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  چكيده
آموزش  تيفيك يارتقا يبرا ها ياز استراتژ يكي. است كشور ينظام آموزش پزشك ياز مسائل اصل يآموزش پزشك تيفيبهبود كمقدمه: 

 يبر اساس استانداردها يآموزش يها گروه يابيهدف از مطالعه حاضر ارزش. است نقاط ضعف ييموجود و شناسا تيوضع يابيارز يپزشك
  . كاشان بود يبهشت ديشهآموزشي  مارستانيدر ب و بسته اعتباربخشي، طرح تحول آموزش يدر راستا ينيآموزش بال
كارآموز و  210 يبر رو 95كاشان در سال  يدانشگاه علوم پزشك يبهشت ديشه يآموزش مارستانيدر ب يمطالعه مقطع نياها:  روش

 ينيبال آموزش ياستانداردها مبتني بر ساخته محققپرسشنامه  ها داده آوري جمعابزار  و يبه روش سرشمارگيري  نمونه. كارورز انجام گرفت
 يها هنظرات كارآموزان و كارورزان در مورد انطباق برنام. بودپزشكي  تدوين شده توسط معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش

  جراحي اعصاب و و مغز، يعفون، قلب، عمومي  جراحي، يداخل، كودكان آموزشي يها گروه صبحگاهي  گزارشگراند راند و، راند يآموزش
  . شد يبررس ينيبال آموزش يبا استانداردها اختصاصي
كارورزان گروه  دگاهياز د %) و7/66( و قلب %) 3/77(يكارآموزان مربوط به گروه عفون دگاهيراند از د تيمطلوب زانيم نيتر بيشنتايج: 

كارورزان مربوط به گروه  كارآموزان و دگاهيبا توجه به د راند گراند  تيمطلوب زانيم نيتر شيب. %) بود40اعصاب ( و مغز %) و60( يعفون
كارورزان وكارآموزان  دگاهيبا توجه به د يصبحگاه  گزارش تيمطلوب زانيم نيتر شيب نيچن هم. %) بود80% و  7/86 بي(به ترت يعفون

  . %) بود80% و 7/46 بيترت (به يمربوط به گروه عفون
آموزش  نهيدر زم يآموزش يها كارگاه يبا برگزار ديها با اكثر گروه يآموزش يها برنامه مطلوب  نيمه تيتوجه به وضع باگيري:  نتيجه

 نيا تيآشنا نموده وآنها را به رعا ينيبال  آموزش ياستانداردها و يپزشك آموزش ديرا با موضوعات جد علمي هيأت ياعضا، ينيبال
  . مطلوب تالش كنند تيبه وضع دنيرس يبا رفع نقاط ضعف برا ديها با گروه نيچن هم. نمود بياستانداردها ترغ

  
  ينيآموزش بال، استاندارد، يگروه آموزش، يابيارزشهاي كليدي:  واژه
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 مركز، يگروه عفون، )اري(دانش يمن هروؤمنصوره م دكترنويسنده مسؤول:  *

. رانيا، كاشان، كاشان يدانشگاه علوم پزشك، يعفون قاتيتحق
mansoreheravi@yahoo. com  

علوم  ، دانشگاهيپزشك دانشكده، يگروه پاتولوژ، )اري(دانش يليوك چهريدكتر زر
 رضايعل ديس دكتر)؛ z_vakili@yahoo.com. (رانيكاشان، كاشان، ا يپزشك
 مؤثر بر يعوامل اجتماع قاتيمركز تحق، ياجتماع ي)، گروه پزشكاري(دانش يمروج

. رانيا، كاشان، كاشان يدانشگاه علوم پزشك -سالمت
moravveji_sa@kaums.ac.irدانشگاه ، يپزشك عموم، يعبد مهيفه دكتر )؛

  مقدمه
ي  كشور در دو دهه يبه تحوالت نظام آموزش عال ينگاه

 تيفيبه ك يو عدم توجه كاف يمكّ از رشد يگذشته حاك

                                                                              
، ياوري ميمر ) ؛abdi@yahoo.com. (رانيكاشان، كاشان، ا يعلوم پزشك

. رانيكاشان، كاشان، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يآموزش پزشك يدكتر يدانشجو
)dadarm52@yahoo.com (  

  24/1/96، تاريخ پذيرش: 18/1/95، تاريخ اصالحيه: 13/12/95مقاله:  تاريخ دريافت
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 تيفيك يارتقا بهبود و. آن است يو ارتقا ها دانشگاه
. )1است( يابيكار مناسب ارز ساز و كيمستلزم استقرار 

فاقد چهار چوب مشخص  يدانشگاه  نظام تيفيك يابيارز
در بهبود و  يبروز مشكاالت ثبوده كه باع يو منسجم

