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  0411چهارم دی  ی /هفته846 ی /شمارهو نهم  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 02/11/1011تاریخ چاپ:  01/7/1011تاریخ پذیرش:  7/1/1011تاریخ دریافت: 

  

  در یجراح و یداخل یهاگروه در یبستر های بخش در ینیبال آموزش به نسبت کارآموزان دگاهید

 اصفهان یپزشک علوم دانشگاه

 
 3یبیاد مانیپ ،2دیام اطهر ،1ینبو یعل

 
 

دهیچک

 يهاموجود آموزش در بخش تيوضع یحاضر با هدف بررس پژوهش. کنند یم کسب یو جراح خلیدا يها چرخشخود را در  يگيرديا بيشترين یپزشکان عموم :مقدمه

 .شود کمک آموزشمکان و شخص آموزش دهنده، به بهبود  نينقاط قوت و ضعف و بهتر نييتا با تع شد انجام انيدانشجو دگاهياز د یجراح و یداخل يهاگروه در يبستر

در دو گروه  1987-82 یليهدف متشکل از کارآموزان سال تحص ي . جامعهديگرد)س( اصفهان انجام  يالزهرا مارستانيکه در ب بود یمقطع نوع از مطالعه نيا :هاروش

و انحراف  نيانگيها به صورت مداده سپس. ديگرداز ابزار محقق ساخته استفاده  ،هاداده يآورجمع يشدند. برا قيتحقوارد  دسترس درروش  به کهبود  یو جراح یداخل
 و تعداد )درصد( گزارش شد. اريمع

  یگروه داخلگانه در هر دو هفت يها مهارتبه  یابيدرصد دست نيانگيم نيشتريدرصد(. ب 61: يید )درصد پاسخگويگرد ليتکم مورد 150نامه، پرسش 061از  ها:افتهی

 به(، 97/19 ± 00/06) ی( و جراح01/09 ± 21/01) یدر هر دو گروه داخل یابيدرصد دست نيبود و کمتر يريگحال(، مهارت شرح85/56 ± 82/07) ی( و جراح71/62 ± 60/01)
و  نيتمر زين یعمل يهامهارت يبرا. بود ماريب نيبال بر و استاد ،یعمل يها مهارت جزء به ها مهارت تمامآموزش  يو مکان برا فرد نيتر. مناسبافتياختصاص  یعمل يها مهارت
 مناسب شناخته شد. نيکارآموزان در بال یشخص ي تجربه

 رسدیم نظر به. باشدیم «یعمل يها مهارت» طهيح به مربوط جينتا نيتر نييپا و بود نييپا ینيبال آموزش مختلف يها طهيح در مهارت به یابيدست زانيم :یریگجهینت

 يهاشاخص قيدق نييتع جهت شتريب مطالعات انجام. دارد مختلف يها طهيح در کارآموزان مهارت شيافزا در را نقش نيشتريب استاد، توسط و ماريب نيبال بر آموزش
 .گرددیم احساس کارآموزان توسط ینيبال يها مهارت به یابيدست زانيم بر مؤثر

 یپزشک انيدانشجو ؛یجراح ؛یداخل ؛پزشکیآموزش  :یكلید گانواژ

 
 در جراحی و داخلی هایگروه در بستری های بخش در بالینی آموزش به نسبت كارآموزان دیدگاه .پيمان اديبی اطهر، اميد علی، نبوي :ارجاع

 .206-290(: 602) 98 ؛1011 اصفهان پزشکی دانشکده مجله. اصفهان پزشکی علوم دانشگاه

 

 مقدمه

 یکند تا دانش نظرر یم فراهم دانشجو یبرا را فرصت نیا ینیآموزش بال

 از مراقبرت  برای که یمتنوع یعمل و یروان ،یهای ذهنخود را به مهارت

 دیر با طیمحر  نیر (. آمروزش در ا 1) دیر نما لیتبرد  اسرت،  ضروری ماریب

 جراد یا و شررفت یپ جهرت  در و انیدانشرجو  یریادگی یازهاین بر متمرکز

 (.2) باشد ینیبال یهامهارت در آنان یستگیشا به نانیاطم

 نماز بیشترینهسرتند کره    ییهرا از جمله گررو   یو جراح خلیدا

 یسپرهررا بخش نیررا در ،بالینی زشموآ ی دور  لطودر  انیدانشررجو

 ن،یهمچنرر افتررد. یاتفررام مرر  هررادر آن یگیردیا بیشترین و دشو می

شروند  یمواجه م نیرابیمابا  بیشتر ند یدر آ یپزشک یرشته انیدانشجو

 یپزشرک  آمروزش  یبرنامره (. 3انرد ) هرا تجربره کررد    گرو  نیکه در ا

 مقراطع،  نیر ا از یکر ی. شرود  یمر  هیارا مقطع چند در رانیا در یعموم

 یپزشرک  علرو   دانشگا  در یکارآموز یدور . است یکارآموز ی دور 

 در هرا چررخش . است یاکسترن و یودنتیاست یدور  دو شامل اصفهان

 اطفرال  و زنران  جراحی، داخلی، اصلی یها گرو  در یودنتیاست یدور 

ماننرد   ییهرا  در گررو   یاکسرترن  یدور  در هرا چررخش . افتد یم اتفام

 مقاله پژوهشی
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 تواند یو دانشجو م شود یو... انجا  م یاورولوژ ،ینیو حلق و ب گوش

