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  1384 - شهركرديعلوم پزشك  دردانشگاهيكيفيت آموزش دوره بالين
  

  )Ph.D( 1 رزاديت اهللا شي ، هدا)Ph.D( 2ي ، معصومه معز)Ph.D (1 *بهنام زمان زاد

  يمنولوژاي و يولوژيكروبي گروه م، شهركرد دانشگاه علوم پزشكي - 1
   مركز توسعه آموزش پزشكي،شهركرد دانشگاه علوم پزشكي  - 2
  

  ده يچك
شود  اهميت كـار يـك پزشـك و     ي امروز محسوب م  ياي علم در دن   يها  بخش نيتر پويايي علم پزشكي كه از زمره مهم       :سابقه و هدف  

  سـطح    ءمندي و عوامل موثر بر ارتقـا       ه منظور ارزيابي ميزان رضايت    اين مطالعه ب  . سازد بالطبع شيوه آموزش پزشكي را حائز اهميت مي       
 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  انجام       يني بال يها  پزشكي از آموزش ارائه شده در بخش       ته كارآموزان و كارورزان باليني رش     يمند تيرضا
  .رفتيپذ

 دانـشگاه علـوم پزشـكي     يويان كـارآموز و كـارورز پزشـك        نفر از دانشج   77 ، نظرات    يلي تحل -يفي مطالعه توص  نيدر ا : ها  و روش  مواد
 رامـون ي پ ينامه كه شامل سواالت     و بخش بهداشت دانشگاه در قالب يك پرسش        يني بال يها شهركرد در مورد آموزش ارائه شده در بخش       

رود بـه دانـشگاه، نمـره       ، سـال و     شامل سـن و جـنس      ي اطالعات زي و ن  يني بال يها موزش مهارت آ و   ليني مختلف با  يها نحوه آموزش  بخش   
مندي دانشجويان به صورت سه معيار زيـاد، متوسـط و كـم ارزيـابي      رضايت. دي گرديانترني بود جمع آور    امتحان علوم پايه و امتحان پره     

 ييها  مورد نظر و راه حليها  از بخشتي عدم رضااي تي بر رضايل خود مبني درخواست شد كه دال انينامه از دانشجو   در پرسش . ديگرد
اطالعات بدست آمده پس از كد بندي وارد نرم افزار آمـاري    .  ندي در بهبود روند آموزش موثر باشند ذكر نما        تواند يكه به نظر آنان م    

SPSS              شده و تجزيه وتحليل اطالعات با استفاده از تست هاي آماري مجذور Chi       آزمون آناليز واريانس يك طرفه ،)ANOVA (   و آمـار
  .توصيفي صورت گرفت

:  نسبت به دوره هاي آموزشي ذكر شده به صـورت زيـر نـشان داد   ادي را در حد زانيمندي دانشجو نتايج بدست آمده رضايت : نتايج
، %8/54، گوش و حلق و بينـي      %5/36، اعصاب   %5/54، عفوني   %3/6، طب زنان    %5/17، طب اطفال    %4/27، مباني جراحي    %7/25طب داخلي   

ـ %. 4/17ها   و آموزش مهارت  % 6/17، بهداشت   %3/6، اورولوژي   %7/37، روانپزشكي   %2/21ها   ، مسموميت %5/47چشم پزشكي     نيتـر  شيب
ـ زي مربوط به و   ي و در بخش جراح    ي گزارش صبحگاه  ي و اطفال مربوط به برگزار     ي داخل يها  در بخش  يمند تي رضا زانيم  درمانگـاه   تي

ـ  منيتر كمش زنان در بخ.  بخش بودي تئوريها  و در درجه بعد مربوط به كالس     ييسرپا  از درمانگـاه  اني را دانـشجو يمنـد  تي رضـا زاني
ـ  و اعـصاب بـه ترت      يپزشـك   روان ،ي، عفون يني گوش و حلق و ب     يها  بخش نوري م يها در بخش .  متذكر بودند  ي تئور يها  و كالس  ييسرپا  بي

 ارتبـاط  حـصيلي و جـنس و مقطـع ت   منـدي از آمـوزش بـاليني بـا سـن             ميزان رضايت  . را جلب نمودند   اني دانشجو يمند تي رضا نيتر شيب
ميـزان   .داري بـيش از كـارآموزان بـود        هـا در كـارورزان بـه طـور معنـي           منـدي از دريافـت مهـارت       دار نداشت ولي ميزان رضايت     معني

  .اينترني ارتباط معني دار داشت مندي از بخش زنان با نمره علوم پايه و پره رضايت
 يهـا   و كـالس يي سـرپا يهـا   درمانگـاه ،ي آموزشـ ي به رانـدها ي از عدم توجه كافاني ماژور دانشجويها در بخش : گيري  ونتيجه بحث

 و  هـا  تيمـسموم   باال از بخش زنان،    يتينارضا.  آنان همراه است   ي باال يمند تي با رضا  يدر مقابل گزارشات صبحگاه   .  هستند ي ناراض يتئور
، توجـه خـاص      يني بـال  يهـا   مهـارت  يها  از مجموعه آموزش   ماني انجام زا  تيري و مد  ي و لوله گذار   اي اح مات آموزش اقدا  زي و ن  ياورولوژ
  .دينما ي را طلب مي آموزشزانيبرنامه ر

