباري دانشجويان توسط اساتيد

  58/2±64/0  تعامل آزادانه دانشجويان با اساتيد
  57/2±70/0  ي توسط اساتيديرو االت دانشجويان با گشادهؤگويي به س آمادگي پاسخ

  51/2±61/0 هاي باليني توسط اساتيد هاي باليني از طريق آزمايشگاه مهارت ترغيب دانشجويان به فراگيري مهارت
  45/2±62/0  ط اساتيدترغيب دانشجويان به خودآموزي توس

    ها ترين ميانگين پايين
  33/2±62/0  افزايش تفكر خالق در دانشجويان توسط اساتيد

  37/2±61/0  افزايش حس همكاري در دانشجويان توسط اساتيد
  37/2±61/0  جويا شدن نظردانشجويان توسط اساتيد

  40/2±60/0  تشويق دانشجويان به كار گروهي توسط اساتيد
  41/2±69/0  دسترسي دانشجويان به اساتيد بطور غير رسمي

  
بر اين مبنـا، الزم اسـت   . آن از مطلوبيت كافي برخوردار نيست

بهداشت مدارس، كسب محتواي برنامه از نظر مباحث مربوط به 
بهداشـتي و درمـاني كشـور،     ل عمدهئشناخت كافي در مورد مسا

دوره آموزشـي،  ايجاد و پرورش مهارت تفكر انتقـادي در طـي   
و مهـارت   ،ها و وظايف در زمينـه آمـوزش   وليتؤآگاهي از مس

برقراري ارتباط با بيمـاران از طريـق جلسـات آمـوزش بـاليني      
  .تقويت شود
بـاالتر   هاي هاي پژوهش بابا محمدي، دانشجويان سال بنابر يافته

ــاالتري از تفكــر انتقــادي برخوردارنــد  ، كــه در )25(از ســطح ب
رغـم اينكـه دانشـجويان در سـال پـنجم       علـي  ،پژوهش حاضـر 

البته . هستند، ميزان اين تفكر از نظر آنان كم گزارش شده است
سـطح تفكـر انتقـادي     ،پـژوهش يـاد شـده   بايد توجه داشت كه در 

 هاي مختلف سنجيده و با هم مقايسه شده در حالي دانشجويان سال
 تنها تفكر انتقادي دانشجويان سال پنجم ،كه در پژوهش حاضر

) Rhodes(هاي پـژوهش رودز   مطابق يافته. سنجش شده است
هاي پزشكي توجه بيشتري به  دانشكده ،هاي گذشته در طي دهه

انـد و   هـاي ارتبـاطي دانشـجويان كـرده     اهميت بهسازي مهارت
 هاي اخالق پزشكي به محتواي برنامه درسي بيشتر دانشكدهمبحث 

  .)26(پزشكي اياالت متحده افزوده شده است
پزشكان نيازمند برخورداري از مهارت كافي براي  ي،پژوهش در

شركت پزشكان عمـومي   ي،تحقيق و در )27(دبودنارتباط با بيماران 

هاي بيمـاران و   در كارگاه آموزشي ارتباطات موجب كاهش شكايت
  .)28(بودافزايش رضايت آنان شده 

هـاي تـدريس از نظـر     اثربخشي آموزش در بخـش فعاليـت  
ديــد از . اســت )5/2(مجمــوع، در حــد متوســط  دانشــجويان، در

ميــزان ايفــاي نقــش معلمــي توســط اســاتيد در دوره   ،دانشــجويان
در حالي . شده است ارائه 70/2اند، در حد  اي كه طي نموده ساله پنج

نظــر  ، ازديگــرانشــده توســط  هــاي مــرور كــه طبــق تئــوري
رود اساتيد نقش معلمي خود را به  هاي تدريس، انتظار مي روش

  .)15(دنصورت كامل ايفا كن
اي كه دانشجويان به استفاده از رانـدهاي آموزشـي دادنـد     نمره

هـاي   بنـابر يافتـه  . و اندكي باالتر از ميانگين نظري اسـت  57/2برابر 
هــاي  يكــي از بيمارســتان روي بيمــاران بســتري در بــر يپژوهشــ
بحــث و تبــادل نظــر پيرامــون بيمــاري توســط اســاتيد و  ،اصــفهان
 ،ايجاد مزايـاي آموزشـي  در عين ) راند(ان بر بالين بيماران دانشجوي

اسـتفاده بيشـتر و    بنـابراين،  .)29(شـود  باعث نارضايتي بيماران نمي
موجب يافته ه اين در حالي است كه ب .شود تر از آن توصيه مي كامل

، استفاده از روش ژورنال كالب با ايجاد انگيزه براي انجام يپژوهش
وزشي و افزايش سطح دانش و يادگيري همراه هاي آم دادن پژوهش