نظر مستقیم پزشك معالج یا دسرتیار مسرلول بیمرار، بره اقردامات       ریز

 مراقبتی بپردازد.  

بره   دیر با یآموزشر  یبرنامره مد، اآموزش کار كیبه  دنیرس یبرا

 یینقاط ضعف و قوت آن شناسرا  وو بازنگری  یابیصورت مداو  ارز

یابی که شهای ارز(. یکی از روش4) ابدیارتقا  ،هاشود و با رفع کاستی

ا از نظررات   اسرتفاد   د،یتروان بره نترایج منطقری رسر     طریق آن مری از 

 .  باشدینفع یعنی دانشجویان، کارورزان و... مهای ذی گرو 

 کره دهرد  مری  نشران  موضرو   نیر مطالعات انجا  شد  مرتبط برا ا 

وجرود دارد. از مشرکالت عمرد      ینیدر آموزش بال یمشکالت متعدد

چرون بهرا نردادن بره     همبه عواملی  توانیمدانشجویان  ینیآموزش بال

آموزش بالینی، عد  دسترسی کافی به مربیان بالینی، فقردان همراهنگی   

هرا،  های بالینی دانشکد  و امکانرات در بیمارسرتان  آموزش نیمناسب ب

مناسب نبودن زمان الز  برای تماس با هر مورد بیماری بررای تمررین   

ن آمروزش نظرری و   ها در محیط برالینی، عرد  یکپرارچگی بری    آموخته

را  ینیآموزش بال تیفیک مشکالت، نی(. وجود ا5-7بالینی اشار  کرد )

 شود.یم یریادگیبه اهداف  انیدانشجو یابیو مانع دست دهدیمکاهش 

له در امرر آمروزش   أمسر  نیر ا یبراال  تیر با توجه به اهم ن،یبنابرا

کره   اسرت  یضررور  ،سالمت جامعه ی حوز  در آن ریثتأ و انیدانشجو

نقراط ضرعف و    ،ینیآموزش بال اکنون تیوضع یجهت بررس یپژوهش

 یبستر یهابخش در یآموزشراند  طیدر مح موجودقوت آن و موانع 

 یپزشک علو  دانشگا  در ییدانشجو یکارآموزان در مرحله دگا یاز د

مختلرف مرلثر    یهاطهیح سنجشمناسب و  یآمار ی جامعه با اصفهان

 یو داخلر  یجراحر  تیر و برا اهم  یاصرل در دو گرو   ینیبال آموزشبر 

 یهرا حلرا  ی هی آموزش با ارا ی و یش نیتا بتوان به بهتر ردیگ صورت

 .افتی دست یدیمف

 

 هاروش

کرارآموزان   دگا یر د یبررسکه به منظور  بود یمقطع نو  ازمطالعه  نیا

در  یو جراحر  یداخل یهاگرو  یبستر یها در بخش ینیبه آموزش بال

هردف، کرارآموزان    ی. جامعهشد انجا اصفهان  یدانشگا  علو  پزشک

 یالزهررا  مارسرتان یب یو جراحر  یداخلر  یهرا بخش یودنتیاست یدور 

 یرشرته  انیبودند )دانشجو 1387-89 یلی)س( اصفهان در سال تحص

در  انیدانشرجو  ی هی(. کل1384 مهرو  1383بهمن  یهایورود یپزشک

 وارد ،داشرتند  را طرر  به شررکت در   لیکه تما ها یورود نیدسترس ا

از  کردنرد،  لیکه ناقص تکم یافراد یها فر نفر( و  262شدند ) قیتحق

 خارج شد. پژوهش

 اسرتفاد  محقرق سراخته    فرر  از ابرزار   ،اطالعات یآورجمع یبرا

از جملره سرن،    كیر اطالعرات دموگراف  یحاو فر . قسمت اول دیگرد

 یو مرا  چنرد  کرارآموز    یآموزشر  یدور  نی، معدل، نا  آخرتیجنس

هرا شرامل آمروزش    فیکه رد داشت فیرد 7ستون و  5 فر  نیابود. 

