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 چكيده 
آموزش بالینی فرآیندي است که در آن فراگیران به تدریج با انجام کارهاي عملی به کسب مهارت پرداخته و با استفاده از تجربیات  زمينه و هدف:

وضعیت آموزش بالینی با وضعیت مطلوب از دیدگاه فراگیران  يمقایسه هدف از این مطالعه .کنندي انجام درمان بیماران آماده میخود را برا ،اساتید
 باشد.و اساتید می

ند. فتماژور مورد بررسی قرار گر هايگروهدر  90-91دوم سال تحصیلی يدر نیمه فراگیران يکلیه مقطعی -این مطالعه توصیفی در روش بررسي:

حاوي ده  که هـساختپژوهش  ايسنجش پرسشنامه ابزار بود.نفر  (36)و اساتید  (62)دستیار  (62) کارآموز (57) کارورزپاسخ دهندگان،  تعداد
 .یید گردیدات 85/0صاحب نظران قرار گرفت وپایایی آن با آلفاي کرونباخ یید امورد تآن  محتواي روایی بود.ي آموزشی حیطه
دستیاران به مجله  ؛گزارش صبحگاهیوکارورزان به پرونده نویسی  ؛کارآموزان به گزارش صبحگاهیبیشترین امتیاز را  داد که نتایج نشان ها:یافته
مستقل از دیدگاه کارآموزان و کارورزان بین میانگین نظرات   tدر آزمونادند. دگزارش صبحگاهی وواساتید به مجله خوانی  ؛پرونده نویسی و خوانی

ن نظرات ـمیانگی بیناران ـدگاه دستیـدی از .(05/0P) داري مشاهده نگردیدهاي جراحی و زنان تفاوت معنیهاي داخلی و اطفال و گروهوهگر

وت هاي زنان و جراحی  تفااز دیدگاه اساتید نیز بین میانگین نظرات گروه (. p=./.25هاي داخلی و اطفال  تفاوت معنی داري مشاهده گردید )گروه

 (58/0P) .داري مشاهده گردیدمعنی

 ،آموزشی ریزيبرنامه نیاز بهکه این امر  شدها وضعیت نامطلوبی مشاهده حیطه برخی در ،رغم مطلوب بودن وضعیت آموزشیعلی نتيجه گيری:
 طلبد.میسطح انگیزش فراگیران جهت افزایش مهارت خود را  يهاي مستمر از آموزش و در نهایت ارتقاانجام ارزیابی
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 مقدمه

هاي را تعیین راه هاي آموزشیمنظور از هدف در تعریف بلوم   

وسیله هرود فراگیران بداند که انتظار میدقیق و مشخصی می

 روزهـام .(1) ابندی یرـتغی هاآن قـازطری فرآیند آموزشی

هاي آموزشی مطلوب بر اساس اهداف آموزشی باید برنامه

و دینامیکی داشته و با توجه به نیازهاي جامعه به پویا ماهیت 

دنبال بازخوردهاي محیطی بطور مرتب بازنگري و اصالح 

لین برنامه ریزي آموزش بایستی به ووشوند در همین راستا مس

بوده و در پاسخ به نیازهاي ها از محیط دنبال جمع آوري داده

 . هاي آموزشی به عمل آورندبرنامه محیطی مداخالتی در

نظام آموزش سزایی در هکه آموزش بالینی از اهمیت بجائیاز آن

براي انجام هنگفتی هاي ردار است و هزینهدنیا برخوپزشکی 

هدف از آموزش بالینی تربیت دانشجویان  شود.صرف میآن 

 از دانشجو بتواند بعد به نحوي که که تاس ايپزشکی حرفه

هاي  تئوري و عملی آن را با مهارت کافی در گذراندن دوره

در کشور ما اصول نظري و عملی  بیمارستان پیاده نماید.

گردد و می ارایههاي کارآموزي ها اغلب در دورهمهارت

ی یتوانا بایستیمی ،هافراگیران با تمرین و تکرار این مهارت

 .کسب نمایندهاي کارورزي دورهبراي ورود به  راکافی 

دهی هاي کارآموزي و کارورزي در شکلبنابراین دوره

شجویان ناي داهاي حرفههاي اساسی و توانمنديمهارت

پزشکی شامل چهار  يدوره (.2) پزشکی نقش اساسی دارد

 ياول علوم پایه شامل آموزش دوره يباشد مرحلهمقطع می

پایه  يگذر از دوره يکه دوره لوژيووم فیزیوپاتمقطع د پایه،

بالینی کارآموزي که  يرهوسوم د يمرحله ،است به بالینی

 يهاي مختلف یادگیري مهارت الزم براي ادارهشامل عرصه

هاي مهارتدر آن کارورزي که  يبیماران و مقطع چهارم دوره

  .شودسازماندهی شده براي درمان بیماران بکار گرفته می

مطالعات متعددي در ایران و سایر نقاط جهان در این زمینه 

 يها در مقولهانجام شده است که هر یك به بخشی از دیدگاه

اند. در یك بررسی که در کراچی انجام شده آموزش پرداخته

مندي دانشجویان پزشکی سال آخر از است میزان رضایت

جش هاي بالینی و بهداشت عمومی مورد سنآموزش بخش

میزان عدم رضایت مندي دانشجویان در مباحث  قرار گرفت.

