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  29/6/89: پذیرش مقاله،  15/4/89 : دریافت مقاله
دهد می تشکیل را آموزش پزشکی اساسی بخش ،پزشکی دانشجویان در هاي الزم مهارت  کسبو سازي توانمند:  مقدمه . 

عدم توانائی دانشجویان پزشکی . می دهد کاهشرا  آموزش از بخش این بازده و کارآیی بالینی، در آموزش مشکل گونه هر وجود
در ایـن راسـتا دانـشگاه هـاي علـوم      . و مشکالت آموزشی در دانشگاههاي کشور محسوب گردددر این زمینه می تواند از ضعفها     

  .  پزشکی کشور اقدام به راه اندازي مراکز آموزش مهارتهاي بالینی نموده اند
    دانـشجویان مقطـع  همـه  روي  پس آزمون بوده و بر - از نوع پیش آزمون   این مطالعه به صورت مداخله اي      : مواد و روش ها  

پس از طی  قبل از شروع دوره آموزشی و . مقطع کارورزي که قبال دوره فیزیوپاتولوژي را گذرانده بودند انجام شد   و  فیزیوپاتولوژي  
دوره آموزش تئوري و عملی در زمینه مهارتهاي اورژانس از قبیل سوند گذاري، آتل بندي، تزریقات و بخیه زدن، پرسشنامه اي دو               

در پایـان  . ي و همچنین سواالت مربوط به مهارتهاي بالینی اورژانس توسط هر دانشجو تکمیل گردیـد  بخشی شامل مشخصات فرد   
  .اطالعات وارد  نرم افزار کامپیوتري شده و آنالیز گردیدند

نفره  20 تصادفی نمونه یک در اولیه مطالعه از انجام پس ی آنئروائی محتوائی  پرسشنامه توسط اساتید صاحبنظر تائید شده و پایا 
  .محاسبه گردید 93/0  مقدار کرونباخ آلفاي همبستگی ضریب با محاسبه

  این تحقیق نشان داد که در کلیه اقدامات بالینی در اورژانس، اعم از سوند گذاري، تزریقات، بخیه زنی، آْتل بندي و              :  یافته ها
 عملی زیر نظر استاد مربوطه، در پس آزمون نمـرات  دیگر اقدامات ضروري اورژانس، دانشجویان پس از طی دوره آموزشی تئوري و 

  .بسیار مطلوبی در مقایسه با پیش آزمون کسب نمودند
    ایج این بررسی می توان گفت گذراندن دوره هاي آموزشی تئوري توام باعملی در زمینـه  تبا توجه به ن   : نتیجه گیري بحث و

عنا داري را در ارتقا سطح علمی و تصمیم گیري و اقدام به موقع و مناسب اورژانس هاي شایع بیمارستانی می تواند تاثیرات مثبت م 
  .دانشجویان پزشکی در هنگام مواجهه با بیماران نیازمند خدمات اورژانسی داشته باشد

 مهارتهاي بالینی، اورژانس، بیمارستان، دانشجوي پزشکی، خرم آباد: واژه هاي کلیدي  
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  مقدمه
 تربیـت    دانشکده هـاي پزشـکی،    یکی از رسالت هاي مهم    

است، به گونـه اي کـه دانـشجویا ن     متخصص و کارآمد  پزشکان
 و هـا نـه تنهـا دانـش کـافی در زمینـه  بیماری     دردوران تحصیل،  

 بلکـه در زمینـه   تـشخیص بیمـاري را داشـته باشـند،       چگونگی  
 تـا بتواننـد   مهارت هاي عملی نیز توانایی کافی را کسب نماینـد   

ه رتحصیل بیماران مختلـف  را بـه درسـتی  ادا         پس از فراغت از     
 توانائی انجام صحیح مهارتهـاي بـالینی و         به بیانی دیگر،  . نمایند

