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مندي كارورزان از وضعيت آموزشي بخش اورژانس  بررسي ميزان رضايت
  86-87تبريز طي سال تحصيلي ) ع(بيمارستان امام رضا 

  
  روزبه رجايي، *رضا اعال علي

  
  

  چكيده
خورد اي برخوردار است، چراكه در اين بخش دانشجو تجربه و مهارت بر  بخش اورژانس در زمينه آموزش پزشكي از اهميت ويژه:مقدمه

لذا اين مطالعه با هدف نظرسنجي از كارورزان در انتهاي بخش اورژانس در مورد وضعيت فعلي . با وضعيت بحراني را كسب مي نمايد
  .آموزش ايشان صورت گرفت

ابسته به و)  ع( نفر كارورز بخش اورژانس بيمارستان آموزشي امام رضا 120نمونه پژوهش .  مطالعه از نوع توصيفي، مقطعي بود:ها روش
اطالعات از طريق پرسشنامه .  انتخاب گرديدند86-87 و طي سال تحصيلي شماري روش تمامدانشگاه علوم پزشكي تبريز بودند كه به 

هاي خاص و  چگونگي سپري شدن وقت كارورزان، رضايت از فراگيري اداره بيماران در وضعيت(  بخش بود4ساخته كه حاوي  محقق
  .هاي توصيفي و آزمون تي تجزيه و تحليل شد  و با آمارهSPSSافزار  آوري گرديد و توسط نرم ، جمع)يت اورژانسهاي باليني و كيف مهارت
ه ب(هاي باليني در اداره شرايط خاص اورژانسي متوسط تا زياد بود  مندي اغلب دانشجويان از نحوه آموزش مهارت  ميزان رضايت:نتايج

مندي كارورزان از نحوه آموزش فرايندهاي  ميزان رضايت). مندي در حد كم گزارش گرديد ضايتهاي آلرژيك كه ر جز نحوه اداره فوريت
كنندگان در مورد افزايش طول دوره اورژانس  شركت% 2/64ميزان موافقت . عملي اغلب در محدوده متوسط تا بسيار زياد گزارش گرديد

نمره  (2هاي سپري شده در حدود  رژانس توسط كاورزان در بين ساير بخشبندي بخش او متوسط رتبه. در حد زياد و بسيار زياد بوده است
  .بود)  بدترين وضعيت10دهنده بهترين وضعيت، و   نشانيك

مندي دانشجويان از وضعيت آموزشي افزايش يافته بود، ولي   هرچند در مقايسه با مطالعات قبلي در همين مركز، ميزان رضايت:بحث
  .آل فاصله دارد هوضعيت فعلي نيز با حد ايد

  
  .مندي، آموزش كارورزان پزشكي، بخش اورژانس، رضايت: هاي كليدي واژه

  245 تا 238): 3(10؛ 1389پاييز /مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 
  
  مقدمه 

مهارت در انجام اقدامات باليني از ضروريات حرفه پزشكي و 
كسب صالحيت الزم در اين زمينه، مستلزم . طبابت است

). 1(صرف زمان، شكيبايي و تمرين در يك بستر مناسب است
اي است كه  ماهيت حوادث اورژانسي و خطرناك به گونه

                                                 
شگاه علوم دانار گروه  طب اورژانس، يرضا  عال، استاد يدكتر عل: مسؤولنويسنده 

  erman_drala@yahoo.com. ، تبريز، ايرانزي تبريپزشك
مارستان يب ؛(rozbehrajaei@yahoo.com) .دنت طب اورژانسي، رزييدكتر روزبه رجا

  .ايران. زيابان گلگشت، تبري خيانتها.زي تبريدانشگاه علوم پزشك، )ع(امام رضا 
 اصالح شده و در 3/11/88اريخ  به دفتر مجله رسيده، در ت9/2/88اين مقاله در تاريخ 

 . پذيرش گرديده است8/1/89تاريخ 

بخش نه تنها نيازمند مهارت باليني  درمان سريع و نجات
است، بلكه شخصيت و خصوصيات پزشك را نيز به 

افزايش برخورد و تماس با موارد . طلبد مبارزه مي
دهي منظم و  چگونگي پاسخاورژانسي و يادگيري 

تواند اين استرس را  يافته با موارد اورژانسي مي نظام
تحقيقات ). 2(كاهش داده و كيفيت مراقبت را افزايش دهد

