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ارزشيابي برنامه آموزش در عرصه از ديدگاه دانشجويان دانشكده مديريت و 

  پزشكي اصفهانعلوم دانشگاه رساني  اطالع
  

  محبوبه والياني, عفريجفريبا 
  
  

  

   چكيده
  پژوهش حاضر عالي، كيفيت آموزشدر راستاي ارتقاي .مقدمه

 )كارآموزي وكارورزي(با هدف ارزشيابي برنامه آموزش در عرصه 
ديدگاه  رساني پزشكي از اطالع دانشكده مديريت و دانشجويان

 تدارك برنامه مطلوب در  طراحي گرديد تا نتايج آنآنها خود
  .به كار گرفته شودعرصه دانشجويان  زش درآمو

هاي   كليه دانشجويان رشته, در يك مطالعه توصيفي.ها روش
كه واحد كارآموزي يا كارورزي )  نفر57(كتابداري و مديريت 

اطالعات به وسيله پرسشنامه . اند مورد مطالعه قرار گرفتند داشته
 روش اعتبار پرسشنامه با اعتماد و اعتبار علمي. جمع آوري گرديد

و نتايج با توزيع فراواني نسبي . ييد شدأمحتوي و آزمون مجدد ت
و ارزش ميزاني مقايسه و ارتباطات با آزمون كاي دو توسط 

  . انجام شدSPSSافزار   نرم
هايشان در موضوعات  خودارزيابي دانشجويان از توانمندي .نتايج

: وت بودآموزشي مورد بررسي در هر سه گروه مورد مطالعه متفا
هاي  هاي دانشجويان از استادان و توانمندي همچنين بين آموخته

هاي  آنان در كارآموزي مديريت، سازماندهي و استفاده از بانك
رابطه بين توانمندي . دار مشاهده شد ياطالعاتي، رابطه معن

دانشجويان با مطالعه و انجام دادن وظايف محوله به دانشجويان 
  .دار بود نيز معني

رسد بازنگري در  هاي پژوهش به نظر مي بر اساس يافته .ثبح
ها و افزايش  هاي عملي دانشجويان در برخي قسمت كارآموزي

                                                 
گروه فارماكولوژي دانشكده , )استاديار دانشكده داروسازي(جعفري دكتر فريبا  

,  درماني استان اصفهان–دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي , داروسازي
  .اصفهان

در   ت علميأ هييساعات كارآموزي عملي و درگيري بيشتر اعضا
  .هاي كارآموزي عملي، ضرورت داشته باشد برنامه
و  مديريت , در عرصه ارزشيابي، آموزش. كليديهاي واژه
 .دانشجورساني علوم پزشكي، كارآموزي، توانمندي،  العاط
 
  

  مقدمه
كه در سه دهه اخير در رشته تكنولوژي و  تحوالت عظيمي

علوم پايه پزشكي رخ داده است، همزمان با توجه سازمان جهاني 
ها به امر سالمت براي همه و تأكيد شديد بر  بهداشت و دولت

 تغيير در آموزش سبب شده است كه به دگرگوني و, پيشگيري
يكي از اهداف ). 1(علوم پزشكي توجه بيشتري معطوف گردد

هاي كيفي و ارتقاي  توجه به شاخص, برنامه پنج ساله دوم كشور
تربيت , كيفيت آموزش در بخش آموزش عالي و در نهايت

و عملي كافي  علمي هاي اخالقي،  نيروهايي است كه از قابليت
هاي  التحصيالن رشته ه فارغاز آنجا ك). 2(برخوردار باشند

برداري از  پيراپزشكي نيز به اشكال مختلف در روند بهره
هاي بهداشتي ـ درماني و آموزشي تأثيرگذار هستند،  محيط
پرداختن به وضعيت آموزش اين دسته از دانشجويان , بنابراين

هايي از آنها،  گروه. هاي پزشكي نيست تر از گروه كم اهميت
ها و كليه مراكز   كه سيستم اداره بيمارستاندانشجوياني هستند

آموزند و در پيشرفت  هاي خود مي پزشكي را در قالب رشته
  .باشند ـ پژوهشي مراكز مذكور مؤثر مي علمي

