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  چكيده
زمان  يبا هدف بررس يمطالعه كنون نه،يزم نيدر ا يمتعدد يها و وجود مشكالت و چالش يآموزش درمانگاه تيبا توجه به اهم: مقدمه

  .اصفهان انجام گرفت يدانشگاه علوم پزشك يآموزش يها در درمانگاه انو بيماران تعامل استاد، فراگير 
دانشگاه علوم  يآموزش يها در درمانگاهبا فراگيران و بيماران استاد  45 مدت زمان تعامل يمقطع يفيمطالعه توص كيدر : ها روش
منظور مدت زمان تعامل استاد و فراگير، مدت زمان تعامل استاد با بيمار،  نيبه ا. شد يبررس 86-87 يلياصفهان در سال تحص يپزشك

 يبه درمانگاه در هر نوبت ويزيت بيمار توسط پژوهشگر از ابتدا تا انتها دهتعداد بيماران ويزيت شده در يك ساعت و تعداد بيمار وارد ش
ها  شامل فراواني و درصد فراواني جهت ارائه داده ،هاي آمار توصيفي استفاده از شاخص باآوري شده  جمع اطالعات .شد  يجلسه بررس
  .استفاده شد

از موارد مدت  يميو در كمتر از ن قهيدق 5كمتر از  ماريمدت زمان تعامل استاد و ب يمورد بررس يها از درمانگاه يمياز ن شيدر ب: نتايج
 كيدرصد موارد  70در  تيزيها در هر نوبت و وارد شده به درمانگاه مارانيتعداد ب. بوده است قهيدق 5كمتر از  ريزمان تعامل استاد و فراگ

  .بود ماريب
لذا  ران،يزمان در تعامل استاد با فراگ نيبودن ا نييپا نيو همچن مارانيبودن مدت زمان تعامل استاد با ب نييبا توجه به پا: گيري نتيجه
  .شود يم شنهاديپ تيوضع نيارائه شده جهت بهبود ا يكارها علل و راه يبررس

  
  كارورزان، كارآموزان ،ينيآموزش بال ،يآموزش يها درمانگاه ،يريادگي -ياددهي ندي، فرآتعامل زمان: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

 ييها، به عنوان جز آموزش در درمانگاه رياخ يها در دهه
درمانگاه محلي .است افتهي ياديز تياهم ينياز آموزش بال

ها  است كه در آن تشخيص، درمان و پيشگيري از بيماري

                                                 
رشناس پژوهشي مركز تحقيقات آموزش كا ي،رويا مالباش دكتر :نويسنده مسؤول *

. ، اصفهان، ايراندانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،علوم پزشكي اصفهان پزشكي دانشگاه
mollabashir@gmail.com 

 ،يآموزش علوم پزشك قاتيمركز تحق ،يگروه آموزش پزشك ،)استاديار(فريبا حقاني دكتر 
 )haghani@edc.mui.ac.ir( .رانيدانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ا

در مركز تحقيقات آموزش  386341نامه مصورب به شماره  اين مقاله برگرفته از پايان
 .پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان است

  20/12/90: ، تاريخ پذيرش18/12/90: ، تاريخ اصالحيه13/12/90: تاريخ دريافت مقاله

به صورت سرپايي و بدون نياز به بستري شدن بيمار 
با وجود افزايش گرايش به آموزش در ). 1(گيرد انجام مي
عرصه آموزشي جديد با مشكالت  نيكار در ا ها، اهدرمانگ

توان  مي ها از جمله اين چالش). 3و2(متعددي روبروست
هاي باليني و آموزشي، و  به برقراري تعادل بين فعاليت

استاد با بيماران و فراگيران  تعامالت استاد با فراگيران،
 طياز شرا يها ناش اين چالش). 4(با بيماران اشاره كرد

و آموزش درمانگاهي به  يبه طور كل ينيبال وزشآم ويژه
 نيتر دهعم از). 5(ي از آموزش باليني استيعنوان جز

ها، غير  هاي فرآيند ياددهي يادگيري در درمانگاه ويژگي
داد  بيني، غيرقابل تكرار و متغير بودن درون قابل پيش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 5

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-2008-fa.html


  و همكار رويا مالباشي يآموزشيهادر درمانگاه زمان تعامل استاد، فراگير و بيماران
 

  http://journals.mui.ac.ir )9(11؛ 1390اسفند/ آموزش و ارتقاي سالمت  نامه توسعه ويژه/مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/      1026

» كننده مراجعه ماريب« يعني ينيبال يريادگي ياصل
 ران،يها در ا درمانگاه يها يژگياز و گريد يكي). 7و6(است

به  نيدر مدت زمان ثابت و مع مارانيب اديمراجعه تعداد ز
اشاره شده، الزم  يها با توجه به چالش. هاست درمانگاه

اي باشد كه  است مديريت استاد در درمانگاه به گونه
از ( يآموزش يها تيو فعال ينيبال يها تعادلي بين فعاليت
 نيدر ا) مارياستاد و ب ايو  رانيبا فراگ ادجمله تعامل است

