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  هاي يادگيري در بخش چشم از ديدگاه كارورزان دانشكده پزشكي اصفهان ميزان دستيابي به حداقل
  

  مريم آويژگان،  ابراهيميامراهللا، يراقي محمد گرك، ارثي فرزان كيان، تابان اهللا حبيب
  

  
  چكيده
پزشكان همخواني نداشته و گاه موجب  آموختگي دانشدهد برنامه آموزش فعلي با نيازهاي پس از  شواهد و قرائن نشان مي :مقدمه

هاي يادگيري در  هدف از اين مطالعه، تعيين ميزان دستيابي به حداقل. بروز مشكالتي براي پزشكان و گيرندگان خدمت گرديده است
  . بخش چشم از ديدگاه كارورزان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان است

 )نفر 40(كليه كارورزان . انجام شد 1382پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در بهمن دانشكده  مطالعه توصيفي در :ها روش
افزار  نرمها با  داده. گزينه را تكميل نمودند 15 روا و پايا با اي پرسشنامه، ماه از دوره اينترني را گذرانده بودند 4چشم كه حداقل بخش 

SPSS-11 گرفتمورد تجزيه وتحليل قرار با آمار توصيفي  و .  
و ، )درصد 5/92( و درآوردن جسم خارجي )درصد 100( بيشترين فعاليت و مهارت كارورزان در پايان دوره، معاينه فيزيكي چشم :نتايج

  . بود )درصد 5/27( و انجام تونومتري شيوتز) درصدConfrontation )5/12ان بينايي به روش دكمترين فعاليت و مهارت كارورزان تخمين مي
هاي آموزشي  حداقلالزمست . هاي اين بخش را به دست آورند هاي يادگيري مهارت اند حداقل كارورزان نتوانسته :ريگي نتيجه

اطمينان از مهارت  برايهايي  شيوهنيز  بر حسب اولويت تنظيم شود و جامعه و تعريف و منطبق بر نياز فراگيران و بازنگري، مجدداً
  .بيني شود كافي كارورزان پيش

  
  .پزشكي، ديدگاه، مهارت، كارورز هاي يادگيري، چشم حداقل :كليدي هاي واژه
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   مقدمه
 ،ضــرورت ايجــاد تحــول در آمــوزش پزشــكي توســط مراجــع

نظام  .شده استريزان آموزش پزشكي مطرح  برنامه انديشمندان و
قـادر بـه    ،زشكي در كشورهاي رو بـه توسـعه  سنتي آموزش پ

هـاي   مراقبـت مد براي پذيرفتن نقش رهبري آتربيت پزشكان كار
 ،جوامـــع در مواجهـــه بـــا نيازهـــاي بهداشـــتيبهداشـــتي اوليـــه 

  ).1(باشد نمي

                                           
، دانشكده پزشكي، EDO، )كارشناس مامايي(مريم آويژگان  .آدرس مكاتبه 

  .هان، خيابان هزارجريب، اصفهاندانشگاه علوم پزشكي اصف
E-mail: avizhgan@med.mui.ac.ir 

ارثي، استادياران و دكتر محمد  اهللا تابان، دكتر فرزان كيان دكتر حبيب
يراقي، دانشيار دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و دكتر  گرك

  .امراهللا ابراهيمي، پزشك عمومي
اصالح  6/6/84ر مجله رسيده، در تاريخ به دفت 9/12/83اين مقاله در تارخ 
  .پذيرش گرديده است 10/7/84شده و در تاريخ 

اي بـين آمـوزش پزشـكي و عملكـرد افـراد       شكاف فزاينـده 
هـاي علمـي    آموزش ديده وجود دارد كـه از تفـاوت بـين ارزش   

و توقعـات  و الزامـات خـدمتي    ،ات آموزشي از يك طرفسسؤم
كه فقط در مراكز  آموزشي. ايجاد شده است ،جامعه از طرف ديگر

