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  علمینامه 

  

   یپزشک انیدانشجو دیاز د یدرمانگاه یآموزش طیمح یابیارز

  

  *فاطمه محمدزاده  ،ياحمد مانیسل

  

  428تا  425 ):51(20؛ 1399 اسفندمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی/

  

مقدمه   

ــتمل بر مکان يریادگی طیمح ــت. به ب ،آموزندیدر آنها م رانیکه فراگ ییهاو فرهنگ هاهنیزم ،یکیزیف يهااغلب مش  انیاس

 طیشده است مح یطراح يریادگی لیتسه يکه برا یبسـتر آموزش  نیچنهم گران،یتعامل افراد با د تیفیمعموال به ک گر،ید

  ). 1(شودیرا هم شامل م هايگذاراستیو س یتیحاکم يساختارها يریادگی طی. محندیگویم يریادگی

 طیمح یابیرو، ارز نی). از ا2است( رانیدر فراگ يریادگی ختنیو برانگ قیتشو يضرور ازینشیسازنده، پ یآموزش طیمح

 یآموزش يزیربرنامه ياز آن برا توانیاسـت که منجر به شـناخت نقاط قوت و ضعف شده که م   يدیکل يامر یآموزشـ 

). از آنجا که 3(هستند زین یآموزشـ  يامدهایپ ینیبشیدر پ جهقابل تو یشـاخصـ   هايریگاندازه نیا نیبهره گرفت. هم چن

 ینیآموزش بال ياجزا نیتر) از مهمییآموزش در درمانگاه (آموزش سرپا .)4است( یاساس آموزش پزشک ینیآموزش بال

  .رسدینظر مبه يضرور هاهدرمانگا یآموزش طیمح یابیاست، ارز

ــال  در ــش  نیاول يبرا 2013سـ ــعه بـار پرسـ ــرپا يهاآموزش مراقبت طیمح یابیارز يبرا افتهینامه توسـ به نام  ییسـ

ACLEEM  )Ambulatory Care Learning Educational Environment Measureــط  ریکلمــه ) توسـ

)Riquelme(یو همکارانش طراح )یدرمانگاه زشآمو طیمح یابیارز يپرســشــنامه برا نیاز ا ی). در مراکز مختلف5شــد 

دانشگاه  اناریدر  دست ییسـرپا  يهاآموزش مراقبت طیمح یابیدر مورد ارز زادهیمطالعه نق جیاسـتفاده شـده اسـت. نتا   

العات، مربوط به اط ازیامت نیترکمو  ینیمدرسان بال تیفیمربوط به ک ازیامت نیتربیشتهران نشـان داد که  علوم پزشـکی  

 ياپرسشنامه بر نیا یقابل قبول نسـخه فارســ  ییو روا ییایپا نیچن. همسـت بوده ا ینیو نظارت بال يارتباطات، تکنولوژ

 يدانشجو 136در  يدر مالز يگریمطالعه د نیچن). هم6نشان داده شده است( رانیدر ا یآموزش درمانگاه طیمح یابیارز

 و ییایپا نیچنکنند. همینم یابیرا مناسب ارز ییسرپا يهاآموزش مراقبت طینشـان داد که آنها مح  یپزشـک  5تا  3سـال  

  ).7(نشان داد يدر مالز یآموزش طیمح یابیارز يپرسشنامه را برا نیا ییروا

ــتانیب که نیتوجه به ا با ــ يهاهدرمانگا يدارا یطالقان مارس ــت یآموزش ــت و تاکنون مح يهاهمتعدد در رش  طیمتنوع اس

ــ ــرپـا  يهـا مراقبـت  یآموزشـ ــ طیمح یابیمطالعه به منظور ارز نیقرار نگرفته بود، ا یابیـ آن مورد ارز ییسـ  یآموزشـ

  انجام گرفت. انیدانشجو دیاز د یهشتب دیشه یدانشگاه علوم پزشک یطالقان مارستانیب يهاهدرمانگا
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   :هاروش

 یکارآموز و کارورز رشته پزشک151انجام شد به تمام  1398که در دو ماه نخست زمستان  یمقطع توصیفی مطالعه نیا در

ر د روز حضورشان در درمانگاه نیبودند در آخر تیمشغول به فعال یاهللا طالقانتیآ مارستانیب يهاهدرمانگا یکه در تمام

 ACLEEMشده  لیپرسشنامه تعد لیکه در صورت تما شد رخواست. سپس از آنها دشدداده  حیتوض یمورد طرح پژوهش

 ییایاو پ ییو روا شنهادیپ يپرسشنامه توسط مولو نیدهند. ا لیکرده و آن را به پژوهشگر تحو لیرا به صورت کامل تکم

