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 يكارآموزان پزشك دگاهيبزرگ از د يها گروه ينيآموزش بال يها عرصه
  اصفهان  يپزشكي  دانشكده يعموم

 
  يدانيمحسن م ،*ژگانيآو ميمر ،يخرزوق يطالب يعل

  
 

  چكيده
 يها دانسته انيتواند م مي كند كه مي فايا يمحور ينقش ماريب نيآموزش بر بال ،يدر دوره كارآموز يپزشك يهر دانشجو يبرامقدمه: 

 يقاعده مستثن نياز ا زين يو آموزش پزشك است مكرر يابيارز ازمنديآموزش كارآمد ن ستميهر س. بزند ونديپ يو ينيو مهارت بال يتئور
 يپزشكي  دانشكده يعموم يبزرگ از نظر كارآموزان پزشك يها گروه ينيآموزش بال يها عرصه يبررسهدف با   طالعهم نيا. نيست

  . انجام شداصفهان 
زنان و  ،يداخل ،يجراح يها ) گروهييو آموزش سرپا ي(راند آموزش ينيآموزش بال يها عرصه يمقطع يفيمطالعه توصدر اين : ها روش

 يليسال نخست سال تحص مياصفهان از نظر كارآموزان در ن يوابسته به دانشگاه علوم پزشك يآموزش يها بيمارستانو اطفال  مانيزا
گروه  20 ،يداخل يگروه كارآموز 21شامل  يسرشمار به صورت يگروه كارآموز 61پژوهش در . مورد بررسي قرار گرفت 95-94

 آوري جمع يبرا. دوره انجام گرفت تاطفال در هفته نخس يگروه كارآموز 13و  مانيزنان و زا يگروه كارآموز 7 ،يجراح يكارآموز
 د،ي، ساعات حضور دانشجو، ساعات آموزش دانشجو توسط اساتكننده شركت انيشامل تعداد دانشجو ينيبال شياطالعات از دفترچه پا

آوري شده با  انتها اطالعات جمعدر . استفاده شد يآموزش يها عرصه كيهفته به تفك كيشده در هر روز، به مدت  تيزيو ماريتعداد ب
  محاسبه و گزارش شد. اريو انحراف مع نيانگيبه صورت م Excellافزار  نرم

 جراحي ،ساعت5/2±53/0 ي) داخلييو آموزش سرپا ي(راند آموزش ينيآموزش بال يها روزانه در عرصه نيانگيم به طوركارآموزان نتايج: 
 تحت ها درمانگاه در ساعت 75/2±25/0 و ها بخش در ساعت17/2±24/0 اطفال و ساعت 04/2±3/0 مانزاي و زنان ساعت،32/0±75/2

 مار،بي 54/5±55/1 يداخل ييو سرپا يبستر ينيآموزش بال يها روزانه در عرصه نيانگيم به طوركارآموزان . قرار دارند ديساتا آموزش
 و يبستر ماربي 7/5±02/1و اطفال تعداد  ييسرپا ماربي 2/22±02/5و  يبستر ماربي 3±6/0 مانيزنان و زا مار،بي 25/8±25/1 يجراح

  . كنند مي تيزيرا و ييسرپا ماربي 14/5±9/15
شده در هر روز، تعداد ساعات  تيزيو ماريتعداد ب اران،يتعداد كارآموزان، كارورزان، دست نيانگياطالعات به دست آمده از مگيري:  نتيجه

  و بهبكشد ريرا به تصو يآموزش يها عرصه طياز شرا نانهيواقع ب يريتوان تصو ميحضور كارآموزان در بخش و آموزش توسط استاد 
  نمايد.  ريزان آموزش كارآموزان كمكبرنامه 
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و اتخاذ  يريادگيكردن سطوح متفاوت  مشخص
انتقال  تيفيو بهبود ك عيتسر يدر راستا يماتيتصم

از جمله  يمتفاوت يرهايمتغ نديفرا نيدر ا. است مطالب
. دخالت دارد يمناسب آموزش طيمح ر،يفراگ ،يمرب
 كيمعلول  زياز هرچ شيبتوان گفت كه آموزش خوب  مي
جهت  كننده قيخالق و تشو يها روشمساعد،  طيمح

 تيو ترب يآموزش پزشك مسأله. )3و2و1(است آموزش
 زانيكارآمد، همواره مورد توجه برنامه ر يانسان يروين

  . )4بوده است( يآموزش
همه  يبرا يمحوراي  به عنوان عرصه ينيبال طيمح

توانند  مي كمك آن هكه ب است يپزشك انيدانشجو
بزنند،  ونديپ ينيخود را با عملكرد بال يتئور يها آموزش

 تيتقو يو در راستا يينقاط قوت و ضعف خود را شناسا
 نديفرا نيبدون شك هم. آن نقاط ضعف گام بردارند

در  يو درمان يارائه خدمات بهداشت تيفيك شيموجب افزا
 ماريدر واقع آموزش در حضور ب. )2(خواهد شد ندهيآ

 فيتعر ينيآن آموزش بال طيبدون توجه به مح
را به استفاده از  انيدانشجو ينيكار بال. )5(شود مي

و  دينما مي كيتحر مسألهحل  يتفكر خالق برا يها مهارت
خود را به  يتا دانشجو دانش نظر شود مي فراهم يفرصت
 يكه برا يمتنوع يو حركت يروان ،يذهن يها مهارت

  . )6(كند لياست، تبد يضرور ماريمراقبت از ب
از  رديگ مي صورت يمختلف يها در عرصه ينيبال آموزش

(راند، گراند راند،  يبستر مارانيب نيجمله آموزش بر بال
و  ها كنفرانس ،ييآموزش در اطاق عمل)، آموزش سرپا

ژورنال كالب، آموزش بر  ،يگزارش صبحگاه نارها،يسم
مهم آموزش  يها از انواع مهم عرصه يكي. )7(مورد يمبنا
راند است كه در آن دانشجو و استاد در كنار تخت  ،ينيبال
فن  كي ايكنند  مي بحث يو يماريدرباره ب مار،يب

