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ارزیابی کیفیت آموزشی بخش نورولوژی از...

مقدمه

ایرانمنش و همکاران

برخوردار است ( .)15از آن جایی که هر گونه برنامهریزی در

ارزشیابی که فرایند نظامدار جمعآوری ،تحلیل و تفسیر

جهت ارتقا کیفیت آموزش بالینی در گرو شناخت مشکالت،

اطالعات است ،راهی برای بهبود و اثربخش کردن برنامههای

نارساییها و کاستیهای موجود در سیستم آموزشی دوره بالینی

مورد نظر از طریق به کار گیری روشهای درست ،اخالقی و
دقیق میباشد ( .)1ارزشیابی این امکان را فراهم میسازد تا
نقاط قوت و ضعف برنامهها مشخص گردد و گامهای مناسب

از دیدگاه دانشجویان این دوره میباشد ( )11و نیز با توجه به
این نکته که تاکنون مطالعهای در مورد ارزشیابی بخشهای
بالینی از جمله بخش مغز و اعصاب در دانشگاه علوم پزشکی

توسط مسؤولین در جهت ارتقا برداشته شود ( .)3در این میان،

کرمان با استفاده از نظرات دانشجویان انجام نگرفته است ،این

ارزشیابی آموزش پزشکی به علت آن که با جان انسانها در

مطالعه طراحی گردید به امید آن که بتوان با نتایج آن به بهبود

ارتباط میباشد ،از اهمیت و حساسیت ویژهای برخوردار بوده

کیفیت آموزش بالینی کمك نمود.

است و از اینرو امروزه ،توجه و تالش فراوانی در زمینه ارتقا
مستمر کیفیت آموزش در حال انجام میباشد ( .)2این

روش کار

ارزشیابی از زوایای گوناگونی در حال انجام بوده است که از

در این مطالعه توصیفی -مقطعی ،کلیه دانشجویان پزشکی

نمونههای آن میتوان به ارزیابی آموزش الکترونی ،آموزش با

ورودی سال  1211دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1291

تلفن همراه و آموزش درمانگاهی اشاره نمود ( .)1-6همچنین

مورد بررسی قرار گرفتند .همه در دوره کارورزی بودند و علت

منابع اطالعاتی مختلفی برای ارزشیابی کیفیت آموزش پزشکی

انتخاب این مقطع به این علت بود که در پایان این دوره ،درس

وجود دارد که از جمله میتوان به ارزیابی متولیان امر آموزش

پاتوفیزیولوژی مغز و اعصاب و دوره کارورزی بخش اعصاب

در وزارتخانه ،سطوح گوناگون دانشگاه ،مدیران گروه،

به پایان رسیده بود .حضور در مطالعه ،داوطلبانه بود و در

همکاران و دانشجویان اشاره نمود که در این میان نتایج

صورت عدم رضایت به شرکت در مطالعه و یا عدم عودت

ارزشیابی از دانشجویان از جایگاه ویژهای برخوردار است (،9

پرسشنامه به محققین و یا عدم پاسخگویی به سؤاالت ،آن مورد

 .)1مطالعات نشان میدهد که بهرهگیری از نظرات دانشجویان

از مطالعه حذف گردید .از مجموع  61دانشجو  16نفر وارد

نقش بسزایی در ایجاد تغییر و تحول برنامههای آموزشی دارد

مطالعه شدند .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامهای محقق

()11؛ به طوری که ارزشیابی دانشجو از نحوه آموزش یك

ساخته به شکل سؤاالت پنج گزینهای بود .گزینهها شامل بسیار

روش معمول و بخشی جدانشدنی از تدریس در بسیاری از

زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و بسیار کم بود .پرسشنامه مورد استفاده

کشورها میباشد ( .)3 ،11 ،13بدیهی است که اگر

در این مطالعه ،بر اساس منابع معتبر تهیه و در این مورد با

پرسشنامههای نظرسنجی از دانشجویان با روایی و پایایی قابل

استادان رشته مغز و اعصاب مشاوره شد و تالش الزم به عمل

قبول تهیه و اجرا گردد ،میتواند یکی از بهترین منابع اطالعات

آمد تا با استفاده از روایی محتوا ،مهمترین سؤاالت مربوط در

مورد نیاز جهت تعیین کیفیت تدریس و آموزش باشد؛ به

آن لحاظ گردد .برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز ابتدا

خصوص آن که دانشجویان خود فراگیران آموزش هستند (،11

پرسشنامه توسط  11نفر از جمعیت هدف تکمیل گردید و یك

 .)12در این راستا ،ارزیابی آموزش بالینی که بخش جدانشدنی

هفته بعد ،همان  11نفر دوباره پرسشنامه را تکمیل کردند.