اعتبـار   ،شـود  هاي پزشـكي ارائـه مـي    علمي وابسته به دانشكده
دليل عدم توجه به نيازهاي وسيع اجتماعي ه اجتماعي خود را ب

لي بـر زمـان و   اغلب كنتر. از دست داده است ،مداوم تغييرات و
نتيجـه دانشـجويان از   در آموزشي وجود ندارد و مكان و محتواي 

هاي يـادگيري   ها و عرصه يادگيري مختلف در زمان هاي فرصت
اي  مطالعـه . شوند ميمتنوع و محتواي آموزشي مناسب محروم 

هــاي كــارورزان رشــته پزشــكي در اداره  در زمينــه توانمنــدي
ايي در چهار گـروه داخلـي،   هاي شايع، اورژانس و سرپ بيماري

جراحي، اطفـال و زنـان و مامـايي در دانشـگاه علـوم پزشـكي       
تـر   ها بسيار پايين اصفهان نشان داد كه توانايي و اداره بيماري

  ).2(از معيار بوده است
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درمان و  ،معاونت بهداشتي وزارت بهداشتكه پژوهشي  در
مـورد  پزشكان  درصد 74داد، انجام  1373در دي آموزش پزشكي 
ها در  كسب بعضي از مهارتضعف مربوط به  رمطالعه صريحاً ب

ــارت ،طــول دوره تحصــيلي خــود  ــر مه ــه   نظي ــوط ب ــاي مرب ه
ــي ــل   بررس ــراي پروتك ــارت اج ــدميولوژيك، مه ــاي اپي ــاي  ه ه

  ).3(كيد كردندأت ،…تشخيصي و 
دانشجويان رشـته پزشـكي از هوشـمندترين افـراد جامعـه      

توانايي و آنها بايد ي آموزش ها ريزي ها و برنامه روشهستند، 
 يـت استعدادهاي بـالقوه ايـن گـروه برگزيـده كشـور را بـه فعل      

بـرداري   درآورد تا از اين گنجينه به نفع جامعـه اسـالمي بهـره   
  ).4(صحيح بشود

 سـال و هفـت   دوره آموزش دكتري پزشكي عمومي مجموعـاً 
 ICMباليني  مقدماتي پزشكيعلوم پايه، دوره  همرحلچهار شامل 

)Introduction to Clinical Medicine( ،كـــارآموزي و 
پـرورش  ، بـاليني  هدف از مرحله كارورزي .استكارورزي باليني 

گيري، افزايش اتكـا بـه نفـس از     ها، تقويت قدرت تصميم مهارت
واگـذار   درمـاني و  -طريق رويارويي مستقيم با امور بهداشـتي 

 بـر اسـاس مصـوبه شـوراي عـالي      .وليت به اوستؤكردن مس
 آمـوزش كـارآموزان و   درصـد  50يش از بايـد بـ   ،ريزي برنامه

  .هاي سرپايي باشد كارورزان در بخش
ــس از   ــشبســياري از پزشــكان پ ــوختگي دان ــس  آم در اورژان

مشغول بـه كـار شـده و    درماني  - ها يا مراكز بهداشتي بيمارستان
 :هـاي چشـم ماننـد    بطور روتين بـا مـوارد اورژانسـي بيمـاري    

سـوختگي شـيميايي و مـوارد     ،گلوكـوم  ،جسم خـارجي  ،تروما
در درمـان آنهـا دچـار    ممكن اسـت  شوند و  سرپايي مواجه مي

ه هـا بـ   مهـارت  اين كسب ت داردضرور، بنابراين، مشكل شوند
هـاي   بخش چشم يكـي از بخـش  . دقت مورد ارزيابي قرار گيرند

، زيـرا  باشـد  هـاي دانشـكده پزشـكي مـي     حساس در بين گـروه 
بـدن  اعضاي ترين  يكي از حساسرمان كارورز با تشخيص و د

تـرين اشـتباه موجـب از دسـت دادن يـا       و كوچـك  مواجه است
يـك ترومـاي   گـاهي   گـردد و  صدمه به اين عضـو حسـاس مـي   

