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در  هاي باليني  دانشجويان پزشكي به اهداف آموزشي كارآموزي دستيابيبررسي

  در نيمسال اول تحصيلي كرمانشاه )ع(مركز آموزشي درماني امام رضا 

87-1386 

1رضا پورميرزاكلهري
  5پوردهكردي علي حسن ؛4؛ افشين الماسي 4؛ فريد نجفي3پور ؛ ارسالن نادري2؛ نازنين رزازيان *

  كيدهچ
ضروري است مدرسين  .است توسط مدرسين  اهداف آموزشي طراحي،ترين اجزاء تكنولوژي آموزشي  يكي از مهم:زمينه

 استفاده ،هاي ارزشيابي يكي از روش . دستيابي به اهداف آموزشي را ارزيابي نمايند،هاي مختلف ارزشيابي روش علوم پزشكي با

هاي  به اهداف آموزشي كارآموزياز دستيابي دانشجويان پزشكي نظرات  اين مطالعه با هدف بررسي .دانشجويان است از نظرات

  .صورت گرفت 1387كرمانشاه در سال )ع( در بيمارستان امام رضا باليني

 گيري  دانشجو در مقاطع كارآموزي و كارورزي پزشكي با روش نمونه135، تحليلي- توصيفي در اين مطالعه:ها روش

 آن با صوري ومحتوي اي بود كه روايي پرسشنامه پژوهشگر ساخته ها آوري داده ابزار جمع.  شدندتصادفي انتخاببندي  طبقه

 و يك مطالعه مقدماتي با انجام  آن پايايي ت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه وأ هياعضاي نفر از  پانزدهاستفاده از نظرات

  .  تجزيه و تحليل آماري گرديد-SPSS 13ها با نرم افزار آماري داده. محاسبه گرديد) r=86/0(براون - اسپيرمنفرمولاستفاده از 

 اهداف  به درصد در حد مطلوب7/3 درصد در حد متوسط و 2/85 ضعيف، در حدكنندگان   شركتدرصد1/11 :ها يافته

  تحصيلي وبا جنس و سالميزان دستيابي به اهداف آموزشي داري بين ا تفاوت آماري معن. دستيابي پيدا كرده بودند،آموزشي

ه اهداف در ابتداي دوره يارا  با ميزان دستيابي به اهداف آموزشيداري بيناهاي آماري معن اما تفاوت. نبودمقطع تحصيل 

  . وجود داشتاورژانس بخش   آموزش دره برنامهيارا و هاي ارزشيابي معرفي روش ،موزيآكار

 با استفاده از برگزاري جلسه ،هاي باليني اف آموزشي كارآموزي امكان افزايش دستيابي دانشجويان پزشكي به اهد:گيري نتيجه

  .هاي آموزشي در بخش اورژانس وجود دارد ه اهداف آموزشي و روش ارزشيابي و استفاده از برنامهي ارا،توجيهي ابتداي دوره

      اهداف آموزشي،  كارآموزي باليني، دانشجويان پزشكي،دستيابي :ها واژهليدك

 »31/6/1388 :پذيرش  30/1/1388 :دريافت« 

  . دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه،پيراپزشكيدانشكده ، هاي پزشكي فوريت گروه .1

   .دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهز و اعصاب، غهاي م  بيماريگروه. 2

  ، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهدانشكده پيراپزشكي، ،  هاي پزشكي گروه فوريت. 3

  .دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  آمار و اپيدميولوژي،گروه. 4

  .مامايي و پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد ،دانشكده پرستاري پرستاري، گروه. 5

     0831-8279899: هاي پزشكي، تلفن  دانشكده پيراپزشكي، گروه فوريت، ميدان ايثار،كرمانشاه: دار مكاتبات  عهده*

Email: rpourmirza@ymail.com 
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  مقدمه
هايي است كه با   بيان صريح روش،اهداف آموزشي