 یکی از نیازهاي اولیه و ضـروري بـراي فـارغ           اورژانسهاي رایج ،    
  .  )2 و1(می باشدالتحصیالن رشته هاي پزشکی 

 در  بـالینی  آمـوزش مناسـب در حیطـه    ریزي برنامهلذا، 

 ایـن  دانـشجویان  در هاي الزم مهارت  کسبو انمنديتو ایجاد

 و دهـد  مـی  تـشکیل  را آمـوزش پزشـکی   اساسی بخش رشته،
 ایـن  بـازده  و کارآیی بالینی، در آموزش مشکل گونه هر وجود

عـدم  همچنین  . )3( می نماید  مشکل را دچار آموزش از بخش
توانائی دانشجویان پزشکی در این زمینه مـی توانـد از ضـعفها و      

در این  . شکالت آموزشی در دانشگاههاي کشور محسوب گردد      م
راستا دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور اقدام به راه اندازي مراکز    
آموزش مهارتهاي بالینی نموده اند و در این مراکز شبیه سـازي            
شده با استفاده از موالژ،  ماکتهاي آموزشی و بیمار نمـا،  سـعی           

اسـب و بـا حـداقل اسـترس،          در فراهم نمودن محیطی امن ، من      
جهــت تــدریس و فراگیــري مهــارت هــاي بــالینی دانــشجویان   

  . گردیده است
مـوزش  آمطالعات انجام شده بـر روي نقـش ایـن مراکـز بر     

دانشجویان نیز نشان داده است که پـس از گذرانـدن ایـن دوره              
 افزوده بیمار با تماس از پیش عملی کارهاي موزشی  فراگیريآ

 شخصا آموزشها گونه این فواید مشاهده با یانو دانشجو شده تر

 بیمـار،  به فیزیکی آسیب کاهش روانی، تنش روحی کاهش در

 مؤثر ، عملی کارهاي خطرات و کاهش نفس به اعتماد افزایش

  . ) 5 و4(شده اند واقع
ماهیت حوادث اورژانسی و خطرنـاك بـه گونـه    علیرغم آن  

 ، و باشــداي اســت کــه نیازمنــد اقــدامات درمــانی ســریع مــی 
علیـرغم گذرانـدن    ی پزشـک  دانشجویانتحقیقات نشان می دهد 

هنـوز در برخـورد بـا    دوره مهارتهاي بـالینی در مراکـز مـذکور،        
  را که جان بیمار را تهدید می کند، آمادگی کافی         واقعی  شرایط
و این مـسئله مـی توانـد بـه دلیـل ضـعف دوره در           ) 6 ( ندارند

ــاده ســازي د  ــه مراکــز در آم ــه اینگون ــشجویان جهــت ورود ب ان
 ).7(بخشهاي بالینی باشد 

نظر به اینکـه تـاکنون در سـطح بـسیاري از دانـشگاههاي          
 علوم پزشکی لرستان مطالعـه اي       از جمله دانشگاه  علوم پزشکی   

بر روي میزان عملکرد واقعی دانشجویان پزشـکی پـس از پایـان      
هـاي  دوره فیزیوپاتولوژي وگذراندن دوره آموزشی در مرکز مهارت  

بالینی شبیه سازي شده، بر بالین بیمار واقعی انجام نـشده بـود،       
 مهارتهـاي   این پژوهش، با هدف بررسی تأثیر دوره آمـوزش        لذا  

 دانشجویان پزشـکی در برخـورد       عملکرد   اورژانس بر    بالینی در   
  . انجام گردیدبا بیماران اورژانسی

  مواد و روش ها
 پیش آزمون پـس      از نوع  این مطالعه به صورت مداخله اي     

و   دانشجویان مقطـع فیزیوپـاتولوژي     همه روي   آزمون بوده و بر     
مقطع کارورزي که قبال دوره فیزیوپـاتولوژي را گذرانـده بودنـد            