دهد پزشكان جوان هنوز در برخورد با شرايطي  نشان مي
شايد . كند آمادگي كافي ندارند كه جان بيمار را تهديد مي

تواند پزشكان را به  نميبه اين خاطر كه تعليمات سنتي 
مقدار كافي براي رويارويي با حوادث اورژانسي تربيت 
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شود  اگرچه همواره به دانشجويان پزشكي گفته مي. كند
كه بخش اورژانس مكاني مناسب براي يادگيري بسياري 

هاست و با اختصاص دادن اوقات فراغت خود  از مهارت
را هاي مهم در پزشكي اورژانس  توانند آموزش مي

اي  كه نتيجه فرابگيرند، اما اغلب دانشجويان، بدون آن
شوند و به  يور م كسب كنند، در امور اورژانسي غوطه

گيرد، آموزش و  دليل كنترل و هدايت اندكي كه انجام مي
ترديد چنين  بي). 2(سطح يادگيري بسيار اندك است

هايي موجب بروز استرس در بين پزشكان جوان  ناتوانايي
تماالً مانع از ارائه خدمات مطلوب به بيماران شده و اح

ها  كه احتمال اصالح اين ناتواني گردد و با توجه به اين مي
بعد از فراغت از تحصيل اغلب محدود است، بنابراين بايد 

ها در طي دوره  توجه خاصي به آموزش اين مهارت
فراگيري اصول نظري و ). 3(آموزش پزشكي مبذول گردد

 شرفتهياقدامات بايد در دوره كارآموزي پعملي اغلب اين 
ها  صورت گيرد و تمرين و تكرار اين مهارت) اكسترني(

براي كسب تسلط و توانايي كافي، در دوره كارورزي و با 
مشكالت فراگيري و ). 4(نظارت اساتيد مربوطه انجام شود

 هاي تسلط كافي در انجام اقدامات باليني پايه در اغلب دانشكده
 -ان وجود داشته و مختص سيستم آموزشيپزشكي جه

 اين وجود،  اين مشكالت در درماني ما نيست؛ با
ران كه آموزش پزشكي ي ايها هايي مانند دانشگاه اهدانشگ

). 5-8(دهند؛ چشمگيرتر است را با الگوي سنتي ارائه مي
داده  هاي اخير انجام شده، نشان تحقيقاتي كه در سال

دستياران هرچه بيشتر با است كه دانشجويان پزشكي و 
بيماران در موقعيت اورژانسي در تماس باشند، اعتماد به 

توان گفت  بدين ترتيب مي. كنند نفس بيشتري كسب مي
و منسجم  يافته همراه با كار تيمي آموزش اصولي و نظام

تر در مواقع اورژانسي را فراهم كرده و  اجازه تفكر شفاف
افراد را در  اي علميه كارگيري مؤثر دانستهه زمينه ب

سازد و در نهايت، بيمار نيز نتايج  حيطه عمل فراهم مي
با توجه به موارد ياد شده و . كند بهتري كسب مي

 كه در اين زمينه مشاهده شد، تدبير طرحي ييها كاستي
دار و پيوسته براي آشنايي دانشجويان پزشكي با  نظام

). 2(اورژانس و پزشكي اورژانس الزم به نظر مي رسد
بخش اورژانس دوره كارورزي در دانشكده پزشكي 

 يكارورزان به عنوان بخشيز، همواره توسط تبر
دليل عمده اين . كننده معرفي شده است آور و خسته مالمت

 از كثرت مراجعين و تعداد يامر، حجم كاري زياد ناش
در . محدود دانشجويان طي هر دوره يك ماهه مي باشد

 دوره براي دانشجو مترادف بخشي طور سنتي اين واقع به
هاي آموزشي نظري و عملي مدون بوده  فاقد برنامه

- 85سال هاي (خوشبختانه طي چند سال اخير ). 9(است
شتر به اين بخش تحوالتي اساسي ي با عنايت ب)1384

با توجه به اهميت بخش اورژانس دوره . پديدار گشته است
 انتهاي بخش به كارورزي، برآن شديم تا در اين مطالعه در

نظرسنجي از كارورزان در مورد وضعيت فعلي آن 
با توجه به اين كه پيش از انجام اصالحات . بپردازيم

اي در همين مركز  آموزشي در اين بخش، مطالعات مشابه
هاي  توان تاحدي تفاوت ، مي)10 و9(صورت گرفته است