 تغيير ،توان انتظار داشت رفتار فراگير ها مي استفاده از آن

 ضروري است كه تمامي متخصصين علوم .نمايد

تعيين .  اهداف آموزشي خود را مشخص نمايند،آموزشي

 تدريسهاي پيش از  اهداف آموزشي از جمله فعاليت

 حين و پس از هاي او را دهي فعاليت مدرس است و جهت

مدرس اهداف آموزشي را . كند مشخص مي ،تدريس

ها  ها، قضاوت بيني جامعه و متأثر از روش براساس جهان

 ،منابع موجود. نمايد  شناسايي مي،و باورهاي اجتماعي

تعيين اهداف آموزشي نياز فراگيران، نياز جامعه و براي 

در آموزش نوين علوم ). 1 (استتخصصان ديدگاه م

 مقاصد يك دوره درسي است ، اهداف آموزشي،پزشكي

هاي آموزش  كه مسئوليت طراحي آن بر عهده گروه

دليل اصلي تنظيم ). 2(ها است  پزشكي و مشاورين آن

اهداف آموزشي توسط مدرسين علوم پزشكي، تعيين 

دهنده رسيدن به  رفتاري است كه در دانشجو نشان

 مربوط به ،كه يادگيري در صورتي. يادگيري مطلوب است

هاي اطالعات ذهني باشد به اهداف يادگيري در  حيطه

ذهني و هاي نگرش  يادگيري در حيطه  شناختي،هاي حيطه

 و اگر  به اهداف يادگيري در حيطه عاطفيعاطفي

هاي فيزيكي باشد به يادگيري   مربوط به فعاليت،يادگيري

دليل مهم ديگر . دنشو بندي مي ور طبقهدر حيطه پسيكوموت

 ،اهداف آموزشي به دانشجويانه يو ارا براي طراحي

هاي ياددهي، يادگيري و روش ارزشيابي  انتخاب فعاليت

 استريزي آموزشي معروف  است كه در كل به برنامه

)3.( 

عنوان يكي از   به،اگر به تعيين اهداف آموزشي

توان  اد داشته باشيم مياء فرآيند تدريس اعتقزترين اج مهم

با استفاده از نظرسنجي از دانشجويان، اثربخشي آموزشي 

 ،دستيابي به اهداف آموزشي از لحاظ يادگيري و را

هاي  دستيابي به اهداف آموزشي در رشته). 4( بررسي كرد

 مورد ارزيابي قرار گرفته است براي نمونه ،مختلف

ف اختصاصي توان به عدم دستيابي كارورزان به اهدا مي

اروميه در سال  واحد جراحي در بخش جراحي شهر

اين عدم دستيابي به اهداف  ).5(  اشاره كرد1385

پريو دانشگاه  هاي آموزشي ترميمي و آموزشي در گروه

البته مطالعات . )6( ه استشدتهران نيز گزارش  شاهد و

ثر به اهداف آموزشي در ؤمختلفي نيز از دستيابي م

ثر بر ؤعوامل م اتاق عمل و مامايي و ي،هاي پرستار رشته

  ).  7( اند نمودهآن گزارش 

 توجه به اهميت طراحي اهداف ،احساس كمبود

هاي باليني لزوم انجام اين مطالعه را با  آموزشي كارآموزي

هاي  تمركز بر دستيابي به اهداف آموزشي در كارآموزي

كارورزي در عرصه  هاي كارآموزي و وهرباليني در گ

كرمانشاه ) ع(ني مركز آموزشي درماني امام رضا بالي

 هر يك برنامه ،هاي مختلف آموزشي گروه .ايجاب مينمود

 .يكسان نيستند آموزشي مخصوص به خود دارند كه لزوماً

 را مشخص  اهداف كارورزي،تعدادي در ابتداي دوره

. دهند ه ميياراروش ارزشيابي پايان دوره را كنند و  مي

موزشي در بخش اورژانس آبرنامه تعدادي ديگر از 

اي  رسد با انجام مطالعه نظر مي هضروري ب. كنند استفاده مي

هاي باليني  ميزان دستيابي به اهداف آموزشي كارآموزي

مقايسه  تحت بررسي و هاي مختلف آموزشي در گروه



 

 

  ...   دانشجويان پزشكي به اهداف آموزشي دستيابيبررسي -             رضا پورميرزاكلهري

 

