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Abstract 

 

Background and purpose: Acquisition of basic skills and professionalism in medicine depends on 

the quality and quantity of education in clinical settings. This study aimed at assessing the quality of clinical 

education in different departments of Mazandaran University of Medical Sciences. 

Materials and methods: This descriptive study was conducted in medical clerkships and 

interns (n=175). The participants were selected via census sampling in 2019. Data were collected using a 

checklist based on clinical education standards of Iran Ministry of Health and Medical Education. Written 

comments from clerkships and interns on the compliance of morning report training programs, clinical 

trainings, clinical rounds, grand rounds, journal club, and clinical skills center with clinical training 

standards were received. Data analysis was performed in SPSS V16. 

Results: The morning report program and clinical skills center program had the highest (85.1%) 

and lowest (72.2%) scores in clinical education. We observed significant differences between these scores 

and the scores for other clinical programs (P>0.05). The quality of all clinical education programs was 

similar according to men and women. The clerkship and interns had different ideas about the status of all 

clinical education programs except in the morning report program and the clerkship were more satisfied 

with clinical education programs. 

Conclusion: From the students' point of view, the morning report program was of acceptable 

quality, but the clinical training programs, club journal, grand rounds, and clinical skills center had some 

drawbacks. Training workshops for clinical professors is recommended to enhance the standards of 

clinical training programs. 
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 ـدرانـــازنـــي مـكـــــزشــوم پــــلــــگاه عـشـــه دانـــلــمج

 (82-93)   5011سال    فروردین    591م   شماره سي و یكدوره 

 83       5011، فروردین  591، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                دوره سي و یكم             

 پژوهشی

های آموزشی مراکز آموزشی درمانی از گروهکیفیت آموزش بالینی 
دیدگاه کارآموزان و کارورزان رشته پزشکی دانشگاه علوم 

 8931پزشکی مازندران در سال 
 

       1مهران رضوی پور
       2سیاوش مرادی

       3فتانه عمویی
       4الهه محمودی

 2فروزان صادقی محلی
       5محمد باغبانیان

 6پژمان محمدعلیزاده

 چكیده
ههای ای شدن در پزشکی، بهه کفیفهو و کتفهو زمهدر  در م هف های اساسی و حرفهکسب مهارت و هدف: سابقه

ز زمدرشی درمانی دانشگاه علهد  پزشهکی های زمدرشی مراکبالفنی بستگی دارد، در این مطالعه کفیفو زمدر  بالفنی گروه
 مارندران ارریابی شد.

کارزمدر و کهارورر رشهته پزشهکی  571با رو  سرشتاری بر روی  89این مطالعه تدصفیی در سال  ها:مواد و روش
 پزشکیلفسو مبتنی بر استانداردهای زمدر  بالفنی ورارت بهداشو درمان و زمدر  ها، چکزوری دادهاجرا شد. ابزار جتع

های زمدرشی گزار  صب گاهی، زمدر  درمانگهاهی، بدد. نظرات مکتدب کارزمدران و کارورران در مدرد انطباق برنامه
های بالفنی بها اسهتانداردهای زمهدر  بهالفنی دریافهو شهد. تدصهف  و راندبالفنی، گراندراند، ژورنال کالب و مرکز مهارت

 انجا  شد. 16SPSSافزار ها با نر ت لفل زماری داده
 هایمرکز مهارت"ترین و برنامه درصد ار کل امتفارات دارای بفش 5/91با کسب  "گزار  صب گاهی"برنامه  ها:یافته

ترین امتفار مکتسبه ار وضعفو زمدر  بالفنی بددنهد کهه ایهن افهتالت امتفهار در بهفن درصد امتفار دارای کم 7/77با  "بالفنی
های زمدر  بالفنی ار دیدگاه دو گروه رنهان (. ارریابی کفیفو تتامی برنامهP < 51/5دار بدد )ها به ل اظ زماری معنیبرنامه

گزار  صب گاهی، دانشجدیان کارزمدر در مقایسهه بها کهارورران  و مردان یکسان بدد. به جز دیدگاه مشابه در مدرد برنامه
 .ها داشتندتری ار وضعفو زمدر  بالفنی در سایر برنامهرضایو بفش
ار دیدگاه دانشجدیان این مطالعه، برنامه گزار  صب گاهی کفیفو قابل قبدلی داشته اما برنامه ههای زمهدر   استنتاج:

های زمدرشی های بالفنی دارای برفی اشکاالت بددند. اجرای کارگاهکالب، گراندراند و مرکز مهارتدرمانگاهی، ژورنال
 شدد.های زمدر  بالفنی پفشنهاد میستاندارد برنامهبرای اساتفد بالفنی جهو برگزاری مطلدب و ا

 

 کفیفو زمدر ، گزار  صب گاهی، راند، گراند راند بالفنی، ژورنال کالب، مرکز مهارت بالفنی واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
و مهم زمهدر  در دوره  یبخش اساس ،ینفزمدر  بال

پزشکان کارزمهد و  وفباشد که بدون زن تربیم یپزشک
فداهههد بههدد. در  رمتکنفههغ ایههمشههکل و  ارفبسهه سههتهیشا
 در بستر یمتترکز بر مسائل واقع یرفادگی ،ینفبال  فم 

 

 E-mail: pejmanalizadehsaravi60@gmail.com دانشگاه علد  پزشکی مارندران            مرکز زمدرشی درمانی اما  فتفنی)ره(، :ساری -محمد علیزاده مولف مسئول:
 زمدرشی ارتدپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علد  پزشکی مارندران، ساری، ایران . استادیار، گروه5
 . استادیار، مرکز مطالعات و تدسعه زمدر  پزشکی، دانشگاه علد  پزشکی مارندران، ساری، ایران7
 ری، ایراندکتری تخصصی مدیریو زمدرشی، مرکز مطالعات و تدسعه زمدر  پزشکی، دانشگاه علد  پزشکی مارندران، سا .3
 مرکز مطالعات کدهدرت تدلد، دانشگاه علد  پزشکی مارندران، ساری، ایران کارشناسی ارشد زمار، .4
 . استادیار، گروه زمدرشی ندرولدژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علد  پزشکی مارندران، ساری، ایران1
 ( ساری، دانشگاه علد  پزشکی مارندران، ساری، ایرانمرکز زمدرشی درمانی اما  فتفنی )ره کارشناسی ارشد مدیریو زمدرشی، .6

