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  چكيده
 مبتني بر تجزيه و دالشي در اين راستا باياهميت ارتقاي كيفيت سيستم آموزش پزشكي براي همه روشن بوده و هرگونه ت: زمينه

تواند يكي از بهترين   آموزشي دانشكده پزشكي ميمشكالتاز نظرات دانشجويان در مورد اطالع . تحليل اوضاع موجود باشد

پزشكي  از ديدگاه دانشجويان دانشكده پزشكي كرمانشاه را مشكالت آموزشيحاضر مطالعه . هاي تعيين وضعيت باشد راه

  .كند ي ميبررس

 نفر از  24. هاي مختلف پزشكي بود امعه تحقيق شامل دانشجويان دوره از نوع پديدارشناسي، ج مطالعه كيفي در اين:ها روش

صورت هدفمند براي شركت در  علوم پايه، فيزيوپاتولوژي، كارآموزي و كارورزي به: دانشجويان چهار دوره آموزشي شامل

طي جلسات متوالي، ضبط و توسط سه نفر  نظرات اعضاِ  هدف پژوهش مطرح و ،روهيهاي گ طي بحث. پژوهش دعوت شدند

 مقطع علوم سه كدبندي و نتايج در قالب ، اطالعات،در پايان. يافت  ميجلسات بحث گروهي تا اشباع اطالعاتي ادامه. ثبت شد

  .بندي  و گزارش شد پايه، كارورزي و كارآموزي دسته

ريزي، مديريت،  هاي اهداف آموزشي، برنامه  دانشكده پزشكي كرمانشاه از نظر دانشجويان در حيطهترين مشكالت مهم: ها يافته

 انفكاكتخصصي دروس براي دانشجوي پزشكي عمومي،  ه تخصصي و فوقيدر اين ميان ارا. اخالق و ارزشيابي دانشجو بود

 .ترين اهميت را داشتند موزش بيشگرفتن  انگيزه از دانشجو و عدم نظارت بر آدوره علوم پايه و باليني، 

 مستلزم، ت علميأ دانشكده پزشكي نظير كمبود هييها  برخي از نارسايي،هاي اين پژوهش با توجه به يافته: گيري نتيجه

اما  بسياري . استها نياز به اصالحاتي دارد كه از حيطه وظايف مسئولين دانشگاه خارج   و لذا رفع آنباشد مياقدامات كشوري 

  . مراكز آموزشي درماني با همكاري اساتيد قابل حل هستند وريزي صحيح و توجه مسئولين دانشگاه، دانشكده با برنامه ها آناز 
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  مقدمه
هاي پزشـكي كشـور بايسـتي از         التحصيالن دانشكده  فارغ