از دیدگاه  (.3درصد برآورد گردید) 85تا 2/38یاد شده بین 

دیگري که در کشور  يآموزش مهارت بالینی در مطالعه

دانشجویان از مشکالت موجود در آموزش  ،بوسنی انجام شد

ه تنها ک طوريهب هاي بالینی ابراز نارضایتی نمودند،مهارت

اقدامات  يدوره درصد از دانشجویان پزشکی سال آخر، 5/32

دانشجویان قادر به تزریقات  درصد 80احیا را گذرانده وتنها 

اي توسط طوبی کاظمی و مطالعه(. 4اند)وریدي بوده

همکارانش در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در رابطه با 

ها یافتهوضعیت آموزشی بالینی بخش قلب انجام گردید که 

کارآموزي و کارورزي در  ينشان داد دانشجویان در دوره

 يمطالعه (2باشد.)بالینی و عملکرد دچار ضعف می يحیطه

دیگري توسط زهرا جلیلی و همکارانش در دانشگاه علوم 

 هاي بالینی انجام گرفت،پزشکی کرمان در رابطه با مهارت

ی را در هاي بالینی نقش اصلنشان داد که مرکز مهارت

-هاي بالینی پایهها داشته است و میزان مهارتیادگیري مهارت

کسب شده بر اساس خودارزیابی کارورزان نشان داد که در  ي

هاي خود را در سطح نسبتا خوب ارزیابی مجموع مهارت

. مطالعات نشان داده است که درك دانشجو از (5نموده بودند)

 ،واقعیت وجود داردمحیط آموزش بالینی با آن چیزي که در 

ها همواره به دنبال آن هستند که محیط متفاوت است و آن

یادگیري شده از مطلوبیت بیشتري برخودار باشد.آموزش 

هاي بالینی و آماده سازي دانشجویان براي پذیرش نقش

هاي خدمات بهداشتی و درمانی از اهم مختلف در عرصه

 (.6) است راپزشکیو پی پزشکی هايو اهداف دانشکده هافعالیت

با توجه به تحقیقات و مقاالت متعدد به دست آمده که همگی 

نداشتن مهارت و تسلط ضعف آموزش بالینی و حاکی از 
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ه این ـالبت ،کافی فراگیران در انجام اقدامات بالینی است

ها با دانشگاهوزش ما در ـآماینکه ه به ـها با توجبررسی

بایستی افی نیست و میک ،متعددي روبرو هستندهاي چالش

اینکه طراحی و نظر به  .تر در این زمینه وارد عمل شدگسترده

ولین دانشگاه به وهاي آموزشی از طرف مساجراي برنامه

زنان و  ،داخلی )اطفال، ماژور هايخصوص در بخش

درصد آموزش خود را در  60که فراگیران بیش از  (جراحی

 باشد،اي میهمیت ویژهداراي ا ،بینندها آموزش میاین بخش

وضعیت موجود  لذا در این تحقیق برآن شدیم تا با بررسی

هاي آموزش بالینی از دیدگاه فراگیران و اساتید در بخش

بتوانیم گامی موثر در ارتقاي سطح سالمت مردم و  ،ماژور

 افزایش اعتبار علمی دانشگاه برداریم. 

 

 روش بررسي

که با شناخت بود فی توصی يپژوهش حاضر یك مطالعه    

کارورزان  وضعیت موجود آموزش بالینی از دیدگاه کارآموزان،

راهکارهاي احتمالی جهت دستیابی به وضعیت  يارایهو 

را مورد بررسی قرار  مطلوب و ارتقاي کیفی آموزش بالینی

هاي درصد آموزش بالینی در بخش 60به اینکه  داد. با توجه

مورد مطالعه در این تحقیق  يجامعهگیرد ماژور صورت می

 هاي ماژورعبارت بود از کارآموز و کارورز  که در بخش

(major) ،تعداد  مشغول بودند. (جراحی زنان و ،داخلی )اطفال

سال دوم نیم از هاافراد شاغل به تحصیل در این بخش

نفر  62نفر کارآموز و  78 نفر کارورز، 57) 90-91 تحصیلی

ها مشغول این بخش اساتید نیز در نفر از 50 .( بوددستیار

آماري تعیین  يبا توجه به اینکه جامعه. بودندفعالیت آموزشی 

شده در این تحقیق محدود بوده جهت افزایش اعتبار آن کل 

ابزار سنجش ،  افراد مورد نظر در این مطالعه شرکت داده شد.