  
  . شهركرديمندي، دانشجويان پزشكي ،دانشگاه علوم پزشك ، رضايتيآموزش پزشك: هاي كليدي واژه

  
هـاي   هاي طب بـاليني و تغييـر مراقبـت         افزايش پيچيدگي   مقدمه

  Email: Bzamanzad@yahoo.com              0381-3334911 :نمابر  09131815136 :تلفنمسئول،  نويسنده*
  24/11/1386 :      تاريخ پذيرش14/9/1386: تاريخ دريافت
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پزشكي همگي به تقاضاي فـراوان از پزشـكان آينـده افـزوده             
تـري بـر افـزايش       امروزه در نظام پزشكي تاكيـد بـيش       . است

مهارت در تفكر، تجزيه و تحليل، طرح سئوال، حـل مـساله و             
در گسـتـره بالـيـنـي هــدف     . ]1[مردم وجود دارد    ارتباط با   

اتـاق  . است (Clinical Competence) نـهـايـي كسب تبـحـر
ــاه، بخــش  ــس، درمانگ ــل، اورژان ــژه،   عم ــت وي ــاي مراقب ه

هـاي   هـاي درسـي در محـيط       هاي خصوصي و كالس    كلينيك
 كـسب مهـارت حـل مـشكالت و يـادگيري      يها باليني عرصه 

  الگـوي    ديهاي عملي با   آموزش مهارت در  .  ]2[باليني هستند   
 ارائه شود به طوري كه در اين الگو آنچه كه           شجومهارت به دان  

رود، به طور موثر و كامل نشان داده شود          از دانشجو انتظار مي   
 نظارت و ارزيابي كافي بر روي فعاليت او انجـام           نكهي ا تاًيو نها 
هـاي متـداول ارزيـابي در آمـوزش پزشـكي            روش. ]1[شود  

 GRS: Global Rating)  شامل معيارهاي سنجش كليعموالًم

Scales)مــشاهده مــستقيم ، (Direct Observation) آزمــون ،
هـاي چنـد    ، آزمـون  (Essay) )توصيفي(شفاهي، امتحان كتبي 

 درمـاني   – بـه مـشكالت تشخيـصي        يدگياي، روش رس   گزينه
، آزمون سه   (PMP: Patient Management Problems) بيمار
 Objective stractured,،  (Triple jump exercise) اي لهمرح

clinical  Examinationارايــه مجموعــه كــار(Portfolio)   ،
  و  بررســي پرونــده بيمــار (Log book) كتابچــه كــارورزي

 (Record Review) ، MEQ: Modified Essay Question 

 Objective Stractured Clinical (OSCE) و 

Examinations       هـاي ديگـر    يكـي از روش . ]3 [باشند يم
هاي فوق است مـرور   ارزيابي كه شايد بتوان گفت مكمل روش 

هـاي دانـشجويان پزشـكي، اسـاتيد و فـارغ            و بررسي ديدگاه  
هـاي ارائـه     هاي پزشكي در مورد آموزش     التحصيالن دانشكده 

ـ  در ا  يمطالعات متعدد . باشد شده در دانشكده پزشكي مي      راني
 به  كي انجام شده است كه هر       نهي زم نيط جهان در ا    نقا ريو سا 
ـ در  . انـد   در مقولـه آمـوزش پرداختـه       ها دگاهي از د  يبخش  كي
ـ  انجام شده اسـت م     ي كه در كراچ   يبررس  يمنـد  تي رضـا  زاني

 و  يني بـال  يهـا   سال آخر از آموزش بخش     ي پزشك انيدانشجو
ـ م.  مـورد سـنجش قـرار گرفـت        يبهداشت عمـوم    عـدم   زاني

ـ   ادي در مباحث    انيجو دانش يمند تيرضا  2/38-85 ني شده ب
 يني بال يها  آموزش مهارت  دگاهياز د . ]3[ ديددرصد برآورد گر  

 از  اني انجام شد دانشجو   ي كه در كشور بوسن    يگريدر مطالعه د  
 يتي ابراز نارضا  يني بال يها مشكالت موجود در آموزش مهارت    

 ي پزشـك  اني در صد از دانشجو    5/32 تنها   كه يبطور. نمودند  
ــال ــدامات احس ــر، دوره اق ــ آخ ــا اي ــده و تنه % 80 را گذران
در داخـل   .  ]4[ بوده انـد     يدي ور قاتي قادر به تزر   انيدانشجو

منـدي كـارآموزان و كـارورزان         مطالعه رضـايت   كيكشور، در 
هاي بستري اورژانس و سـرپايي       پزشكي از آموزش در بخش    

دانشجويان معتقد بودند كه با توجـه       . ديبيمارستان بررسي گرد  
ـ      به آنچه در آينده از نوع كار آن         امـر   دها مورد انتظار است باي

هاي سرپايي،   ها به درمانگاه   آموزش را از كنار تخت بيمارستان     
 ي در بررسـ   ].5[هاي اجتماعي كـشاند      مراكز بهداشتي و عرصه   

ـ  ا ي در دانـشگاه علـوم پزشـك       1381 كه در سال     يگريد  راني
نشجويان مورد مطالعه   انجام شد كيفيت آموزش باليني از نظر دا       

