Journal of Medical Education and Development

مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد

Vol. 15, No.3, Autumn 2020

دوره پانزدهم ،شماره  ،3پاییز 9311

Pages: 220-222

صفحه222-222 :

نامه به سردبیر
لزوم بازنگری کلی مبانی آموزش سمیولوژی (نشانه شناسی پزشکی) در استراتژی آموزش
ادغام یافته
مرتضی حسنزاده ،*9اسحاق

مرادی2

وظیفه خطیر تربیت و تعلیم پزشکان عمومی را برعهده دارد

دوره پزشکی عمومی که موسوم به «مقطع فیزیوپاتولوژی»

بسیار حائز اهمیت است و عدم بازنگری یا بازنگری اشتباه

قرار دارد که و در استراتژی ادغام یافته« ،مبانی طب

میتواند بر سالمت مردم و جامعه اثرات منفی داشته باشد.

بالینی» نامیده میشود .مدت این مرحله آموزشی یک سال

تاکنون بازنگریهای مختلفی در کوریکولومهای رشته

است و عالوه بر سمیولوژی شامل واحدهای فارماکولوژی،

پزشکی عمومی در کشور صورت گرفته است ( .)1یکی از

پاتولوژی اختصاصی و فیزیوپاتولوژی دروس مختلف طب

مهمترین ،فراگیرترین و مقبولترین بازنگریها در سالهای

داخلی میباشد .در راستای استراتژی آموزش ادغام یافته،

اخیر ،منجر به استفاده از استراتژی «آموزش ادغام یافته»

در هر ماژول اصلی طب داخلی ،قسمتهای مرتبط از

( )integratedدر آموزش علوم پزشکی گردید که ابتدا در

سمیولوژی تدریس میشوند و سمیولوژی به صورت یک

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پیاده شد و به دنبال

ماژول مجزا آموزش داده نمیشود .در نتیجهی این اسلوب

آن چند سالی است که در دانشگاههای دیگر از جمله

و علیرغم تمامی مزایای کلی که در ارتباط با آموزش

دانشگاه علوم پزشکی ایران به اجرا در آمده است .علیرغم

پزشکی ادغام یافته عنوان شده است ( ،)2به نظر میرسد

تمامی مزایای مرتبط با این استراتژی ،تعدادی از واحدهای

که مفهوم سمیولوژی به عنوان یک ماهیت مستقل آموزشی

درسی در بستر ادغام کارایی آموزشی الزم را ندارند که از

و به عنوان یک کل ،در پروسه ادغام زیر سوال رفته و درک

آن جمله میتوان به کورس «نشانه شناسی بالینی»

کاملی از آن حاصل نمیشود؛ لذا دانشجویانی که با بخش-

(سمیولوژی) اشاره نمود.

های مختلف سمیولوژی به صورت قطعه قطعه و به صورت
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بازنگری دورهای کوریکولوم دوره پزشکی عمومی که

کورس سمیولوژی در مرحله دوم از مراحل چهارگانه

مجزا در هر ماژول مواجه شدهاند ،نگاه جامع به بیماران در
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خصوص شرح حال و معاینات بالینی را به دست نخواهند

گردید تا به این ترتیب یکپارچگی و مفهوم مستقل آموزشی

آورد که این در تضاد با روح کوریکولوم آموزشی دوره

برای سمیولوژی اعمال شود .همچنین با توجه به ماهیت

پزشکی عمومی میباشد.

مفاهیم سمیولوژی و لزوم کسب مهارتهای دیداری و

با هدف اصالح آموزش سمیولوژی در استراتژی ادغام
یافته ،طی یک مداخله آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی
ایران ،با جلب موافقت گروه آموزشی پزشکی عمومی
دانشکده پزشکی و نیز سایر ارکان مدیریتی دانشگاه ،کورس
سمیولوژی از سال  1931مورد بازبینی قرار گرفت و
تغییرات عمدهای در آن ایجاد شد .از مهمترین این تغییرات

شنیداری و روانی-حرکتی ( )Psychomotorدر اخذ
شرح حال و انجام معاینات بالینی ،این ملزمات در روشهای
تدریس ،روشهای ارزیابی و ارزشیابی دوره مدنظر
قرارگرفت.
 -2استفاده از مشارکت تعداد زیادی از اعضای هیات
علمی بالینی:

میتوان به اصالح  4مولفه مهم در کوریکولوم اشاره کرد که

از مشارکت تعداد زیادی از اساتید بهره گرفته شد تا

عبارتند از ایجاد تغییر در-1 :محتوای آموزشی (اهداف

اجرای کورس قائم به فرد نباشد و در عین حال ،با تقسیم

دوره) -2استراتژیها و روشهای آموزشی -9روشهای

فرایند آموزشی ،حجم کاری هر یک از اعضای هیئت علمی

تدریس و  -4روشهای ارزشیابی کورس سمیولوژی

کاهش یابد و تداوم اجرای کورس با کیفیت باال تضمین

(ارزشیابی دوره).

