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  علمينامه  
 

 بر رازيش يپزشك علوم دانشگاه اطفال گروه كارآموزان يعمل كار تيوضع
  انيدانشجو روزانه يكيالكترون يها ادداشتي اساس

  
 زحمتكشان مژگان ،٭آموزگار ديحم
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  مقدمه 

از آن  ).2و1(هـاي عملـي اسـت    هاي تئوري و آموزش باليني مشتمل بر آموزش هاي بخش آموزش دانشجويان پزشكي در
هاي  هاي عملي به صورت همزمان است، لذا فراگيري مهارت جايي كه موفقيت پزشكان وابسته به فراگيري دانش و مهارت

هـدف پـژوهش حاضـر     .ها كمتـر نخواهـد بـود    هاي دانشي نباشد، اهميت آن از اين مهارت ارزشمندتر از مهارت عملي اگر
بــا اســتفاده از  1388هــاي عملــي دانشــجويان كــارآموز بخــش كودكــان در ســال تحصــيلي   بررســي وضــعيت مهــارت

هـاي بـاليني    چند كوچك در جهـت ارتقـاي سـطح مهـارت     تا در اين راستا گامي هر ،هاي روزانه الكترونيك است يادداشت
  ).6تا3(دانشجويان پزشكي برداريم

دانشجوي كارآموز پزشكي بخش اطفال طي  90مقطعي است كه بر روي  -يك بررسي توصيفي  پژوهش حاضر: ها روش
 يادداشت روزانه در قالب يك صـفحه ديجيتـال در  . در دانشگاه علوم پزشكي شيراز انجام شده است 1388سال تحصيلي 

ايـن صـفحه شـامل نـام     . اختيار دانشجويان قرار داده شد در www.sums.ac.ir/peddept.studentlogbook: آدرس
هـاي مختلـف مواجـه شـده در      هايي كه در دوره سه ماهه بخش كودكـان گذرانيـده شـده بـود و رويـه      نام بخش دانشجو،

اند، آن را به كمك كارورز  كردند كه آيا فقط رويه را مشاهده كرده در برابر هر رويه دانشجويان مشخص مي .ها بود بخش
هـاي روزانـه الكترونيكـي     يادداشتفرم  .اين كه رويه به تنهايي توسط آنها انجام شده است اند و يا و يا دستيار انجام داده

  . مشخص گرديده بود  آنها پاياييتوسط اساتيد بخش كودكان تهيه شده و روايي و  قبال
هـا طـوري تنظـيم     فـرم . شـد  شده به آدرس تعيين شده براي دانشجويان پست الكترونيكي مي كميلهاي ت در پايان دفترچه

آوري  سپس اطالعات جمع. آمد به صورت يك بانك اطالعاتي در مي Excelافزار  نرمدر قالب شده بود كه اطالعات موجود 
  .د تجزيه و تحليل قرار گرفتمور) فراواني و درصد(و آمار توصيفي  SPSS-16شده با استفاده از برنامه آماري

  :رويه كه براي دانشجويان ذكر شده بود 16هاي الكترونيكي روزانه از ميان  بر اساس يادداشت: نتايج
از دانشـجويان و  ) درصـد  87(نفر  79پونكسيون مايع نخاع در  كه توسط دانشجويان مشاهده شده بوداي  بيشترين رويه

  .استاز دانشجويان بوده ) درصد 51(نفر  46فيزيوتراپي قفسه سينه در 
 بخشـي در  كه دانشجو با كمك كارورز و يا دسـتيار آن را انجـام داده بودنـد، شستشـوي معـده و آرام     اي  بيشترين رويه

                                                            
 .شيراز، شيراز، ايران ي نماز بيمارستان ،شيراز يپزشك علوم دانشگاه ،كودكان گروه، )دانشيار( آموزگار حميد دكتر: نويسنده مسؤول *

  .شيراز، شيراز، ايران ي نماز بيمارستان ،گوارش تحقيقات مركز ،شيراز يپزشك علوم دانشگاه ،كودكان گروه، )استاديار( زحمتكشان مژگان دكتر
  .پذيرش گرديده است 10/8/89اصالح شده و در تاريخ  1/8/89به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  21/3/89ه در تاريخ نوشتاين 
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  حميد آموزگار و همكار روزانهيكيالكترونيهاادداشتي اساس بر كارآموزان يعملكارتيوضع
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  .دانشجويان انجام شده بود) درصد 49(نفر  44اطفال بود كه هر دو توسط 
 90(نفـر   36آميـزي الم خـون محيطـي در     شده بودند، رنـگ كه دانشجويان به تنهايي موفق به انجام آن اي  بيشترين رويه

  . بود دانشجويان) درصد 83(نفر  75گيري از خون سياهرگي در  دانشجويان و نمونه) درصد
) درصـد  12(نفر  11آميزي الم خون محيطي در  رنگ: كه توسط دانشجو مورد مشاهده قرار گرفت شاملاي  كمترين رويه

  .بوده است )درصد 17(نفر  15درصد و انجام كشت گلو در 
از دانشـجويان و  ) درصـد  5(نفـر   5كه دانشجو با كمك آن را انجام داده بود، پونكسـيون مـايع پلـور در    اي  كمترين رويه

  .دانشجويان بوده است )درصد 7(نفر  6آميزي الم خون محيطي در  رنگ
، توسط اين دانشجويان به تنهايي انجام گرفته بود، ناكارآموز توسطهاي مجاز به انجام  كه از ميان رويهاي  كمترين رويه

از ) درصـد  30(نفـر   30گيري از پاشنه پاي نوزاد در  از دانشجويان و خون) درصد 15(نفر  14فيزيوتراپي قفسه سينه در 
  .دانشجويان بوده است

گيري از خـون وريـدي    مونهها مانند پونكسيون مايع نخاع، شستشوي معده و ن مطالعه حاضر نشان داد برخي رويه :بحث
هـا ماننـد    خوب بوده ولي در مورد برخي رويـه  آنهاگردد و مواجهه دانشجويان با  توسط دانشجويان مشاهده و انجام مي

: شود كـه  لذا توصيه مي. دارند آنهادانشجويان تجربة كمي در مواجهه با  گيري از كف پاي نوزاد، انجام كشت گلو و نمونه
هاي عملي  يا روش هاي آموزشي و CDويي،يهاي ويد در ابتداي ورود به بخش كودكان با پخش فيلمدانشجويان كارآموز 

مواجـه   آنهاهايي كه ممكن است كمتر با  رويه ،(Moulage)و استفاده از مدل آموزشي (Role playing)نقش ايفاي مانند 
هـاي نـوزادان سـپري     زمان محدودي را در بخشهمچنين از آنجايي كه دانشجويان پزشكي مدت . شوند را آموزش ببينند

كننـد   گيري از كـف پـا را كسـب نمـي     هاي مربوط به اين بخش مانند خون كنند و متعاقب آن تجربه كافي در انجام رويه مي
  .آموزش باليني در بخش نوزادان براي دانشجويان پزشكي افزايش يابد هشود طول دور پيشنهاد مي
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