هاي خودساخته بود که با توجه به فعالیت يپرسشنامه

 ،طور جداگانه طراحی و تنظیم گردیدههبخش ب آموزشی هر

ها به علت ولین آموزش بیمارستانوتوزیع پرسشنامه توسط مس

 ت علمی،ابین اعضاي هیارتباط مستقیم با فراگیران و اساتید 

 .شد ها انجامکارورزان و کارآموزان در آن بخش دستیاران،

هاي فعالیتمشخص  يحیطه 10در  مذکور يپرسشنامه

ی، یگزارش صبحگاهی، راند، آموزش سرپا شی شامل،آموز

کنفرانس بخش، کنفرانس  ،هاي بالینیمهارت ،ژورنال کالب

 cpc (Clinical-Pathological ،ییتموربیدمورتالیتی و 

Conference ) به همین منظور  .بودو ارزشیابی فراگیران

مورد مطالعه  ينفر از جامعه 39هاي مورد نظر بین نخست فرم

با جایگزینی توزیع شد و  حجم کل نمونه( درصد 10ود )حد

محاسبه  85/0لفاي کرونباخ میزان پایایی آن آبر اساس تعیین 

 .گردید

با جواب دادن به   شتامتیاز مربوط به خود را دا حیطههر 

ها از طرف فراگیران و اساتید میزان امتیاز  حیطهسواالت در 

تعیین کننده دست آمده هد که امتیاز بیآن مشخص گرد

البته الزم به  د.بول و مطلوب گروه مورد نظر آوضعیت ایده

هدف  بر اساس یك را هاذکر است محقق امتیازبندي حیطه

ن ـبه همی .نمایدکه وضعیت مطلوب را تعیین می دونمتعریف 

م ـدي و تنظیـبنس از طبقهـات وارد پـاطالع میانگین منظور

مستقل  tو از طریق آزمون  محاسبه ع فراوانیـوزیت و داولـج

مورد میانگین متغیرهاي کمی با توزیع نرمال  يبراي مقایسه

 آزمون قرار گرفت.

 

 هایافته

دانشجویان تعداد پاسخ دهندگان بر اساس نتایج پژوهش     

نفر کارآموزان  62پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

را شامل  اتیداس نفر 36و  نفر دستیاران 62 ،نفر کارورزان 57،

 (major) هاي ماژوردر بخش 1با توجه به جدول  شد.می

گزارش  يدر حیطه زنان و جراحی( داخلی، )اطفال،

 .دادند بخش جراحی بهفراگیران  را امتیازبیشترین صبحگاهی 

دستیاران  ،درصد 83کارورزان  ،درصد 82 به ترتیب کارآموزان

 .شدب را شامل میمطلو ياز نمره درصد 81 اساتیددرصد،  88
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 از دیدگاه فراگيران و اساتيدها به تفكيك حيطه های ماژورامتيازات بخش :1جدول

 نام متغيرها     
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 208            126 لاطفا
(61%) 

159         325 
(49%) 

98            312 
(31%) 

111        195 
(57%) 

34          117 
(29%) 

5/30         104 
(29%) 

6           52 
(12%) 

8        65 
(12%) 

37            182 
(20%) 

  

 داخلي
248           352 

(70%) 
285          418 

(68%) 
126           264 

(48%) 
124        264 

(47%) 
93          198 

(47%) 
5/39         176 

(22%) 
5          110 

(5%) 
6         110 

(5%) 

72            308 
(23%) 

  

 جراحي
128            156 

(82%) 
69            195 

(35%) 
5/134        234 

(57%) 
92          156 

(59%) 
33           91 

(36%) 
8              104 

(8%) 
47         78 

(60%) 
16      117 

(14%) 
60            182 

(33%) 
  

 زنان
5/208         280 

(74%) 
109          210 

(52%) 
165          420 

(29%) 
95          210 

(45%) 
5/38         70 

(55%) 
5/26           70 

(38%) 
62                         210 

(30%) 
5/17           84 

(21%) 
  

  25/24 25/15 75/26 25/24 75/41 52 25/41 51 75/71 ميانگين درصد

رز
رو

كا
 

 اطفال
113            176 

(64%) 
96            275 

(35%) 
54             198 

(27%) 
79          165 

(48%) 
13           99 

(13%) 
5              88 

(6%) 
1          44 

(2%) 
3          55 

(5%) 
21            154 

(14%) 
24          66 

(36%) 

 داخلي
145            224 

(65%) 

159          258 

(62%) 

87             168 

(52%) 

90          168 

(54%) 

58          126 

(46%) 

5/33         112 

(30%) 

20        70 

(29%) 

24        70 

(34%) 

49            196 

(25%) 

79         84 

(94%) 

 جراحي
200           240 

(83%) 

142          300 

(47%) 

198           360 

(55%) 

136        240 

(57%) 

47          140 

(26%) 

58            160 

(36%) 

36       120 

(30%) 

5/35   180 

(20%) 

