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 يها صالحیت یابیخود ارز نهیدر زم یکارورزان پزشک رییتغ يبرا یآمادگ

  مشهد یدانشگاه علوم پزشک در ینیبال

زادهیعل هیسم، عمادزاده یعل
*
  یجراح دایل، یمونق یمیکر نیحس ،

  

  چکیده

آموزش  یاعتبار بخش يادر شور یپزشک انیدانشجو يبرا يگر يا حرفه یاتیح تیصالح کیبه عنوان  یابیخودارز ییتوانا: مقدمه

 یکارورزان پزشک ینیبال يها صالحیت یابیرفتار خود ارز نهیدر زم رییتغ يبرا یآمادگ تیپژوهش وضع نیدر ا. مطرح است یپزشک

  . گردید یبررس يفرانظر مدلرییمشهد، با استفاده از سازه مراحل تغ یدانشگاه علوم پزشک

مشهد دوره  یدر دانشگاه علوم پزشک 92-93 یلیسال اول تحص میکه در ن یپزشک انیجودانش نیاز ب یفیمطالعه توص نیادر: ها روش

انجام پژوهش ابزار. انتخاب شدند در دسترس يریگ اساس نمونهبر نفر با استفاده از جدول مورگان 127 د،نگذراند یخود را م يکارورز

ت مربوط به سازه مراحل سؤاالو اي  نهیت زمسؤاال ،کیوگرافمت آن شامل سه بخش، اطالعات دسؤاالکه ساخته بود پرسشنامه محقق

 يآمار يها از آزمون ها داده تجزیه و تحلیل يبرا. دیگرد لیتکم فایبا روش خود ا ها پرسشنامه ،ییایپا و ییروا نییپس از تع. بود رییتغ

  . ده شداستفا رمنیاسپ یهمبستگ بیو ضر سیتست و کروسکال وال یطرفه، ت کی انسیوار زیآنال

) %9/4(حدود .قرار داشتند تفکر شیمرحله تفکر و پ یعنی يمدل فرانظر هیدر مراحل اول) %49/70( انیاز دانشجو یمیاز ن تر بیش: نتایج

. انجام داده بودند را خود ینیبال تیصالح زا یابیو ارز داشتندمدل قرار  يو تفکر را پشت سرگذاشته و در مراحل باال تفکر شیمرحله ب

  . از رفتار آنان شده بود ییجز ینیبال تیاز صالح یابیقرار داشتند و خودارز ينگهدار هدر مرحل انیاز دانشجو) 58/15%(

است که  یدر حال نیا ،دهند یانجام نم را خود ینیاز عملکرد بال یابیارز یپزشک انیدانشجو اکثر است که آن انگریب جینتا: گیري نتیجه

 ریبه همراه سا یابیشود خودارز می شنهادیپ .رسد به نظر می يالعمر ضرور مادام يریادگی يراب یآموزش يهاازین ییو شناسا یابیخود ارز

  .ردیقرار گ همورد استفاد یابیارز يها روش

  

  ورزان پزشکی، کارینیبال تیصالح ر،ییمراحل تغ ،يمدل فرانظر ،یابیخودارز: هاي کلیدي واژه

  214تا  205 :) 28(15؛ 1394/ در علوم پزشکیآموزش مجله ایرانی 

  

مقدمه  

 میمستق يریادگیاز  یمفهوم اساس کی یابیارز خود

                                                
گروه آموزش پزشکی دانشکده آموزش پزشکی،  دانشجوي دکتراي: نویسنده مسؤول *

alizadehs2014@gmail.com.ایران ،تهران، ایراندانشگاه علوم پزشکی  زشکی،پ

شکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ، گروه آموزش پز)یمرب( عمادزاده یعل

دکتر حسین کریمی مونقی  ؛)emadzadeA@mums.ac.ir(. مشهد، مشهد، ایران

، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، گروه آموزشی داخلی و جراحی، )دانشیار(

دانشکده پرستاري و مامایی، گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم 

 یجراح دایدکتر ل ؛)karimih@mums. ac. ir(. هد، مشهد، ایرانپزشکی مش

مشهد،  یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک یاجتماع یگروه پزشک ،)اریاستاد(

  ) jarahil@mums.ac.ir(. رانیمشهد، ا

  30/2/94: ، تاریخ پذیرش1/2/94: ، تاریخ اصالحیه17/8/93 :تاریخ دریافت مقاله

و  يا حرفه يها یژگیاز و یشخص یابیو به ارز باشد یم

و  شود میدرك شده اطالق  يبرابر هنجارها در ییتوانا

 انیدانشگاه يبرا یهدف در آموزش عال کیبه عنوان 

 قیاز طر توان یم را یابیخودارز ).2و1(شده است تأکید

آنها با  سهیمربوط به عملکرد خود و مقا يها داده ریتفس

روش  نیا ).3(انجام داد یو خارج یداخل ياستانداردها

 یاطالعاتاین که دارد از جمله  يممتاز يها یژگیو یابیارز

توسط  یابیو با ارز یکه به راحت گذارد یم اریرا در اخت

به  قیعم کردیرو کی جیترو ،شود میاستاد مشخص ن
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اعتماد به نفس و  شیدارد و باعث افزا یرا در پ يریادگی