   .انجام شد
مرکــز مهارتهــاي  (  Skill Labموزشــی آسرفــصلهاي 

 گروههاي بـالینی تهیـه       مدیران  با هماهنگی و همکاري    ) بالینی
انس بر اسـاس    ژموزشی مربوط به اور   آي  فصلهاسرسپس  . گردید

موزشـی مـرتبط و   آوههـاي  رمشورت و نظر سنجی از مـدیران گ   
طبق فرم از قبل طراحی شده اي کـه حـاوي اطالعـات الزم در               
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خصوص عنوان مهارت بالینی، ساعات  مورد نیاز تدریس ، مربی           
متخصصین، پزشکان عمـومی، پرسـتاران و ماماهـاي      (پیشنهادي

تکمیـل  ، ، و نحوه ارزشـیابی دوره  ) اي اورژانس زموده بخشه آکار
و کتابچه تهیه شده از سرفصلهاي تهیـه شـده در اختیـار         گشته  

  .دانشجویان و اساتید قرار گرفت
ــان   ــین در پایــ ــوزش و همچنــ ــداي آمــ    ، دورهدر ابتــ

 بود، ی مورد نظر  موزشآسشنامه اي که مشتمل بر سرفصلهاي       رپ
میل گردیـد و در نهایـت   جهت ارزیابی دوره براي هر دانشجو تک   

در مورد هر دانشجو بعد از آموزش نسبت به نتـایج     نتایج حاصل   
  .ماري مناسب قرار گرفتآلیزهاي انآمورد قبل از آموزش 

در ایــن :   Skill Labموزشــی در آ نحـوه اجــراي دوره  
 نفره تقسیم شده و در هـر        4-5مرحله دانشجویان به گروههاي     

 گردیدته براي هر گروه برگزار       ساع 2 جلسه کالس    2 تا   1هفته  
   .و مهارتهاي بالینی تدریس شد

  گروههـاي : نحوه اجراي دوره در اورژانـسهاي بیمارسـتانی       
موزشـی تهیـه شـده را در    آ نفره از دانشجویان سرفصلهاي     6-5 

اورژانس و بر بالین بیماران بستري در اورژانس زیر نظـر مربیـان      
  . انجام دادند

: ه شـامل دو بخـش بودنـد        پرسشنامه هـاي طراحـی شـد      
 21بخش اول مشخصات فردي دانشجویان و بخـش دوم شـامل      

 سـوال  7: سوال در مورد اقدامات الزم در موارد اورژانسی شـامل      
 سوال در ارتباط با مهـارت  10در خصوص بررسی عالئم حیاتی،     

 سوال در خصوص مهارت بخیـه  4تزریقات  به روشهاي مختلف،  
 سـوال در  2 گذاشـتن،  NGTهارت     سوال  مربوط به م     2زدن،  

 سـوال در مـورد   2 گذاشتن،   CPRمورد مهارت ارزیابی بیمار و      
 سوال در خصوص مهارت اکـسیژن       2مهارت آتل بندي و بانداژ،      

   . سوال مربوط به مهارت تخلیه مثانه بود2دادن و
روائی محتوائی  پرسشنامه توسط اساتید صـاحبنظر تائیـد         

 نمونـه  یـک  در اولیـه  مطالعـه  اماز انجـ  ی آن پـس ئشده و پایا

 کرونبـاخ  آلفاي همبستگی ضریب نفره با محاسبه  20 تصادفی

 قبـل و  پرسشنامه بـراي هردانـشجو   .محاسبه گردید 93/0مقدار
بـا  تکمیـل گردیـده و      )  موزشـی آاجراي برنامه   ( بعد از مداخله    

فراوانی کلیـه  11 /5  نسخه SPSSاستفاده از برنامه کامپیوتري   
اسـتفاده از آزمـون    تعیین گردیده و بـا      مورد بررسی  متغیر هاي 

