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Views of final-year medical students at Damascus University about clinical skills acquired before graduation
ABSTRACT Medical education in Syrian universities is facing many challenges that may affect the quality of
the education and the standard of graduates. We therefore conducted a cross-sectional study using a selfadministrated questionnaire with 76 items to investigate the perceptions of 290 final-year medical students
regarding the confidence of performing some core clinical skills. A total of 271 responded (response rate 93.4%).
Student responses differed. While confidence was highest for skills that do not require practice in the clinical
skills laboratory, it was low for skills that need training in emergency and intensive care units, or when students
were participating in patient care with partial responsibility. Our findings confirm the need for effective clinical
laboratory training, student participation in emergency room shifts, and that students to be allowed to take some
degree of responsibility.

 ولذلك أجرت الباحثات. يواجه التعليم الطبي يف اجلامعات السورية حتديات عديدة يمكنها أن تؤثر عىل جودة التعليم ومعايري التخرج:اخلالصة
 طالب ًا وطالبة يف السنة النهائية يف كلية الطب بالثقة يف أداء290  بند ًا بغرض استقصاء إحساس76 دراسة مقطعية باستخدام استبيان ذايت حيتوي عىل
 ومع أن الثقة بلغت أعىل مستوى هلا يف. وتباينت إجابات الطلبة، عىل االستبيان%93.4  كان معدل االستجابة.بعض املهارات الرسيرية األساسية
، كانت الثقة منخفضة يف املهارات التي تتطلب تدريب ًا يف وحدات الطوارئ والرعاية املشددة،املهارات التي ال تتطلب خمترب ًا للمهارات الرسيرية
، وتؤكد نتائج هذا البحث عىل احلاجة إىل خمترب للتدريب الرسيري الف ّعال.أو عندما يشارك الطالب يف رعاية املرىض ويتحمل جزء ًا من املسؤولية
 ومن املهم احلد من عدد الطلبة يف جمموعات. والسامح للطلبة بتحمل بعض درجات املسؤولية،ومشاركة الطلبة يف مناوبات العمل يف غرف الطوارئ
. وظروف التدريب، وتوفري املساواة بني الطالب من حيث نوعية احلاالت املرضية،حلقات العمل
Avis des étudiants en dernière année de médecine de l’Université de Damas sur les compétences cliniques
acquises avant l’obtention du diplôme
RÉSUMÉ L’enseignement de la médecine dans les universités syriennes est confronté à de nombreuses difficultés
qui pourraient influer sur la qualité de l’enseignement et le niveau des diplômés. Par conséquent, nous avons
mené une étude transversale au moyen d’un autoquestionnaire composé de 76 items afin de connaître
la confiance exprimée par 290 étudiants en dernière année de médecine lors de l’utilisation de certaines
compétences cliniques essentielles. Au total, 271 étudiants ont rempli le questionnaire (taux de réponse
de 93,4 %). Les réponses des étudiants étaient variées. Alors que le niveau de confiance était maximal pour les
compétences ne requérant pas de pratique en laboratoire, il était faible pour les compétences dont l’acquisition
nécessite une formation aux services des urgences et des soins intensifs. Les étudiants exprimaient également
un niveau de confiance faible à l’égard de la prise de responsabilités partielles dans l’exécution des soins. Nos
résultats confirment la nécessité de dispenser une formation clinique en laboratoire efficace, de faire participer
les étudiants au service des urgences, et de leur accorder l’autorisation de prendre certaines responsabilités.
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املجلد الثامن عرش
العدد السادس

املجلة الصحية لرشق املتوسط

املقدمة
ّ
إن التدريب الرسيري والعميل هو الدّ عامة
األساسية يف تعليم طالّب الطب ،وقد تطورت
طرائقه وأدواته بشكل كبري يف العامل من خالل
وجود خمتربات املهارات الرسيرية ،والتع ّلم
املعتمد عىل املحاكاة ،واملرىض االفرتاضيني.
وعىل الرغم من التطور اهلائل يف التقنيات
التشخيصية ،يبقى أخذ القصة الرسيرية
والفحص الفيزيائي األساس يف الوصول
للتشخيص يف معظم احلاالت ،ومها حجر
الزاوية يف الطب الرسيري [ .]1وتبقى مقاربة
املريض والتواصل معه األهم يف تأهيل وتدريب
الطالّب الكتساب خمتلف املهارات والكفاءات
األساسية والرضورية ملامرسة آمنة وف ّعالة يف
املستقبل.