موجـب   ،گيـري  عدم تشخيص مناسب و پيبه علت جزيي چشم 
 .دگرد مياز دست دادن چشم 

بخـش  هاي كارورزان در  به منظور شناخت وضعيت مهارت
، نظرخـواهي شـود تـا    صـاحبان فرآينـد  ، الزمسـت از  پزشكي چشم

 هـاي از پـيش تعيـين شـده     برنامـه  كـارورزان از  وري ميزان بهره
هـاي آموزشـي،    برنامـه هـدف از تغييـر    از طرفي،. مشخص گردد

بـراي بـه وجـود آوردن     گيـري  بهبود آنهاسـت و قبـل از تصـميم   
هرگونه تغيير، برنامـه آمـوزش خـاص هـر گـروه بايـد مـورد        

هاي آموزشي جزيي از نظام  ارزيابي برنامه. بي قرار گيردارزيا
هاي ارزيابي كه به نتايج منطقـي   آموزشي است و يكي از روش

هـاي دانشـجويان،    رسد، ارزيـابي درونـي گـروه    و متعارف مي
 مــديران در ســطوح دانشــگاه و). 5(و دســتياران اســتكــارورزان 

 دارند روه فوقاندازي دوره اكسترني در گ راهتمايل به  دانشكده
  .استكه الزمه آن شناخت وضعيت موجود 

ميـزان دسـتيابي كـارورزان بـه      ، تعيينمطالعههدف از اين 
بود  1382در سال  ماهه چشم هاي آموزشي در دوره يك حداقل

هاي آموزشـي مربوطـه، طـول     كيفيت آموزش در بيمارستانتا 
هـاي چهارگانـه بخـش،     مفيد بودن آمـوزش در عرصـه   دوره و

مشـخص گـردد و بـا    درمانگـاه   هاي تئوري و ژانس، كالساور
كيفيـت   يهاي آموزشـي، بـراي ارتقـا    نواقص و كاستيشناخت 

ريــزان  توانــد برنامــه ايــن مطالعــه مــي. اقــدام گــرددآموزشــي 
در برخـورد بـا    كـارورزان افـزايش مهـارت   آموزشي را بـراي  
ســازي شــرايط بــاليني بــراي  چشــم، فــراهم بيمــاران ســرپايي

 و يـادگيري  هـاي  بـازنگري حـداقل  به اهـداف جزيـي،   دستيابي 
  .ياري نمايدتدوين مداخالت 

  ها روش
روي  ،پيمايشي، به صورت مقطعي - اين مطالعه توصيفي

پزشكي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي  چشم كارورزان
  .ه استانجام گرفت 1382اصفهان در بهمن 

ي هاي ضرور حداقلدر دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، 
توسط معاونت  1375سال دوره كارورزي كه از  يادگيري

هاي مختلف  به همت گروه آموزش باليني دانشكده پزشكي و
هاي درمانگاه، اورژانس، اطاق  در عرصه، آموزشي تهيه گرديده

زمان مطلوب . گردد هاي تئوري اجرا مي كالس عمل، بخش و
 شصت و هشت. ماه است 18براي گذراندن مرحله كارورزي 

واحد درسي طراحي شده براي دوره پزشكي عمومي  290واحد از 
ماه،  چهار هاي داخلي به كارورزي اختصاص دارد كه شامل بخش

حلق  ماه، گوش ودو زايمان  ماه، زنان وسه ماه، اطفال سه جراحي 
يك ماه، پوست يك ماه، بهداشت پزشكي يك  روانماه، يك  بيني و

 ،جويان پزشكي مقطع كارورزيدانش .شود مي ماهيك چشم  ماه و
ملزم به گذراندن  ،ريزي آموزش باليني دانشكده برنامه به با توجه
فرايند آموزش در . باشند مي ها گفت در بيمارستان پيشهاي  دوره