آمروزش اسرتدالل    ،یکر یزیف ینره یحال، آموزش معامهارت اخذ شر 

 آمروزش  ،یاحرفره  اخرالم  آموزش ،یعمل یهاآموزش مهارت ،ینیبال

و آمروزش   یروند درمان یرسانو اطال  ماریخبر بد به ب ی هیارا ینحو 

 .  بود یو مال یو مقررات ادار نیقوان

راهرو  مار،یب نیمناسب بودن مکان )شامل بال زانیم ،در ستون اول

 3تا  صفر یبر اساس نمر  تیآموزش هر فعال یو سالن کنفرانس( برا

برره عنرروان  1 ینمررر  و مکرران نیتررربرره عنرروان مناسررب 3 ی)نمررر 

کره برا     یدر صورت صفر ی نمر  آخر در و آموزش مکان نیتر نامناسب

شرد. در سرتون    پرسرش ( دیآموزش در مکان مورد نظر مخرالف هسرت  

راهررو و سرالن کنفررانس( از     مرار، یب نیدو ، سهم هر مکان )شامل بال

 ،. در سرتون سرو   دیر گردال لآموزش اجرا شد  به صورت درصرد سر  

به مهارت مورد نظر بره نسربت مطلروم )مرورد انتظرار       یابیدست زانیم

 سلال. در ستون چهار  از کارآموز شد د یپرسدرصد  122شجو( از دان

انجرا    یتوسط چره کسر   تیفعال نیبه نظرتان بهتر بود آموزش ا»شد: 

ساس ا بر که( یبهداشت کارکنان، کارورز ار،ی)شامل استاد، دست ؟شدیم

 شرد کره   د یپرس ی. در قسمت بعدشد یم داد  پاسخ 3تا  صفر ینمر 

از چره   یدر حالرت واقعر   یرانرد آموزشر   نیا یط شد  محققآموزش 

 کارکنران ، کرارورز  ار،یشد  است؟ )شامل اسرتاد، دسرت   افتیدر یافراد

پاسرخ برر اسراس درصرد      و( یشخصر  ی مطالعه ،یکالس، همیبهداشت

 ترا  برود  شرد   درخواسرت  انیدانشرجو )از  گرفرت  قرار سنجش مورد

 (.  برسد درصد 122 به قسمت نیا یدرصدها مجمو 

 از نفررر 5 نظررر بررا یفرریک صررورت برره ابررزار نیررا ییمحترروا یرریروا

 انجرا   یبرا. دیگرد یبررس ینیبال آموزش و یپزشک آموزش متخصصان

 در ابرزار  مرورد  در را خرود  نظررات  که شد درخواست هاآن از کار، نیا

 انیر ب هرا  هیر گو وضرو   و برودن  یضرور بودن، مرتبط ،یسادگ با ارتباط

 .دیگرد اعمال قیتحق میت دییتأ با شد  افتیدر نظرات. ندینما

نفرر از کرارآموزان    5 اریفر  در اخت ،یصور ییروا دییأت منظور به

ها در هنگرا   اصفهان قرار داد  شد و نظرات آن یدانشگا  علو  پزشک

ابرزار برا محاسربه     ییای. پادیگرداعمال  قیتحق میت دییتأ با ابزار لیتکم

 (.α=  72/2شد ) یابیارز Cronbach's alpha بیضر

ابررزار  ،یو جراحرر یداخلرر یآموزشرر ی دور در روز آخررر هررر  

ها در مرورد  آن به و گرفت قرار کارآموزان اریها در اختداد  یآور جمع

از  شرد داد   نانیاطم هاآن به ن،یهمچن. شد داد  حیپژوهش توض هدف

 یهیر و کل شرد استفاد  نخواهد  هاآن یابیمطالعه در ارزش نیاطالعات ا

 آگاهانره  تیرضا سپس. ماند خواهد محرمانه کنندگان شرکت اطالعات

 .دیگرد یآورجمع ها نامهپرسش ل،یو پس از تکم دیگرد اخذ

 یهرا و داد  اریر و انحرراف مع  نیانگیر به صورت م یکم یهاداد 
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برا اسرتفاد  از    هرا داد . شرد و درصرد گرزارش    تعدادبه صورت  یفیک

  25 ینسرررخه  SPSS افرررزار در نرررر   Independent t آزمرررون

(version 25, IBM Corporation, Armonk, NYمورد تجز )و  هی

 نظرر  در یداریبره عنروان سرطح معنر     P < 25/2قرار گرفرت.   لیتحل

 .شد گرفته

 