  فضاي مناسب، هاي آموزشي مطلوب،  به كارگيري شيوه
تواند  امكانات كافي و سيستم نظارت و بازخوراند مي 

يكي از الگوهاي . آموزشي باشدكننده برنامه موفق  تضمين
 در مقابل مكانيستيك (Organistic)ارگانيستيك , آموزشي
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(Mechanistic)نيازها و  باشد كه توجه به ياد گيرنده،   مي
. هاي او در اين الگو از اهميت خاصي برخوردار است توانايي

موجود فعالي است و هدف از آموزش  ذاتاً  آدمي, مطابق اين الگو
به منظور رسيدن .  )1(هاي بالقوه است رآوردن تواناييبه فعل د

بايد در محيط عملي كار و ارتباط با   دانشجو مي اين هدف، به
بيمار يا ارباب رجوع قرار گيرد تا بتواند خود را باور كرده و سپس 
با آموزش مناسب به تقويت آن و كسب تجربه عملي و مهارت 

  .كافي بپردازد
هاي  نوع روش  دانشجويان، عمليموزش نوع محيط آ, بنابراين

ها و  كارورزيها و  آموزشي به كار گرفته شده در كارآموزي
 تشخيص نقاط قوت و براي(همچنين ارزشيابي آموزش در عرصه 

هاي آموزشي در  موفقيت اين برنامهدر موفقيت يا عدم ) ضعف برنامه
 .باشد عرصه مؤثر مي

احي و اجراي علي رغم تمام دقت و هوشياري كه در طر
,  بررسي ميزان ارتباط, گردد هاي آموزشي مصروف مي برنامه

همواره داراي )  اثر بخشي–هزينه (هاي اقتصادي  تأثير و جنبه
اين امر از طريق ارزشيابي انجام . باشد اي مي اهميت ويژه

كند آيا در يك برنامه  نتايج ارزشيابي است كه روشن مي. شود مي
  ).3(اند يا نه ورد نظر تأمين شدهاهداف آموزشي م, درسي

ريزي  بدين لحاظ و با توجه به مشكالتي كه در برنامه
ت خدمات يهاي مدير هاي رشته آموزشي كارآموزي و كارورزي

رساني پزشكي مشاهده  بهداشتي ـ درماني و كتابداري و اطالع
ي عملگرديد، پژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان توانمندي 

 و كارورزي بر اساس يهاي كارآموزدانشجويان در واحد
طراحي گرديد تا امكان موضوعات مختلف آموزشي طرح درس 

ارتقاي كيفيت آموزشي و تهيه برنامه مطلوب آموزش در عرصه 
  .فراهم گردد

  ها روش
 تحليلي بوده و جامعه پژوهش اين -اين مطالعه از نوع توصيفي 

بهداشتي ـ هاي مديريت خدمات  كليه دانشجويان رشته تحقيق، 
رساني پزشكي كه در طي ترم تحصيلي  درماني و كتابداري و اطالع

اند،  را گذرانده) آموزش در عرصه ( واحد كارآموزي يا كارورزي 78- 79
 نفر دانشجوي كارشناسي مديريت 18اين دانشجويان شامل . باشند مي 

 نفر دانشجوي 19(  نفر دانشجوي كتابداري ترم هفتم 39ترم چهارم و 
) هاي اطالعاتي  نفر دانشجوي كارورزي بانك20ارورزي سازماندهي و ك

ه مديريت، كارآموزي تدر ترم تحصيلي مذكور دانشجويان رش. بودند
 و دانشجويان رشته كتابداري كارورزي سازماندهي  )دو واحد(مديريت 
ابزار گردآوري . را گذراندند ) هر كدام دو واحد(هاي اطالعاتي  و بانك

مجزا بود كه سؤاالت آن بر اساس سنجش  سه پرسشنامه اطالعات 
موارد زير « ،»ام موارد زير را از استاد آموخته« به صورت عمليتوانمندي 

» ام موارد زير را انجام داده«، »ام موارد زير را مطالعه كرده«، »ام را ديده
تهيه گرديده بود ) از ضعيف تا عالي(و توانمندي دانشجو در هر زمينه 