   ).4(شود میدانشجو  زهیانگ

موافقان  یپزشک انیدانشجو يبرا یابیاز خودارز استفاده

 یابیارز يها تمام روش يامر برا نیدارد که ا یو مخالفان

 و) McDonald(برطبق نظر مک دونالد الً صادق است؛ مث

 یخوب يها ابیخود ارز یپزشک انیجوهمکاران، دانش

خود  يها مهارتاز  یواقع ریغ نیاغلب تخم رایز ستندین

معتقد هستند که خود  زین یپژوهشگران اما ؛)5(دارند

دانش و  نییتع يها برا روش نیاز بهتر یکی یابیارز

 باعث بهبود دانش و در یحت .است ینیبال يها مهارت

 قیتشو يبرا یلیانسپت و گردد یعملکرد دانشجو م تینها

به  توان یرا م یابیارز است، چنانچه خود يریادگیخود 

 زین يریادگی يبرا یابیارز ،يریادگیاز  یابیارز يجا

  ).7و6(نمود فیتوص

کمک به دانشجو از درك  يبرا يدیراه کل کی یابیخودارز

قابل قبول  و یکاف از عملکرد او یتیفیاست که چه ک نیا

 ندیو عمق فرآ شرفتیپ شیپا هلیوس نیو همچن باشد یم

به عنوان  یابیخود ارز قیانجام دق ییتوانا. است يریادگی

 یاعتبار بخش يدر شورا گري اي حرفه یاتیح تیصالح کی

و به صراحت توسط برد ) 8(مطرح است یآموزش پزشک

 American Board of( کایآمر یمتخصصان پزشک

medical specialties(  حفظ  عنصر 4از  یکیبه عنوان

   ).9(باشد یم یگواه

 تیصالح لیتحص يها سالدر  دیبا یپزشک يدانشجو

اطالعات از  يآور جمع ییتوانا یعنی ازیمورد ن ینیبال

 نیادغام ا ،یکیزیف نهیبا گرفتن شرح حال و معا ماریب

 شاتیو انتخاب آزما صیبه تشخ دنیرس ياطالعات برا

را  يماریب مؤثر تیریو مد صیتشخ تأیید يمناسب برا

 بایدذکرشده  يها صالحیتبه همراه ) 10(دیکسب نما

 یاتیح تیصالح کیرا به عنوان  یابیزربتواند رفتار خودا

پزشک  کیبه عنوان  ندهیکسب نموده تا در آ گري اي حرفه

 يازهاین نییکمبودها وتع صیتشخ قیاز طر تیبا صالح

داشته و به طور کامل  العمر مادام يریادگیخود،  یآموزش

 يریادگیامروزه  ).6(دکن یابیخود را ارز ینیرد بالعملک

از  شیب یحرف تخصص یژگیو کیبه عنوان  العمر مادام

   ).11(است تأییدمورد  شهیهم

روشن  يارهایعالوه بر استانداردها و مع یابیخودارز

که به خود  یداخل یدسته عوامل کی تأثیرتحت  یخارج

 يدانشجو ).12(ردیگ یقرار م زین شود میفرد مربوط 

 ت،یپزشک با صالح کیکه به عنوان  نیا يبرا یپزشک

 صیتشخ قیداشته و از طر یابیخودارز ییتوانا

بتواند  یآموزش يازهاین نییخود و تع يکمبودها

 يها سال یدر ط دیداشته باشد، با العمر مادام يریادگی

. دیرا کسب نما یابیرفتار توام با مهارت خودارز لیتحص

 زیمطالعه متاآنال کی در 2011ر سال د )Blanch( بالنچ

 انیدر دانشجو یابیانجام خود ارز ییداد که توانا نشان

موارد عملکرد خود  یدر بعض. باشد می متوسط یپزشک

 یو در بعضاند  از آنچه هست در نظر گرفته االتررا ب

   ).13(ه استموارد برعکس بود

وجود آن  رییمطالعه رفتار و تغ نهیدر زم يادیز يها يتئور

رفتار  رییمطالعه و تغ يها يتئور نیتر از معمول یکی. دارند

 ).14(است) Trans-theoretical Model( يمدل فرا نظر

TTM که درسال  ترفتار اس رییدر باب مطالعه و تغ

شد و در  یمعرف) Prochaska( توسط پروچسکا 1979

و همکارانش مورد  يتوسط و 1997و  1993 يها سال

نسبت به  يمدل فرانظر يبرتر. گرفت نظر قرار دیتجد

و نه  يفرد يریگ میتصم ییها تمرکز آن بر توانا مدل ریسا

از  یکی. بر رفتار است مؤثر یکیولوژیو ب یعوامل اجتماع

 stages of( رییمدل، سازه مراحل تغ نیمهم ا يها سازه

change (رفتار  رییتغ يفرد برا یآمادگ تیاست که وضع

نکته  نیسازه اشاره به ا نیا ).16و15(دهد یرا نشان م

است که در  ندیفرآ کیبلکه  ستیاتفاق ن کی رییدارد که تغ

پروچسکا نشان داده است که نمره . دهد یزمان رخ م یط

رفتار  رییتغ ک،یدموگراف يرهایاز متغ تر بیشر ییمراحل تغ

مدل آن است که  نیا یفرض اساس. کند یم یبین پیشرا 

رفتار خاص، پنج مرحله را پشت  کیافراد در ارتباط با 
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  ).15(گذارند یسر م

