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ها درباره  داده ریو تفس یرونیو ب یاطالعات درون یآور جمع ندیافر تحت عنوان ینیبال طیمح کیدر  ینیاز عملکرد بال یابیخودارز زمینه و هدف:

کارورزان دانشگاه  ینیبال یها مهارت یابیخودارز حاضر، مطالعه انجام. هدف از شود تعریف میموجود  یاستانداردها با سهیو مقا یعملکرد شخص

 .بودها  آن یو تئور یعمل یها ییتوانا زانیارتباط م یکرمان و بررس یعلوم پزشک

مشغول نفر از کارورزان  121را  مورد مطالعهانجام شد. نمونه  1252در سال  یلیتحل -یفیتوص بود و به روشی پژوهش از نوع مقطع نیا کار: روش

 یروال های شامل مهارت ستیل چک با استفاده از ها دادهانتخاب شدند.  یبه صورت سرشمار به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی کرمان تشکیل داد که

(Procedural skills )یفراوان یها از آزمون ها با استفاده داده. آوری گردید جمع آن هستند،کسب ملزم به  یپزشک انیدانشجو که یاصل،  

Mann-Whithney و Kruskal-Wallis افزار  در نرمSPSS  قرار گرفت لیتحل هیتجزمورد . 

در بررسی رابطه بین جنسیت و نمره مهارت بالینی، میانگین نمره  تشکیل دادند.( درصد 56نفر،  45) انزن را پژوهش شرکت کنندگانبیشتر  ها: افتهی

از دوره  شده بررسی رابطه بین مدت زمان گذشته (.P=  441/4بین دو جنس مشاهده شد ) یدار یمعن تفاوت های بالینی مردان باالتر بود و مهارت

آماری  رابطهباالتر بود و  ،گذشت ها می ماه از دوره کارورزی آن 6میانگین نمره کارورزانی که بیش از  کهو نمره مهارت بالینی نشان داد  کارورزی

 .(P=  441/4) شد ی مشاهدهدار یمعن
 کیعملکرد  که یطوره ب ؛باشد یم یپزشک انیاز اهداف مهم دانشجو یکی ،یتوسط کارورزان پزشک ینیبال یضرور یها مهارت یریفراگ: یریگ جهینت

ه ب لیتحص نیدر ح ی بالینیها ت و کامل مهار حیآموزش صح .ها دارد مهارت نیو تسلط به ا یریبا فراگ یکینزد اریارتباط بس ،ندهیدر آ یپزشک عموم

و  قیدق یزیر برنامهبه  ،بخش از آموزش نیا یگنجانده شده است، اما اجرا یپزشک انیدانشجو یدر برنامه درس ،یو کارآموز یدر دوره کارورز ژهیو

 .دارد ازیمربوط ن یو در نظر گرفتن استانداردها یجد

 ینیبال یها مهارت ،یابیخودارز ،یپزشک انیدانشجو ،یدوره کارورز: ها کلید واژه

 



 همکاران ویزدانی  ...یزردوره کارو ینیبال یها مهارت یابیخودارز

461 

 مقدمه

 ضروریات از دو هر، نظری دانش و بالینی های مهارت

 از قبل بالینی های مهارت با آشنایی باشند. می پزشکی آموزش

 که است اقداماتی ترین مهم جمله از کارورزی، دوره به ورود

  عمومی پزشکی دبیرخانه طرف از آموزشی نظام در

(General Medical Council  یاGMC) بهتر تربیت برای 

 ازی یک بالینی آموزش .(1) است شده توصیه آینده پزشکان

 نقش زمان هم و رود به شمار می پزشکی علوم مهم های بخش

 کند. می ایفا دانشجویان ای حرفه های قابلیت ایجاد در مهمی

 بالینی محیط یک در کار حیاتی های جنبه ،یادگیری و آموزش

 شود می نگرش و مهارت دانش، توسعه به منجر که باشد می

بالینی  محیط در ار بودن پزشک واقعی معنی دانشجویان .(3)