ها و  هاي درسي در كارآموزي اين موارد با توجه به موضوعات طرح كه
 12ها مورد نظر قرار گرفت بطوري كه در كارآموزي مديريت  كارورزي
 موضوع و هر 17در كارورزي سازماندهي رشته كتابداري , موضوع

 موضوع طبق 12هاي اطالعاتي رشته كتابداري  كارورزي بانك
براي دانشجويان , بنابراين. ار گرفتهاي درسي، مورد بررسي قر طرح

رشته مديريت يك پرسشنامه و براي دانشجويان رشته كتابداري دو 
  .پرسشنامه استفاده شد

ها بر اساس اعتبار محتوي پس از  ابزار گردآوري داده روايي علمي 
و ) هاي متعدد ها و مقاله  كتاب ها، نامه پايان(اي  مطالعات كتابخانه

اين ابزار در  الزم به ذكر است كه. ييد گرديدنظرات متخصصين تأ
هاي آموزشي قبالً مورد استفاد قرار گرفته و  مطالعه ارزشيابي برنامه

  ).4و2(روايي آن بررسي شده است
  ها از طريق روش آزمون مجدد پايايي اين پرسشنامه

)Test-retest ( به روي ده نفر از دانشجويان كتابداري و مديريت و به فاصله
  . محاسبه گرديدr= 92/0هفته بعد ارزيابي شد و يك 

 كامالً براي آوري اطالعات، اهداف پژوهش و داليل پرسشگري براي جمع
ليست پس از توجيه  دانشجويان توضيح داده شد و تكميل چك

 در پايان ترم ها پرسشنامه, اين منظور به . دانشجويان صورت گرفت
هاي كتابداري و   دانشجويان گروهبين) ها ها و كارورزي اتمام كارآموزي(

در اين پژوهش . آوري گرديد مديريت توزيع و پس از تكميل جمع
هاي آماري  ها از روش بوده و براي تجزيه و تحليل دادهها از نوع كيفي  داده

آزمون مجذور (و استنباطي ) فراواني نسبي و ارزش ميزاني( توصيفي
ارزش ميزاني  محاسبه .م گرفت انجاSPSSافزار  با استفاده از نرم) كاي

، 2= ، متوسط3=، خوب4=ي دانشجويان با مقياس عاليعملتوانمندي 
  . مورد محاسبه قرار گرفت1=ضعيف

 
  نتايج
مديريت و  دانشجويان( مديريت 4هاي پژوهش در كارآموزي  يافته

 91/44 خوب با نشان داد كه توانمندي) خدمات بهداشتي درماني
 درصد نسبت به دو ارزيابي 81/14ا توانمندي عالي ب، درصد

موضوعات . بود ضعيف و متوسط از رقم باالتري برخوردار 
آگاهي از ميزان «، »هاي مربوط به هر بخش محاسبه شاخص«

ليست  تهيه چك« ، »رضايت پرسنل از محيط و اجراي كارها
در طرح درس، نمرات ضعيفتري را به خود » پيشنهادي

آشنايي با تجهيزات اصلي  «اند و موضوعات اختصاص داده
آگاهي از «، »آشنايي با نكات ايمني و بهداشتي بخش«، »بخش
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د ادند نمرات باالتري را نشان مي» مواد و لوازم مصرفي هر بخش
 بود 5/2باالتر از , و ارزش ميزاني به دست آمده در تمام موارد

  ).1جدول (

  ي دانشجو در موضوعات ارائه شده درعملتوانمندي 
  

  
  .توزيع فراواني موضوعات آموزشي در طرح درسي بر حسب ارزيابي توانمندي باليني دانشجويان در كارآموزي مديريت. 1ول جد

 ارزش ميزاني )4(عالي )3(خوب )2(متوسط )1(ضعيف موضوعات آموزش عملي
 61/2 0%)0( 13%)22/72( 3%)66/16( 2%)11/11( آشنايي با تجهيزات اصلي بخش