) Precontemplation(تفکر  شیمرحله، مرحله پ نیاول

در  رییکه شخص به فکر تغ دهد یرخ م یاست و هنگام

را شامل  ندهیماه آ 6الً و معمو ستین یبین پیشقابل  ندهیآ

رفتار  يامدهایدرباره پ یافراد اطالعات نیا. شود می

به اي  عالقه میمستق به طورممکن است  آنها. ندارند

 این که ایاطالعات مرتبط با رفتار نداشته باشند،  افتیدر

به دنبال شکست در  میمستقریآنان غ یعالقگ یبالً احتما

درجهت انجام رفتارحاصل شده  یناموفق قبل يها تالش

مرتبط با موانع بر سر راه اتخاذ رفتار باشد که  ایباشد، 

 يخود برا ییست آنان نسبت به توانادر واقع ممکن ا

  . شده باشند دیدر رفتارشان ناام رییتغ جادیا

 ینام دارد و هنگام) Contemplation( مرحله دوم تفکر

قابل  ندهیدر آ رییغکه شخص به فکر ت دهد یرخ م

 کی نیبالً و معمو يفور به طورنه  کنیول افتد یم یبین پیش

و ) نیموافق(منافع افراد،  نیا. کشد یماه طول م 6تا 

قرار  یرفتارشان را مورد بررس رییتغ) نیمخالف( ها نهیهز

  ).16و12(دهند یم

رخ  یاست و زمان) Preparation( یمرحله، آمادگ نیسوم

 ندهیدر آ رییتغ يبرا ریزي برنامه هکه شخص ب دهد یم

 .ردیگ یرا در برم ندهیماه آالً و معمو پردازد یم کینزد

که در آن  نام دارد) Action(عمل  مرحله چهارم، مرحله

ماه گذشته  6در عرض  يمعنادار رییشخص اقدام به تغ

رفتارها همان اعمال فرد هستند و اعمال . نموده است

. مرحله مشاهده نمود نیدر ا یبه روشن توان یرا م دیجد

 دیجهت انجام اعمال جد يا آگاهانه يها شخص تالش

  . دهد یصورت م

که در آن  است) Maintenance( يرمرحله، نگهدا نیپنجم

و  پردازد یاز زمان م يا دوره يشخص به حفظ رفتار برا

   ).17و16(شود میرا شامل  تر بیش ایماه  6الً معمو

در  ایرفتار را پو رییکه تغ تاس نیا TTM از نقاط قوت

  ).12()چیه ایبه همه  تأکید يبه جا( ردیگ ینظر م

ر طول زمان از رفتار د رییتغ TTM طبق مفروضات بر

و دادن  رد؛یپذ یاز مراحل مختلف انجام م یتوال کی قیطر

 ).14(دارد نمی رفتار وا رییفرد را به تغ ییاطالعات به تنها

 يبرا تیتاکنون، با موفق TTM رییسازه مراحل تغ

برنامه  یابیو ارز یتوسعه برنامه درس ،ریزي برنامه

   ).15و10(قرار گرفته است تفادهمورد اس

فرض استوار است که  نیبر ا TTMاین کهوجه به با ت

مراحل بهبود  یدر طرا افراد  شرفتیآموزش قادر است پ

شده افراد در مراحل  ریزي برنامه مداخلهبخشد و بدون 

 نییتع با هدف پژوهش نیا ).15(مانند یم یباق هیاول

 نهیدر زم یکارورزان پزشک رییتغ يبرا یآمادگ

گانه  34 يها صالحیت( ینیبال يها صالحیت یابیخودارز

 ینیبال يها صالحیتآزمون  يمورد انتظار که مبنا

دانشگاه  تیو در سا مشهد است یدانشگاه علوم پزشک

انجام مشهد  یدر دانشگاه علوم پزشک) موجود است

دراین زمینه اي  با توجه به این که در ایران مطالعه. گردید

 تواند یش مپژوه نیحاصل از ا جیانجام نشده است لذا نتا

تا با مداخالت الزم از  دیکمک نما یآموزش زانیر به برنامه

 یشکپز انیدر دانشجو یابیارز خود تیکسب صالح

  . ندیحاصل نما نانیاطم

  

