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 عيشا يها يناخوش يريادگي يها به حداقل يكارورزان پزشك يابيدست زانيم
 اصفهان يكودكان در دانشگاه علوم پزشك

  
 يماني كوين ،يحقان بايفر ،*انيخادم دي، مجيفروزان محب

  
 

  چكيده
 يبه عنوان ابزار يابيبر ارز تأكيداست و  ماريمراقبت از ب يكسب دانش، نگرش و مهارت الزم برا ،يمقصود از آموزش پزشكمقدمه: 

به  يابيدست زانيم يمطالعه بررس نيهدف ا. است يمهم آموزش پزشك يها يژگياز و يكي يآموزش يها در برنامه تيفياز ك نانياطم يبرا
  . اصفهان بود يدانشگاه علوم پزشك يكودكان توسط كارورزان پزشك عيشا يها يدر ناخوش يريادگي يها حداقل
كارورزان پزشكي دانشگاه علوم انجام شد، جامعه پژوهش  1393-94در سال تحصيلي كه مقطعي   -اين مطالعه توصيفي درها:  روش

جمع آوري اطالعات بوسيله آزمون باليني . )نفر 84(انتخاب شدند )سرشمارينمونه در دسترس ( به صورت بودند كه پزشكي اصفهان 
هت تعيين روايي محتوا و صوري آزمون از نظر اساتيد آموزش پزشكي و كودكان استفاده ايستگاهه صورت گرفت. ج 8ساختار يافته عيني 

محاسبه شد. براي ارزيابي هر ايستگاه از يك چك ليست (بر اساس  86/0شد. ضريب پايايي آزمون با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 
   صيفي استفاده شد.ها از آمار توجهت تجزيه و تحليل داده ) استفاده گرديد. 20نمره 

 سرماخوردگي ،)64/13±96/1( گوش نهيمعا يها ستگاهيدر ا عيشا يها يناخوش يريادگي يها به حداقل يابيدست نيانگينمره منتايج: 
 در تشنج حال شرح ،)96/15±42/2( حاد تشنج ،)28/9±07/2( كروپ) 56/15±22/4( استفراغ و اسهال ،)62/2±60/16(
  . بود) 76/8±25/3( وزن كم كودك در حال شرح و) 60/13±17/3(نمودار رشد  رتفسي ،)81/2±88/14(

از  تر كم ستگاهيدر حد قابل قبول، در دو ا يعملكرد ستگاهيا كودكان در چهار عيشا يريادگي يها كارورزان دركسب حداقلگيري:  نتيجه
موضوع  تيكودكان با توجه به اهم يدر آموزش دوره كارورز شود يم شنهاديپ نيبنابرا. قابل قبول داشتند ريغ ستگاهيحد انتظار و در دو ا

  . نظر شود ديتجد ييرپادر مدت و نحوه آموزش س
  

  ينيع افتهيساختار  ينيكودكان، آزمون بال عيشا يها يناخوش ،يكارورزان پزشك ،يريادگي يها  حداقلهاي كليدي:  واژه
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. رانياصفهان، اصفهان، ا يدانشگاه علوم پزشك ر،يواگ ريغ

khademian51@gmail.com  
كرمانشاه،  يدانشگاه علوم پزشك ،يكارشناس ارشد آموزش پزشك ،يمحب فروزان

 بايفر )؛ دكترforoozan_mohebi@yahoo.com(. رانيكرمانشاه، ا
 تيريمد ،يآموزش علوم پزشك قاتيمركز تحق ،ي)، گروه آموزش پزشكاريدانش(يحقان

. رانيا فهان،اصفهان، اص يدانشگاه علوم پزشك ،يمطالعت و توسعه آموزش پزشك
)haghani@edc.mui.ac.irآموزش )، گروه اريدانش( يماني كوي)؛ دكتر ن
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  )yamani@edc.mui.ac.ir(. رانياصفهان،اصفهان،ا يعلوم پزشك ،دانشگاهيپزشك

  18/5/96 تاريخ پذيرش: ،6/8/95، تاريخ اصالحيه: 25/5/95 مقاله: تاريخ دريافت

   مقدمه
 مسألهبوده و  يا هر جامعه اتياز ضرور يرشته پزشك

ماهر و  يانسان يروين تيو ترب يآموزش پزشك
 زانير برنامه يبرا يخاص تياهم يمتخصص دارا

 ايدن يپزشك يها سبب دانشكده نيبه هم و است يآموزش
 تيفيك يبرا تيفيك تيريمتفاوت مد يها ها و روش از مدل

 زيدر كشور ما ن. )1(اند استفاده كرده يآموزش پزشك
مورد توجه قرار  70از دهه  يآموزش پزشك تيفيبهبود ك