هـا و    پيشگيري و تشخيص بيمـاري برايهاي الزم    مهارت

مراض جسمي و روانـي برخـودار   درمان بيماران مبتال به ا   

 يك سيستم آموزشـي     ، نيل به اين اهداف    براي). 1(باشند  

متشكل از  ) هرچند ساده (هر سيستمي   . كارآمد الزم است  

ترديـد در    عوامل، عناصـر و فراينـدهايي اسـت كـه بـي           

سيستم آموزش هم از اين قاعـده  . ند هستثرؤعملكرد آن م  

يـر در نظـام     بـراي مداخلـه و ايجـاد تغي       . مستثني نيسـت  

در مجموعه و تعيين   تشخيص كليه عناصر مؤثر،آموزشي

اين عناصر، از اركان اصـلي موفقيـت    جايگاه هر كدام از

آموختگـان   براي تشخيص اين عناصر، دانش). 2( باشد مي

 همـواره درگيـر امـر       ،نظام آموزشي كه در طول تحصيل     

 خود را در عرصه عمـل آزمـوده و          آموزش بوده و نهايتاً   

انـد   ط قوت و ضعف خـود را بـه خـوبي درك كـرده           نقا

تواننـد منـابع     مـي ) عنـوان مشـتريان نهـايي آمـوزش        به(

اطالعاتي بسيار با ارزشي براي اصالح و ارتقـاء كيفيـت           

 كه بسـياري از     شود ميمشاهده  لذا  . فرايند آموزش باشند  

هـاي آموزشـي دنيـا مـديون سـنجش دقيـق از              پيشرفت

 در پـي يـك      ،عنـوان مثـال    بـه . باشد آموختگان مي  دانش

پزشكان قـادر   از   درصد   30 فقط    كه  مشخص شد  ،تحقيق

با تجديد نظر در امـر      . باشند به تشخيص و درمان سل مي     

 درصـد   90به بيش از    مذكور  آموزش بيماري سل، ميزان     

 يـك صـاحب فراينـد بـاهوش،         ،به بيان ديگر  ). 3(رسيد  

اينـد  سنجد و نتـايج آن را وارد فر        بروندادهاي خود را مي   

 پـذيرش تعـداد     ،هاي اخيـر   كه در سال   با اين  .)4( كند مي

دانشجويان دانشكده پزشكي كرمانشـاه نيـز ماننـد سـاير           

تا حدودي كـاهش يافتـه اسـت امـا           هاي كشور  دانشگاه

دهنده افزايش كيفيـت     تنها نشان  سفانه شواهد موجود نه   أمت

ـ      كار دانش  عكس، همـه شـاهد   رآموختگان نيست، بلكـه ب

البتـه ايـن مشـكل      . هايي در اين زمينـه هسـتيم       نارضايتي

برخي  و   يستمنحصر به دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه ن      

اند كه ميزان آگاهي پزشكان در زمينـه      تحقيقات نشان داده  

 ،هاي عفـوني   خصوص بيماري  به ،هاي شايع كشور   بيماري

 مـذكور مجموعه عوامل   ). 6(در سطح قابل قبولي نيست      

ونت آموزشي دانشـگاه در صـدد       حوزه معا تا   شد   موجب

ارتقاي كيفيت آمـوزش برآيـد و       به منظور   انجام اقداماتي   

 تعيين وضعيت موجود از ديدگاه      ،در اين راستا اولين قدم    

 پـژوهش حاضـر بـا هـدف         ،به اين منظـور   . ذينفعان بود 

 دانشكده پزشكي كرمانشاه    دانشجويانهاي   بررسي ديدگاه 

 توان وضعيت موجـود   طراحي شد تا شايد  به اين وسيله ب        

ـ     كرد   تحليل   را ثر بعـدي همـوار     ؤو راه براي مداخالت م

  .گردد

  

  ها مواد و روش
كيفـي از نـوع پديدارشناسـي و        پژوهش  يك ،مطالعه اين

ــورد مطالعــه آن شــامل دانشــجويان پزشــكي   جامعــه م

 نفـر    24. هاي مختلف دانشكده پزشكي كرمانشاه بود      دوره

دانشكده پزشكي شامل از دانشجويان چهار دوره آموزشي     

 بـراي علوم پايه، فيزيوپاتولوژي، كارآموزي و كـارورزي        

.  دعـوت شـدند    FGD(1(هـاي گروهـي      شركت در بحث  

. گيري مبتني بر هدف، انتخـاب شـدند      دانشجويان با نمونه  

1. Focus Group Discussion 
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  اختيــاري بــود و كليــه اطالعــات،شــركت در جلســات