 یقبل اتاستاندارد و برگرفته از مطالعاي پرسشنامه ACLEEM ینامه اصل). پرسش8مناسب آن نشان داده شده است(

 ماریو مراقبت از ب ینیدر عرصه بال تی)، فعالسؤال 12( ینیبال دیاسات ياست: توانمند طهیح 8در  هیگو 50 ياست و دارا

)، سؤال 6(  ینیبال يهامهارت)، سؤال 6( رساختی)، زسؤال 5( ینیبال ریغ يهاتیفعال يوقت برا صی)، تخصسؤال 11(

 لی). . پرسشنامه تعد5) (سؤال 3( ینی) و نظارت بالسؤال 3( يو فناور رتباطات)، اطالعات، اسؤال 4سنجش و بازخورد (

 بیبه ترت ینیبال يهامهارتو  رساخت،یز مار،یدر عرصه و مراقبت از ب تیفعال ،ینیبال دیاسات يتوانمند يهاهطیشده از ح

. به هر دیرس هیگو 43ت به سؤاال عدادو ت حذف شد ،اشتراك انسیبودن وار % 50از  ترکم لی، به دلسؤال 1، و 1، 2، 3

 )Inc., Chicago, IL, USA(وارد  يآورپس از جمع هاهشد. دادداده  5تا  1از  يموافقت عدد زانیبر حسب م سؤال

SPSS 16.0  از  هاهگرو سهیمقا ي) و برااریو انحراف مع ن،یانگی(درصد، م یفیاز آمار توص هاهداد فیتوص يشد. برا

 ترکم Pمقدار  استفاده شد. چند گروه سهیمقا يبرا ANOVAدو گروه و  سهیمقا يبرا مستقل ودنتیاست یت يهاآزمون

  در نظر گرفته شد. يبه عنوان مقدار معنادار آمار 05/0از 

  

  : جینتا

کردند.  لینامه را تکمسشر) پ% 88پاسخ دهینفر ( 133داده شد  لیکه به کارآموزان و کارورزان تحو يانامهپرسش 151 از

نفر  91تعداد) کارآموز بودند. % 60نفر ( 80) کارورز، و % 40نفر ( 53) زن، % 54نفر ( 72و  ) مرد% 46نفر ( 61تعداد  نیاز ا

 یجراح يهاه) در درمانگا% 32نفر ( 42غدد) و  ،یپزشک(قلب، خون، گوارش، روان یداخل يهاهدر درمانگا شانی) از ا% 68(

 24/3±13/1ت سؤاالنمرات مجموع  نیانگیبودند. م لیزنان) مشغول به تحص ،یعموم یجراح ،يارتوپد ،ینی(گوش و حلق و ب

خود  ینیبال دیمن از تجارب اسات ییاسرپ مارانیب يهاکلینیک در« بیبه ترت نیانگیم ازیامت نیتربیشبا  يهگوی سه. بود 5 از

 يهاکلینیکمن در  ینیبال دیاسات«، و »دهدمی مرا ارتقا مسألهحل  يهامهارت ییسرپا يهاهکار در درمانگا« ،»رمیگمی درس

 02/1 ،65/3±1/1 ،81/3±04/1 اتزای، با امت»را بر حسب اقتضا دارند ماریپزشک و ب نیبر روابط ب دیتأک ییسرپا مارانیب

وجود  یتبهداش يهاسیامکان استفاده از سرو ییسرپا مارانیب يهاکلینیکدر « نیانگیم ازیامت نیترکمبا  هگوی سه و ±62/3

 يهاکلینیکمن در «، و »من گذاشته شده است اریدر اخت یشخص لیجهت وسا يکمد ییسرپا مارانیب يهاکلینیکدر «، »دارد

. بود 77/2±27/1 و 62/2±35/1و  23/2±12/1 ازاتی، با امت»دارم نترنتیو ا وتریمپبه کا یکاف یدسترس ییسرپا مارانیب

 »ینیبال دیاسات توانمندي« و 46/3±81/0با نمره  »ینیبال يهامهارت« يهاهطیمربوط به ح ازیامت نیتربیش هاهطیح نبی رد

 و 77/2±27/1با نمره  »يارتباطات و فناور اطالعات، يهاهطیح«مربوط به  ازیامت نیترکم و 34/3±87/0با نمره 

)، P=64/0زنان و مردان ( نیدر ب هاهطیو نمره تمام ح ینشان داد نمره کل جنتای. بود 06/3±83/0با نمره  »رساختزی«