إن جامعة دمشق كغريها من جامعات العامل
تواكب التغريات اهلامة احلاصلة عاملي ًا يف جمال
التعليم الطبي ،وخالل سعينا إىل وضع أسس
لقياس جودة التعليم العايل [ ]2لتخريج
طبيب كفء قادر عىل تقديم الرعاية الصحية
املطلوبة يف الزمان واملكان املناسبني ،ويف كافة
الظروف املجتمعية ،واجهتنا بعض التحدّ يات
منها األعداد الكبرية للطالّب نسبة ألعضاء
خاصة يف املرحلة الرسيرية،
اهليئة التدريسية
ّ
حيث بلغت النّسبة يف إحصائيات عام 2010
يف كلية الطب – جامعة دمشق :أستاذ لكل
خترج هذه اجلامعة نحو
 9-8طالب [ّ .]3
 550طبيب ًا سنوي ًا وفق إحصائيات املكتب
املركزي لإلحصاء [ .]4من التحديات اهلا ّمة
أيض ًا غياب الدالئل اإلرشادية للك ّلية التي
حتدّ د احلد األدنى من الكفاءات املطلوبة يف
الطبيب اخلريج ،وغياب األهداف التعليمية
املعتمدة لكل مقرر تدريبي رسيري ،وكذلك
عدم وجود سجل أداء .logbook

و ّلدت كل هذه التحديات قلق ًا عىل نوعية
التدريب الرسيري الذي يتلقاه طالّبنا ،مثلنا مثل
العديد من جامعات العامل التي لدهيا املخاوف
ذاهتا بشأن النقص يف املهارات الرسيرية والعمل ّية
لدى خرجيها ،ممّا دفعها للعمل عىل تطوير
مناهجها [ .]6٫5ففي التقرير الصادر عن
“رابطة ك ّليات الطب األمريكية” عام 2004
إشارة إىل العديد من التقارير املنشورة خالل
العقد املايض عن التعليم الطبي التي أظهرت
نقص ف ّعالية املدارس ال ّطبية يف إعداد خرجييها

السبل
للمامرسة ،والتشديد عىل احلاجة إىل إجياد ُّ
اجلديدة لتدريب الطالّب وإيصاهلم إىل املستوى
املنشود [.]7

كان من األمور اهلا ّمة يف العقد املايض تطبيق
مبادئ الطب املسند بالب ّينات عىل التعليم الط ّبي،
يسمى التعليم ال ّطبي املسند بالب ّينات
وظهور ما ّ
للوصول ألفضل االسرتاتيجيات التعليمية
إلنتاج أكفأ األطباء [ .]8لذلك ّ
فإن تقييم جودة
التعليم ال ّطبي ال يتطلب فقط إجراء الدراسات
ذات املوثوقية وامل ّعولية لتقييم خمتلف املحصالت
فحسب ،وإنّام يتط ّلب أيض ًا دراسات تُق ّيم إدراك
ووجهة نظر الطالّب يف ف ّعالية براجمهم التدريبية
[.]9
أشارت دراسة بريطانية إىل أن  %4.3فقط من
الطالّب يوافقون بشدّ ة عىل أن تدريبهم يف كل ّية
أهلهم بشكل جيد لشغل الوظائف التي
الطب قد ّ
ً
ُأنيطت هبم الحقا ،وكان أكثر من ربع املشاركني
( )%29.7ال يوافق عىل ّ
أن تدريبهم كان مالئ ًام
[ .]10نتائج مشاهبة أظهرهتا دراسة دانامركية،
من خالل تقييم ذايت ،حيث تبني أن ال أحد من
املشاركني لديه احلد األدنى من املهارات املطلوبة
وهناك  %8فقط يملكون  %90من هذه املهارات
[.]11

ّ
إن مدة الدّ راسة يف كل ّية الطب بجامعة دمشق
هي ست سنوات .تبدأ املرحلة الرسيرية يف
السنة الرابعة ،يتدرب فيها الطالّب من خالل
دوارة خمتلفة الطول يف خمتلف
مقررات تدريبية ّ
التخصصات .والتدريب جانب رسير املريض
هو الطريقة األساسية املعتمدة يف تنمية وصقل
املهارات الرسيرية لطالّبنا يف السنة األخرية،
حيث يشاركون يف اجلوالت الرسيرية عىل املرىض
مع األستاذ املرشف .أما يف السنة الرابعة واخلامسة
ّ
فإن التدريب يكون يف القاعات التدريس ّية
املوجودة يف املشفى والتي يحُ رض املريض إليها،
حيث يقوم الطالّب بمشاهدته وفحصه رسيري ًا
بحضور املرشف.