 55/2 2%)11/11( 6%)33/33( 10%)55/55( 0%)0( ظايف مسؤول بخشآگاهي از شرح و
 94/2 5%)77/27( 7%)88/38( 6%)33/33( 0%)0( العمل بخش آشنايي با روش كار و دستور

 61/2 2%)11/11( 9%)50( 5%)77/27( 2%)11/11( آشنايي با شرح وظايف پرسنل بخش
  از نظر سن،(آگاهي ازتعداد پرسنل 

 در بخش) تحصيالتتخصص، تجربه و  
)66/16(%3 )22/22(%4 )55/55(%10 )55/5(%1 5/2 

  آشنايي با نكات ايمني و نكات بهداشتي هر
 خشب

)55/5(%1 )33/33(%6 )50(%9 )22/22(%4 83/2 

  آگاهي از مواد و لوازم مصرفي هر بخش
 و كمبودها و مشكالت

)11/11(%2 )16/16(%3 )50(%9 )11/11(%2 66/2 

 72/2 4%)22/22( 6%)33/33( 7%)88/38( 1%)55/5( ها بط هر بخش باديگربخشآشنايي با روا
 5/2 2%)11/11( 8%)44/44( 5%)77/27( 3%)66/16( هاي مربوط به هر بخش محاسبه شاخص

  آگاهي از ميزان رضايت پرسنل از محيط
 و اجراي كارها

)77/27(%5 )11/11(%2 )33/33(%6 )77/27(%5 61/2 

 66/2 3%)66/16( 8%)44/44( 5%)77/27( 2%)11/11(  تفكيكي هر بخشآشنايي با فضاهاي
  ليست پيشنهادي عالوه بر تهيه چك

 هاي ارائه شده توسط استاد ليست چك
)88/38(%7 )66/16(%3 )33/33(%6 )11/11(%2 16/2 

 62/2 32%)81/14( 97%)91/44( 59%)31/27(  28%)96/12( *جمع
  . مورد محاسبه گرديده است216به تعداد ب شده جمع با توجه به كل موارد انتخا*

  

داري داشت و  طرح درس كارآموزي مديريت با هم اختالف معني
هاي  ي دانشجو با آموختهعملهمچنين بين ارزيابي توانمندي 

ساير . )≥01/0P (داري ديده شد  ارتباط معنيدانشجو از استاد
ويان با هاي پژوهش نشان داد كه توانمندي عملي دانشج يافته

 داري دارد انجام دادن مهارت عملي توسط آنها ارتباط معني
)01/0P≤(.  

اين  نتايج نشان داد كه» انجام موارد كارآموزي«در زمينه 
مسأله با ارزيابي توانمندي باليني دانشجويان رشته مديريت 

 بيشترين درصد به مجموع .)≥01/0P(داري دارد  ارتباط معني
اختصاص يافت و )  درصد7/67(و عالي  خوبارزيابي توانمندي 

 درصد دانشجوياني كه توانمندي 22/22نتايج نشان داد كه 

امور كارورزي را زير نظر استاد , اند ي متوسط را انتخاب كردهعمل
  .اند انجام داده

در دانشجويان رشته كتابداري، ارزشيابي كارورزي 
ي توانمندي سازماندهي نشان داد كه بيشترين فراواني نمره ارزياب

هاي  سر عنوان«باليني دانشجو در موضوعات طرح درسي 
سازي مقاالت  نمايه«، »موضوعي پزشكي و اصطالحات پزشكي

نويسي  فهرست«، »فارسيبندي  نويسي و رده فهرست«، »پزشكي
 Barnard) بارنارد كلونبندي آشنايي با رده«، »نشريات ادواري التين

colon) ا رده كار ب« ، »دهدهي جهاني وQ « كار با رده «وT «
  . ضعيف بود درجه

فراگيري مهارت از استاد مكان توانمندي دانشجويان برحسب 
 ارائه 2در كارآموزي سازماندهي رشته كتابداري در جدول 
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گرديده است و بيانگر آن است كه اكثريت دانشجوياني كه 
اند، مهارت را از استاد  توانمندي خود را ضعيف ارزيابي نموده

كه دانشجوياني كه توانمندي خود را خوب  اند در حالي نياموخته
اند، مهارت الزمه را زير نظر استاد در  و عالي ارزيابي نموده