  . گردیدنالیز آمجذور کاي دو  نتایج 

  یافته ها 
  دانـشجوي   50مداخلـه اي کـه بـر روي             مطالعه  در این   

ــ  ــاتولوژي و کـــارورزي انجـ   م شـــد،اپزشـــکی مقطـــع فیزیوپـ
میانگین سنی افـراد   . دانشجویان دختر و بقیه پسر بودند      % 68  
  .  سال بود 5/22 6/0مطالعه د رمو

پاسخ اکثر دانـشجویان بـه پرسـشهاي مربـوط بـه عالئـم               
 ، مهـارت    NGTحیاتی، مهارت تزریقات، مهـارت بخیـه زدن ،          

ندي و ماساژ ، مهارت اکسیژن دادن و مهارت تخلیه مثانـه    بآتل  
بیمار قبل از مداخله آموزشی نادرست بود ولی پاسخ اکثـر آنهـا             

  ).1جدول شماره (بود پس از مداخله آموزشی درست 
اختالف بین نمـرات اکتـسابی دانـشجویان قبـل و بعـد از              

   ) .> p 01/0(مداخله از نظر آماري معنی دار بود 
 نقطـه اي دانـشجویان    5عالوه بر آن میانگین نمره لیکرت       

 NGT ، CPRدر زمینه مهارت تزریقات ، مهارت بخیـه زدن ،        
 برنامه آموزشی نسبت  مهارت تخلیه مثانه بیمار، پس از اجراي      و  

   > p) 05/0(به پیش ازمداخلـه بطـور معنـی داري بیـشتر بـود      
  ).2جدول شماره ( 
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باد سال آ عشایر خرم  آموزشی شهدايدر بیمارستاناقدامات ضروري اورژانسی به روشهاي مربوط به  دانشجویان پزشکی پاسخ -1جدول شماره 
  پیش و پس از آموزش 1386-1387تحصیلی 

  کسب شدهنمره   پس آزمون  پیش آزمون    
  )فراوانی(غلط   )فراوانی(صحیح   )فراوانی( غلط   )فراوانی(صحیح   

  نسبی  مطلق  نسبی  مطلق  نسبی  مطلق  نسبی  مطلق  اقدامات بالینی
  14 7  86 43  82 41  18 9  عالئم حیاتی

  28 14  72 36 84 42  16  8  مهارت تزریقات
  26 13  74 37  94 47  6  3  مهارت بخیه زدن

NGT 4  8  46 92 43 86 7 14  
CPR  2  4  48 96  39 78 11 22  

  16 8  84 42 94 47  6  3 مهارت آتل بندي و بانداژ
  24 12  76 38  92 46  8  4 مهارت اکسیژن دادن

 20 10 80 40 88 44 12  6 مهارت تخلیه مثانه

  
 نقطه اي دانشجویان پزشکی از 5 نمره لیکرت -2جدول شماره 

انس قبل و بعد از آموزش در بیمارستان ژ اورمهارتهاي بالینی
  1386 -1387 عشایر خرم آباد يآموزشی شهدا

                   نمره لیکرت
  اقدامات اورژانس

  پس آزمون  پیش آزمون

  4/4  15/2  مهارت تزریقات
  12/4  96/1  مهارت بخیه زدن

NGT 14/2  6/4  
CPR  15/1  24/3  

  1/4  59/1 مهارت تخلیه مثانه
01/0p< 

  بحث و نتیجه گیري
نجائیکه هدف از تربیـت دانـشجویان پزشـکی در همـه        آاز  

دنیا ،  تشخیص و درمان به موقع و مناسب بیماریهـا وکنتـرل و        
درمان صدمات وارده بوده و هر گونه سهل انگاري و یا تعلـل در           
اقدامات درمانی و بویژه اقدامات اورژانسی می تواند صدمات غیر          

