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  علوم پزشكي اصفهان
 

  صغر رزم آراا, دكتر سيد علي اكبر مرتضوي
  

  

  

  .كيده مقالهچ
 منظور شناخت وضعيت آموزشي در واحدهايه ب .مقدمه

 بررسي نظرات ,مختلف و نيل به ارتقاء كيفيت آموزشي
بررسي ه مطالعه باين . ي داردافراگيران اهميت ويژه 

رضايتمندي كارآموزان و كارورزان پزشكي در جنبه هاي 
مختلف آموزشي، عملكرد اساتيد، تجهيزات پزشكي، شيوه 
هاي آموزشي، تنوع و تعداد بيماران، فضاي فيزيكي و 

بخشهاي بستري، (  آموزشي هايي در جايگاهامكانات رفاه
اورژانس، واحدهاي سرپايي بيمارستان و واحدهاي سرپايي 

  .مي پردازد) درون جامعه
،  در اين مطالعه توصيفيابزار جمع آوري اطالعات .روشها

 400 سؤالي بسته بود كه توسط 29با  ايپرسشنامه 
- 79كارآموز و كارورز پزشكي در نيمه اول سال تحصيلي 

  .تكميل شد 78
باالترين ميزان : يافته ها نشان مي دهد كه .نتايج

مراكز (آموزش سرپايي درون جامعه رضايتمندي از 
عملكرد استاد، شيوه آموزشي، از ابعاد ) درماني-بهداشتي

كه اين واحدها از  در حالياست تعداد و تنوع بيماران بوده 
ين ميزان  پايين تر,نظر تجهيزات پزشكي و امكانات رفاهي

                                                 
 در دفتر امور همانگي پژوهش ثبت شده و هزينه آن از 78212اين طرح با شماره 

 محل اعتبارات معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
  .استان اصفهان پرداخت گرديده است

گروه چشم پزشكي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم , دكتر سيد علي اكبر مرتضوي
  .اصفهان, پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان

 عملكرد استاد، از بخشهاي بستري، .رضايتمندي را دارند
شيوه آموزشي و تنوع بيماران كمترين ميزان رضايتمندي را 

 از نظر فضاي فيزيكي و تجهيزات پزشكي و وليداشته 
 واحدهاي اورژانس از .امكانات جنبي در حد متوسط بوده اند

ظر  از نونظر تجهيزات پزشكي و فضاي فيزيكي خوب 
  . بودندعملكرد استاد و شيوه آموزشي در حد متوسط

براي ارتقاء كيفيت آموزشي كارآموزان و كارورزان  .بحث
پزشكي  دستورالعملهاي وزارت متبوع، بررسي نظرات 

دست ه  بنتايج با توجه به .فراگيرندگان اهميت ويژه دارد
 مراكز سرپايي درون جامعه مي توان در برنامه  ازآمده

 و افزايش سهم آن در هاآموزشاين  آموزشي، بر ريزيهاي
  .كيد داشتأتآموزش باليني 

  
مركز , برنامه هاي آموزشي,  آموزش پزشكي.واژه هاي اصلي

  .آموزشي
  
  

  مقدمه
ـ        زرده هـاي   اعنـوان يكـي     ه  نقش عمده اي كه پزشكان عمومي ب

فعال تيم سالمتي در مواجهه و درمان بيماران سـرپايي برعهـده            
، تا آنجا كه بر اساس بررسيها و        )1 ( پوشيده نيست  دارند بر كسي  

، )2(دست آمده در سيستم بهداشتي درمـاني كـشور        ه  تجربيات ب 
ـ           عنـوان  ه  در برنامه هاي آموزش پزشكي سهم آموزش سـرپايي ب

 فعاليتهـاي    درصـد  50موضوعي جدي مورد تأكيد قرار گرفتـه و         
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 اختصاص  مربوط به كارآموزي ها و كارورزيهاي باليني به اين امر         
  .)3( يافته است

