ارزیابی وضعیت تدریس به کارآموزان و کارورزان پزشکی توسط دستیاران تخصصی در

محبوبه محمدی ،1شهرام زارع ،2ژاله کاویان پور

3

 .1دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
کدارکید0000-0003-1884-1329:
 .2گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
 .3مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری ،پژوهشکده سالمت هرمزگان ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.
مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی ،دوره پنجم شماره اول بهار و تابستان  97صفحات .70-79

چکيده
مقدمه و هدف :هر سیستم آموزشی باید دانشجویان را بر اساس نیازهای آینده آنان در حیطه کاری برای حضور در جامعه
تربیت نماید .آموزش دادن به دانشجویان یکی از توانمندیهای ضروری برای دستیاران به صورت کلی میباشد .این مطالعه با
هدف ارزیابی وضعیت تدریس به کارآموزان و کارورزان پزشکی توسط دستیاران تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی
بندرعباس طراحی گردیده است.
روشها :این مطالعه توصیفی مقطعی به ارزیابی وضعیت آموزش دادن  99دستیار تخصصی در بخشهای مختلف آموزشی
دانشکده پزشکی بندرعباس به کارآموزان و کارورزان پزشکی پرداخته است125 .کارآموز و کارورز به صورت تصادفی ساده
در شش ماه اول سال  1392انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته شامل اطالعات دموگرافیک و چهار
حیطه نگرشی میباشد .دادههای گردآوری شده به نرمافزار  SPSSنسخه  20وارد و با استفاده از آزمونهای آمار توصیفی،
آزمون  ،t-testآنالیز واریانس و همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نویسنده مسؤول:

یافتهها :در  94پرسشنامه تکمیل شده از  125پرسشنامه توزیع شده ،میانگین امتیازات در بخشآموزش دانش تئوری و فرایند

دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.

آموزش  ،435/9در بخش توانمندیها و مسؤولیت  ،109/4در بخش جو آموزشی  134/1و در بخش مشکالت آموزشی  126/5بوده

محبوبه محمدی
کدارکید:
0000-0003-1884-1329
پست الکترونیکی:
mahbobeh.mohammadi@gmail.com

است .در کل امتیازات هر چهار حیطه مدنظر نسبتا خوب بود و حدود  60درصد حداکثر امتیاز ممکن در هر یک از حیطهها داده شده
بود .در بخش توانمندیها و مسؤولیتها و مشکالت آموزشی بین گروههای مختلف بالینی در مطالعه اختالف معنیدار بود.
نتيجهگيری :با توجه به این که در این پژوهش بیشترین امتیاز درحیطه توانمندیها ومسؤولیت بود اکثر کارآموزان و کارورزان
معتقدند که آموزش توسط دستیاران باعث کاهش خأل آموزشی میشود .پیشنهاد میشود در خصوص مواردی که کارآموزان و
کارورزان باید یاد بگیرند ،دستورالعمل یا برنامهای تدوین شود و به دستیاران ارایه گردد.
کليدواژهها :تدریس ،دستیار ،دانشجوی پزشکی.

نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله95/12/24 :

اصالح نهایی96/9/22 :

پذیرش مقاله96/9/21 :

ارجاع :محمدی محبوبه  ،زارع شهرام  ،کاویان پور ژاله .ارزیابی وضعیت ت دریس به کارآموزان و کارورزان پزشکی توسط دستیاران تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال .1392
راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی1397.؛ .79-70:)1(5

مقدمه

نیازهای آینده آنان در حیطه کاری برای حضور

بر اساس رویکرد آموزش مبتنی بر دستاورد ،هر

در جامعه تربیت نماید ( .)1در جهت اجرای

سیستم آموزشی باید دانشجویان را بر اساس

برنامههای آموزشی مؤثر وجود افراد کارآمد،
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دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال 1392

محبوبه محمدی و همکاران

تدریس دستياران به کارآموزان و کارورزان

مهمی دارند .برای بهبود کیفیت آموزش ،ارزیابی

Accreditation Council for Graduate Medical
) Educationآموزش را یکی از توانمندیهای