 يبرا. )2(شود يها م دانشگاه يآموزش تيفيك يارتقا
 ستميس كياستقرار  ياصالح مستمر نظام دانشگاه

برخاسته از  و نظام يها يژگيو منطبق با يابيكارآمد ارز
به  يژگيو نياز ا يدرون يابيارز. ستا يمتن آن ضرور

بر طبق گزارش . )3است( طرز مطلوب برخوردار
گذشته  ي دو دهه يط يپزشك آموزش يالملل نيب ونيفدراس

بوده  يپزشك  آموزش ي هيرو يجهان شاهد گسترش ب
جامعه  يسطح آگاه شيافزا ليبه دل ياز طرف. )4است(

. است شيسطح انتظارات مردم از پزشكان رو به افزا
توان گفت كه وضعيت آموزش پزشكي در كشور ما  مي

   ي آموزشالملل بين يوندر گزارش فدراسنيز با آنچه 
   آموزشهمين نكته مسؤوالن . مشابه است، پزشكي آمده

كيفيت  افزايشكشور را بر آن داشته كه به  پزشكي
البته اين . عمومي بپردازند آموزش در رشته پزشكي

ي دانشگاهي نيز مورد تأكيد ها موضوع در ساير رشته
كالن كشور به خوبي ي ها يگذار سياستقرار گرفته و در 

همچنان كه در قانون برنامه سوم  ؛شده است حتصري
توسعه اجتماعي فرهنگي و اقتصادي كشور نيز افزايش 

به عنوان يك هدف محوري مطرح بوده  ها دانشگاهكيفيت 
  . )5است(
پرداختن به موضوع بسيار با اهميت افزايش كيفيت  براي

از الگوها و  ها دانشگاهآموزش و پژوهش در 
در اين ميان  .شود مي كارهاي گوناگوني استفاده سازو
در اي  هاربخشي به عنوان ابزار شناخته شداعتب

 و ي معتبر دنيا مورد استفاده قرار گرفتهها دانشگاه
و نظارت به  ارزيابيدر امر اي  جايگاه ويژه

، اين مدل داراي دو مرحله است. خوداختصاص داده است
. ارزيابي دروني و مرحله دوم ارزيابي بيرونيمرحله اول 

آورد كه كيفيت  مي دروني شرايطي را فراهم ارزيابي

آموزشي به تصوير كشيده شود و به مجموعه آموزشي 
تا در راه دستيابي به اهداف بلند مدت خود  دهد ميامكان 

. باز نگاه دارد، سازمان ي تالش كند و راه را براي توسعه
كه از  دارديي ها تأكيد فراوان بر برنامهدروني   ارزيابي

اهداف و نقاط قوت و ، مأموريتها،  طريق آن برنامه
شود و آن مجموعه  مي شخصضعف مجموعه آموزشي م

ي مفيدي را ها روش، براي تضمين و بهبود كيفيت خود
  .)6(كند مي اتخاذ

كيفيت آموزش  ددروني براي بهبو  ابيياستفاده از ارز
 .عالي درساير كشورها از سابقه طوالني برخوردار است

ي كشور امريكا سابقه يك صد ها دانشگاهدراين روش 
توان به دانشگاه ايالتي  مي ساله دارد كه ازآن جمله

ي ديگر ها دانشگاههمچنين در . )8و7(نيويورك اشاره كرد
كشورها نيز دانشكده دندانپزشكي دانشگاه نيوكاسل 

بيروت و كالج بهداشت روان استراليا نيز در اين  نشگاهاد
انجام و هر كدام الگو و روش اي  زمينه مطالعات گسترده

دروني و  ارزيابي د.نا كردهپيشنهادي خاصي را ارائه 
، اسپانيا، ي آلمانها دانشگاه بيروني به صورت مكمل در

نيز براي ارتقاي  لستانپرتغال و انگ، ايتاليا، فرانسه، فنالند
در ايران نيز . )11تا8يت مورد استفاده قرارمي گيرند(كيف

احساس ، از يك دهه قبل چنين نيازي در جامعه علمي
و پژوهشگران مختلف به انجام ارزيابي  ها دانشگاه و شده

  .)12(اند ي آموزشي پرداختهها گروه دروني
اصلي در اعتباربخشي داشتن استاندارد  ناصريكي از ع 

بدون آن اعتباربخشي ، كه همچون ركن مهمي. )5است(
و ترين  چرا كه مهم. )13قابل تحقق نخواهد بود(

به  ها دانشگاههدف اعتباربخشي دستيابي ترين  اساسي
است.  سطوحي از استانداردهاي وضع شده و رسمي

به سطوح قابل  ها دانشگاهبنابراين براي تحقق دستيابي 
 پزشكي آموزش يالملل بينفدراسيون ، قبول كيفيت