  ها روش

جامعه پژوهش  يو کاربرد یفیپژوهش توص نیادر

بودند،  مشهد یدانشگاه علوم پزشک یکارورزان پزشک

به کاربرد  مرحله مجاز نیدر ا یپزشک يدانشجو

 يبرا ،یعلم تأیه يتحت نظارت اعضا ،یلقب يها آموخته

 ياخذ مدرك دکترا يبرا يا حرفه يها مهارتکسب 

 يمطالعه مشابه برا این کهبا توجه به . هستند یپزشک

حجم نمونه براساس . حجم نمونه در دسترس نبود نییتع

 207اساس با احتساب  نیا بر. شد نییجدول مورگان تع

سال اول  مین(انجام پژوهش  یرز در بازه زماننفر کارو

 یدانشگاه علوم پزشک در 1392-1393سال  یلیتحص

 يریگ نمونه. شد نیینفر تع 127حجم نمونه معادل  ،)مشهد

اعصاب،  يها در دسترس از بخش يریگ براساس نمونه
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 یداخل ،یداخل ،يارتوپد ،یاورژانس، اطفال، پوست، جراح

زنان، قلب و عروق، گوش و حلق  ،)يانکولوژ ،يهماتولوژ(

 يها یصورت که پس از هماهنگ نیبد. انجام شد ینیبو 

 یکارورزان پزشک ستیالزم با اداره آموزش دانشکده، ل

پرسش  .شد افتیها در به همراه برنامه حضور در بخش

ي ها توسط یکی از پژوهشگران با مراجعه به بخش ها نامه

شرکت در پژوهش  بین کارورزانی که تمایل به ذکر شده

 اریمع .آوري شد توزیع و پس از تکمیل جمع را داشتند،

صورت  که پرسشنامه را به یانیخروج پژوهش، دانشجو

  . در نظر گرفته شد ،بودند  نکرده لیکامل تکم

 يبرا. ساخته بود ها پرسشنامه محقق داده يگردآور ابزار

که از سازه  یساخت پرسشنامه مذکور ابتدا مطالعات

که عوامل  یمقاالت نیهمچن استفاده نموده و رییل تغمراح

. نموده بودند، مرور شد یرا بررس یابیارز خود بر مؤثر

 ابهمطالعات مش يها ت پرسشنامهسؤاالسپس با توجه به 

 سینو شیپ یابیگذار بر خودارزتأثیرو با توجه به عوامل 

پرسشنامه در سه  نیت اسؤاال. شد هیته هیپرسشنامه اول

ت مربوط به سؤاالبخش اول شامل . شد میظبخش تن

ت سؤاالبخش دوم  ،)سؤالسه ( کیاطالعات دموگراف

بخش سوم شامل  ،)سؤالدو (خود ارزیابی اي  نهیزم

 رییتغ يبرا یآمادگ تیت مربوط به وضعسؤاال

که  ،بود) سؤالپنج ( یابیدرباره رفتار خودارز انیدانشجو

  . شد یپژوهش طراح یکل فپاسخ به هد يبرا

خود، تعداد  تیبخش اول و دوم پرسشنامه دانشجو جنس در

را  پره انترنیگذرانده شده و نمره آزمون  يها بخش

ت بخش دوم سؤاالپاسخ به  يبرا. نمود می مشخص

) ریخ ،يتا حدود ،بله( نهیسه گز نیرا از ب نهیگز کیدانشجو 

ت مربوط به سازه سؤاالدربخش سوم  کرد یانتخاب م

را  نهیگز کیخود  تیبا توجه به وضع ونشجدا ر،ییمراحل تغ

 ییو محتوا يصور ییروا نییتع يبرا. نمود یانتخاب م

و به صورت  لیمیا قیساخته از طر پرسشنامه محقق

آموزش  يها با تخصص دینفر از اسات 25به  يحضور

نفر از  10 تینها آموزش بهداشت ارسال شد که در ،یپزشک

 ییروا یبررس يبرا .نظر خود را ارسال نمودند دیاسات

 يضرور«پرسشنامه عبارات  سؤالدر مقابل هر  ییمحتوا

» ندارد یو ضرورت ستین يضرور یول داستیاست، مف

 یتمام) CVR)Content validity Ratio. نوشته شد

از  یسؤال چیه و به دست آمد) 62/0(ت باالتر از سؤاال

اما با توجه به نظرات  د؛یپرسشنامه حذف نگرد

الزم در  راتییتغ ،يصور ییخصوص روا در نیمتخصص

 ییمحتوا ییشاخص روا تیدر نها. ت اعمال شدسؤاال

)Content validity index ( پرسشنامه کل)71/0 (

  . محاسبه شد

 25پرسشنامه پژوهش حاضر از  ییایپا نییتع يبرا

شد،  يآور جمع لوتیکه به صورت پا هیپرسشنامه اول

. محاسبه شد 75/0 اخ،نبوکر يآلفا بیضر. دیاستفاده گرد

به اداره  ،پرسشنامه تأییدتهیه و  ندیپس از اتمام فرآ

 مشهد یدانشگاه علوم پزشک یآموزش دانشکده پزشک

پژوهش  يجهت اجرا مالز يها یو هماهنگ مراجعه شد

  . رفتیصورت پذ

 نیب ها پژوهش، پرسشنامه يها داده يگردآور يبرا