ـ  ن ي بررسـ  كيدر  . ]6[ ديدر حد نسبتا مطلوبي گزارش گرد       زي
نظرات كارورزان، اساتيد و فارغ التحـصيالن پزشـكي دربـاره           

 دياهميت و محتواي آموزشي مناسب بررسي شد و عنوان گرد         
هاي تئوري متفاوت با نوع آمـوزش        كه درگير بودن با آموزش    

ـ       باليني در هر زمان بر كارايي       ني فرد تاثير منفي داشـته وهمچن
بعـالوه  . ]7[ دانشجو گـردد     الينيتواند موجب اتالف وقت ب     يم

ــشجو ــرا   انيدان ــه ب ــه ك ــب آنگون ــوزش مطال ــدم آم  ي از ع
 عـدم پـرداختن   زيباشد و ن  ي الزم م  ندهي آ يا  حرفه يبرخوردها

 به آموزش ارتبـاط     ي، عدم توجه كاف   كيولوژيدميبه مباحث اپ  
اند و در مجموع      داشته تي شكا ي پزشك يها  و اورژانس  ماريبا ب 

ـ  با ينياند كه مباحث بال    ه نمود دهيابراز عق   ي در راسـتا   قـا ي دق دي
ـ  برنامـه ر   ندهي ا ي كار يها تي آنان در موقع   ازين  8[ گـردد    يزي
 اني دانشجو ي و بر رو   رجندي در ب  زكهي ن ي مشابه قيدر تحق . ]3و

ــك ــق و ب يپزش ــوش و حل ــي در بخــش گ ــت  ين ــام گرف  انج
 كه فراهم كردن تـسهيالت آموزشـي ماننـد          دييري گرد گ نتيجه

هـاي بـاليني، مركـز        بـاليني، كارگـاه مهـارت      وزشيكارگاه آم 
هاي آموزشي و كار عملي      هاي باليني و استفاده از فيلم      مهارت

تـر   زير نظر اساتيد، رسـيدن بـه اهـداف آموزشـي را مطلـوب             
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باحثي كه  ترين م  رسد از اصلي   ي به نظر م   نيبنابرا.  ]9[نمايد   مي
 بر  زي ن طالعات م ريو سا , دانشجويان به اجراي آن تصريح دارند     

اند آموزش بر پايه بحث درباره مشكالت باليني          نموده ديآن تاك 
خواهند در بحث هـا شـركت        همچنين دانشجويان مي  ( باشد يم

  ي برخـ  جيبـر اسـاس نتـا     . ]10و11و12[فعال داشـته باشـند      
ـ في ارتقـا ك   ي برا اني  درخواست دانشجو   ]13و14[مطالعات    تي

 در ابتـداي هـر دوره       كـه  اين اسـت     ينيآموزش در دروس بال   
هاي آموزشي و نحوه     درسي و هر درس، اهداف و برنامه ريزي       

  .ارزيابي آن درس برايشان تعيين گردد
 در جهـت    يزير  كه هر گونه برنامه    يي مجموع،  از آنجا    در
ـ في ك ءارتقا  در گـرو شـناخت مـشكالت،        يني آمـوزش بـال    تي
ـ  موجـود در س    يهـا  يكاست  و ها ينارسائ  دوره  ي آموزشـ  ستمي

باشد، مطالعه حاضـر     ي دوره م  ني ا اني دانشجو دگاهي از د  ينيبال
منـدي كـارآموزان و كـارورزان         ميزان رضـايت   نييبا هدف تع  

 در دانـشگاه  يني پزشكي از وضعيت آموزش پزشكي بـال    لينيبا
 سـطح   ء عوامل موثر در ارتقـا     يعلوم پزشكي شهركرد و بررس    

  . آنان انجام گرفته استيمند تيرضا
 
 
  ها واد و روشم

باشد كـه بـه       مي يلي تحل -اين مطالعه يك مطالعه توصيفي      
ـ مندي و ارز   تعيين ميزان رضايت    كـارآموزان و كـارورزان     يابي

 پزشكي پرداخته   ينيباليني پزشكي از وضعيت آموزش دوره بال      
جويان مدت زماني كـه از شـروع دوره كـارورزي دانـش           . است
 اف مـاه و بـا ميـانگين و انحـر      21 تا   9گذشت در محدوده     مي

كـارورزان طـول دوره     در مـورد    .  ماه بود  7/15±96/4معيار  
ـ  مـاه بـا م     17 تـا    2 آنـان    يكارورز ـ  و انحـراف مع    نيانگي    اري

 ي مورد بررسـ   اني دانشجو هي كل نيبنابر ا . ماه بود  72/4±5/10
  .ده بودند خود را گذرانيني ماه از دوره بال9حداقل 

گيري به روش سرشماري صورت گرفت و جمعيـت           نمونه
 نفري دانشجويان مقاطع كارآموزي و كارورزي پزشكي را         81

 نفر به دليل عدم احراز شرايط       5گرفت، كه ازاين تعداد      در برمي 
گـويي در   ورود به مطالعه در مطالعه وارد نشده و درصد پاسـخ     

ــصورت  77 ــده ب ــر باقيمان ــود % 100 نف ــنجش، .  ب ــزار س اب
گرساخته بود كه روايي صوري و محتوايي         پژوهش نامه رسشپ