)WFME(  به تدوين استانداردهاي  2003در مارس
عمومي پرداخت كه برخي از   پزشكي  ي آموزشالملل بين
بوده و از آن اي  ها پايه و برخي استانداردهاي توسعه آن
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هاي  سيستمكه  شدهزمان در دنيا اقدامات بسياري انجام 
به . )14اين استانداردها تطبيق دهند(دا باآموزشي خود 

همين منظور مطالعات آزمايشي بسياري انجام شده 
، ي مورد مطالعهها درصد از دانشكده 85) و در 15است(

تحقق تمام يا اغلب استانداردهاي پايه به اثبات رسيده 
 معرفي ااستانداردهاي پايه سطوحي را به عنوان مبن. است
ايند كه هر دانشكده پزشكي بايد به آن دست يابد و نم مي

آنهايي هستند كه عملكرد عالي اي  استانداردهاي توسعه
در همين . )16دهند( مي ي پزشكي را نشانها در دانشكده

پزشكي با  و آموزش  درمان ،راستا وزارت بهداشت
عمومي و در اولين  تأسيس شوراي آموزش پزشكي

استفاده ازنسخه بومي  1384در تير ماه  انشست اين شور
 شده را جهت بازنگري استانداردهاي اعالم شده از سوي

WFME  و اصالح برنامه آموزشي رشته پزشكي عمومي
به همين منظور جمعي از . مورد تأكيد قرار داده است

كارشناسان و خبرگان آموزش پزشكي كشور در 
درسي  مهاستانداردهاي ملي برنا، ي مستمرها نشست

رشته پزشكي را تدوين نمودند كه پس ازتصويب نهايي 
ي پزشكي كشورابالغ ها توسط شورا به كليه دانشكده

 اي، همچنين شوراي مذكور كه در يك اقدام توسعه. گرديد
اصالح و بازنگري برنامه آموزشي رشته پزشكي عمومي 

به تعدادي از ، را دردستور كار خود قرار داده است
مجوز اين امر را اعطا ، پزشكي داوطلب مدانشگاه علو

نسبت به اجراي فرآيند اعتبار  ها دانشگاهكه اين  ،)17نمود(
   اند. ي پزشكي خود اقدام نمودهها بخشي دانشكده

گام چهارم طرح تحول سالمت كه تحول و نو  يطرف از
از طرف  است  بسته 12 در آموزش و شامل يآور

 آموزش درمان و، وزارت بهداشت يمعاونت آموزش
. است ابالغ شده زيآن ن ياتياعالم و برنامه عمل يپزشك 
ات و مؤسس ياعتباربخش ي بسته، ها بسته نياز ا يكي
بسته شامل چهار  نيا. است يآموزش يها مارستانيب

 ي سه برنامه به عهده يبرنامه است كه اجرا
 يو اجرا يها عبارتند از طراح برنامه نيا. هاست دانشگاه

 يها و دانشكده ها دانشگاه يا همؤسس يبرنامه اعتباربخش
 يبرنامه اعتباربخش يو اجرا يطراح، يعلوم پزشك

(مراكز ارائه خدمات  يدرمان يمراكز آموزش يا همؤسس
 يآموزش يندهايفرآ ي) و استانداردسازيزشآمو
  .است يپزشك علوم

موضوع و عدم انجام مطالعه در  تيبا توجه به اهم
 يعلوم پزشك  در دانشگاه يمل ياستانداردها ي نهيزم

 يدرون يابيبا ارز، تا در اين مطالعه ميكاشان برآن شد
نقاط قوت  ينيبال  يآموزش يها گروه يآموزش هاي برنامه

 يو فاصله آنها را با استانداردها اه و ضعف برنامه
جهت  و در كنيم نييتعمعاونت آموزشي وزارت مطبوع 

 يدر اجرا يمؤثرگام  ميتا بتوان ائيماصالح آنها اقدام نم
  . ميآموزش بردار  طرح تحول

  
  ها روش

 يبهشت ديشه يآموزش مارستانيدر ب يمطالعه مقطع نيا
 210 يبر رو 95كاشان در سال  يدانشگاه علوم پزشك

كارآموز و كارورز انجام گرفت و نظرات كارآموزان و 
، راند( يآموزش يها كارورزان در مورد انطباق برنامه

، كودكان يها گروه )يصبحگاه  گزارش راند و گراند
 اعصاب و  و  مغز، يعفون، قلب، يعموم  ياحجر، يداخل
 ينيبال آموزش يبا استانداردها ياختصاص  يجراح
ابزار  و يبه روش سرشمارگيري  نمونه. شد يبررس
حجم . بود ساخته محققپرسشنامه  ها داده آوري جمع

و تعداد كارآموز و كارورز  ينمونه بر اساس سرشمار
كارورز  60كارآموز و150فعال در هر بخش شامل 