ورغبة منا يف املسامهة يف توفري الب ّينات والدالئل
عىل رضورة تطوير املنظومة التعليمية احلال ّية ،جاء
هذا البحث الستطالع آراء طالّب السنة األخرية
يف كلية الطب يف جامعة دمشق والذي هيدف إىل
تقييم وعيهم ّ
الذايت بامتالكهم الكفاءات الالزمة،
ودرجة ثقتهم يف قدراهتم عىل إجراء بعض
تم
املهارات الرسيرية والعملية األساسية ،التي ّ
اكتساهبا.

املواد والطرائق
دراسة مقطعية عرضية أجريت عىل طالّب السنة
السادسة للعام الدرايس  2010-2009يف ك ّلية
الطب يف جامعة دمشق يف الفرتة الواقعة بني أيار
وحزيران  ،2010والتي يفرتض فيها أن يكون
مجيع طالّب السنة السادسة لذلك العام الدرايس
قد أمتّوا تدريبهم الرسيري ليصبحوا جاهزين
والتخرج.
لالمتحان النهائي
ّ

كان االعتيان نظامي ًا استخدم فيه إطار اعتيان
من خالل قوائم أسامء طالّب السنة السادسة
للعام املذكور .بلغ عدد املشاركني  290طالب ًا
وطالبة (أي  %42.03من إمجايل عدد طالب
تم استطالع
السنة السادسة يف ذلك العام)ّ .
ّ
صمم بنا ًء عىل
وجهات نظرهم من خالل استبيان
ّ
استبيانات استخدمت يف أبحاث مشاهبة ُأديرت
يف جامعات ذات منهاج درايس مماثل ملنهاجنا ،مع
االستعانة ببعض دالئل األهداف التعليمية لكلية
الطب البرشي يف سوريا وبعض جامعات العامل
[.]15-12

شمل االستبيان املعلومات الديموغرافية
والعامة التالية (العمر ،اجلنس ،احلالة العائلية،
معدّ ل السنوات السابقة ،العمل خارج أوقات
وتضمن  76بند ًا غ ّطت جماالً
الدراسة إن وجد).
ّ
واسع ًا من املهارات الرسيرية والعمل ّية توزّ عت
كام ييل :قياس العالمات احليوية ،ومهارات
التأمل يف الفحص الفيزيائي ،وإجراءات حتتاج
للتدريب يف خمترب املهارات الرسيرية ،ومهارات
تتطلب الدّ وام يف اإلسعاف والعناية املشد ّدة،
ومهارات متفرقة ،ومهارات القدرة عىل الربط
بني املوجودات ووضع التشخيصُ .صنفت آراء
الطالب بام يتعلق بالقدرة عىل القيام باملهارات
السابقة وفق ًا ملستويات مخسة )1( :أستطيع
القيام باإلجراء بكل ثقة )2( .أستطيع القيام
باإلجراء وحدي لكن دون ثقة بنفيس)3( .
ممكن أن أقوم باإلجراء لكنني أحتاج إلرشاف.
( )4راقبت إجراء املهارة دون التطبيق عملي ًا.
( )5مل أتعلمه.

ولسرب الرأي العام للطالّب ُطرحت يف النهاية
ٍ
راض عن
ثالثة أسئلة هي )1( :بشكل عام أنا
نوعية التعليم الطبي الذي تلقيته )2( .أشعر ّ
أن
تدريبي الرسيري يؤهلني للعمل بشكل مستقل
كمامرس عام )3( .أرشف األساتذة عىل تع ّلمي
هذه املهارات .قدّ رت اإلجابات باستخدام
س ّلم ليكرت  Likert scaleبحيث =1 :أوافق
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يعملون إىل جانب دراستهم ،وشكَل املتزوجون
 ،)271/ 8( %2.95منهم ست إناث.

بشدة ،و =5ال أوافق بشدة .تُرك للطالب يف هناية
االستبيان فرصة لكتابة مالحظاته واقرتاحاته.

قمنا قبل إدارة االستبيان بإجراء دراسة
لتحري الوضوح يف
ارتيادية عىل  15طالب ًا
ّ
تم توزيعه
األسئلة واملتغريات املقاسة ،وبعدها ّ
عىل عينة الدراسة من الطالّب بعد أن شرُ ح هلم
الغرض من القيام هبذا البحث .وقد حصل هذا
البحث عىل موافقة جملس الدراسات واألبحاث
يف جامعة دمشق.

نتائج عامة
كان  %30.6من الطالّب غري راضني بشدة
عن نوعية التع ّليم الذي تلقوه ،ويرى نحو
نصفهم ( ،)%50.2أهنم غري قادرين عىل ممارسة
ال ّطب بشكل مستقل بعد التخرج ،بينام كان ربع
الطالّب ( )%24ال يوافقون بشدة عىل أن هناك
دور ًا لألساتذة يف تدريبهم.