ه با مراجعه صورت ک نیشد به ا عیتوز یکارورزان پزشک

 انیاهداف طرح از دانشجو حیها، پس از تشر به بخش

 تیو داشتن رضا یصورت آمادگ خواسته شد در

، ها هپرسشنام لیمرحله تکم در. ندینما لیپرسشنامه را تکم

 نانیدهندگان اطم پاسخ هیبه کل یمسائل اخالق تیجهت رعا

ها نزد محقق محفوظ  داده شد که تمام اطالعات پرسشنامه

 خواهد شد و يبردار بهره یکل جیاهد ماند و فقط از نتاخو

 یابیدر ارزش يتأثیر گونه چیت هسؤاالآنها به  يها پاسخ

  . داشتنخواهد  يعملکرد آنها در دوره کارورز

 کی انسیوار زیآنال  آزمون ،ها داده آوري جمعپش از 

 پره انترنینمره  نیانگیم یبررس يبرا) آنوا(طرفه 

گرفتن در مراحل، سازه و آزمون  کارورزان و قرار

پره نمره  نیانگیاختالف م یجهت بررس تست یت يآمار

 يبرا. استفاده شد تیکارورزان برحسب جنس انترنی

 عیزتو لیبه دل( گذرانده شده يها تعداد بخش یبررس
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و قرار گرفتن کاروزان در مراحل سازه از ) رنرمالیغ

 یهمبستگ بیو ضر سیکروسکال وال يآزمون آمار

قرار گرفتن در مراحل  نیب یهمبستگ نییجهت تع رمنیاسپ

 ینیبال يها صالحیت ي ها با استاندارد ییآشنا سازه و

  .استفاده شد

  

  نتایج

پرسشنامه به طور  122شده، عیپرسشنامه توز 127 از

پژوهش  در کننده کاروزان شرکت. شده بود لیکامل تکم

با پسر) %5/38(نفر47دختر و ) %5/61(نفر75شامل 

براساس برنامه . سال بود 25±1/2 یسن نیانگیم

 يدوره کارورز ،یه پزشک عمومورد یآموزش

پژوهش  نیماه است درا 18 یپزشک انیدانشجو

 يکنندگان بخش آخر دوره کارورز شرکت) %26(نفر39

 کننده کارورزان شرکت) %74(نفر91. گذراندند یخود را م

 يها بخشماه سابقه حضور در  5از  تر بیشدر پژوهش 

 ها نشان داد یافته. را داشتند یدوره آموزش نیدر ا ینیبال

در مراحل ) %49/70(نفر86 انیاز دانشجو یمیاز ن تر بیش

تفکر قرار  شیمرحله تفکر و پ یعنی يمدل فرانظر هیاول

از  یابیانجام ارز يآنان برا) %03/9(نفر11. دارند

) %9/4(نفر6. اند نموده ریزي خود برنامه ینیبال تیصالح

تفکر و تفکر را پشت سرگذاشته و در مراحل  شیمرحله ب

خود  ینیبال تیاز صالح یابیمدل قرار دارند و ارز يباال

 يا از آنها به مرحله) %58/15(نفر19انجام داده و 

از رفتار آنان  ییجز خود تیصالح یابیکه ارزاند  دهیرس

   ).يمرحله نگهدار(شده است 

 يها و تعداد بخش یانترن ن پرهنمره آزمو ریمتغ دو تأثیر

انجام  يکاروزان برا یآمادگ تیگذرانده شده بر وضع

 –لموگروفوبراساس آزمون ک. شد یبررس زین یابیارز خود

نرمال و ) =53/0P( انترنی  پرهنمره آزمون  ریمتغ رنوفاسمی

مربوط به  جینتا. بود رنرمالیغ )=001/0P( تعداد بخش گذرانده

نمره آزمون  نیتر کمنشان داد که  انترنی  رهپنمره آزمون  ریمتغ

نمره  نیتر بیشو  90کنندگان پژوهش  در شرکت پره انترنی

  .)1 جدول( باشد یم 180کسب شده 

دختر  انیدر دانشجو پره انترنینمره آزمون  نیانگیاختالف م 

داد  ننشا تست یت يآزمون آمار. بودنمره  کیاز  تر کمو پسر 

دختر و پسر  انیدر دانشجو یانترن پره که اختالف نمره آزمون

طرفه  کی انسیوار زیآنال نیهمچن ؛)=7/0P( ستیدار ن معنا

و قرار گرفتن دانشجو  پره انترنینمره آزمون  نینشان داد که ب

   ).=2/0P(دار وجود ندارد  ارتباط معنا رییدر سازه مراحل تغ

  

  رییمراحل تغ کارورزان برحسب سازه یانترن نمرات پره عیتوز :1جدول

ین نمرهتر بیشین نمرهتر کمانترنی دانشجویان میانگین نمره پره

  پیش تفکر

Pre contemplation

3/2±6/142120180

  مرحله تفکر

Contemplation

2/7±6/13890110

  مرحله آمادگی

Preparation

3/5±5/123110132

  مرحله عمل

Action

2/4±141120160

  مرحله نگهداري

Maintenance

3/4±143  98172

  