 هاافتهی

و  یداخلر  یهانفر از کارآموزان گرو  154 یحاضر با همکار ی مطالعه

انجا  شرد   1387-89 یلی)س( در سال تحص الزهرا مارستانیب یجراح

 و  هرا  خرانم  را انکرارآموز  ازنفرر   95درصد(.  62: یی)درصد پاسخگو

داشرتند و در   16 معدل نیانگیم که دادند لیتشک انیآقا را آناننفر  68

 بودند.   یکارآموز 6تا  1 یهاما 

گانره در هرر   هفت یها مهارتبه  یابیدرصد دست نیانگیم نیشتریب

 بره ( 85/56 ± 89/27) ی( و جراح71/69 ± 64/21) یدو گرو  داخل

 گررو   دو هرر  در یابیدسرت  درصرد  نیو کمتر یریگحالشر  یطهیح

 طررهیحبرره  (44/26 ± 37/13) ی( و جراحرر22/23 ± 91/22) یداخلرر

ها درصد طهیح ی اختصاص داشت. در همه یعمل یها آموزش مهارت

 اختالف نیا و بود یاز جراح شتریب یمهارت کارآموزان در گرو  داخل

 ینحرو   آموزش و یا حرفه اخالم آموزش جزء به ها طهیح یهمه در

 (.1)جدول  بود دار یمعن بد خبر یهیارا

 

 دیدگاه از گانههفت هایبه مهارت یابیدرصد دست یانگین. م1جدول 

 جراحی و داخلی هایگروه کارآموزان

 به مهارت یابیدست                      

 یطهح یگروه جراح یگروه داخل P مقدار

 آموزش اخذ شرح 99/96 ± 98/27 71/68 ± 64/21 *003/0
 حال

آموزش مهارت  60/46 ± 83/19 91/60 ± 41/26 *004/0
 یزیکیف ی ینهمعا

آموزش استدالل  60/46 ± 79/22 89/99 ± 68/23 *031/0
 ینیبال

 یهاآموزش مهارت 44/26 ± 37/13 20/23 ± 81/20 *012/0
 یعمل

آموزش اخالق حرفه 77/47 ± 61/41 71/48 ± 94/29 860/0
 یا

 ی هیارا ی آموزش نحوه 78/33 ± 90/17 43/39 ± 99/28 760/0
 یرسانخبر بد و اطالع

 یروند درمان

و  ینآموزش قوان 02/14 ± 40/24 99/26 ± 01/21 *004/0
 یمقررات ادار

 P < 25/2در سطح  داریمعنی*

 گزارش شد  است. یارانحراف مع ± یانگینبر اساس م هاداد 

 یهرا طره یسرهم ح  نیشرتر یب بیر بره ترت  ،یو جراحر  یدر گرو  داخل

 ،ینیاسررتدالل بررال ،یکرریزیف ی نررهیمهررارت معا حررال،اخررذ شررر  آمرروزش

 یرسران خبر بد و اطال  ی هیارا ی نحو  ،یااخالم حرفه ،یعمل یها مهارت

گررو    درسرهم آمروزش    نیشتریبود، اما ب ماریب نیدر مکان بال یروند درمان

مربروط بره سرالن     و یو مقرررات ادار  نیآمروزش قروان   ی طهیدر ح یداخل

سرهم   ،هرا طره یح ی بود. در همه ماریب نیبال زین یدر گرو  جراح وکنفرانس 

 گرزارش  یاز داخلر  شرتر یب یدر گرو  جراح نیآموزش کارآموزان در مکان بال

هرا  داد  نیر با ا آموزش،ها با مکان طهیح نیارتباط ب یدربار  نظر اظهار. دیگرد

 (.2)جدول  نبود داریمورد معن چیدر ه P مقدارو  ستین ریپذامکان

 ی نررهیمعا مهررارتآمرروزش  یکررارآموزان برررا ،یدر گرررو  داخلرر

و آموزش  یعمل یهامهارت آموزش ،ینیآموزش استدالل بال ،یکیزیف

و  دانسرتند  آموزش مکان نیتررا مناسب «ماریب نیبال» ،یااخالم حرفه

 یرسران خبر بد و اطرال   ی هیارا یآموزش نحو  ،یریگحالشر  یبرا

 «سرالن کنفررانس  » زین یو مقررات ادار نیقوان آموزشو  یروند درمان

هرا  طره یح یو در همره  نمودنرد  عنروان مکان آمروزش   نیتررا مناسب

 را کسب کرد. ازیامت نیکمتر «راهرو»