 : 54/55/5388تاریخ تصدیب :             73/6/5388تاریخ ارجاع جهو اصالحات :            56/55/5389 تاریخ دریافو 
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 کارآموزان و کارورزان دگاهیاز د يآموزش یهاگروه ينیآموزش بال تیفیک
 

 5011، فروردین  591شماره  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                               دوره سي و یكم،        80

افه  شهر   یههامهارتو در زن  باشدیم یاههار حرفهک

 ،یرفهگمفتصهت ،ینفاسهتدالل بهال ،یکیزفف ناتیحال، معا

و ادغها   کپارچههیبهه صهدرت  یاو تعهد حرفه یهتدرد

زمهدر  بهالفنی در  (.5)شددیم زمدفته و فراگرفته افته،ی

م ف  های درمانی بهه اشهکال متیهاوتی ماننهد برگهزاری 

جلسات گهزار  صهب گاهی، رانهدها و گرانهد رانهدها، 

و زمههدر  در  (7)ژورنههال کههالب، زمههدر  درمانگههاهی

 هایشدد. کسب مهارتارائه می (3)های بالفنیمرکز مهارت

ای شدن در پزشکی، به کفیفو اساسی و به عبارتی حرفه

  «(.4)های بالفنی بستگی داردو کتفو زمدر  در م ف 

صاحب نظران زمدر  پزشکی معتقدند که ارریابی 

 ههای یهادگفریهای بالفنی درم هف ارکفیفو زمدر  گروه

ا فههراهم تدانههد مدجبههات افههزایش کفیفههو زمدرشههی رمی

 ادتعد ،نسانیا وینفر به شدید رنفا علو به .(1)زورد

 پزشکی ننشجدیادا  پ یرو  پزشکی  علد یهاهنشگادا

 به تههریکههم تدجه اردمد برفیدر  ما. اسوا هشد تههر بف

 شتهدا دجدو زن یتقاار دبهبدو پزشکی  ر مدز کفیفو

و  تربفو نفروی انسهانی اننظر صاحب هرچند .(6،7)سوا

 نسبی ضایور اربرا ننشجدیادا ر مدز هن دار  ساتفدا

را در  دفد گیدماز پزشههکی ننشجدیادا امهها .(9،8)نددار

 مطالعههات برفیو  (55)داننههدنتی مناسب ،پزشکی یمفنههار

 ننداتدنتی رشههیمراکههز زمدار  ادیتعدکههه  نداداده ننشا

 تمعاینا ر،بفتا لحا  شر گرفتن مفنهدر ر ر ال رتمها

 ننشجدیارا در دا رانبفتا نماو در تشخفص ،پزشکی

. در این مفان  ارریابی صه ف  و مسهتتر (55)نتایند دیجاا

های بالفنی دانشجدیان با کتک ابهزار معتبهر بهه ار مهارت

عندان عاملی مهم در جهو سدق دادن زمدر  به ستو 

 ینفزمدر  بال وفبا تدجه به اهت. (57،53)باشدکفیفو می

 زن، ورارت بهداشو وفو کت وفیفو ارتقا ک یدر پزشک

 یاصهدرت برنامههه را به "ینفزمدر  بهال یاستانداردها"