معاجلة البيانات وحتليلها :أدخلت البيانات
إىل برنامج ( Excelاإلصدار رقم  )10بعد أن
تم تدقيق
ثم ّ
أعطي كل مشارك رمز ًا ،ومن ّ
اإلدخال من قبل مساعد بحثي للتوثق من
صحتها وغياب اخلطأ .و ُاستخدم برنامج SPSS
(اإلصدار الثامن عرش) إلجراء االختبارات
اإلحصائية الوصفية للمتغريات الديموغرافية
اخلاصة باملهارات املدروسة.
ومجيع املتغيرّ ات
ّ

أوالً -قياس العالمات احليوية
يثق عدد كبري من الطالّب بقدراهتم يف قياس
العالمات احليوية (النبض ،%82.7:الضغط
الرشياين ،%81.2 :عدد مرات التنفس،%78.2 :
قياس احلرارة ،)%64.6 :ونسبة قليلة جد ًا كانت
بحاجة إلرشاف عند القيام هبا (،%3.7 ،%1.8
 %3.7 ،%3مع احرتام الرتتيب) (املخطط .)1

النتائج

ثانياً -التأمل

بلغ معدّ ل االستجابة لالستبيان املوزّ ع عىل
السنة النهائية ،)290/ 271( %93.44
طالّب ّ
وتراوحت نسب اإلجابة عىل املهارات فرادى بني
.%100 -98.2

اخرتنا عرشة من مهارات التأمل .كانت النسبة
األكرب للذين يتوقعون القيام هبذه املهارات بثقة
وسجل أعالها لتأمل الصدر
دون إرشاف،
ّ
ثم
( ،)%78.6تالها وجود الكدمات (ّ ،)%66.4
الشحوب ( ،)%64.9وبعدها الريقان (،)%63.8
ثم وجود الفرفريات ( ،)%57والتصبغات
ومن ّ
اجللدية ( ،)%55.7والنمشات ( ،)%53.5وكان
يف آخر القائمة تأمل الكفني واألظافر ()%48.3
والفم واألغشية املخاطية ( ،)%43.9وأخري ًا
تأمل الدوران اجلانبي والدوايل ( .)%41باملقابل

بلغ عدد املشاركني من الذكور ،)%60.5( 164
وكان متوسط أعامر املشاركني 1.24 ± 24.36
سنة .ذكر  221طالب ًا وطالبة معدّ الهتم خالل
السنوات اخلمس السابقة لترتاوح بني %59
و( %87.6املتوسط  .)5.44 ± 71.48وجتدر
اإلشارة إىل أن هناك سبعة طالب ( )%2.58كانوا

قياس العالمات احليوية
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كان هناك عدد قليل من الطالّب بحاجة لوجود
موضحة يف
املرشف للقيام هبذه املهارات ،وهي ّ
اجلدول (.)1
ثالثاً -مهارات حتتاج لوجود خمترب املهارات
الرسيرية
اخرتنا بعض املهارات الرسيرية التي يصعب
تطبيقها عىل املرىض مبارشة دون املرور بمرحلة
تع ّلم إجرائها عىل الدمية البرشية (املانيكان).
يعرض املخطط  2النتائج .كانت نسب الطالّب
الذين مل يتع ّلموا القيام باإلجراء أو الذين راقبوه
فقط دون تطبيقه عمل ّي ًا مرتفعة مقارنة مع النسب
املنخفضة للذين يعتقدون أهنم يستطيعون القيام
هبذه املهارات بثقة بمفردهم ،كام ييل :فحص قعر
العني ( %50.6مقابل  ،)%3.3املس الرشجي
( %90.8مقابل  ،)%2.2املس املهبيل (%65.4
مقابل  ،)%5.9فحص الثدي ( %50.9مقابل
 ،)%14تركيب األنبوب األنفي املعدي (%87.8
مقابل  ،)%1.1تركيب قثطرة بولية (%85.2
مقابل .)%3.7
رابعاً -مهارات تتطلب الدوام يف اإلسعاف
والعناية املشددة
اخرتنا بعض املهارات التي يتطلب إتقاهنا الدوام
موضحة يف
يف اإلسعاف والعنايات املشدّ دة وهي ّ
اجلدول (.)2

يالحظ االنخفاض الشديد يف نسب الطالّب
القادرين عىل القيام باملهارة بثقة ،وارتفاع
نسب الطالب الذين مل يتعلموا هذه املهارات
أو اكتفوا باملراقبة فقط .وكانت نسب الطالّب
الذين يعتقدون أهنم قادرون عىل القيام مث ً
ال
بمهارة تقدير درجة الوعي ،ووضع نتائج قياس