)  346 ( 

هايي كه باعث افزايش دستيابي  روش و قرار گيرد

د شناسايي شو يدانشجويان پزشكي به اهداف آموزشي م

هاي آموزشي  اي عملكرد گروه بررسي مقايسه .گردد

ساير  ه اهداف آموزشي ويپزشكي وفادار به اصول ارا

فرآيند تدريس در  تواند در ارتقاء  مي،مباني آموزشي

ثر واقع ؤمكنند  پيروي نميهايي كه از اين اصول  گروه

عنوان مشتريان  ه ب،دانشجويان استفاده از نظر شود و

نوعي نگاه   بسيار با ارزش است و،يافت توليد علمدر

محور به مقوله ارزشيابي از دستيابي به اهداف -دانشجو

  .باشد آموزشي مي

شده و لزوم مشاركت  نهاي بيا فرض استناد به پيش با

هاي آموزشي  هاي علوم پزشكي در برنامه رشتهفراگيران 

امه هاي ذينفع و مشتريان اصلي برن عنوان گروه خود به

 بررسي نظر دانشجويان  اين تحقيق با هدف،آموزشي

پزشكي از دستيابي به اهداف آموزشي كارآموزي باليني 

كرمانشاه در » ع«در مركز آموزش درماني امام رضا

ستاي اين ار  صورت پذيرفت و در1386-87نيمسال اول  

 تفكيك ميزان مانند ي اهداف جزيي ديگر،هدف كلي

هاي كارورزي و  شي در گروهدستيابي به اهداف آموز

كارآموزي، ارتباط ميزان دستيابي به اهداف آموزشي با 

روش  موزي وآ، بيان اهداف كارشناختي جمعيتمتغيرهاي 

جلسه توجيهي ابتداي  ارزشيابي پاياني در ابتداي دوره،

آموزشي دوره و استفاده از بخش اورژانس در برنامه 

  .مورد بررسي قرار گرفت

  اه روش مواد و
جامعه . تحليلي است-اين تحقيق يك مطالعه توصيفي

 كليه دانشجويان پزشكي بودند كه در دو مقطع ،پژوهش

كارآموزي و كارورزي در مركز آموزشي درماني امام 

نمونه . هاي آموزشي مختلف حضور داشتند در گروه رضا

هاي  مورد پژوهش دانشجوياني بودند كه در گروه

، عفوني، گوش، حلق و آموزشي پزشكي كودكان، چشم

 ،بيني، اورولوژي، جراحي اعصاب، جراحي عمومي

ارتوپدي، داخلي، راديولوژي، پاتولوژي، قلب، بيهوشي و 

 مركز آموزشي و ،محيط پژوهش. زنان شركت داشتند

كرمانشاه بود كه » ع« تختخوابي امام رضا 515درماني 

ترين بيمارستان غرب و شمال غرب كشور و  بزرگ

 مركز باليني آموزش پزشكي استان كرمانشاه ترين مهم

 تصادفي از بندي صورت طبقه گيري به روش نمونه. است

  . هاي آموزشي بود گروه

گردآوري اطالعات مربوط به متغير دستيابي به اهداف 

اي  استفاده از پرسشنامهبا هاي باليني  آموزشي كارآموزي

با . شده بود طراحي ، توسط محققينصورت گرفت كه

در خصوص ) 3(هاي نيوبل و كانن  ستناد به توصيها

چگونگي تنظيم اهداف آموزشي و خصوصيات اهداف از 

لحاظ نگرش گروه آموزشي، نگرش پزشكان، عاليق 

دانشجويان، اطالعات موجود در منابع، نيازهاي بيمار و 

بندي اهداف  جامعه هدف گروه يا دانشكده و همچنين رده

اي متشكل از  ، پرسشنامهسساتؤها و م در ساير دوره

 . گويه طراحي گرديد25و شناختي  جمعيتاالت ؤس

 شناختي  جمعيت شامل متغيرهاي ،پرسشنامه قسمت ابتدايي

 تعيين براي. بودثر بر دستيابي به اهداف آموزشي ؤم

 نفر از 15روايي محتوي و صوري پرسشنامه از نظرات 

زشكي هاي آموزشي و اساتيد علوم آموزش پ مديران گروه

نظرات ايشان در بازنگري نهايي  از استفاده گرديد و
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 بعد از تهيه فرم نهايي . گرديدپرسشنامه استفاده