عالوه بر ايـن    . ماند  باقي مي   محرمانه ،كننده افراد  مشخص

ها به جـايي     سخنان فردي آن  كه  به افراد اطمينان داده شد      

ـ  ارا ،منعكس نشده و فقط بـه شـكل نظـرات گروهـي            ه ي

  .خواهد گرديد

ــا در حضــور گــروه ــژوهش، مطــرح و ،ه  اهــداف پ

ها  طي جلسات متوالي با كسب        نظرات اعضاي گروه   نقطه

در پايان . شد ثبت ميها ضبط و توسط سه نفر   اجازه از آن  

جلسات . گرديد بندي و منظم مي     اطالعات دسته  ،هر جلسه 

   جلسـه  5 ،نهايـت در تا اشباع اطالعـاتي ادامـه يافـت و       

ها چنـدين مرتبـه      سپس داده . بحث گروهي تشكيل گرديد   

ــرور   ــروه تحقيـــق مـ ــويـــرايش و توســـط گـ   . دشـ

 اطالعات كدبندي گشته و در نهايـت نتـايج در           ،در پايان 

سه محور اصـلي مقطـع علـوم پايـه، كـارورزي و             قالب  

گـردد   ياد آور مي  .  گزارش گرديد  بندي و  دستهكارآموزي  

ــكالت دوره      ــث و مش ــه مباح ــن ك ــه اي ــه ب ــا توج ب

 مشتركات بسـياري بـا      ،فيزيوپاتولوژي و دوره كارآموزي   

 تحـت عنـوان دوره   ،هم داشتند بـه ناچـار ايـن دو دوره    

ي عمـده تحقيـق بـر       ها يافته. شدندبندي   كارآموزي دسته 

 مرتب و   ،شوندگان كيد و تكرار مصاحبه   أحسب اولويت، ت  

سـازي و ايجـاد     خالصه دليل ضمن به در   .بندي شد  جدول

االمكـان    سعي شـد حتـي     ،سازي نهايي  سهولت و خالصه  

ــه ــا  يافت ــه   ه ــت حيط ــه هف ــر مجموع ــاملدر زي    ش

ــه  ــوزش، برنام ــديريت آم ــي،   م ــداف آموزش ــزي، اه   ري

ش تدريس و دانشجو براي هر سـه        ارزشيابي، اخالق، رو  

  )، كــارآموزي و كــارورزيعلــوم پايــه(دوره آموزشــي 

  .قرار گيرد

 ها يافته

 295ابتدا، بيش از     ها در  با خواندن و بازخواني مكرر داده     

هـا اسـتخراج     هاي گروهـي و مصـاحبه      كد اوليه از بحث   

گرديد كه پس از ادغام موارد مشترك و كـدهاي مشـابه،            

بـراي  ي ماند كه موارد مربوط به هردوره         كد باق  55تعداد  

.  نشـان داده شـده اسـت       1-3سهولت مطالعه در جداول     

ترين   مهم ،نتايج تحقيق نشان داد كه از ديدگاه دانشجويان       

 -1: طور كلـي عبارتنـد از    به،مشكالت آموزشي دانشكده  

در دوره علوم پايه حجم زياد دروس بدون كاربرد بعدي،          

هاي دانشـكده و      در آزمايشگاه  عدم وجود فضاي دوستانه   

س مشكالت قرار دارد     أنامناسب بودن روش تدريس در ر     

كارآموزي  مشكل در دوره ترين همچنين مهم  -2). 1 جدول(

ـ و فيزيوپاتولوژي، عادالنه نبودن ارزشيابي دانشجو، ارا       ه ي

تخصصي از يـك سـو و غفلـت از بسـيار از      دروس فوق 

). 2جدول(باشد ر مي هاي شايع جامعه از سوي ديگ      بيماري

ـ   فشردگي وظايف و برنامه    ،در دوره كارورزي   -3 اري  ك

 ارزشـيابي    و ها، فراموش شدن آموزش بـراي انتـرن        انترن

  ).3جدول ( ترين شكايت دانشجويان بود  مهم،بدون معيار

ها در قالـب     طي آخرين مرحله كدبندي نظرات، يافته     

شي  نامشخص بودن اهداف آموز    -1: هاي اصلي  مايه درون

ريزي درسي،    اشكال در برنامه   -2مقاطع مختلف تحصيلي    

ــدي روش-3 ــديريتي،    ناكارآم ــاي م ــتفاده از -4ه  اس

ــي روش ــه نظــرات  هــاي ســنتي تــدريس و ب تــوجهي ب

 ناديده گرفتن حقوق متقابل توسط برخـي        -5دانشجويان،  

 وجود مشكالت عديده در     - 6  و    از اساتيد و دانشجويان   

هـاي     خصوص ارزشـيابي   به ،وهاي ارزشيابي دانشج   روش

  .بندي شد  دسته،هاي باليني دوره
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   دانشجويانگاه از ديد دانشكده پزشكي كرمانشاهعلوم پايه  مشكالت آموزشي دوره-1جدول 