تعداد  نینشان داد که ب سیکروسکال وال يآزمون آمار

در  يریگذرانده شده دانشجو و مرحله قرارگ يها بخش

.)=07/0P(وجود ندارد  يارتباط معنادار رییسازه مراحل تغ

 يبرا تیصالح يبا استانداردها ییتوجه به لزوم آشنا با
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قرار  سؤالشنامه دو در بخش دوم پرس یابیخودارز

 ینیبال يها صالحیت يها با استاندارد ایکه آ نیاول ا. داشت

بر  د؟یدار ییکه تاکنون به شما آموزش داده شده، آشنا

: شرح بود نیها به ا ها پاسخ پرسشنامه زیاساس آنال

 يتا حدود) %7/56(نفر69 دارم، ییبله آشنا) %9/29(نفر37

آزمون . ندارم ییشناآ ریخ) %4/13(نفر16دارم،  ییآشنا

 يها قرار گرفتن در سازه نینشان داد که ب رمنیاسپ يآمار

 ینیبال يها صالحیت يبا استانداردها ییمدل و آشنا

اکثر  .)=25/0r=) (001/0p( دار وجود دارد معنا یهمبستگ

 يها صالحیتاز  یابیارز خود )%7/75(نفر92 دانشجویان

. دانستند یم يوررا ضر یپزشک انیدر دانشجو ینیبال

مفید ولی ) %4/17(نفر21غیرضروري و ) %9/6(نفر9

  . )2جدول (دانستند می ضروريغیر

سازه  قرارگرفتن در نینشان داد که ب رمنیاسپ آزمون

مورد ضرورت  در انیو نظر دانشجو رییمراحل تغ

) =35/0r( معکوس معنادار یهمبستگ یابیخودارز

)001/0P<( هیراحل اولکه در م یانیدانشجو. وجود دارد 

 يرا برا یابیارزتفکر و تفکر قرار دارند، خود شیپ

  . دانند می يضرور یپزشک يدانشجو

  

  یپزشک انیدر دانشجو ینیبال يها صالحیتاز  یابیارز نظر کارورزان در مورد ضرورت خود مطلقفراوانی  :2 جدول

مفیداست ولی ضروري نیستضروري نیستضروري استمراحل مدل

2368پیش تفکر

38110مرحله تفکر

812مرحله آمادگی

-51مرحله عمل

1-18مرحله نگهداري

92921  مجموع

  

  

  بحث

 رییتغ يبرا یآمادگ تیوضع نییپژوهش حاضر با هدف تع

رفتار  نهیدر زم يمقطع کارورز یپزشک انیدانشجو

 نیتر مهم. انجام گرفت ینیبال يها صالحیت یابیخودارز

 یابیرفتار خودارز تیپژوهش وضع نیا افتهی

نشان داد که  جینتا. بودکارورزان  ینیبال يها صالحیت

 یابیاز نظر رفتار خودارز ر،ییبراساس سازه مراحل تغ

در مقطع  یپزشک انیدانشجو ،ینیبال يها صالحیت

. تفکر قرار دارند شیپ در مرحله تفکر و تر بیش يکارورز

 ر،ییر سازه مراحل تغمرحله تفکر د يها یژگیبراساس و

نه به طور  اند، مرحله قرار گرفته نیکه در ا یانیدانشجو

   ).18(ندهست یبین پیشقابل  ندهیدر آ رییاما به فکر تغ يفور

است که درآن فرد شروع به اذعان  يا تفکر نقطه مرحله

حل  يبرا ییها راهمشکل و فکر کردن در مورد  کیداشتن 

امر باعث شده است  نیمه رسد یبه نظر م ).15(آن است

در  کننده شرکت یاز کارورزان پزشک یمیاز ن شیکه ب

 ینیبال يها صالحیتاز  یابیپژوهش به ضرورت ارز

وجود ارتباط معکوس و  نیبا ا .اند خود، اذعان داشته

و قرار  سؤال نیبه ا انیپاسخ دانشجو نیب يدارامعن

در مرحله تفکر با . گرفتن در مراحل سازه مشاهده شد

که فرد مشکل را درك کرده است هنوز باور  نیوجود ا

که فرد از  نیا يبرا ؛اجرا کند را رییتغ تواند یندارد که م

دادن اطالعات به  کند،گذار  مرحله به مرحله عمل نیا

 ).12(رفتار وادار کند رییتواند فرد را به تغ نمی ییتنها

تفاق ا یمرحله زمان نیو بروز رفتار در ا رییبه تغ ییتوانا

 یآموزش ،يریادگی يها يکه براساس استراتژ افتد یم

پژوهش  هاي یافتهچنانچه  ،)18(ردیفرد صورت پذ يبرا

بخش  اگر سابقه حضور دانشجو در نشان داد هم حاضر
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 یابیدر رفتار خودارز يرییباز هم تغ ابدی شیافزا ینیالب