 تعيين براي اقدام به انجام يك مطالعه مقدماتي ،پرسشنامه

 28اين مطالعه مقدماتي با حجم نمونه .  شدضريب پايايي

نفر در محيط پژوهش صورت گرفت و با استفاده از 

 ضريب پايايي ، براون–يب همبستگي اسپيرمنفرمول ضر

در اين مطالعه .  محاسبه گرديدr=86/0پرسشنامه 

 از نفر زن و 15 نفر از دانشجويان مرد و 13 ،مقدماتي

هاي آموزشي كودكان، عفوني، اورولوژي، جراحي  گروه

  . شركت كردندعمومي، داخلي و زنان

براساس واريانس نمرات پرسشنامه در مطالعه 

استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه در  اتي ومقدم

مطالعات توصيفي بر اساس شاخص كمي ميانگين 

   . نفر محاسبه شد130 حجم تقريبي نمونه ،نمرات

 انجام 1386گيري اصلي در ابتداي ترم مهرماه  مونهن

پرسشنامه در زمان اتمام دوره كارآموزي يا . گرفت

قرار گرفت و هر  در اختيار دانشجويان پزشكي ،كارورزي

 آن را به پژوهشگران ،دانشجو بعد از تكميل پرسشنامه

 ،ها توسط دانشجويان برگرداندن پرسشنامه. داد عودت مي

  .   اختياري بود

 مورد تجزيه و تحليل SPSS-13افزار  ها با نرم داده

منظور دستيابي به تفاوت توزيع  به. آماري قرار گرفت

  امتياز،ي براي موارد بلهفراواني نظرات دانشجويان پزشك

در پرسشنامه   0 امتياز، خير  و1 امتياز ،، تا حدودي2

بندي در  شده براي طبقه دامنه نمرات كسب. منظور گرديد

مطلوب بر اساس ميانگين  متوسط و هاي ضعيف، گروه

 با 32 ،ميانگين نمرات .نمرات مطالعه مقدماتي بود

 در 26 ر ازت  نمرات كم. امتياز بود6انحراف معيار 

 در محدوده 26-38نمرات  محدوده دستيابي ضعيف،

 در محدوده مطلوب قرار 38متوسط و نمره باالتر از 

براي مقايسه نظرات دانشجويان در مورد دستيابي . گرفتند

ها با متغيرهاي  به اهداف آموزشي و ارتباط آن

روش  دوره توجيهي و ه اهداف،يارا وشناختي  جمعيت

استفاده از بخش اورژانس در  تداي دوره وارزشيابي در اب

 آناليز واريانس وهاي آماري  از آزمون برنامه آموزشي،

 P>05/0مقدار .  استفاده گرديد توكيمقايسات چندگانه

  .ددار تلقي گرديامعن

 بود اختياري ،دانشجويانبراي  شركت در اين پژوهش

 محرمانه ،هاي آموزشي و اطالعات دانشجويان و گروه

 هماهنگي الزم از طريق ،قبل از انجام مطالعه. گرديدتلقي 

» ع«معاونت آموزشي مـركز آمـوزشي درماني امام رضا 

اين ه توسط عهاي انجام مطال عمل آمد و هزينه هب

  . بيمارستان پرداخت گرديد

  
  ها يافته

 ، پرسشنامه135، شده پرسشنامه توزيع 200از مجموع 

درصد  5/67 بازگشتدهنده عيار  عودت داده شد كه نشان

  درصد4/44.  سال بود58/24 ها نمونهميانگين سني . بود

 7/13.  خانم بودند درصد6/55 آقا و ،از دانشجويان

در سال درصد  60/39ها در سال چهارم،  درصد از نمونه

 مشغول به ، در سال ششم پزشكي%)7/46( بقيهپنجم و 

صد در مقطع كارآموزي و ر د41/69. تحصيل بودند

شترين يب.  درصد در مقطع كارورزي بودند59/30

 شامل ،كنندگان در پژوهش از لحاظ گروه آموزشي شركت

، %)40/11( ، جراحي عمومي%)70/14(هاي داخلي گروه
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، %)90/8(، عفوني%)40/9(، ارولوژي %)60/9( كودكان