42            280 

(15%) 

57        120 

(48%) 

 زنان
197           264 

(75%) 

77            180 

(43%) 

97             240 

(40%) 

116        264 

(44%) 

64           84 

(76%) 

5/42          84 

(51%) 

20                     180 

(11%) 

5/14           36 

(40%) 

67          96 

(70%) 

 62 5/23 20 18 75/30 75/42 75/50 5/43 75/46 75/71 ميانگين درصد

ار
ستي

د
 

 اطفال
136           208 

(56%) 

119          312 

(38%) 

105           286 

(37%) 

43          165 

(25%) 

61          117 

(52%) 

55            104 

(53%) 

16         52 

(31%) 

30       65 

(46%) 

55            195 

(28%) 

62          78 

(79%) 

 داخلي
241           352 

(68%) 

275          418 

(66%) 

134           242 

(55%) 

149        264 

(56%) 

142        198 

(72%) 

5/128       176 

(73%) 

54       110 

(49%) 

48      110 

(44%) 

86            330 

(26%) 

78        133 

(59%) 

 جراحي
132            168 

(88%) 

96            210 

(46%) 

145           224 

(65%) 

67          168 

(40%) 

27           98 

(28%) 

67            113 

(60%) 

29         84 

(35%) 

16      126 

(13%) 

66            196 

(34%) 

63          84 

(75%) 

 زنان
215           286 

(75%) 

82           195 

(42%) 

5/72          195 

(37%) 

5/75       234 

(32%) 

64           91 

(70%) 

64            130 

(49%) 

44                       195 

(23%) 

27              39 

(69%) 

5/68      130 

(53%) 

 5/66 25/39 5/31 5/34 72/58 5/55 25/38 5/48 48 75/71 ميانگين درصد
يد

سات
ا

 

 اطفال
145           224 

(65%) 

250          336 

(74%) 

235           392 

(60%) 

81          210 

(39%) 

94          126 

(75%) 

63            112 

(56%) 

11         56 

(20%) 

25       70 

(36%) 

110           210 

(52%) 

57          84 

(68%) 

 داخلي
139            192 

(72%) 

177          300  

(59%) 

96             126 

(71%) 

114        144 

(79%) 

71          108 

(66%) 

83              96 

(86%) 

33         60 

(55%) 

30       60 

(50%) 

89            180 

(49%) 

56          72 

(78%) 

 جراحي
39               48 

(81%) 

42             60 

(70%) 

60              64 

(94%) 

39            48 

(81%) 

14           28 

(50%) 

25              32 

(78%) 

8           24 

(23%) 

5/13    36 

(38%) 

12              56 

(21%) 

10          24 

(42%) 

 زنان
90             132 

(68%) 

51             90 

(57%) 

5/85          144 

(60%) 

5/72       108 

(67%) 

31           42 

(74%) 

24              60 

(40%) 

36                        90 

(40%) 

5/7             18 

(42%) 

36         60 

(60%) 

 62 41 41 5/34 65 25/66 5/66 25/71 65 5/71 ميانگين درصد
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کارآموزان  دادند.یران گفرا يامتیازبیشترین  راند يدر حیطه