 مهرارت  ،یریر گحرال شرر   یکرارآموزان بررا   ،یدر گرو  جراحر 

 یااخالم حرفره  ،یعمل یهامهارت و ینیاستدالل بال ،یکیزیف ی نهیمعا

 نیبرال » ،یروند درمران  یرسانخبر بد و اطال  ی هیارا ی و آموزش نحو 

و  نیقروان  آموزش یو برا دانستند آموزش مکان نیتررا مناسب «ماریب

 عنروان مکان آمروزش   نیتررا مناسب «سالن کنفرانس» ،یمقررات ادار

. در شرد  داد  ازیر امت نیکمترر  «راهررو »ها بره  طهیح یو در همه کردند

و  «سرالن کنفررانس  »در  یکر یزیف ی نره یمعا مهارتموزش آ یهاطهیح

 ،«ماریب نیبال»در  یاموزش اخالم حرفهآو  یعمل یهاموزش مهارتآ

 .شدمشاهد   یو جراح یداخل یها گرو  نیب یداریتفاوت معن

کرارآموزان در   ،یکر یزیف ینهیحال و معاآموزش شر  یطهیدر ح

 آمروزش  فررد  نیترر اسرتاد را مناسرب   ،یو جراحر  یهر دو گرو  داخل

 یداخلر  گرو هر دو  در استاد از یریادگی زین عمل در و دانستند دهند 

کرارآموزان   ،یداخلر  گرو در  اما داشت، را یفراوان نیشتریب یجراح و

و تجربره   نیتمرر را از  یریادگی نیشتریب ،یکیزیف ینهیمعا یطهیح در

 (.3)جدول  کردند کسب یشخص

کرارآموزان در هرر دو گررو      ،ینیآموزش استدالل بال یطهیدر ح

و  نددهنرد  دانسرت    آموزش فرد نیتراستاد را مناسب یو جراح یداخل

 یجراحر  و یداخلر  گررو   از اسرتاد در هرر دو   یریادگیر  زیر در عمل ن

 خود اختصاص داد.  بهرا  یفراوان نیشتریب

 ،یداخلر  گررو  کرارآموزان در   یعملر  یهاآموزش مهارت یطهیدر ح

 عنروان دهنرد     آموزش فرد نیتراستاد را مناسب ،یجراح گرو و در  اریدست

 ی و مطالعرره نیتمررر»از  طررهیح نیرردر عمررل کررارآموزان در ا امررا نمودنررد،

 .داشتند را یریادگی نیشتریب یو جراح یداخلدر هر دو گرو   «یشخص
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 انو همکار علی نبوی  ینیبال آموزش به نسبت کارآموزان دگاهید

 829 1400چهارم دی  ی/ هفته648ی / شماره 39سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

 جراحی و داخلی هایکارآموزان گروه یدگاهگانه از دهفت یهااز حوزه یکهر  یمکان آموزش به ازا تناسب و سهم. 2 جدول

 یطهح مکان آموزش سهم آموزش مکان سهم P مقدار
  یگروه داخل

 *(یارانحراف مع ± یانگین)م

  یگروه جراح

 *(یارانحراف مع ± یانگین)م

 یجراح گروه

 درصد( نیاتگی)م

 داخلی گروه

 (درصد نیاتگیم)

  