 رديف موضوع تكرار حيطه

  1  شود ه نمييدروس علوم پايه كاربردي ارا  7  اهداف

 2  فضاي امتحانات عملي خيلي بد است.  با دانشجو ندارندمسئولين دروس عملي برخورد مناسبي  7  مديريت آموزشي

 3  )دروس تخصصي ارائه مي شود(  حجم دروس علوم پايه زياد است  6  اهداف آموزشي

 4  نحوه تدريس برخي از اساتيد بد است،  روش  تدريس و كالس برخي از دروس زجرآور است  4  روش تدريس

 5  ولين آموزش با ما بد است رفتار كارشناسان و مسئ  4  مديريت آموزشي

 6  شود شود و  جزئيات زياد گفته مي كيد نميأدانيم، نكات علمي ت ر آزمايشات را نميتفسي  4  اهداف آموزشي

شود و  براي هر درس چندين رفرنس تعيين شده كـه قابـل    هاي امتحانات جامع تدريس نمي مطابق با رفرنس  4  اهداف آموزشي

  شود خواني هول داده مي نويسي و جزوه طرف جزوهدانشجو به . مطالعه نيست

7 

 8  خواهند ريزي هيچ نظري نمي از دانشجو براي برنامه  3   آموزشيبرنامه ريزي

 9  اي كاش همه اساتيد ما پايه پزشكي  داشتند  2   آموزشيمديريت

  10  ارند تناسبي با امتحان جامع علوم پايه ند،نمره بر اساس جزوه است و امتحانات  2  ارزشيابي

  11  گويند هي اساتيد نكات متناقض مياساتيد دروس با هم هماهنگي ندارند، گا  2  اهداف آموزش

سواالت امتحان هيچ ربطي با كتاب و گاهي حتي جزوه هـم نداشـت و نحـوه ارزشـيابي دروس عملـي بـه              2  ارزشيابي

  صورت تئوري است

12  

 باز خورد دانشجو توجه نمي كنند و استاد بدون توجـه بـه وضـيعت                ارتباط استاد با دانشجو قطع است و به         2  روش تدريس

  دهد دانشجو درس مي

13  

  14  محيط دانشكده علمي نيست انگيزه درس خواندن را از ما گرفت و اساتيد سئوال پرسيدن را دوست ندارند  2  مديريت آموزشي

  15  . گذارند ن دانشجويان جديد  مي دانشجويان سال بااليي اثر منفي روي روش درس خواند  2  مديريت آموزشي

  16  شود  ها رعايت نمي  كالسزمان  2   آموزشيمديريت

  17  كنند برخي از اساتيد از هيچ وسيله كمك آموزشي استفاده نمي  1  روش تدريس

 18  شود طول ترم دوم هر سال تحصيلي كوتاه مي  1   آموزشيمديريت

 19  حضور نداردمسئولين دانشكده در دانشكده   1   آموزشيمديريت

  20  شود يعني كالس عملي تبديل به نظري شده است براي درس عملي جزوه داده مي  1  اهداف آموزشي

  21  شود روش تحقيق از علوم پايه به دانشجو درس داده نمي  1   آموزشيبرنامه ريزي

سـرگردانيم و  . كننـد  ه اين موضوع فكر نمي ترم اول از نظر روانشناسي براي دانشجو مهم است ولي  اساتيد ب              1   آموزشيبرنامه ريزي

  كنيم و از رشته پزشكي اطالعي نداريم كار مي هدانيم داريم چ نمي

22  

  23  ناسب باشدمها نا ندي كالسب  شده زمانموجبها  كمبود تعداد كالس  1  مديريت آموزشي

  24  تعداد واحد زبان و زمان آن كافي نيست  1   آموزشيبرنامه ريزي

  25  ام و تنها موضوع مهم امتحان است  طي چهار ترم گذشته هيچ چيز علمي عمقي ياد نگرفته  1  ي آموزشمديريت
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   دانشجويانگاه از ديددانشكده پزشكي كرمانشاهكارآموزي   و مشكالت آموزشي دوره فيزيوپاتولوژي-2جدول 