  .برقرار گردد طيمح
 يهاي اشاره شده در آموزش درمانگاه توجه به ويژگي با

هاي موجود در اين زمينه بر اهميت  و وجود چالش
مديريت مناسب استاد در اين محيط آموزشي تأكيد 

زمان تعامل  بنابراين هدف اين مطالعه بررسي. شود مي
هاي آموزشي  در درمانگاه و بيماران ان، فراگيراستادان

  .صفهان است دانشگاه علوم پزشكي ا
  

  ها روش
 86-87در يك مطالعه توصيفي مقطعي در سال تحصيلي 

در  مدت زمان تعامل استادان، فراگيران و بيماران
هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  درمانگاه

اي تصادفي از بين  استاد به روش خوشه  45.بررسي شد
 جراحي، كودكان داخلي،(هاي ماژور  استاد درمانگاه 134

پژوهشگر پس از بررسي . انتخاب شدند) زايمان و زنان و
متون داخلي و خارجي آموزش باليني و آموزش 

، استادان روابط درمانگاهي، موارد الزم جهت بررسي 
فراگيران و بيماران در درمانگاه هاي آموزشي را 
استخراج نمود و پس از مشاوره با متخصصين آموزش 

. پرداخت آوري اطالعات جمعپزشكي و تأييد اين موارد به 
آوري اطالعات مشاهده مستقيم بود به  روش جمع

اي كه پژوهشگر از ابتدا تا انتهاي جلسه آموزشي به  شيوه
مدت زمان تعامل استاد با  نيانگيپرداخت و م مشاهده مي

 شد يفراگيران، مدت زمان تعامل استاد با بيمار محاسبه م
 شتريو ب قهيدق 10تا  5 نيب قه،يدق 5و به صورت كمتر از 

  .شد يثبت م قهيدق 10از 

تعداد بيماران ويزيت شده در يك ساعت و تعداد  نيانگيم
به  زيبيمار وارد شده به درمانگاه در هر نوبت ويزيت ن

  .شد اطالعات ثبت مي يآور در برگه جمع  صورت جداگانه
هاي آمار توصيفي شامل فراواني  از شاخصو سرانجام 

  .ها استفاده شد ي جهت ارائه دادهو درصد فراوان
  

  نتايج
 25بر اساس مشاهدات انجام شده مدت زمان تعامل 

دقيقه  5كمتر از  موارد) درصد 55(استاد با بيماران، در 
دقيقه با بيماران  10استاد بيش از  )درصد7( 31بود و

مورد  4زمان تعامل استاد با فراگيران در . تعامل داشتند
  .)1جدول (دقيقه بود 10بيشتر از ) درصد11(

تعداد بيماران بررسي شده در يك ساعت در 
نفر و در  10استاد بيش از ) درصد 24(10 يها درمانگاه

 كيبيمار در  10تا  5استاد بين ) درصد 51(23درمانگاه 
تعداد بيماران وارد شده به . شدند يم يساعت بررس

يك ) درصد 70(استاد 31نوبت ويزيت،  درمانگاه در هر
  .يمار بودب
  

زمان تعامل  نيانگيتعداد استادان بر حسب م يفراوان :1 جدول
  ريو استاد با فراگ مارياستاد با ب

  تعامل استاد  ميانگين مدت زمان
  بيمار و

  واستاد  تعامل
  فراگير

  )7/46(21  %)6/55(25  دقيقه5كمتراز
  %)2/42(19  %)8/37(17 دقيقه10تا5

  %)1/11(5  %)7/6(3  دقيقه10بيشتراز
  45  45%)100( جمع

  
  بحث

مدت زمان تعامل استادان، اين مطالعه با هدف بررسي 
هاي آموزشي دانشگاه  در درمانگاهفراگيران و بيماران 

در  سنجش  تعاملدر . علوم پزشكي اصفهان انجام گرفت
ترين عوامل كه بايد  يكي از مهمهاي آموزشي،  درمانگاه

مورد توجه قرارگيرد مدت زمان تعامالت بين استاد، 
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 Irbyو  McGeeبنا به نظر . فراگيران و بيماران است
مدت زمان الزم براي ارائه بيمار و بحث درباره آن در 

  ).8(دقيقه است 7دقيقه تا  4درمانگاه 
 آموزشي جلسات از ازنيمي بيش در حاضر درمطالعه

 5از  كمتر بيمار و استاد تعامل زمان مدت بررسي، مورد
 مدت ها درمانگاهدرصد  7/6در  كه صورتي در. بود دقيقه
. است بوده دقيقه 10از  بيشتر بيمار و استاد تعامل زمان
 با استاد تعامل زمان مدت همكاران و فيلدز مطالعه در

دقيقه از اين زمان به  9/12كه . است دقيقه 24بيمار 
ارتباط فراگيران با بيماران و ارائه بحث و بررسي درباره 

و  Usatieneدر مطالعه ). 9(موارد بيماري اختصاص دارد
همكاران در يك درمانگاه خانواده، كل زمان صرف شده 

 7/11دقيقه است كه  7/23در درمانگاه براي هر بيمار 
. وط به تعامل استاد و بيمار استدقيقه از اين زمان مرب