از طريق مشاوره با كارشناسان آموزش باليني تاييد گرديـده و           
 78/0پايايي آن از طريـق بازآزمـايي بـا ضـريب همبـستگي       

نامـه بـصورت بـسته پاسـخ  طراحـي            پرسش .محاسبه گرديد 
س چنـد  منـدي از روش مقيـا   گرديده و جهت سنجش رضايت    

آمـوزش  . متوسـط، زيـاد، اسـتفاده شـد         كم، تاي بصور  درجه
 اطفـال،  جراحـي،  هاي ماژور شـامل داخلـي،      باليني در بخش  

و    ENTچـشم،  پزشكي، روان هاي مينور عفوني، و بخش زنان،
ضـمنا بـا    . گرفتـه شـد    ها در نظر   بخش مسموميت  آموزش در 

توجه به اينكـه آمـوزش كـارآموزي و كـارورزي در عرصـه              
گيرد و قـسمتي      صورت مي  بالينينيز در دوره    ) خش بهداشت ب(

هاي باليني دانشجو بـا محوريـت     از اين دوره به استفاده دانسته     
مندي از اين بخش نيـز   جامعه  اختصاص دارد سنجش رضايت  

نامـه نيـز بـه سـنجش       پرسش گريبخش د . در مطالعه وارد شد   
هـاي بـاليني كـسب شـده ماننـد           رضايت از آمـوزش مهـارت     

از  هـا  اين مهارت  .پرداخت مي.... نتوباسيون، احيا، تزريقات و   ا
دانشجويان و يـا پزشـكان  مقـاطع          طرق مختلف مانند اساتيد،   

هاي باليني قابل كسب اسـت    خودآموزي و مركز مهارت    باالتر،
نظـرات  .  كه البته در اين مطالعه روش كسب مهارت مهم نبـود          

آموزش ارائه شده از    مندي آنان از     دانشجويان و ميزان رضايت   
 پرسش نامه و بدون ذكر نام دانـشجويان جمـع           نطريق پر كرد  

نامـه سـوالي بـاز در مـورد       در انتهاي پرسش ضمناً. آوري شد 
ــدال ــشجويان از رضــالي ــ تي دان ــد تي عــدم رضــااي  از يمن

نظر   مورد نظر و راه موثر در بهبود روند آموزش در          يها بخش
 كد بنـدي وارد نـرم افـزار         هاي مربوطه پس از    داده. گرفته شد 

مندي دانشجويان  ارتباط ميزان رضايت. دنديگرد SPSS آماري
پاسخ دهنده به سواالت با فاكتورهاي سن، نمره امتحان علـوم           

هايي كه از شروع دوره  اينترني و تعداد ماه پايه، نمره امتحان پره 
از  گـذرد  مـي ) كارآموزي باليني يـا كـارورزي     (آموزش فعلي   

 و ارتبـاط بـا   (ANOVA) ن واريانس يـك طرفـه  طريق آزمو
كارآموزي يـا   ( تحصيلي در زمان پاسخگويي به سواالت        ورهد

و جنس با استفاده از آزمون مجذور كاي تجزيـه و            )كارورزي
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 در  05/0در اين مطالعه سطح معني داري آمـاري         . تحليل شد 
  .نظر گرفته شد

 
  نتايج

ا تكميـل   ر هـا  نامـه   نفر دانشجو كه پرسـش     77از مجموع   
هــاي  دختــر و ورودي ســال % 6/67پــسر و % 4/32نمودنــد 

 بـا   1378دانشجويان ورودي   .  دانشگاه بودند  1380 تا   1373
در رتبـه اول و دانـشجويان ورودي        %) 6/28(ترين تعداد    بيش

 1380و ورودي    %) 1/22 (1377، ورودي    %)7/24 (1379
  .در مراتب بعدي پاسخگويان قرار داشتند%) 9/16(

هار و دو دهـم درصـد از دانـشجويان كـارآموز             چ چهل و 
 71. بودنـد ) اينتـرن (كارورز باليني   % 8/55و  ) اكسترن(باليني  

گويان سن خود را نوشته بودند كه سن ايـن افـراد             نفر از پاسخ  
 سال با ميانگين و انحراف معيـار        30 تا   22ماري  آدر محدوده   

  . سال بود5/1±5/24
نامـه در محـدوده      پرسـش گويان بـه     نمره علوم پايه پاسخ   

ــاري  ــا 98آم ــار   170 ت ــراف معي ــانگين و انح ــا مي ــره ب  نم
نمره پره اينترني كارورزان پاسخگو به اين .  بود 9/15±4/131

 نمـره بـا ميـانگين و        160 تـا    85، در محـدوده آمـاري        سوال
نتايج بدسـت آمـده     .  قرار داشت  4/123±7/17انحراف معيار   

 ارائه شـده    1 و 2 ر جداول مندي دانشجويان د   از ميزان رضايت  
  .است

مندي از آموزش دروس باليني اصلي، شامل        ميزان رضايت 
داخلي، جراحي، اطفال و زنان در ميان كارورزان و كارآموزان          

منـدي   دار آماري نداشت ولي ميزان رضايت      يباليني تفاوت معن  
تـر از   در ميان كارورزان بـيش ) 3دول ج(ها   از دريافت مهارت  