 فعاليتهاي باليني   هدر آموزش پزشكي سنتي دانشگاهها، عمد     
 در بخشهاي تخصصي بيمارستاني و با سهم كمتـري          ,دانشجويان

 اسـت كـه ايـن       بـديهي ). 3( در درمانگاههاي تخصصي مي باشد    
شيوه، دانشجوي پزشكي را با مشكالت بهداشتي درمـاني رايـج و            

اكثريـت  مراجعـه   عه آشنا نمي سازد زيـرا       فراگير بيماران در جام   
و تنهـا درصـد   ) 4( اسـت بيماران به مراكز سرپايي درون جامعـه     

 و يـا  مراجعـه نمـوده     كمي از بيماران به بيمارستانهاي تخصـصي        
آمـوزش هـاي درون      ,بـل از چندين سـال ق    ). 2( ارجاع مي شوند  

اجـرا  به صورت پراكنده و با جديتي متفاوت در دانشگاهها        جامعه  
-مراكــز بهداشــتي حــضور كــارآموزان و كــارورزان درگرديــده و 

. اسـت  عرصه جديدي را در آموزش پزشـكي بـاز نمـوده             ,درماني
نايي دانشجويان با محـيط و شـرايط         آش ,اهداف كلي اين دوره ها    

مواجهه بـا درصـد     و   پس از فارغ التحصيلي خود       ...) و   ي تيم كار(
  .استسرپايي رايج زيادي از بيماران 

 شك حضور فعال گروههاي آموزشي در اين واحـدها و           بدون
موجب بهبود كيفيت    ,بيمارانهنگام مواجهه با    برخورد علمي در    

يكـي  .  شد خواهدخدمات  ارائه   همچنين دانشجويان و    در آموزش 
 نظرسـنجي از    ,يزان اين تأثير را بيـان مـي كنـد         راههايي كه م  از  

ندگان اصـلي    خدمت گير  عنوانه  بميزان رضايتمندي دانشجويان    
 بـراي بهينـه     است كه از نتايج آن مي تـوان       در سيستم آموزشي    

 از  ).3( استفاده كرد  آموزشي در عرصه هاي مختلف       فرايندسازي  
 زمينـه   برنامه ريزيهاي آموزشـي مـي توانـد        نوع   اين ,طرف ديگر 

 عرصـه هـاي     اسـاتيد را در   حضور بيـشتر گروههـاي آموزشـي و         
 آينـده   يط كـاري مطلـوب    آموزشي كه سنخيت بيشتري بـا شـرا       

در اين تحقيق بر آن شديم      , بنابراين.  تقويت نمايد  ,دانشجو دارند 
تا ميزان رضايتمندي كارآموزان و كارورزان پزشكي را در عرصـه           

  . نماييمبررسيهاي مختلف آموزشي 
  

  روشها
 كـه  اسـت  (Cross sectional)تحقيق حاضر يك مطالعـه مقطعـي   

دوره كـارآموزي   (نجم پزشـكي    دانـشجويان سـال پـ     آن  جمعيت هدف   
ــاليني ــاليني(و نيمــه دوم ســال شــشم پزشــكي  ) ب ــارورزي ب ) دوره ك

.  بودند 78-79دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال         
به شيوه نمونه گيري آسـان و مـساوي از بـين دو مقطـع كـارآموزي و                  

نتخاب  نفر ا  400نمونه  حجم  كارورزي و با استفاده از فرمول محاسباتي        
  .گرديدند

  :زمعيارهاي ورود به مطالعه عبارت بود ا
اشتغال به تحصيل فراگيرندگان در يكي از دوره هاي كارآموزي يـا            

محل كارآموزي و كارورزي در زمان تحقيـق        ؛  كارورزي در زمان تحقيق   
  :در يكي از عرصه هاي آموزشي زير باشد

   بخشهاي بيمارستانهاي آموزشي-الف
  رپايي داخل بيمارستانهاي آموزشي درمانگاههاي س-ب
   درمانگاههاي سرپايي آموزشي بيرون از محيط بيمارستان-پ
   بخش اورژانسهاي آموزشي-ت