در صورتي كه استاد به تنهايي بيمار را ويزيت كند، زمان 
با ). 10(يابد دقيقه كاهش مي 6/10تعامل استاد و بيمار به 

توجه به اين كه در مطالعه حاضر تعداد بيماران 
بيمار  10تا  5ها بين  كننده در نيمي از درمانگاه مراجعه

گرفت، يكي از عوامل علل كاهش توان نتيجه  است، مي
زمان تعامل استاد با بيمار، تعداد زياد بيماران 

توان به  از علل ديگر مي. ها است كننده به درمانگاه مراجعه
هاي فوق اشاره  عدم مديريت مناسب زمان در درمانگاه

عدم مديريت مناسب زمان و عدم آشنايي استادان با . كرد
از داليل  توانند يها، م نگاهالگوهاي مناسب تدريس در درما

  .شدن زمان تعامل استاد و فراگير است هديگر كوتا
مطالعه حاضر مدت زمان تعامل استاد با فراگيران در  در
 درصد 2/42دقيقه و در  5درصد موارد كمتر از  7/46

در صورتي كه بر اساس . دقيقه است 10تا  5موارد بين 
ين فراگير و و همكاران زمان تعامل ب Bowenمطالعه 

با توجه به ). 11(دقيقه است 5استاد در درمانگاه آموزشي 
مدت زمان تعامل استاد و فراگيران  Bowen  نتيجه مطالعه
هاي مورد بررسي مدت زمان كوتاهي بوده  در درمانگاه

از علل كوتاه بودن زمان تعامل استاد و فراگيران . است

يماران و تأكيد هاي اين مطالعه، تعداد زياد ب در درمانگاه
به جاي مسائل (بيش از حد استادان بر مسائل باليني 

  .نام برد وانت را مي) آموزشي
ها مورد  درمانگاه 3/2توجه به اين كه در كمتر از  با

مطالعه، تعداد بيماران بررسي شده در هر نوبت ويزيت 
پزشك، يك بيمار بوده است، بايد شيوه مديريت استادان 

ها به صورتي باشد كه  ؤولين درمانگاهريزي مس و برنامه
به منظور رعايت حريم خصوصي بيماران و آموزش 

استاد در هر نوبت بيش از يك بيمار را  ،بيشتر فراگيران
با توجه به تعداد زياد بيماران در . معاينه و بررسي نكند

كارهاي سطوح  ها حل اين مشكل راه برخي از درمانگاه
  .طلبد ن را ميباالي مديريت آموزش و درما

توان، به محدود بودن  هاي اين مطالعه مي محدوديت از
با . هاي ماژور اشاره كرد مطالعه به درمانگاه نيانجام ا

اشاره شده كه مربوط به تفاوت تعداد  تيتوجه به محدود
 يها كننده به درمانگاه مراجعه مارانيدانشجو و تعداد ب

مطالعه به  نيا جياست، ممكن است نتا نوريماژور و م
نباشد  ريپذ ميها تعم دانشگاه ريسا يآموزش يها نگاهدرما
جهت شناسايي و رفع مشكالت پيشنهاد به انجام  نيهمچن

  .شود ها مي مطالعات مشابه در ساير دانشگاه
ايج مطالعه كنوني پيشنهاد راستا و با توجه به نت نيهم در
لين آموزشي دانشكده پزشكي شرايط ومسؤ شود مي

 –آشنايي استادان را با مبحث مديريت فرآيند ياددهي 
فراهم نمايند كه تعامل  يادگيري با تأكيد بر مديريت زمان

هاي آموزشي در اين زمينه  اين امر در قالب تشكيل كارگاه
  .شود ميسر مي

  
  گيري نتيجه

 مارانيا ببودن مدت زمان تعامل استاد ب نييبا توجه به پا
زمان در تعامل استاد با  نيبودن ا نييپا نيو همچن

ارائه شده جهت  يكارها علل و راه يلذا بررس ران،يفراگ
  .شود يم شنهاديپ تيوضع نيبهبود ا
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Teacher,Student and patients Interaction time  in the ambulatory 
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Abstract 
 
Introduction: Despite the  essential role of the  clinical education (in ambulatory setting), there are much 
limitation in this type of education. Regarding this problems this study was done to investigate 
Teacher,Student and patients Interactione time in the ambulatory setting in the Isfahan university of medical 
sciences. 
Methods: This cross sectional study whit random cluster sampling was conducted on 45 teachers of Isfahan 
university of medical sciences whiten 2007-2008. Duration of teacher and students interaction, teacher 
patients Interaction, number of visited patient  during an hour was investigated by researcher  
The gathered data was analyzed statistically using descriptive statistics such as frequency and percents. 
Results: Teacher –patients interaction was less than 5 minutes in more than 50% of ambulatory settings. 
Teacher –students interaction was less than 5 minutes in less than 50% of ambulatory settings. The number 
of visited patients during an hour in 70% was one patient. 
Conclusion: The finding showed that teacher- students and teacher -patients interaction was low and 
suggested some solution for this problem. 
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