 حالآموزش اخذ شرح ینبال 90/92 63/47 20/2 ± 08/1 12/2 ± 94/0 660/0

 راهرو 79/17 82/17 71/0 ± 79/0 86/0 ± 81/0 990/0

 کنفرانس سالن 79/29 86/32 94/1 ± 89/0 22/2 ± 99/1 400/0

آموزش مهارت  ینبال 62/74 69/63 71/2 ± 61/0 42/2 ± 97/0 090/0

 راهرو 29/8 49/11 44/0 ± 92/0 48/0 ± 76/0 790/0 یزیکیف ی ینهمعا

 سالن کنفرانس 12/17 48/17 28/1 ± 98/0 90/0 ± 00/1 **040/0

 ینیاستدالل بالآموزش  ینبال 84/92 69/46 09/2 ± 06/1 00/2 ± 02/1 780/0

 راهرو 19/19 07/19 21/1 ± 09/1 04/1 ± 96/0 380/0

 سالن کنفرانس 07/32 84/30 02/2 ± 82/0 94/1 ± 11/1 680/0

 یهاآموزش مهارت ینبال 98/63 76/27 44/2 ± 99/0 92/1 ± 33/1 **020/0

 راهرو 98/3 19/4 31/0 ± 61/0 39/0 ± 99/1 800/0 یعمل

 سالن کنفرانس 74/9 69/6 76/0 ± 79/0 67/1 ± 86/9 960/0

 یاآموزش اخالق حرفه ینبال 00/99 06/37 34/2 ± 04/1 83/1 ± 20/1 **020/0

 راهرو 79/13 96/21 02/1 ± 99/0 41/1 ± 19/1 070/0

 سالن کنفرانس 29/27 87/27 81/1 ± 19/1 72/1 ± 27/1 700/0

 ی هیارا ی آموزش نحوه ینبال 87/94 92/30 78/1 ± 21/1 99/1 ± 32/1 420/0

روند  یرسانخبر و اطالع

 یدرمان

 راهرو 12/16 89/29 09/1 ± 13/1 28/1 ± 19/1 290/0

 سالن کنفرانس 00/19 36/21 36/1 ± 26/1 64/1 ± 27/1 290/0

و  ینآموزش قوان ینبال 79/49 10/13 07/1 ± 21/1 76/0 ± 04/1 120/0

 راهرو 07/7 82/9 99/0 ± 89/0 86/0 ± 07/1 110/0 یمقررات ادار

 سالن کنفرانس 82/24 09/19 73/1 ± 26/1 62/1 ± 28/1 690/0
 P < 25/2در سطح  داریمعنی**. باشدمی 3 از مقدار این مبنای*

 

خبرر   ی هیارا یآموزش نحو  ،یاآموزش اخالم حرفه یطهیدر ح

 ،یو مقرررات ادار  نیو آمروزش قروان   یروند درمران  یرسانبد و اطال 

 فرد نیتراستاد را مناسب ،یو جراح یکارآموزان در هر دو گرو  داخل

هرر دو   در اسرتاد  از یریادگیر  زیر و در عمرل ن  نددهند  دانست  آموزش

 .داشترا  یفراوان نیشتریب یجراح و یداخلگرو  

 یریادگیر و  یکر یزیف ی نهیمعا یطهیدر ح «استاد»از  یریادگی زانیم در

 قیر از طر یریادگیر و  یعملر  یهرا مهرارت  یطره یدر ح «هرا یکالسهم»از 

خبر برد و   ی هیارا یآموزش نحو  یطهیدر ح «یشخص ی و مطالعه نیتمر»

و  یدو گررو  داخلر   نیبر  یداریمعنر  تفراوت  ،یرونرد درمران   یرساناطال 

 .شدمشاهد   یجراح

 ینره یمعا آمروزش  یهرا طره یح در دهنرد ،   آموزش فرد تناسب نظر از

 یاز کارکنران بهداشرت   یعمل یها آموزش مهارت ار،یاز استاد و دست یکیزیف

خبرر   ی هیر ارا ی از استاد، آموزش نحرو   یا و کارورز، آموزش اخالم حرفه

از  یادار مقرررات  و نیاز استاد و آموزش قروان  یروند درمان یرسان و اطال  بد

 .بود دار یمعن تفاوت و یداخل گرو  از شتریب یجراح گرو  در اریدست و استاد

 بره  آمروزش  مکران  و دهنرد    آمروزش  فررد  نقش یبررس رامونیپ

)بره   کرارآموز  نظرر  از مناسرب  مهرارت  تحقق شرط به و توأ  صورت

 برود،  افتره ی تحقرق  درصرد  75 از شیبر  مهارت به یابیدست اگر یعبارت

(، داشرت؟  آمروزش  در را نقش نیشتریب یمکان چه در یکس چه آنگا 

 .است شد  هیارا 4 جدول در جینتا

 اسرتدالل  ،یکیزیف ینهیمعا ،حال)اخذ شر  هاطهیح یآموزش همه در

رونرد   یرسران اطرال   و بد خبر یهیارا ینحو  ،یاحرفه اخالم ،ینیبال

استاد، در  یعمل یها ( به جزء مهارتیو مقررات ادار نیدرمان و قوان

 یها طهیح در تفاوت نیا که داشت را نقش نیشتریب مار،یب نیمکان بال

اداری و  مقرررات  و نیقروان  آموزش ،یکیزیف ی نهیمعا مهارت آموزش

 عملری  هرای  مهرارت  ی حیطه در. بود دار معنی بالین مکان آموزشی در

 نقرش  بیشرترین  «بیمار بالین» در کارآموزان «شخصی مطالعه و تمرین»

 نبود. دار معنی که به خود اختصاص داد را
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 انو همکار علی نبوی دیدگاه کارآموزان نسبت به آموزش بالینی 

 830 1400چهارم دی  ی/ هفته648ی / شماره 39سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

 جراحی و داخلی هایگروه کارآموزان دیدگاه از آموزشی ییطهاز فرد در هر ح یادگیری یزان. تناسب فرد آموزش دهنده با م3 جدول

 افراد از یادگیری              دهنده آموزش فرد تناسب       

 P مقدار داخلی گروه جراحی گروه P مقدار *داخلی گروه *جراحی گروه فرد حیطه

 مهارت آموزش
 حالشرح اخذ

 270/0 96/32 ± 99/22 00/37 ± 47/19 110/0 39/2 ± 89/0 60/2 ± 81/0 استاد
 710/0 77/19 ± 61/19 79/18 ± 17/14 180/0 90/1 ± 03/1 19/2 ± 97/0 دستیار