 يژگيدو و يامروزه در آموزش پزشك. )2(گرفته است
به عنوان  يابيبر ارز تأكيد -است: ا تيمهم حائز اهم
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با  يآموزش يها در برنامه تيفياز ك نانياطم يبرا يابزار
ها به  آن تيو هدا رانيفراگ كيتحر و زهيانگ جاديهدف ا
بر  يآموزش مبتن يبه سوحركت  -2 يريادگيسمت 

آن  يو بر مبنا فيتعر يريادگي امديكه در آن پ امديپ
با توجه به . )3(رديگ يصورت م يدرس يريگ ميتصم

در  يدگرگون جاديا انجام شده يها يمطالعات و بررس
 زانير و برنامه شمندانيتوسط اند يآموزش پزشك
در  يدر كشورها رايز. شده است مطرح يآموزش پزشك

پزشكان  تيقادر به ترب يحال توسعه، نظام سنت
در  هياول يبهداشت يها مراقبت يرهبر يمتخصص برا

 انهيسال. )4(نيست جامعه يبهداشت يازهايبا ن ييارويرو
 ليالتحص فارغ يپزشك يها پزشك از دانشكده ياديتعداد ز

كه از  يو مهارت دانشبا  رود يكه انتظار م شوند يم
اند، قادر به درمان  به دست آورده ليدوران تحص

با  ياما پزشكان عموم ،جامعه باشند عيشا يها يماريب
  .)5(را ندارند ييتوانا نيا ينسب يداشتن اطالعات نظر

صورت  يبه خوب يانسان يروين تأمين رياخ يها در سال
 يارتقا ينظران آموزش پزشك  احبگرفته است اما ص

و  ييمراكز خدمات سرپا يانسان يروين يعلم حسط
. اند كرده يابيارز فيرا متوسط و ضع يمارستانيب

متهم است و  ييها به كاهش كارا دانشگاه يآموزش فعل
و بهبود  يآموزش يها است كه اصالح برنامه يدر حال نيا
گروه  ديو اسات نيمسؤولمد نظر  شهيآن هم تيفيك

 يگفت كه برنامه فعل توان يدر كل م. بوده است يپزشك
به علت وجود مشكالت و  يعموم يآموزش رشته پزشك

و واضح است كه  شود ياجرا نم يبه درست ييتنگناها
 ييرا در عدم كارا يا برنامه نيچن ياجرا جهينت

  . )4(مالحظه نمود توان يرشته م نيا النيالتحص فارغ
سال و شامل  7در مجموع  يپزشك يآموزش دكتر دوره

چهارمرحله در دانشگاه علوم  نيكه ا ،چهار مرحله است
دوره -2  هيعلوم پا-1 عبارتند از: اصفهان يپزشك
 - 3  يوپاتولوژيزيف ايو  )ICM( ينيبال يپزشك يمقدمات

مراحل  انيدر م. )6(يكارورز -4 ينيبال يكارآموز
 توان يرا م يدوره كارورز يمختلف آموزش پزشك

 يچرا كه دانشجو وارد مرحله عمل ديمرحله نام نيتر مهم
 نيهدف از ا. )7(كند يو پزشك بودن را احساس م شود يم

 شيافزا ،يريگ ميتصم تيها، تقو دوره پرورش مهارت
 -يدر امور بهداشت ميمستق يرياعتماد به نفس با درگ

دوره . )6(است زبه كارور ارياخت ضيو تفو يدرمان
 يآموزش ستميفرصت س نيآخر قتيدر حق يكارورز

اند به  را كه به دست آورده ييها  است تا كارورزان مهارت
  . )8(مورد استفاده قرار دهند ييا صورت حرفه

كنندگان به  درصد مراجعه 70- 30اين كه توجه به  با
) و 10و9(دهند يم ليرا كودكان تشك ييسرپا يها درمانگاه

 نهياورژانس به معا يها تيزيدرصد از و 27 حدود
 يها از بخش يكي)، بخش كودكان 11(كودكان تعلق دارد

دوره . شود يمحسوب م يمهم در دوره كارورز
 يعنيسوم دوره  كيكه  تكودكان سه ماه اس يكارورز
. اختصاص دارد ييماه آن به آموزش سرپا كيحدود 

شدن در  ليالتحص از پزشكان پس از فارغ ياريبس
 يدرمان يمراكز بهداشت ايها  مطب ها، مارستانياورژانس ب

از  يو به طور معمول با موارد شوندميمشغول به كار 
كودكان مواجه  ييو سرپا ياورژانس يها يناخوش

كسب  ازمندين ها يناخوش نيدرمان ا يكه برا ،شوند يم
هستند چرا كه  يدر دوران كارورز يدانش و مهارت كاف

 ها، يناخوش نيو درمان ا صياشتباه در تشخ نيتر كوچك
 ريمرگ و م يحت ايصدمه و  جاديممكن است باعث ا

 يريادگي يها به حداقل يابيدست نيبنابرا. كودكان شود
 يامر مهم برا كيدوره  نياپس از گذراندن  كودكان