 نیهقرار داده اسو. در ا ارفنتدده و در افت نیمدون، تدو

 بفهبهه ترت "ینفزمهدر  بهال یاسهتانداردها"برنامه مدون

 یاسهتانداردها ،ییسهرپا کفهنفلزمدر  در ک یدهااستاندار

 ،یگهزار  صهب گاه یاسهتانداردها ،یزمدرش یراندها

مراکههز  یاسههتانداردها و ژورنههال کههالب یاسههتانداردها

ار کسهب  نانفاطت. (54)ی ارائه شده اسونفبال یهامهارت

 اهدات نیترار مهم یکی انیتدس  دانشجد ینفبال وفصالح

ار  ینفبالزمدر   یابشفو ارر واس ینفزمدر  بال ندیفرز

  .(5)شددیم سدب م ندیفرز نیا یهاچالش نیترمهم

ای در ایران و سایر نقاط جهان در مطالعات پراکنده

این رمفنهه انجها  شهده اسهو کهه ههر یهک بهه بخشهی ار 

، برفههی (51)انههدههها در مقدلههه زمههدر  پردافتهدیههدگاه

الت صفالن مقاالت مروری حکایو ار زن دارند که فارغ

 های پزشکی با وجدد تسل  به مباحث نظهری، مههارترشته

مطالعهات . (56)های بالفنی ندارند ف وکارزیی مطلدبی در م

 اولفه نفز بفانگر اهتفو زمدر  بالفنی ار دیهدگاه دانشهجدیان

 ها ار ارائهه زمهدر و وجدد نارضایتی و یا رضایو نسبی زن

. نتهای  مطالعهات (57،59)در مراکز زمدرشی درمانی اسو

های علههد  پزشههکی شههفد بهشههتی و یاسههد  در دانشهگاه

 نشان داد که ار دیدگاه دستفاران، کارورران و کارزمدران

طدر صهد در هفچکدا  ار استانداردهای زمدر  بالفنی به

 شدد؛کتفو وکفیفو زمدر  بالفنی نهامطلدبصد اجرا نتی

ر بهه بهارنگری اسو و زمهدر  بهالفنی در هتهه ابعهاد نفها

های ماژور مراکهز زمهدر  دانشجدیان بخش .(5،58)دارد

درمانی دانشگاه علد  پزشکی شهرکرد ار زمهدر  ارائهه 

هههای سههرپایی و شههده در رانههدهای زمدرشههی، درمانگاه

 ههایهای درس ناراضی بدده و در مقابهل ار گهزار کالس

ار سهدیی دیگهر،  .(75)صب گاهی رضایو باالیی داشتند

زشکی ایران کفیفهو زمهدر  دانشجدیان دانشگاه علد  پ

 .(56)پزشکی بالفنی را در حد نسبتا مطلهدب ارریهابی کردنهد

در یک بررسی کهه در دانشهگاه زقافهان کراچهی انجها  

شده اسو مفزان رضهایتتندی دانشهجدیان پزشهکی سهال 

های بالفنی نسبتا مطلهدب گهزار  زفر ار زمدر  بخش

مطالعه دیگهری کهه در دانشهگاه سهراید بدسهنی  .(75)شد

انجا  شهد دانشهجدیان ار مشهکالت مدجهدد در زمهدر  

 .(77)دمهارت های بالفنی، ابرار نارضایتی داشتن

ای در اهتفههو ویهه ه مسههتتر اررشههفابی و نظههارت

 بهبهددطدری که برای ردهای حدره زمدر  دارد بهراهب
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 و همکاران پور یمهران رضو     

 81       5011، فروردین  591، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                دوره سي و یكم             

 پژوهشی

 وفهتربی و پفرو زن بهرای بالفن زمدر  کفیفو ارتقای و

میفهد  ینفمختله  بهال یهاطهفدر ح ویبا کیا انیدانشجد

 اسو. استیاده ار نظرات دانشجدیان نقش مؤثری در تغففر

های زمدرشی دارد. مطالعه و ت دل و به رور کردن برنامه

ههای ارریابی کفیفو زمدر  بالفنی گروه حاضر با هدت

زمدرشی مراکز زمدرشی درمهانی ار دیهدگاه کهارزمدران و 

کارورران رشته پزشکی دانشگاه علد  پزشکی مارندران 

انجا  شد. امفد اسو نتای  این مطالعهه بها شناسهایی نقهاط 

 قدت و ضع  برای بهبدد کفیفو زمدر  بالفنی مؤثر باشد.
 

 مواد و روش ها
ت لفلهی، نظهرات  -ین مطالعه مقطعهی تدصهفییدر ا

کارزمدران و کارورران دانشگاه علد  پزشکی مارنهدران 

، های زمدرشهی )زمهدر  درمانگهاهیدر مدرد انطباق برنامه

راند بالفنی، گهزار  صهب گاهی، گرانهد رانهد، ژورنهال 

هههای بههالفنی( بهها اسههتاندرادهای کههالب و مرکههز مهارت

های مطالعه، رسی شد. نتدنهبر 89زمدر  بالفنی در سال 

 88با رویکرد سرشتاری، هته افراد جامعه زماری، شامل 

کارورر فعال در مراکز زمدرشی درمهانی  76کارزمدر و 

 های زمدرشی ارتدپهدی، جراحهیاما  فتفنی ساری )گروه

عتههدمی، ندروسههرجری، دافلههی، رنههان و اورولههدژی(، 

شههم هههای زمدرشههی اطیههال، چسههفنا سههاری )گروهبدعلی

 (، فاطته الزههرا  )قلهب( و راریENTپزشکی، ندرولدژی، 

)عیههدنی( بددنههد. معفارهههای ورود بههه مطالعههه گ رانههدن 

های کارزمدری یا کهارورری و حداقل یک تر  ار دوره

 نفز گ راندن حداقل نفتی ار چرفش بخهش یها دوره مهدرد

های دانشجدی مهتان و عد  تتایهل بهه نظر بدد. وضعفو

 ه ار معفارهای فرو  ار مطالعه بددند.تکتفل پرسشنام

سهدال  81ها، چک لفستی حهاوی ابزار سنجش داده

مکتههدب ار دانشههجدیان راجههع بههه اجههرای اسههتانداردهای 

زمدر  بالفنی معرفهی شهده ار سهدی ورارت بهداشهو، 

اسههتانداردهای گههزار   (54)درمههان و زمههدر  پزشههکی

 یسدال(، استانداردهای زمدر  درمانگاه73صب گاهی )

سهههدال(، 57سهههدال(، اسهههتانداردهای رانهههد بهههالفنی )57)

 سهدال(، اسهتانداردهای ژورنهال53استانداردهای گراندراند )

 ههای بهالفنیسدال( و استانداردهای مرکز مهارت 54کالب )

 طراحهی بدد. الر  به ذکر اسو که پرسشنامهسدال(  59)

نبهدده و  مه کدر اسهتانداردهای بنهدهای هتهه شامل شده

ل اسههتانداردهایی اسههو کههه قابههل پاسههخگدیی تنههها شههام

های گزینهه تدس  کهارزمدران و کهارورران بهدده اسهو.

پاسخ به صدرت بله )مطهاب  بها اسهتاندارد( و ففهر )عهد  

ههای تطاب  با استاندارد( تعری  شهدند و بهه ترتفهب نتره

ها افتصاص یافهو. تدریهع، تکتفهل و یک و صیر به زن

قفم معاونو زمدرشهی دریافو چک لفسو با نظارت مست

مراکز زمدرشی درمانی و حضهدر کارشناسهان زمدرشهی 

 هایزمدر  بهالفنی در برنامهه هایمعاونو زمدرشی و گروه

ها شهامل زمهدر  درمانگهاهی، گهزار  زمدرشی گروه

صب گاهی، راند، گراندراند و ژورنال کالب انجا  شهد. 