 در مستقیم صورت به را پزشکی دانش و گرفت خواهند یاد

 .(2)برند  می کار به بیمار از مراقبت

 فراگیری، ایران کشور در پزشکی آموزش برنامه اساس بر

 و گیرد صورت کارآموزی دوره در باید عملی و نظری اصول

 توانایی و تسلط کسب برای ها مهارت این تکرار و تمرین

 انجام مربوط استادان نظارت با و کارورزی دوره در کافی،

 طبق باید دانشجویان که بالینی های مهارت جمله از شود.

، بیاموزند خود تحصیل طی در بهداشت وزارت دستورالعمل

 عضالنی، تزریق معده، سوند وریدی، خونگیری توان به می

 تزریق بانداژ، و پانسمان شریانی، خونگیری مثانه، سوند

 واژینال، توشه بینی، تامپون زدن، بخیه آنژیوکت، وریدی،

 تعبیه گیری، گچ گذاری، آتل، گوش جیرخا جسم انتوباسیون،

 ختنه ر،الومب پونکسیون چشم، خارجی جسم سینه، قفسه لوله

 .(2)اشاره کرد  تراکئوستومی و کردن

 نشان و پزشک برای ناامنی منشأ بالینی های مهارت فقدان

 انجام مطالعات .(5) باشد می بیمار برای لقوهاب خطرات دهنده

 که دده می نشان بالینی محیط یادگیری و آموزش زمینه در شده

 .(6) است سریع و بینی پیش قابل غیر متغیر، ،بالینی آموزش

 عملکرد از خوبی به واقع در علمی هیأت اعضای ،این بر عالوه

 روی بر ها آن ارزیابی اگر ویژه به ،نیستند آگاه خود دانشجویان

 پزشکی، آموزش در مهم نکته .(4 ،8) باشد داشته تأکید دانش

 های برنامه در کیفیت ایجاد جهت ابزاری عنوان به ارزیابی

 یادگیری برای دانشجویان در تحریک و انگیزه ایجاد و آموزشی

. (5) است فراگیرند، باید که آنچه سوی به ها آن هدایت و

تحت عنوان  بالینی محیط یک بالینی عملکرد از خودارزیابی

 ها داده تفسیر و بیرونی و ونیدر اطالعات آوری جمع یندافر

 موجود یاستانداردها با مقایسه و شخصی عملکرد درباره

 مهارت و دانش ارزیابی روشنوع از  این .(14) شود تعریف می

 یادگیری و پزشک یک عنوان به کار جهت ،عملکرد صحت از

 .(11) است ضروری العمر مادام و خودراهبر

 زمینه در را توجهی قابل همبستگی Antonelliنتایج مطالعه 

 اول سال در ها آن خودارزیابی نتایج و یاندانشجو ارزیابی

 از خودارزیابی او مطالعه نشان داد. ادینبورگ دانشگاه در بالینی

 بود چشم شبکیه معاینه و تاریخچه گرفتن مانند هایی  مهارت

 ارزیابی جهت خودارزیابی روش ازتحقیقاتی  در .(13)