 يها حداقل( ديآ يبه حساب م يپزشك النيالتحص فارغ
مورد انتظار از  يريادگي يامدهايهمان پ كودكان يريادگي

كودكان است كه به عنوان اهداف  يدوره كارورز
 يتوسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشك يريادگي

 يمطالعات نجامشود) و ا مي ابالغ يپزشك يها به دانشكده
بپردازد  ها حداقل نيبه ا يابيدست زانيم يابيكه به ارز

كه توسط  يا در مطالعه. رسد يبه نظر م يالزم و ضرور
 يتوانمند نهيدر زم 1374در سال همكارانشمس و 

 عيشا يها يماريدر اداره ب يكارورزان رشته پزشك
 ييانجام شد نشان داد كه توانا يياورژانس و سرپا

.  )12(از حد استاندارد بوده است تر نييپا اريبس انكارورز
و اصفهان به  رانيكنون در امحققان تا يطبق جستجو
مورد صورت نگرفته،  نيدر ا يا مطالعه يطور اختصاص
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به  يابيدست زانيم يبا هدف بررس حاضر مطالعه نيبنابرا
كودكان  عيشا يها يدر ناخوش يريادگي يها حداقل

در دوره سه ماهه كودكان  يتوسط كارورزان پزشك
   .شد يطراح

  
  ها روش

 1393- 94 يليدر سال تحص يمقطع يفيمطالعه توص نيا
جامعه . شد انجاماصفهان  يدر دانشگاه علوم پزشك

دانشگاه علوم  ينفر از كارورزان پزشك 84را  پژوهش
 ياصفهان كه در حال گذراندن مقطع كارورز يپزشك

انتخاب  يصورت سرشمار هكه ب ،دادند ليبودند تشك
آزمون در نظر گرفته  نيا يكه برا يكارورز 84از  .شدند

در دوره، از مطالعه  ينفر به علت عدم قبول 4شده بود، 
 يدر روز برگزار. نفر وارد مطالعه شدند 80حذف و 

نفر در آزمون شركت  25نفر تنها  80 نيآزمون از ا
 ينيع افتهي ختارسا ينيآزمون بال قيها از طر داده. كردند
  .شد يآور جمع
 يريادگي يها از حداقل يتسيآزمون ابتدا ل يطراح يبرا

به عنوان  يكه از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشك
 يها كودكان به دانشكده يدوره كارورز يريادگياهداف 
كودكان  يكارورز Log Bookاعالم و در  يپزشك

 و ها حداقل ادبودن تعد اديبه علت ز. شد هيموجود بود ته
بودند، جلسه  يتر بيش تياهم يكه دارا يانتخاب تعداد

) با حضور متخصصان Expert group(گروه خبرگان 
 يكه دارا يها جلسه حداقل نيا در. كودكان برگزار شد

نظر متخصصان  بودند بر اساس اتفاق يتر بيش تياهم
   حداقل انتخاب شد. 15؛ در نهايت انتخاب شدند

از  يدانتخاب شده تعدا يها جلسه بر اساس حداقل نيدر ا
كودكان هم انتخاب شد كه در غالب  عيشا يها يناخوش

. شود دهيها سنج به حداقل يابيدست زانيم ها يناخوش نيا
علل مراجعه كودكان به مراكز  نيتر مهماز  ها يناخوش نيا

سپس مشخص شد كه هر كدام از . بودند يدرمان
ها را مورد  از حداقل كيشده كدام  بانتخا يها يناخوش

  . )1(جدول دهد مي سنجش قرار
  

ي ها ي مورد سنجش توسط ناخوشيها حداقل : 1جدول
   انتخاب شده

 هاي مورد سنجش قل حدا هاي انتخاب شدهناخوشي

 10 – 3 عفونت گوش

 15 - 10 – 8 - 6 -  3 سرماخوردگي

 15 - 10-  9 -  6 - 5 – 4 -  3 اسهال و استفراغ

 15 -  13 -  12 -  10-  8-  7 -  6-  3كروپ

 11- 10- 6- 4- 3- 2- 1تشنج

 15 - 14 – 10 -  3 -  2 -  1 وزنيكم 

  
از جدول  آزمون، يمحتوا يو طراح ييروا تأمينجهت 

 يدر طراح. استفاده شد )Blue print( مشخصات آزمون
 ستگاهيا كي ها يهر كدام از ناخوش يجدول ابتدا برا نيا

به علت  ياما در مورد تشنج و كم وزن. در نظر گرفته شد
 يبود برا ازيسنجش ن يبرا يتر بيش يمدت زماناين كه 

 8در مجموع . ستگاه در نظر گرفته شديهركدام دو ا
استراحت  ستگاهيا كي ها ستگاهيا نيو ب يطراح ستگاهيا

 كي ستگاهيهر ا  يبر اساس ناخوش. هم قرار داده شد
بر  ليست چك كي ستگاهيهر ا يسپس برا. طرح شد سؤال