با توجه به . دهند مي شيرا نما ينيبال يدرمان يصيتشخ
 يوكوتاه شدن مدت بستر مارانيب يكم شدن موارد بستر

طب با انواع  رانيفراگ ييسو و لزوم آشنا كيآنها از 
روز به  زين ييسرپا ينيبال موزشآ ع،يشا يها بيماري

منظور از . گردد مي برخوردار يتر بيش تيروز از اهم
و مورد مشورت  ماريب تيزيهر گونه و ،ييمراقبت سرپا

است كه در  يدرمان اي يصيمقاصد تشخ يقرار گرفتن برا
 صورت ماريكردن ب يو بدون بستر مارستانيداخل ب

  . )8(رديگ مي
 است صورت نيبه ا ينيبال يآموزش در راندهاي  نحوه
 نيبه طور كامل ب ييسرپا اي يبستر مارانيكه ب

افراد به طور  نيهر كدام از ا. شوند مي ميكارآموزان تقس
و  يرندگميشرح حال  ند،ينما مي تيزيرا و ماريمستقل ب

در حضور استاد  ماريب تيكنند و در نها مي نهيرا معا يو
مجدد قرار خواهد  نهيمعا ازيدر صورت ن ومورد بحث 
 زين كننده و خسته ريتواند وقت گ مي نديفرا نيگرفت كه ا

 جاديا ،يآموزش ستميس نيا يهدف از طراح. باشد
ظن  شيخالق، افزا ،يتفكر انتقاد تيتقو يبرا يطيمح
زمان،  تيريمد ،يو روان يحركت يها مهارت ارتقاي ،ينيبال
  . )9و2عزت نفس بوده است( شيافزا
به  يآموزش ستميآموزش كارآمد الزم است كه س يبرا

 ييشناسا يابيارز يهدف اصل. گردد يابيطور متواتر ارز
و حذف موارد  يياقدامات اثر بخش و شناسا تيو تقو

 نديفرا نيا. است آموزش ريمخدوشگر و نامطلوب در س
 يدر راستا يياروپا يها در دانشگاه يالديم 1980از دهه 
مانند  ييآغاز شد و كشورها ها سطح دانشگاه ارتقاي

فعال  اريراستا بس نيانگستان، فرانسه، آلمان و هلند در ا
 يرا برا ياستادان وقت كم امروزه،. )11و10بودند(

راستا  نيدر هم. )8(كنند مي صرف ينيآموزش بال
پرداخته  ييآموزش سرپا تيفيك يبه بررس يمطالعات
 و نحوه آموزش را در حد مطلوب ندانستهاست 

بروك  يتوسط س يفيكاي  در مطالعه. )12و7اند(
)Seabrookاز  ييها اذعان نمودند كه جنبه اني)، دانشجو

 ،نبوده است كننده كمك ها آن يريادگي يبرا ينيبال طيمح
 شدند مي راندها لغو دند،يرس مي تأخيربا  دياز جمله اسات
كردند مانع و سرراه  مي اغلب احساس انيو دانشجو

درصد از  25از  تر كممتحده  التيدر ا. )13(هستند
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 5از  تر كمافتد و  مي اتفاق نيدر بال ينيبال يها آموزش
و  ريفراگ ينيمشاهده مهارت بال فدرصد زمان صر

. )14(شود مي رينادرست فراگ نهيمعا يها كيتكن حيتصح
و همكارانش اعالم داشتند پژوهش و بازنگري در  يزاهد

ي ها روشي محتواي برنامه درسي، استفاده از ها عرصه
مؤثرتر آموزشي و تعامل استادان با دانشجويان، به 

  . )4(كند مي افزايش اثربخشي آموزش پزشكي كمك
شك سبك آموزش، توان انتقال مطلب، استفاده از  بدون
آموزش  يبرا يآموزش نينو يها روشو  جذاب يها مثال

 تياهم زيآموزش ن طيدارد اما توجه به مح ياتيجنبه ح
 طيو شرا طيبودن مح ايفراوان دارد و در صورت عدم مه

به بازده مورد انتظار نخواهد  دياسات يها تالشآموزش 
  . ديرس

  و  نيتراز مهم ينيآموزش بال يها عرصه
است كه منجر به  يبخش آموزش پزشك نيتر كننده نييتع

 ها تيصالح يكل به طورتكامل دانش، مهارت و نگرش و 
 تيفيك يارتقا. گردد مي رانيفراگ ينيبال يها يو توانمند

 يبررس ،ينيآموزش بال يها آموزش در عرصه تيوضع
 تياز اهم ضعف،و رفع نقاط  علمي هيأتو بازخورد آن به 

مطالعه  نيراستا هدف ا نيدر هم. برخوردار استاي  ژهيو
از نظر ساعات حضور  يآموزش يها عرصه يبررس

درمانگاه، تعداد افراد حاضر و  ايدر بخش  انيدانشجو
راند  يها در عرصه ماريهر ب نيساعات صرف شده در بال

زنان،  ،يداخل يها گروه ييو آموزش سرپا يآموزش
وابسته به  يآموزش يها بيمارستاندر  يجراح واطفال 

  . بود اصفهان يدانشگاه علوم پرشك
  

  ها روش
 يشيماياز نوع پ يمقطع يفيمطالعه توصاين در

 يها ) گروهييو سرپا ي(بستر ينيآموزش بال يها عرصه
 يها بيمارستانو اطفال  مانيزنان و زا ،يداخل ،يجراح

از  اصفهان يوابسته به دانشگاه علوم پزشك يآموزش
  يليسال نخست سال تحص ميكارآموزان در ن ديدگاه

 61ن كه كارآموزان به يبا توجه به ا. شد بررسي 94- 95 
شوند،  مي يمعرف ينيمتفاوت آموزش بالي  عرصه

 يسرشمار به صورت يگروه كارآموز 61پژوهش در 
 يگروه كارآموز 20 ،يداخل يگروه كارآموز 21شامل 
گروه  13و  مانيزنان و زا يگروه كارآموز 7 ،يجراح