، گوش و حلق و %)40/7( ، چشم%)70/7( زنان و زايمان

، %)40/6(، راديولوژي %)50/6(، قلب%)90/6( يبين

دو . بودند%) 20/5( و جراحي اعصاب%) 90/5( ارتوپدي

  . گروه نيز در مطالعه شركت فعال نداشتند

 قبل از ،ه اهداف آموزشي به دانشجوياني ارااز لحاظ

 اهداف ،كنندگان  درصد شركت4/57 ،شروع دوره

در  .بودندآموزشي كارآموزي باليني را دريافت كرده 

كننده در  هاي شركت  درصد نمونه2/60 به ،مجموع

 نحوه ارزشيابي پايان دوره در ابتداي دوره ،مطالعه

 ،هاي تحت مطالعه از مجموع نمونه. آموزش داده شده بود

 برنامه آموزشي اورژانس را در طرح درس ، درصد9/25

 درصد 6/55همچنين  .دوره كارآموزي خود داشتند

 ،از دوره توجيهي ابتداي دوره كارآموزينيز  ها نمونه

توزيع فراواني نسبي پاسخ به .  بودندشدهبرخوردار 

االت هر گويه در زمينه دستيابي به اهداف مختلف ؤس

  .  استشده فهرست 1آموزشي در جدول 

شده، براي قرار گرفتن در  دامنه نمرات كسب

هاي ضعيف، متوسط و مطلوب، بر اساس ميانگين  گروه

پاسخ به پرسشنامه در مطالعه مقدماتي بود نمرات 

 در محدوده دستيابي 26تر از  و نمرات كم) 6±32(

 در محدوده متوسط و نمره باالتر 26-38ضعيف، نمرات 

 . در محدوده مطلوب قرار گرفتند38از 

ميزان دستيابي به اهداف آموزشي، ارتباط معنادار 

و ) P=9/0(آماري با متغيرهاي جنس شركت كنندگان 

جدول (نداشت ) P=31/0(سال تحصيل در رشته پزشكي 

در ميزان دستيابي به اهداف آموزشي           ). 2

هاي باليني در دانشجويان مقطع كارورزي  كارآموزي

، %)45/26(و دانشجويان مقطع كارآموزي %) 73/47(

  ).P=6/0(تفاوت آماري معنادار وجود نداشت 

هايي كه  ن داد گروهآزمون آماري آناليز واريانس، نشا

در ابتداي دوره، اهداف آموزشي را ارايه نموده بودند 

هاي  ميزان دستيابي بيشتري به اهداف آموزشي كارآموزي

باليني داشتند و اين تفاوت از لحاظ آماري، معنادار بود 

)04/0=P .( ،آزمون آماري مقايسات چندگانه توكي

رولوژي، هاي آموزشي ا تفاوت آماري معنادار در گروه

كودكان، جراحي و عفوني با ساير گروه هانشان 

هايي كه دوره توجيهي  اين نتيجه در گروه). >05/0P(داد

ابتداي دوره كارآموزي را برگزار كرده بودند نيز صدق 

و آزمون آماري مقايسات چندگانه ) P=03/0(كرد  مي

هاي آموزشي  توكي، تفاوت آماري معنادار در گروه

ها نشان  ن، جراحي و عفوني با ساير گروهارولوژي، كودكا

  ).>05/0P(داد 

هايي كه در ابتداي دوره، نحوه ارزشيابي پايان  گروه

دوره را ارايه نموده بودند، ميزان دستيابي بيشتري به 

هاي باليني داشتند كه از لحاظ  اهداف آموزشي كارآموزي

آزمون آماري مقايسات ). P=04/0(آماري، معنادار بود 

هاي   انه توكي، تفاوت آماري معنادار بين گروهچندگ

آموزشي ارولوژي، كودكان، جراحي و عفوني با ساير 

  ). >05/0P(ها نشان داد  گروه

هايي كه از آموزش در بخش اورژانس،  در گروه

برخوردار بودند ميزان دستيابي به اهداف آموزشي
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  هاي باليني  به اهداف آموزشي كارآموزي توزيع فراواني نسبي دستيابي دانشجويان پزشكي -1جدول 

