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% 85گرچه وضعيت كفايت حرفه عملي در : نتيجه گيري

سرفصل هاي مصوب آموزشي بيماري هاي مغز و اعصاب در 

توسط و كم بوده ولي در سر فصل هاي آموزشي با حد م

درجه كاربردي باالتر كمبود كفايت باليني مشكل ساز تر از 

 . بقيه موضوعات بيماري هاي مغز و اعصاب بوده است

 كفايت–كاربرد  -باليني -آموزش: واژه هاي كليدي 

  : مقدمه

براي نيل به اهداف آموزش باليني كارآمد الزم است وضعيت 

آموزش به صورت مستمر ارزيابي و نقاط ضعف و  موجود

ميزان دست يابي به حداقل هاي . قدرت آن شناسايي شود

يادگيري در هريك از زمينه هاي آموزش پزشكي حايز 

تعيين رابطه محتوي و زمان اختصاص داده .  1اهميت است

شده به هريك از موضوعات آموزشي رشته پزشكي با نياز 

هايي كه يك پزشك بايد كسب هاي كاربردي و حداقل 

امروزه كشورهاي مترقي براي . 2نمايد بسيار مهم است

ارتقاء و بهبود كيفي آموزش پزشكي و تربيت پزشكان 

مجرب بطور مكرر به ارزيابي كيفيت آموزش باليني  خود 

در يك دهه اخير با رونق گرفتن دانش آموزش . مي پردازند

نه انجام شده پزشكي در ايران تحقيقاتي در اين زمي

هدف از اين پژوهش توصيفي تعيين نظرات و . 4و3است

رضايت دانش آموختگان رشته پزشكي نسبت به توان 

مندي هاي حرفه اي خويش و ارزش كاربردي موضوعات 

تدريس شده به آنان در زمينه بيماري هاي مغز و اعصاب 

  . مي باشد

  : روش كار

ي تهيه شد در اين تحقيق توصيفي و مقطعي پرسشنامه ا

نفر عضو هيئت علمي گروه  3كه روايي محتواي آن به تاييد 

 20هاي مغز و اعصاب و آمار رسيده است و سپس به تعداد 

نمونه توسط آزمون آلفاي كرونباخ بررسي پايايي شده و با 

اين . مورد استفاده قرار گرفت% 95/0مقدار ضريب پايايي 

مغز و اعصاب پرسشنامه سرفصل هاي آموزشي بيماري هاي 

مصوب معاونت محترم آموزشي وزارت متبوع كه براي 

دانشجويان دكتراي عمومي پزشكي تدوين شده را ارزيابي 

نفر از  100شركت كننده گان در نظر سنجي تعداد . مي نمايد

نفر شاغل در مراكز و خانه هاي  50پزشكان عمومي كه 

 نفر نيز شاغل در 50بهداشتي استان خراسان رضوي  و 

بخش اورژانس بيمارستان هاي استان فوق بودند را شامل 

افراد فوق بصورت انتخاب رندام كامپيوتري از ليست . گرديد

نفر  103نفر پزشكان شاغل در رسته بهداشتي و  302

پزشكان شاغل در رسته درماني بيمارستان هاي استان 

پزشك با توجه به  100انتخاب تعداد . خراسان رضوي بود

دانشگاه محل آموزش اين . ودن مطالعه بوده استتوصيفي ب

پزشكان نيز تاثيري در انتخاب آنها نداشته است پزشكان 

شركت كننده و داوطلب كاربرد عملي هر يك از سرفصل 
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هاي آموزشي را در طبابت حرفه اي و درمانگاهي خود به 