ايـن روش از   ،از ديد دانشـجويان پـژوهش حاضـر   . )30(بوده است
مناسب است توجـه بيشـتري بـه     وسوي اساتيد كمتر توصيه شده 

  .آن معطوف شود
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هاي  ها و فنون تدريس در ارائه برنامه مرور روشاينكه با توجه 
كه در آن توجـه   ،نيستيكآموزشي، استفاده از الگوهاي تدريس ارگا

، توصـيه  داردهاي دانشـجويان اهميـت خاصـي     و توانايي هابه نياز
ــد دانشــجويان مطالعــه  . شــود مــي ــا،از دي ــا و  م اســتفاده از الگوه
را به ) تر از ميانگين نظري پايين( 28/2نمره  ،ثر تدريسؤهاي م روش

  .خود اختصاص داده است
ز روش بحث گروهـي  استفاده ا ،از نظر دانشجويان اين پژوهش

هاي  شود از روش توصيه مي. بوده است 2/ 35داراي نمره ميانگين 
بيشتر از روش سخنراني استفاده  ،آموزشي مباحثه و بحث گروهي

د تـا دانشـجويان بتواننـد از روش كـار     گـرد شود و فضايي ايجـاد  
، در يـك طـرح   يهـاي پژوهشـ   به موجب يافته. گروهي استفاده كنند

سال كـه   اي از نيم ره آزمون دانشجويان در نيمهتجربي، نم نيمه
داري  آنان از روش مباحثه استفاده شده بطور معنـي در تدريس به 

 ،بـه روش سـخنراني آمـوزش ديدنـد     از نمرات نيمه ديگر كه صرفاً
كه با طرح نيمـه تجربـي    ديگر ينتايج پژوهش. )31(ه استباالتر بود
وهي از دانشـجويان كـه   د ميزان يادگيري گرهد مينشان  هانجام شد

كردند از گروهـي كـه تنهـا روش     از روش بحث گروهي استفاده مي
مناسب  ،بنابراين. )32(داري بيشتر بود بطور معني ،سخنراني داشتند

هـاي آموزشـي تبحـر     است از اساتيدي كه در استفاده از ايـن روش 
ها  هاي اساتيد موجود هم، در اين زمينه دارند استفاده شود و مهارت

  .دگردتقويت 
هــاي ارزيــابي در آمــوزش  بــا در نظــر گــرفتن تنــوع روش
پـايين داده شـده بـه توجـه      پزشكي و با توجه به نمـره نسـبتاً  

، )40/2( اساتيد بـه ارزيـابي و ارائـه بـازخورد بـه دانشـجويان      
شود آنان توجه بيشتري به ارزيابي و مطلع ساختن  توصيه مي

  .ندبنمايدانشجويان از حاصل آن 
ين نمــرات داده شــده بــه اثربخشــي آموزشــي در بخــش ميــانگ
با توجه . باشد مي در حد متوسط )تعامل استاد و دانشجو(آموزش 

آن انديشـيده   يبه اهميت تعامل، الزم است تدابيري براي ارتقـا 
آنجاست كـه حتـي   اهميت تعامل در آموزش و يادگيري تا . شود

وع تعامـل و  موضـ  ،نيـز  راه دور و الكترونيكـي  هاي از در آموزش
 -شـــناختي اي، روان آموزشـــي، ارتباطـــات رايانـــه( انـــواع آن
سازي آن  هايي براي آسان و راهمورد توجه قرار گرفته ) اجتماعي

  ).34و33(انديشيده شده است
هـاي فعـال    هاي پژوهش، بكارگيري روش با در نظر گرفتن يافته

ز دانشجويان ا پذيري وليتؤآموزشي براي تقويت تفكر خالق و مس
همچنين با توجه به اين اعتقـاد  . سوي اساتيد مورد انتظار است

يـادگيري كمـك    - يـاددهي كه تعامل مدرس و دانشجو بـه رونـد   
سـوي   صرف وقت كـافي از  بهبود اين امر مستلزم ،كند بسيار مي

  .اساتيد است
 از آنجا كـه دسترسـي دانشـجويان بـه اسـاتيد بطـور غيـر       

ــان كــم اســت، پيشــنها  ،رســمي شــود مراكــز  د مــياز نظــر آن
اي در دانشگاه داير شود تا با اختصاص وقـت بيشـتر    مشاوره

تـري بـين دانشـجو و     ارتباط آزاد و صـميمانه  ،از سوي اساتيد
  .استاد برقرار شود

 توان اظهـار داشـت   از نظر توصيه به ساير پژوهشگران مي
بـراي سـنجش ميـزان اثربخشـي، از رويكـرد       ،در اين پـژوهش 