در اين كارورزي . اند دانشكده يا كتابخانه و گاه هر دو آموخته
بيشترين ميزان فراگيري از استاد، در دانشكده، با ارزيابي خوب 

  از مجموع. اسبه شد درصد مح69/28به ميزان 
 درصد 36/34 اند،   كه توانمندي ضعيف را اعالم كرده درصد4/39

ها و  اين دليل بوده است كه نه در محيط آموزشي كتابخانه آن به
دانشجو مطلب را از استاد نياموخته و به همين  نه در دانشكده، 

, به طور كلي. دليل توانايي خود را ضعيف ارزيابي نموده است
توانمندي دانشجو در اين كارورزي بر حسب  ييزانارزش م

 وگزارش شده ) 5/2(آموختن مهارت از استاد بيش از متوسط 
اي از استاد نداشته ارزش ميزاني  تنها در مواردي كه هيچ آموخته

  .است 5/2توانمندي كمتر از 
مواردي كه دانشجو در كارورزي سازماندهي كتابداري بين 

داري  آنان ارتباط معنيي عملتوانمندي بي موضوع را ديده با ارزيا
در زمينه مطالعه دانشجويان، ). ≥01/0P(به دست آمد 

 درصد بيشترين 88/36ا باند  دانشجوياني كه مطالعه نداشته
اند و درعين حال توانمندي  ميزان را به خود اختصاص داده

در اين كارآموزي نيز بين اين دو متغير .اند ضعيف را متذكر شده
  ).≥01/0P(داراي مشاهده گرديد   معنيباطارت

وعات ضهاي اطالعاتي گروه كتابداري، در مو در كارورزي بانك
 EMBase« (Excerpta كار عملي با» «مدالين كار عملي با«

Medica Data Base) ،»كار عملي با IPA« (Information 
Pharmaceutical Abstract) ،»عملي با  كار

ERIC«(Educational Resources Information Center) 
آموزش بهتري داده شده است و ، »Serlineكار عملي با «و 

 در صد موارد خوب ارزيابي شده 56توانمندي دانشجو نيز در 
در موضوعات آموزشي طرح  يانتوانمندي دانشجووليكن . است
از لحاظ ). ≥05/0P(ت داشداري  الف معنياخت درس

 ارزيابي توانمندي صدشترين دريجو از استاد بشهاي دان آموخته
كه داد  درصد بوده است و نشان 62/44 ،خوبدر سطح دانشجو 

شتري براي ي بهرة ب،كارورزي كتابداري در كتابخانه دانشكده
مورد را «همچنين دو مورد فوق و نيز . دانشجويان داشته است

با ارزيابي توانمندي دانشجو در , نامطالعه دانشجوي و »ام ديده
  .اشتداري د  معنيارتباطارورزي اين ك

در » توانمندي دانشجو«و » انجام موارد كارآموزي«در زمينه 
 هاي اطالعاتي نيز ارتباط كارورزي بانك
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  .ها از استاد  بر حسب ارزيابي توانمندي دانشجويان در كارآموزي سازماندهي رشته كتابداري توزيع فراواني آموخته. 2جدول 
 ارزش ميزاني )4(عالي )3(خوب )2(متوسط )1(ضعيف ارزيابي مورد

 83/2 0%)0( 19%)99/5( 4%)26/1( 0%)0( )ها كتابخانه(در مركز آموزش 
 62/2 8%)51/2( 91%)69/28( 45%)18/14( 11%)47/3( در دانشكده

 47/2 3%)94/0( 7%)21/2( 2%)63/0( 5%)58/1( هر دو
 23/1 4%)25/1( 7%)21/2( 2%)63/0( 109%)36/34( هيچ كدام

 09/2 15%)7/4( 124%)1/39( 53%)7/16( 125%)4/39( جمع
  .پاسخ هر دانشجو به هر كدام از سؤاالت به منزله يك مورد در نظر گرفته شده است

  
  .هاي رشته كتابداري و مديريت ها و كارورزي ي دانشجويان در كار آموزيعملهاي  فراواني نسبي يادگيري و توانمندي. 3جدول 