ار افهزهها بهه نر ها و ورود دادهپس ار دریافهو پرسشهنامه

ها بهه ، بار  نهایی و بار  یکایک حفطههSPSS 16زماری 

 ههای مطالعهههای زمدرشی گزار  شد. دادهتیکفک گروه

 های درصهد فراوانهی و مفهانگفن و کهاربرداستیاده ار زمارهبا 

ت لفل  وتدصف   ت لفل واریانس و تی تسوهای زرمدن

درصهد  81شدند. مفزان دقو برزوردها با فاصله اطتفنهان 

 مطالعهه بها مجهدر کتفتهه افهالق معاونهو ایهن ان شهد.بف

 شد.مارندران انجا   پزشکی  علد هنشگادا هشیوپ 
 

 یافته ها
 درصد( 45نیر ) 75کننده، نیر شرکو 571در مجتدع 

درصد( مرد بددند. تعداد کهارزمدران  18نیر ) 554رن و 

درصد( بدد.  43نیر ) 76درصد( و کارورران  17نیر ) 88

نتههای  مربههدط بههه دیههدگاه مجتدعههه  5 شههتاره جههدول

 کارزمدران و کارورران هرگروه زمدرشی را در فصدص

 دهد.وضعفو زمدر  بالفنی نشان می

 های ارائههه شههده مطههاب  اطالعههات جههدولدر برنامههه

دارای بفشهترین و  "گزار  صب گاهی"، برنامه 5 شتاره

تهرین امتفهار دارای کهم "های بالفنیمرکز مهارت"برنامه 

سبه ار وضعفو زمدر  بالفنی ار سدی کهارزمدران و مکت
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کارورران بددند که این افتالت امتفار مشهاهده شهده در 

 (.P < 51/5دار بدد )ها به ل اظ زماری معنیبفن برنامه

ژورنال کالب و های گزار  صب گاهی، در برنامه

 ، گروه قلب به ترتفهب بها امتفارههایهای بالفنیمرکز مهارت

با  ترین و گروه رناندرصد دارای بفش 8/89و  8/89، 1/89

 ترین امتفار مکتسبهدرصد دارای کم 4/15و  4/15، 5/63

ههای مختله  در فصهدص بدده که افهتالت بهفن گروه

 دار بدد.های ذکر شده ار نظر زماری نفز معنیبرنامه

و  رانههد بههالفنیهای زمههدر  درمانگههاهی، در برنامههه

 5/89و  4/87، 9/86ترتفب با ، گروه عیدنی بهگراند راند

، 7/15تهرین و گههروه رنهان بهها درصهد امتفهار دارای بههفش

ترین امتفار مکتسهبه بهدده درصد دارای کم 1/15و  5/17

 هههای مختلهه  در فصهههدص کههه افههتالت بههفن گروه
 

 دار بدد.های ذکر شده ار نظر زماری نفز معنیبرنامه

  تههرین مفههزانهههای زمدرشههی دارای بههفشنهها  گروه

 

های زمدرشهی ار نظهر اجهرای برنامهه انطباق بها اسهتاندارد

بههالفن بههه تیکفههک کههارزمدران و کههارورران در جههدول 

 ارائه شده اسو: 7شتاره 

حهاکی ار زن اسهو کهه  7 شهتاره ت جدولاطالعا

 های ندرولدژی و قلب ار هر دو دیدگاه کارزمدرانگروه

 اردانطبهاق بها اسهتاندترین مفهزان و کارورران دارای بفش

 های زمدرشی )بجز راند بالفنی( بددند.در هته برنامه

 جهز ، بهه3طب  نتای  ارائهه شهده در جهدول شهتاره 

 کهارورران و دیدگاه کارزمدران صب گاهی، گزار  برنامه

بهالفنی  های زمهدر در مدرد وضعفو هر یهک ار برنامهه

 رضهایو کهارزمدر دانشجدیان که طدریمتیاوت بدد؛ به

 .داشتند تریبفش

، دیهدگاه 4طب  نتای  ارائه شهده در جهدول شهتاره 

دانشههجدیان رن و مههرد در مههدرد وضههعفو هههر یههک ار 

 بالفن مشابه بدد. های زمدر برنامه

 کنندگان کارزمدر و کاروررهای زمدرشی ار دیدگاه کل شرکودرصد مفانگفن امتفار وضعفو زمدر  بالفن گروه :1شماره  جدول
 

 کلیامتفار  برنامه زمدرشی
 جراحی عتدمی 

 نیر( 56)
 جراحی مغز و اعصاب 

 نیر( 53)
 رنان 

 نیر( 54)
 ارتدپدی 

 نیر( 51)
 دافلی 

 نیر( 57)
 اطیال 

 نیر( 54)
 ندرولدژی 

 نیر( 57)
ENT  

 نیر( 58)
 چشم 

 نیر( 57)

 ارولدژی 
 نیر( 56)

 عیدنی 
 نیر( 75)

 قلب 
 نیر( 57)

 سط  
 معنی داری

 <51/5 1/89 6/87 5/71 4/95 9/85 4/87 3/95 6/97 5/94 5/63 6/97 8/76 5/91 گزار  صب گاهی

 <51/5 5/84 9/86 7/75 7/97 9/98 7/87 9/65 1/74 5/75 7/15 8/67 5/77 5/95 زمدر  درمانگاهی

 <51/5 7/81 4/87 - 4/93 7/98 3/98 9/75 4/79 6/69 5/17 8/76 4/71 5/73 راند بالفنی

 <51/5 9/87 5/89 - 5/98 5/85 4/86 3/71 1/77 5/77 1/15 4/78 7/75 79 گراند راند

 <51/5 3/89 7/89 4/75 3/96 5/85 8/87 5/79 5/91 6/77 6/11 1/77 8/67 4/71 ژورنال کالب

 <51/5 8/89 - 9/65 5/68 7/91 8/98 7/11 9/75 7/76 4/15 5/67 6/64 7/77 های بالفنیمرکز مهارت

 
 های زمدر  بالفننظر اجرای برنامه مفزان انطباق ارترین مدرشی دارای بفشهای زنا  گروه :2جدول شماره 

 

 برنامه زمدرشی
 های زمدرشیگروه

 دیدگاه کارورران دیدگاه کارزمدران

 (درصد 555، عیدنی و قلب ) ENTندرولدژی،  (درصد 555ندرولدژی و قلب ) گزار  صب گاهی
 (درصد 555، چشم، عیدنی و قلب ) ENTندرولدژی،  (درصد 555ندرولدژی، عیدنی و قلب ) زمدر  درمانگاهی