صورت هاي درجه كم و متوسط و زياد تعيين 

به سرفصل هايي گفته مي  درجه كاربردي كم.6و5و1نمودند

شود كه بندرت در طبابت و كار حرفه اي كاربرد دارد و 

درجه كاربردي زياد به مواردي گفته مي شود گه در طبابت 

و فعاليت هاي حرفه اي هر روزه و هر هفته مورد نياز 

و درجه كاربردي متوسط در بين اين دو حالت . 5.6و1است

زشكان شركت كننده در مرحله بعدي پ. 5و1قرار مي گيرد

درجه كفايت پزشكي خود را در مورد سرفصل هاي مربوطه 

به صورت كفايت كم و متوسط و زياد كه تعريف هر يك در 

. 7و6و5و1پرسش نامه استاندارد ذكر شده بود تعيين كردند

كفايت حرفه زياد به مواردي اطالق مي شود كه پزشك در 

خيص و درمان زمينه آن آگاهي كامل داشته و قادر به تش

كفايت حرفه اي متوسط به مواردي اطالق . اوليه بيمار باشد

مي شود كه پزشك در زمينه اين سرفصل در نيمي از 

بيماران مربوطه قادر به تشخيص و درمان اوليه بيمار بوده و 

در ساير موارد مجبور است بيمار را به پزشكان ديگر ارجاع 

واردي گفته مي شود و كفايت حرفه اي كم نيز به م. 7و6دهد

كه پزشك معموال قادر به تشخيص و درمان اوليه بيماري در 

زمينه آن سرفصل نبوده و معموال چاره اي جز ارجاع بيمار 

پرشكان عمومي مورد بررسي بدون نوشتن نام . 7و6ندارد

خود و فقط با ذكر جنس و سابقه فعاليت پزشكي خويش 

بدست آمده در  سپس نتايج. پرسش نامه را تكميل نمودند

دو گروه پزشكان عمومي شاغل در رسته بهداشتي و 

براي توصيف داده ها از در . درماني با يكديگر مقايسه شد

صد فراواني و براي داده هاي كمي از ميانگين و انحراف 

آزمون كاي اسكوار براي مقايسه درجه . معيار استفاده شد

ر موضوع كاربردي موضوعات و كفايت باليني پزشكان در ه

آزمون آنوا نيز .در دو رسته بهداشتي و درماني بكار رفت

براي مقايسه آماري سابقه شغلي در دو رسته بهداشتي و 

معني دار تلقي % 5و پي كمتر از . درماني بكار رفته است

  .شد

  : يافته ها

با ميانگين سني ) زن 36مرد و  64(پزشك عمومي 100

ميانگين . دندسال در تحقيق فوق شركت كر 7/3±4/28

تفاوت . سال بوده است 5/4±2.2سابقه كار پزشكان فوق 

ميانگين سابقه حرفه اي در دو گروه بهداشتي و درماني 

جزئيات مربوط به درجه كاربرد ). p>0.05(معني دار نبود 

مصوب بيماري هاي  عملي هر يك از سرفصل هاي آموزشي

ده آورده ش 1مغز و اعصاب  براي يكصد پزشك در جدول 

سرفصل . مشاهده مي شود 1همانطوري كه در جدول . است

 - كوما -سردرد –هاي آموزشي شرح حال و معاينه عصبي 

صرع بترتيب بيشترين كاربرد عملي را در پزشكان عمومي 

در مقايسه كلي سرفصل هاي مورد بررسي در . داشته است
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پزشكان دو رسته درجه كاربردي مبحث اغما و حوادث 