  .موجود در اين دو دوره زماني را نيز مقايسه كرد
  

  ها روش
 كارورز دانشكده 120در اين مطالعه توصيفي، مقطعي، 

پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در روز آخر سپري 
كردن بخش اورژانس با استفاده از يك پرسشنامه مورد 

اين مطالعه از ابتداي مهرماه سال . سوال قرار گرفتند
 صورت پذيرفته 1387 لغايت ابتداي مهرماه سال 1386
.  بوده استشماري صورت تمامه بگيري  نمونه. است

تمامي كارورزاني كه جهت سپري كردن دوره كارورزي 
بخش اورژانس در طي مدت مورد نظر مراجعه كرده 
بودند، در صورت تمايل پرسشنامه مربوطه را در انتهاي 
بخش پر نمودند و معيار خروج ديگري در نظر گرفته 

پرسشنامه توسط اساتيد و دستياران بخش . نشد
وابسته به دانشگاه ) ع( ورژانس بيمارستان امام رضاا

، و )ساخته محقق( علوم پزشكي تبريز تهيه و تنظيم شده
ي صوري و محتوايي آن توسط ايشان و كارشناسان يروا

اي  جهت تاييد پايايي، مطالعه. مربوطه تاييد گرديد
-test كارورز به روش 25صورت پايلوت بر روي  به

retestماني سه ماه انجام پذيرفت كه با  و با فاصله ز
پايايي پرسشنامه محرز 94/0كسب ضريب همبستگي 

در آخرين روز بخش اورژانس و پس از برگزاري . گرديد
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جلسه امتحان مربوطه، پرسشنامه ها توزيع گرديد و پس 
نام  يپرسشنامه ب. آوري شد جمعاي،   دقيقه30از يك فرصت 
پرسش شونده  مشخصات عمومي ي برايو شامل سواالت

قسمت . ، مدت سپري شدن دوره كارورزي بود)جنسيت، سن(
تقسيم ) domain( پرسشنامه به چهار بخش اصلي ياصل
 در بخش اول چگونگي سپري شدن وقت .گرديد مي

ت يكارورزان طي كشيك اورژانس در سه دسته فعال
درماني، - مراقبت از بيمار و انجام اقدامات تشخيصي

ر كنار بالين، و آموزش اصول آموزش توسط اساتيد د
در اين بخش اين . گرفت تئوري مورد ارزيابي قرار مي

تخمين زده شده توسط ( ميزان در وضع موجود
، )كند ميزاني كه دانشجو پيشنهاد مي(، و مطلوب )دانشجو

در بخش دوم، ميزان . گرديد صورت درصد بيان مي به
 رضايت از فراگيري و كسب مهارت باليني در اداره

هاي درد قفسه سينه، دردشكم،  بيماران در مقوله
كتواسيدوز ديابتي، اختالل هوشياري، تروما، مسموميت، 

هاي آلرژيك، تنگي نفس، فوريت هاي محيطي،  فوريت
خونريزي گوارشي، شوك و فشارخون باال بررسي 

بسيار كم، كم، (صورت پاسخ بسته ه اين بخش ب. شد مي
بخش سوم . احي شده بودطر) متوسط، زياد، بسيار زياد

هاي باليني شامل مقوله  ميزان فراگيري و كسب مهارت
، اداره )CPR(ريوي -هاي انجام عمليات احياء قلبي

، )، انتوباسيونair wayگرفتن ماسك، تعبيه (هوايي  راه
سازي ستون فقرات گردني، تفسير نوار قلبي  حركت بي

)ECG (دي و مع-و ريتم مانيتورينگ، تعبيه لوله بيني
، گرفتن )IV line(شستشوي معده، تعبيه مسير وريدي 

نمونه خون جهت بررسي گازهاي خون شرياني، و بخيه 
دهي  نحوه پاسخ. گرفت زدن ساده مورد پرسش قرار مي

در بخش چهارم ميزان . مشابه بخش دوم بود
طور مستقيم ه كارورزان از بخش اورژانس بمندي  رضايت

 بخش از پرسش شوندگان  در اين.گرديد ارزيابي مي
گرديد رتبه بخش اورژانس در بين ساير  درخواست مي

ن يك بهترياز رتبه ( شده را تعيين نمايند هاي سپري بخش
در اين قسمت تنها كارورزاني ). ترين في ضع10تا رتبه 