 كه نتايج مربوط به اين قسمت به تفكيـك دوره           كارآموزان بود 
  . ارائه شده است4آموزشي در جدول 

هـاي داخلـي و      منـدي در بخـش     ترين ميزان رضايت   بيش
 بـه برگـزاري گـزارش صـبحگاهي و در بخـش             طاطفال مربو 

جراحي مربوط به ويزيت درمانگاه سـرپايي و در درجـه بعـد             
ترين  زنان كم در بخش   . هاي تئوري بخش بود    مربوط به كالس  
منـدي را دانـشجويان از درمانگـاه سـرپايي و            ميزان رضـايت  

هاي  هاي مينور بخش   در بخش . هاي تئوري متذكر بودند    كالس

پزشكي و اعصاب به ترتيب      گوش و حلق و بيني، عفوني، روان      
ميـزان   .مندي دانـشجويان را جلـب نمودنـد        ترين رضايت  بيش

هاي  يني در تمام بخش   مندي كارآموزان و كارورزان بال     رضايت
. دار آماري نداشـت    يذكر شده با جنس دانشجويان ارتباط معن      

مندي با سن دانشجويان نيـز ارتبـاط         همين طور ميزان رضايت   
  . دار آماري نداشت يمعن

گويـان بـه     منـدي پاسـخ    بررسي ارتبـاط ميـزان رضـايت      
اينترني ايشان نـشان     نامه با نمره علوم پايه و امتحان پره        پرسش

داري  يد به جز در مورد آموزش بخش زنان هيچ ارتباط معن          دا
منـدي   ميـزان رضـايت   . شـود  بين اين دو فاكتور مشاهده نمـي      

كارآموزان و كارورزان باليني از آموزش بخش زنان هم با نمره   
دار  اينترني آنان ارتباط معني    علوم پايه و هم با نمره امتحان پره       

مندي كم از    كه رضايت  بدان معني كه كساني      )>05/0p(داشت  
آموزش اين بخش داشتند ميـانگين نمـره بـاالتري نـسبت بـه            

مندي متوسـط و     سايرين داشتند ولي اين سير در مورد رضايت       
  .زياد مشاهده نشد

مندي دانشجويان دوره كـارآموزي و       ارتباط ميزان رضايت  
گذشت ارزيـابي    كارورزي با زماني كه از شروع دوره فوق مي        

ها و محورهاي مورد پرسش      ان داد كه در بخش    شد و نتايج نش   
. شـود  دار آماري در اين خـصوص مـشاهده نمـي          ارتباط معني 

مندي از آموزش بخـش اطفـال در كـساني كـه زمـان               رضايت
تري از شروع دوره آموزش كـارآموزي يـا كـارورزي را             بيش

  . تر بود داشتند بيش
ــه     ــواملي ك ــورد ع ــشجويان در م ــي، دان ــن بررس در اي

دهنـد     افزايش مي   باليني ه آموزش دور  ندي آنان را از   م رضايت
هـاي    تر بر برگزاري منظم كلينيك     تاكيد بيش : به نكاتي ازجمله  

هـاي   در بخـش    آموزشي و حـضور دانـشجويان در كلينيـك        
در دوران دو بخش دو ماهه بخش داخلي به ، مجزا شدن ماژور

 و  به منظور افزايش كارايي دانـشجويان     كارآموزي و كارورزي    
هـاي   طرح درس در بخش آنان، ارائه    اتالف وقت    جلوگيري از 

اي  كه برنامه تئوري همان روز متناسب با برنامه           باليني به گونه  
 ه در دروس دور   هـا  بخش مسموميت باشد، ارائه   آموزشي راند   

   هـاي  سـاعات ويزيـت اسـاتيد بخـش       ، تنظيم دقيق    كارآموزي
ــ اليني بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ژور در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد هاي ما  رآموزان و كارورزان باليني  پزشكي از وضعيت آموزش بخشمندي زياد كا  ميزان رضايت.1جدول 
  ميزان رضايتمندي در هر بخش

  
لي محور مورد پرسش

داخ
ش 

بخ
حي 

جرا
ش 

بخ
 

فال
ش اط

بخ
 و  

نان
ش ز

بخ
ايي

مام
 

 %3/20 %8/33 %24 %3/41 آموزش در گزارش صبحگاهي

  %1/11 %6/15 %11 %5/13 آموزش در راندهاي داخل بخش
 %5/9 %8/7 %9/32 %8/10 آموزش در كلينيك بيماران سرپايي

 %5/9 %25 %6/32 %8/33 آموزش در كالس ها تئوري در طول دوره

 %3/20 %5/17 %4/27 %7/25 )ميزان كلي رضايتمندي زياد از بخش(جمع 

  
  هاي مينور در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد  از وضعيت آموزش بخش ميزان رضايتمندي كارآموزان و كارورزان باليني پزشكي.2جدول