از برنامه آموزش پزشکی بوده و مهارتهای مهمی مثل گرفتن

سپس با محاسبه آلفای کرونباخ ( )1/11بار دیگر پرسشنامه

شرح حال ،انجام معاینه فیزیکی ،تلفیق شواهد بالینی با

مورد بررسی قرار گرفت.

پاراکلینیك در آن گنجانده شده است ،از اهمیت ویژهای
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و جنس و مابقی در مورد نگرش در مورد آموزش در بخش

افراد 21 ،نفر مرد و مابقی زن بودند .از نظر رضایتمندی ،نمره

مغز و اعصاب) بود .اطالعات به دست آمده از آن ،محرمانه و

متوسط و بیشتر در  31مورد از  31محور مورد ارزیابی،

با نرمافزار  SPSSنسخه version 16, SPSS Inc., ( 11

بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد و فقط در  2محور

 )Chicago, ILو روشهای آمار توصیفی و تحلیلی ،تجزیه

نمره کمتر از متوسط بیشترین فراوانی را داشت (جدول  .)1در

و تحلیل آماری گردید.

مورد تمامی محورهای مورد ارزیابی ،تفاوت آماری معنیداری
بین دو جنس وجود نداشت.

یافتهها
در این مطالعه  16دانشجو مورد ارزیابی قرار گرفتند .از این
جدول  .1توزیع فراوانی مطلق و نسبی نمرات کسب شده در ارزیابی دانشجویان به سؤاالت
نمره محور مورد پرسش

متوسط و بیشتر

کمتر از متوسط

تعداد

درصد

تعداد

درصد

برخورد اخالقی خوب استادان

15

96

3

2

اختصاص وقت کافی در بخش برای پاسخگویی به سؤاالت توسط استادان

11

95/5

2

1/5

اختصاص وقت کافی در کالسهای تئوری برای پاسخگویی به سؤاالت توسط استادان

15

96

3

2

استفاده از وسایل سمعی و بصری

15

96

3

2

مناسب بودن فضای فیزیکی کالسهای تئوری

21

51/6

39

12/2

مناسب بودن فضای فیزیکی درمانگاه

21

51/6

39

12/2

مناسب بودن فضای فیزیکی بخش

55

13

13

11

نظم زمانی کالسهای تئوری

15

96

3

2

نظم زمانی آموزش بخش

11

91

1

11

مناسب بودن زمان برگزاری کالسهای تئوری

53

66/1

15

33/1

میزان یادگیری از ویزیت بیماران بستری در بخش

11

19/5

6

11/5

کیفیت تدریس استادان بخش

12

91

1

1

کیفیت تدریس استادان در کالسهای تئوری

13

93/5

5

6/5

کفایت تعداد بیماران بستری

12

91

1

1

کفایت تنوع بیماران بستری

11

19/5

6

11/5

معاینه بیماران به طور مستقل زیر نظر استادان

11

59/6

36

11/2

ویزیت بیماران در اورژانس زیر نظر استادان

11

31/1

52

69/3

مفید بودن آموزش دستیاری

11

59/6

36

11/2

تأثیر حضور و غیاب بر آموزش

21

52/6

21

11/2

تناسب حجم درس

11

91

1

11

کارایی گزارش صبحگاهی

25

53/3

23

16/1

کارایی کنفرانس هفتگی

31

11/6

29

51/2

کارایی ژورنال کالب

11

31/1

19

62/3

کارایی آموزش درمانگاهی

11

11/3

31

21/1
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بحث و نتيجهگيری

ایرانمنش و همکاران

این یافته ،تعداد کم مراجعات سرپایی به درمانگاه اعصاب

همچنان که مالحظه میشود از نظر دانشجویان ،بخش

است؛ چرا که این درمانگاه در مرکز شهر نیست و از طرفی،

اعصاب دانشگاه کرمان در بسیاری از موارد بررسی شده موفق

اطالعرسانی خوبی نیز در این زمینه وجود ندارد .همچنین

بوده است .مهمترین این شاخصها کسب نمره باال در مورد
کیفیت آموزش درون بخشی و کالسهای تئوری است که در
حقیقت ،هدف اصلی آموزش میباشد؛ ضمن آن که استادان از
نظر اخالقی و نظم نیز وجه خوبی را دارا بودند .نتایج مطالعه

حضور تعداد زیاد دانشجویان از جمله عللی میباشد که به
کاهش میزان رضایتمندی کمك کرده است .در سایر دانشگاهها
نیز مشابه ما این کمبود دیده شده است ،هر چند که بررسی در
این زمینه محدود میباشد.

