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  سردبير محترم

شـده در     چـاپ "مشكالت آموزشي دانـشكده پزشـكي كرمانـشاه از ديـدگاه دانـشجويان پزشـكي      "مقاله سياباني و همكاران   

  . طرح هستنددر اين زمينه، نكات متعددي قابل. ، مورد توجه اينجانب قرار گرفت)1( آن مجله 41شماره 

،   دانـشجو از چهـار دوره علـوم پايـه      24نظرسـنجي از    . شده است   شده، تعداد دانشجوي انتخاب     ترين مشكل بررسي انجام     مهم

 تـا  100در هر تـرم، حـدود   . شده است ، ضعف جدي كار انجام) دانشجو در هر مقطع    6(فيزيوپاتولوژي، كارآموزي و كارورزي     

توانـد    نفـر از يـك دوره آموزشـي، مـي    6آيـا بررسـي نظـرات    . شـته پزشـكي وجـود دارنـد        دانشجو در هر يك از مقـاطع ر        200

  .و يا بيشتر، استفاده شده است) 2( نفر 400كه در مطالعات مشابه از تعداد  در حالي! كننده نظرات تمامي آنان باشد؟ منعكس

وه انتخـاب، سـن، جـنس، معـدل و تعـداد      نويـسندگان نحـ  . كه معيار انتخاب دانشجويان فوق، مشخص نيست     تر اين   نكته مهم 

، )3(بديهي است كه اختالف جدي بين دانشجويان پزشكي موفق و ناموفق . اند دفعات مشروطي دانشجويان مذكور را بيان نكرده

، مشكالت اصلي دوران تحصيلي دانشجويان را )1385(شمس و همكاران . وجود داشته و هر يك مشكالت خاص خود را دارند

). 2(دانـستند   %) 29(و خـدمات آموزشـي    %) 2/30( خـانوادگي  -، فـردي  %)8/30( رفاهي   -، مالي %)7/43(شناختي    وانمشكالت ر 

اجراي يك برنامه آموزشي هدفمند براي دانشجوياني . بنابراين شايد بتوان حلقه مفقوده تحقيق سياباني را خود دانشجويان دانست

بـا  ) هـزار در يـك ورودي   با رتبه كشوري زير هزار در مقايـسه بـا بـاالي ده   (با زمينه علمي متفاوت و اختالف جدي سطح علمي    

  .مشكالت جدي همراه است

شده در اين زمينه است زيرا در بررسي منابع علمي موجود، عنوان  گيري از پيش تعيين گر جهت انتخاب عنوان مقاله نيز نمايان

مطالعات در زمينه خاصـي، مـثالً مـشكالت آمـوزش بـاليني و يـا             هاي پزشكي يافت نشد و اغلب         مشابهي در مورد ساير دانشكده    

اي از مـسايل   انتخاب عنوان كلي فوق، حيطـه گـسترده    . آموزش سرپايي، از ديدگاه اساتيد و دانشجويان، مدنظر قرار گرفته است          

ندگان مقاله، حضور مـستمر و   نظر اينجانب اكثر نويس به. كنيم گشايد كه با مطالعه مقاله به مشكالت آن برخورد مي          مختلف را مي  

  .تواند در شناسايي مشكالت واقعي آموزش پزشكي، تأثيرگذار باشد  كه مياند فعال در امر آموزش دانشجويان پزشكي نداشته

اما رفرنس و بررسي علمي كه . اند آموختگان رشته پزشكي نوشته نويسندگان در بخشي از مقدمه از كاهش كيفيت كار دانش

شده توسط دانشجويان مورد مطالعه، فاقد اساس علمـي    بخشي از مطالب بيان   . اند  گيري شده است را بيان نكرده       نتيجهمنجر به اين    

 PhD همچنين اين دانشكده، عضو هيأت علمـي كـه پزشـك بـوده و داراي مـدرك     . است و از عدم اطالع آنان ناشي شده است
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  )383(                                                          ي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  فصلنامه علمي پژوهش-1388 زمستانم، چهارهم، شماره سيزد سال - بهبود  

امتحان، منابع رسمي وزارتي هستند و حجم و سرفـصل دروس نيـز توسـط مراجـع ذيـصالح                   شده براي تدريس و       منابع اعالم 

برخـي مطالـب ديگـر نظيـر     . شوند كه تغييرات جزيي آن، فقط با مجوز شوراي آموزشـي دانـشگاه امكـان دارد        وزارتي تعيين مي  

  .گيري علمي است گويي و غيرقابل استناد و پي ها، علمي نبودن محيط دانشكده، كلي تدريس بد اساتيد، زجرآور بودن كالس

هـا   انتخاب اين روش. هاي تدريس فعال و دانشجومحور از سوي اساتيد اشاره شده است       در بحث مقاله به عدم انتخاب روش      

، به شرايط خاص، آمادگي، ابزار و امكانات نيازمند است و اغلب به دليل تعداد زياد دانـشجويان رشـته پزشـكي و كمبـود وقـت           

هاي خود را با پرداخت هزينه به مراكـز و افـراد    توان از دانشجوياني كه ترجمه، تحقيق و بسياري از وظايف       نمي. قابل اجرا نيست  

  .محور را داشت سپارند انتظار حضور در آموزش فعال و دانش ديگر مي

ي، افزايش تعداد دانشجويان، اولويت در پايان، بايد اذعان داشت كه كمبود اعضاء هيأت علمي و امكانات آموزشي و پژوهش

دادن به مسايل درماني و بهداشتي و سپس آموزشي و پژوهشي، از مشكالت جدي و كلي آموزش پزشكي است، اما الزم اسـت                  

  وماننـد حجـم نمونـه مناسـب    (تفكيك مقـاطع آموزشـي رشـته پزشـكي و اسـتفاده از متـدولوژي صـحيح                    درمطالعات مرتبط، به  

  .توجه شود) پرسشنامه معتبر
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