90
أستطقع الؼقام باإلجراء بؽل ثؼة

80
70

أستطقع الؼقام باإلجراء وحدي لؽن دون ثؼة بـػيس

60
50

ممؽن أن أقوم باإلجراء لؽــي أحتاج إلرشاف
راقبت إجراء املفارة دون التطبقق عؿؾقا
مل أتعؾؿه

املخطط  1نتائج قياس العالمات احليوية
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تأمل الصدر

أستطيع القيام باإلجراء
بكل ثقة
العدد ()%
)78.6( 213

أستطيع القيام باإلجراء وحدي
لكن دون ثقة
العدد ()%
)11.4( 31

ممكن أن أقوم باإلجراء لكن
أحتاج إلرشاف
العدد ()%
)6.6( 18

راقبت اإلجراء فقط دون
التطبيق عملي ًا
العدد ()%
)1.8( 5

)0.7( 2

)64.9( 176

)24.7( 67

)8.1( 22

)1.5( 4

-

حتديد وجود الشحوب

حتديد وجود الريقان

فحص الفم واألغشية املخاطية

فحص الكفني واألظافر
وجود تصبغات جلدية

وجود النمشات

وجود الفرفريات

وجود الكدمات

وجود الدوران اجلانبي والدوايل

مل أتعلمه
العدد ()%

)63.8( 173

)24.4( 66

)8.5( 23

)1.5( 4

)1.1( 3

)43.9( 119

)26.9( 73

)14.8( 40

)10.3( 28

)3.7( 10

)48.3( 131

)25.8( 70

)13.7( 37

)7.0( 19

)3.3( 9

)55.7( 151

)24.0( 65

)10.7( 29

)5.5( 15

)3.7( 10

)53.5( 145

)21.0( 57

)11.4( 31

)8.5( 23

)5.2( 14

)57.0( 155

)21.0( 57

)10.7( 29

)7.0( 21

)3.0( 8

)66.4( 180

)17.0( 46

)7.4( 20

)6.6( 18

)1.8( 5

)41.0( 111

)24.7( 67

)16.2( 44

)11.8( 32

)6.3( 17

العالمات احليوية ،وتقدير درجة التجفاف عند
الطفل ،واإلنعاش القلبي الرئوي عند البالغني

بثقة بالرتتيب%2.6 ،%7.7 ،%7 ،%14.8 :

مقابل الذين راقبوا القيام باملهارة فقط أو مل

يتعلموها بالرتتيب نفسه،%78.2 ،%46.8 :

مقابل  ،)%70.1ومعايري عزل املريض ( %1.8
مقابل ( )%71.6املخطط .)3

اجلنبي  %28.4مقابل  %26.9من الطالب

سادساً -مهارات الربط بني املوجودات الرسيرية
والقدرة عىل وضع التشخيص

أهنم يستطيعون تشخيص ذات الرئة بثقة

اخرتنا مهارات تشخيص األمراض الصدرية
بحيث تشمل مهارات الفحص الرسيرية
للموجودات فرادى (تأمل الصدر ،وإصغاء
األصوات التنفسية ،وجس االهتزازات
الصوتية ،والقرع) فكانت نسبة الطالب الذين
يعتقدون أهنم يستطيعون القيام باملهارة بثقة
هي بالرتتيب،%48.3 ،%40.2 ،%78.6 :
 .%49.8أما الذين حيتاجون لوجود املرشف
فكانت نسبهم عىل التوايل،%19.9 ،%0.7 :
.%15.9 ،%15.5

.%85.6 ،%58.6

خامساً -مهارات متفرقة
اخرتنا مهارات متفرقة تشتمل كتابة الوصفة

الط ّبية وكتابة التقرير الطبي وكتابة تقرير الوفاة
والتشخيص الرسيري للموت ومعايري عزل

املريض .فكانت نسبة الواثقني من أنفسهم
يف اتقاهنا منخفضة جد ًا مقارنة مع الذين مل
يتعلموها ،فكتابة الوصفة الط ّبية ( %8.1مقابل

 ،)%29.9وكتابة التقرير الطبي ( %2.2مقابل

كام اخرتنا مهارات مجع املوجودات مع بعضها
للتشخيص ،فكانت نسبة الذين يعتقدون أهنم
يستطيعون بثقة تشخيص تناذر االنصباب

 ،)%71.2وكتابة تقرير الوفاة ( %0.7مقابل
 ،)%86والتشخيص الرسيري للموت (%3

حيتاجون إلرشاف .أما نسبة الذين يعتقدون

فكانت  %12.2مقابل  %29.9منهم حيتاج
إلرشاف .وبلغت نسبة الذين يعتقدون

أهنم يستطيعون تشخيص الريح الصدرية
بثقة  %21مقابل  %28.8بحاجة إلرشاف

(املخطط .)4املناقشة

م ّثلت ع ّينة هذه الدراسة  %42.03من طالّب

السنة السادسة للعام الدرايس 2010-2009
تم انتقاؤهم عشوائي ًا مما يمكن معه القول ّ
أن
وقد ّ

الع ّينة كانت ممثلة فع ً
ال لطالّب العام املدروس.