میآید (.)2
امروزه در دانشگاه های علوم پزشکی ،دیدگاه
دانشجویان در مورد همه جنبههای آموزش ارایه
شده به آنها به طور مستمر بررسی میشود و
آن را یک عامل ضروری پایش کیفیت در
دانشگاهها در نظر میگیرند .از نتایج این
ارزشیابیها برای بهینهسازی برنامههای آموزشی
استفاده میگردد ( .)3، 4از طرفی دورههای
کارآموزی و کارورزی در شکلدهی مهارتهای
اساسی و توانمندیهای حرفهای دانشجویان
پزشکی نقش اساسی دارند و یک منبع ضروری
در آمادهسازی دانشجویان برای ایفای نقش
حرفهای آنهاست (.)5، 6
به عقیده اغلب دانشجویان دستیاران نقش مهمی
در آموزش بالینی دارند و حدود یک سوم آموزش
کاربردی آنها توسط دستیاران میباشد (.)7، 8
اجرای

برنامههای

دستیاران

به

عنوان

آموزشدهنده به اوایل دهه  1960بر میگردد (.)9
از اولویتهای مهم دانشگاههای علوم پزشکی
برنامهریزی در خصوص توانمندسازی آموزش
توسط دستیاران به دلیل حضور بیشتر دستیاران
در مراکز آموزشی -درمانی و اغلب به عنوان
رهبران تیم آموزشی در بخشهای بالینی میباشد
(.)10، 11

ضروری برای دستیاران مطرح نموده و ارزیابی
مهارتهای آموزشی دستیاران جهت آموزش
دادن به دانشجویان ،سایر دستیاران ،پرستاران و
سایر کادر درمانی را ضروری میداند (.)12- 14
بررسی  Sternو همکاران در سال  2000نشان داد
که تواناییهای تدریس دستیاران هیچگونه اثری
روی عملکرد دانشجویان ندارد ،اما به دلیل تماس
بیشتر دستیار و دانشجو ،ارزش این نوع تدریس
توسط فردی که همکار دانشجو محسوب
میشود ) (near-peer teachingدر یادگیری وی
بسیار واضح است .همچنین تواناییهای تدریس
دستیار روی دانش دانشجویان و نمرات کسب
شده از امتحانات جامع توسط کارورزان تأثیر
مثبت داشته است (.)15
وحید شاهی و همکاران در مقاله خود با عنوان"
نگرش دستیاران ،کارورزان و کارآموزان را مورد
نقش آموزشی دستیاران" که در سال  1386در
دانشگاه علوم پزشکی ساری انجام شده بود به
این نتایج دست یافتند :مثبتترین نگرش در گروه
روانپزشکی ( 70درصد) و پس از آن بخشهای
اطفال ،زنان ،داخلی و جراحی  50درصد یا کمتر
قرار داشت .نگرش دستیاران به مراتب مثبتتر از
کارآموزان و کارورزان بود و هیچ یک از
دستیاران نسبت به آموزش خود نگرش منفی
نداشتند (.)16
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مکان مناسب ،وسایل و امکانات آموزشی نقش

مرجع معتبر آموزش دستیاری ACGME

خدمات آموزشی مؤثرترین روش به حساب

(

محبوبه محمدی و همکاران

تدریس دستياران به کارآموزان و کارورزان

برنامهریزی جهت از بین بردن مشکالت موجود و

و کارورزی در سایر دانشگاههای علوم پزشکی

هدفمند نمودن اموزش دستیاران به کارآموزان و

گذرانده بودند و یا در زمان انجام طرح در سایر

کارورزان و همچنین برگزاری دورههای آموزشی

دانشکدهها مهمان و یا منتقل شده بودند و کسانی

برای ارتقا توان تدریس مهارتهای بالینی در

که تمایل به شرکت در مطالعه نداشتند ،از مطالعه

دستیاران مورد استفاده قرار گیرد .به طور کلی
این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت تدریس به
کارآموزان و کارورزان پزشکی توسط دستیاران
تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در
سال  1392طراحی شده است.
این مطالعه توصیفی مقطعی به ارزیابی وضعیت
آموزش دادن  99دستیار در  7رشته تخصصی
شامل :کودکان ،داخلی ،زنان ،جراحی ،بیهوشی،
پاتولوژی ،طب کار که در بخشهای مختلف
آموزشی دانشکده پزشکی بندرعباس به تحصیل و
آموزش مشغول هستند به کارآموزان و کارورزان
پزشکی پرداخت .جامعه پژوهش ،کلیه کارآموزان
و کاورزان دانشکده پزشکی بندرعباس در شش
ماه اول سال  1392بودند که  125نفر از آنان با
تعیین ،به