 بايد قبل از ورود به مطالعه       "كارآموزاني كه انتخاب مي شوند حتما     
در هر يك از عرصه هاي چهارگانه فوق حداقل يك ماه كارآموزي انجام             

  .لعه رضايت داشته باشندراي شركت در مطاو بداده 
بسته پاسخ بود كه     سؤالي   29 پرسشنامه   ,ابزار جمع آوري اطالعات   

و تقسيم بندي شد و توسط كارآموزان        بررسي   ,شش زمينه آموزشي  در  
 Face and)صـوري و محتـوايي   روايـي  . و كارورزان تكميـل گرديـد  

content validity)ر ييد كارشناسان، مشاوران و اسـاتيد قـرا  أ مورد ت
با اجراي پايلوت در بين      test-re-testاز  ي آن با استفاده     يگرفت و پايا  

 محاسـبه   8/0تعدادي از دانشجويان با فاصله زماني مناسب بـه ميـزان            
  .شد

ــا مراجعــه حــضوري بــه درمانگــاهايــن پــژوهش  هــاي ســرپايي  ب
  و الزهـرا، كاشـاني، نـور و علـي اصـغر، فـيض            ( بيمارستانهاي آموزشـي  

بيــرون از محــيط  و گاههــاي آموزشــي درون جامعــهو درمان) چمــران
 اميـر    و ، ابـن سـينا    )ع(نواب صفوي، شهيد اول، امـام علـي       ( بيمارستان

هـاي اورژانـس در بيمارسـتانهاي         و بخـشهاي بـستري و و احـد        ) حمزه
خــارج از زمــان ( در طــي ســاعات اداري و آموزشــي  مــذكورآموزشــي
پاسـخ  به  ط نسبت    واجد شراي  نمونه هاي  .صورت پذيرفته است  ) كشيك

توجيه گرديدند و تأكيد گرديد كه پاسـخ هـاي دقيـق            دادن پرسشنامه   
تـأثير مثبتـي در برنامـه ريزيهـاي          مي تواند از نظر كمي و كيفـي          آنها

  .آموزشي داشته باشد
، داده )مـورد  400( پس از جمع آوري پرسشنامه هاي تكميل شده

ي و پردازش آماري  مورد بررس SPSSو   EPI-6 ها با استفاده از برنامه    
  .قرار گرفت

  
  نتايج

با توجه به تقسيم سؤاالت پرسـشنامه بـه شـش زمينـه عملكـرد        
 تنـوع و تعـداد   ، شـيوه هـاي آموزشـي      استاد، تجهيزات پزشـكي،   

 آموزشـي فـضاي    4بيماران، فضاي فيزيكي و امكانات رفـاهي در         
بخشهاي بستري، اورژانس، واحدهاي سرپايي داخل بيمارسـتان        (

  :نتايج به شرح زير بود ,) سرپايي درون جامعهو واحدهاي
ــورددر  ــاتيد مـ ــرد اسـ ــايتمندي از عملكـ ــشترين , رضـ  بيـ

در مراكز سرپايي داخل جامعه     كارآموزان و كارورزان    رضايتمندي  
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 )درصد  05/8(ترين آن در بخشهاي بستري و كم)  درصد5/33(
  .بود

ــاالترين ميــزان   رضــايتمندي كــارآموزان و كــارورزان از   ب
و ) درصـد  39( مربوط بـه اورژانـسها       و امكانات پزشكي  زات  تجهي

مربوط به درمانگاههـاي سـرپايي      )  درصد 75/30(آن  پايين ترين   
  .داخل جامعه بود

يوه ـباالترين ميزان رضايتمندي كارآموزان و كـارورزان از شـ         
 3/53( عهـرپايي داخـل جامـ    ـ مربوط به مراكز س    ,يـهاي آموزش 