تقدّ م موجودات هذا البحث معلومات هامة
ّخرج
حول آراء طالّب
ّ
الطب وهم عىل وشك الت ّ

مهارات حتتاج إىل خمرب املهارات الرسيرية
أستطوع القوام باإلجراء بكل ثقة
أستطوع القوام باإلجراء وحدي لكن دون ثقة بنفيس
ممكن أن أقوم باإلجراء لكنني أحتاج إلرشاف
راقبت إجراء املهارة دون التطبوق عملوا

مل أتعلمه
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أستطيع القيام أستطيع القيام باإلجراء ممكن أن أقوم باإلجراء راقبت اإلجراء فقط دون
مهارات اإلسعاف والعنايات
التطبيق عملي ًا
باإلجراء بكل ثقة وحدي لكن دون ثقة لكن أحتاج إلرشاف
املشددة
العدد ()%
العدد ()%
العدد ()%
العدد ()%
تقدير درجة الوعي

وضع نتائج قياس العالمات احليوية عىل
خمطط املراقبة

تقدير التجفاف عند الطفل

تقدير العوز الغذائي

متييز حالة البطن اجلراحي

اإلنعاش القلبي الرئوي عند البالغني

اإلنعاش القلبي الرئوي عند األطفال

والدة طبيعية

)14.8( 40

)16.2( 44

)20.7( 56

)17.3( 47

)7( 19

)5.9( 16

)7.4( 20

)4.8( 13

)73.4( 199

)7.7( 21

)14.4( 39

)18.5( 50

)23.2( 63

)35.4( 96

)7.7( 17

)8.9( 24

)14.8( 40

)20.7( 56

)48.3( 131

)12.2( 33

)14.4( 39

)17.3( 47

)17( 46

)37.3( 101

)2.6( 7

)3.3( 9

)7.7( 21

)28.4( 77

)57.2( 155

)1.1( 3

)3( 8

)4.4( 12

)23.6( 64

)66.1( 179

)1.5( 4

)2.2( 6

)9.2( 25

)56.1( 152

)30.3( 82

تدريبهم الرسيري.

جاءت نسبة الطالّب املشاركني يف الدّ راسة
والذين مل يكونوا راضني بشدّ ة عن نوع ّية التع ّليم
الذي تلقوه مماثلة لنسبة الطالّب غري الراضني

بشدّ ة أيض ًا عن تعليمهم الرسيري يف الدّ راسة
اإليرانية للمؤلف  Jaliliوزمالئه وهي %30

[ ،]13وربام هذا ما جعل نحو نصف الطالّب

يشعر بأنه غري قادر عىل ممارسة ال ّطب بشكل
مستقل بعد التخرج مبارشة .هذه النسب العالية
Mario Sičaja

وزمالئه يف كرواتيا ،من ّ
أن الطالّب يق ّيمون
أنفسهم ومهاراهتم بدرجة أقل باملقارنة مع تقييم

أستطوع القوام باإلجراء بكل ثقة
أستطوع القوام باإلجراء وحدي لكن دون ثقة بنفيس
ممكن أن أقوم باإلجراء لكنني أحتاج إلرشاف
راقبت إجراء املهارة دون التطبوق عملوا
مل أتعلمه

أساتذهتم [ .]16ويف حتليلنا للنتائج التي حصلنا
عليها وجدنا تفسري ًا منطقي ًا قد يكون وراءها.

أوالً :يشكّل عدم وجود خمترب للمهارات
بالتدرب واكتساب
الرسيرية ليقوم الطالّب
ّ
املهارات الالزمة قبل البدء بتطبيقها عىل املرىض،
أحد أهم األسباب يف شعور الطالب بالنقص
يف الثقة بقدراته ،وبالتايل عدم رضاه عن تعليمه
الرسيري .يتّضح ذلك من مقارنة نتائج املهارات
التي ال حتتاج لوجود املخترب والتي يمكن
للطالب بوجود املرشف تع ّلمها وإجراؤها عىل
بعضهم مثل فحص النبض ،وقياس الضغط
الرشياين ،وعدد مرات التنفس حيث كانت نسبة
الثقة عالية جد ًا ( %78.2 ،%81.2 ،%82.7عىل
التوايل) ،ومن الالفت للنظر أن قياس احلرارة عىل
الرغم من سهولته ،وعدم احلاجة إلجرائه يف خمترب
مهارات متفرقة

675

املهارات الرسيرية فإن النسبة األقل من الطالب
( )%64.6هي التي تستطيع إجراءه بكل ثقة،
بدون أي تربير منطقي لذلك.