ما با یافتههای تحقیقی که در شهرکرد انجام شده است،

خراسانی و همکاران در بررسی در مازندران در مورد

مطابقت دارد؛ به طوری که در این پژوهش نیز میزان

آموزش درمانگاهی مشاهده کردند که وضعیت موجود از نظر

رضایتمندی از آموزش استادان گروه اعصاب باالتر از 91

فراگیران نامطلوب میباشد که در این میان عواملی مثل

درصد میباشد (.)11

نامناسب بودن فضای درمانگاه ،عدم نظارت فعال استادان ،کم

همچنین ،در بررسی دیگری که در دانشگاه علوم پزشکی

بودن امکان فعالیت و بیمار در این مسأله دخیل هستند (.)31

ایران انجام گردید ،کیفیت آموزش بالینی در حد مطلوب

حقانی و همکاران در اصفهان ( )31و ضیا شیخاالسالم و

گزارش شد ( .)16در دانشگاههای تهران ( )11تبریز ( )19نیز

همکاران در رفسنجان ( )1نیز همین موارد را گزارش کردهاند.

استادان رضایت درصد باالیی از دانشجویان را فراهم کرده

حتی این یافته در دانشگاه تهران نیز گزارش شده است (.)11

بودند ،هر چند که در مطالعات انجام شده در دانشگاه رفسنجان

در برنامههای آموزش پزشکی 51 ،درصد فعالیتهای

( )1و زنجان ( )11میزان رضایتمندی از موارد فوق نسبت به

مربوط به کارآموزیها و کارورزیهای بالینی به آموزش

دانشگاه کرمان افت واضحی را نشان میدهد .بخشی از این

سرپایی اختصاص یافته است ( ،)33ولی در آموزش پزشکی

تفاوت ناشی از تعداد کم استادان و مستقل نبودن گروه

با روش سنتی ،عمده فعالیتهای بالینی دانشجویان در

آموزشی مربوط در این دانشگاهها میباشد (.)1

بخشهای تخصصی بیمارستانی است و فقط سهم کمی در

در این مطالعه ،فضای فیزیکی بخش ،تعداد بیماران و

درمانگاهها انجام میشود ( .)32 ،31با توجه به این که مراجعه

گوناگونی نوع بیماری نیز از نظر دانشجویان قابل قبول بود .این

اکثر بیماران جامعه به مراکز درمانی سرپایی میباشد ،میبینیم

یافته با توجه به این که بخش اعصاب در بیمارستان شفا که

که آموزش در بخش بستری نمیتواند دانشجویان پزشکی را

یکی از بیمارستانهای مرجع و در عین حال تنها مرکز

با مشکالت بهداشتی درمانی جامعه آشنا کند ( )35و این

دانشگاهی مغز و اعصاب استان کرمان است ،دور از انتظار

کمبود بایستی هر چه سریعتر اصالح گردد.

نبود؛ چنانکه بررسیهای تهران ( ،)11شهرکرد ( )11و زاهدان

در این مطالعه میزان رضایتمندی از فضای فیزیکی به نسبت

نیز ( )16که مراکز استان میباشند ،مؤید یافتههای ما هستند،

مناسب گزارش گردید .به نظر میرسد که در سالهای اخیر

ولی در شهری مثل رفسنجان به علت مرکز استان نبودن این

متولیان امر آموزش در بهبود فضای فیزیکی موفق بودهاند؛ به

شهر و فقدان بیمارستان مرجع ،نقص شدید در موارد فوق دیده

طوری که ارزیابی جایگاههای آموزشی در اصفهان ( )31و

میشود (.)1

مازندران ( )31نیز نتایج مشابه ما را به دست آوردهاند.