 گروه. دوره انجام گرفت اطفال در هفته نخست يكارآموز
و  زمان همدانشجو هستند كه  يشامل تعداد ،يكارآموز

مختلف آموزش  يها به عرصه ،يبا نظر گروه آموزش
كه در  است الزم به ذكر. شوند مي يمعرف آن گروه ينيبال
راند  يبررس ،يآموزش يها پژوهش هدف از عرصه نيا

بود چرا كه  ها در درمانگاه ييو آموزش سرپا يآموزش
ي  بر جنبه يتئوري  آموزش، جنبه يها عرصه ريدر سا

  . غلبه دارد ينيآموزش بال يعمل
كارآموزان،  يبرنامه كار يابيپژوهش جهت ارز نيا در
ابزار  ييروا. ديگرد نيمحقق ساخته تدو شيدفترچه پا كي

و آموزش  ينيبا بحث و تبادل نظر با متخصصان بال
هفته كامل در  كي يبرا شيدفترچه پا. شد نييتع يپزشك
قرار گرفت  يير گروه دانشجوكارآموز در ه كي ارياخت
 كي، شود مي هر هفته تكرار دياسات روزانهكه برنامه  رايز

جهت رفع . بود يمشخص شدن برنامه كاف يهفته برا
به پر كردن  ليكه تما يكارآموزان يهرگونه ابهام برا

 عيبرگزار شد و ضمن توزاي  داشتند، جلسه شيدفترچه پا
دانشجو و استاد و  محرمانه ماندن نام دفترچه؛ در مورد

الزم داده  حيپژوهش، توض نيا رداوطلبانه بودن شركت د
مهم در  ليكه مسا ديتالش گرد شيدر دفترچه پا. شد

اي  ت به گونهسؤاالآموزش كارآموزان گنجانده شود و 
كه تا  يبه طور قيدق يها شد كه منجر به پاسخ يطراح

در پاسخ اجتناب  يشخص يها يحد امكان، از غرض ورز
  :است ريذكر شده در دفترچه به شرح ز يها سؤال. شود

(درمانگاه، بخش،  ديمكان آموزش خود را مشخص كن. 1
  )شگاهيزا
چقدر  يحدود ساعات حضور شما در مكان آموزش. 2

  بوده است؟
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حدود ساعات حضور شما در جوار استاد در بخش . 3
  چقدر بوده است؟

ه امروز توسط استاد تحت راند ك ماريحدود تعداد كل ب. 4
كارآموزان تنها  يبرا(د؟يسيقرار گرفتند را بنو يآموزش

كارورز  يبرا ًصرفا يراند كار. وجود دارد يراند آموزش
ساعات بحث بر . شود مياعمال  ستميس نيدر ا اريو دست

ساعت آموزش در روز و تعداد  مياز تقس ماريهر ب نيبال
  )ديآ مي شده به دست تيزيو ماريب
كارآموز،  كيبه تفك يدر راند آموزش نيتعداد حاضر. 5

را  يفوق تخصص اريو دست يتخصص اريكاروز، دست
  د؟يسيبنو
 يوارد شده به بخش، تمام يموزآكار هر گروه در
كارآموزان  نيمربوطه ب سيدر سرو يبستر مارانيب

و گيري  شرح حال مسؤولموز آشوند و هر كار مي ميتقس
 تيهم زمان با فعال يگاه. خواهد شد مربوطه ماريب نهيمعا

همان  يبه بررس زين ارانيكارآموزان، كارورزان و دست
 اران،يسپس كارآموزان، كاروزان، دست. دپردازن مي ماريب

 ماري، بزمان همو استاد به طور  يفوق تخصص ارانيدست
  .دهند مي مجدد قرار يرا تحت بررس

بار توسط كارآموز  نياول يبرا ماراني، بها در درمانگاه 
 ينيبال ناتيشده و در حد امكان معا تيزيدر اتاق انتظار و

 يبه اتاق اصل ماريو سپس ب رديگ مي آنها انجام يبر رو
و شرح حال اخذ شده را به  شود مي درمانگاه منتقل

در  اريدهند و سپس دست مي ارائه ،و استاد ارانيدست
تحت نظارت و  كندمي ليشرح حال را تكم از،يصورت ن

  . كند مي آغاز ماريب ياستاد درمان را برا
شده بدون نام توسط كارآموز  ليتكم شيپا يها دفترچه
به  شانيشد و ا مي هر بخش عودت داده ندهيبه نما
، ها داده زيقبل از آنال. داد مي ليگر تحوپژوهش
شد و در  مي ينيشده مجدد بازب ليتكم شيپا يها دفترچه

تماس با  لهيقابل انتظار به وس ريغاي  صورت وجود داده
 حاصل نانيصحت آن داده اطم ازكارآموزان،  ريسا
در پژوهش از  يبا توجه به مسائل اخالق. ديگرد مي

و استاد مربوطه  يآموزش يمشخص كردن محل راندها
 آوري جمعدر انتها اطالعات . شد يدر دفترچه خوددار

و انحراف  نيانگيم به صورت Excellافزار  شده با نرم
  . محاسبه و گزارش شد اريمع
  

  نتايج
پژوهش شركت  نيكه در ا يگروه كارآموز 61 انياز م

گروه  2 مان،يزنان و زا يگروه كارآموز 3كردند تعداد 
گروه  4و  يجراح يكارآموز گروه 1 ،يداخل يكارآموز
اطفال نتوانستند پرسشنامه را در هفته اول  يكارآموز

مشابه ي  پرسشنامه پر كنند كه با توجه به برنامه ليتحو
پر كردن  مسؤولاز كارآموز  ل،يتحوي  هنسبت به هفت

هفته  يها درخواست شد كه با توجه به داده شيدفترچه پا
همه  بيترت نيو به ا ندينما ليدفترچه را تكم نده،يآ