 رديف موضوع تكرار حيطه

اي از    در دسـت عـده     فيزيوپـاتولوژي  و نمونه سـئواالت      سئواالت فيزيوپاتولوژي استاندارد نيستند    5 ارزشيابي

  دانشجويان وجود دارد

1  

 2  عدالتي در دادن نمره زياد است   يمعيار ارزيابي دانشجو در دوره باليني وجود ندارد و ب 5 ارزشيابي

ـ case شـود و   هـدف انجـام مـي     بي،ي ندارنديهاي صبحگاهي انضباط صوري و محتوا گزارش 4 روش تدريس ا ه

 شود  آخر سر چيزي دستگير ما نمي،شوند تخصصي بحث مي گسيخته، غيرمرتبط و فوق

3 

 4  شود دوره فيزيو لوژي كوتاه و جزوه داده مي 4  اهداف آموزشي

كند نه بر اساس نياز دانشـجو و ارتبـاط اسـتاد بـا               استاد بر اساس سليقه و عالئق خود تدريس مي         4 اهداف آموزشي

  كنند  باز خورد دانشجو توجه نميدانشجو قطع است و به

5 

 6  هاي باليني  هاي تئوري و بخش عدم هماهنگي كالس 3 يرنامه ريزي آموزشي

 7  موزشي نداردآها اهداف   اغلب گروه 3 آموزشياهداف 

 8  آموزش بخش اوژانس وجود ندارد 2   آموزشيبرنامه ريزي

ها  برقرار نيست و اغلب يك كورس فداي كـورس   ان آزموندر دوره فيزيوپاتولوژي انضباط در زم     2  آموزشيمديريت 

  شود ديگر مي

9 

  10  شود  بسيار كم استفاده ميcase presentation انندهاي آموزشي م از روش 1 روش تدريس

  11  شود   هاي شايع به حد الزم آموزش داده نميCase 1 اهداف آموزشي

  12  هايي مينور است ز بخشهاي ماژور بدتر ا آموزش در بخش 1 مديريت آموزشي

  13  شود  بهاي الزم به كورس سميولوژي داده نمي 1 مديريت آموزشي

 بلكه فقط بـه     گرددشود، نمي    ه مي يهاي بيماران كه توسط دانشجو ارا      توجهي به محتواي شرح حال     1 اهداف آموزشي

  كنند طول آن نگاه مي

14  

ه طوري كه ممكن است يك موضوع چندين مرتبه توسط چندين           ها ب  عدم هماهنگي اساتيددر گروه    1 اهداف آموزشي

  استاد توضيح داده شود و يك موضوع ضروري به فراموشي سپرده شود  

15  

  16   كافي نيستskill  labدوره آموزشي در  1  آموزشيبرنامه ريزي

  17  كشيك استاژري بي هدف و بالتكليف است 1 آموزشيبرنامه ريزي 

  18  شوند مناسب دستياران است نه گروه استاژرها   هايي كه معرفي مي رفرنس 1 اهداف آموزشي
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   دانشجويانگاه از ديدمشكالت آموزشي دوره كارورزي دانشكده پزشكي كرمانشاه -3جدول 

 رديف موضوع تكرار حيطه

  1 ها بسيار فشرده است برنامه كاري انترن 8 برنامه ريزي آموزشي 

 2 آموزش انترن به فراموشي سپرده شده است. شود عنوان دانشجو شناخته نمي انترن به  7 برنامه ريزي آموزشي

 3 ها نيست  دهي آشپزخانه مناسب برنامه كاري انترن سرويس 6 مديريت آموزشي

عـدالتي در دادن نمـره و  قـانون مشخصـي             بي معيار ارزيابي دانشجو در دوره انترني وجود ندارد و         6 ارزشيابي