  ميزان رضايتمندي
سط زياد محور وبخش مورد پرسش

متو
 

 جمع كم

 %100 %3/7 %2/38 %5/54 آموزش ارائه شده در بخش عفوني

 %100 %3/6 %1/57 %5/36 آموزش ارائه شده در بخش اعصاب

 ENT 8/54% 7/38% 5/6% 100%آموزش ارائه شده در بخش 

 %100 %6/6 %9/45 %5/47 آموزش ارائه شده در بخش چشم پزشكي

 %100 %5/45 %3/33 %2/21 آموزش ارائه شده در بخش مسموميت ها

 %100 %4/9 %8/52 %7/37 پزشكي آموزش ارائه شده در بخش روان

 %100 %9/41 %4/51 %3/6 آموزش ارائه شده در بخش اورولوژي

 %100 %1/31 %4/51 %6/17  بخش بهداشتآموزش ارائه شده در

  
  هاي باليني در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد مندي كارآموزان و كارورزان باليني رشته پزشكي از وضعيت آموزش مهارت  ميزان رضايت.3جدول 

  ميزان رضايتمندي
سط زياد محور وبخش مورد پرسش

متو
 

 جمع كم

 %100 %9/68 %7/25 %4/5 له گذاري داخل تراشهآموزش اقدامات احياء اوليه، پيشرفته و لو

، گذاشـتن   )ABG(اني  يآموزش رگ گيري، گرفتن نمونه خون شر      
، سونداژ ادراري، تزريقات عضالني )NG-Tube( معدي -لوله بيني

 و داخل درم

2/13% 6/31% 3/55% 100% 

 %100 %8/76 %7/21 %4/1 آموزش مديريت انجام زايمان

 %100 %2/38 %2/48 %2/13 )تروكارديوگرامالك (ECGآموزش تفسير 

 %100 %2/13 %2/63 %7/23 آموزش گرفتن شرح حال و انجام معاينه تمام سيستم بدن

 %100 %5/27 %1/55 %4/17 )ميزان كلي رضايتمندي از مجموع مهارت هاي دريافتي(جمع 

 %100 %9/68 %7/25 %4/5 آموزش اقدامات احياء اوليه، پيشرفته و لوله گذاري داخل تراشه

، گذاشـتن   )ABG(اني  يآموزش رگ گيري، گرفتن نمونه خون شر      
، سونداژ ادراري، تزريقات عضالني )NG-Tube( معدي -لوله بيني

 و داخل درم

2/13% 6/31% 3/55% 100% 
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برنامـه حـضور كـارورزان زنـان در ليبـر در            اجراي دقيـق     و
 انجـام     دانشجويان ملزم به مديريت     كه بطوريساعات كشيك   

  . اشاره نمودندتعداد مشخصي زايمان در طول دوره شوند 
  

مندي كارآموزان و كارورزان باليني رشته پزشـكي          ميزان رضايت  .4جدول  
هاي باليني در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد به         از وضعيت آموزش مهارت   

  موزشيآتفكيك دوره 
  دوره آموزش

  
  

 ميزان رضايت مندي

وز 
رآم

كا
)

رن
كست

ا
( 

ارو
ك

(ز ر
رن
اينت

( 

 جمع

 12 *12 *صفر زياد

 38 21 17 متوسط

 19 8 11 كم

  69 41 28 )تعداد دانشجويان(جمع 
P=0.004* 

  

 منـدي آنـان از     در مورد عوامل موثر بر افزايش رضايت       
آغاز : هاي باليني، دانشجويان به مواردي شامل      آموزش مهارت 
، آمـوزش     اوليه از دوران كارآموزي     باليني هاي آموزش مهارت 
 و و لولـه گـذاري تراشـه         ءاقـدامات احيـا   تـر    جدي و عملـي   

بخـش   در دوره آمـوزش      ECG هـاي تفـسير    كـالس گنجاندن  
  .اشاره نمودند يداخل

 
  يگير بحث و نتيجه

مندي  هاي دانشجويان پزشكي و رضايت     در اين مطالعه  ديدگاه    
 در دانـشگاه علـوم پزشـكي شـهركرد          ينيآنان از آموزش بـال    

ود كـه   شـ   با نگاه كلي به نتايج مشخص مـي       . ستبررسي شده ا  
 بـه  دي پـرداختن اسـات    يني در دوره بال   اني دانشجو يدغدغه اصل 

 عنـوان   بـه  آنان در درجه اول      ندهي آ يازهايمباحث مرتبط با ن   
ـ  ي پزشك عموم  كي ـ  ن يمطالعـات ديگـر   .  باشـد  ي م  ذكـر   زي

اند كه دانشجويان تصريح دارند آموزش بـر پايـه بحـث              نموده
هـا شـركت     خواهند در بحث   شكالت باليني باشد و مي    درباره م 

نـشان بـا    ها درگير شد فعال داشته باشند و الگوي يادگيري آن  
ـ ه. ]10و11و12 [كار عملي مربوط به بيمـار باشـد         در  نيمچن

 لي اشاره شده است كه دانشجويان تما      ]6و7[ ازمطالعات   يبرخ

دارند كه در ابتـداي هـر دوره درسـي و هـر درس، اهـداف و                 
هاي آموزشي و نحـوه ارزيـابي آن درس برايـشان          ريزي برنامه

 از عدم آموزش    اني دانشجو زي ن ]8[ ي بررس كيدر. تعيين گردد 
 الزم  نـده ي آ يا فـه  حر ي برخوردهـا  يمطالب آنگونـه كـه بـرا      

ـ  عدم پرداختن به مباحـث اپ      زيباشد و ن   يم ، عـدم   كيولوژيدمي
 ي پزشك ياه  و اورژانس  ماري به آموزش ارتباط با ب     يتوجه كاف 