صورت تصادفی ساده انتخاب و مورد بررسی
قرار گرفتند .در این مطالعه کارورزان و
کارآموزان

دانشکده

پزشکی

بندرعباس

و

دانشجویان مهمان از سایر دانشکدههای پزشکی
که حداقل یک دوره کارآموزی یا کاروزی را در
بخشهای مختلف درمانی دانشگاه علوم پزشکی
هرمزگان گذراندهاند وارد مطالعه گردیدند .در

72

مسؤولین امور دستیاران مشکالت در روند
آموزش توسط دستیاران بررسی گردید .با
استفاده از نظرات مسؤولین و بررسی سایر
مطالعات پرسشنامهای در چهار حیطه زیر تهیه
گردید:

روشها

استفاده از فرمول

خارج شدند .ابتدا با استفاده از نظرات کارشناسی

حیطه آموزش دانش تئوری و فرآیند آموزش
(شامل  16سؤال) ،حیطه توانمندیها و مسؤولیت
(شامل  4سؤال) ،حیطه جو آموزشی (شامل 5
سؤال) ،حیطه مشکالت آموزشی (شامل  5سؤال).
گویههای این پرسشنامه با استفاه از طیف لیکرت
در چهار سطح )1 :هرگز /ناچیز  15امتیاز )2 ،به
ندرت /متوسط  25امتیاز )3 ،اغلب /بسیارخوب 35
امتیاز)4 ،همیشه /بسیار عالی  45امتیاز درجهبندی
شده است و برای تعیین روایی و پایایی این
پرسشنامه و بومیسازی آن مطالعه به صورت
پایلوت اجرا گردید .جهت تأیید روایی پرسشنامه
ازنظرات سه نفر از متخصصان ،شامل معاون
آموزش بالینی دانشکده و معاون پزشکی عمومی
دانشکده پزشکی و پژوهشگر به عنوان کارشناس
تحقیقات آموزشی ،استفاده شد و برای تعیین
پایایی پرسشنامه ابتدا پرسشنامه توسط ده نفر
از کارآموزان و کارورزان دانشکده پزشکی
بندرعباس به صورت پایلوت تکمیل و پس از دو
هفته مجدداً توسط همان گروه ده نفره یاد شده
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امید است استفاده از نتایج این پژوهش برای

صورتی که دانشجویان یاد شده دوران کارآموزی

محبوبه محمدی و همکاران

تدریس دستياران به کارآموزان و کارورزان

نسخه  20شد ،که آلفای کرونباخ این آنالیز

شرکت کنندهها کارآموز 34 ،نفر ( 36/17درصد)

مساوی  85درصد محاسبه گردید که پرسشنامه

از شرکتکنندهها کارورز و  48نفر (51/06

تهیه شده پیوست میباشد.

درصد) از شرکتکنندهها دارای مقطع تحصیلی

در مرحله بعدی این پرسشنامه با توجه به

نامشخص بودند .میانگین معدل افراد شرکتکننده

معیارهای ورود در اختیار کلیه کارورزان و
کارآموزانی که وارد طرح میشوند قرار گرفت .به
افراد در رابطه با محرمانگی اطالعات و عدم نیاز
به ذکر نام و نام خانوادگی توضیحاتی ارایه
گردید .پرسشنامه پر شده از کارورزان و
کارآموزان جمعآوری شد .دادههای گردآوری
شده به نرم افزار  SPSSنسخه  20وارد و با
استفاده از آزمونهای آمار توصیفی ،آزمون t-

 ،testآنالیز واریانس و همبستگی مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.