ور معني داري در بين پزشكان رسته درماني عروقي مغز بط

 و),p=0.002  X2=10.5, df=1(بترتيب  ,بيشتر بود

)X2=14.6 , df=1 , p=0.008 .( ولي درجه كاربردي

بين پزشكان رسته  1ساير مباحث ذكر شده در جدول 

). p>0.05(بهداشتي و درماني تفاوت معني داري نداشت 

ي يكصد پزشك جزئيات مربوط به درجه كفايت حرفه ا

عمومي در هر يك از سرفصل هاي آموزشي بيماري هاي 

  .  ارائه شده است 2مغز و اعصاب در جدول 

مباحث صرع و تشنج و تظاهرات عصبي بيماريهاي عفوني 

پزشكان . همراهي بيشتري با كفايت زياد حرفه اي داشتند

رسته درماني بطور معني داري كفايت حرفه اي بيشتري در 

نسبت به پزشكان رسته بهداشتي  مبحث كوما

مقايسه كفايت  ).,p=0.001 X2=17.2, df=1(داشتند

حرفه اي در ساير مباحث نورولوژي بين دو گروه پزشكان 

  ).  p>0.05(رسته بهداشتي و درماني معني دار نبود

  : بحث و نتيجه گيري

مرور الكترونيكي مقاالت چاپ شده در زمينه آموزش 

مي دهد كه تاكنون تحقيق مشابه پزشكي در ايران نشان 

اي در زمينه آموزش نورولوژي در مقطع عمومي و تخصصي 

گرچه وضعيت كفايت حرفه .  در ايران گزارش نشده است

سرفصل هاي مصوب آموزشي بيماري هاي % 85عملي در 

مغز و اعصاب در حد متوسط و كم بوده ولي در سر فصل 

ود كفايت و هاي آموزشي با ارزش كاربردي باالتر كمب

آموزش باليني مشكل ساز تر از بقيه موضوعات بيماري هاي 

فراواني بيشتر ارزش كاربردي . مغز و اعصاب بوده است

مباحث كوما و حوادث عروقي مغز در پزشكان رسته درماني 

ناشي از درمان اين بيماران در مراكز بيمارستاني و برخورد 

يع فراواني بيشتر توز. بيشتر اين پزشكان با موارد فوق است

كفايت حرفه اي و عملي پزشكان رسته درماني در مبحث 

كوما نيز ناشي از بستري بيماران اغمايي در بيمارستان و 

كسب تجربه حرفه اي تدريجي آنها در تشخيص و درمان 

كه مورد فوق احتماال ربطي به برنامه . بيمار كومايي است

. ي نداردآموزشي آنها در دوره تحصيالت پزشكي عموم

پزشكان عمومي مورد مطالعه ما در مورد توان مندي هاي 

حرفه اي خود در زمينه بيماري هاي مغز  اعصاب تا حد 

زيادي عدم رضايت از توانمندي هاي عملي كسب شده و 

در . اشكال در  سرفصل هاي آموزشي را گزارش نمودند 

تحقيقات ديگر انجام شده در مورد ساير مباحث آموزش 

ي به غير از نورولوژي نيز كه در دانشگاه هاي علوم بالين

پزشكي  تهران و شيرار و كرمان و زنجان صورت گرفته 

مهمترين اين . 9و10وو8و7و6و5نتايج مشابهي گذارش شده است

دانشجوي سال آخر پزشكي  71تحقيقات ارزش يابي 

دانشگاه علوم پزشكي شيراز از ميزان توانايي هاي آنها در  
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با محاسبه  5.حيت عمومي پزشكي را نام بردصال17مورد 