در بخش  درصد 66دستیاران  ،درصد 62کارورزان  ،درصد 68

از  درصد 74اساتید بخش اطفال و امتیاز  بیشترینداخلی 

اساتید امتیاز بیشتري نسبت به  ،شدمطلوب را شامل می ينمره

هاي که در بین بخش بطوري .دشتنفراگیران در این حیطه دا

این حیطه و اساتید بخش اطفال داخلی بخش ماژور فراگیران 

 .را مطلوب دانستند

به فراگیران امتیاز رین ـبیشت وزش سرپاییـآم يدر حیطه

 55 کارورزان ،درصد 57 کارآموزان .دادند بخش جراحی

توان که می درصد 94 اساتید و درصد 65دستیاران ،درصد

اساتید امتیاز بیشتري نسبت به فراگیران در این رفت نتیجه گ

و اساتید  فراگیران، اي ماژورـهدر بین بخش .حیطه دادند

 يحیطه .دانستندمطلوب میرا حیطه  اینبخش جراحی 

 براي  وجود برنامه مدون -1شامل  آموزش بالینیهاي مهارت

 procedure  هاي الزم براي مشخص بودن حداقل -2ها

آموزش  يمشخص بودن نحوه -3ارت بالینی کسب مه

امتیاز  بیشترین .باشدولیت آموزش میومس -4ها مهارت

 57 کارورزان ،درصد 59 کارآموزاناین حیطه،  درفراگیران 

 بیشترین امتیاز به بخش جراحی، درصد 81اساتید  ،درصد

مطلوب را شامل  ياز نمره درصد 56بخش داخلی  دستیاران

در بین . این حیطه دادند بهمتیاز بیشتري اساتید اشود می

هاي ماژور کارآموزان و کارورزان و اساتید بخش بخش

را ولی دستیاران بخش داخلی  ،مطلوب رااین حیطه  جراحی

  .دانستندمناسب 

 -2دفعات برگزاري  -1شامل  که کنفرانس بخش يدر حیطه

 ران را شاملـگرفتن بازخورد از فراگی -3 برگزاري ينحوه

 55 کارآموزانه، ـبه این حیط فراگیرانامتیاز بیشترین  .شدمی

بیشترین  صددر 72دستیاران  ،درصد 76کارورزان ، درصد

از  درصد 75اساتید بخش اطفال و بخش داخلی امتیاز را به 

با توجه به نتایج در بین  .شودمیرا شامل  مطلوب يرهـنم

زنان این  هاي ماژور کارآموزان و کارورزان در بخشبخش

ولی دستیاران بخش داخلی و اساتید بخش  ،حیطه را مطلوب

 . ندشتاطفال نظر مناسبی نسبت به این حیطه دا

به این  فراگیران امتیازبیشترین  ژورنال کالب يدر حیطه

بیشترین  درصد 51کارورزان  ،درصد 38 کارآموزانحیطه، 

 درصد 86 اساتید و درصد 73 دستیاران ،امتیاز به بخش زنان

اساتید امتیاز  .دشورا شامل می مطلوب ياز نمرهبخش داخلی 

-در بین بخش این حیطه دادند، بهبیشتري نسبت به فراگیران 

را این حیطه هاي ماژور کارآموزان و کارورزان بخش زنان 

مطلوب دانستند، ولی دستیاران و اساتید بخش داخلی نظر 

 .مناسبی نسبت به این حیطه داشتند

 حیطه،این به  فراگیرانامتیاز بیشترین  CPCه در حیط

بیشترین امتیاز را  درصد 30در  کارورزان، درصد 60کارآموزان 

 درصد 55 اساتیدو  درصد 49 دستیاران ،به بخش جراحی

اساتید و  .شودمطلوب را شامل می ياز نمرهبخش داخلی 

هاي ر بین بخشد .این حیطه دادند بهدستیاران امتیاز بیشتري 

ماژور کارآموزان و کارورزان بخش جراحی این حیطه را 

بخش داخلی نظر مناسبی و اساتید مطلوب ولی دستیاران 

 نسبت به این حیطه داشتند. 

به  فراگیرانامتیاز بیشترین ی یتمورتالیتی و موربید يدر حیطه

بخش کارورزان ، درصد 30بخش زنان  کارآموزان ،این حیطه

 ياز نمره درصد 46ن بخش اطفال دستیارا ،درصد 34داخلی 

در بخش  امتیاز اساتید بیشترین شود.مطلوب را شامل می

اساتید امتیاز  .شدمطلوب را شامل می ينمره درصد 50داخلی 

ورزان هاي ماژور کاربخش بین در .این حیطه دادندبه بیشتري 

حیطه را مطلوب ولی دستیاران بخش  این داخلی اساتید بخش و

 داشتند. حیطه این به نسبت مناسبی نظر زنان بخش کارآموزان و اطفال

به این فراگیران امتیاز بیشترین  فراگیرانارزشیابی  يدر حیطه

بخش  کارورزان ،درصد 33بخش جراحی  کارآموزان ،حیطه

 ياز نمره درصد 69دستیاران بخش زنان  ،درصد 40زنان 
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بخش اطفال امتیاز اساتید بیشترین شود. مطلوب را شامل می

اساتید امتیاز  .شوداز نمره مطلوب را شامل می درصد 52

هاي ماژور در بین بخش .این حیطه دادند بهبیشتري 

کارآموزان بخش جراحی، کارورزان و دستیاران بخش زنان 

این حیطه را مطلوب، ولی اساتید بخش اطفال نظر مناسبی 

 نسبت به این حیطه داشتند.

 94با بخش داخلی  درکارورزان  ،یپرونده نویس يدر حیطه

را  بیشترین امتیاز درصد 79با بخش اطفال دستیاران  و درصد

بیشترین نیز  درصد 78داخلی با بخش اساتید  .دادنشان 

 .دادامتیازات را نشان 

 باشد براي دانشجویان پزشکی مقطع الزم به توضیح می

 

 يمرحله ،بودندبالینی  يکارآموزي به علت اینکه مراحل اولیه

 .دادندپرونده نویسی را انجام ن

امتیازات بدست آمده بـین فراگیـران و اسـاتید در     2دول درج

بیشـترین امتیـاز بـه آمـوزش     اساتید بـا دادن   ،هاي ماژورگروه

 .را دارنـد بالینی بیشـترین رضـایت منـدي از آمـوزش بـالینی      

-دستیاران بیشترین رضایت مندي از آموزش بـالینی در گـروه  

ــاي  ــارورزان و   ه ــه ک ــی و جراحــی نســبت ب ــال و داخل اطف

منـدي از  کـارورزان نیـز بیشـترین رضـایت     .نـد دداکارآموزان 

هاي داخلی و جراحی و زنان نسبت به آموزش بالینی در بخش

کارآموزان کمترین رضایت مندي از آمـوزش   .دارند کارآموزان

 .دهدمینشان بالینی نسبت به کارورزان و دستیاران و اساتید 

 از دیدگاه فراگيران و اساتيدبه تفكيك  های ماژورمجموع امتيازات بخش:2جدول  

ف
ردی

 