در این مطالعه ،میزان رضایت دانشجویان در آموزش

در این طرح ،بیشترین کمبود در آموزش دانشجویان در

سرپایی ،درمانگاهی و اورژانس کم بود .به نظر ما علت اصلی

گزارش صبحگاهی ،کنفرانس و ژورنال کالب گزارش شد که
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نشان میدهد فراگیران بهره کافی را از این جلسات نمیبرند.

همزمان کلیه دانشجویان در بخش بود و ما به ناچار وقتی

به نظر ما علت اصلی این نقص این است که بخش مغز و

دانشجویان را ارزیابی کردیم که همه دانشجویان دوره تئوری و

اعصاب کرمان همزمان با آموزش دانشجویی ،در آموزش

بخش را گذرانده بودند که این مسأله ممکن است دقت

دستیاری نیز فعال میباشد و اغلب جلسات آموزشی برای دو

پاسخدهی را کم کرده باشد.

گروه مشترک برگزار میگردند و با توجه به حضور دستیاران و

به طور کلی یافتههای این مطالعه نشان داد که بر اساس

اولویت آموزش آنها از نظر استادان ،سطح مطالب ارایه شده از

ارزیابی دانشجویان ،بخش مغز و اعصاب کرمان در آموزش

چارچوب استاندارد دانشجویی فراتر میباشد؛ چنانکه بر

دانشجویان موفق بوده است؛ هر چند که بایستی در مورد

خالف پژوهش ما ،رضایتمندی از موارد فوق در دانشگاه

جلسات آموزشی مشترک با دستیاران ،تمهیدات الزم جهت

شهرکرد که فاقد دستیار است ( ،)11بسیار باال میباشد .شك

استفاده بهینه دانشجویان اتخاذ گردد .همچنین نتایج این مطالعه

نیست که بایستی این یافته با تحقیق در دانشگاههای دیگر مورد

نشان داد که میتوان در ارزشیابی بخشهای بالینی از نظرات

ارزیابی بیشتر قرار گیرد.

دانشجویان در شناسایی نقاط قوت و ضعف آموزش جهت

الزم به یادآوری است که گرچه هنوز در مورد ارزش

اتخاذ سیاستهای مناسب آموزشی کمك گرفت.

ارزیابیهایی که توسط دانشجویان انجام میگیرد ،اختالف
نظرهایی وجود دارد ( )36و نتایج مطالعات بیانگر وجود

سپاسگزاری

اشکاالتی مثل عدم دقت دانشجویان در تکمیل کردن

نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند که از جناب آقای

پرسشنامهها ( )31اعمال اغراض شخصی ( )1و عدم روایی و

دکتر حسینعلی ابراهیمی و اعضا مرکز بیماریهای مغز و

پایایی برخی از پرسشنامهها ( )39 ،21میباشد ،ولی هنوز این

اعصاب کرمان به سبب حمایتهایشان و نیز دانشجویان محترم

روش جایگاه خود را به دالیل متعددی مانند سهلاالجرا بودن،

شرکت کننده در این طرح (به شماره )91/11/11/21255

عینی بودن و فقدان روش جایگزین مناسب حفظ کرده است

قدردانی و تشکر نمایند.

( .)36از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،عدم حضور
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Background & Objective: In educational systems, evaluation is considered as one of the key
elements. The evaluation of university students on the educational processes is of specific value.
There has been no study on the evaluation of the Neurology Department, Kerman University of
Medical Sciences, Iran, through carrying out a poll. Therefore, we intended to improve the quality
of education in the department through evaluation.
Methods: From among the medical students admitted in 2007 in Kerman University of Medical
Sciences, Iran, 67 students participated in the present study. The questionnaire used was prepared
according to reliable sources and the professors’ points of view, and considered validity and
reliability. The questionnaire’s data was entered into SPSS, and it was statistically analyzed
through descriptive and analytical statistical methods.
Results: 63 students (94%) rated the methodology of the professors of the ward, and 62 students
(92.5%) rated the methodology of the professors of theoretical courses a moderate or high score. 65
students’ (97%) evaluation of good behavior of professors with students was moderate or high. In
terms of efficiency, 35 students (52.2%) rated morning reports, 28 students (41.7%) rated weekly
conferences, and 18 students (26.8%) rated journals a moderate to high score.
Conclusion: According to the medical student’s opinion, the neurology department has a good
position in general standards of medical education, ethics, and regulation. However, it has to
reconsider some parts of educational procedures such as conferences and journal clubs which are
held in collaboration with the residents.
Keywords: Medical students, Evaluation, Neurology
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