 استفاده مورد کارورزی دوره در دانشجویان بالینی های مهارت

 .شود می اشاره ها آن از برخی به در ادامه که است شده

 پزشکی علوم دانشگاه در همکاران و امینی نتایج پژوهش

 باو  دانشگاه آن کارورزان از نفر 344 مشارکت باکه  تبریز

 در آنان توانایی میزان مورد در کارورزان نظر بررسی هدف

 آموزشی های فرصت تأثیر تعیین و پایه بالینی تکنیک 34 انجام

 که انجام شد، حاکی از آن بود ها آن توانایی میزان بر موجود

ه ب آنان و باشد می درصد 51 کاروزان مهارت عمومی سطح

 ر،الومب پونکسیون انجام در را خود های مهارت متوسط طور

 خارج و سینه قفسه لوله تعبیه گذاری، آتل تراشه، گذاری لوله

 و نمودند ارزیابی ضعیف گوش، و چشم خارجی جسم نمودن

 که بودند فراگرفته مشاهده طریق از تنها را ها تکنیک بیشتر

 بخش دستیاران یا استادان مستقیم نظارت بدوننیز  موارد اغلب

 هدف باای را  مطالعه پور بهرام و فکری .(12) است بوده

 کارورزان ملیع های مهارت میزان و آموزشی وضعیت بررسی

 در شایع کارهای انجام در کرمان پزشکی علوم دانشگاه

 دانشجویان از نفر 64 دادند. انجام بیمارستان مختلف های بخش
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 دوران که کرمان پزشکی دانشکده 1265 سال ورودی پزشکی

 قراربررسی  مورد ،بودند رسانده پایان به را خود کارورزی

 بررسی پروسیجر 22 انجام در ها آن مهارت میزان و گرفتند

 در مناسب های ریزی برنامه به نیاز که داد نشان نتایجگردید. 

 دعملکر بهبود جهت ،کاروزان به بالینی های مهارت آموزش

 دانشگاه درپژوهش جلیلی و همکاران  .(12) است الزم ها آن

 کفایت و کاربرد میزان تعیین هدف باو  کرمان پزشکی علوم

 بخش در هشد داده آموزش مقدماتی بالینی های مهارت

 کفایت و کاربرد میزان ها صورت گرفت. آن بالینی های مهارت

 مورد کارورز 134 دیدگاه ازرا  مقدماتی بالینی های مهارت

 های مهارتدادند و به این نتیجه رسیدند که بیشتر  قرار بررسی

 باشد می متوسط از باالتر یکاربرد دارای شده داده آموزش

(15). 

 خودارزشیابی همقایس بهو همکاران  Sičajaمطالعه 

 انتظار قابل سطح با پزشکی رشته دانشجویان بالینی های مهارت

 دانشجوی 353 ،ها تحقیق آن در پرداخت. ها آن مربیان نظر از

 نتایج گرفتند. قرار بررسی مورد مربی 135 و پزشکیرشته 

 دانشجویان خودارزشیابی از مرببان انتظار قابل حدکه  داد نشان

در پژوهش خود، زاده  و فالح معطری .(16) بود بیشتر

 میزان از پزشکیرشته  آخر سال دانشجویان خودارزشیابی

 دانشگاه در را پزشکی عمومی های صالحیت دران ش توانایی

 باالترین که ندداد قرار بررسی مورد شیراز پزشکی علوم

 پروسیجرهای ، بیمار معرفی های صالحیت به ها رتبه میانگین

اختصاص  تشخیصی گیری تصمیم و ها آزمایش تفسیر پایه،

 تغذیه، سالمندی، پزشکی به نیز ها رتبه ترین پایین یافت.

 در .تعلق داشت پیشرفته پروسیجرهای و ها مراقبت مدیریت

 ،فوق های قابلیت از یک هر تقویت که داد نشان نتایج ،نهایت

 شود جامعه مراقبتی خدمات هیارا کیفیت بهبود موجب تواند می

(14).  

 رشته آخر سال دانشجویان های قابلیت که نای به توجه با

 آموزش روند در را پزشکی آموزش عملکرد از بازتابی ،پزشکی

 تواند می ها قابلیت این سنجش د،نمای می فراهم یادگیری و

 نظر از را آموختگی دانش حال در دانشجویان وضعیت

 عمومی، های قابلیت کند. روشن عمومی های صالحیت

 رشته دانشجوی رود می انتظار که گیرد برمی در را هایی حیطه

 .(14) باشد یافته دست ها آن به نحوی به دوره طول در پزشکی

 شواهدی تواند می ،دانشجویان ضعف و قوت نقاط شدن روشن

 فراهم پزشکی آموزش برنامه اجرای فرایند در بازنگری برای را

 تحقیق حاضر، از انجام از هدف ،راستا این در .نماید

 بالینی مهارت چند انجام در کارورزان توانایی خودارزیابی

 تئوری و عملی های توانایی میزان ارتباط بررسی و عمومی

 .بود ها آن

 