 410/0 19/8 ± 28/9 79/6 ± 47/10 980/0 99/0 ± 10/1 10/1 ± 00/1 کارورز
 890/0 60/1 ± 84/3 90/1 ± 83/4 460/0 60/0 ± 79/2 27/0 ± 71/0 بهداشتی کارکنان

 290/0 49/9 ± 37/9 79/7 ± 88/6  کالسیهم
 620/0 17/26 ± 96/22 29/28 ± 63/24 شخصی ی مطالعه و تمرین

 مهارت آموزش
 فیزیکی ی معاینه

 **020/0 89/28 ± 32/22 00/38 ± 83/19 **<001/0 23/2 ± 93/0 87/2 ± 46/0 استاد
 830/0 46/19 ± 29/17 12/20 ± 99/17 **010/0 92/1 ± 98/0 37/2 ± 97/0 دستیار
 110/0 94/7 ± 08/10 79/4 ± 08/8 890/0 09/1 ± 09/1 12/1 ± 99/0 کارورز

 620/0 79/0 ± 01/3 90/0 ± 20/2 690/0 10/0 ± 49/0 07/0 ± 26/0 بهداشتی کارکنان
 620/0 69/8 ± 69/10 79/7 ± 24/7  کالسیهم

 440/0 14/32 ± 99/24 62/28 ± 98/24 شخصی ی مطالعه و تمرین
 استدالل آموزش

 بالینی
 110/0 98/39 ± 62/24 62/42 ± 28/17 990/0 71/2 ± 67/3 79/2 ± 49/0 استاد

 830/0 29/16 ± 61/13 79/16 ± 32/12 290/0 89/1 ± 09/1 10/2 ± 00/1 دستیار
 080/0 07/6 ± 83/8 90/3 ± 79/9 160/0 29/1 ± 94/2 60/0 ± 99/0 کارورز

 900/0 98/0 ± 01/4 90/1 ± 83/4 460/0 11/0 ± 97/0 09/0 ± 22/0 بهداشتی کارکنان
 990/0 74/6 ± 76/9 62/7 ± 69/6  کالسیهم

 680/0 28/30 ± 09/27 37/28 ± 26/19 شخصی ی مطالعه و تمرین
مهارت آموزش

 عملی های
 920/0 90/13 ± 69/29 90/16 ± 26/23 100/0 03/1 ± 21/2 69/1 ± 39/1 استاد

 720/0 93/9 ± 94/19 79/10 ± 71/19 240/0 12/1 ± 19/2 99/1 ± 08/1 دستیار
 940/0 90/6 ± 63/17 79/6 ± 41/17 **010/0 63/0 ± 03/1 10/1 ± 99/0 کارورز

 280/0 62/9 ± 99/24 12/9 ± 98/12 **030/0 77/0 ± 19/1 29/1 ± 27/1 بهداشتی کارکنان
 **030/0 29/4 ± 29/11 00/9 ± 91/12  کالسیهم

 190/0 61/27 ± 18/37 37/36 ± 02/39 شخصی ی مطالعه و تمرین
 اخالق آموزش

 ایحرفه
 940/0 29/40 ± 11/29 42/43 ± 30/27 **030/0 49/02 ± 97/0 80/2 ± 46/0 استاد

 490/0 34/18 ± 69/17 12/16 ± 19/17 790/0 90/1 ± 01/1 99/1 ± 98/0 دستیار
 290/0 98/7 ± 99/9 62/9 ± 26/7 300/0 04/1 ± 08/1 89/0 ± 86/0 کارورز

 740/0 49/2 ± 61/9 12/2 ± 41/9 180/0 33/0 ± 79/0 92/0 ± 81/0 بهداشتی کارکنان
 260/0 62/9 ± 47/9 79/7 ± 03/12  کالسیهم

 290/0 00/17 ± 94/24 29/22 ± 66/29 شخصی ی مطالعه و تمرین
 ینحوه آموزش

 و بد خبر ی ارایه
 روند رسانیاطالع

 درمانی

 110/0 92/42 ± 19/39 29/33 ± 63/27 **010/0 36/2 ± 09/1 80/2 ± 91/0 استاد
 310/0 83/17 ± 01/0 87/18 ± 67/20 330/0 99/1 ± 12/1 79/1 ± 00/1 دستیار
 290/0 39/9 ± 83/10 90/3 ± 01/21 980/0 96/0 ± 90/0 69/0 ± 73/0 کارورز

 200/0 92/2 ± 20/8 79/9 ± 06/19 970/0 39/0± 78/0 39/0 ± 69/0 بهداشتی کارکنان
 370/0 64/4 ± 37/9 29/3 ± 13/9  کالسیهم