( )16/04 ± 1/08بود .بخشهای افراد شرکتکننده
 26نفر داخلی ( 27/66درصد) 7 ،نفر اطفال (7/45
درصد) 14 ،نفر زنان ( 14/89درصد) 10 ،نفر
جراحی ( 10/64درصد) و  37نفر ( 39/36درصد)
نامشخص بود .امتیازات کسب شده از پاسخ به
سؤاالت در چهار بخش آموزش دانش تئوری و
فرایند آموزش ،توانمندیها و مسؤولیتها ،جو
آموزشی و مشکالت آموزشی  57/3درصد
حداکثر امتیاز از چهار حیطه در نظر گرفته شده،
بوده است .میانگین امتیازات در بخش آموزش

یافتهها
تعداد  125پرسشنامه شامل اطالعات دموگرافیک،

دانش تئوری و فرایند آموزش  ،435/9در بخش

جنس افراد ،مقطع تحصیلی ،نام بخش ،تاریخ

توانمندیها و مسؤولیت  ،109/4در بخش جو

پرسشنامه

آموزشی  134/1و در بخش مشکالت آموزشی

محققساخته در اختیار کارآموزان و کارورزانی

 126/5بوده است .در کل امتیازات هر چهار حیطه

که در سال  1392در بخشهای کودکان ،داخلی،

مدنظر نسبتا خوب بوده و حدود  60درصد

زنان ،جراحی حضور داشتند قرار گرفت .با توجه

حداکثر امتیاز ممکن در هر یک از حیطهها داده

به عدم حضور دانشجو در سه بخش بیهوشی،

شده بود .باالترین امتیاز مربوط به بخش

پاتولوژی و طب کار امکان ارزیابی آموزش دادن

توانمندیها و مسؤولیت و پایینترین امتیاز

دستیاران در آن بخشها وجود نداشت .از این

مربوط به بخش مشکالت آموزشی بوده است.

میان  94پاسخنامه تکمیل شده بود که مورد تجزیه

فراوانی افراد بر اساس جنسیت ،مقطع تحصیلی و

و تحلیل قرار گرفت .از میان  94پاسخدهنده 43

بخشهای بیمارستانی در چهار بخش آموزش

نفر ( 45/74درصد) زن 35 ،نفر ( 37/23درصد)

دانش تئوری و فرایند آموزش ،توانمندیها و

مرد و  16نفر ( 17/02درصد) با جنسیت

مسؤولیتها ،جو آموزشی ،مشکالت آموزشی و

شروع

بخش

و

چهار

حیطه
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تکرار گردید .دادههای به دست آمده وارد SPSS

نامشخص بودند 12 .نفر ( 12/76درصد) از

محبوبه محمدی و همکاران

تدریس دستياران به کارآموزان و کارورزان

آورده شده است.