 کار روش
 -توصیفیاز نوع مقطعی بود و به روش  پژوهش این

 کارورزان بالینی های مهارت خودارزیابی هدف با تحلیلی

 نمونه .گرفت انجام 1252 سال در کرمان پزشکی علوم دانشگاه

 سال نیم در تحصیل به مشغول کارورزان از نفر 121 را پژوهش

 به گیری نمونه .ندداد تشکیل 1252-52 سال تحصیلی اول

 کلیه که صورت این به صورت گرفت؛ سرشماریروش 

 وارد بالینی مختلف های بخش در کار به مشغول کارورزان

  شدند. مطالعه

 به مربوط یآیتم 33 کتبی نامه پرسشبا استفاده از  ها داده

 نشست سومین رنامهب (Procedural skills) روالی های مهارت

( 1284 سال اسفند 2مصوب ) عمومی پزشکی آموزش شورای

 لیست چک و باشد می الزامی کارورزان برای ها آن فراگیری که

 مورد لیست چک .آوری گردید جمع ،(2، 12) مشابهمطالعات 

 برای بالینی های مهارت اصلی روالی مهارت 34 شامل نظر

تشکیل شد  الؤس 6از  مهارت هر که بود پزشکی دانشجویان

 انجام صورت به مهارت یادگیری نحوه شامل اول الؤس 2 که

 دستیار یا استاد نظر زیر موالژ، روی بیمار، روی روالی مهارت

 پاسخ مورد نظر به سؤال دانشجوو  بود مستقل طور به انجامو 

 از یک هر انجام دفعات تعداد الؤس یک با .داد می خیر یا بلی

 بار 3 از تربیش یا کمتر مستقل شکل به روالی های مهارت
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 میزان از کارورز ارزیابی دیگر نیز الؤس و شد سنجیده می

 ضعیف، پاسخ با را روالی مهارت هر انجام در خود مهارت

 در بازسؤال  یکنیز  پایان در سنجید. می عالی و یا خوب نسبتاً

 های مهارت آموزش وضعیت کنید می فکر آیا که این خصوص

 حضور و است شده بدتر یا بهتر ها سال این طی بالینی

 ؟دارد ثیریأت چه بالینی های مهارت آموزش روند در دستیاران

 . شد پرسیده

 آنالیزهای ازمورد بررسی  های متغیر فراوانی تعیین جهت

 با بالینی های مهارت نمره بین ارتباط تعیین برای و توصیفی

 از گذشته زمان مدت و ترم( به )منتهی کل معدل ،یتجنس

 استفاده Mann-Whithney آزمون ازکارورزی نیز  دوره

 علوم نمره با بالینی های مهارت ارتباط محاسبه جهت. گردید

 Kruskal-Wallis آزمون کارورزی، پیش امتحان نمره و پایه

 محاسبه از حاصل نتایج ،نهایت در .قرار گرفت استفادهمورد 

 به (12)ی مشابه مطالعه نتایج با روالی های مهارت فراوانی

 SPSSافزار  نرم در ها داده. گردید مقایسه توصیفی صورت

 مورد (version 20, SPSS Inc., Chicago, IL) 34نسخه 

 گرفت. قرار تحلیل و تجزیه

 در کنندگان شرکت به و بود اسم بدون ها لیست چکتمام 

 در شده وارد اطالعات که شد داده اطمینان پژوهش

 ماند. می باقی محرمانه ها نامه پرسش
 

 

 

 ها یافته
 (درصد 56نفر،  45) انزن گان مطالعه راکنند شرکت بیشتر

 (درصد 5/24) نفر 64 ،پژوهش جامعهکل  ازتشکیل دادند. 