  . نفر محاسبه شد 210درمجموع 
 يرشته پزشك انيدانشجو هيكل شاملورود  يها اريمع

ترم از ورود آنها به دوره  كيكه حداقل  ليشاغل به تحص
گذشته بود و بخش مورد  يارورز اكي يكارآموز

به پر كردن پرسشنامه  ليند و تمارا گذرانده بود يابيارز
 اي يكه از ورود به دوره كارآموز يافراد. ، بودداشتند
 يليكه تما يافراد و ترم نگذشته بود كيهنوز  يكارورز
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  به مطالعه وارد نشدند. به پر كردن پرسشنامه نداشتند
كه جهت  بود  پرسشنامه 3اطالعات شامل آوري جمع ابزار

 ياستانداردها براساساين پژوهش توسط پژوهشگر و 
ي تدوين شده توسط معاونت آموزشي نيبال  آموزش

 .)18تدوين شد(پزشكي  وزارت بهداشت، درمان و آموزش
، يتواتر برگزار، مكان در مورد زمان و ها پرسشنامه نيا

 يآموزش يها نديفرآ ياجرا ي و نحوه كننده شركت افراد
روايي . بود يصبحگاه  و گزارش گراندراند، راندشامل 

ظاهري و محتواي پرسشنامه با نظر اساتيد متخصص و 
ساير كارشناسان آموزشي و پژوهشي و پايايي آن در 

 )α=92/0(يك مطالعه مقدماتي با محاسبه آلفاي كرونباخ 
مقياس پرسشنامه از نوع ليكرت . مورد پذيرش قرار گرفت

مخالفم و با  موافقم تا كامالً الًبه صورت كاماي  نقطه 5
  . بود 1تا 5امتياز 

گراند ، ها (راند گروه يآموزش يها با حضور در برنامه
 كارآموزان و نيها ب ) پرسشنامهصبحگاهي  گزارشراند و 

  . شد يآور جمع ليو پس از تكم عيكارورزان توز
كسب . طور جداگانه محاسبه شد  هر پرسشنامه به ازيامت
مطلوب  مهي% ن79 تا 50مطلوب و  ازياز كل امت ازي% امت80

 سپس درصد. ديگرد ي% نامطلوب تلق50از  تر و كم
 ازيامت يآموزش يندهايكه به فرآ يكاروزان كارآموزان و

هر گروه  يبرا مطلوب و نامطلوب داده بودند مهين، مطلوب
  . شد انيبه صورت درصد ب جينتا. شدمحاسبه 
و رفع  SPSS-16افزار پس از ورود به نرم اطالعات

قرار  يآمار ليو تحل هيمورد تجز، اشكاالت و خطاها
ها  گروه نيب سهيمقا يطرفه برا كي انسيوار زياز آنال. گرفت

با توجه به معنادار . شد يمعنادار تلق >05/0p. استفاده شد
 نيدر ب يآموزش يندهايفرآ تيمطلوب زانيشدن تفاوت م

 نيدو به دو ب سهيمقا يبرا، مختلف يآموزش يها گروه
و  )Dunnett T3 post hoc( يبيتعق يها ها از آزمون گروه
LSD بر اساس تست Homogeneity of Variances 

  . استفاده شد
معاونت  ياخالق تهيپژوهش مجوز كم نيانجام ا يبرا

كاشان گرفته شد و  يپزشك  علوم  دانشگاه يپژوهش
، امانترعايت صداقت و  كردند تا با يگران سع پژوهش

آوردن نتيجه  دست  به يبرا هاي معتبر استفاده از روش
و  انيداشتن نظرات دانشجو  دقت در محرمانه نگه، درست

تحليل نتايج  و  صداقت در تجزيه عايتر، نام آنها عدم ذكر
گزارش نتايج . باشند بند ياصول اخالق در پژوهش پا به

بوده  مؤثرآموزش  تيفيدر بهبود ك تواند يم نيمسؤولبه 
  . مورد استفاد قرار گيرد يبعد يها و در پژوهش

  
  نتايج

)   %100شده تمام پرسشنامه ( عيپرسشنامه توز 210از 
% 7/86 ز نظرا كودكان گروه راند. شد داده برگشت

 راند. مطلوب بود مهين % كارورزان3/93و  كارآموزان
كارورزان  %3/93 و % كارآموزان6/96 از نظر يداخل گروه

% 100 از نظر عمومي   جراحيراند گروه . مطلوب بود مهين
%  20و از نظر  مطلوب نيمه كارورزان %80و زانكارآمو

% 7/66قلب از نظر   گروه راند. كارورزان مطلوب بود
% 80% كارآموزان و3/33كارآموزان مطلوب و از نظر 

 از نظر يگروه عفون راند. بود مطلوب  نيمهكارورزان 
% كارورزان مطلوب و از نظر 60 % كارآموزان و3/73
راند . بود مطلوب  نيمه زان% كارور40% كارآموزان و7/26