مـرگ را بـه دنبـال داشـته باشـد،  مطالعـه        قابل جبران و حتی     
حاضر  با هدف بررسی تاثیر آموزش  مهارتهاي بالینی در محیط      
ــاطع    ــشجویان  مق ــرد دان ــاهی و عملک ــر آگ ــس ب ــی اورژان واقع
فیزیوپاتولوژي و کارورزي رشته پزشکی دانشگاه علـوم پزشـکی          

نتایج بدست آمده حـاکی از آن بـود کـه در            .  لرستان انجام شد  
هـاي مختلـف مهـارتی همچـون بررسـی عالئـم حیـاتی،        زمینه  

 ، مهـارت انجـام      NGTمهارت تزریقـات، بخیـه زدن، مهـارت           
CPR    ، تل بنـدي و بانـداژ، اکـسیژن دادن بـه بیمـارو              آ درست

تخلیه مثانه، اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان قبل از گذراندن          
خ موزشی مهارت هاي ذکر شده  در محیط اورژانس ، پاس          آدوره  

موزشـی مناسـب   آهاي غلـط داده و در عـوض پـس از مداخلـه         
توسط اساتید مربوطه بر بالین بیمار واقعی اکثر دانشجویان هـم           
در زمینه دانش تئوري و هم عملکرد هاي مهارتی  پاسخ درست         

  .و اقدام عملی صحیح به کار بسته بودند
بر اساس این نتایج می توان گفت هر چند کار بـا بیمـار نمـا             

 محیط شبه واقعی مرکز مهارتهاي بالینی دانشگاه هـا مـی توانـد          در
محیطی آرام و تقریبا مناسب براي فراگیري اولیه اقـدامات مهـارتی             
بالینی باشد، اما از آنجائیکه  دانشجویان با بیمـاران واقعـی  مواجهـه        
نمــی شــوند و حــساسیت زمــان تــصمیم گیــري و اقــدام درســت  

فتـد در مرحلـه عمـل بـر بـالین بیمـار         جا نمی ا   هااورژانسی براي آن  
واقعی داراي موارد اورژانـسی مختلـف، تـصمیم گیـري و اقـدام بـه                
درمان مشکل بوده و الزم اسـت کلیـه دانـشجویان پـس از سـپري                
نمـودن دوره الزم در مرکـز مهارتهــاي بـالینی زیــر نظـر مدرســین     
مجرب در محیط واقعی اورژانس و بر بالین بیمـار واقعـی اقـدام بـه                

 .گیري تئوري و عملی مهارت هاي اورژانس نمایدارف
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مطالعه الي و تنگ بر روي دانشجویان رشـته پزشـکی  در     
هنگ کنک نیز که یک مطالعه مداخله اي پیش و پـس آزمـون              
ــه     ــشجویان در زمین ــسابی دان ــرات اکت ــه نم ــشان داد ک ــود ن   ب
 آگاهی هاي پزشکی آنها پس از اجراي برنامه آموزشی بـه طـور        

  .)8( ري  بیشتر از مرحله پیش مداخله بوده استمعنی دا
در مطالعه احمدي نژاد و همکارانش نیز به ضرورت فرایند          

موزشـها تاکیـد   آموزش مهارتهاي بالینی و ارزیابی مستمر ایـن       آ
  ).9(  گردیده است

 همچنین در مطالعه انجام شده توسط امینـی و همکـاران        
 میـزان توانـائی     بر روي نظر کارورزان رشته پزشکی در خصوص       

تـل بنـدي، لولـه    آ تکنیک بـالینی پایـه ماننـد         20 در انجام    آنها
 اعالم گردیده است که دانشجویان تـوان خـود را      هگذاري، و غیر  
 تکنیک  بدون نظارت مستقیم استادان ضـعیف    20در انجام این    

ارزیابی نموده اند و اعالم داشته اند که مهارت اکثر کارورزان در            
  ).10(  ناکافی بوده است اغلب تکنیک ها