 کارورزی دوره از ماه 6 از بیش و ندبود 1286 سال ورودی

 سال ورودی (درصد 5/53) نفر 42 .بودند گذرانده را خود

 ها آن کارورزی دوره از ماه 6 از کمتر و بودند 1284

 بالینی مهارت نمره و جنسیت بین رابطه بررسی گذشت. می

 از و باالتر مردان بالینی های مهارت نمره میانگین نشان داد که

بین  داری معنی تفاوت (.P < 441/4) بود دار یمعن آماری لحاظ

 انجام زمان تا کارورزان کل معدل و دانشجویان پایه علوم نمره

 نمره وکارورزی  پیش امتحان نمره بین نداشت. وجود مطالعه

  .مشاهده نشد داری معنی تفاوتنیز  بالینی مهارت

 وکارورزی  دوره از گذشته زمان مدت بین رابطه بررسی

 که کارورزانی نمره میانگینکه  داد نشان بالینی مهارت نمره

 یباالتر گذشته بود، نمره ها آن کارورزی دوره از ماه 6 از بیش

  بود دار یمعن آماری لحاظ ازاین تفاوت  وکسب کردند 

(441/4  =P.) 

 های مهارت از کاوررزان خودارزیابی به مربوطهای  یافته

 در است. شده ارایه 1 جدول در پروسیجرها انجام در بالینی

 دانشگاه در یمشابهپژوهش  با آمده دست به نتایج نیز 3جدول 

 شده ایجاد تغییرات مقایسه هدف با ،(12) کرمان پزشکی علوم

 شد. انجام بالینی های مهارت آموزشی وضعیت در

 بالینی پروسیجرهای انجام در کرمان پزشکی م علو دانشگاه کارورزان خودارزیابی نتایج فراوانی درصد :1 جدول

 پروسیجر

مشاهده انجام 

پروسیجر روی 

 بیمار

انجام پروسیجر 

 روی موالژ

انجام پروسیجر 

زیر نظر استاد 

 یا دستیار

مستقل انجام 

 پروسیجر

تعداد دفعات 

مستقل پروسیجر 

 بار 3از  تربیش

 [)درصد( ]تعداد میزان مهارت

 عالی خوب نسبتاً ضعیف

 تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( تعداد )درصد( )درصد( تعداد

 15 (6/14) 54 (2/24) 65 (5/28) 53 (5/26) 44 (6/52) 56 (4/25) 142 (4/42) 122 (2/52) وریدی خونگیری

 42 (5/53) 63 (4/22) 5 (5/2) 125 (4/55) 125 (6/58) 112 (1/84) 4 (4) 124 (2/55) معده سوند

 24 (2/22) 65 (5/28) 35 (4/14) 141 (6/41) 116 (2/83) 42 (8/51) 113 (2/45) 128 (5/54) عضالنی تزریق

 42 (5/53) 25 (5/21) 33 (6/15) 112 (5/84) 133 (5/86) 58 (5/65) 52 (4/66) 125 (6/58) مثانه سوند
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 24 (3/36) 41 (2/54) 22 (2/32) 113 (2/45) 131 (8/85) 88 (2/63) 41 (2/54) 126 (5/56) شریانی خونگیری

 28 (4/22) 46 (5/52) 14 (1/13) 114 (4/82) 124 (3/53) 54 (8/62) 4 (4) 122 (2/52) بانداژ و پانسمان

 31 (5/12) 35 (6/34) 51 (5/62) 22 (1/32) 24 (2/22) 28 (4/34) 63 (4/22) 118 (4/82) وریدی تزریق

 13 (5/8) 24 (3/36) 53 (3/65) 25 (8/32) 55 (8/21) 25 (5/21) 82 (6/55) 132 (5/84) آنژیوکت

 68 (3/28) 55 (8/21) 12 (5/5) 135 (5/51) 125 (6/58) 132 (3/84) 135 (5/51) 124 (2/55) زدن بخیه