هاي داده شده به مجموع موارد مربوط به هر  ميانگين رتبه

در  .نمره آنها در هر قابليت تعيين گرديد ها، يك از قابليت

تمامي صالحيت هاي مورد بررسي اين پزشكان از ميانگين 

باالترين رتبه ها به . برخوردار بودند 5/3رتبه اي بيش از 

پروسيجرهاي پايه و تفسير . حيت هاي معرفي بيمار صال

پايين . آزمايشات و تصميم گيري تشخيصي تعلق داشت

ترين رتبه ها نيز به پزشكي سالمندي و تغذيه و مديريت 

در . مراقبت ها و پروسيجرهاي پيشرفته اختصاص داشت

اين تحقيق تاكيد بر توجه بيشتر در برنامه ريزي آموزش 

بنابراين، تقويت . 5معه نگر شده استپزشكي بر طب جا

هاي پزشكي مورد نياز جامعه، نظير پزشكي  قابليت

ها مستلزم توجه  مديريت مراقبت سالمندي، تغذيه،

هاي آموزش مداوم  برنامه بيشتري در طول برنامه تحصيلي و

تواند موجب  هاي فوق مي تقويت هر يك از قابليت. است

  5.ي در جامعه شودكيفيت ارائه خدمات مراقبت بهبود

پژوهش فوق بصورت كلي در تمامي مباحث آموزش پزشكي 

مرور مجالت پزشكي داخل و خارج از . انجام شده است

كشور هيچ تحقيق چاپ شده اي در زمينه ارزش كاربردي  

عملي و صالحيت هاي باليني پزشكان ايراني در زمينه 

 مباحث آموزشي بيماري هاي مغز و اعصاب را نشان نمي

بررسي وضعيت آموزش عملي كارآموزان پزشكي گروه .دهد

اطفال دانشگاه علوم پزشكي شيراز نيز ثابت نمود كه 

استفاده از يادداشت هاي روزانه روش مناسبي براي 

ارزشيابي وضعيت آموزشي است و مي تواند تجربيات كسب 

شده دوره آموزشي را مشخص و نقصان هاي موارد يادگيري 

طيف وسيع ارزش كاربرد عملي در مباحث . 6را روشن نمايد

باليني بيماري هاي مغز و اعصاب در تحقيق ما نيز مشابه 

نتايج ساير سرفصل هاي پزشكي باليني مانند طب اورژانس 

توصيه مي شود مطالعات مشابهي در . 12و 11در كشور است

زمينه تمامي سرفصل هاي باليني تدريس شده در مقطع 

ضروري است نتايج . انجام شود پزشكي عمومي در كشور

حاصل از اين تحقيقات كاربردي به كميته برنامه ريزي 

توصيه مي شود . آموزش باليني وزارت متبوع منعكس شود

سرفصل هاي آموزشي كه ارزش كاربردي كمي دارند از 

برنامه آموزشي پزشكي عمومي حذف شده و يا محدود 

توجه و وقت شوند و به موضوعات با ارزش كاربردي زياد 

  .بيشتري براي آموزش باليني اختصاص يابد
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  كاربرد كم  كاربرد متوسط  كاربردزياد  سرفصل آموزشي

  %1  %10  %89  شرح حال و معاينه اعصاب

  %22  %67  %11  سيستم پيراميدال  و آفازي

  %11  %56  %33  اعصاب كرانيال

  %10  %23  %67  كوما

  %12  %33  %55  صرع و تشنج

  %12  %44  %44  حوادث عروقي مغز

  $34  %44 #33  زيتومر هاي مغ

  %34  %55  %11  دمانس

  %32  %56 %12 يافته هاي عصبي بيماريهاي داخلي

  %23  %56  %21  بيماري هاي نخاع

  %22  %45  %33  بيماريهاي عفوني اعصاب

  -   %22  %78  سردرد

  %41  %56  %3  عضله و مياستني

  %44  %44  %12  ام اس

  %45  %45  %10  اكستراپيراميدال و پاركينسون

  %11  %66 %21  طياعصاب محي

  %56  %44 -  فاكوماتوزها

 

فصل هاي آموزشي نورولوژينظرات يكصد پزشك در مورد درجه كاربرد عملي سر -1جدول   
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  كفايت كم  كفايت متوسط  كفايت زياد  سرفصل آموزشي

  %4  %85  %11  شرح حال و معاينه اعصاب

  %79  %11 %10 سيستم پيراميدال  و آفازي

  %33  %56  %11  اعصاب كرانيال

  %55  %23  %22  كوما

  %25  %31  %44  صرع و تشنج

  %33  %45  %22  حوادث عروقي مغز

  %56  %32  %12  تومر هاي مغزي

  %79  %11  %10  دمانس

يافته هاي عصبي بيماريهاي

  داخلي

12% 33%  55%  

  %56  %43  %1  بيماري هاي نخاع

  %11  %56 %33 بيماريهاي عفوني اعصاب

  %53  %34  %13  سردرد

  %67  %31  %2  ضله و مياستنيع

  %68  %22  %10  ام اس

  %78  %22  -   اكستراپيراميدال و پاركينسون

  %56  %39  %5  اعصاب محيطي

  %11  %89  -   فاكوماتوزها
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