 پزشكي و هاي چشم شامل آموزش عملي در درمانگاه ،دوره چشم
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 نظرينيز آموزش  هاي بخش چشم و فعال در اورژانسحضور 
آموزش صحيح ، در اين دوره. باشد شايع باليني ميمباحث 

معاينه چشم توسط پزشك غير چشم پزشك، روش برخورد، 
هاي  درمان هاي شايع چشم، تشخيص و درمان بيماري واداره 

پزشكي  ارجاع آنها به مراكز چشم هاي چشم و اوليه اورژانس
  .بايد توسط كارورز فراگرفته شود

ي دانشگاه علـوم پزشـكي   كارورزان پزشك ،جامعه پژوهش
كـه تـا بهمـن     بودنـد  كارورزانياصفهان و نمونه پژوهش كليه 

 چهارماهه چشم را با موفقيت گذرانده و حداقل  بخش يك 1382
 ودند كه اسـامي آنهـا   ماه از دوره اينترني خود را تجربه كرده ب

  .تهيه شد دانشكده از طريق آموزش باليني
شـامل   محقق ساخته اي ها پرسشنامه آوري داده روش جمع
سـؤال بـاز بـود و ديـدگاه      11بخش اول شامل . دو قسمت بود

هاي  يادگيري مهارترا در مورد پزشكي  كارورزان بخش چشم
بـر اسـاس   هـا   ايـن مهـارت  . نمود بخش چشم بررسي ميعملي 
نامه شرح وظايف كارورزان دوره دكتراي عمومي مصوبه  آيين

 1381ي مصـوبه سـال   ريزي علـوم پزشـك   شوراي عالي برنامه
هـاي آنهـا    مقياس پاسخ .تعيين و در پرسشنامه ليست شده بود

ام، بطـور   ام، زير نظـر اسـتاد انجـام داده    ديده :مورد چهاربر اساس 
 )شـد  ميذكر كه در صورت بلي تعداد دفعات (ام  مستقيم انجام داده

سـؤال   چهاردوم پرسشنامه شامل  بخش. ، بودام نديده و هرگز
كيفيـت آمـوزش در    مدت دوره كارورزي چشم ورد موباز در 

توضيحات الزم براي . شد ميهاي آموزشي مربوطه  بيمارستان
كردن آنها  توجيه كارورزان قبل از تكميل پرسشنامه داده شد و

 اهـداف و محرمانه بودن اطالعـات، همـراه بـا توصـيف     از نظر 
 پرسشـنامه بـه شـكل خودايفـا    . ارائه گرديدمزاياي انجام طرح 

بـا نظـر    ي پرسشـنامه روايـي ظـاهري و محتـوا   . تكميل گرديـد 
و سـاير كارشناسـان آموزشـي و پژوهشـي      متخصصاساتيد 

، )EDC(مركز مـديريت مطالعـات و توسـعه آمـوزش پزشـكي      
 وتأييـد  دانشـكده پزشـكي    و )ICM(بخش مقدمات طب باليني 

  .ييد گرديدأتبا آلفاي كرونباخ  آنپايايي 
شد و سـپس   حضوري دريافت ميفرم توزيع و بطور  چهل

بـا   دسـت آمـده  ه اطالعات بـ  SPSS-11افزار  با استفاده از نرم
مورد تجزيـه و تحليـل    آمار توصيفي به صورت توزيع فراواني

  .قرار گرفت
 
  يجانت

معاينه  ،بيشترين فعاليت و مهارت كارورزان در پايان دوره
دادن  بـود كـه انجـام   فيزيكي چشم و درآوردن جسـم خـارجي   

و كمتــرين درصــد  5/92و  درصــد 100بــه ترتيــب تقل آن مســ
ان بينـايي بــه روش  دتخمـين ميــ  ،فعاليـت و مهـارت كــارورزان  

Confrontation ز تشـيو  گيري فشار چشم با تونومتر اندازه و
 .)1جدول (مستقل بود انجام  درصد 5/12با فراواني 