  خير  تا حدودي  بله  سؤاالت  رديف

  8/27  1/36  1/36  آگاهي يافتن از اهداف آموزشي  1

  18  67  15  كسب توانايي تصميم گيري باليني  2

  8  27  65  يادگيري اخذ شرح حال باليني  3

  18  61  21  بحث بيماريهاي شايع ايران در بخش مورد نظر  4

  10  64  26  طرح سواالت بالينيتوانايي   5

  9/25  38  1/36  كسب اعتماد به نفس  6

  27  50  23  رضايت از تاكيد بر جنبه هاي علمي  7

  6  54  40  كسب مهارت ارتباط با بيمار  8

  9/13  1/36  50  فرصت مشاركت آزاد در بحث هاي علمي  9

  3/36  7/28  35  رضايت از راند هاي باليني  10

  8/2  5/18  7/78  ابموثر بودن حضور و غي  11

  5/32  4/44  1/23  حضور اساتيد  12

  9/39  37  1/23  انطباق آموزش با اهداف  13

  8/13  9/51  2/34  اخالق حرفه اي و پزشكي  14

  3/33  38  7/28  هماهنگي مطالب تئوري و علمي  15

  3/33  4/44  3/22  آموزش برخورد با بيماران سرپايي  16

  4/70  4/19  2/10  هاي ويژه آموزش مراقبت  17

  79  4/15  6/5  هاي ويژه يادگيري معاينه در بخش  18

  4/45  2/35  4/19  آموزش در بخش اورژانس  19

  3/21  6/17  1/61 (Skill Lab)هاي باليني  آموزش در مركز مهارت  20

  6/66  8/27  6/5  چگونگي كنترل بيماران پرخاشگر و تهاجمي  21

  7/29  7/40  6/29  كسب مهارت ثبت پرونده باليني  22

  6/55  25  4/19  نويسي ليست گزارش دريافت چك  23

  8/27  5/31  7/40  هاي افتراقي ارايه تشخيص  24

  CPR 7/15  8/2  5/81آموزش انجام   25

  باشند ها بر حسب درصد مي  پاسخ*

  

 داري بيشتر از سايراطور معن  به،هاي باليني موزيآكار

ند هايي بود كه برنامه آموزشي در اورژانس نداشت گروه

)02/0=P .(آزمون آماري مقايسات چندگانه توكي، 

،  آموزشي زنــانهاي گروه دار دراتفاوت آماري معن

   ها ارولوژي با ساير گروه داخلـي واطفال، جراحي، 

  .)>05/0P (نشان داد
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   به تفكيك متغيرهاي مورد مطالعه هاي باليني  مقايسه امتياز كلي دانشجويان پزشكي در زمينه دستيابي به اهداف آموزشي كارآموزي-2جدول 

  متغيرها
ميانگين 

  امتياز

انحراف 

  معيار امتياز
P-Value  

  جنسيت
  مرد

  زن

1/35  

31  

22/10  

22/12  

  

9/0  

  سال تحصيلي

  چهارم

  پنجم

  ششم

9/32  

7/33  

2/33  

5/12  

9/11  

5/11  

  

31/0  

  مقطع
  كارآموز

  كارورز

51/32  

48/31  

62/12  

33/9  
6/0  

ارايه هدف در 

  رهابتداي دو

  بله

  خير

9/32  

9/25  

67/11  

9/11  
04/0  

ارايه نحوه 

ارزشيابي پايان 

  دوره

  بله

  خير

6/34  

54/23  

27/11  

38/9  
04/0 

ارايه برنامه آموزش 

  اورژانس

  بله

  خير

55/40  

01/25  

39/7  

98/9  
02/0  

داشتن دوره 

  توجيهي

  بله

  خير

39/34  

85/22  

85/10  

23/11  
03/0  

  
  بحث

 بررسي دستيابي دانشجويان نتايج اين مطالعه كه با هدف

 صورت ،هاي باليني پزشكي به اهداف آموزشي كارآموزي

 دانشجويان مورد بيشتر پذيرفت بيانگر آن است كه

 دستيابي كامل به اهداف آموزشي پيدا نكرده ،مطالعه

 عدم دستيابي مطلوب به اهداف آموزشي در. بودند

هاي بخش جراحي شهر اروميه نيز گزارش  كارآموزي

كه در همين راستا با استفاده از تقويت  )5( ديده استگر

استفاده از كارگاه مهارت  آموزش عملي در اورژانس،

 به  بيشتر دستيابي، كيفيءارتقا هاي ديگر روش باليني و

اين عدم دستيابي  .اند ممكن ساختهاهداف آموزشي را 

در رشته پزشكي بلكه   نه تنها،مطلوب به اهداف آموزشي

اتاق   مامايي و، نظير پرستاري،هاي وابسته شتهدر ساير ر

زماني كه شكاف  در). 7( گردد عمل نيز مشاهده مي

اي بين آموزش پزشكي و عملكرد افراد  فزاينده

در آموزش به  ديده وجود دارد، ضروري است آموزش

هاي   مهارتءارتقا ضمن حركت به سمت ،دانشجويان

 نظرخواهي از . رضايت آنان را نيز فراهم كرد،اي حرفه
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هايي است كه ميزان مفيد   يكي از روش،صاحبان فرآيند