 آوري جمع يگروه كارآموز 61از  ازياطالعات مورد ن
  . شد
هر  ش،يپا يها ت به دست آمده از دفترچهاطالعا طبق

 تيبه فعال پنج روز در هفته مشغول يگروه داخلكارآموز 
روز  كيو  يمدت، چهار روز راند آموزش نيكه از ا است

مشابه  زين يدر گروه جراح. است ييتحت آموزش سرپا
 ردر اكث. زندپردا مي تيپنج روز به فعال انيدانشجو يداخل

كارآموزان چهار روز در راند  ،يجراح يها گروه ريز
. دارند تيفعال يروز در درمانگاه آموزش كيو  يآموزش

 ،يارولوژ رگروهيز ياما در دو مركز فعال برا
هر پنج روز در درمانگاه تحت آموزش  انيدانشجو
اطفال، هر پنج روز راند  يجراح يبرا. قرار دارند ييسرپا

روز  كيو د گرد مي برگزاركارآموزان  يبرا يآموزش
در هر دو . وندش مي عالوه بر راند در درمانگاه حاضر

سه روز اتاق عمل و دو  ك،يپالست يمركز فعال جراح
در . كارآموزان برقرار است يبرا ييش سرپازآمو روز

هر پنج  كارآموزان زياعصاب ن يدو مركز فعال جراح
 به طورروز در درمانگاه و در صورت صالح استاد 

  . كنند مي تيدر بخش فعال زمان هم
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در  تيروز در هفته به فعال 4در گروه زنان هر گروه  
كارآموزان كه در ابتدا بر . دنپرداز مي مربوطهي  عرصه

 ييو وارد مراكز مجزا ميبه دو دسته تقس تياساس جنس
گروه  4كارآموزان خانم به . گردند مي موزشآ يبرا
دوره  كيهر گروه موظف است كه . شوند مي ميتقس

 شگاهيبخش و زا يدرمانگاه و سه دوره آموزش يموزشآ
شوند  مي ميگروه تقس 3به  زيآقا ن انيدانشجو. را بگذراند

 يموزشآدوره  كيو هر گروه موظف به گذراندن 
. هستند شگاهيبخش و زا يموزشآدرمانگاه و دو دوره 

 تيروز در هفته به فعال 5 انيدر گروه اطفال دانشجو
 ميگروه تقس 12ابتدا به كارآموزان در . پردازند مي
دوره آموزش دو  4هر گروه موظف است كه . گردند مي
دوره  كي ،يدوره آموزش درمانگاه كيشامل اي  هفته

فوق  يها بخشآموزش جنرال اطفال و دو دوره آموزش 
  . را بگذراند يتخصص

 يها عرصه ،ذكر شده بود شيكه در دفترچه پا طور همان
است هر  شگاهيشامل بخش، درمانگاه اتاق عمل و زا يعمل
 ينيبال يها روزانه در عرصه نيانگيم به طورموز آكار
 5/2±53/0كه  شود مي حاضر ساعت33/3±47/0 يداخل

به قرار دارد و  داساتي آموزش تحت زمان آن از ساعت
به كنند ( مي تيزيرا و ماربي نفر 54/5±55/1 نيانگيم طور
هر كارآموز به . )قهيدق 28 ماريهر ب نيبر بال نيانگيم طور

 ينيبال يها عرصه در ساعت25/3±28/0 نيانگيطور م
 آن از ساعت75/2±32/0كه  شود مي حاضر يگروه جراح

 نيانگيم به طورو  است استاد آموزش به متعلق زمان
بر  نيانگيم به طور( نندك مي تيزيرا و ماربي 25/1±25/8
 نيانگيموزان به طور مآكار. )قهيدق 20 ماريهر ب نيبال
گروه زنان و  ينيبال يها عرصه در ساعت18/0±38/2
 زمان آن از ساعت 04/2±3/0شوند كه  مي حاضر مانيزا

تعداد در  نيانگيو م رنديگ مي قرار استاد آموزش تحت
در روز و در درمانگاه  ماربي 3±6/0 بخش

 طوربه ( ندينما مي تيزيدر روز را و ماربي02/5±2/22
كارآموزان . )قهيدق 40 در بخش ماريهر ب نيبر بال نيانگيم

 بخش در ساعت 94/2±26/0 نيانگيم به طوربخش اطفال 
 حاضر ينيبال يها درمانگاه در ساعت36/3±13/0 و

 و ها بخش در ساعت 17/2±24/0شوند كه  مي
استاد  شزموتحت آ ها در درمانگاه ساعت 25/0±75/2
در بخش و  ماربي 7/5±02/1و تعداد  رنديگ مي قرار
 به طوركنند ( مي تيزيدر درمانگاه را و ماربي14/5±9/15
  . )ماريهر ب نيبر بال قهيدق23 نيانگيم

در هر  است كه از اطالعات جداول مشخص گونه همان
و اطفال  مانيزنان و زا ،يجراح ،يچهار گروه داخل

. داشتندبرابر تقريباً  يتيجمع يكارآموز يها گروه
و  5-6 يدارا يداخل يها عرصه يكارآموز يها گروه
 يكارآموز يها گروه. بود دانشجو 6- 7 يدارا يجراح
 انينفره و آقا 6-7 مانيو زا زناني  در عرصه ها خانم
 يكارآموز يها گروه. هستند نفره 7-8 يها گروه يدارا

  . نفر هستند 5-6 يها گروه يدارا زياطفال ن يها عرصه
عرصه  21پاسخ كارآموزان در رابطه با  1جدول  يها افتهي

  ها كه تعداد كارآموزان در همه عرصه است يداخل يآموزش
 جينتا زيتعداد كارورزان ن. دننفر اختالف دار كي تينهادر

 يتنها در برخ يفوق تخصص ارانياما دست ، ندمشابه داشت
ساعات حضور كارآموز  نيتر بيش. حاضر بودند ها عرصه

و آموزش تحت نظر استاد به طور مشترك متعلق در بخش 
 ساعت) 4ساعت و  75/4 بيبه ترت( هيكل 5به عرصه شماره 