هاي آمـوزش   كارورزان در خصوص مفيد بودن عرصهنظرات 
 8 ،آمـوزش درمانگـاهي  درصـد   11نشـان داد كـه    در بخش چشـم 

درصد  78آموزش بر بالين بيمار، درصد  3آموزش تئوري، درصد 
 .دانستند را مفيد ميآموزش اورژانس 

كارورزان معتقد بودند  ،در خصوص طول مدت بخش چشم
و  كم است زيـاد شـود   درصد آنها 5 كه مدت كارورزي از نظر

بـرآورد كـرده بودنـد در     زياد است كم شـود آن را  درصد 74
درصـد   5و  نسـته ضروري ندارا تغيير آن  درصد 16حالي كه 

  .نظر خاصي نداشتند
  در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مهارت در بخش چشم هاي يادگيري دستيابي به حداقل كارورزان درمورد ميزان ديدگاهفراواني  .1جدول 

مشاهده معاينه   نوع مهارت
  توسط استاد

نيه زير انجام معا
  نظر استاد

انجام معاينه بطور 
  مستقل

  هرگز انجام نداده

  0  40%)100(  10%)25(  35%)85(  معاينه فيزيكي چشم
  1%)5/2(  38%)95(  11%)27(  30%)75(  المپ مهارت كار و معاينه با اسليت

مهارت فوندوسكوپي مستقيم و بررسي ديسك 
  و عروق رتين

)5/62(%25  )35(%14  )70(%28  )5/7(%3  

  12%)30(  5%)5/12(  4%)10(  20%)50(  تعيين فشار داخلي چشم با تونومتر شيونز
  17%)5/42(  5%)5/12(  4%)10(  11%)5/27(  تخمين ميدان بينايي

  1%)5/2(  36%)90(  9%)5/22(  32%)80(  تعيين و تشخيص رفلكس قرمز
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آشنايي با برداشتن جسم خارجي سطحي 
  المپ قرنيه با كمك اسليت

)5/75(%29  )20(%8  )5/92(%37  )5/2(%1  

آشنايي با وضعيت اعصاب چشم و فعاليت 
  عضالت چشم

)5/57(%23  )25(%10  )80(%32  )10(%4  

نحوه خواندن گرافي اربيت از نظر تشخيص 
  جسم خارجي

)55(%22  )15(%6  )42(%17  )30(%12  

  5%)5/12(  0  0  32%)80(  آشنايي با عمل جراحي كاتاراكت
  16%)40(  0  0  15%)5/37(  آشنايي با عمل گلوكوما

  
بخش چشـم  كارورزان در خصوص نحوه آموزش در نظر 

 درصـد  8اول بيمارسـتان  هـاي مـورد بررسـي در     بيمارستان

و  ضعيف درصد 58متوسط،  درصد 26خوب،  درصد 8عالي، 
 درصد 58خوب،  درصد 29عالي،  درصد 5 دوم بيمارستاندر 

  .بودضعيف  درصد 8متوسط، 
  

  بحث
ميزان  ديدگاه كارورزان در مورد ه بررسيهدف اين مطالع

و ماهه چشم  در دوره يك يادگيريهاي  به حداقل آنان دستيابي
هاي آموزشي، طول دوره  كيفيت آموزش در بيمارستانتعيين 

بخش، اورژانس،  :هاي چهارگانه بودن آموزش در عرصه مفيد و
كارورزان نتايج نشان داد . بوددرمانگاه  هاي تئوري و كالس

در چند زمينه خاص مانند درآوردن  ر بخش چشم عمدتاًد
مشغول بوده و از يادگيري ) پليسه(جسم خارجي از چشم 

بندي  اولويت بازنگري و و اند هآموزشي باز ماندهاي  ساير حداقل
. مصوب وزارتخانه ضروري است يآموزش هاي در حداقل

در جهت  سر دنيا نيزاهاي پزشكي در سر بسياري از دانشكده
گوي نيازهاي جامعه باشد به  هاي مناسب كه پاسخ اتخاذ شيوه