( ) 117/31 ± 37/48و میانگین امتیازات بخش

در حیطه دانش تئوری و فرآیند آموزش میانگین

اطفال ( )±86/142 28/70و میانگین امتیازات بخش

امتیازات دانشجویان مرد ( )452/86 ± 130/11و

زنان ( )118/57 ± 27/13و میانگین بخش جراحی

میانگین امتیازات دانشجویان زن (± 98/98

( )±00/93 14/94بود که تفاوت معنیداری بین

 )437/67بود که بین آنها تفاوت معنیداری وجود

آنها بود (.)P value = 0/040

نداشت ( .)P value = 0/163در این حیطه میانگین

در حیطه جو آموزشی میانگین امتیازات

امتیازات کارآموزان ( )416/25 ± 108/29و

دانشجویان مرد ( )143/48 ± 50/09و میانگین

میانگین کارورزان ( )473/68 ± 132/35بود که

امتیازات دانشجویان زن ( )±64/132 36/26بود

اختالف آنها معنیدار نبود (.)P value = 0/851

که بین آنها تفاوت معنیداری وجود نداشت

در حیطه ذکر شده میانگین امتیازات بخش داخلی

( .)P value = 0/475در این حیطه میانگین

( )464/42 ± 132/49و میانگین امتیازات بخش

امتیازات کارآموزان ( )139/58 ± 41/31و میانگین

اطفال ( )±00/520 109/28و میانگین امتیازات

کارورزان ( )153/28 ± 49/98بود که اختالف

بخش زنان ( )282/14 ± 96/73و میانگین بخش

آنها معنیدار نبود ( .)P value = 0/713در حیطه

جراحی ( )414/50 ± 85/65بود که تفاوت

ذکر شده میانگین امتیازات بخش داخلی (± 53/11

معنیداری بین آنها نبود (.)P value = 0/186

 )152/27و میانگین امتیازات بخش اطفال (47/16

همچنین بین معدل دانشجویان و این حیطه تفاوت

 )177/86 ±و میانگین امتیازات بخش زنان (31/84

معنیداری وجود نداشت (.)P value = 0/382

 )138/21 ±و میانگین بخش جراحی (19/52

در حیطه توانمندیها و مسؤولیتها میانگین

 )±57/113بود که تفاوت معنیداری بین آنها

امتیازات دانشجویان مرد ( )117/14 ± 35/36و

نبود ( .)P value = 0/388همچنین بین معدل

میانگین امتیازات دانشجویان زن (± 27/99

دانشجویان و این حیطه تفاوت معنیداری وجود

 )108/57بود که بین آنها تفاوت معنیداری وجود

نداشت (.)P value = 0/297

نداشت ( .)P value = 0/319در این حیطه میانگین

در حیطه مشکالت آموزشی میانگین امتیازات

امتیازات کارآموزان ( )114/17 ± 33/15و میانگین

دانشجویان مرد ( )129/54 ± 37/42و میانگین

کارورزان ( )121/51 ± 37/68بود که اختالف

امتیازات دانشجویان زن ( )130/42 ± 32/21بود

آنها معنیدار نبود ( .)P value = 0/609همچنین

که بین آنها تفاوت معنیداری وجود نداشت

بین معدل دانشجویان و این حیطه تفاوت

( .)P value = 0/853در این حیطه میانگین

معنیداری وجود نداشت ( .)P value = 0/712در

امتیازات کارآموزان ( )136/25 ± 34/39و میانگین
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هم چنین امتیاز کلی پرسشنامه در جدول 1

حیطه ذکر شده میانگین امتیازات بخش داخلی
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معنیدار نبود ( .)P value = 0/503همچنین بین

شده در کارآموزان ( )±95/806 194/86و در

معدل دانشجویان و این حیطه تفاوت معنیداری

کارورزان ( )864/12 ± 257/94بود که اختالف

وجود نداشت ( .)Pvalue = 0/622در حیطه ذکر

آنها معنیدار نبود ( .)P value = 0/915میانگین

شده میانگین امتیازات بخش داخلی (± 40/23

امتیازات کلی داده شده در بخش داخلی (264/16

 )135/91و میانگین امتیازات بخش اطفال (28/70

 )825/58 ±و در بخش اطفال ()582/86 ± 198/41

 )142/14 ±و میانگین امتیازات بخش زنان (28/40

و در بخش زنان ( )861/07 ± 157/77و در بخش

 )±14/122و میانگین بخش جراحی (± 40/66

جراحی ( )±50/684 159/19بود که تفاوت

 )139/29بود که تفاوت معنیداری بین آنها بود

معنیداری بین آنها نبود (.)P value = 0/888

(.)P value = 0/005

همچنین بین معدل دانشجویان و امتیازات کلی

میانگین امتیازات کلی داده شده در هر چهار حیطه

تفاوت معنیداری وجود نداشت (= 0/410

در مجموع در دانشجویان مرد (± 246/27

.)value

P

 )827/43و دانشجویان زن ()763/95 ± 183/73
بود که بین آن ها تفاوت معنیداری وجود نداشت
جدول .1فراوانی افراد بر اساس جنس ،مقطع تحصيلی و بخش بيمارستان در  4بخش پرسشنامه و امتياز کلی
جنس