گردد.

این بازنگری در کورس سمیولوژی به تغییراتی مثبت
همراه با رضایت باالی دانشجویان منجر گردید که مهمترین
مصادیق آن در این موارد دیده شد :الف) رفلکشنها و
دانشجویان دریافت شد ،ج) نتایج آماری کیفیت تدریس
اساتید بعد از اجرای دوره بازنگری شده ،د) آنالیز سواالت
طرح شده توسط اعضای هیئت علمی درگیر در کورس ،ه)
بازخوردها و نقدهایی که از اساتید خبره بالینی از دانشگاه-
های دیگر اخذ گردید و و) پیشنهادات ،نقد و بازخوردهایی
که از اساتید حوزه آموزش پزشکی و طراحی و بازنگری
کوریکولوم ها دریافت شد.

انواعی از روشهای تدریس به کار گرفته شد تا با ماهیت
دیداری ،شنیداری و روانی-حرکتی کورس تطابق داشته
باشد .در برگزاری کارگاهها ،فراگیران در قالب گروههای
کوچک  1تا  3نفره به صورت چرخشی در ایستگاههای
آموزشی تحت نظارت مستقیم اعضای هیئت علمی بالینی
و با کمک موالژ ،بیمارنما و حتی بیمار واقعی (داوطلب)
مفاهیم عملی را آموزش دیدند.
-4بازنگری در روشهای ارزیابی دانشجو:
در شیوه قبلی ،ارزیابی سمیولوژی صرفا بر مبنای ارزیابی
دانش در قالب آزمونهای چندگزینهای بود که با ماهیت
آموزههای این واحد درسی منطبق نیست .با توجه به تعداد

فهرست مهمترین نکاتی که در بازنگری کورس

بسیار باالی دانشجویان (حدود  933نفر) ،با طراحی یک

سمیولوژی مورد توجه قرار گرفت و منجر به رضایت گردید،

آزمون کامپیوتری استاندارد و استفاده از انواع مدیا و نیز

بدین قرار است:

سواالت در قالبهای متنوع  ،PMPپازل ،کوتاه پاسخ،

آموزشی آن:

سمیولوژی به گونهای معتبر و فراگیر سنجیده شوند.

سمیولوژی به صورت یک کورس مستقل ،پس از اتمام
تدریس ماژولهای داخلی و در انتهای هر نیمسال تعریف
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-9توجه به ماهیت مستقل سمیولوژی با ملزمات خاص

 Key Featureو  ...تالش شد تا مفاهیم متنوع واحد
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ارزشیابی که از دوره صورت گرفت ،ب) بازخوردهایی که از

-3بازنگری در روشهای تدریس:
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-5ارزشیابی کمّی دوره و ارائه بازخورد رسمی به

در مجموع ،به عنوان یک نتیجه کلی ،به نظر میرسد با

اساتید:

توجه به اهمیت کورس سمیولوژی در آموزش پزشکی و نیز

این ارزشیابی هم شامل کیفیت تدریس اساتید و هم

آسیب آموزش آن در کوریکولوم ادغام یافته ،بازنگری و

میزان رضایت دانشجویان از اجرای کورس به شیوه جدید

اعمال تغییراتی در این دوره در سایر دانشگاههای علوم

بود که با استفاده از پرسشنامههای متعدد آنالین تعیین

پزشکی براساس شرایط و بافت هر دانشگاه ضروری است.

شد .به تمامی اساتید حاضر در دوره (بیش از  13عضو

این گزارش راهنمایی فراهم مینماید که نقطه شروع و نیز

هیئت علمی) دو بازخورد مکتوب به صورت کمی ارائه شد

نقاط مهم جهت اعمال بازنگری و تغییر را دریابیم و با انجام

که عبارت بودند از-1 :نتیجه نظرسنجی دانشجویان از

رفلکشنهای مداوم و عمیق به صورت مستمر ،بر جدید و

تدریس اساتید در قالب نمودارهای دایرهای -2نتیجه آنالیز

به روز نمودن کوریکولومهای آموزشی بنا بر شرایط و نیاز

تک تک سواالت طرح شده.

تاکید و اقدام نماییم.
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