كارآموزي سازماندهي   آموزي مديريتكار  مورد
  كتابداري

هاي اطالعاتي  كارآموزي بانك
  كتابداري

        ام مواردي كه از استاد آموخته
 2/14 3/7 6/42       در مركز

 4/60 9/48 3/9       در دانشكده
 5/7 4/5 2/3       هر دو

 9/17 5/38 9/44       هيچ كدام
        ام مواردي كه ديده

 1/7 6/1 9/75  كز     در مر
 8/38 5/26 7/3       در دانشكده

 7/6 5/3 9/0       هر دو
 5/47 5/68 4/19       هيچ كدام

        ام مواردي كه مطالعه كرده
 3/11 12 5/50       بلي
 8/88 88 5/49       خير

        ام مواردي كه انجام داده
 8/58 18 13       زير نظر استاد

 5/7 7/11 1/49       شخصاً
 2/14 1/16 8/2       هر دو

 6/19 3/54 2/35       هيچ كدام
        توانمندي باليني دانشجو

 9/17 4/39 13       در مركز
 5/17 7/16 3/27       در دانشكده

 3/56 1/39 9/44       هر دو
 3/8 7/4 8/14       هيچ كدام
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  25  /   5  شماره1381سال /   علوم پزشكي  ايراني آموزش در  مجله

 درصد 87/40بطوري كه ) ≥01/0P(داري مشاهده شد  معني
, اند انشجوياني كه زير نظر استاد امور محوله را انجام دادهد

 درصد توانمندي عالي را گزارش 49/2توانمندي خوب و 
  .اند كرده

دانشجويان  هاي اطالعاتي،  در كارورزي بانك, عالوه بر اين
, اند و بنابراين بيشتر در دانشكده و زير نظر استاد فراگيري داشته

  ).3جدول ( اند   خود برآورد نمودهارزيابي خوبي از توانايي
  

  بحث
رسد  به نظر مي, در بخش نتايج ارائه گرديد همان گونه كه

آموزش بعضي از موضوعات طرح درسي، كارآموزي و 
روند ارائه , هاي مديريت و كتابداري كافي نبوده كارورزي
كه مطالب را  يها ضعيف بوده است و ديدگاه دانشجويان كارآموزي

در يك . گزارش شدضعيف , دند از توانمندي خودنياموخته بو
معرفي يك ابزار ارزشيابي براي سنجش «تحقيق مشابه با عنوان 

هاي  هاي الزم كارورزان پزشكي در بخش حداقل توانمندي
چنين بيان شده است كه آن عده از كارورزاني كه موارد » اصلي

اي   از عدهتوانايي كمتري در اداره نمودن بيماري, اند را فقط ديده
 ،اند اند و هم زير نظر ياد دهنده يا شخصًا اداره نموده كه هم ديده
ها با  نمايد كه اگر يادگيرنده همچنين اشاره مي. اند ابراز داشته

يقيناً توان , دهي روبرو شوند فرايندهاي مختلف يادگيري و ياد
). 4(كنند بيشتري در اداره موارد مواجه شده در خود احساس مي

ه و از آنجا كه بين ربا توجه به نتايج تحقيق مورد اشا, راينبناب
داري به  توانمندي دانشجو و موضوعات آموزشي تفاوت معني

دست آمده است، توجه به برطرف كردن نقاط ضعف آموزش 
  .رسد موضوعات درسي خاص و تقويت نقاط قوت الزم به نظر مي

انشجو در اينكه در اين تحقيق نمره توانمندي د با توجه به
و نتايج عوامل آموزشي ارتباط داشته ا ببرنامه آموزش در عرصه 

هاي دانشجو از استاد  نشان داد كه در كارآموزي مديريت، آموخته
در كارورزي محدود بوده و محيط كار آموزي و در بيمارستان 

سازماندهي ميزان فراگيري از استاد در دانشكده بيشترين ميزان 
توجه به محيط كارآموزي و داشتن  ضرورت , بنابراين است،بوده