 ،يمورد سنجش توسط هر ناخوش يها اساس حداقل
 يها نهيگز يراو ب 20 ها ليست چك يكل  نمره. شد يطراح

روش . استفاده شد 3و2و1از نمرات  ليست چكموجود در 
صورت بود كه اگر كارورز عمل خواسته  نيبه ا يده نمره

شده را كامل انجام داد نمره كامل،اگر نصف عمل راانجام 
سوم نمره و  كيرا انجام داد  يداد، نصف نمره، مقدار كم

به صورت اشتباه انجام داد نمره صفر  ايم نداد و اگر انجا
 يآزمون با توجه به توافق جينتا ريتفس يبرا. كند افتيدر

متخصصان كودكان صورت گرفت، چهار سطح  نيكه ب
 20، 19، 18در نظر گرفته شد كه عبارت بودند از: نمرات 

قابل قبول، نمرات  17، 16، 15، 14در حد انتظار، نمرات
 10از  تر كماز حد انتظار و نمرات  تر كم 13، 12، 11، 10
آزمون توسط متخصصان  ينقشه كل. قابل قبول ريغ

و مدت زمان  قهيدق 5 ستگاهيزمان هر ا. شد ياطفال طراح
در نظر گرفته  هيثان 30 ها ستگاهيا نيكارورزان ب ييجابجا
و  يصور ييروا تأمينكار، جهت  انيپس از پا. شد

آموزش  دياسات اريدر اخت ها ليست چكت و سؤاالمحتوا، 
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ت سؤاالگرفت و بر اساس نظرات ارائه شده  قرار يپزشك
پس ازانجام اصالحات آزمون . اصالح شد ها ليست چكو 

. شد يطراح ليست چك 8و  سؤال 8 ستگاه،يا 8با  يآسك
 انينفر از دانشجو 15 يآزمون برا ز،ين ييايپا تأمينجهت 
اسفند  آخر تا يكودكان را از اول د يكه كارورز يپزشك
 يآلفا بياجرا شد و با محاسبه ضر دگذرانده بودن 1393

در (محاسبه شد )./86(آزمون  ييايپا بيكرونباخ، ضر
 ).آزمون پايايي دسترسي به كارورزان بيشتر بود

 كودكان عالقمند ارانيمتخصصان و دست نياز ب نيممتحن 
 وهيت، شسؤاال انتخاب و در مورد نحوه مطرح كردن

و نحوه دادن بازخورد به كارورزان آموزش  يده  نمره
دانشگاه  ينيلبا يها آزمون در مركز مهارت. داده شدند
 25اين كه پس از . اصفهان برگزار شد يعلوم پزشك
ها توسط  كردند و عملكرد آن يرا ط ها ستگاهيكارورز ا

شد،  دهيمربوطه سنج ليست چكو بر اساس  نيممتحن
 ليو تحل هيتجز يبرا ها ليست چك. ديرس انيآزمون به پا

آمده با به دست سپس اطالعات . شدند آوري جمع يينها

به  يفيو آمار توص SPSS-20افزار  از نرم دهاستفا
 هيمورد تجز اريكسب شده و انحراف مع نيانگيصورت م

قرار گرفت و بر اساس نظر متخصصان كودكان  ليو تحل
  . شد ريتفس

  
  نتايج

از  يكه تعداد  نيآزمون به علت ا يدر روز برگزار
 يماهه كارورز 18كارورزان در حال گذراندن دوره 

 يبودند، تعداد كيكش مارستانيبودند و در ب
 نيبه شركت در ا ليهم تما يشده و تعداد التحصيل فارغ

. نفر در آزمون شركت كردند 25پژوهش را نداشتند، تنها 
آقا  %) 56(نفر 14خانم و  )44%(نفر 11تعداد  نيكه از ا
 انيرا به پا يماهه كارورز 18گروه اول دوره . بودند

رسانده و گروه دوم در حال گذراندن ماه ششم 
توسط  ليست چك 200 يبه طور كل. بودند يكارورز
  . شد ليكارورز تكم 25 يبرا نيممتحن

  
  كودكان عيشا يها يناخوش يريادگي يها حداقل معيار نمرات كارورزان پزشكي از ميانگين و انحراف :2جدول