متعلق به عرصه  زيشده ن تيزيو ماريتعداد ب نيتر بيش. است
  . ) بودماريب 2/5( هيكل 2شماره 

  
  از نظر كارآموزان يگروه داخل ينيآموزش بال يها عرصه يبررس جينتا: 1جدول 

 
 تعداد

 كارآموزان

 تعداد
 كارورزان

 ساعات ميانگين دستيارانتعداد
 عرصه در حضور

 ساعات ميانگين
 استاد با آموزش

 بيمار تعداد ميانگين
 شده ويزيت

 2/6 2 3 2 1 5 1 گوارشعرصه
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 7/5 25/2 17/3 3 1 5 2 گوارشعرصه

 5/5 83/2 5/3 2 1 5 3 گوارشعرصه

 7/4 33/2 25/3 2 1 5 1غددعرصه

 5/4 3 75/3 2 1 6 2غددعرصه

 1/5 2 17/3 2 1 6 1قلبعرصه

 5/4 2 3 2 1 5 2قلبعرصه

 5 25/2 33/3 1 1 5 3قلبعرصه

 5/5 5/2 25/3 2 1 6 4قلبعرصه

 6/4 5/2 17/3 2 2 6 1تنفسعرصه

 8/5 75/1 66/2 2 2 5 2تنفسعرصه

 6 2 3 2 2 5 3تنفسعرصه

 3/5 83/2 66/3 2 2 5 4تنفسعرصه

 9/4 75/2 5/3 2 2 5 5تنفسعرصه

 7/5 33/2 33/3 2 2 5 6تنفسعرصه

 6/5 17/2 3 1 1 6 1كليهعرصه

 2/5 17/3 4 1 1 6 2كليهعرصه

 6/5 3 83/3 2 1 6 3كليهعرصه

 7/6 3 83/3 1 1 5 4 كليه عرصه

 5/6 4 75/4 1 1 5 5كليهعرصه

 6/4 5/2 25/3 1 2 5 داخليعرصه

 54/5±55/1 5/2±53/0 33/3±47/0 76/1±54/0 33/1±48/0 62/5±48/0 ميانگين

  
عرصه  20پاسخ كارآموزان در رابطه با 2جدول  يها افتهي

 نيتر بيش 16در عرصه شماره  است كه يجراح يآموزش
ساعت)،  67/3ساعات حضور دانشجو در بخش (

ساعت)،  3ساعات آموزش توسط استاد ( نيتر بيش

مشابه  دارد.) را ماريب 3/12شده ( تيزيتعداد و نيتر بيش
 ارانيتعداد كارآموزان و كارورزان و دست ،يلگروه داخ
نفر  1 تيمراكز مختلف در نها يآموزش يها در عرصه

  . تفاوت داشت
  

  كارآموزان نظر از جراحي گروه باليني آموزش يها عرصه بررسي نتايج :2جدول 
كار تعداد هاعرصه

 آموزان

تعداد
 كارورزان

تعداد
 دستياران

 ساعاتميانگين
 عرصه در حضور

 ساعات ميانگين
 استاد با آموزش

 بيمار تعداد ميانگين
 شده ويزيت

 8/7 67/2 5/3 2 2 6 1عرصه

 7/6 17/2 25/3 2 2 7 2عرصه

 3/9 3 75/3 3 2 6 3عرصه

 4/7 3 5/3 3 2 6 4عرصه

 4/9 33/2 17/3 3 2 6 5عرصه

 5/7 25/2 3 2 2 6 6عرصه

 2/7 17/3 57/3 2 2 6 7عرصه

 1/8 5/2 33/3 3 2 7 8عرصه

 2/7 5/2 5/3 2 2 7 9عرصه

 3/9 25/2 17/3 2 2 7 10عرصه
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 3/8 5/2 33/3 2 2 7 11عرصه

 5/8 83/2 75/3 3 2 6 12عرصه

 2/9 67/2 5/3 3 2 6 13عرصه

 5/7 17/3 4 3 2 7 14عرصه

 3/7 67/2 33/3 2 2 6 15عرصه

 3/12 3 67/3 2 2 6 16عرصه

 5/7 5/2 17/3 3 2 6 17عرصه

 4/8 5/2 33/3 3 2 7 18عرصه

 5/7 3 3 3 0 7 19عرصه

 5/7 3 3 3 0 6 20عرصه

 25/8±25/1 75/2±32/0 25/3±28/0 55/2±51/0 8/1±61/0 4/6±5/0 هادادهميانگين

  
 يها مربوط به پاسخ كارآموزان در رابطه با عرصه 3جدول 
 تيزيو ماريتعداد ب نيتر بيش. گروه زنان است يآموزش

 نيتر كمو  )ماريب 7/25( 5شده مربوط به عرصه شماره 
تعداد . است )ماريب 4/2( 2مربوطه به عرصه شماره  تيزيو

نفر  كي ياراد تيجنس كيكارآموزان حاضر در مراكز با تفك
 يتعداد ساعت حضور كارآموزان در راندها. استاختالف 
و كارورز  اريدست. بود كسانيتقريباً  ها همه عرصه يآموزش

  . كنند نمي در راند كارآموزان شركت
  

  كارآموزان نظر از زنان گروه باليني آموزش يها عرصه بررسي نتايج :3جدول 
 تعداد ها عرصه

 كارآموزان

تعداد
 كارورزان

تعداد
 دستياران

 ساعات ميانگين
 عرصه در حضور

 ساعات ميانگين
 استاد با آموزش

 تعداد ميانگين
 شده ويزيت بيمار

 6/18 25/2 5/2 - - 6 1درمانگاه

 4/2 2 5/2 - - 7 2زنانبخش

 5/2 2 5/2 - - 6 3زنانبخش

 4/3 83/1 5/2 - - 6 4زنانبخش

 7/25 83/1 25/2 - - 7 5درمانگاه

 9/2 1 25/2 - - 7 6بخش

 8/3 1 25/2 - - 8 7بخش

 3±6/0 2±5/0 4/2± 14/0 - - 7±1 ها بخش يهادادهميانگين

 2/22±02/5 04/2±3/0  38/2±18/0 -  5/6±7/0 ها درمانگاه يهادادهميانگين

  
 13 مربوط به پاسخ كارآموزان در رابطه با 4جدول 

ساعت  نيتر بيش. گروه اطفال است يعرصه آموزش
 نيتر بيشساعت) و  5/3حضور دانشجو در بخش (