احساس  ارتقاي كيفيت آموزش رايشرايط مناسب آموزشي ب
همچنين چنان كه در زمينه نحوه مطالعه و ايجاد انگيزه . شود مي

, ريزي صورت گيرد در دانشجويان براي مطالعات شخصي برنامه
اي با   در مطالعه.ميزان يادگيري دانشجو تقويت خواهد گشت

ريزي شده بر روي نحوه  هاي برنامه بررسي تأثير مهارت«وان عن

بين نحوة مطالعه و يادگيري مجموعه برنامه , »مطالعه و يادگيري
  ).5(داري وجود داشته است تنظيم شده ارتباط معني

 شد هاي پژوهش كه مشخص بر اساس يافته, از طرف ديگر
 استاد هاي آنان از آموخته توانمندي دانشجو در كارورزي با

توان به اهميت نقش استاد در باال رفتن  مي ,ارتباط دارد
در مطالعه ديگري درصد . توانمندي دانشجويان اشاره نمود

ها در گروه آموزشي  ن قادر به انجام مهارتاپاييني از دانشجوي
ها به صورت آموزش نظري ارائه شده و  اند و اكثر مهارت بوده

وضيح كافي همراه بوده هاي عملي كمتر با بحث و ت آموزش
وليكن در تحقيق ديگري كه نظرات استادان در مورد اثر ) 6(است

ارزشيابي دانشجويان بر چگونگي تدريس آنها در دانشگاه علوم 
اين نتيجه حاصل شده  , پزشكي شهيد بهشتي را بررسي كرده

هاي  بر فعاليتاست كه اكثريت استادان تاًثير ارزشيابي دانشجويي 
و معتقدند دانشجويان دانند  و بعد از تدريس را متوسط ميقبل، حين 

به دليل عدم آگاهي الزم از فرايند تدريس از قضاوت كاملي براي 
نتايج حاصل از اين پژوهش با ). 7(ارزشيابي برخوردار نيستند

بررسي عوامل مؤثر در بهبود «موارد پژوهشي تحت عنوان 
  ).8(يد قرار گرفته استنيز مورد تاًك» آموزشي علوم پزشكيكيفيت 

هاي خودسنجي كه مبناي تدوين ابزار اين  استفاده از شيوه
اي كارآمد است ولي از  گرچه شيوه, تحقيق بوده است

ها برخوردار  در پاسخ) bias(هايي از جمله سوگيري  محدوديت
, هنگامي كه فرد در مورد پاسخ خود مطمئن نيست. باشد مي
اي ديگر  كنند و عده خاب مياي محتاطانه پاسخ را انت عده

اين سوگيري را . گيرند تر را در پيش مي آميز هاي مخاطره شيوه
آزمون كاهش  آزمون و پس هاي پيش توان با مقايسه پاسخ مي
هاي تحقيق حاضر نيز  اين مساًله از جمله محدوديت). 9(داد
  .باشد مي

رسد مديران و  هاي اين پژوهش به نظر مي بر اساس يافته
نويسان آموزشي بايد با تهيه برنامه مبتني با اهداف  هبرنام

برنامه خود را تعديل و يا تغيير دهند تا , ارزشيابي مداوم
  .و آموزشي كافي دريافت نمايند فراگيران بهره علمي

 از ابتداي از آنجا كه درگيركردن دانشجويان در عرصه آموزشي
اي كارآمد  دوره آموزش و به عنوان بخشي از دروس تئوري شيوه

هاي  كار و كسب مهارتدر آشنايي دانشجويان با عرصه عملي 
اين مساًله نيز مؤكداً   توجه به,)10(باشد مديريتي و ارتباطات مي

  .گردد توصيه مي
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در موضوعات درسي كه الزم است با توجه به نتايج پژوهش 
 بازنگري و ,توانمندي دانشجويان در آن ضعيف گزارش شده

ها را به نحوي   گيرد و محيط عملي كارورزياصالحاتي انجام
هاي مورد نياز فراهم  اصالح نمايند كه امكان دستيابي به مهارت

مين نيازهاي آموزشي عملي دانشجويان در اًگردد و ت
  .هاي آتي دانشكده منظور گردد ريزي برنامه
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