 هاي مختلف حاكم نيست زشيابي در گروهبرنحوه ار

4 

 5 پرسنل پرستاري همكاراي خوبي با ما ندارند  4 مديريت آموزشي

 6 گيرد  در جلسات مورنينگ رفتار مناسبي صورت نميCaseدهندگان  هيبا ارا  3 روش تدريس

 7 ويند  گ اساتيد دروس با هم هماهنگي ندارند، گاهي اساتيد نكات متناقض مي 2 اهداف آموزشي

جـاي بيمارسـتان امـام       به( آموزش داده شوند  ) ره(ها بهتر است در بيمارستان امام خميني       برخي رشته  2 آموزشيمديريت 

 ))ع(رضا 

8 

  9 شود   عمومي رعايت نميانن پزشكأش 2 اخالق پزشكي

  

  بحث
عدم  بر ،د كه دانشجويانا نتايج  اين مطالعه نشان د

پيروي از اهداف آموزشي اري و يا حداقل عدم ذگ هدف

اين . شتندهاي آموزشي توافق نظر دا هدر اغلب گرو

تخصصي بودن « مشكل كه در قالب جمالتي مانند

هاي درس علوم  موزشي و در كالسآها در راندهاي  بحث

ها  يكسان بودن رفرنس«، »تدريس بر اساس سليقه«، »پايه

پزشك ناديده گرفتن نيازهاي  «، »براي كليه مقاطع باليني

 ،، ابراز شده است»بها ندادن به طب سرپايي« و» عمومي

  در عدم توجه نسبت به اهداف آموزشي ازهمگي حاكي

باشد و بر لزوم و اهميت تدوين  تربيت پزشك عمومي مي

 در مقاطع مختلف  آموزشيدرست و دقيق اهداف

كارهاي مناسب براي نيل به اين  ين راهيو تعتحصيلي 

نتايجي كه دكتر صبوري و . يدنما كيد ميأاهداف ت

دست آوردند نشان داد  همكارانش در دانشگاه اصفهان به

 سيستم ،ت علمي بالينيأ درصد اعضاي هي87كه بالغ بر 

فعلي آموزش را مبتني بر نيازهاي  پزشكان عمومي 

پناه و همكاران از تحقيق خود   يزدان.)6( دانستند نمي

 درصد 7/87  درصد اساتيد و9/90نتيجه گرفتند كه 

دانشجويان خواهان تحول در آموزش پزشكي به سود 

افزايش زمان آموزش سرپايي و اضافه كردن درس 

هاي تحقيقات  برخي يافته.  )7( پزشكي خانواده هستند

 برخي ).8( اند ساير كشورها نيز اين مشكل را نشان داده

ترين مشكل آموزشي  نظران معتقدند كه عمده صاحب

 اين است كه چيزهايي ،شكي ايرانهاي پز دانشكده

كه نيازي به آن نيست و بسياري از شوند  داده ميآموزش 
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مورد غفلت التحصيالن است  چيزهايي كه مورد نياز فارغ