 (درصد 555و عیدنی ) ENTندرولدژی،  (درصد 555) جراحی مغز و اعصاب و قلب راند بالفنی
 (درصد 555، چشم، عیدنی و قلب )ENTندرولدژی،  (درصد 555ندرولدژی، چشم و قلب )جراحی مغز و اعصاب،  گراند راند

 (درصد 555، عیدنی و قلب ) ENTدافلی، ندرولدژی،  (درصد 555دپدی، ندرولدژی، چشم، عیدنی و قلب )ارت ژورنال کالب
 (درصد 555و قلب ) ENTندرولدژی،  (درصد 71ارتدپدی، ندرولدژی و قلب ) های بالفنیمرکز مهارت

 
های زمدر  تدصف  و مقایسه مفانگفن امتفار برنامه :3جدول شماره 

 کارزمدران و کارورران بالفن به تیکفک
 

 برنامه زمدرشی
 نیر( 76کارورر ) نیر( 88کارزمدر )

 سط  معنی داری
 مفانگفن ± ان رات معفار مفانگفن ± ان رات معفار

 51/5 5/58± 5/1 5/75 ± 7/3 گزار  صب گاهی
 57/5 7/57± 7/4 7/54± 3/3 زمدر  درمانگاهی

 55/5 8/57± 1/4 1/54± 1/3 راند بالفنی
 53/5 5/55± 7/3 7/55± 6/7 راند راندگ

 55/5 9/55± 5/4 5/57± 6/7 ژورنال کالب
 55/5 5/57± 9/1 5/54± 1/4 های بالفنیمرکز مهارت

های زمدر  تدصف  و مقایسه مفانگفن امتفار برنامه :4جدول شماره 

 بالفن به تیکفک جنسفو
 

 برنامه زمدرشی
 نیر( 557مرد ) نیر( 73رن )

 ریسط  معنی دا
 مفانگفن ± ان رات معفار مفانگفن ± ان رات معفار

 79/5 3/58±5/1 5/75±5/3  گزار  صب گاهی
 8/5 4/53±6/4 1/53±6/3 زمدر  درمانگاهی

 35/5 4/53±7/4 5/54±4/3 راند بالفنی
 57/5 4/55±7/3 5/55±3/7 گراند راند

 56/5 7/55±7/3 8/55±7/7 ژورنال کالب
 63/5 8/57±6/1 3/53±5/1 فنیهای بالمرکز مهارت
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 و همکاران پور یمهران رضو     

 88       5011، فروردین  591، شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                دوره سي و یكم             