هاي  گرفتند كه حداقل نيمي از بخش مورد بررسي قرار مي
ادامه ميزان در . دوره كارورزي را سپري كرده بودند

موافقت آنها در مورد افزايش طول مدت دوره اورژانس 
دهي مشابه بخش  نحوه پاسخ. مورد پرسش قرار گرفت

 SPSSافزار آماري  اطالعات با استفاده از نرم. دوم بود
نتايج با .  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند15نسخه 

جهت . هاي توصيفي ارائه گرديدند استفاده از آماره
يسه مدت سپري شده حين كشيك در بخش اورژانس مقا

و ميزان مطلوب كارورزان بخش از آزمون تي استفاده 
  . درنظر گرفته شدp>05/0دار اسطح معن. شد

  
  نتايج

 دانشجوي پزشكي دوره كارورزي پس صد و بيست يك
از اتمام بخش اورژانس با استفاده از پرسشنامه مورد 

 40.  بود%100دهي  خميزان پاس. ارزيابي قرار گرفتند
. زن بودند%) 7/66( دانشجو 80مرد و %) 3/33(دانشجو 

 تا 23دامنه  (90/24±04/1كننده  متوسط سن افراد شركت
متوسط زمان آغاز دوره كارورزي . سال بود) 29
مدت زمان سپري شده حين . ماه بود) 18-1(49/5±10/10

  مراقبت از بيمار و انجاميكشيك در بخش اورژانس برا
درماني مربوطه، آموزش كنار بستر - اقدامات تشخيصي

توسط اساتيد و آموزش مسايل تئوري از طريق برگزاري 
 و 55/20±36/18، 47/58±42/25ترتيب ه كالس ب

متوسط .  درصد از كل ساعات كشيك بود80/26±14/43
ه زمان پيشنهاد شده توسط دانشجويان در هر بخش ب

 96/57±96/32 و 70/67±98/25، 86/69±03/23ترتيب 
بر اين اساس، متوسط . درصد از كل ساعات كشيك بود

مدت زمان پيشنهاد شده توسط دانشجويان در هر سه 
 داري بيشتر از ميزان تعيين شده بوداطور معنه بخش ب

  و >001/0، 001/0ترتيب ه  بPدر آزمون تي زوج، (
كنندگان از وضعيت  ميزان رضايت شركت).  بود>001/0

هاي خاص  و كسب مهارت باليني اداره وضعيتفراگيري 
اورژانسي طي دوره كارورزي بخش اورژانس در جدول 

هاي  جز مهارت بر اين اساس، به. ك خالصه شده استي
باليني در مورد درد شكم، تروما و هيپرتانسيون كه 

و در مورد ” زياد“مندي در حد  بيشترين ميزان رضايت
بود؛ بيشترين ميزان ” كم“هاي آلرژي كه در حد  اورژانس
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موافقت در ساير موارد در حد متوسط قرار گرفته است 
كه حاكي از رضايت نسبي كارورزان از وضعيت موجود 

كنندگان از  ميزان رضايت شركت. در اين زمينه است
وضعيت فراگيري و كسب مهارت باليني در انجام 

در فرايندهاي عملي طي دوره كارورزي بخش اورژانس 
گردد،  گونه كه مالحظه مي همان.  خالصه شده استجدول دو

فرايندهاي  در مورد مندي شركت كنندگان ميزان رضايت
كنندگان  تقريبا  با اين وجود اغلب شركت. مختلف متغير است

مندي متوسط به باال برخوردار  در تمام موارد از رضايت
 متوسط رتبه بخش اورژانس از نظر آموزش و .اند بوده

هاي باليني و انجام فرايندهاي عملي  هارتفراگيري م
)procedure (كننده در قياس با  از نظر افراد شركت

در پاسخ به . بود) 1-10 (06/2±58/1هاي پيشين،  بخش
كننده جهت افزايش طول  سوال ميزان موافقت افراد شركت

 2/64(مدت كارورزي بخش اورژانس، قريب به اتفاق افراد 
دت اين دوره موافق بودند و با افزايش طول م) درصد
ش يار كم با افزايشان موافقت كم و بسيا% 8/20حدود 

  .طول مدت دوره اورژانس داشتند

  
 هاي خاص اورژانسي طي دوره كارورزي بخش اورژانس كنندگان از وضعيت فراگيري و كسب مهارت باليني در اداره وضعيت ميزان رضايت شركت :1جدول 