 18 (8/13) 22 (1/32) 85 (1/62) 28 (4/34) 55 (4/25) 54 (5/25) 4 (4) 134 (1/85) تامپون بینی

 6 (2/2) 54 (5/25) 85 (2/64) 23 (8/35) 62 (4/22) 48 (2/55) 44 (6/52) 115 (2/82) توشه واژینال

 6 (2/2) 35 (6/34) 146 (3/45) 12 (5/5) 25 (8/32) 64 (5/24) 124 (3/53) 126 (5/56) انتوباسیون

 18 (8/13) 31 (5/12) 144 (5/44) 22 (1/32) 24 (3/36) 25 (4/34) 4 (4) 144 (5/45) جی گوشرجسم خا

 4 (4/5) 31 (5/12) 112 (1/84) 18 (8/13) 35 (6/34) 21 (4/33) 4 (4) 145 (2/44) گذاری آتل

 2 (1/3) 4 (4/5) 121 (5/53) 6 (2/2) 18 (8/13) 34 (1/15) 4 (4) 142 (4/42) گیری گچ

 2 (1/3) 34 (1/15) 111 (4/48) 15 (6/14) 32 (4/14) 53 (5/26) 38 (5/15) 134 (1/85) تعبیه لوله قفسه سینه

 1 (4/4) 12 (3/5) 136 (2/85) 6 (2/2) 14 (1/4) 14 (1/13) 4 (4) 88 (2/63) جسم خارجی چشم

 3 (2/1) 31 (5/12) 118 (4/82) 2 (8/3) 11 (8/4) 24 (2/31) 83 (3/58) 136 (2/85) راپونکسیون لومب

 1 (4/4) 2 (8/3) 126 (5/56) 2 (1/3) 2 (1/3) 5 (5/2) 4 (4) 54 (2/24) ختنه کردن

 4 (4) 2 (1/3) 128 (5/54) 1 (4/4) 1 (4/4) 2 (1/3) 4 (4) 31 (5/12) تراکئوستومی

 
 1252 سال با 1246 سال در کرمان پزشکی علوم دانشگاه بالینی های مهارت آموزشی وضعیت مقایسه :3 جدول

 مهارت نوع

 دستیار یا استاد نظر زیر را پروسیجر که افرادیدرصد 

 .اند آموخته

 این انجام به قادر مستقل صورته ب که افرادی درصد

 باشند. می کار

 حاضر مطالعه 1246 سال مطالعه حاضر مطالعه 1246 سال مطالعه

 2/22 52 4/34 24 وریدی تزریقات

 2/83 54 8/51 24 عضالنی تزریقات

 8/21 84 5/21 32 آنژیوکت

 6/58 144 1/84 83 معده سوند

 6/34 88 4/33 54 ذاریگ آتل

 8/13 65 1/15 53 گیری گچ

 1/4 62 1/13 54 چشم خارجی جسم

 3/36 84 4/34 66 گوش خارجی جسم

 4/25 84 5/25 84 بینی تامپون

 5/51 144 3/84 22 زدن بخیه

 1/3 38 5/2 33 ختنه

 4/14 13 5/26 13 سینه قفسه لوله تعبیه

 32/ 62 5/24 53 انتوباسیون

 8/4 82 2/31 64 رالومب پونکسون

 4/82 144 8/62 28 بانداژ و پانسمان
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 گیری نتیجه و بحث
 شواهدی و است آموزشی یندافر ضروری بخش ارزشیابی