 و انحراف معيار ميانگين تعداد كارورزانموضوع مورد سنجش ايستگاه شماره و نام ايستگاه

 اول
 معاينه گوش

هاي مورد سنجش با ناخوشيحداقل
 عفونت گوش

25 96/1±64/13  

 دوم
 سرماخوردگي

هاي مورد سنجش با ناخوشيحداقل
 سرماخوردگي

25 62/2±60/16 

  سوم
 اسهال و استفراغ

هاي مورد سنجش با ناخوشي  حداقل
 اسهال و استفرغ

25 22/4±56/15 

 چهارم
 كروپ

هاي مورد سنجش با ناخوشيحداقل
 كروپ

25 07/2±28/9 

 پنجم
 تشنج حاد

هاي مورد سنجش با ناخوشيحداقل
 تشنج

25 42/2±96/15 

 ششم
 شرح حال در تشنج

هاي مورد سنجش با ناخوشيحداقل
 تشنج 

25 81/2±88/14 

 هفتم
 تفسير نمودار رشد

هاي مورد سنجش با ناخوشيحداقل
 كم وزني 

25 17/3±60/13 

  هشتم
 شرح حال در كودك كم وزن

هاي مورد سنجش با ناخوشي  حداقل
 كم وزني

25 25/3±76/8 

  
شرح حال  ستگاهيعملكرد در ا نيتر نييو پا يسرماخوردگ ستگاهيدر ا يريادگي يها عملكرد در كسب حداقل نيباالتر
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 يها ستگاهيكارورزان در ا. وزن مشاهده شد در كودك كم
اسهال و استفراغ، تشنج حاد و شرح حال  ،يسرماخوردگ

در حد  يعملكرد يريادگي يها در تشنج در كسب حداقل
گوش  نهيمربوط به معا يها ستگاهيدر ا. قابل قبول داشتند

از حد انتظار و در  تر كم ينمودار رشد عملكرد ريو تفس
مربوط به كروپ و شرح حال در كودك كم وزن  ستگاهيا

  . )2(جدولداشتند قابل قبول ريغ يعملكرد
  

  بحث
 يها  به حداقل يابيدست زانيم يمطالعه بررس نيهدف ا

كودكان در دوره سه ماهه  عيشا يها يناخوش يريادگي
نشان داد كارورزان در  جينتا. كودكان بود يكارورز

 يريادگي يها از حداقل ياريبخش كودكان نتوانستند بس
  . توافق شده را كسب كنند

در مورد كسب  انيگوش) دانشجو نهيمعا( اول ستگاهيا در
عفونت گوش مورد سنجش  يناخوش يريادگي يها حداقل

عفونت . از حد انتظار داشتند تر كم يقرار گرفتند و عملكرد
به آن  انيمبتال تر بيشاست كه  ييها يگوش از ناخوش

. كنند يمطب پزشكان مراجعه م ايدرمان به درمانگاه  يبرا
از آموزش دوره  يقسمت ييآموزش سرپا كه  يياز آنجا
و در درمانگاه  دهد يم ليكودكان را تشك يكارورز

 يانيبا عفونت گوش م يكودكان به طور معمول كودكان
از  يكارورزان با موارد رفت يانتظار م كنند يمراجعه م

 يها و حداقلباشند برخورد داشته  يانيعفونت گوش م
. كرده باشند سبرا ك يناخوش نيدرمان ا يبرا يريادگي

 ستگاه،يا نيكسب شده در ا جهياما با توجه به نت
و موفق به   از حد انتظار داشته تر كم يكارورزان عملكرد

. اند نشده يانيگوش م يناخوش يريادگي يها كسب حداقل
و  يالعلوم توسط فتح 1385كه در سال  يا در مطالعه

درباره  يپزشكان عموم يآگاه يابيهمكاران با عنوان ارز
پزشك  100انجام شد، يانيحاد گوش م تياوت

كشور مورد  يپزشك يها از دانشكده التحصيل فارغ
 يپزشكان عموم يآگاه نييقرار گرفتند و سطح پا يابيارز
 جهيكه با نت )13(گزارش داده شد عيشا يماريب نياز ا

  . دارد يخوان هم ستگاهيا نيكسب شده در ا
در مورد  اني) دانشجويسرماخوردگ(دوم  ستگاهيا در

مورد  يسرماخوردگ يناخوش يريادگي يها كسب حداقل
. در حدقابل قبول داشتند يسنجش قرار گرفتند و عملكرد

 گريد يكيكودكان و  عيشا يها ياز ناخوش يسرماخوردگ
 ييمراجعه كودكان به مراكز درمان سرپا يها از علت

پس از گذراندن دوره  ارورزانك ستگاهيا نيدر ا. است
در درمانگاه كودكان موفق به كسب  ييآموزش سرپا

در حد قابل قبول  يناخوش نيا يريادگي يها حداقل
زاده با  و فالح يكه توسط معطر يا در مطالعه. اند شده

از  يسال آخر پزشك انيدانشجو يابيعنوان خود ارزش
 يپزشك يعموم يها تيها در صالح آن ييتوانا زانيم

انجام شد  1386در سال  رازيش يگاه علوم پزشكدانش
 يريگ ميمربوط تصم يها افتهيآموختگان خود را در  دانش
با استفاده از  شاتيشامل انتخاب آزما يصيتشخ
فهرست كردن  مارويب يكيزيف ناتيو معا خچهيتار

از مشكالت  يفهرست نيو تدو يافتراق يها صيتشخ
 رينسبت به سا يباالترشده در سطح بندي  تياولو
 نيكسب شده در ا جهيكردند كه با نت يابيارز ها تيقابل
  . )14(دارد يخوان هم ستگاهيا