 پژوهشی

 بحث
 های اساسهیهای زمدر  بالفنی در کسب مهارتدوره

ای کههارزمدران و کههارورران دهی هدیههو حرفهههو شههکل

پزشکی تأثفر غفرقابل انکاری دارنهد، بنهابراین کفیفهو و 

 های بالفنی مدضهدعی مههم اسهو.کتفو زمدر  در م ف 

بهالفنی بهه  مطالعه حاضر با هدت ارریابی کفیفو زمدر 

 های زمدرشی مراکز زمدرشی درمهانیتیکفک تتامی گروه

دانشگاه علد  پزشکی مارندران ار دیدگاه کهارزمدران و 

ههای . هر چند دانشگاهکارورران رشته پزشکی انجا  شد

ههای وضعفو یکهی ار برنامههصرفا علد  پزشکی کشدر، 

ههای زمدرشهی فهدد را مهدرد زمدرشی بالفنی بفتارسهتان

بی قرار دادند اما نقطه قدت مطالعه حاضر این اسهو ارریا

ههای زمهدر  بهالفنی بهه طدر هتزمان تتامی برنامههکه به

های زمدرشی به صهدرت جهامع تیکفک در تتامی گروه

های مطالعههه و کامههل مههدرد ارریههابی قههرار گرفههو. یافتههه

حاضر نشان داد که ار دیدگاه کهارزمدران و کهارورران، 

به طدر صد در  ردهای زمدر  بالفنیهفچکدا  ار استاندا

صههد مطههاب  بهها اسههتانداردهای ورارت بهداشههو اعتههال 

شدد که این نتای  با نتای  مطالعهه طفبهی و هتکهاران نتی

 های مطالعه حاضهر نشهان داد کهه دریافته. (5)هتخدانی دارد

 ترینهای زمدرشی، کارزمدران وکارورران بفشبفن برنامه

امتفار را به برنامه گزار  صب گاهی داده بددند که نشان 

ار وضههعفو مطلههدب و نزدیههک بههه اسههتاندارد برگههزاری 

 های زمدرشهی داشهو.صب گاهی در تتامی گروه گزار 

تهرین مفهزان مطلدبفهو بهفشهتچنفن نتای  نشان داد کهه 

 ههایگزار  صب گاهی ار دید کارزمدران مربدط به گروه

ههههای ندرولهههدژی و قلهههب و ار دیهههد کهههارورران گروه

نتهای  مطالعهات ، عیهدنی و قلهب بهدد. ENTندرولدژی، 

 یزدانی و هتکاران، طفبی و هتکاران و هتچنفن جدیباری

 و هتکاران نشان داد گزار  صب گاهی وضعفو مطلدب

ای در دانشگاه نتای  مطالعه (.5،73،74)قابل قبدلی داشو و

علههد  پزشههکی شهههر کههرد نشههان ار رضههایتتندی بههاالی 

کارزمدران و کارورران ار وضعفو گزار  صهب گاهی 

های دافلی و اطیال ترین رضایو در گروهداشو و بفش

در مطالعههه ضههفایی، ار دیههدگاه کههارزمدران و  .(71)بههدد

کفیفو  کارورران پزشکی دانشگاه علد  پزشکی بفرجند،

نقش برگزاری گزار  صب گاهی در حد متدس  بدد و 

 جلسات گزار  صب گاهی ار دید دانشجدیان در زمهدر 

در ایهن  .(76)و انتقال میاهفم ضعف  گزار  شهده اسهو

تهرین امتفهار مکتسهبه گهزار  ارریابی مشخص شهد کهم

تداند ناشی ار صب گاهی مربدط به گروه رنان بدد که می

زوری اطالعههات، تعههداد ریههاد کدتههاه بههددن مههدت جتههع

دانشجدیان و حجم کهاری بهاالی گهروه باشهد، بنهابراین 

ریزان زمدرشهی گهروه شهدد مهدیران و برنامههپفشنهاد می

های زمدرشهی،  تهدا و نهدع ارائهه برنامههم کدر، تنهدع م

حضدر کامل اعضای هفأت علتهی، حضهدر متخصصهفن 

های دیگر، دادن نقش مهؤثر بهه کهارزمدران، تدجهه رشته

تر به نظم جلسات را در بخش م کدر مدرد بهاربفنی بفش

قرار دهند. بها تدجهه بهه اهتفهو گهزار  صهب گاهی در 

ارتقای  زمدر  دانشجدیان پزشکی، هر تالشی در جهو

زمدر  می بایسو حتایو و تقدیو شدد. اولفن گا  در 

 جهو ارتقای کفیفو این شفده زمهدر ، شهنافو وضهعفو

 زمدر  برگزاری گهزار  صهب گاهی اسهتانداردمدجدد و 

در مطالعه حاضر وضعفو کلی گزار   باشد، اگرچهمی

صب گاهی مطلدب و قابل قبدل بدد با ایهن وجهدد بهبهدد 

 دارد. زن اهتفو فراوانی

 ههایهای مطالعه حاضر نشان داد که مرکز مهارتیافته

تری ار دیهدگاه بالفنی ار مداردی اسهو کهه امتفهار پهایفن

کارزمدران و کارورران اف  کرده اسو. بفشترین مفهزان 

هههای بهالفنی ار دیهد کههارزمدران مرکهز مهارتمطلدبفهو 

ههای ارتدپهدی، ندرولهدژی و قلهب و ار مربدط بهه گروه

و قلهب بهدد.  ENTهای ندرولدژی، رورران گروهدید کا

تهرین امتفهار و در این مطالعه گروه زمدرشهی قلهب بهفش

گروه زمدرشی رنان و اطیال کتترین امتفار را اف  کرده 

طفبههی و  (،3)بههدد کههه بهها مطالعههه فدشههرنن و هتکههاران

هتخههدانی دارد. در مطالعههه  (77)و چراغههی (5)هتکههاران

هها ههای بهالفنی در برفهی ار گروهحاضهر مرکهز مههارت

تدانهد مهدرد ترین امتفار را کسب کرد ل ا این امهر میکم
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هههای زمدرشههی قههرار ریزان و مههدیران گروهتدجههه برنامههه

گفرد تا علل زن با دقو بفشتری بررسی شهددو در جههو 

تدجههه بههه ایههن کههه  بهها. رفههع کههردن نقههاط ضههع  باشههند

هههای بههالفنی در ارتقههای کههارگفری مهارتهاثربخشههی بهه

 علد  پزشهکی در مطالعهات ای دانشجدیانهای حرفهمهارت

 شهدد وضهعفوبسفاری نشان داده شده اسو، ل ا پفشهنهاد می

های بالفنی مراکز زمدرشی درمهانی مدجدد مرکز مهارت

 ریزینامههبراساس استاندرادهای زمدر  بالفنی ارریهابی و بر

 ص ف  بر اساس نتای  حاصل ار زن صدرت گفرد.

تهرین مفهزان های مطالعه حاضر نشهان داد بهفشیافته

زمدر  درمانگاهی ار دید کارزمدران مربهدط  مطلدبفو

هههای ندرولههدژی، عیههدنی و قلههب و ار دیهههد بههه گروه

، چشم، عیهدنی و ENTهای ندرولدژی، کارورران گروه

تهرین و گهروه رنهان ای بهفشگروه عیهدنی دارقلب بدد. 

 ترین امتفار مکتسبه بدده کهه ایهن افهتالت ار نظهردارای کم

دار بدد. مطالعات م دودی در فصدص زماری نفز معنی

زمدر  درمانگاهی قابل دسترس بدد، با این حهال نتهای  

دسهو زمهده در ایهن مطالعهه بها نتهای  مطالعهات مشهابه به

انشگاه علهد  پزشهکی ای در دمطابقو دارد. نتای  مطالعه

هههای تهههران و هتههدان نشههان داد کههه وضههعفو درمانگاه

فراسهانی و هتکهاران  .(79،78)زمدرشی مثبو بدده اسو

در در مطالعه فدد مشاهده نتددند کهه وضهعفو مدجهدد 

زمدر  درمانگاهی فصدصها ار دیهدگاه فراگفهران غفهر 

مطلدب بدده اسو که ار جتله نقاط ضع  زن، نامناسب 

بددن فضای ففزیکی، کتبدد امکان فعالفو مستقل، عهد  

نظارت فعال اساتفد، عد  زمدر  نسخه ندیسی و ضع  

 .(35)های افتراقهی ذکهر شهده اسهودر زمدر  تشخفص

نتای  مطالعه رحتهانی و هتکهاران در بفتارسهتان بقفهه ا.. 