  .بود)  درصد8/7 (بيمارستانبوط به آن مر، و پايين ترين )درصد
تنـوع و   نظـر   رضايتمندي كـارآموزان و كـارورزان از        باالترين  

 ( تعداد بيماران آموزشي مربوط به مراكز سرپايي داخـل جامعـه           
و پايين ترين رضـايتمندي مربـوط بـه بخـشهاي           )  درصد 55/61

  .بود ) درصد7/13 (بستري
فـضاي  نظـر    از    رضايتمندي كـارآموزان و كـارورزان      التريناب

و پايين تـرين    )  درصد 8/24(فيزيكي مربوط به بخشهاي بستري      
  . بود) درصد75/20(ربوط به اورژانسها مرضايتمندي 

در مورد امكانات رفاهي مراكز آموزشـي       باالترين رضايتمندي   
 به بخشهاي بستري و اورژانسهاي آموزشي اعـالم نمودنـد         مربوط  

ــب  ( ــه ترتي ــد و 2/18ب ــد25/19 درص ــرين   ) درص ــايين ت و پ
هـاي سـرپايي داخـل       درمانگـاه  , ارتباط  اين رضايتمندي آنان در  

  ). درصد95/5(جامعه بود 
  بحث

 كـارآموزان و كـارورزان      بيـشتر  ,با توجه به نتـايج بدسـت آمـده        
پزشكي اقبال خوبي بـه حـضور در مراكـز سـرپايي نـشان داده و             

ر ايـن   رضايتمندي خود را از نحوه آموزش و مواجهه با بيماران د          
 اين امر از لحاظ محيط و شرايط كاري كـه         .مراكز بيان داشته اند   

در آينده محل فعاليت آنها خواهد بود و هم به لحـاظ ارتباطـاتي              
كه با ساير نيروهاي دخيـل در امـر سـالمت كـه در ايـن مراكـز                  

 نكتـه مهـم ديگـر       . حائز اهميت مي باشد    ,كار هستند ه  مشغول ب 
 به اين مراكز مراجعه مي نمايند       اًدتنوع بيماراني مي باشد كه عم     

از نظر تنوع بيماري و شيوع در جامعه كه در نتيجه كـارآموز        زيرا  
و كارورز را با شرايط بهداشتي جامعه و نوع بيماريهاي شايع آشنا       

كـه در بخـشهاي بيمارسـتاني كـه عمـدتاً            مي سازد در صـورتي    
ب مشخص  كارآموز و كارورز با بيماريهاي اغل   ,تخصصي مي باشند  

شده و مزمن و احياناً نادر جامعه مواجه مي شود كه در مجمـوع              
نهايت كارشان به   در  درصد كمي از بيماران جامعه مي باشند كه         

 هر چند شناخت اين بيماريهـا       .)2( بيمارستان كشيده شده است   
 ولـي شـرط كـافي بـراي يـك           ,و نحوه درمان آنها هم الزم است      

 در يـك مركـز   اًحصيلي طبيعتـ فارغ الت پزشك عمومي كه پس از   
درماني كه با مشكالت متنوع مـراجعين مواجـه مـي            -بهداشتي  

  . نيست,)1( شود
مطالعه اي كه نظرات كارورزان پزشـكي را در مـورد كيفيـت             

 بيـشترين امتيـاز نحـوه آمـوزش         ,آموزش سرپايي بررسي نمـوده    
 استاد را مربوط به درمانگاههاي مراكز پزشـكي جامعـه نگـر مـي             

هـا در چنـدين      گروه اطفال كه اين درمانگاه      به ويژه در   )3( داند
درماني و با قدمت چندين ساله و حضور مرتـب        -مركز بهداشتي   
از علل ديگر توجه كارورزان به آمـوزش در         . )5( اساتيد مي باشد  

درمانگاههاي سرپايي مي تـوان از ارتبـاط مـستقيم بـا بيمـاران،              
 تبادل نظر پيرامون شـكايات   امكان انجام معاينات بيمار و بحث و      