در مورد  انياسهال و استفراغ) دانشجو( سوم ستگاهيدر ا
 اسهال و استفراغ يناخوش يريادگي يها كسب حداقل

كارورزان  ستگاهيا نيدر ا. مورد سنجش قرار گرفتند
اسهال و  يناخوش. در حد قابل قبول داشتند يعملكرد

 گريد يكيكودكان و  عيشا يها ياز ناخوش يكياستفراغ، 
. است مارستانيمبتال به ب مارانيمراجعه ب لياز دال

با  ايبه اورژانس و  ميبه صورت مستق ايمبتال  مارانيب
 مارستانياز مطب متخصصان كودكان به ب ينامه بستر
 ديكارورزان در كنار اسات مارستانيدر ب. كنند يمراجعه م
و نوشتن  نهيدر اخذ شرح حال، انجام معا ارانيو دست

و با توجه به  كنند يم كتشر مارانيب ييدستورات دارو
اند  كارورزان توانسته ستگاه،يا نيكسب شده در ا جهينت

 يها حداقل مارستانيدر ب يدر طول مدت كارورز
در . سب كنندرا ك يناخوش نيدرمان ا يبرا يريادگي

و همكاران انجام شد  ييكه توسط جوال يا مطالعه
 دكاندر كو ياسهال يماريب تيريمد ستگاهيپزشكان در ا

 )15(شدند 10از نمره  37/6 نمره نيانگيموفق به كسب م
  . دارد يخوان هم ستگاهيا نيكسب شده در ا جهيكه با نت
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در كسب  انيكروپ) دانشجو( چهارم ستگاهيا در
كروپ مورد سنجش قرار  يناخوش يريادگي يها حداقل
قابل  ريغ يكارورزان عملكرد ستگاهيا نيدر ا. گرفتند

است كه  ييها يناخوش كروپ از يناخوش. قبول داشتند
مراجعه  مارستانيدرمان به ب يبرا به آن انيمبتال

رفت كه كارورزان موفق به  يانتظار م نيبنابرا. كنند يم
در  يناخوش نيدرمان ا يبرا يريادگي يها كسب حداقل

 كه يياز آنجا اما. شده باشند يطول دوره كارورز
پژوهش شركت داشتند دوره  نيكه در ا يكارورزان
اند و  ماه اول سال گذرانده 6كودكان را در  يكارورز
 كند يبروز م سرد سال يدر هوا تر بيشكروپ  يناخوش

مدت با  نياحتمال وجود دارد كه كارورزان در طول ا نيا
 يبرا يريادگي يها برخورد نداشته و حداقل يماريب نيا

 هاي يافته. باشند  را كسب نكرده يناخوش نيدرمان ا
 ستگاهيپزشكان در ا نشان دادو همكاران  ييجوال  مطالعه

به  قموف )يتنفس يماريب( ماريب ياتيح ليمربوط به مسا
كه با  )15(شدند 10از نمره  64/6 نمره نيانگيم كسب

  . ندارد يخوان هم ستگاهيا نيكسب شده در ا جهينت
تشنج حاد) كارورزان در كسب ( پنجم ستگاهيا در

تشنج مورد سنجش قرار  يناخوش يريادگي يها حداقل
در حد قابل  يكارورزان عملكرد ستگاهيا نيدر ا. گرفتند

مراجعه  لياز دال گريد يكيتشنج هم . قبول داشتند
است وكودكان مبتال به تشنج  مارستانيكودكان مبتال به ب

به اورژانس  نيوالد ايو  يكپزش يها تيفور لهيبوس
 ها مارستانيدر اورژانس ب. شوند يمنتقل م ها مارستانيب

به طور معمول كارورزان حضور دارند و در كنار 
 يو پرستاران بخش در انجام اقدامات درمان ارانيدست

و با توجه به  كنند يشركت م مارانيب نيا يبرا ياورژانس
در  يكارورزكسب شده كارورزان در طول دوره  جهينت
 يبرا يريادگي يها موفق به كسب حداقل مارستانيب

كه توسط اي  در مطالعه. اند شده يناخوش نيدرمان ا
مهارت  يبا عنوان بررس 1387مهرام و همكاران در سال 

 يبهداشت يمراكز بهداشت يپزشكان عموماي  حرفه
انجام شد  يابيبه روش خود ارز نياستان قزو يدرمان

اقدام اوليه در برخورد  نهيخود را در زم هارتپزشكان م
   .)16(نمودند يابيبا شوك و كما متوسط ارز

شرح حال در تشنج) كارورزان در ( ششم ستگاهيا در
 يدر درمان ناخوش يريادگي يها حداقل ريمورد كسب سا

قرار گرفتند و اخذ شرح حال) مورد سنجش (تشنج 
 فياز وظا يكي. قابل قبول داشتند در حد يعملكرد