أما اإلجراءات التي حتتاج فع ً
ال لوجود خمترب
املهارات الرسيرية ومنها :فحص قعر العني،
واملس الرشجي ،واملس املهبيل ،وفحص الثدي،
وتركيب األنبوب األنفي املعدي ،وتركيب قثطرة
بولية ،فقد تفاوتت النسب كثري ًا بني الطالّب الذين
راقبوا إجراء هذه املهارات دون القيام هبا عملي ًا
أو مل يتعلموها ،فأكثر من نصفهم ( )%50.6ال
يعرف تشخيص وذمة حليمة العصب البرصي،
مقابل فقط  %3.3يعتقد أنه يستطيع القيام بذلك،
كام ّ
أن معظمهم ( )%90.8ال يعرف كيف يضع
قثطرة بولية ،مقابل فقط  %3.7يعتقد أنه يستطيع
القيام بذلك .ومن هنا رضورة التأكيد عىل أمهية
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مل أتعلمه
العدد ()%
)29.5( 80

يف املهارات التي اكتسبوها خالل سنوات

تبقى مقلقة رغم ما ب ّينته دراسة
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ودور وجود خمترب مهارات ف ّعال كامل التجهيز
متاح للطالّب طيلة مراحل الدراسة [.]17

ينطبق ما سبق أيض ًا عىل مهارات التأمل
والتي يمكن القيام هبا جانب رسير املريض أو
يف قاعة الدرس حيث يكون الدرس عىل املريض
بوجود املرشف ،فقد وجدنا ّ
أن أكثر من  %60من
الطالب يثقون يف قدرهتم عىل القيام بإجراءات
تأ ّمل أساس ّية وال س ّيام الصدر والكدمات
والشحوب والريقان ولك ّن نسبة الواثقني
من أنفسهم انخفضت يف تأ ّمل الفرفريات
والتص ّبغات اجللدية والنمشات ليشري  %41منهم
للثقة يف إجراء تأمل الدوران اجلانبي والدوايل
رغم أمهيته .وتفسري ذلك واضح ّ
ألن التع ّلم
يف مشافينا اجلامعية جانب رسير املريض أو يف
قاعة الدرس حيكمه تو ّفر احلاالت املرض ّية فال
يمكن توفري نفس احلاالت لكل الطالّب ،فض ً
ال
عن عدد الطالّب الكبري الذي جيعل توفري نفس
احلاالت للجميع من الصعوبة بمكان.

ثاني ًا :يأيت يف مقدمة األسباب األخرى (التي
نعلم ّ
أن عدم وجودها يف املنهاج جيعل نسبة قليلة
من الطالّب يشعرون أهنم يملكون الثقة بأنفسهم
يف أدائها) غياب الدّ وام اإللزامي لطالّب ما قبل
التخرج يف اإلسعاف والعناية املشدّ دة .فبينام
ّ
لوحظ االنخفاض الشديد يف نسب الطالّب
القادرين عىل القيام بثقة ببعض املهارات مثل
تقدير درجة الوعي ( ،)%14.8ووضع نتائج
قياس العالمات احليوية ( ،)%7وتقدير درجة
التجفاف عند الطفل ( ،)%7.7واإلنعاش القلبي
الرئوي عند البالغني ( )%2.6وكلها مهارات
الدوام يف اإلسعاف والعنايات املشد ّدة،
تتطلب ّ

لوحظ ارتفاع نسب الطالّب الذين مل يتعلموا هذه
املهارات أو اكتفوا باملراقبة فقط (الرتتيب نفسه
للمهارات السابقة الذكر،%78.2 ،%46.8 :
 .)%85.6 ،%58.6ويبدو أن ذلك مذكور يف
دراسات أخرى فعىل سبيل املثال يرى أكثر من
ثلث طالّب دراسة ُأجريت يف اململكة املتحدة
أهنم غري قادرين عىل إجراء اإلنعاش القلبي
الرئوي بدون إرشاف [.]18
نعتقد أنّه جيب أن تتعزز ثقة الطالّب يف
أداء مثل هذه املهارات بعد فرض مقرر تدريبي
لإلسعاف والعناية املشددة ،وهذا ما أشارت إليه
دراسة الي  Laiوزمالئه من حتسن يف أداء هذه
املهارات عند طالب السنة األخرية بعد دوامهم
يف وحدة العناية املشددة [.]19