  رضايت
 ريموضوع مورد فراگي

 بسيار زياد زياد متوسط كم بسيار كم

 %)7/6 (8 %)7/41 (50 %)2/44 (53 %)0/5 (6 %)5/2 (3 درد قفسه سينه
 %)5/12 (15 %)3/48 (58 %)2/34 (41 %)2/4 (5 %)8/0 (1 درد شكم

 %)8/10 (13 %)2/24 (29 %)5/37 (45 %)8/20 (25 %)7/6 (8 كتواسيدوز ديابتي
 %)3/8 (10 %)8/30 (37 %)7/46 (56 %)7/11 (14 %)5/2 (3 تغيير وضعيت هوشياري

 %)3/18 (22 %)7/41 (50 %)0/35 (42 %)2/4 (5 %)8/0 (1 تروما
 %)8/5 (7 %)0/40 (48 %)5/42 (51 %)0/10 (12 %)7/1 (2 مسموميت

 %)8/0 (1 %)8/15 (19 %)8/30 (37 %)8/35 (43 %)7/16 (20 اورژانس هاي آلرژيك
 %)0/5 (6 %)2/29 (35 %)2/49 (59 %)0/15 (18 %)7/1 (2 تنگي نفس

 %)2/24 (29 %)7/31 (38 %)5/37 (45 %)7/6 (8 0 خونريزي دستگاه گوارش
 %)8/5 (7 %)3/23 (28 %)7/51 (62 %)3/18 (22 %)8/0 (1 شوك

 %)0/15 (18 %)8/50 (61 %)3/28 (34 %)0/5 (6 %)8/0 (1 هيپرتانسيون

  
 كنندگان از وضعيت فراگيري و كسب مهارت باليني در انجام فرايندهاي عملي طي دوره كارورزي بخش اورژانس تميزان رضايت شرك :2جدول 
 بسيار زياد زياد متوسط كم بسيار كم متغير

 %)CPR 4) 3/3(% 16) 3/13(% 57) 5/47(% 30) 0/25(% 13) 8/10عمليات 
 %)3/8 (10 %)7/26 (32 %)3/43 (52 %)2/19 (23 %)5/2 (3 اداره راه هوايي

 %)7/16 (20 %)3/43 (52 %)3/28 (34 %)5/7 (9 %)2/4 (5 بي حركت سازي ستون فقرات گردني
 %)8/5 (7 %)8/25 (31 %)3/43 (52 %)3/18 (22 %)7/6 (8  و ريتم مونيتورينگECGتفسير 
 %)8/65 (79 %)0/25 (30 %)5/7 (9 %)8/0 (1 %)8/0 (1  و شستشوي معدهNGTتعبيه 
 %)IV-line 3) 5/2(% 11) 2/9(% 40) 3/33(% 37) 8/30(% 29) 2/42تعبيه 

 %)ABG 2) 7/1(% 1) 8/0(% 8) 7/6(% 24) 0/20(% 85) 8/70گرفتن 
 %)3/73 (88 %)8/20 (25 %)0/5 (6 0 %)8/0 (1 بخيه زخم ساده

ABG : Arterial Blood Gas 
CPR : Cardiopulmonary Resuscitation  

ECG : Electrocardiogram 
IV : Intra-Venous  

NGT : Naso-gastric Tube  
    

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 8

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1354-en.html


  و همكاررضا عال  علي  مندي كارورزان از وضعيت آموزشي اورژانس رضايت
 

 )3(10؛ 1389پاييز  / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي   /   242

  بحث
 بخش كارورزان از نظرخواهي به بررسي اين در ما

 بخش اين انتهاي در تبريز پزشكي دانشكده اورژانس
 و جنسيتي تفكيك بررسي اين در. پرداختيم آموزشي

 كردن سپري مدت نظر از كننده شركت افراد كنترل و سني
 صورت شده سپري قبلي هاي بخش نيز و رزيكارو دوره

 اين تاثير كه است شده داده نشان تر پيش كه چرا نگرفت،
 اول بخش در). 8(است ناچيز نهايي نتيجه بر عوامل

 كشيك طي كارورزان وقت شدن سپري چگونگي
 اقدامات انجام و بيمار از مراقبت دسته سه در اورژانس
 آموزش و اساتيد توسط آموزش درماني،- تشخيصي

 در اساس اين بر. گرفت قرار ارزيابي مورد تئوري اصول
 بيشتري وقت صرف اختصاص دانشجويان زمينه سه هر
 ريزي برنامه و گيري تصميم بنابراين،. بودند نموده طلب را