  . ردیپذ نمی دانشجو صورت

گذرانده  يها بخشتعداد  نیب يآمار يها آزمون براساس

کارورزان ارتباط  یابیرفتار خودارز تیشده با وضع

 یابیها، خودارز بر اساس پژوهش. مشاهده نشد يمعنادار

به  ازیانجام آن ن يدارد و برا يا دهیچیابعاد پ

عملکرد و  يریگ اندازه يمناسب برا یخارج ياستانداردها

قضاوت که تا چه اندازه عملکرد منطبق با  ییتوانا

 يدر واقع عالوه برفاکتورها ).19(تانداردهاست دارداس

 یخارج يفاکتورها ،شود میکه به خود فرد مرتبط  يفرد

به نظر ) 20(باشند یم یابیبر خودارز گذارتأثیرعامل  زین

 یاستفاده از آموزش به عنوان فاکتور خارج رسد یم

 نیدر ا. مطرح شود تواند یم ،یابیخودارز بر گذارتأثیر

 دیبا یابیارز يروشن برا يو استانداردها ارهایمرحله مع

  . انجام دهد یابیتا خودارز ردیدانشجو قرار گ اریدر اخت

اند  کنندگان در پژوهش پاسخ داده سوم شرکت کی فقط

. دارند ییآشنا ینیبال يها صالحیت يکه با استانداردها

قرار  نیب يآزمون آمار ياست که بر مبنا یدر حال نیا

با  ییو آشنا رییدر سازه مراحل تغگرفتن کارورز 

 یانیاستانداردها ارتباط معنادار وجود دارد و دانشجو

دارند  ییآشنا ینیبال يها صالحیت يهاکه با استاندارد

که  نیبا توجه به ا. اند گرفته در مراحل باالتره سازه قرار

از  یبازتاب یسال آخر پزشک انیدانشجو يها تیقابل

را  يریادگیروند آموزش و در  یعملکرد آموزش پزشک

 ستمیمرحله س نیدر ا رسد یبه نظر م کند، یفراهم م

به مراحل  دانشجو شرفتیپ يبرا ینقش مهم یآموزش

 یو همکاران، پژوهش) Austin( آستن. کند یم فایباالتر ا

انجام  يداروساز انیدانشجو یابیخصوص خودارز در

که  نیاز ا نانیاطم يکردند برا شنهادیدادند که درآن پ

را در حد مورد  یابیخود ارز تیصالح انیدانشجو

و مستمر در طول  يا حرفه يها نیانتظار نشان دهند، تمر

در پژوهش آستن مانند  ).21(ارائه شود شانیبرا لیحصت

از  یابیانجام ارز يپژوهش حاضر، نقش آموزش برا

   ).21(شده است یخود، مهم تلق يها صالحیت

 نیب يارتباط معنادارکه  دنشان داپژوهش  گرید افتهی

با قرار گرفتن فرد در سازه  پره انترنینمره آزمون 

 عملکرد رسد یبه نظر م. وجود ندارد رییمراحل تغ

 رفتار کننده یبین پیشتواند  نمی انیدانشجو یلیتحص

اساس ممکن است  نیبرا. باشد آنان یابیخودارز

به شده و مشغول  لیالتحص با معدل باال فارغ انیدانشجو

 یابیبه انجام خودارز يا که توجه یحال کار شوند در

است که براساس شواهد  یحال در نیا. نداشته باشند

دارند، با  یابیمهارت خودارز هک یانیموجود دانشجو

، اند دهدشوار را ادامه دا يکارها يتر بیشاحتمال 

 يها ییدر مورد توانا يتر بیشاعتماد به نفس  نیهمچن

خود  فینسبت به وظا يتر بیش تیلمسؤوخود داشته و 

خود از  کار تیفیک یابیخودارز ییتوانا. دارند

و  باشد یم يا حرفه يعملکرد باال يها یژگیو

 اریفرد بس يها يمکرر در باال بردن توانمند یابیخودارز

   ).2(است مؤثر

 یپزشک انیاست که دانشجو انگرآنیبه دست آمده ب جینتا

 ندهست خود لیتحص از یانیکه در مرحله پا نیبا ا

از نظر  يمدل فرانظر رییبراساس سازه مراحل تغ

تفکر و  شیدر مرحله پ ینیبال يها صالحیت یابیخودارز

از عملکرد خود  یابیدر واقع ارز یعنیتفکر قرار دارند 

حجم  ریگ که رشد چشم یصورت در. دهند یانجام نم

حال  دائماً در یاطالعات موجب شده است تا دانش پزشک

سال به  5تا  4هر  که يبه طور رد؛یو تحول قرارگ رییغت

 10تا  8و درطول  یدرصد دانش پزشک 50طور متوسط 

بالطبع دانش و . شود میآن کهنه  درصد 75سال 

دوره آموزش  کی انیکسب شده در پا يها ییتوانا

 يها مهارتتواند متضمن  نمی یعموم یپزشک کیدمآکا

 جهینتدر) 22(دباش یحرفه پزشک طول عمر در یکاف

 يازهاین دیهم با یلیبعد از فارغ تحص یپزشک يدانشجو

کرده و همگام با  ییخود را شناسا ازیمورد ن یآموزش

  .حرفه خود را ادامه دهد ،یعلم پزشک راتییتغ
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 هک شود می شنهادیپژوهش حاضر پهاي  یافتهبنابر 