آموزش دانش تئوری و فرایند آموزش

توانمندی ها و مسؤولیتها

جو آموزشی

مشکالت آموزشی

امتیاز کلی

بخش بیمارستان

مقطع تحصیلی

مرد
35

زن
43

کارآموز
12

کارورز
34

داخلی
26

اطفال
7

زنان
14

جراحی
10

452/86
130/11

437/67
98/98

416/25
108/29

473/68
132/35

464/42
132/49

520/00
109/28

282/14
96/73

414/50
85/65

تعداد

35

42

12

33

26

7

14

10

میانگین
انحراف معیار
P-Value

117/14
35/36

108/57
27/99

114/17
33/15

121/51
37/68

117/31
37/48

142/86
28/70

118/57
27/13

93/00
14/94

تعداد

33

36

12

32

22

7

14

7

میانگین
انحراف معیار
P-Value

143/48
50/09

132/64
36/26

139/58
41/31

153/28
49/98

152/27
53/11

177/86
47/16

138/21
31/84

113/57
19/52

تعداد

33

36

12

32

22

7

14

7

میانگین
انحراف معیار
P-Value

129/54
37/42

130/42
32/21

136/25
34/39

136/25
36/81

135/91
40/23

142/14
28/70

122/14
28/40

139/29
40/66

تعداد

35

43

12

34

26

7

14

10

میانگین
انحراف معیار
P-Value

827/43
246/27

763/95
183/73

806/25
194/86

864/12
257/94

825/58
264/16

582/86
198/41

861/07
157/77

684/50
159/19

تعداد
میانگین
انحراف معیار
P-Value

0/163

0/851

0/319

0/186

0/609

0/475

0/040

0/713

0/853

0/388

0/503

0/272
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کارورزان ( )±25/136 36/81بود که اختالف آنها

( .)P value = 0/272میانگین امتیازات کلی داده
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یکی از وظایف دستیاران در دوران آموزش

معنیدار بود .در مطالعه آویژگان و همکارانش نیز

خویش ،آموزش دادن مهارتهای بالینی به

در کیفیت آموزش رزیدنت بین گروههای مختلف

کارآموزان و کارورزان پزشکی میباشد .بنابراین،

بالینی اختالف معنیداری وجود داشت و همچنین

آگاهی از وضعیت آموزشی آنها از نظر

مشابه مطالعه ما بخش اطفال میانگین بیشتری

کارورزان ،با توجه به اهمیت نقش دستیاران ،برای

داشت ( .)17در مطالعه وحید شاهی و همکاران نیز

ارتقای این مهارت و تدوین برنامه مدون برای این

نگرش شرکتکنندگان در گروههای مختلف بالینی

امر ضروری است .در این مطالعه ،نقش آموزشی

نسبت به نقش آموزشی دستیاران به تفکیک

دستیاران از دیدگاه کارآموزان و کارورزان که به

گروههای آموزشی تفاوت معنیدار داشته است

طور مستقیم در این تعامل حضور داشتند ،در

(.)16

چهار حیطه آموزش دانش تئوری و فرآیند

با توجه به این که مشکالت آموزشی پایینترین

آموزش ،توانمندیها و مسؤولیت ،جو آموزشی،

امتیا ز را داشته ،دانشجویان بر این عقیده هستند

مشکالت آموزشی که بر روند آموزش و نتیجه

که دستیاران بهتر از وضعیت فعلی میتوانند

حاصل از آن تأثیرگذار بود ،مورد بررسی قرار

درآموزش سهیم باشند و حجم کاری باالی آنها

گرفت.

می تواند جزء موانع آموزش آنها باشد و

با توجه به این که در این پژوهش بیشترین امتیاز

آموزش توسط اساتید در اغلب موارد مفیدتر

در حیطه توانمندیها و مسؤولیت بود ،اکثر

است .در مطالعه وحیدشاهی نیز آموزش اساتید را

کارآموزان و کارورزان معتقدند که آموزش

مفیدتر از آموزش دستیاران میدانند ( .)16به نظر

توسط دستیاران باعث کاهش خأل آموزشی

اساتید شرکتکننده در مطالعه  Busariنیز آموزش

میشود و از طرفی دستیاران جدیت کافی در

دستیاران از آموزش اساتید مفیدتر نیست (.)18

آموزش و هم چنین مسؤولیتپذیری در مورد

در مطالعهای مورد -شاهدی با عنوان دستیار به

بیماران را دارند .وحید شاهی نتایج متفاوتی به

عنوان معلم ،برنامههای اختصاصی برای افزایش

دست آورده که اغلب دانشجویان بر این عقیده

مهارتهای آموزشی را در بهبود توانایی آموزشی

بودند دستیاران نتوانستهاند خأل آموزشی موجود

دستیاران پیشنهاد نموده است ( .)13در مطالعه

را برطرف نمایند (.)16

سلطانی و همکارانش در دانشگاه علوم پزشکی

در مطالعه ما در برخی بخشهای پرسشنامه

ایران ،پیشنهاد شده است که برگزاری دورههای

شامل توانمندیها و مسؤولیتها و مشکالت

آموزشی برای دستیاران گروههای مختلف بالینی
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بحث و نتيجهگيری

آموزشی تفاوت بین گروههای مختلف بالینی
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پزشکی مورد توجه بیشتری قرار گیرد و بهتر

پیشنهاد میشود به منظور افزایش مهارتهای

است بر اساس سنجش نیازهای موجود،

آموزشی دستیاران ،پژوهشگران پیشنهاد

برنامههای آموزشی مهارتهای تدریس برای

مینمایند کارگاههای آموزش روش تدریس برای

دستیاران ،از ابتدای ورود به دوره دستیاری در

دستیاران برگزار گردد و زمینه آشنایی آنها را با

نظر گرفته شود (.)11

روشها و شیوههای جدید آموزش فراهم نماید.