 متغيرها

 اطفال

 

N=51 

ب
مطلو

 

 داخلي

 

N=64 

ب
مطلو

 
 جراحي

 

N=51 

ب
مطلو

 

 زنان

 

N=51 

ب
مطلو

 

از
متي

ا
صد 

در
 

از
متي

ا
صد 

در
 

از
متي

ا
صد 

در
 

از
متي

ا
صد 

در
 

 1554 46 722 1313 45 5/587 2200 45 5/998 1560 39 5/609 كارآموزان 1

 1428 49 695 2140 44 5/951 1476 50 5/744 1320 31 409 كارورزان 2

 1495 48 5/712 1470 48 708 2332 57 5/1335 1582 43 682 دستياران 3

 744 58 5/433 420 63 5/262 1348 66 888 1820 59 1071 اساتيد 4

 
 

 
 های اطفال و داخلي از دیدگاه فراگيران و اساتيدمجموع امتيازات بخش ی: :مقایسه3جدول

 های     ماژورنام گروه

 مقطع

 داخلي اطفال
 

P انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين 

 P =27/0 16/99 94/110 30/56 72/67 كارآموز

 P =11/0 90/47 45/74 68/41 90/40 كارورز

 P =025/0 19/75 55/133 14/39 20/68 دستيار

 P =54/0 93/45 80/88 31/81 10/107 اساتيد
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مستقل بین میانگین داخلـی    tدر جدول فوق بر اساس آزمون

وزان و کارورزان تفـاوت معنـی داري   دگاه کارآمو اطفال از دی

ـ از د ولـی  ( < 05/0P ) مشـاهده نگردیـد.   بـر   دسـتیاران دگاه ی

مستقل بین میـانگین داخلـی و اطفـال تفـاوت       tاساس آزمون

 (3)جدول  معنی داري مشاهده گردید.

 

 های زنان و جراحي از دیدگاه فراگيران و اساتيدمقایسه مجموع امتيازات بخش :4جدول 

 های ماژورنام گروه

 مقطع

 جراحي زنان
 

P 
 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 P =38/0 51/45 28/65 43/68 25/90 كارآموز

 P =54/0 06/67 15/95 83/55 22/77 كارورز

 P =71/0 03/43 80/70 67/53 17/79 دستيار

 P =058/0 72/17 25/26 66/28 17/48 اساتيد

 

مستقل بین میانگین گروه   tدر جدول فوق بر اساس آزمون

زنان و جراحی از دیدگاه کارآموزان و کارورزان و دستیاران 

لی از دیدگاه و < p)05/0 ) تفاوت معنی داري مشاهده نگردید.

مستقل بین میانگین گروه زنان و   tاساتید بر اساس آزمون 

 (4)جدول  .جراحی تفاوت معنی داري مشاهده گردید

 

 بحث

اساتید بیشترین امتیاز را به  فراگیران و دادها نشان یافته   

اي زمان راد و مطالعه .ش صبحگاهی دادندرحیطه گزا

 3/43رورزان بخش داخلی کارآموزان و کا ،داد نشانهمکاران 

مندي در بیشترین رضایت درصد 8/33و بخش اطفال  درصد

 بهبیشترین امتیاز با مطالعه حاضر  ،گزارش صبحگاهی داشتند

کارآموزان نظرات دادند همخوانی ندارد ولی با بخش جراحی 

به گزارش  مطلوبیامتیاز اطفال و  بخش داخلیو کارورزان 

افشاري و  يمطالعه .(7)صبحگاهی دادند مطابقت دارد

ها و رزیدنت درصد 68اساتید،  درصد 91 همکاران نشان داد

کارورزان گزارش صبحگاهی را خوب ومتوسط  درصد 52

 دستیاران و اساتید  و ،کارورزان کارآموزان نظراتبا  ذکر نمودند،

 (.8همخوانی دارد) دادند صبحگاهی بیشترین امتیاز را به گزارش

فراگیران  .این دادندبه اتید امتیاز بیشتري اس راند، يحیطه

 ،ددانرا مطلوب می آنبخش داخلی و اساتید بخش اطفال 

 52اساتید ، درصد 68نشان داد صادقی و همکاران  يمطالعه

 ها  کیفیت برگزاري راندانترن درصد 48 ها ورزیدنت درصد

 48 دستیاران ،درصد 65 با نظرات اساتید مطلوب دانستند. را

هاي ماژور برگزاري راند بخش  درصد 47و کاروزان  صددر

 (.9را مطلوب دانستند مطابقت دارد)