 تكنولوژي توان  مياز جمله اين مواردكه شوند  واقع مي

 عنوان رهبر گروه بهداشتي، نقش پزشك به اطالعات،

نكته ). 9(  را نام بردهاي پزشكي خالق پزشكي و تازها

بسيار مهم ديگري كه از نتايج تحقيق حاضر استنتاج 

شود، اين است كه فرايند ارزشيابي و اجراي آن  مي

صوص در مقاطع خ به در تمام سطوح و مقاطع و تقريباً

 داراي اشكاالت ،خص در دوره كارورزياالباليني و ب

رفته  مورد نقد قرار گ،متعددي بوده و از زواياي مختلف

، »معيار براي ارزشيابينداشتن «جمالتي از قبيل . است

، »قانوني در ارزشيابي بي«، »عدالتي در دادن نمره بي«

، »دانشجويان اي از االت در دست عدهؤوجود س«

دخالت برخي از « ،»ارزشيابي بدون حساب و كتاب«

اساتيد وقت صرف « و »مسئولين در ارزشيابي دانشجو

جملگي بيانگر نياز فرايند ارزشيابي  ،»كنند ارزشيابي نمي

هاي  صوص در دورهخ به(دانشجو به تغيير و اصالح 

 مختص ،چه كه مسلم است اين مشكل آن . هستند)باليني

در نيز دانشكده پزشكي كرمانشاه نبوده و ساير تحقيقات 

 در .اند  نتايج مشابهي نشان داده،هاي ديگر دانشگاه

جه يران انجام شد، نتِ و همكا شكوهيپژوهشي كه توسط

 ،حد بسيار كمي هاي فعلي در گرفتند كه ارزشيابي

 هاي باليني دانشجويان است دهنده توانايي مهارت نشان

گيري از مطالعه  شمشيري و همكاران نيز در نتيجه. )10(

 اند هاي ارزشيابي سخن گفته خود از نامتناسب بودن شيوه

ييد أ تاديب و همكارانش هم اين موضوع را). 11(

با توجه به تشابه فرايندهاي ارزشيابي ). 12(نمايند  مي

 هاي كشور و همچنين نحوه تربيت  جاري در دانشگاه

ها  عنوان اساتيد دانشكده  بهمتخصصي كه بعداًافراد 

 يك امر بديهي ،نمايند، وجود اشكاالت مشابه خدمت مي

ممكن است شدت و ضعف كه رسد، هر چند  نظر مي به

  .دداشته باش

دست آمد  اي كه از اين مطالعه به از ديگر نتايج عمده

 تحت عنوان مشكالت ،مشكالتي بود كه در مجموع

اين حيطه بعد از . اند بندي شده مربوط به مديريت دسته

. ريزي قرار گرفته است مشكالت مربوط به اهداف و برنامه

بخش . توان به سه بخش تقسيم كرد مي حيطه مديريت را

 هستند كه ريشه در تصميمات يته از مشكالتاول، آن دس

ها نياز به تغيير در  كلي و كشوري داشته و مداخله در آن

 هاي اين دسته،  مثال.گزاري كشوري دارد قوانين و سياست

 زيانبار طرح كارانه در مراكز آموزشي درماني و تأثيرات

 براساس پژوهشي كه .باشد ادغام آموزش با درمان مي

 ،همكارانش انجام شد اين مشكالتتوسط محمدي و 

مشاهده  هاي كوچك نبوده و گاهاً مختص دانشگاه

 رتبه اول كيفيت ، دانشگاه سنندجگردد كه مانند مي

  ).13(نمايد كشور كسب مي هاي يان دانشگاهمآموزش را در

اصلي مشكالت ، زمينه دسته دوم از كدهاي فرعي

مكن  هستند كه ميهاي  و محدوديتاط ضعف، نقمديريتي

ها نياز به مداخله  است مختص دانشگاه ما باشد اما رفع آن

هاي اين  از جمله مثال. در سطوح باالي وزارتي دارد

ت علمي و بار أتوان به كمبود تعداد اعضاي هي  مي،بخش

كاري بيش از حد اساتيد در كنار محدوديت چارت 

 .ت علمي جديد، اشاره نمودأسازماني براي جذب هي

) سفانه كم نيستندأكه مت(شكالت مديريتي بخش سوم از م

 توجه دلسوزانه نسبت به  بذل كه بااستهايي  ضعف
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 قابل رفع و دفع بوده ،ها و بازبيني فرايندها اصالح روش