 از نظر % كارآموزان و100 از نظر اعصاب و  مغز گروه
% كارورزان 40 از نظر و مطلوب  نيمه% كارورزان 60

% 40 از نظر ياختصاص  يگروه جراح راند. مطلوب بود
% 60و از نظر  مطلوب نيمه % كارورزان80كارآموزان و
  . )1جدول( ودمطلوب ب % كارورزان نا20كارآموزان و

 تيرعا زانيم نيتر بيش كارآموزان دگاهيد از
در مورد راند مربوط به  ينياستانداردهاي آموزش بال

مربوط به گروه  زانيم نيتر و قلب و كم يهاي عفون گروه
 يبيآزمون تعق با استفاده از. بود اختصاصي  جراحي
معنادار بود و  گريد  كيي مختلف با ها ه گرو نيتفاوت ب

نشد: گروه  دهيمعناداري د وتتفا ريفقط در موارد ز
، يي داخلها گروهبا  مغز و اعصابگروه ، با قلب يعفون
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هاي  گروه كودكان با گروه، و كودكان عمومي  جراحي
  . يو داخل عمومي  جراحي

 تيرعا زانيم نيتر بيشكارورزان  دگاهيد از
در موردراند مربوط به  ينيآموزش بال ياستانداردها

 يمربوط به گروه جراح نيتر و كم يعفون  گروه
 جهيبا توجه به نت يدوره كارورز در. بود ياختصاص 

 يبياز آزمون تعق Homogeneity of Variancesتست

Dunnett T3 تفاوتآن  جياستفاده شد و بر اساس نتا 
 جراحيو  )=32/0p( يبا گروه داخل يگروه عفون نيب
تفاوت گروه كودكان با  زيو ن )=15/0p( اختصاصي 

 )>001/0p( يو داخل) =004/0p( اختصاصي  جراحي
 يموارد اختالف معنادار آمار ريبود و در سا معنادار

  .)1جدول( نشد دهيد

  
  تيمطلوب ميزانكاشان برحسب  يبهشت مارستانيب يآموزش يها گروهراند  تيوضع يابيارز :1 جدول

 نامطلوب بخش مقطع

  تعداد(درصد)
 نيمه مطلوب

  تعداد(درصد)
 مطلوب

  تعداد(درصد)
 كل

  تعداد(درصد)
P value 

 >001/0 30)100( 2)7/6( 26)7/86( 2)7/6(  كودكان  كارآموزي

 30)100( 2)7/6( 28)6/96( 0  داخلي
 30)100( 0 30)100( 0 جراحي عمومي

 15)100( 10)7/66( 5)3/33( 0  قلب
 15)100( 11)3/73( 4)7/26( 0  عفوني

 15)100( 0 15)100( 0 مغز و اعصاب

 15)100( 0 6)40( 9)60( جراحي اختصاصي

 150)100( 24)1/16( 114)5/76( 11)4/7(  كل
  012/0 15)100( 1)7/6( 14)3/93(   كودكان  كارورزي

 15)100( 0 14)3/93( 1)7/6(  داخلي
 10)100( 2)20( 8)80( 0 جراحي عمومي

 5)100( 0 4)80( 1)20(  قلب
 5)100( 3)60( 2)40( 0  عفوني

 5)100( 2)40( 3)60( 0 مغز و اعصاب
 5)100( 0 4)80( 1)20( جراحي اختصاصي

 60)100( 8)3/13( 49)7/81( 3)5(  كل

  
هاي آموزشي در جدول  گروه راند  گراندوضعيت مطلوبيت 

 و در گروه مغز راند گراند  نشان داده شده است. 2
 دگاهيد از .شود ينم برگزار اختصاصي  جراحياعصاب و 

آموزش  ياستانداردها تيرعا زانيم نيتر بيشكارآموزان 
و  يعفون يها مربوط به گروه راند  گرانددر مورد  ينيبال

 يها كارورزان مربوط به گروه دگاهيو از د يعموم يجراح
 . )2جدولو قلب بود ( يعفون

تست  جهيبا توجه به نت يدوره كارآموز در

Homogeneity of Variances يبياز آزمون تعقLSD 
 يگروه عفون نيآن تفاوت ب جيبر اساس نتا. استفاده شد

تفاوت  زيو ن )>001/0p( گريد يها گروهبا هر كدام از 
 گريد يها با هر كدام از گروه عمومي  جراحيگروه 

 >001/0pو  يگروه داخل يبرا =001/0p( معناداربود
تفاوت گروه كودكان با  نيچن هم .)ها گروه ساير يبرا