ثالث ًا :أظهرت دراسة أجريت عىل طالب
متخرجني حديث ًا أن معظمهم قد ُصدم عندما
عرف ّ
أن عليه فجأة وضع التشخيص الصحيح
وكتابة وصفة العالج املناسب [ ،]20مما يشري
إىل رضورة وجود تكامل ما بني العلوم األساسية
والعلوم الرسيرية ،وكذلك إىل رضورة حتميل
طالب السنة السادسة مسؤولية جزئية بإرشاف
جيد عن املرىض يف املستشفى وذلك بعد أن
أهنى املقررات التدريبية الدوارة يف كافة األقسام
يف السنني السابقة ،وهذا كفيل بتحسني مهارات
التشخيص والربط بني املوجودات ووضع
تشخيص تفريقي إن مل يكن هناك تشخيص
هنائي (مث ً
ال من نتائجنا :الثقة يف تشخيص تناذر
االنصباب اجلنبي  ،%28.4وذات الرئة ،%12.2
والريح الصدرية  ،)%21وكذلك سريفع من نسبة
من يستطيع كتابة وصفة طبية بثقة أو تقرير طبي

أو حتى تقرير وفاة فالنتائج احلالية منخفضة وهي
بالرتتيب.)%3( ،)%0.7( ،)%2.2( ،)%8.1( :

وأخري ًا :إن االكتفاء باملراقبة أثناء الدرس
الرسيري والطالب جالس عىل الكريس يف قاعة
التدريس أو واقف بجوار األستاذ يف اجلولة
الرسيرية ،ال تنتج طبيب ًا ،ويبدو أن هذا شعور
الطالب أيض ًا فربع الطالب ال يوافق بشدة عىل
وجود أي دور لألستاذ املرشف يف تعليمهم،
ويبدو ّ
أن نقص اإلرشاف الف ّعال مشكلة عاملية،
ووصلت ملعدالت مماثلة لنا أو تفوقها ،ويف
بعضها يذكر الطالّب أن يف  %80 - 50من
احلاالت مل يكن هناك إرشاف عند إجراء الفحص
الفيزيائي [.]21٫13

إن االلتزام واإلرشاف والتواصل اجليد من
قبل األستاذ ،خيلق بينه وبني الطالب عالقة تعدُّ
جوهرية جلودة التدريب الرسيري [.]22

ومهام كانت أعداد الطالّب كبرية يف كل ّيتنا
جيب يف رأينا أالّ تقف حجر عثرة يف تأمني تدريب
رسيري أفضل هلم ،فأعداد األساتذة واملرشفني
كبرية أيض ًا ،وتتوفر للطالّب سبع مشايف تعليمية
تضم خمتلف التخصصات الطبية ،وذات طاقة
استيعابية كبرية .لكنّنا بحاجة إلعادة النظر يف
توزيع الطالّب إىل فئات صغرية لتوفري اإلرشاف
اجليد ،وكذلك لتأمني أماكن أكثر كي تكفي
األعداد املتزايدة للفئات بعد تقليل عدد الطالّب
يف كل منها.
نعتقد ّ
أن القيام بام سبق باإلضافة إىل
توسيع نطاق التدريب ليشمل أقسام اإلسعاف
والعنايات املشد ّدة املختلفة ،وتف ّعيل التدّ ريب
يف خمترب املهارات الرسيرية سيؤدي إىل حتسن
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كلمة شكر
نتوجه بجزيل الشكر لعامدة كلية الطب ورئاسة
جامعة دمشق عىل املوافقة إلجراء هذه الدراسة
.ونثمن غالي ًا استجابة الطالب مللء االستبيان
ونشكر األستاذة الدكتورة هيام بشور لبعض
املالحظات التي قدمتها أثناء تنفيذ وصياغة هذا
.البحث

 واستخدام،competency based assessment

طرائق كاالمتحان الرسيري املوضوعي ا ُملبنّى

،objective structured clinical examinations
ً كل هذا سيكون كفي
ال بتخريج الطبيب الكفء

لتحمل أعباء مهنته عىل
واملؤهل بالشكل األفضل
َّ
ّ
 وللسمو أكثر يف مستوى ك ّلية ال ّطب يف،أكمل وجه
.جامعة دمشق العريقة

 من.]23[ واضح يف مستوى التدريب الرسيري
اجلدير بالذكر أن هذه األفكار جاءت متطابقة مع
.مقرتحات الطالّب ومالحظاهتم

يضاف إىل ما سبق أن تزويد الطالب بدليل
باألهداف التعليمية املطلوب انجازها يف هناية
 وحتميله بعض،مرحلة التدريب الرسيري
 وتعديل نظام التقييم،املسؤوليات كجزء من تأهيله
واالمتحانات ليصبح تقيي ًام معتمد ًا عىل الكفاءات
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