  ).6(دارند كندي گام برمي
بيشتر خود را نمايان  ها بيمارستانيكي از  اين امر در

ها را ضعيف ارزيابي  نحوه آموزش مهارت و كارورزان ساخته
هاي آموزش هر  طبق مصوبه وزارتخانه، حداقل. نموده بودند

ها در سطح كالن و  ولي اين حداقل شده،بخش مشخص 
 هاي يادگيري حداقل. كشوري مورد بازنگري قرار نگرفته است

چند  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، در در دانشكده پزشكي
 مواردبسياري از ، زيرا مرحله مورد بازنگري قرار گرفته است

قابليت اجرايي نداشته و انجام آن از عهده يك كارورز خارج 
هاي عملي  هايي كه بيشتر با مهارت امر در بخش اين. است

هاي جراحي، گوش و حلق و بيني،  مانند بخش ،سروكار دارند
  .تر است نمايان ،چشم و زنان
و  دهها نيز بخوبي اجرا نش بخشي از اين حداقل از طرفي،

مسؤولين . شود اي عمل مي گاه سليقه ،هاي مختلف در گروه
نامه  بر تدوين آيين شكي اصفهانعلوم پز دانشكده پزشكيآموزشي 

ها  هاي آموزشي در تمامي گروه حداقل دستيابي به برايشفاف 
و  واقعي بايد هاي آموزشي اين حداقلاقدام نموده و معتقدند 

، اجرا غير قابلهاي آموزشي  زيرا حداقلقابل اجرا باشد، 
، ها مانند بخش جراحي در ساير بخش. ارزشي نخواهد داشت

 )Chest tube( لوله قفسه صدري گذاردندگيري، يا حداقلدر 
اين كار هرگز در حالي كه  عهده كارورز استه يا تخليه آبسه ب
  .شود عهده كارورز گذاشته نميه در بخش فوق ب

مانند  يادگيري مواردي حداقلدر اين مطالعه مشخص شد 
 5/12تنها تعيين فشار داخل چشم و تخمين ميدان بينايي را 

نامه  كه طبق آيين در صورتي، اند ن انجام دادهكارورزا درصد
سپس از بخش فوق  ،بايد تمامي كارورزان انجام داده ،موجود

امور مهمي مانند مهارت فوندوسكوپي و  در. نمره قبولي بگيرند
بررسي ديسك عروق رتين و يا آشنايي با وضعيت اعصاب و 

و ده ها را ندي زيادي هرگز اين مهارت تعدادنيز، عضالت چشم 
هاي  حداقلو تعيين بازنگري  ،بنابرايناند،  دادهنانجام طبعاً 

يادگيري و كسب مهارت . جديد ضرورت دارد آموزشي
هايي  شيوه بايد قانونمند شده و مانده هاي آموزشي باقي حداقل
  .ضمانت اجرايي آن فراهم شود براي

اكثر كشورهاي دنيا از نظام آموزش دهند  مطالعات نشان مي
 اي بين آموزش و شكاف فزاينده. )7(خود ناراضي هستند پزشكي

ديده وجود دارد كه از تفاوت بين  عملكرد افراد آموزش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 9

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-113-en.html


هاي يادگيري بخش چشم ان دستيابي به حداقلميز اله تابان و همكاران حبيب
 

http://journals.mui.ac.ir   59/   )2(5؛ 1384پاييز و زمستان / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

الزامات  و ،سسات آموزشي از يك طرفؤهاي علمي م ارزش
  ).9و8(ايجاد شده است ،توقعات جامعه از طرف ديگر خدمتي و

اي در مورد بررسي فرايند آموزش در بخش  مطالعه
داده نيز نشان  اصفهاناب در دانشكده پزشكي جراحي اعص

ند كه گذراندن اين دوره بود از كارورزان معتقد درصد 45فقط 
در اين . )10(استهاي عملي در آنها شده  باعث افزايش مهارت