 مشخص را یادگیری اهداف به دانشجویان دستیابی میزان از

 و اختصاصی های مهارت کسب در خودارزیابی. (18) سازد می

 حیاتی ینقش بالینی تبحر جهت پزشکی هحرف نیاز مورد عمومی

 را خود عملکردی و یادگیری نیازهای فراگیران چرا که ؛دارد

 کننده مشارکت دانشجویان .(15، 34) بخشند می بهبود و درك

 شده ذکر بالینی های مهارت از زیادی تعدادحاضر،  مطالعه در

 کرده مشاهده را تراکئوستومی و ختنه مانند مورد چند جزه ب

 بالینی دوره طی موارد بودن محدود آن، علت شاید که ندبود

 کارورزان خود که را هاییجرپروسی ،همچنین باشد. آنان

 در نمودند. ارزیابی بهتر ،بودند بخش در آن انجام ولؤمس

 از بالینی تجربه کسب مستلزم بالینی، های قابلیت یادگیری ،واقع

 طریق از استاد نظارت تحت ها مهارت تمرین و دانشجو سوی

 بیمار اداره و استنتاج ،بالینی های رویه انجام مشارکت، مشاهده،

 سازها شبیه از استفاده ،ها مهارت این بهبود جهت .(31) است

و  Ortwein که طوری همان؛ باشد داشته ثریؤم نقش تواند می

 از استفاده که پژوهش خود عنوان کردند درهمکاران 

 یموقعیت ،شده استاندارد بیمار مانند شده سازی شیبه های برنامه

 توانند می دانشجویان آن در که کند می فراهم را واقعی

 .(33) فراگیرند را مختلفی بالینی های مهارت

 دوران در ها بخش از تعدادی بودن انتخابی رسد می نظره ب

 ثیرأت ها بخش این بالینی های مهارت آموزش بر ،کارورزی

 بهینه استفاده جهت است بهتربنابراین،  .باشد داشته چشمگیری

 به کارورزی وظایف از بخشی همه، برای ها بخش این

 کامل طوره بانجام این پروسیجرها را  تا شود محول کارآموزان

 ،کرد اشاره آن به توان می که دیگری حل راه فراگیرند. یعمل و

 کارورزان و دانشجویان همه برای ها بخش این نمودن اجباری

و  امینی مطالعه در نماید. می کمک مشکل این حل به که است

عواملی  به ها مهارت برخی در دانشجویان ضعف نیزهمکاران 

 چند یا یک به مهارت وابستگی و بودن اختصاصیهمچون 

 انجام و یادگیری دشواری و پیچیدگی خاص، آموزشی بخش

 قرار بر تأکید عدم تمرین، و مواجهه فرصت بودن کم مهارت،

بستگی  ،کارورزان روزمره وظایف ءجز ها مهارت این دادن

 یا و پروسیجرها این پیچیدگی علت به شاید ،همچنین .داشت

 برای تنها مشاهده ،کارورزی دوره کل در ها آن تکرار عدم

 خودآموزی با و عادی شرایط در و اشدنب کافی یادگیری

 به و نیست فراگیری قابل بخش، کارکنان سایر از کارورزان

 وابسته علمی هیأت اعضای یا دستیاران کمک و آموزش

 ایجاد با و خاص آموزشی برنامه با است الزم بنابراین، باشد. می

 ،انکارورز برای مهارت انجام مسؤولیت تعیین و تمرین فرصت

 .(12) شود فراهم آنان مهارت ارتقای و یادگیری زمینه

رسی بر با (12) همکاران و فکریتحقیق  نتایج مقایسه

 آموزش در ملأت قابل و چشمگیر افت دهنده نشان ،حاضر

 در پروسیجرها تمامی که طوریه ب ؛است بالینی های مهارت

 قابل کاهش ،دار صالحیت افراد نظر زیر آموزش بخش

 انجام تواناییمشاهده شد که  ،همچنین .داشت ای مالحظه

 نقایص این رفع و علل بررسی نیازمند ،اقدامات این مستقل

 دستیاران تعداد افزایش این امر، دالیل از یکی شاید باشد. می

 و ها آن توسط ها مهارت این انجام و اخیر های سال طی

 6/43ای که  ؛ به گونهباشد  کارورزان توسط یادگیری از ممانعت