 بود معنادار يمومع  يو جراح يعفون، يداخل يها گروه
)025/0p=( .تست  جهيبا توجه به نت يدر دوره كارورز
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Homogeneity of Variances يبياز آزمون تعق LSD 
 عفوني   گروه نيآن اختالف ب جيبراساس نتا. استفاده شد

 يبرا =006/0p( معنادار بود گريد يها كدام از گروه هر با

موارد  ريدر سا. )ها گروه هيبق يبرا >001/0pگروه قلب و 
 .)2جدولنشد( دهيد ياختالف معنادار آمار

 
  تيمطلوب ميزانكاشان برحسب  يبهشت مارستانيب يآموزش يها گروهراند  گراند تيوضع يابيارز :2 جدول

 نامطلوب بخش مقطع

  تعداد(درصد)
 نيمه مطلوب

  تعداد(درصد)
 مطلوب

  تعداد(درصد)
 كل

  تعداد(درصد)
P value 

 >001/0 30)100( 1)3/3( 26)7/86( 3)10(  كودكان  كارآموزي

 30)100( 0 29)7/96( 1)3/3(  داخلي

 30)100( 2)7/6( 28)3/93( 0 جراحي عمومي

 15)100( 0 15)100( 0  قلب

 15)100( 13)7/86( 2)3/13( 0  عفوني

 120)100( 16)3/13( 100)3/83( 4)3/3(  كل
  >001/0 15)100( 1)7/6( 14)3/93( 0  كودكان  كارورزي

 15)100( 0 14)3/93( 1)7/6(  داخلي

 10)100( 0 10)100( 0 جراحي عمومي
 5)100( 0 5)100( 0  قلب

 5)100( 4)80( 1)20( 0  عفوني
 50)100( 5)10( 44)88( 1)2(  كل

  
هاي گروهدر  يصبحگاه  گزارشوضعيت مطلوبيت 

 دگاهيد از است.  داده شدهنشان  3در جدول  آموزشي
 تيرعا زانيم نيتر بيشكارورزان  كارآموزان و

 صبحگاهي  گزارشدر مورد  ينيآموزش بال ياستانداردها
با توجه . بود عمومي جراحيو  يعفون يها مربوط به گروه

آزمون ، مختلف يها گروه نيبه معنادار شدن اختالف در ب
 . )3جدول( ) انجام شدpost hoc( يبيتعق

تست  جهيبا توجه به نت يدوره كارآموز در
Homogeneity of Variances يبياز آزمون تعق LSD 

 يگروه عفون نيآن اختالف ب جيبراساس نتا. استفاده شد

اختالف  زي) و ن>001/0p( گريد يها گروهبا هر كدام از 
، )=005/0p(كودكان  يها با گروه عمومي  جراحيگروه 
 )=008/0p( اختصاصي  جراحيو  )=017/0p( يداخل

تست  جهيبا توجه به نت يدر دوره كارورز. معنادار بود
Homogeneity of Variances يبياز آزمون تعق 

DunnettT3 نيآن اختالف ب جيبراساس نتا. استفاده شد 
 يداخل، )=037/0p( كودكان يها با گروه يگروه عفون

)009/0p=(  و قلب)005/0p=(( ريدر سا. معناداربود 
 . )3جدولنشد ( دهيد يمعنادار آمار اختالفموارد 

 
  تيمطلوبميزان برحسب  كاشان يبهشت ديشه مارستانيب يآموزش يها گروه يگزارش صبحگاه تيوضع يابيارزش: 3 جدول
 نامطلوب بخش مقطع

  تعداد(درصد)
 نيمه مطلوب

  تعداد(درصد)
 مطلوب

  تعداد(درصد)
 كل

  تعداد(درصد)
P value 

 >001/0 30)100( 1)3/3( 26)7/86( 3)10(  كودكان  كارآموزي

 30)100( 0 27)90( 3)10(  داخلي
 30)100( 0 30)100( 0 جراحي عمومي
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 15)100( 0 14)3/93( 1)7/6(  قلب
 15)100( 7)7/46( 8)3/53( 0  عفوني

 15)100( 0 14)3/93( 1)7/6( مغز و اعصاب
 15)100( 0 13)7/86( 2)3/13( جراحي اختصاصي

 150)100( 8)3/5(  132)88( 10)7/6(  كل
  >001/0 15)100( 0 15)100( 0  كودكان  كارورزي

 15)100( 0 14)3/93( 1)7/6(  داخلي
 10)100( 2)20( 8)80( 0 جراحي عمومي

 5 )100( 0 5)100( 0  قلب
 5)100( 4)80( 1)20( 0  عفوني
 5)100( 1)20( 4)80( 0 و اعصاب مغز