به طور کلی نظرات کارآموزان و کارورزان در

نظرسنجی ازدستیاران صورت گیرد و نظرات و

مورد آموزش دستیاران در حیطه توانمندیها و

دیدگاههای آنان را در مورد آموزش به کارورزان

مسؤولیت باالترین میانگین را داشته است ولی با

جویا شوند ،و علل کاهش انگیزه در دستیاران

توجه به میانگین کسب شده در سایر حیطهها با

سالهای باالتر در آموزش کارورزان روشن

برنامهریزی فرآیند آموزشی در مورد آموزش

شود .در خصوص مواردی که کارورزان باید یاد

توسط دستیاران بهتر از وضعیت فعلی میتوانند

بگیرند ،دستورالعمل یا برنامهای تدوین شود و به

در امر آموزش سهیم باشند.

دستیاران ارایه گردد .در این دستورالعمل ،آموزش
در

مواردی که در بازار کار با آن برخورد زیادتر

به

عنوان

یک

سیاستگذاری

صحیح

دانشگاه های پزشکی کشور باید نقش دستیاران به

وجود دارد ،و نیز رویههای مرتبط با آنها در

عنوان آموزشدهندگان دانشجویان پزشکی با

اولویت باشد.

اهمیت در نظر گرفته شود .مطالعاتی در زمینه

محدودیتها

بررسی موانع موجود آموزشی میتواند در جهت

از محدودیتهای این پژوهش عدم امکان بررسی

شناخت مشکالت موجود و برنامهریزی جهت رفع

همه بخشها به دلیل عدم وجود رزیدنت در آن

این موانع و مشکالت مفید باشد.

بخشها و عدم وجود امکان مقایسه آموزش

به منظور افزایش مهارتهای آموزشی دستیاران

دستیاران با اساتید بوده است.

میتوان این راهکارها را در پیش گرفت :آشنا کردن

سپاسگزاری

دستیاران با اصول آموزش مؤثر و اثربخش؛

از کلیه دانشجویانی که در پر کردن پرسشنامهها

برنامهریزی برای مداخله تمام دستیاران در

همکاری الزم را نمودند و همه عزیزان یاریدهنده

آموزش به دانشجویان؛ طراحی برنامههای

در مراحل مختلف این پژوهش کمال تشکر

آموزشی روشهای تدریس از دوران دانشجویی؛

میشود.

آگاه کردن دانشجویان از اهداف آموزشی و
انتظارات هر دوره.
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Abstract
Introduction: The educational system must train students based on their future needs In the area of work
for the community. Education is one of the capabilities necessary for assistants. This study has been
designed for Assessment of teaching to medical students and Interns by medical residents in Bandar Abbas.
Methods: This cross-sectional study examined the education of 99 residents in different educational
section of University of Medical Sciences , Bandar Abbas to medical students and interns. 125 medical
students and interns were randomly selected in first 6 months in 2013.Researcher made questionnaires
include demographic information and four attitude areas is to collect data. Data collected entered to the
software Spss20 and by using the descriptive statistics, t-test, ANOVA and correlation were analyzed .
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Results: In 94 Completed questionnaires of 125 distributed questionnaires, average scores in Education
theoretical knowledge and learning process was 435.9 and average scores in Capabilities and
responsibilities was 109.4 and average scores in Learning environment was 134.1 and average scores in
educational problems was 126.5. overall scores in 4 area was partly good and was given 60% of maximum
possible score of each of the four areas Differences in educational problems and capabilities and
responsibilities in various clinical groups was significant..
Conclusion: In this study capabilities and responsibilities had maximum concessions and majority of
students and interns believe that training by residents to reduce the educational gap.It is suggested that
developed guidelines or programs for learning practitioners and offered to residents.
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