ساعت) به طور مشترك متعلق  3ساعات آموزش استاد (
شده  تيزيو ماريتعداد ب نيتر بيش. است 1به عرصه 

  . )ماريب 4/19( است 9متعلق به عرصه 
  

  كارآموزان نظر از كودكان گروه باليني آموزش يها عرصه بررسي نتايج: 4جدول 
 تعداد هاعرصه

 كارآموزان

تعداد
 كارورزان

تعداد
 دستياران

 ساعات ميانگين
 عرصه در حضور

 ساعات ميانگين
 استاد با آموزش

 تعداد ميانگين
 شده ويزيت بيمار
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 10 3 5/3 0 2 5 1درمانگاه

 5/4 5/2 25/3 2 2 5 2بخش

 2/6 2 3 2 2 5 3بخش

 4/5 2 17/3 2 2 6 4بخش

 3/6 75/1 5/2 2 3 5 5بخش

 8/4 25/2 17/3 2 3 5 6بخش

 3/7 2 67/2 2 2 5 7بخش

 3/18 5/2 25/3 2 2 6 8درمانگاه

 4/19 75/2 33/3 3 2 6 9درمانگاه

 7/6 2 83/2 2 3 5 10بخش

 5/5 67/1 67/2 2 2 5 11بخش

 2/4 17/2 3 2 2 6 12بخش

 5/6 17/2 17/3 2 2 5 13بخش

 7/5±02/1 17/2±24/0 94/2±26/0 2 3/2±48/0 2/5±42/0 بخشميانگين

 9/15±14/5 75/2±25/0 36/3±13/0 67/1±52/1 33/2±58/0 33/5±58/0  درمانگاهميانگين

  
  بحث
 ينيآموزش بال يها عرصه يپژوهش به بررس نيدر ا
و اطفال دانشكده  مانيزنان و زا ،يجراح ،يداخل يها گروه
هدف از . موزان پرداخته شدآاصفهان از نظر كار يپزشك

 ينيبال يها عرصه نيباي  سهيپژوهش مقا نيانجام ا
قطع  به طورتوان  نمي مثال يبرا ؛مختلف نبود يها گروه

 تيزيو ماريب يتر بيشكه درآن تعداد  يراندگفت كه 
داشته است چرا كه ممكن است  يشده، آموزش باالتر

 ماريهر ب يبحث و آموزش برا يبرا يتر كموقت 
در  يآموزش طيشرا ياز طرف. باشد افتهياختصاص 

مثال در گروه  يبرا. متفاوت است زيمختلف ن يها عرصه
كارآموزان موظف هستند كه تا ساعت  مان،يزنان و زا

 زيشركت كنند و پس از آن ن يدر گزارش صبحگاه 8:30
لذا . شود مي آغاز يكالس آموزش 11:30در ساعت 

ساعت در راند شركت  3از  تر بيشتوانند  نمي انيدانشجو
از  يكارآموزان گروه داخل كه يداشته باشند در حال

 يدر راندها تيتوانستند بدون محدود مي 13تا  8ساعت 
پژوهش تنها  نيبه طور خالصه ا. باشند ضرحا يآموزش

از وضع موجود آموزش در  نانهيب واقع يبا هدف گزارش
 كه  گونه همان. صورت گرفت ينيآموزش بال يها عرصه

نشان داده است كه سه  2004در سال  يفيمطالعه كنتايج 
زمان و  ماران،يتعداد ب ،ينيزا آموزش بالعامل تنش

بوده  يپزشك ميچندگانه و متفاوت افراد ت يها نقش
  . )15(است
 يمعاونت آموزشي  توسط حوزه 1394زمستان سال  در

تحت  ييارهايوزارت بهداشت، درمان و آموزش كشور مع
. )16(ديمشخص گرد ينيآموزش بال يعنوان استاندارها

مورد توجه  يارهايمع انيدر م يخوشبختانه نقاط مشترك
شده توسط  نيياستاندارد تع يارهايپژوهش و مع نيدر ا

وجود دارد كه  يپزشك موزشوزارت بهداشت، درمان و آ
 طيآن با شراي  سهيوضع موجود و مقا يما را در بررس
  . سازد مي استاندارد توانا

نفرات  نيتر بيش ديآ مي بر ها افتهيكه از  طور همان
 يها متعلق به عرصه يكارآموز يها در گروه كننده شركت
اين كه با توجه به . است مانيگروه زنان و زا يآموزش

 7در  مانيكارآموزان وارد شده به گروه زنان و زا هيكل
 دور از انتظاراي  جهينت نيشوند چن ميبندي  ميگروه تقس

متعلق به  زين كننده تعداد نفرات شركت نيتر كم. دنبو
از نظر  يگروه داخل. گروه اطفال بود يآموزش يها عرصه

 يآموزش يها در عرصه كننده تعداد كارآموز شركت
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 ارانياما تعداد دست ؛برابر با گروه اطفال داشت يتعداد
موجب  ها از عرصه يدر برخ يو فوق تخصص يتخصص
سوم از نظر تعداد نفرات ي  در رتبه هگرو نيشد كه ا
 يطبق استانداردها. رديقرار بگ ها در عرصه كننده شركت

حداكثر  يتعداد كارآموزان حاضر در راند آموزش ينيبال
 ياريما در بس يها افتهي) كه با 15(پنج نفر ذكر شده است

 يها از عرصه يتنها در برخ. ندارد يهم خوان ها از عرصه
 دايمهم دست پ نيبه ا يو داخل اطفال يها بخش يآموزش
 ينبودن فضا ياز كاف يتواند ناش مي مشكل نيااند.  كرده