مامايي در  پرستاري و هاي رسد تجربه دانشكده مورد به نظر مي
از  پسگذراندن بخش زايمان براي مورد دادن نمره قبولي 

مفيد مورد زايمان طبيعي زير نظر مربي  80تا  60انجام دادن 
اجراي اين روش در دانشكده پزشكي نيز در صورت . باشد

ي يضمانت اجرا و بوده مفيدتواند  ميصالحديد مسؤولين امر 
 ،در اين صورت. ها فراهم سازد كسب اين مهارت را برايالزم 

خارج  كه صرفاً ماهه چشم هاي بخش يك تكراري مهارتاجراي 
ديگري  هاي مهارتصالح و كارورزان ا ،نمودن جسم خارجي است

كه طول مدت آموزش قابل توجه است . نيز ياد خواهند گرفت
ماهه چشم در دوران كارورزي زياد ارزيابي شده  در دوره يك

شايد يكي از داليل آن انجام چند مهارت روتين و عدم . است
درمانگاه و رمان بيماران در دپرداختن به امور ديگري چون 
  .انجام دقيق معاينات ديگر است

ضعيف  ها بيمارستانيكي از آموزش در  ،اين مطالعه در
نيز استنباط دانشكده پزشكي نظران  صاحب. بودارزيابي شده 

دارند و نظر شفاهي كارورزان و بعضي از اساتيد گروه مشابهي 
 بيمارستان اين در كشيك انكارورز بيانگر آن بود كهچشم نيز 

فرايندهاي . هستندخدماتي  اجرايي وامور  دار اً عهدهصرف
  ).11(نيز با مشكل مواجه بوده است آموزشي ساير كشورها

صـراحتاً بـه آمـوزش     آموزشـي  نامـه  آيـين  ،از زاويه ديگر
ــاه  ــرپايي در درمانگ ــان س ــوزش    درم ــوده و آم ــاره نم ــا اش ه

وري دانسـته  ي ضرها آموزش درصد 50درمانگاهي را بيش از 
ــز،  . اســت ــه ني ــن مطالع ــوزش در عرصــه  در اي ــارورزان آم ك

ديگـر در  در پژوهشـي  . بودنـد اورژانس را مفيدتر تلقـي نمـوده   
ــد آمــوزش در بخــش    دانشــكده پزشــكي در مــورد بررســي فراين

دهندگان نسبت به كيفيت آمـوزش   از پاسخ درصد 17فقط  ،ارتوپدي
كـه   قابـل ذكـر اسـت   . )12(نظر موافقي داشتند ارتوپدي در درمانگاه

درمـاني   - در مطب يا مركز بهداشتي آموختگي دانشكارورز پس از 
عفونت، حساسـيت   هاي شايع چشم مانند به درمان بيماريبايد 

. نمايـد  بيمـاران را درمـان  ها و بررسي حدت بينايي پرداخته و 
هاي شايع پس  اين بيماري درمانكارورزان در  اين موضوع كه

مسـتلزم  ، مشـكل دارنـد   تـا چـه حـد    ماهـه  يك از گذراندن دوره
بيشتر گذاري  مطالعه ديگري است ولي نكته اين است كه سرمايه

و درمـان،   تشـخيص در جهت حضـور كـارورزان در درمانگـاه و    
  .ضرورتي غير قابل انكار است

 انجام تعيين حد نصاب برايمسأله، هاي اين  يكي از راه حل
ري كه كارورزان براي كسب است بطو هاي مصوب وزارتخانه حداقل

خارج نموده، را از چشم جسم خارجي  5مثالً ، ضرورتاً، نمره قبولي
به  انجام امتحان. را درمان نمايند) Conjunctivitis(كنژنكتيويت 

هاي عملي با توجه به  براي مهارت) OSCE(صورت اسكي 
  .باشد مفيد مي ،لهأحساسيت مس

از نظرات كارورزان  هاي اين مطالعه، استفاده از محدوديت
است زيرا آنها بر اساس تصور خود، برداشتي از ميزان 
. مهارت خود دارند كه ممكن است با واقعيت تفاوت داشته باشد