نشان داد که کفیفو زمدر  درمانگاهی ار نظر دستفاران 

فدب، ار نظر دانشجدیان پزشهکی عتهدمی متدسه  و ار 

هتچنههفن در  .(35)دیههدگاه اسههاتفد متدسهه  ارریههابی شههد

عنهی مطالعه حاضر مجتدع امتفارات بخهش رنهان بطهدر م

هها بهدد کهه بها مطالعهه سهلطانی دار کتتر ار سهایر بخهش

 .(75،37)عربشههههاهی و رمههههان راد هتخههههدانی داشههههو

ناشی ار حجم وسفع کاری اعضهای  تداندمیرضایتتندی 

هفأت علتی و احساس نفار باالی دانشجدیان به فراگفری 

هههای رنههان و مامههایی بهها تدجههه بههه فراوانههی ایههن بفتاری

مشکالت در منطقه و عد  دریافهو زمهدر  متناسهب بها 

 رسد چارچدب زمدرشی مدجدداین نفار باشد. به نظر می

گههدی نفارهههای در زمههدر  درمانگههاهی نتدانسههو پاسههخ

جدیههد و تههامفن اسههتاندارد زمدرشههی باشههد و بههارنگری 

های زمدرشی در درمانگاه امری ضهروری بهه نظهر برنامه

 رسد.می

دیدگاه کارزمدران و کارورران در مهدرد وضهعفو 

 هها بفهانگر وضهعفو نسهبتاًتر گروهراند و گراند راند در بفش

رانهد بهالفنی ار ترین مفهزان مطلدبفهو فشمطلدب اسو. ب

 جراحی مغز و اعصابهای گروهدیدگاه کارزمدران مربدط به

ههای ندرولهدژی، و ار دیهدگاه کهارورران، گروه و قلهب

ENT  ار دیهدگاه ترین مطلدبفو در گراندراندبفشوعیدنی و 

جراحی مغز و اعصهاب، های کارزمدران مربدط به گروه

 و ار دیهههدگاه کهههارورران، ندرولهههدژی، چشهههم و قلهههب

، چشم، عیدنی و قلهب بهدد. ENTهای ندرولدژی، گروه

گهروه عیهدنی دارای  رانهد و گراندرانهد بهالفنیدر برنامه 

تهرین امتفهار مکتسهبه ترین و گهروه رنهان دارای کهمبفش

دار بهدد. در بدده که این افتالت ار نظر زماری نفز معنهی

ی و هتکاران اکثهر مطالعه اعال، پاکدل و هتکاران، مفبد

گههزار  را فههدب کننههدگان کفیفههو گراندرانههدشههرکو

کردند و اکثریو فداههان حضهدر اسهاتفد در گراندرانهد 

بددند و مباحث مطر  شده در در گراندرانهد را بهه طهدر 

در مطالعه روحهانی  .(33-31)دانستندنسبی و ریاد مدثر می

و هتکههاران در دانشههگاه علههد  پزشههکی ایههران، اکثههر 

کارزمدران و کارورران وضعفو گراند راند زمدرشی را 

انهد رانهد را متدس  و اکثر اساتفد و دستفاران وضعفو گر

کننههدگان در فههدب ارریههابی کردنههد، اکثریههو شههرکو

مطالعه معتقد بددند که جلب مشارکو هتهه دانشهجدیان 

تهر شهرکو کننهدگان در گراندراند ضعف  اسو و بفش

های گراند راند اساتفد و اعضهای هفهأت علتهی در ب ث

 .(36)باشندمی
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درصهههد کهههارزمدران  61نفهههز  Yablonدر مطالعهههه 