 يجهت توانمندساز در یپزشک عموم یآموزش ستمیس

 يها صالحیت یابیرفتار خودارز نهیمدر ز انیدانشجو

اتخاذ  یو مداخالت مناسب یآموزش ياستراتژ ،ینیبال

استفاده  ياساس مفروضات مدل فرانظر بر رایز ؛دینما

پژوهش، بدون آموزش مناسب فرد در  نیشده در ا

   ).18(خواهد ماند یباق) تفکر تفکر و شیپ( نییمراحل پا

از  بازخورد افتیدر يها راهاز  یکیبه عنوان  یابیخودارز

 زانیم نهیرا در زم يدیبازتاب مف تواند یم رندگانیادگی

 يبرا یعموم يها تیقابل جادیدر ا یبرنامه پزشک تیموفق

با  ).23(دیبرنامه فراهم نما يو اجرا یاندکاران طراح دست

تا زمان نگارش مقاله موضوع  رانیکه در ا نیتوجه به ا

 یپزشک انیدر دانشجو ینیبال يها صالحیت یابیخود ارز

 يقابل استناد یمورد توجه قرار نگرفته بود منابع علم

  . در دسترس نبود سهیجهت انجام مقا

نتایج مطالعه حاضر فقط به دانشجویان این که به دلیل 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد قابل تعمیم است بهتر از 

ریزي در این زمینه مطالعات مشابه در  براي انجام برنامه

   ي علوم پزشکی نیز انجام شودها دانشگاه سایر

  

  گیري نتیجه

در  یپزشک انیمطالعه حاضر نشان داد که دانشجو جینتا

 لیمقطع از تحص نیخرآکه در  نیبا ا يمقطع کارورز

تفکر قرار  شیدر مرحله تفکر و ب تر بیشباشند  می خود

شان نشده  اي حرفه از رفتار ییجز یابیدارند و خود ارز

 ییو شناسا یابیاست که خود ارز یدر حال نیا. است

به  يالعمر ضرور مادام يریادگی يراب یآموزش يازهاین

که  يمدل فرانظر يها فرض شیبر اساس پ. رسد می نظر

پژوهش استفاده شد، بدون آموزش دانشجو در  نیدر ا

 شنهادیپ. ماند یم یباق) تفکر و تفکر شیپ( هیمراحل اول

به همراه  یابیخودارز یآموزش ستمیکه در س شود می

و  ردیقرار گ همورد استفاد یابیارز يها روش ریسا

 یابیبه صورت خود ارز انیدانشجو يها از آزمون یبخش

 انیمهارت در دانشجو نیا يبرگزار شود، تا باعث ارتقا

  . شود یپزشک

  

  قدردانی

امکان انجام  ،خود يکه با همکار یپزشک انیاز دانشجو

  . میکمال تشکر را دارپژوهش را فراهم آورند 
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Interns’ Change Readiness in Terms of Self-assessment of Clinical 
Competency in Mashhad University of Medical Sciences

Ali Emadzadeh1, Somayeh Alizadeh2, Hossein Karimi Moonaghi3, LidaJarahi4

Abstract

Introduction: The ability to perform a self-assessment as a critical competency of professionalism is 
considered essential for medical students at the Medical Education Accreditation Council. In this study, 
interns’ status of readiness to change was investigated in terms of self-assessment of clinical competency in 
Mashhad University of Medical Sciences using construct of the stages of change of trans-theoretical model. 
Methods: In this descriptive study 127 interns were selected through Morgan table based on convenient 
sampling in Mashhad University of Medical Sciences in 2013-2014 academic years. The data was collected 
through a researcher-made questionnaire consisted of three sections: demographic information, background 
information and questions about the construct of the stages of change. After verifying the validity and 
reliability, questionnaires were completed through self-administration method. One-way ANOVA, T-test, 
Kruskal-Wallis and Spearman correlation coefficient were used to analyze the data.
Results: More than half of the students (70.48%) were at the early stages of pre-contemplation and 
contemplation in the Trans-theoretical Model. A Bout (4/9%) of them had passed the pre-contemplation and 
contemplation and assessed their own clinical competency. Also 15.57% of the students were at the stage 
that self-assessment of clinical competency was part of their behavior.
Conclusion: Results show that most medical students do not assess their clinical performance despite the 
fact that self-assessment and identification of educational needs are necessary for lifelong learning. It is 
recommended that self-assessment be used along with other assessment methods.

Keywords: Self-assessment, trans-theoretical model, stages of change, clinical competency, medical interns.
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