اعمال نتايج در ضعف هاي تكراري و  از طرف ديگر، نظرخواهي
تواند بر نگرش  آنها براي بهبود وضعيت آموزشي مي

ميزان دقت آنها را براي  داشته و در نتيجه تأثير دانشجويان
مواردي از جمله ايجاد دوره . گويي به سؤاالت كاهش دهد پاسخ

در بخش فوق در دوره كارآموزي  )Externship(اكسترني 
 دوره كارورزي، تهيه برايآمادگي بيشتر كارآموزان  براي

آموزش تئوري  براي )logbook( كتاب شرح وظايف آموزشي
ن با همكاري معاونت آموزش و عملي كارآموزان و كارورزا

اساتيد محترم  صرف وقت بيشترباليني دانشكده پزشكي، 
گروه چشم براي آموزش در درمانگاه، آموزش سرپايي، 

مشاركت بيشتر دستياران  و ،هاي تئوري منظم برگزاري كالس
كيفيت آموزش  يارتقا برايريزي  برنامه و در فرايند آموزش

  .ح فرايند كنوني مفيد باشدتواند در اصال مي ،در بخش چشم
اساتيد نظرسنجي از ، مطالعات مشابه در مقطع كارآموزي

فعلي و  هاي مشكالت شناخت ريشه برايمحترم گروه چشم 
كيفيت آموزش پيشنهاد  يارتقا براياستفاده از نظرات آنان 

  .گردد مي
  

  گيري نتيجه
هاي  نتايج پژوهش بيانگر آن بود كه كارورزان حداقل

گيرند و اكثراً  در بخش چشم را بطور مطلوب فرا نمييادگيري 
مواردي مانند تعيين فشار داخل چشم، تخمين ميدان بينايي را 
انجام نداده، حتي در امور مهمي چون مهارت فوندوسكوپي و 
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بررسي ديسك بينايي و عروق رتين توسط تعدادي از 
اين  بنابراين، الزم است. گيرد كارورزان بطور مستقل انجام نمي

ها مورد بازنگري قرار گرفته و با تعيين شرح وظايف  حداقل

تر براي فراگيري  آموزشي، فراهم نمودن محيط مناسب
  .مهارتها، در فرايند آموزشي بخش چشم تحول ايجاد شود
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Achieving Minimum Learning Requirements in Ophthalmology Ward: the Viewpoints of Interns in School of 
Medicine 

 
Taban H, Kianersi F, Garakyaraghi M, Ebrahimi A, Avizhgan M. 

 
Abstract 
 
Introduction: Evidences show that current educational programs do not correspond to after graduation 
needs of physicians and occasionally cause problems for both physicians and recipients of services. Current 
study has determined the opinion of interns about achieving minimum learning requirements in 
ophthalmology ward.  
Methods: A descriptive study was done in the Medical School of Isfahan Medical University in 2004. All 
interns in ophthalmology ward (40), who were at least in their fourth month of internship period filled a 
valid and reliable questionnaire, composed of 15 questions. The data was analyzed by SPSS software using 
descriptive statistics.  
Result: The most learned skill, at the end of one month period, was physical examination (100%), and 
removing foreign bodies (92.5%). The least learned skill was estimation of visual field by methods of 
confrontation (12.5%) and using Schiotz tonometer (27.5%). 
Conclusion: It seems that the interns were not able to acquire the minimum learning requirements in 
ophthalmology ward. It is recommended that educational objectives be revised, defined more accurately, 
and adjusted according to the needs of learners and society. Also, designing appropriate evaluation methods 
is suggested to assess interns’ acquired skills.  
 
Key words: Minimum learning requirements, Ophthalmology, Viewpoint, Skill, Intern. 
 
Address: Maryam Avizhgan, Educational Development Office, School of Medicine, Isfahan 
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