 رشيپذ يبه عبارت ايتعداد كارآموز و  نيجهت ا يآموزش
دانشگاه باشد كه  نيدر ا يپزشك انياز حد دانشجو شيب

  . آموزش اثر بگذارد تيفيتواند بر ك مي ميبه طور مستق
 يآموزش يها شده در عرصه تيزيو مارينظر تعداد ب از

 شده متعلق به درمانگاه تيزيو ماريتعداد ب نيتر بيش
 نييساعت كار پا رغم علي. بود مانيگروه زنان و زا

ي  بخش، به علت فعال بودن دو عرصه نيدر ا انيدانشجو
آموزش زنان و  يها عرصه ت،يپر جمع اريبس يدرمانگاه

شده را به  تيزيو ماريرتبه اول تعداد ب نستتوا مانيزا
شده در  تيزيو ماريتعداد ب نيتر كم. خود اختصاص دهد

گروه زنان و  يآموزش يها متعلق به عرصه زيروز ن
در هر جلسه راند  ينيبال يطبق استانداردها. بود مانيزا

ذكر  ماريو حداكثر سه ب كيحداقل  تيزيو ،يآموزش
   ها از عرصه ياريما در بس يها افتهي) كه با 15(شده

گونه  نيرا ا يخوانناهم نيتوان علت ا مي. ندارد يهم خوان
كارآموزان  يصرفاً برا ،يآموزش يكرد كه راندها هيتوج
كه  ماريب كي ديشا گريبه عبارت د ؛نشده است يطراح

 يكارآموزان دارد، دارا يمتوسط برا يارزش آموزش
و فوق  يتخصص ارانيدست يبرا ييباال يارزش آموزش

خود را موظف به راند  ديباشد و لذا اسات يتخصص
 زمان همآموزش  جهينت. دانند مي مارانيب نيا يآموزش

و فوق  يتخصص ارانيكارآموزان، كارورزان، دست
 گريد كيو در كنار  يمركز آموزش كيدر  يتخصص

كه خود نه تنها  است راند شده مارانيتعداد ب شيافزا

اطالعات  شيبلكه موجب افزا ،دهد نمي شيآموزش را افزا
كاهش  هجينت در وارد شده به افراد حاضر در راند و

توان  مي را گريد ليدل نيهمچن. است راندمان آموزش
از  ياريدر بس يراند آموزش و يراند كار يزمان هم

  . ذكر نمود ها عرصه
ي  تعداد ساعات حضور كارآموزان در عرصه يبررس در

 يمشخص شد كه كارآموزان بخش داخل ينيآموزش بال
ساعات  نيتر كماند.  حضور در عرصه را داشته نيتر بيش

. بود مانيمتعلق به كارآموزان گروه زنان و زا زيحضور ن
داده شد، علت ساعات كم  حيتوض قبالًكه  رطو همان

ي  گروه زنان، برنامه يآموزش يها عرصهدر  انيدانشجو
 انيكه دانشجو يبه طور استبخش  نيا يآموزشي  ژهيو

حاضر  ها توانند در عرصه نمي ساعت 3از  شيعمالً ب
زمان  ينياستاندارد آموزش بال يارهايطبق مع. شوند

حدود  يآموزش يها در راند ينيآموزش بال يمناسب برا
 ساعت 2-4 دحدو ييو آموزش سرپا قهيدق 90-45

به  يآموزش يها ) كه خوشبختانه اغلب عرصه15است(
حضور  نيتر بيشاين كه  رغم اند. علي افتهيهدف دست  نيا

بود اما  يكارآموزان در عرصه، متعلق به گروه داخل
متعلق به  علمي هيأتساعات آموزش تحت نظر  نيتر بيش

به  الفاخت نيتوان حدس زد كه ا مي. بود يگروه جراح
 اطفال يو جراح كيپالست يجراح يها علت وجود راند

 ها عرصه ريكه ساعت شروع كار زودتر از سا است
  اند.  داشته

 كي نيزمان بحث بر بال نيتر بيشنشان داد كه  ها افتهي
 نيتر كمو  است گروه زنان يها متعلق به عرصه ماريب

 نيا. تعلق گرفت يجراح به گروه زيزمان بحث ن
 مارانيبودن اكثر ب يبا توجه به اورژانسگيري  جهينت

 يها يدگيچيپ زيو بخش زنان و ن شگاهيدر زا يبستر
از جمله  يسطوح مختلف آموزش دوجو زيو ن مارانيب

 يو فوق تخصص يتخصص ارانيكارآموز، كارورز، دست
ي  سهيكه از مقا گريقابل توجه دي  نكته .بود يبين پيشقابل 
استاندارد وزارت متبوع به  يارهايپژوهش و مع نيا جينتا



  بزرگ يها گروه ينيآموزش بال يها عرصه  علي طالبي خرزوقي و همكاران
 

http://ijme.mui.ac.ir  / 173/  )19( 18: 1397مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

 40زنان ( گروه يها است كه در عرصه نيدست آمد ا
 يحدود زمان استاندارد برا هب )قهيدق 30( ي) و داخلقهيدق

طبق . است كينزد )قهيدق 40تا  35( يآموزش يها راند
 كي نيبحث بر بال ياستاندارد، زمان مناسب برا يها اريمع
 نييتع قهيدق 30- 45معادل  يراند آموزش كيدر  ماريب

توسط  ينيبال يمشاهده از راندها 61) در 15(شده
 101شده كه  زارش) و همكاران گCrumlish( شيكرامل

 ديتوسط اسات ينيبال يراندها يمتوسط زمان برا قهيدق
 يط ماريآن در اتاق ب قهيدق 17است كه حدود 

  . )17(شود مي
مشخص شده توسط وزارت  يها ارياز مع گريد يكي

درمانگاه و  كيدر هفته به تفك يكار يمتبوع، تعداد روزها
و  يدر بخش داخل اريمع نيطبق ا. است يراند آموزش