حضههدر مسههتتر عضههد هفههأت علتههی را بههرای کفیفههو 

 .(37)اندراندهای زمدرشی مؤثر دانسته

ار عد  رضهایو  حاکی  Tarala &Vickeryمطالعات 

 د در راندهای زمدرشیو حضدر ضعف  کارزمدران و اساتف

های مطالعات ادیهب و هتکهاران بفهانگر یافته .(39)داشو

زن بدد که بفتهاران ار انجها  اعتهال تدسه  کهارورران و 

دستفاران نسبتا راضهی بددنهد و ار دقهو و پفگفهری رونهد 

درمان در طدل دوره بستری هم رضهایو نسهبی داشهتند، 

ما نسبو به مدت رمهان تتهاس بفتهار بها پزشهک معهال  ا

، اصههلی، معاینههات مکههرر و رانههدهای شههلدغ و طههدالنی

در این مطالعه گروه زمدرشی رنان  .(38)نارضایتی داشتند

ههها در رانههد و گرانههد رانههد امتفههار نسههبو بههه سههایر گههروه

تهدان تری را کسب نتددند که علو ایهن امهر را میپایفن

فشردگی برنامه کاری، رمان برگزاری، کفیفو مشارکو 

فراگفههران و اسههاتفد جسههتجد کههرد. بهها تدجههه بههه اهتفههو 

 شی و برای بهبدد وضهعفوبرگزاری راند و گراند راند زمدر

 راند بالفنی، حضدر مستتر و مشهارکو فعهال اعضهای هفهات

های علتههی، ارائههه مطالههب بههه رور در علتههی، بفههان یافتههه

تر تر و کهاربردیهای عتلیتشخفص و درمان، ذکر جنبه

یهها نکههات فههاص در مههدرد بفتههار ، ایجههاد انگفههزه در 

در  مشارکو دادن کهارزمدران و کهارورران دانشجدیان،

 شدد.های زمدرشی راند و گراند راند پفشنهاد میب ث

ههای پ یرفتهه شهده در کالب یکهی ار رو ژورنال

زمههدر  بههالفنی دانشههجدیان پزشههکی اسههو. نتههای  ایههن 

تهههرین مفهههزان مطلدبفهههو مطالعهههه نشهههان داد کهههه بهههفش

ههای کالب ار دیهد کهارزمدران مربهدط بهه گروهژورنال

نی و قلههب و ار دیههد ارتدپههدی، ندرولههدژی، چشههم، عیههد

، عیهدنی ENTهای دافلی، ندرولهدژی، کارورران گروه

تهرین و گهروه رنهان و قلب بدد. گروه عیدنی دارای بفش

ترین امتفار مکتسهبه بهدده کهه ایهن افهتالت ار دارای کم

دار بدد. نتای  ایهن مطالعهه بها مطالعهه نظر زماری نفز معنی

وجهدد اهتفهو  بها (.7)بهنا  فر و مستغاثی هتخهدانی دارد

این شفده در زمدر  بالفنی مطالعات کتی در این رمفنهه 

ای در دانشگاه علد  پزشکی صدرت گرفته اسو. مطالعه

مشهد نشان داد که وضهعفو برگهزاری جلسهات ژورنهال 

 .(45)کالب متدس  بدد

مطالعه طفبی و هتکاران در دانشگاه علهد  پزشهکی 

های مهدرد شهفد بهشتی نشان داد که در تتها  بفتارسهتان

مطالعه مهارت بالفنی و ژورنال کهالب کتتهرین امتفهار را 

 که در مطالعه حاضر کهارزمدراندرصدرتی .(5)کردندسبک

های زمدرشی امتفار بهاالیی تر گروهو کارورران در بفش

را به برگزاری ژورنال کهالب دادنهد کهه ایهن امهر نشهان 

دهنده تدجه به برگزاری مطلدب و منظم ژورنهال کهالب 

های زمدرشی بدده اسو. با تدجه به این کهه تدس  گروه

ترین دسهتاوردهای علتهی و زگاهی ار جدیدترین و مهم

گفری های تصتفمهتچنفن افزایش زگاهی در مدرد مدل

بالفنی ار اهدات اصلی جلسات ژورنال کهالب م سهدب 

شدند، ل ا تدجه به زن اهتفهو فهاص فهدد را دارد و می

بهتر اسو در جهو ارتقا وضهعفو زن و هتراسهتا کهردن 

ی تهرهای بهفشبا استاندرادهای ورارت بهداشو، بررسی

ها بایهد بها رفهع نقهاط ضهع  انجا  شدد و هتچنفن گروه

 برای رسفدن به وضعفو مطلدب تر تال  کنند.

های مطاب  با نتای  این مطالعه وضعفو تتامی برنامهه

زمدر  بالفنی در بفن دو گروه رن و مرد یکسان مشاهده 

گزار  صب گاهی، وضعفو  شد و هتچنفن به جز برنامه

ر  بههالفنی در بههفن دو مقطههع ار های زمههدتتههامی برنامههه

طدری کهه دانشجدیان کارزمدر و کارورر متیاوت بدد به

 تری ار وضعفو زمهدر دانشجدیان کارزمدر رضایو بفش

مطالعهات مشهابهی در ها داشهتند. بالفنی در تتهامی برنامهه

این فصدص قابل دسترسهی نبهدد بها ایهن حهال نتهای  بهه 

رمهان راد و العهه دسو زمده در ایهن مطالعهه بها نتهای  مط

تهدان چنهفن تدجفهه کهرد مغایرت دارد. می (75)نهتکارا

ههای زمهدر  که ار دیدگاه دانشجدیان رن و مرد، برنامه

کفیفو یکسان برفدردارنهد و جنسهفو نتدانسهو بالفن ار 

یک عامل تاثفرگ ار در نتهای  ارریهابی کفیفهو  به عندان

 های زمدرشی بالفنی م سدب گهردد. بهبهدد و ارتقهایبرنامه

کفیفو زمدر  بالفنی، مسهتلز  بررسهی مسهتتر وضهعفو 
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 مدجدد، شنافو نقاط ضع  و اصال  زن اسو که در ایهن

تدانهد رابطه نظرات تیکفکی کارزمدران و کهارورران می

نده باشد. اگرچه نتهای  نشهان داد های زیراهگشای برنامه

که مفانگفن نترات کسب شده ار سدی کارزمدران بفشتر 

ار کارورران بدده اسو و مفزان رضهایو زنهها نسهبو بهه 

تهر بهدد، های زمدرشهی نسهبتاً بهفش کفیفو اجرای برنامه

های زمدرشهی بهالفنی تدان در طراحی و اجرای برنامهمی

تههری اندیشههفد. شهههای کههارورری تههدبفر بههفجهههو دوره

 ایتدان گیو که تغففهرات و اصهالحات مدافلههبنابراین می

 های بالفنی ار سهدیالر  در فصدص ارتقا زمدر  مهارت

 گردد.ریزان زمدرشی امری ضروری م سدب میبرنامه

های مطالعه حاضهر نشهان داد کهه هفچکهدا  ار یافته

 هاستانداردهای زمدر  بالفنی بهطدر صد در صهد ار دیهدگا

کارزمدران و کارورران مطاب  بها اسهتانداردهای ورارت 

ی اربرگز شدد باگردد، ل ا پفشنهاد میبهداشو اجرا نتی

 یعضاا ،فنیبهههههههاا ر مدز مفنهدر ر شیرمدزیهاهگارکا

و  پزشههههههکی ر مدز جدید تمدضدعا بارا  علتی تهفأ

بهالفنی و رعایهو ایهن اسههتانداردها  ر مدز یهااردستاندا

ها را به رعایو این اسهتانداردها ترغفهب زنو  زشنا نتدده

هههای مختلهه  زمدرشههی شههدد بخشنتههدد. پفشههنهاد می

علد  پزشهکی وضهعفو  مراکز زمدرشی درمانی دانشگاه

فدد را تعففن کرده و فدد را بهه وضهعفو  زمدر  بالفنی

استاندارد مدرد تایفد ورارت بهداشو در زمدر  بهالفنی 

طریه  در بهبهدد زمهدر  نزدیک کنند تا بتداننهد ار ایهن 

مهدرد  اربزا مطالعهه،ین ا تقد طنقاار بالفنی گا  بردارند. 

 بالفنی ر دهمز یهاارداندههستا سساابر که هددههب دهستیاا

و زمههههههدر   نما، درشوابهدورارت  شیرمدز نوومعا

 ر مدز لت د  طرراسهتای  که درشد  حیاطر پزشکی

انی هههای اعتباربخشههی مراکههز زمدرشههی درمههاردستاندو ا

های ایههن مطالعههه هتکههاری انجهها  شههد و ار م ههدودیو

ضعف  برفی ار کارزمدران و کارورران و مدت کدتهاه 

 انجا  کار بدده اسو.
 

 سپاسگزاری
پ وهشگران الر  مهی داننهد ار مهدیران و هتکهاران 

گههروه هههای زمدرشههی تتههامی مراکههز زمدرشههی درمههانی 

دانشههگاه علههد  پزشههکی مارنههدران، دانشههجدیان، مرکههز 

مطالعات و تدسعه زمدر  علد  پزشکی دانشگاه و کلفهه 

افههرادی کههه در راسههتای انجهها  ایههن مطالعههه هتکههاری 

نتددند، تشکر و قدردانی نتایند. این مطالعهه برگرفتهه ار 

در معاونهو  4751طر  پ وهشی مصدب با کهد افهالق 

 ت قفقات و فناوری دانشگاه می باشد.
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