درمانگاه  رانینشان داد فراگ جینتا نیبا هم نداشتند. هم چن يدارا) تفاوت معنP=27/0کارورزان و کارآموزان (  نیب نیچنهم

داده بودند، هر  يترکمنمره  هاطهیبه تمام ح ياطالعات، ارتباطات و فناور طهیجز حها بهدرمانگاه گریگوارش نسبت به د
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 هاطهینمره ح نیانگیم ثیاز ح یو جراح یداخل يهادرمانگاه نیب يدارا). تفاوت معنP=16/0نبود ( داریتفاوت معن نیچند ا

  ).P=96/0نداشت ( جودو یو نمره کل

  

  :بحث

 مارستانیب یدرمانگاه یآموزش طیاز مح یپزشک انیو متوسط دانشجو ینسب تیدهنده رضامطالعه نشان  نیا جینتا

توأمان  یو آموزش ینیهستند که کار بال دهیچیپ يهاطیها محهمچون درمانگاه یآموزش يهاطیاز آنجا که مح بود. یطالقان

 تواندیباشد، چون م یو پژوهشگران آموزش پزشک رانید مد نظر مدیهمواره با ینیچننیمطالعات ساختارمند ا دهدیرخ م

   ارائه کند. یآموزش طینقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف مح تیتقو يبرا يارزشمند يهاافتیره

 سیعدم وجود سرو یطالقان مارستانیب يهاهدر درمانگا ینیبال انیمعضل دانشجو نیتربیشمطالعه نشان داد که  نیا جینتا

ست که ا یهیبود. بد نترنتیو ا وتریبه کامپ یو عدم دسترس ،یشخص لیمناسب، نداشتن کمد جهت گذاشتن وسا یبهداشت

 نیمقدور است. از ا نهیهز يمناسب و صرف مقدار تیریبا مد یاشتبهد سیکمد و سرو ،نترنتیبه ا یامکان دسترس جادیا

 بهبود یطالقان يهاهآموزش در درمانگا یو وقت نسبتا کم مشکالت اصل نهیبود که با صرف هز نیبخوش توانیم ثیح

  . افتیخواهند  یواضح

 گرددی) م5تا  1 کرتی(از ل 3حول و حوش عدد  انیدانشجو ازیامت هاهطیو ح هاهیدر اغلب گو دهدینشان م جینتا یبررس

د که نشان دا جینتا نیدارند. هم چن یمتوسط تیرضا ییسرپا یآموزش طیکنندگان از محاست که شرکت امعن نیبد نیکه ا

 نیآن است که ا یاحتمال لیرا اختصاص داده بودند. دل يترکم ازیامت هاهطیبه تمام ح انیدر درمانگاه گوارش، دانشجو

 انماریب لیقب نیاداره ا یدارند. به عبارت یبه اقدامات فوق تخصص ازیاست که ن یارجاع یمارانیب يرایدرمانگاه اغلب پذ

 يترکمو تا حد  یتخصص قدوره فو انیآموزش دانشجو مرتبط با تربیشو  رددا یبا آموزش پزشکان عموم یارتباط کم

  است.  یداخل ارانیدست

. نداشتند يدارازنان و مردان تفاوت معن نیکارورزان و کارآموزان، و ب نیب یو نمره کل هاهطیح یمطالعه نمرات تمام نیا در

در مورد  رانیفراگ دگاهیعدم ارتباط نمره د زی) و جز آن ن5( یلی)، ش7( يدر مالز يگریمشابه مطالعه حاضر، مطالعات د

  اند. نشان داده انیدانشجو یلیرا با جنس و سال تحص یدرمانگاه یآموزش طیمح

رد. وجود ندا یو جراح یداخل يهاهدرمانگا نیب یو نمره کل هاهطینمرات ح نیانگیم نیب ینشان داد که تفاوت جینتا نیچنهم

ند، تفاوت دار یداخل يهاهبا رشت يریگمیو تصم ینیاستدالل بالي هویاز نظر ش یجراح يهاهرشت رسدیکه به نظر م با آن

مطالعه حاضر انجام آن در  تیمحدود نیتریجستجو کرد. اصل يبعد يهاژوهشدر پ دیعدم تفاوت را با نیا يهاهشیر

  .بود رانیاز فراگ يتعداد محدود يعرض دو ماه و بر رو

  

  :یقدردان

مراتب  سندگانیاست. نو 25478فاطمه محمدزاده با شماره  یارشد آموزش پزشک یکارشناس نامهانیحاصل پا پژوهش نیا

   .دارندیکننده در مطالعه ابراز مشرکت انیامتنان خود را به دانشجو
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