 كيماژور  يها بخش رياطفال دو روز در هفته و در سا
 ها در درمانگاه ييسرپا يبه آموزش ديروز در هفته با

 يها خوشبختانه در گروه. )15(داختصاص داده شو
استاندارها  نيبه ا يو جراح مانياطفال، زنان و زا

روز در  كيتنها  يداخل يها گروه شده است اما يابيدست
از  تر كمهفته را به درمانگاه اختصاص داده بودند كه 

  . استاندارد مصوب است يارهايمع
 ينيآموزش بال يها عرصه فيتوصمطالعه  نيقوت ا نقطه

اما با  ،وضع موجود بود دنيركشيو به تصو يكم به طور
 دنيكش ريدر به تصو يكم يارهايكه مع نيا توجه به

توان  مي ناتوان است، سيتدر يها وهيسبك آموزش و ش
 نيهم چن. مطالعه ذكر نمود نياز جمله نقاط ضعف ا

و  يداخل يها در گروه يآموزش يها نكردن عرصه كيتفك
نقاط ضعف  گرياز نظر راند و درمانگاه از د يجراح

 يمانند جراح ها بخش يمطالعه بود چرا كه در برخ
دو روز در درمانگاه به  اي كيكارآموزان تنها  ،يعموم
 يريتوانست تصو نمي روز كيپرداختند و لذا  مي تيفعال

. كند جاديا ها در درمانگاه انيدانشجو تيروشن از فعال
 يمستقل جهت بررس يكه پژوهش شود مي شنهاديپ

بتواند  يتر بيشتا با دقت  رديانجام گ ييآموزش سرپا

  . سازد انينما ها عرصه نياز آموزش در ا يفيتوص
 يپژوهش قرار گرفتن راندها نينقاط ضعف ا گريد از

متاسفانه . بود كيپالست ياطاق عمل در عرصه جراح
مطالب  يجراح كياطاق عمل و تكناين كه  رغم علي

اما در عرصه  هستند كارآموزان يبرا يمناسب يآموزش
 يها اطاقاز دوره آموزش در  يمين ك،يپالست يجراح

عرصه  يها راند گريعبارت د هب. شود مي عمل گذرانده
در اطاق عمل  كيپالست يبخش جراح يمذكور بجا

  . گردد مي ارزبرگ يجراح
  

  گيري نتيجه
 يكم يرهاياز متغ يتعداد يپژوهش به بررس نيدر ا
در رابطه  يپرداخته شد و اطالعات ينيدر آموزش بال مؤثر

ي  سهيدر مقا. به دست آمد يمختلف آموزش يها با عرصه
 نيياستاندارد تع يارهاياز مع معيار وضع موجود با چند

هر  ازيشده توسط وزارت مشخص شد كه زمان مورد ن
است اما مدت زمان بحث بر  هفراهم شد يعرصه آموزش

 ها عرصه يبعض يآموزش يدر راندها ماريهر ب نيبال
 يتواند به علت فراوان مي كه است از حد استاندارد تر كم
به عالوه در گروه . باشد مارستانيدر ب يبستر مارانيب

در  ييبه آموزش سرپا يتر بيشمدت زمان  ديبا يداخل
  . ابدياختصاص  ها درمانگاه

  
  قدرداني

 394072با شماره  يمقاله برگرفته از طرح پژوهش نيا
و حاصل  يدانشكده پزشك يمصوب معاونت پژوهش

 يپزشكي  از كارآموزان دانشكده يتعداد يهمكار
تر و پشتكار، كه با دقت هرچه تمام است اصفهان
 دياز اسات. نمودند ليرا تكم ينيبال شيپا يها دفترچه

دكتر  يو جناب آقا زيدكتر چنگ انمخ محترم سركار
دانشكده  يآموزش پزشك علمي هيأت ياعضا ون،يعشور
نمودند  ياريطرح ما را  نياگيري  كه در شكل يپزشك
  . مي نمائيمتشكر 
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Major Clinical Training Fields from the Perspective of Medical 
Students at Isfahan University of Medical Sciences 

 
Ali Talebi khorzoughi1, Maryam Avizhgan2, Mohsen Meidani3 

 
Abstract 
 
Introduction: For any medical student, bedside training plays a pivotal role that could integrate his clinical 
skills and theoretical knowledge. Every efficient educational system requires regular evaluation and medical 
education is not an exception. The purpose of this study was to assess major clinical training fields from the 
perspective of medical students in Isfahan School of Medicine. 
Methods: This descriptive, cross-sectional study assessed the clinical training fields (training round and 
outpatient training) of the surgery, internal medicine, gynecology, and pediatrics departments of teaching 
hospitals affiliated with Isfahan University of Medical Sciences from the perspective of medical students in 
the first semester of the academic year 2015-16. The study was conducted in the first week of the program on 
61 groups of medical students selected by means of census method including 21 groups of internal medicine, 
20 groups of surgery, 7 groups of gynecology, and 13 groups of pediatrics medical students. Data were 
collected by the notebook of clinical training monitoring to record the number of medical students attended, 
hours attended, hours of training by teachers, and the number of visited patients per day for a week 
categorized by the training fields. The data were analyzed in Excel using mean and standard deviation. 
Results: Daily training hours of the medical students (training rounds and outpatient training) were 
2.5±0.53 (internal medicine), 2.75±0.32 (surgery), 2.04±0.3 (gynecology), and 2.17±0.24 (pediatrics) hours 
in the wards and 2.75±0.25 in the clinics. The medical students visited an average number of 5.54±1.55 
inpatients and outpatients (internal medicine), 8.25±1.25 (surgery), 3±0.6 inpatients and 22.2±5.02 
outpatients (gynecology), and 5.7±1.02 inpatients and 15.9±5.14 outpatients (pediatrics) per day. 
Conclusion: The information obtained in relation to the average number of medical students, interns and 
residents, the number of visited patients per day, and the hours of medical students’ attendance and training 
by teachers in the wards can show a realistic picture of the conditions of training fields and help program 
planners. 
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