این دادند،  بهامتیاز بیشترین ، اساتید آموزش سرپایی يحیطه

مطلوب دانستند. را آن فراگیران واساتید بخش جراحی 

ولیت آموزش در وبیشترین امتیاز فراگیران مربوط به مس

اي زمان راد و مطالعه باشد.یران میدرمانگاه وحضور فراگ

بخش جراحی درمانگاه میزان رضایت مندي در همکاران 

کارآموزان و کارورزان  نظراتبا  ،داد نشان درصد 9/32سرپایی 

 (.7دادند همخوانی ندارد)به بخش جراحی  بیشترین امتیاز

ت ـمیزان رضای ،احمدي نژاد و همکاران نشان داد يمطالعه

و  درصد 8/38از آموزش بالینی  کارآموزان کامل یا نسبی

  52ی ـالینـوزش بـو آم دـــدرص 52ی ــوزش درمانگاهــآم
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 (.10) ی داردـوانـحاضر همخ يهـبا مطالع  بوده است درصد

 ینبه ا بیشتري اتید امتیازاس، آموزش بالینیهاي حیطه مهارت

ا آن ر دادند، کارآموزان و کارورزان و اساتید بخش جراحی

 دانند.می تر دستیاران بخش داخلی را مناسب مطلوب دانستند،

، کارآموزان در انجام نشان دادرضا قادري و همکارانش  مطالعه

ها اغلب ضعیف بوده یا آموزش الزم توسط اساتید مهارت

نشده بود، ولی اغلب کارورزان شخصا توانایی انجام آن  ارایه

امتیاز  درصد 52حاضر کارآموزان  يبا مطالعه را داشتند

وضعیت بهتري نسبت به کارورزان و دستیاران دارند همخوانی 

عملکرد  ،نشان داد اي غفاریان و همکارانشمطالعه (.11)ندارد

بخش داخلی کمترین  اساتید بالینی، بخش اطفال بیشترین و

بعداز  فراگیرانامتیاز را داشت، با این مطالعه  بخش اطفال 

 درصد 47و درصد 57اي بالینی هگزارش صبحگاهی، مهارت

 ،با کارآموزان مطابقت دادند،را از بیشترین مطلوبیت یاز امت

 انکارورز ،غفاریان مطالعه مطابقت ندارد، انولی با کارورز

عملکرد اساتید بالینی را نامطلوب ارزیابی  انبیشتر از کارآموز

امتیاز بیشتري از  درصد 52کارآموزان  نظراتبا  کردند

 (.12) کسب نمودند همخوانی دارد درصد 75/50 کارورزان

این دادند، به کنفرانس بخش، اساتید امتیاز بیشتري  يحیطه

را مطلوب دانستند،  آنکارآموزان و کارورزان بخش زنان 

 دستیاران بخش داخلی و اساتید بخش اطفال نظر مناسبی

دانشجویان  داداي مجتبایی و همکاران نشان مطالعه .دارند

دانند را قابل استفاده نمی هفتگی هااز کنفرانس درصد 50 زبیش ا

 درصد 75/41کارآموزان در کنفرانس بخش با کسب  نظراتبا 

امتیاز کمترین  درصد 75/42وکارورزان در کنفرانس بخش با 

 (.13) را اخذ نمودند همخوانی دارد

 این دادند،به ژورنال کالب، اساتید امتیاز بیشتري  يحیطه

را مطلوب دانستند،  آنان و کارورزان بخش زنان کارآموز

 ايمطالعه دستیاران و اساتید بخش داخلی نظر مناسبی داشتند.

ها ز ژورنال کالبا درصد 50که  دادمجتبایی و همکاران نشان 

کارآموزان  نظراتدانند با را قابل استفاده براي دانشجویان نمی

و  درصد 25/24در ژورنال کالب با و کارورزان  به ترتیب 

 (.13) داردنهمخوانی  ،از امتیاز را اخذ نمودند درصد 75/30

 این دادند،به امتیاز بیشترین ، اساتید و دستیاران CPC يحیطه

 را مطلوب دانستند، آنکارآموزان و کارورزان بخش جراحی 

 يحیطه .ی داشتندـدستیاران و اساتید بخش داخلی نظر مناسب

 آن، کارورزان و اساتید  بخش داخلی ییتمورتالیتی و موربید

دستیاران بخش اطفال و کارآموزان بخش  دانستند،را مطلوب 

 جاللیاي مطالعه به این حیطه داشتند.  تري زنان نظر مناسبی

و همکاران نشان داد فراگیران اثر بخشی و جذابیت کنفرانی 

 درصد 95مورتالیتی و موربیدیتی را بسیار خوب و حدود 

نظرات با  ،نداعالم نمودد را از این حیطه ندي خومرضایت

 ،دانندفراگیران وضعیت آموزشی را در این حیطه مناسب نمی

  .(14) همخوانی ندارد

به ، اساتید امتیاز بیشتري هاارزشیابی فراگیران بخش يحیطه

این دادند، کارآموزان بخش جراحی، کارورزان و دستیاران 

نظر نیز تند، اساتید بخش اطفال دانسرا مطلوب  آنبخش زنان 

 یشترین امتیاز از نظر کارآموزان، کارورزان،بمناسبی  داشتند .