 5)100( 0 5)100( 0 جراحي اختصاصي
 60)100( 8)3/13( 52)7/86( 1)7/1(  كل

  
  بحث

راند و  تيكارآموزان و كارورزان در مورد وضع دگاهيد
 مطلوب  نيمه تيها نشانگر وضع گروه تر بيش در راند  گراند
كنندگان  درصد شركت 1/64اعال در مطالعه . است
گزارش كردند  خوب يليبخش غدد را خوب و خ راند  گراند
. بودند راند  گرانددر  دياسات هيخواهان حضور كل تيو اكثر

از  يميو تنها ن ارانيبه كل دست بوطنظر مر نيا
 يكه ارائه مطالب تخصص كارورزان بود موزان وآكار

كارورزان مطرح شده موزان و آكار يتيعامل نارضا
 %65 زي) نYablon( ابلونيدر مطالعه . )19است(

 يرا برا يعلم تأيكارآموزان حضور مستمر عضو ه
. )20اند( دانسته مؤثر يآموزش يراندها تيفيبهبود ك

 ي) حاكTarala( ) و تاراالLewkonia( ايلوكون العاتمط
در  ديكارآموزان و اسات فيو حضور ضع تياز عدم رضا

% 1/94در مطالعه پاكدل . )22و21(است يآموزش يراندها
ذكر  مؤثررا  راند  گراندمطالب ذكر شده در  ارانيدست
 يمطالعات مختلف حاك جيحال نتا نيبا ا. )23اند( كرده

 راند گراند كنندگان و پزشكان در  شركت ضورازكاهش ح
برنامه ، ربط يبحث درمورد موضوعات ب. )24و21(است
به  يابيعلل عدم دست ها برنامه يفشردگ، نامناسب يزمان

  . )29تا25است( ينيبال ياهداف راندها

 تيوكم تيفيبه ك يدر پزشك ياساس يها مهارت كسب
 يها دارد و دوره يبستگ ينيبال يها طيمح آموزش در

كارآموزان اي  حرفه تيهو يده در شكل ينيبال يآموزش
گراندراند از راند و . دارد يانكار  قابل ريغ تأثير يپزشك

هستند كه به  ينيآموزش بال يها و برنامه ها تيجمله فعال
 ماريمراقبت از ب و يدرمان، يصيتشخ يندهايموازات فرآ
مطالعه  ي): ول30(رنديگ يانجام م مارستانيب يها در بخش

 ياز عدم برگزار يمطالعات ذكر شده حاك ريحاضر و سا
 يو عدم بهره ور يتينارضا جهينت ها تيفعال نياستاندارد ا

  . )29تا21است( رانيفراگ يكاف
 تيدرصد مطلوب نيتر بيشمشخص شد  يابيارز نيا در

در گروه كارآموزان و كارورزان با  صبحگاهي  گزارش
در مجموع . است ياختالف معنادار مربوط به گروه عفون

  گزارش كارورزان از %7/86 و كارآموزان از 88%
در . اند كرده يابيارز مطلوب  نيمهها را  گروه صبحگاهي
كارآموزان و كارورزان  %100 اهاز ديدگ، ييايمطالعه ض

پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند كيفيت برگزاري 
و نقش جلسات ، متوسط بوده در حد صبحگاهي  گزارش
 آموزش و"از ديد دانشجويان در صبحگاهي  گزارش

مطالعه در . )31ضعيف گزارش شده است( "انتقال مفاهيم
 ياه در گروه تيرضا نيتر شيزاد در شهر كرد ب زمان
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. )32بود( صبحگاهي  گزارشو كودكان مربوط به  يداخل
، داخلي، هاي زنان بيمارستان در بخش 5در  يمنصور
طب ، مغز و اعصاب، روانپزشكي، جراحي، كودكان
استاندارد  8عفوني به ارزشيابي ، يارتوپد، اورژانس

  گزارشساختار كلي جلسات  مصوب پرداخته كه
به ، است بوده وبدانشگاه مورد بررسي مطل صبحگاهي

استاندارد را مطلوب گزارش كرده  8تا از  6كه   طوري 
  . )33است(

فراگيران داخلي و  يبر رو بدو در زنجان كه مطالعه در
. در رابطه با فعاليت آموزشي انجام شد كودكان

% و 61% و 70كارآموزان داخلي و كودكان به ترتيب 
به  ازيين امتتر بيش% بـا دادن 65% و 94كـارورزان 

وضعيت آموزشـي ، نويسي و پرونده صبحگاهي  گزارش
در ترين امتياز  دانستند و كم بها را مطلو در آن حيطه

كارآموزان به ترتيـب  دگاهيداخلـي و كودكان از د گروه
و كنفـرانس  CPCي ها بـه حيطـه % مربـوط12% و 5

كارورزان  دگاهيدر كل از د. بود يتيمورتال و يتيديمورب
نسبت به كارآموزان وضعيت آموزشي هر دو گروه 