موزش آدر مطالعه پاتل و همکارانش در نیوزیلند نیز تاثیر          
 لوله تراشه گذاري  را       و ند گذاري و پروسیجر بالینی از قبیل س     6

 دانـشجوي پزشـکی ســال دوم   33بـر میـزان دانـش و عملکـرد     
ــد و نتــایج مطالعــه   ــاثیر مثبــت آنهــابررســی نمودن مــوزش آ ت

ر را در محـیط هـاي بیمارسـتانی و     ظـ نمهارتهاي بـالینی مـورد      
   .)11(توسط اساتید خبره نشان داد 

در مطالعـه اي کـه جــانگر و همکـارانش بـر روي دو گــروه از     
دانشجویان رشته پزشـکی انجـام دادنـد، تـاثیر آمـوزش مهارتهـاي              

کلینیکـی   زمون  عملیآنمرات  زمون تستی وآبالینی بر روي نمرات    
 نـشان  هـا نتایج تحقیـق آن . رسی گردیددر  دو گروه مورد و شاهد بر      

  مــوزش عملــی دیــده بودنــد نمــرات آداد کــه در دانــشجویانی کــه 
دانـشجویانی کـه صـرفا    (عملکرد هاي بالینی نسبت به گروه شـاهد     

 بیـشتر بـود   ) >P 05/0(بـه طـور معنـا داري        )تئوري خوانده بودند  
)12.(  

  یک ماههمطالعه فاتحی و همکاران نیز تاثیر دوره آموزشی
اورژانس بر مهارتهاي عملی دانشجویان پزشکی مقطع کـارورزي       

  ). 6(در برخورد با موارد اورژانسی را مثبت و ضروري اعالم نمود 
در بررسی انجام شده بر روي گروهی از دانشجویان پزشکی 
دانشگاه ژنو و گروهی از دانشجویان دانشگاه ارتش در سوئیس که 

عملکردهـاي بـالینی در   موزشی تئـوري و همچنـین   آدوره هاي   
اورژانس در دو گروه  مورد ارزیابی قرار گرفتند اعالم گردید کـه       

زمون پس از طی آدر هر دو گروه از دانشجویان نمره اکتسابی از      
موزشی  مربوطه به طور معنا داري افزایش یافـت و البتـه          آدوره  

این افزایش نمره تئوري و عملی در دانشجویان پزشکی دانشگاه           
 همچنین نتایج  ).13( یشتر از دانشجویان دانشگاه ارتش بودژنو ب

بررسی لیدل و همکاران نشان داد که حتی برگزاري دوره هـاي            
آموزشی کوتاه مدت می تواند باعث افزایش توانمندي دانشجویان 

  ).  14( خواهد شد هادر عملکردهاي بالینی آن
گفت  نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر می توان    نظر به 

ــی تئــوري و    ــدن دوره هــاي آموزش ــی در زمینــه   گذران عمل
اورژانسهاي شایع بیمارستانی می توانـد تـاثیرات معنـی داري را      
در ارتقاء سطح علمـی دانـشجویان داشـته باشـد بلکـه تـصمیم            

ري و اقدام به موقع و مناسب را براي آنها در هنگـام مواجهـه        یگ
لـذا  .  مـی آورد  واقعـی در محیطهـاي اورژانـسی فـراهم        با بیمار 

پیشنهاد می گردد همه دانـشجویان پزشـکی پـس از طـی دوره       
فیزوپاتولوژي زیر نظر اسـاتید مجـرب دوره آموزشـی تئـوري و             

  . عملی مهارتهاي بالینی اورژانسی را سپري نمایند

  قدردانی تشکر و 
 نویــسندگان مراتــب قــدردانی خــود را از معاونــت تحقیقــات   

زیزانـی کـه بـه نحـوي در انجـام ایـن             فناوري دانشگاه و کلیه ع    
  . اعالم می دارند. تحقیق یاري نمودند
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