توجهي هم الزم ندارد   حتي هزينه قابل،و در اغلب موارد

تواند رضايت اساتيد و دانشجويان را تا  حال مي و در عين

ها  با نگاه كوتاهي به جدول يافته. ده دحد زيادي افزايش

را توان موارد اختصاصي كه گواه بر اين مدعا هستند  مي

كرات  نمونه ساده آن، اين جمله است كه به. مشاهده نمود

ها گرسنه  ما اغلب در شيفت«  كهاز كارورزان شنيده شد

اي كه شام و يا ناهار در آشپزخانه   چون درفاصله،مانيم مي

وله را انجام دهيم و ح ما مجبوريم وظايفه مشود سرو مي

  . 1»رويم غذا تمام شده است وقتي كه براي گرفتن غذا مي

 انتقاد از عدم استفاده ،يافته مهم ديگر پژوهش حاضر

 اين .باشد مي هاي تدريس فعال و دانشجومحور از روش

ها نسبت به   برتري اين روشدر حالي است كه تقريباً

 در تحقيقات مختلف ثابت شده هاي سنتي آموزش روش

توان متصور   داليل متعددي مي، براي اين موضوع.است

شد كه نداشتن آگاهي، عدم وجود امكانات، نداشتن زمان 

مدارك  .باشد ميكافي و نداشتن انگيزه كافي از آن جمله 

  و توسعه آموزش پزشكيموجود در مركز مطالعات

رصد اعضاي  د90دانشگاه حاكي از آن است كه بيش از 

هاي  ها كارگ،ت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهأهي

 اما نتايج اين .)14( اند روش تدريس نوين را گذرانده

هاي مذكور  پژوهش گوياي عدم استفاده از آموخته

دانند  دانشجويان علت را حجم زياد دروسي مي. باشد مي

 شمرده و به روشني در اين جمله كه آن را غيرضروري

اغلب اساتيد علوم پايه توقع دارند « كه كنند يذكر م

  يات يها در ريز جز دانشجوي پزشكي به اندازه خود آن

  .»ها اطالع كامل داشته باشد درس تخصصي آن

ها رضايت كاملي از اساتيد علوم پايه با اطالعات  آن

 داشتند و در قالب جمالتي مانند) MD-PhD(پايه پزشكي 

 »پايه، پزشكي خوانده بودنداي كاش همه اساتيد علوم «

البته اين موضوع . نمودند نظر خود را در اين مورد بيان مي

  .تر و انجام تحقيقات بعدي دارد نياز به بررسي بيش

كنندگان در مطالعه  هاي شركت يكي ديگر از دغدغه

هاي اخالقي و روابط  توجهي نسبت به جنبه  بي،حاضر

دانشجويان مورد اين موضوع توسط . استاد و دانشجو بود

چه مسلم است چنين  آن. كيد قرار گرفته شده استأت

توانيم آن را منفك از  مشكالتي وجود دارد و گرچه نمي

مشكالت كل جامعه بدانيم، اما با توجه به اهميت رفتار 

ثير آن بر كيفيت آموزش، اين موضوع جاي أاساتيد و ت

 ،الزم است مسئولين فرهنگي و) 16 و 15(مل دارد أت

سيستم آموزشي موضوع را به دقت مورد بررسي قرار 

به غير از مشكالت مربوط . داده و راه چاره اي بيانديشند

به روابط استاد و دانشجو، موضوع ديگري كه دانشجويان 

داد سردرگمي و بالتكليفي دانشجويان در  را رنج مي

طوري كه برخي  هاي اول ورود به دانشگاه بود، به سال

  .  بردند  كابوس از آن،  نام ميعنوان يك به

  
  گيري نتيجه
دهد كه گرچه برخي از  هاي اين پژوهش نشان مي يافته

  مبود ـاه مانند كـده پزشكي كرمانشـ دانشكيها اييـنارس

ها   حل آنبرايميدوارِيم هاي تلفني و مكاتبه موضوع به مسئولين ذيربط منعكس شد كه ا چنيني در حين اجراي طرح از طريق تماس براي مشكالتي اين. 1

                                                                .اقدام شده باشد
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ت علمي نيازمند اقدامات اساسي در سطح أتعداد هي

  هاي نارساييباشد اما رفع بسياري از مشكالت و  كشورمي

 در ساير مراكز آموزشي هم شايع ماالًتكه اح(موجود 

ريزي صحيح و توجه مسئولين دانشگاه،   برنامهبا) هستند

دانشكده و مراكز آموزشي درماني و با همكاري اساتيد 

بعضي از اين مشكالت با وجود . استدانشگاه  قابل حل 

ي بر كيفيت يرات سويثتأتواند  جزيي و كوچك بودن، مي

در حالي كه با صرف اندك انرژيي . آموزش داشته باشد

 كيفيت ءو گام مهمي در ارتقا  بين بردها را از توان آن مي

  .آموزش برداشت
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