ها از لحاظ دستيابي به اهداف آموزشي را  بودن كارآموزي

  ). 8(سازد  مشخص مي

افزايش نسبي ميزان دستيابي به اهداف آموزشي در 

 ،دانشجوياني كه قبل از شروع كارآموزي و كارورزي

وره توجيهي ابتداي از د واهداف آموزشي دريافت نموده 

دهنده اهميت  نشان  برخوردار شده بودند،دوره كارآموزي

 توسط مدرسين علوم پزشكي و ،تهيه اهداف آموزشي

 در مطالعه له مهمأبه اين مس. ابالغ آن به دانشجويان است

 ،در واقع. نيز اشاره شده است )8(ساالري  خديوزاده و

اد  ايج،كليد رسيدن به يك طرح دوره درسي خوب

هاي  پيوندهايي محكم و منطقي بين مقاصد، روش

 ).3(باشد  يادگيري و سنجش دانشجويان مي-ياددهي

ساير مباني  ه اهداف آموزشي ويبر ارا كيدأهرچند ت

 صورت ،منابع مختلف آموزش پزشكي آموزش باليني در

  درصد4/57ولي در اين مطالعه فقط  گرفته است،

قبل از شروع  اهداف آموزشي را ،كنندگان شركت

 ،يافته مورد بحث.  دريافت كرده بودند،كارآموزي

 اين ،داليل مختلف هدهنده اين واقعيت است كه بنا ب نشان

به بوته فراموشي  اصول مهم تحت روزمرگي قرار گرفته و

  .اند سپرده شده

هاي  كارآموزي افزايش دستيابي به اهداف آموزشي در

ين مطالعه  در ا،نسهاي اورژا از بخش استفاده باليني با

ييدكننده برنامه أت ،اين نتيجه. كيد قرار گرفتأمورد ت

 دستيابي به اهداف آموزشي در كارآموزي بخش ءارتقا

جراحي در اروميه بود كه با استفاده از تقويت آموزش 

  .                       )5 (عملي در اورژانس به اين مهم دست يافتند

  گيري نتيجه
هاي آموزشي   گروهبه اهداف آموزشي درميزان دستيابي 

 بيان اهداف كارآموزي  با برگزاري جلسات توجيهي بهكه

و از پردازند   ميروش ارزشيابي پاياني در ابتداي دوره و

استفاده بخش اورژانس در برنامه آموزش كارآموزي 

  . هاي آموزشي است بيشتر از ساير گروه ،كنند مي

 در ابتداي هر توان  مي،بر اساس نتايج اين مطالعه

دوره با بيان اهداف دوره كارآموزي و كارورزي، 

برگزاري دوره توجيهي كه نحوه ورود به بخش و وظايف 

سازد و همچنين بيان نحوه  دانشجويان را مطرح مي

بخش  ارزشيابي پايان دوره در ابتداي دوره و استفاده از

ان  به افزايش دستيابي دانشجوي، كارآموزيبراياورژانس 

هاي كارآموزي و  پزشكي به اهداف آموزشي دوره

و   ضروري اصول از اين نكات. كارورزي كمك كرد

داليل مختلف  ه ولي باستهر برنامه آموزشي  مورد نياز

  .فراموشي شود  است دچار روزمرگي وممكن

  

  قدردانيتشكر و 
 رئيس وقت ،سپاس و تشكر از آقاي دكتر بهمن روشني

معاونت محترم  و )ع(امام رضامركز آموزشي درماني 

هاي   مساعدت انجام اين پژوهش و حمايتبراي ،آموزشي

هاي ارزنده مديران  مـالي از مطالعـه و همچنين راهنمايي

هاي آموزشي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم  گروه

از . آيد  تنظيم پرسشنامه بعمل ميبرايپزشكي كرمانشاه 

ي مركز زحمات كارشناسان آموزش معاونت آموزش

  كمك دربراينيز ) ع(آموزشي درماني امام رضا

 . آيد عمل مي هگيري نهايت تشكر ب نمونه
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