ارزشیابی دانش و ارزشیابی  مربوط بهدستیاران و اساتید 

 .ادرا نشان دمهارت 

و  درصد 94بخش داخلی پرونده نویسی کارورزان  يحیطهدر 

  .دادند بیشترین امتیاز را درصد 79بخش اطفال دستیاران 

 درصد 78 ،اي باال غفاري وهمکاران انجام گردیدمطالعه

که  فراگیران به اصول پرونده نویسی آگاهی ضعیفی دارند

ی از انها نشهاي پزشکی در بیمارستانناقص بودن پرونده

آگاهی ضعیف فراگیران نسبت به اصول و فنون پرونده نویسی 

 .(15) باشد با این مطالعه همخوانی نداردمی

 درصد 3/52وهابی و همکارانش نشان داد  احمد يمطالعه

 درصد 2/72مدرسین از امکانات موجود آموزشی ناراضی و 

 دهندولین به مشکالت آموزشی کمتر اهمیت میومعتقدند مس

آموزشی کمتر مورد توجه  يها در ارزشیابی برنامهو نقش آن

که وضعیت  حاضر يهمطالعدیدگاه اساتید در با  ،گیردقرار می
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 (.16) همخوانی ندارد ،دانندآموزشی را بهتر از فراگیران می

 درصد 57محمدحسن شیخها و همکارانش نشان داد  يمطالعه

هاي بیمارستانی با دانشجویان آموزش بالینی در بخش

 عملکرد اساتید، باشند غالبا دانشجویان،مشکالت روبرو می

 ،مکانات را متوسطدستیارها و سیستم آموزشی را خوب ولی ا

 ارزیابی دانشجو را ضعیف ارزیابی کردند، يعملکرد و نحوه

با این  ،باشدمطلوبی برخودار نمی تضعیلذا آموزش از و

دانند مطالعه که فراگیران غالبا وضعیت آموزش را مطلوب نمی

 نشانرك یراقی و همکارانش گ يمطالعه (.17) مطابقت دارد

در  و کارورزان متوسط از نظر وضعیت آموزش دستیارانداد، 

 يبا مطالعه راضی نبودند آنانبخش جراحی از آموزش 

نسبت به کارورزان و دستیاران امتیاز مطلوب تري  ،حاضر

 (.18) همخوانی ندارد دادند بالینی  آموزش کارآموزان به وضعیت

دو نظرات  ،و اساتید هاي متفاوت فراگیرانبا توجه به دیدگاه

ولی  باشد،گزارش صبحگاهی یکسان می يحیطهدرگروه 

دانند، ممکن  می آموزش بالینی را مطلوب بطور کلی اساتید

است این تغییر دیدگاه، به علت قرار گرفتن فراگیران در 

مطلوب  طرفیو از  هاانتظارات باالي آنو مراحل یادگیري 

 ایجاد شده يعنوان آموزش دهنده بودن آموزش براي اساتید به

نظرات واقعی مطالعات بیشتري  سنجشهتر است براي باشد، ب

 د.ددر این زمینه انجام گر

 

 گيرینتيجه

و وضع موجود )امتیاز  شکاف و فاصله بین وضع مطلوب   

 شود البتههاي آموزشی دیده میحیطه يهکسب شده ( در هم

ها ها این شکاف کمتر ولی در برخی حیطهدر برخی حیطه

ده است که حاکی وضعیت مشاهده ش ترشکاف عمیق

 باشد.نامطلوب در آموزش بالینی می

از نیازهـاي جامعـه    ت یکـی ـسالم ياـه ارتقـاینک ه بهـبا توج

بایسـتی بـه آن    مـی  باشد آموزش بالینی دانشجویان پزشکی می

 ارتقـا  ، یـوب بـودن آمـوزش بالینـ   ـنامطلـ  د،ـو باشنـپاسخگ

در  داد، واهدـر قـرار خـ  ـثیـ ات تـان تحـ ـت جامعه نشـ ـسالم

شـود برنامـه ریـزان آموزشـی جهـت      همین راستا پیشنهاد مـی 

ــازنگري ــه در ب ــاي آموزشــی وبرنام ــارگیري روش  ه ــاي بک ه

آموزشی مناسب براي کارآموزان و کارورزان از طـرف اسـاتید   

هاي مستمر از آمـوزش و در نهایـت   انجام ارزیابی ودستیاران،

ارت خـود را  سطح انگیزش فراگیران جهت افزایش مه يارتقا

 طلبد.می
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