است كه در  يمارانيكارورزان گرفتن شرح حال از ب
 ارانيو عالوه بر دست كنند يو درمان آن شركت م نهيمعا

و  رنديشرح حال بگ نيوالد اي مارياز ب ديكارورزان هم با
اند مهارت  كودكان توانسته يدر مدت طول دوره كارورز

را به دست  مارانيگرفتن شرح حال از ب يالزم برا
نشان داد زاده  و فالح يمعطر  مطالعه هاييافته. آوردند

به  يمربوط به معرف يها افتهيدانش آموختگان خود را در 
در  ماريب ينيبال ناتيو معا هياول خچهيمانند ثبت تار ماريب

 )14(دندكر يابيارز ها تيقابل رينسبت به سا يسطح باالتر
   .دارد يخوان هم ستگاهيا نيكسب شده در ا جهيكه با نت

نمودار رشد) كارورزان در مورد  ريتفس( هفتم ستگاهيا در
 ريتفس( يكم وزن يناخوش يريادگي يها كسب حداقل

 ستگاهيا نينمودار رشد) مورد سنجش قرار گرفتند در ا
و  ميترس. از حد انتظار داشتند تر كم يكارورزان عملكرد

است كه كارورزان، به  ييها نمودار رشد از مهارت ريتفس
در . كنند يدرمانگاه كودكان كسب م رطور معمول د

و  ميمختلف تقس يها اتاق نيدرمانگاه كودكان كارورزان ب
 نهيبه معا ارانيو دست ديهر چند كارورز به همراه اسات

كه  رفت يو انتظار م پردازند يكودكان مراجعه كننده م
 ستگاهيا نيا يريادگي يها كارورزان موفق به كسب حداقل

 يبرا يريادگي يها كسب حداقل دراما كارورزان  ،شوند
و  يدر مطالعه معطراما  نمودار رشد موفق نبودند ريتفس

مربوط به  يها افتهيفالح زاده دانش آموختگان خود را در 
در سطح  نهيس يخون و گراف شينوار قلب، آزما ريتفس

   .)14(كردند يابيارز ها تيقابل رينسبت به سا يباالتر
حال در كودك كم وزن) كارورزان ح شر( هشتم ستگاهيا در

 يكم وزن يناخوش يريادگي يها حداقل ريدر مورد كسب سا
. مورد سنجش قرار گرفتند شرح حال در كودك كم وزن)(

. قبول داشتند قابل ريغ يكارورزان عملكرد ستگاهيا نيدر ا
درمان به  يبه آن برا انياست مبتال يهم از موارد يكم وزن
 نيو درمان ا كنند يمراجعه م مطب پزشكان اي نگاهدرما

از همراهان كودك  قيگرفتن شرح حال دق ازمندين يناخوش
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اما كارورزان پس از گذراندن دوره آموزش . است
 ازيمورد ن يريادگي يها موفق به كسب حداقل يدرمانگاه

در . اند نشده گرفتن شرح حال از كودك كم وزن يبرا
و همكاران در سال  يليكه توسط دكتر اسماعاي  مطالعه
و  يپزشك انيعملكرد دانشجو سهيبا عنوان مقا 1388
انجام شد  يپزشك يها اطفال در ثبت پرونده ارانيدست
و كارورزان  ارانيثبت شرح حال توسط دست تيوضع

   .)17(شد يابيارز فيمتوسط و توسط كارآموزان ضع
آزمون  نينفر در ا 25نفر، تنها  80از  در اين بررسي

 يريادگي يها حداقل نيتر مهماز  يشركت كردند و تعداد
 يرويو ن يمال ،يزمان يها تيمحدود  كودكان به علت

كه از  شدند، دهيپژوهش سنج نيدر ا يانسان
 نياما با وجود ا باشد. مي اين پژوهشي ها محدوديت

مطالعه نشان داد كه كارورزان در دوره  نيا ها، تيمحدود
 نييتع يريادگي يها كودكان از آموزش حداقل يآموزش

 نيمورد سنجش در ا يها ياگر ناخوش. اند شده بازمانده
 دو گروه شامل: نيا ميكن ميپژوهش را به دو گروه تقس

ان نيازمند مراكز درمان هايي كه براي درم ناخوشي
 و اسهال و استفراغ، كروپ و تشنج)( بيمارستاني هستند

هايي كه براي درمان نيازمند مراكز درمان  ناخوشي
  )عفونت گوش، سرماخوردگي و كم وزني( سرپايي هستند

   .آمدبه دست و نتايجي كه در هر يك از ايستگاه 
هاي  حداقلتوان نتيجه گرفت كه كارورزان در كسب  يم

هاي بيمارستاني نتايج بهتري نسبت به  يادگيري ناخوشي
از آنجايي كه . هاي سرپايي به دست آوردند ناخوشي

مراجعين به مطب پزشكان عمومي و مراكز  تر بيش
هاي يادگيري  سرپايي، كودكان هستند، اهميت كسب حداقل