، وجود زمينه مـساعد بـراي تـشكيل پرونـده و پيگيـري              )4( وي
بيماري از طريق واحدهاي مستقر در مراكز بهداشتي درماني نـام         

 امتيـاز   , در مطالعه مذكور از نظر امكانات و محـيط فيزيكـي           .برد
. كمتري نصيب درمانگاههاي سـرپايي درون جامعـه شـده اسـت           

 از نظر نحوه آموزشي و ميزان امكانات مربوط بـه           امتيازات حاصل 
در تحقيـق   ) 3(هاي سرپايي جامعه نگر در آن مطالعـه          درمانگاه

  .گرفتييد قرار أحاضر نيز مورد ت
ولين برنامه ريزي آموزشي را به      ؤ توجه بيشتر مس   ,در مجموع 

ايجاد زمينه هايي كه كـارآموز و كـارورز پزشـكي بـا بيماريهـاي               
 مي طلبد و در اين راستا معاينه بيمـار،  ,جه سازدشايع جامعه موا  

ــوزش    ــار، آم ــري بيم ــكايات و پيگي ــت ش ــده و ثب ــشكيل پرون ت
پيشگيري از بيماريها و روشهاي همكـاري و همـاهنگي بـا سـاير              

ثر در ارتقاء سالمت را به صورت عيني تر و عملي تـر           ؤبخشهاي م 
  .فراهم مي نمايد

رمانگاهها بـه ويـژه در      آموزش سرپايي در اورژانس د    , بنابراين
در پـرورش   نقش بـه سـزايي      درماني مي تواند     -مراكز بهداشتي   

ثر و مفيد در برنامه هـاي سـالمت داشـته           ؤيك پزشك عمومي م   
والن و برنامـه ريـزان آموزشـي و         ؤتوجه جدي و اكيد مس    و  باشد  

  .درماني را به اين امر خطير مي طلبد -بهداشتي 
عيني نگارندگان مقالـه و بـا       با توجه به مشاهدات و تجربيات       

دست آمده در تحقيق حاضر موارد زير پيشنهاد        ه  تكيه بر نتايج ب   
  :مي گردد

 توسعه و گسترش مراكز سرپايي آموزشي در تمامي نواحي - 
  .شهرهايي كه داراي دانشگاه يا دانشكده پزشكي هستند

 پشتيباني كمي و كيفي از مراكز سرپايي داخل جامعه و داخل - 
  .انهاي آموزشيبيمارست
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  اورژانس و مراكز سرپايي, كارآموزان و كارورزان باليني از آموزش بخشهارضايتمندي 

  /  Iranian Journal of Medical Education,, No 3, 2002۵٢  

 توجيه كارآموزان و كارورزان قبل از شروع درمانگاههاي - 
  سرپايي

 از زمان آموزش باليني به  درصد50 اختصاص دادن حداقل- 
  .صورت آموزش سرپايي و موارد اورژانس

استفاده از همكاري اساتيد با تجربه در مراكز سرپايي داخل  - 
  .جامعه

 درمانگاههاي سرپايي برايمين امكانات و تجهيزات پزشكي أ ت- 
  .داخل جامعه

 هماهنگي هر چه بيشتر دانشكده پزشكي با مركز بهداشت - 
وجود آوردن فضاي فيزيكي ه شهرستان و استان در راستاي ب

  . در خور يك محيط آموزشيمناسبِ
 نظارت و ارزشيابي مستمر فعاليتهاي آموزشي در مراكز سرپايي - 

 راهكارهاي از پيش تعيين داخل جامعه و بيمارستان بر طبق
  .شده

 تنظيم برنامه آموزشي و حضور كارآموزان و كارورزان پزشكي - 
  .برحسب فضاي فيزيكي مراكز

 مراكز برگزاري كنفرانسهاي علمي بين گروهي و بين بخشي در - 
  .سرپايي حاشيه شهرها

روشهاي پيگيري بيماران به صورت دستورالعمل خاص با  - 
  .ابالغ گرددهماهنگي مركز بهداشت 
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