 بخش در. رسد مي نظر هب ضروري زمينه اين در مجدد
 وضعيت از دانشجويان مندي رضايت ميزان ديگر،

 انجام و بيماران اداره در باليني مهارت سبك و فراگيري
 قرار بررسي مورد مختلف هاي مقوله در عملي فرآيندهاي

 اغلب مندي رضايت ميزان اساس اين بر. گرفت
 در باليني مهارت كسب و فراگيري وضعيت از دانشجويان

 مندي رضايت سطح و متوسط حد در بيماران اداره
 به متوسط سطح در عملي فرآيندهاي انجام از دانشجويان

 يك در) 1381 سال( همكارانش و اميني. داشت قرار باال
 كارورز 200 مندي رضايت ميزان مورد در مطالعه

 باليني هاي  مهارت آموزش مورد در تبريز پزشكي دانشكده
 ميزان كه بودند كرده گيري نتيجه مختلف هاي بخش در عملي

 زانمي و آموزشي وضعيت از دانشجويان مندي رضايت
 اين دليل. باشد مي ضعيف حد در ها مهارت اين يادگيري

 نبودن دستياران، و اساتيد توسط نظارت عدم امر
 هب دانشجو دادن دخالت عدم و آموزشي هاي مانكن

 ديگر، مطالعه يك در). 10(بود شده ذكر عملي صورت
 255 نظرات بررسي به) 1381 سال (همكارانش و باطن خوش

 وضعيت مورد در تبريز پزشكي انشكدهد كارورز و كارآموز
 از نيمي مطالعه، اين در. پرداختند اورژانس دوره آموزشي
 ناراضي اورژانس بخش آموزشي امكانات از كنندگان شركت
 در اورژانس بخش فعلي وضعيت اساس اين بر). 9(بودند

 بهبود فوق مطالعات نتايج با مقايسه در حاضر مطالعه
 اعمال تغييرات از ناشي تواتند مي امر اين كه است داشته
. باشد بخش اين آموزشي هاي برنامه در اخير شده

 به مطالعه يك در) 1381 سال( همكارانش و پور حسين
 دانشكده كارورز 123 مندي رضايت ميزان بررسي
 اورژانس بخش آموزشي وضعيت از اصفهان پزشكي
 تقريبا كه كردند گزارش و پرداخته دانشكده آن جراحي

 ناراضي وضعيت اين از كننده شركت افراد 50%
 سال( همكارانش و مرتضوي مطالعه در). 11(هستند
 پزشكي دانشكده كارورز و كارآموز نفر چهارصد) 1381

 اورژانس بخش از مندي رضايت ميزان نظر از اصفهان
 رضايت ميزان مطالعه اين در. گرفتند قرار ارزيابي مورد
 در آموزشي شيوه و ساتيدا عملكرد از كننده شركت افراد
 حد در تجهيزات و رفاهي امكانات نظر از و متوسط حد
 به) 1384 سال (همكارانش و جليلي). 12(است بوده زياد

 عملي و باليني هاي مهارت كسب مورد در نظرسنجي
 كرمان پزشكي دانشكده كارورز 120 در اورژانس
 مندي رضايت ميزان نظرسنجي اين در. پرداختند
 نتايج). 13(شد گزارش پاييني حد در ندگانكن شركت
 تقريبا اصفهان در گرفته صورت مطالعه دو با ما مطالعه

 دانشجويان مندي رضايت كه حالي در دارد، مشابهت
- 13(است تري پايين سطح در كرمان پزشكي دانشكده

 تر پيش كه مطالعاتي نتايج با مقايسه در مجموع در). 11
 گرفتن درنظر با و شده انجام آموزشي مركز همين در

 فعلي، مطالعه انجام از پيش سال طي شده اعمال تغييرات
 بخش از دانشجويان مندي رضايت سطح رسد مي نظر به

 ؛)10و 9(است يافته ارتقاء تبريز پزشكي دانشكده اورژانس
 ما. دارد فاصله موردنظر و مطلوب وضعيت با هنوز هرچند

 مندي رضايت ميزان ديگر بخش در مطالعه، اين در
 ساير با مقايسه در اورژانس بخش از را كنندگان شركت
 نتايج. سنجيديم مستقيم طور به شده سپري هاي بخش
 دوره هاي بخش از نيمي حداقل كه كارورزاني داد نشان
 يك (10 از دو امتياز متوسط طور هب اند، گذرانده را انترني