هاي سرپايي در دوره كارورزي  براي درمان ناخوشي
 تر بيشكه كارورزان  رسد، در حالي نظر ميتر به  پررنگ

هاي تخصصي و فوق تخصصي  وقت خود را در بخش
نتايج نشان داد كارورزان در درمان . گذرانند مي

هاي سرپايي نتايج رضايت بخشي نداشتند كه  ناخوشي
عدم كارايي آموزش سرپايي  گر بيانتواند  مي مسألهاين 

پژوهش . تي باشددر دوره كارورزي كودكان بنا به هر عل

هاي  انجام شده توسط شمس و همكاران در مورد چالش
برنامه آموزشي در درمانگاه كودكان نيز نشانگر عدم 

. )10(كارآيي آموزش سرپايي در درمانگاه كودكان بود
شود در آموزش دوره كارورزي  بنابراين توصيه مي

كودكان با توجه به اهميت موضوع در مدت و نحوه 
ي كارورزي كودكان تجديد نظر شود و در آموزش سرپاي

آينده مطالعاتي در مورد موانع دستيابي كارورزان به 
هاي يادگيري كارورزي كودكان از ديدگاه  حداقل

كارورزان و اساتيد، همچنين موانع آموزش درمانگاهي از 
ديدگاه كارورزان و اساتيد كودكان انجام شود تا با 

فع ساختن آنها به و تالش در مرت شناخت اين موانع
  . كيفيت باالتري در آموزش كارورزي كودكان دست يافت

 

  گيري نتيجه
 يها كارورزان دركسب حداقلپژوهش نشان داد  نيا جينتا
 يعملكرد ستگاهيكودكان در چهار ا عيشا يريادگي
و شرح   سرماخوردگي، اسهال و استفراغ، تشنج حاد(

معاينه گوش و ( ستگاهيادر حد قابل قبول، در دو  )حال
تر از حد انتظار و در دو  كم )تفسير نمودار رشد

قابل  ريغ )كروپ و شرح حال در كودك كم وزن(ستگاهيا
 يريادگي يها در كسب حداقل همچنينقبول داشتند. 

 يها ياز ناخوش يبهتر جينتا يمارستانيب يها يناخوش
  . را به دست آوردند ييسرپا

  
  قدرداني

به شماره  يينامه دانشجو انيمطالعه بر اساس پا نيا
دانشگاه علوم  يمعاونت پژوهش تيو با حما 393762

از  لهيوس نياصفهان انجام شده است كه بد يپزشك
 هيمقدس و كلو سر كار خانم دكتر زهرا پور شانيا

و پرسنل  يو كارورزان كودكان دانشكده پزشك ارانيدست
 يدانشگاه علوم پزشك ينيبال يها محترم مركز مهارت

تشكر  نمودند ياريطرح  نيا ياصفهان كه ما را در اجرا
  . ميينما يم

  
  



  كودكان يها يناخوش يريادگي يها به حداقل يكارورزان پزشك يابيدست زانيم  مجيد خادميان و همكاران
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Medical Interns’ Achieving Rate of Learning Minimums in Common 
Pediatric Illnesses in Isfahan University of Medical Sciences 

 
Foroozan Mohebi1, Majid KHademian2, Fariba Haghani3, Nikoo yamani4 

 
Abstract 
 
Introduction: The purpose of medical education is to acquire knowledge, perspective and skills necessary 
for patient treatment, and focus on assessment as a tool for quality assurance in educational programs is one 
of the important traits of medical education. The purpose of this study was to investigate the achieving rate 
of learning minimums in common pediatric illnesses among medical interns of Isfahan University of Medical 
Sciences. 
Methods: This descriptive, cross-sectional study was conducted in 2014-15 academic year. Research 
population included the medical interns of Isfahan University of Medical Sciences who were selected 
through convenience sampling (census) (n=84). Data were collected using 8-station objective structured 
clinical examination. Views of medical education and pediatrics experts were used to confirm content and 
face validity. Reliability coefficient of the examination was calculated using Cronbach’s alpha of 0.86. A 
checklist (total score=20) was used to assess each station. Data were analyzed using descriptive statistics. 
Results: Mean scores of achieving rate of learning minimums in common illnesses were as follows in each 
station: ear checkup (13.64±1.96), common cold (16.60±2.62), diarrhea and vomiting (15.56±4.22), croup 
(9.28±2.07), acute seizure (15.96±2.42), history taking of seizure (14.88±2.81), interpretation of growth 
chart (13.60±3.17) and history taking in underweight child (8.76±3.25). 
Conclusion: Interns’ achieving rate of learning minimums in common pediatric illnesses was acceptable in 
four stations, less than expected in two stations and unacceptable in two other stations. Considering the 
importance of the issue, it is therefore recommended to revisit the duration and methods of ambulatory 
trainings in pediatrics internship programs. 
 
Keywords: Learning minimums, medical interns, common pediatric illnesses, objective structured clinical 
examination 
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