  .  اند  داشتهتيشكا
ـ  م ]3[ مطالعه   كي در  از  اني دانـشجو  يمنـد  تي رضـا  زاني

  و 9/50 بي و بهداشت به ترتيني باليها كسب دانش در بخش  
 آنان از كسب مهـارت در       يمند تي رضا زاني درصد  و م    5/45

 درصـد گـزارش     1/19 و   7/29 و بهداشت برابـر      ينيدوره بال 
ـ  يها  از بخش  انيدانشجو يمند تينسبت عدم رضا  . ديگرد  ادي

ـ   ـ در مطالعـه مـا م     . بـر آورد شـد    % 85 و   2/38 نيشده ب  زاني
 ماژور و بخش بهداشت     يني بال يها  از بخش  ادي ز يمند تيرضا

ـ  با آمار ذكـر شـده م       سهيدر مقا   را نـشان    يني پـائ  اري بـس  زاني
 از  اني كم دانشجو  يمند تي رضا زاني م سهي مقا نيهمچن. دهد يم

ـ  در ا  يدي ور قاتي تزر  و ايآموزش اقدامات اح    بـا    ي بررسـ  ني
 و در   ]4[ انجام شده اسـت      يي كشور اروپا  كي كه در    يا مطالعه

ـ گ  و رگ  اياقدامات اح ( يني بال يها آن آموزش مهارت   در ) يري
 دهيــ در حــد نــا مطلــوب گــزارش گردانيدانــشجو% 75-20

  .مشابهت دارد
مندي دانـشجويان از آمـوزش دوران         نگاه كلي به رضايت   

منـدي بـاال از دروس يـك ماهـه           دهد رضايت  شان مي باليني ن 
. است) ماژور(تر از دروس چند ماهه       به طور كلي بيش   ) مينور(

هاي مينور با توجه بـه محـدودتر بـودن           رسد بخش  يبه نظر م  
 زمطالب آموزشي، تعـداد اسـاتيد بخـش و زمـان ارائـه آن، ا              

مديريت بهتري در آموزش برخوردارند و لـذا مـديريت زمـان            
گيـرد   ها صـورت مـي     ي دانشجويان به خوبي در اين بخش      برا

هاي ماژور سرگرداني و اتالف وقت بسيار        حال آنكه در بخش   
بعالوه وجود برنامه درس تئوري، راند داخل بخش        . زياد است 

 هـر   رو حضور در كلينيك و لزوم حضور تمـام دانـشجويان د           
هاي مينور موجب حاكم شدن      هاي فوق در بخش    يك از برنامه  

 منجـر بـه     ها شـده اسـت كـه نهايتـاً         تر در اين بخش    نظم بيش 
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 برنامه عملـي  نيهمچن. شود مندي بيشتر دانشجويان مي  رضايت
هاي مينور بيشتر متكي بر ويزيـت بيمـاران در كلينيـك             درس

 از چنـين    اًاست و دانشجويان پس از ورود به عرصه كار لزوم         
ي بـه عمـل     تر آموزش متكي بر بيماران كلينيك  استقبال بيش       

انـد كـه      دانشجويان معتقد بوده   نيز گريدر مطالعات د  . آورند مي
با توجه به آنچه در آينده از آنان مورد انتظار است، بايـد امـر               

هاي سرپايي،   ها به درمانگاه   آموزش را از كنار تخت بيمارستان     
نكته . ]3و8و15[مراكز بهداشتي و عرصه هاي اجتماعي كشاند        

 نمودند آن اسـت كـه نظـام         دي بر آن تاك   اني كه دانشجو  يگريد
هاي   است كه در بخش    يا  به گونه  ي آموزش يها حاكم بر بخش  

ماژور باليني به حضور دانشجويان در كلينيك اهميت كمتـري           
هـاي   هاي آموزشي در بخـش     شود و برگزاري كلينيك    داده مي 

در مقابـل برگـزاري     . گيـرد   كافي قرار نمـي    وجهماژور مورد ت  
 توانـسته اسـت     يا ي  به ميـزان قابـل توجـه        گزارش صبحگاه 

هاي مـاژور بـاليني بـاال        مندي دانشجويان را در بخش     رضايت
 موجـود در مراكـز      ي چارچوب آموزش   نكته كه بعضاً   نيا. ببرد

 ي فـضا  ني و تام  دي جد يهاازي ن يگو تواند جواب  ي نم يآموزش
 آموزش مداوم بـه     ي بوده و  ارائه برنامه ها      ياستاندارد آموزش 

 بـه نظـر     ي ضـرور  ي امـر  ي پزشـك  يها  رشته الني التحص فارغ
 قرار گرفته اسـت     دي مورد تاك  زي ن يگريرسد، در مطالعات د    يم
 بسيار پايين از آموزش بخش زنـان در         مندي رضايت .]3و16[

رسـد ايـن امـر            يبه نظر م   .ها قابل توجه است    ميان تمام بخش  
 ي علمـ  تئيتواند ناشي از تعداد كم متخصصان زنان عضو ه         يم

 در برابـرحجم وسـيع      ي مورد بررس  ي آموزش يها در بيمارستان 
 گيـري  احساس نياز باالي دانشجويان بـه فرا       زيكاري آنان و ن   