نفـع و نظـر دانشـجويان     هـاي ذي  ايت گروهمين رضأمبتني بر ت
هـاي   از مشـتري عنـوان يكـي   ه دوره دكتراي پزشكي عمـومي بـ  
 يهـاي پژوهشـ   يافتـه  بـه موجـب  . آموزش عالي استفاده شده است

هاي استراليا، از نظر  درباره ارزيابي برنامه آموزش پزشكي دانشگاه
 جوان، تفاوت زيادي بين ارزيابي هاي پزشكان پرورش شايستگي

ها از خود با ارزيـابي   دانشجويان، اساتيد و سرپرستان كلينيك
شـــود  مـــي پيشـــنهاد، از ايـــن رو ).35(خـــارجي وجـــود دارد

هاي مشـابه بـا كسـب ديـدگاه سـاير افـراد مـرتبط بـا          پژوهش
هـاي   ، اسـاتيد و سـاير مشـتري   آموختگـان  -دانـش برنامه، مثل 

از  همچنـين پـژوهش انجـام شـده    . هم انجام پذيرد) 36( خارجي
در  2004تـا   1995هـاي   مطالعـه در سـال   38تحليل كمي طريق فرا 

هــاي آمــوزش  متحــده نشــان داد كــه اثربخشــي برنامــه ايــاالت
داري بـــا ارزيـــابي عملكـــرد شـــغلي  پزشـــكي بطـــور معنـــي

متغيرهــايي ماننــد نمـــرات   . )37(رابطـــه دارد آموختگــان  دانــش 
دارد هـاي كلينيكـي اسـتان    آزمون هاي ملي بورد تخصصي و آزمون
و نمـرات   ،شـغلي داراي بـاالترين رابطـه بـا نمـره عملكـرد       شده

انجــام دادن . بودنــد سرپرســتان آموزشــي داراي كمتــرين رابطــه
تواند به غناي مطالعـات   هاي پژوهشي مشابه در كشور مي طرح

  .اثربخشي آموزش پزشكي با معيارهاي عيني كمك كند
  

  گيري نتيجه
اي برنامه درسـي،  هاي محتو پژوهش و بازنگري در عرصه

ثرتر آموزشـي و تعامـل اسـتادان بـا     ؤهاي مـ  استفاده از روش
. كنـد  مـي پزشكي كمك به افزايش اثربخشي آموزش  ،دانشجويان

شايسته اسـت وزارت بهداشـت،    ،ها به منظور گسترش اين پژوهش
آمــوزش پزشــكي از دانشــجويان مقــاطع تحصــيالت  درمــان و

ــژوهش  ــه پ ــي و پژوهشــگراني ك ــ تكميل ــاي م ــام ه رتبط را انج
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ها، در صورتي كه با دقت و  پژوهشاين نوع . حمايت كند ،دهند مي
منسـجم انجـام شـود،     يك نظام اعتبارگذاري صحت و در چارچوب

سطح اعتبار و كيفيت آموزش عـالي پزشـكي    تواند به افزايش مي
  ).38(كمك كند
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Medical Education Effectiveness from the Viewpoints of Medical Students of Tehran University of Medical 
Sciences  

 
Zahedi M, Amirmaleki H. 

 
Abstract 
 
Introduction: Curriculum revision, teaching activities and interaction in instruction are required for the 
improvement of effectiveness of education. This research was conducted to study the effectiveness of 
medical education from the viewpoints of students in Tehran University of Medical Sciences. 
Methods: This survey was carried out on fifth year medical students in the first semester of the academic 
year of 2005-2006. One hundred and sixty two students were selected through stratified random sampling 
method. The data gathering tool was a questionnaire including 74 questions which was designed using 
McDonald model and consisted of three parts of curriculum, organizing teaching activities, and interaction 
in education. The questionnaires were distributed in educational hospitals affiliated to Tehran University of 
Medical Sciences. The data was analyzed by SPSS software using descriptive and inferential statistical 
methods. 
Results: The mean and standard deviation obtained from students' viewpoints toward effectiveness of 
curriculum, teaching activities, and interaction in education were 2.35±0.34, 2.5±0.35, and 2.46±0.35, 
respectively. The first one was less than theoretical mean, while the second and third ones were equal to 
the theoretical mean. 
Conclusion: The mean obtained for effectiveness of curriculum was lower than the theoretical mean (2.5) 
which shows the necessity of revising medical curriculum. The mean of the interaction in instruction and 
teaching activities calls for a need to improve different kinds of interaction and promote the skills of 
instructors. 
 
Key words: Effectiveness, Curriculum, Teaching activities, Interaction in instruction, Medical education. 
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