 به) مندي رضايت كمترين 10 مندي، رضايت بيشترين
 با مقايسه در كه اند داده اختصاص اورژانس دوره

. است مندي رضايت ميزان افزايش نشانگر قبلي وضعيت
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 مطالعه نتايج با مقايسه در دستاورد اين اهميت
 كه مركز، همين در) 1381 سال( همكارانش و باطن خوش
 اورژانس بخش در عملي هاي آموزش از نارضايتي ميزان
 شده گزارش ها رمانگاهد و ها بخش ساير از بيشتر
 در فعلي مطالعه در همچنين. شود مي آشكار ؛)9(بود

 افزايش با را خود موافقت كننده شركت افراد% 64 حدود
 "زياد بسيار" يا "زياد" حد در اورژانس بخش مدت طول
 دوره مدت طول افزايش از هدف درواقع. اند نموده عنوان

 براي ينظر و عملي آموزش ساعات افزايش اورژانس،
 چرخش هر در كارورزان تعداد افزايش ضروري، عناوين

 زدگي دل كاهش و كاري فشار از كاستن آموزشي،
 كه است شده داده نشان تر پيش. باشد مي دانشجويان

 بر حد از بيش رواني فشار و ناكافي خواب خستگي،
 عملكرد بر توجهي قابل طور به دانشجويان و پزشكان
  ).14 و 10 و 9(دارد سوء ثيرتا آنها خدماتي-آموزشي
 كنندگان شركت از پرسش عدم مطالعه، اين اصلي محدوديت

 ريزي برنامه نحوه به توجه با كه بود زمان هم طور به
  .نبود اصالح قابل موجود آموزشي

  
  گيري نتيجه

 نتايج با مقايسه در و فعلي مطالعه نتايج به توجه با
 مندي ضايتر ميزان مركز، همين در پيشين هاي بررسي

 فعلي آموزشي وضعيت از اورژانس بخش كارورزان
 كارهاي راه كارگيري هب رسد مي نظر به. است يافته افزايش

 اورژانس آموزشي مركز در قبلي مطالعات پيشنهادي
 آموزش بين تناسب ايجاد شامل تبريز پزشكي دانشكده

 منظم برگزاري انگيزه، با اساتيد از استفاده عملي، و نظري
 نظم و آموزشي كيفيت مستمر ارتقاء آموزشي، هاي امهبرن
 قابل حد تا اند توانسته آموزشي كمك وسايل از استفاده و

 دوره اين از كارورزان مندي رضايت افزايش باعث توجهي
  .دارد فاصله مطلوب سطح تا موجود وضعيت البته،. گردد
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Interns’ Satisfaction Rate from Educational Status of Emergency 
Ward in Emam Reza Hospital of Tabriz during Academic Years of 

2007-2008  
 

Alireza Ala1, Roozbeh Rajaei2 

 
Abstract 
 
Introduction: Emergency ward is of special importance in medical education, as students have the 
opportunity of getting experienced and skilled in crisis management. Hence, this study was performed to 
investigate interns’ viewpoints toward the present situation of education at the end of emergency ward.  
Methods: In this descriptive cross-sectional study performed during the academic year of 2007-2008, 120 
interns of emergency ward were selected using census sampling method in educational hospital of Emam 
Reza affiliated to Tabriz University of Medical Sciences. Data was collected using a questionnaire consisting 
of 4 parts (how interns’ time is spent, their satisfaction with learning patient management in special 
situations, clinical skills, and quality of emergency ward). Data was analyzed by SPSS software version 5 
using descriptive statistics and t-test.  
Results: Satisfaction of the majority of students with the manner of clinical skills education in the 
management of special urgent situation was in average to high level (except for the management of allergic 
emergencies which was reported to be low). Interns’ satisfaction with procedural skills education was 
reported to be mainly within the range of average to very high. Agreement of 64.2% of participants about 
extending the duration of emergency ward course was high or very high. The mean ranking score of the 
emergency ward rotation compared to other passed rotations by interns was almost 2 (1: the best situation, 
10: the worst situation). 
Conclusion: Although students’ satisfaction with educational status showed an improvement compared to 
previous studies, but the current one is still far from ideal condition. 
 
Keywords: Medical interns, emergency ward, satisfaction, education. 
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