هاي زنان و مامايي با توجه به فراواني اين مشكالت در  بيماري
  .منطقه و عدم دريافت آموزش متناسب با اين نياز باشد

ـ     اني نظرات دانـشجو   ي بند جمع وزش بخـش    در مـورد آم
 كـه   ي مطالب غالبا تكـرار    هي نكته بود كه  ارا     ني ا نيبهداشت مب 

برخي بديهي هم هستند، طوالني بودن دوره كارورزي بهداشت         
 با حجم كـم اطالعـات ارائـه شـده و عـدم وجـود                سهيدر مقا 
هـاي كالسـيك درمـاني در مراكـز بهداشـتي منجـر بـه                برنامه
  .گرديده است دانشجويان و نارضايتي از اين بخش ديدلسر

 بـين كـارورزان و كـارآموزان در مـورد آمـوزش             مقايسه
منـدي    نشان داد كه  اكثر كارآموزان رضايت       يني بال يها مهارت

ها دارند و فقط در دو فاكتور آمـوزش           از آموزش مهارت   يكم
لولـه گـذاري، احيـاو مـديريت انجـام        (هاي فوق الذكر     مهارت
 ابهبطور مـش  . استعدم رضايت از جانب هر دو گروه        ) زايمان

ــ ن]8[ مطالعــات يدر برخــ ــشجوزي  از عــدم آمــوزش اني دان
 در مـوارد    ژهي بـو  ي پزشك يها  و مهارت  اي اح هي اول يها كيتكن

  . نموده بودندهياورژانس گال
 بـه   ي ماژور عدم توجـه كـاف      يها  بخش در : گيري نتيجه

 ي تئـور  يها  و كالس  يي سرپا يها  درمانگاه ،ي آموزش يراندها
ها  ستند كه دانشجويان نارضايتي خود را از آن       از موضوعاتي ه  

 يمند تي با رضا  يدر مقابل گزارشات صبحگاه   . اند ابراز نموده 
 ش باال از بخ يتيبا توجه به نارضا   .  آنان همراه بوده است    يباال

ـ  آموزش اقدامات اح   زي و ن  ي و اورولوژ  ها تيزنان، مسموم   و  اي
 يهـا  آمـوزش  از مجموعه    ماني انجام زا  تيري و مد  يلوله گذار 
ـ گردد كه مديران و برنامـه ر     توصيه مي  ،يني بال يها مهارت  زاني
هـاي آموزشـي را       دانشگاه، محتوا و نوع ارائه برنامـه       يآموزش

  .دهند قرار ينيهاي مزبور مورد بازب دربخش
  

  تشكر وقدرداني
 كـه در  ي و دكتـر فـاتح     يعتيها دكتر شر    از خانم  لهينوسيبد
ـ انجام ا  ـ     نمو ي مطالعـه همكـار    ني  از معاونـت    نيدنـد و همچن
 دانـشگاه   ي و مركز مطالعات و توسعه  آموزش پزشك        يپژوهش

ـ  شهركرد كه امكان انجـام ا      يعلوم پزشك   مطالعـه را فـراهم      ني
  .گردد ي وتشكر مينمودند قدردان
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Rate of satisfaction and evaluation of medical students 
(interns and externs) from the quality of clinical education 
in the Shahre-kord university of medical sciences-2005  
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Sciences, Shahre-kord, Iran 
2 - Medical Education and Developing Center, Shahre-kord University of Medical Sciences, Shahre-kord, Iran 
 

Introduction: Revolution of information in medical sciences as one of the important parts of 
knowledge has made the attention to medical education more critical. This study was performed to 
evaluate the satisfaction of Shahre-kord university medical students (interns and externs) from the 
quality of education in clinical courses. 

Materials and Methods: In this descriptive-analytical study, the rate of satisfaction of 77 medical 
students (interns and externs) from the quality of education in Shahre-kord university clinical courses 
was evaluated using a locally standardized questionnaire. The findings were classified as: high, 
moderate and low. Data were analyzed using SPSS software (version 11).   

Results: A total of 77 students completed the questionnaire. The high rate of satisfaction from the 
quality of education in different clinical clerkship periods was reported as follows: Internal medicine  
25/7%, surgery (general surgery and orthopedic) 27/4%,  pediatric medicine 17/5%, gynecology 6/3%, 
infectious disease 54/5%, neurology 36/5%, ENT 54/5%, ophthalmology 47/5%, poisoning 21/2%, 
psychiatry 37/7%, urology 6/3%, health science 17/6%. In addition, high rate of satisfaction from 
professional skills teaching was reported by 17.4% of the students. The most satisfaction rate in 
internal and pediatric courses was from morning reports and in surgery clerkship period, from 
outpatient clinic and theory courses. In gynecology period the lowest rate of satisfaction was reported 
from outpatient clinic and theory courses. High rate of satisfaction in minor clerkship periods was 
reported from ENT, infectious disease, psychiatry, and neurology periods respectively. 

Conclusions: In major clerkship periods, the students were unsatisfied from teaching rounds, 
outpatient clinic and theory courses. In contrast, high rate of satisfaction was belonged to morning 
report programs. Due to the low rate of satisfaction from gynecology, poisoning and urology courses 
and also un-satisfaction from CPR and labor management teaching, reviewing the educational 
programs by teaching managers is recommended. 
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