 پرسیده که نامه پرسش پایانپاسخ به سؤال  درکارورزان  درصد

 طی بالینی های مهارت آموزش وضعیت کنید می فکر آیا شد

 روند این در دستیاران حضور و بدتر یا شده بهتر ها سال این

 حضور و نددانست بدتر را وضعیت ،است؟ داشته ثیریأت چه

 با که بود این بر تصورشان و کردند تلقی منفی را دستیاران

 فراگیری فرصت ،متفرقه و آموزشی غیر کارهای شدن محول

 شرایط شدن بدتر به و شده گرفته ها آن از الزم های مهارت

 دستیاران حضورنیز  دانشجویان از درصد 32 است. کرده کمک

 بخش این که دانستند مفید آموزش در راآنان  کمک و مثبت را

 (32) و همکاران وحیدشاهیپژوهش های  یافته با نتایج از

 دانشجویان از سوم یک تنها ها آن مطالعه در شت.دا همخوانی

 یمثبت نگرش دستیاران آموزشی نقش به نسبت کننده شرکت
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 برطرف را موجود آموزشی خأل نتوانستند دستیاران و شتنددا

 .(32) نمایند

 آموزش در دستیاران مهم نقشبه  ،مختلف های پژوهش در

 نقش گرچها .(32-36) شده است تأکید کارورزان و دانشجویان

 برخی برگزاری مانند موارد برخی در دستیاران آموزشی

 برخوردار شده ریزی برنامه ای رویه از آموزشی های کالس

 آموزش بالینی، )راند بالینی آموزش مورد در ویژهه ب اما است،

 نه و جنبی موضوعی عنوان به اغلب ها(، کشیک و درمانگاهی

 در دستیاران که حالی در ؛شود می گرفته نظر در مهم چندان

 حضور کارورزان ویژهه ب دانشجویان آموزش زمان بیشترین

 جهت آموزشی های کارگاه است بهتر ،بنابراین. (34) دارند

 با آنان آشنایی و آموزش امر در دستیاران مهارت افزایش

 اهداف با ها آن کردن آگاه ،همچنین و آموزشی های روش

 .گردد برگزار دوره انتظارات و آموزشی

 کارورزان توسط بالینی ضروری های مهارت فراگیری

 شود؛ محسوب می پزشکی آموزش مهم اهداف از یکی پزشکی،

 بسیار ارتباط ،آینده در پزشک یک عملکرد که طوریه ب

 آموزش دارد. ها مهارت این به تسلط و فراگیری با نزدیکی

 در ویژهه ب تحصیل حین در ی بالینیها مهارت کامل و صحیح

 دانشجویان درسی برنامه در ،کارآموزی و کارورزی دوره

 آموزش از بخش این اجرای اما ،است شده گنجانده پزشکی

 گرفتن نظر در و جدی و دقیق ریزی برنامه نیازمند

 باشد. می مربوط استانداردهای

 ضروری های مهارت آموزش که است ذکرالزم به 

(Competency) وگیرد  صورت مربوطاستادان  توسط دبای 

 پزشک آینده در که شود گرفته نادیده دنبای دستیاران ثرؤم نقش

 را نظر مورد (Performance) عملکرد بتواند التحصیل فارغ

 صحیح ریزی برنامه با رود می انتظار ،بنابراین باشد. اشتهد

 توسط برنامه اجرای بر دقیق نظارت و پزشکی های دانشکده

 پایان در ی بالینیها مهارت ارزشیابی ،همچنین و نوالؤمس

 این از تا بخشید ارتقا را بالینی آموزش کیفیت بتوان دوره،

 سالمت خدمات هیارا کیفیت ،پزشکان عملکرد ارتقای با طریق

 افزایش جهت در جدی گامییابد و  افزایش جامعه در

 .برداشته شود سالمت خدمات هیارا های شاخص

 

 سپاسگزاری
 یکارورزان دانشکده پزشک هیبا تشکر و سپاس از کل

 نیکه ما را در انجام ا 52کرمان در سال  یدانشگاه علوم پزشک

 نمودند. یاریپژوهش 
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