 كرددر شهر دزا در مطالعه زمان. )34تر بود( مطلوب
 ياز درمانگاه مربوط به بخش جراح تيرضا نيتر شيب

  . )32بود(
 رينسبت به سا يگروه عفون تيمطالعه مطلوب نيا در

  گزارشو راند گراند ، راند يآموزش يندهايها در فرآ گروه
در  جهينت نيا. بود ها گروه ريسا تراز شيب صبحگاهي

درآن . زاد در شهركرد است مطالعه زمان جينتا يراستا
 ينيو گوش وحلق وب ياز گروه عفون يمند رضايتمطالعه 

 تيرضا نيتر شيب. بودها  گروه رياز سا تر شي% و ب5/54
و كودكان مربوط به گزارش  يداخل يها در بخش
در . درمانگاه بود يو در بخش جراح يصبحگاه

، يعفون، ينيب حلق و بخش گوش و نوريم يها بخش
 يمند رضايت نيتر بيش بيترته اعصاب ب و يروانپزشك

 رجنديدر ب يدر مطالعه كلباس. )32را جلب نمودند(

 يداخل زنان و يها كودكان مطلوب وگروه وهگر تيوضع
  . )35نسبتاً مطلوب بود(

استفاده بود كه بر  مطالعه ابزار مورد نينقاط قوت ا از
 يآموزش معاونت ينيبال  آموزش ياساس استانداردها

. شد يطراح يآموزش پزشك درمان و، بهداشت  وزارت
  طرح ياست كه مطالعه در راستا نيا گرينقطه قوت د

از  يآموزش يندهايفرآ يآموزش و استاندارد سازتحول 
  . انجام شد يبخشبسته اعتبار يها تيفعال

 سهيمطالعه عدم امكان مقا نيا يها تياز محدود يكي
 يمختلف آموزش يها گروه نيدر ب يآموزش درمانگاه

صرف بر  تأكيدبود كه علت آن انجام مطالعه جداگانه با 
. اجتناب شد يكار يبود كه از مواز يآموزش درمانگاه

گروه زنان به عنوان  يمطالعه عدم بررس گريد تيمحدو
 نيبود كه علت آن عدم استقرار ا ممه يگروه آموزش كي

  .بود يبهشت مارستانيدر ب يگروه آموزش
  

  گيري نتيجه
 يآموزش يها برنامه مطلوب  نيمه تيبا توجه به وضع

در  يآموزش يها كارگاه يبا برگزار ديبا، ها اكثر گروه
را با موضوعات  علمي هيأت ياعضا، ينيآموزش بال نهيزم
 ينيآموزش بال ياستانداردها و يآموزش پزشك ديجد

 بياستانداردها ترغ نيا تيها را به رعا آن آشنا نموده و
 يضعف برا  با رفع نقاط ديها با گروه نيچن هم. نمود
  . مطلوب تالش كنند تيبه وضع دنيرس

  
  قدرداني
كننده در مطالعه  شركت كارورزان كارآموزان واز تمام 
 ينامه پزشك انيپا جيمقاله حاصل نتا نيا. ميكن يم يقدردان
كاشان  يدانشگاه علوم پزشك يدانشكده پزشك در يعموم
  . است
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Abstract 
 
Introduction: Medical education quality improvement is a major issue in Iran’s medical education system. 
One of the strategies for medical education quality improvement is evaluation of the status quo and 
identification of the weaknesses. The purpose of the present study was to evaluate educational departments 
of Kashan Shahid Beheshti Teaching Hospital according to clinical education standards in line with the 
education reform plan and accreditation package. 
Methods: This cross-sectional study was performed on 210 stagers and interns of Shahid Beheshti Teaching 
Hospital of Kashan University of Medical Sciences in 2016. Subjects were selected by means of census 
method and data collection tool was a researcher-made questionnaire. The viewpoints of stagers and interns 
about the conformity of educational programs (round, grand round and morning report) with clinical 
education standards in departments of pediatrics, internal medicine, general surgery, cardiology, infectious 
diseases, neurology and specific surgery were assessed. 
Results: The highest rate of desirability of round from the viewpoints of stagers was related to infectious 
diseases (77.3%) and cardiology (66.7%) departments and from the viewpoints of interns was related to 
infectious diseases (60%) and neurology (40%) departments. The highest rate of desirability of grand round 
from the viewpoints of both stagers and interns was related to infectious diseases department (86.7% and 
80% respectively). The highest rate of desirability of morning report from the viewpoints of both stagers and 
interns was related to the infectious diseases department (46.7% and 80% respectively). 
Conclusion: Given the moderately desirable status of educational programs in most of the departments, 
faculty members should get familiarized with new trends in medical education and clinical education 
standards through holding clinical education workshops and be encouraged to follow these standards. 
Moreover, departments should make efforts to eliminate weaknesses and achieve the desirable status. 
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