 **040/0 94/16 ± 66/30 98/28 ± 92/32 شخصی ی مطالعه و تمرین

 و قوانین آموزش
 اداری مقررات

 240/0 09/24 ± 29/34 92/31 ± 06/34 **< 001/0 23/1 ± 26/1 20/2 ± 12/1 استاد
 340/0 42/8 ± 12/16 29/11 ± 39/16 **010/0 86/0 ± 10/1 39/1 ± 09/1 دستیار
 190/0 60/3 ± 97/7 79/1 ± 00/9 190/0 60/0 ± 96/0 40/0 ± 94/0 کارورز

 460/0 19/3 ± 79/11 79/1 ± 00/9 770/0 80/0 ± 01/0 87/0 ± 26/1 بهداشتی کارکنان
 970/0 99/2 ± 19/6 00/2 ± 09/2  کالسیهم

 070/0 94/13 ± 42/30 29/24 ± 40/37 شخصی ی مطالعه و تمرین
 P < 25/2در سطح  داریمعنی**. باشدمی 3 از مقدار این مبنای*

 .است شد  گزارش معیار انحراف ± میانگین اساس بر هاداد 
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 انو همکار علی نبوی  ینیبال آموزش به نسبت کارآموزان دگاهید

 831 1400چهارم دی  ی/ هفته648ی / شماره 39سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

 . نقش فرد آموزش دهنده و مکان آموزش به صورت توأم و به شرط تحقق مهارت مناسب از نظر کارآموزان4جدول 

  ± میانگین فرد حیطه

 معیار انحراف

 ± میانگین مکان P مقدار

 معیار انحراف

 P مقدار

 آموزش
 اخذ مهارت

 حالشرح

 *020/0 08/98 ± 77/23 بالین 130/0 90/37 ± 29/26 استاد
 390/0 14/19 ± 28/13 راهرو 370/0 91/21 ± 61/14 دستیار
 110/0 47/26 ± 11/81 کنفرانس سالن 140/0 14/10 ± 21/12 کارورز

    *009/0 0 بهداشتی کارکنان
    660/0 92/8 ± 49/9 کالسیهم

    210/0 90/22 ± 98/19 شخصی ی مطالعه و تمرین
 آموزش

 مهارت
 ی معاینه

 فیزیکی

 *020/0 20/79 ± 11/29 بالین *030/0 40/39 ± 13/29 استاد

 940/0 20/12 ± 02/17 راهرو 920/0 20/19 ± 93/16 دستیار
 *010/0 60/8 ± 03/12 کنفرانس سالن 390/0 40/8 ± 73/7 کارورز

    870/0 80/0 ± 76/2 بهداشتی کارکنان
    230/0 40/6 ± 00/7 کالسیهم

    210/0 80/29 ± 77/21 شخصی ی مطالعه و تمرین
 آموزش
 استدالل

 بالینی

 840/0 00/49 ± 71/24 بالین *040/0 76/46 ± 21/26 استاد
 960/0 76/16 ± 74/10 راهرو *003/0 00/29 ± 11/13 دستیار
 *030/0 77/22 ± 92/19 کنفرانس سالن 070/0 82/8 ± 10/9 کارورز

    070/0 94/2 ± 60/9 بهداشتی کارکنان
    810/0 76/6 ± 89/7 کالسیهم

    *<001/0 82/9 ± 63/9 شخصی ی مطالعه و تمرین
 آموزش
 هایمهارت

 عملی

 320/0 80 بالین 920/0 00/19 استاد

 990/0 10 راهرو 780/0 00/19 دستیار

 880/0 10 کنفرانس سالن 600/0 00/19 کارورز
    700/0 0 بهداشتی کارکنان

    100/0 00/29 کالسیهم
    990/0 00/30 شخصی ی مطالعه و تمرین

 آموزش
حرفه اخالق

 ای

 690/0 00/47 ± 74/39 بالین 070/0 86/91 ± 07/33 استاد
 920/0 33/19 ± 07/19 راهرو 130/0 33/11 ± 60/10 دستیار
 970/0 00/27 ± 03/24 کنفرانس سالن 140/0 33/10 ± 41/11 کارورز

    700/0 00/3 ± 27/9 بهداشتی کارکنان
    380/0 66/8 ± 29/10 کالسیهم

    190/0 33/10 ± 02/13 شخصی ی مطالعه و تمرین
نحوه آموزش

 ی ارایه ی
 و بد خبر

 رسانیاطالع
 درمانی روند

 140/0 14/91 ± 23/23 بالین *009/0 90/62 ± 30/31 استاد
 970/0 97/23 ± 09/22 راهرو 980/0 21/13 ± 36/11 دستیار
 400/0 64/24 ± 40/22 کنفرانس سالن 130/0 92/8 ± 41/10 کارورز

    660/0 90/2 ± 09/9 بهداشتی کارکنان
    700/0 39/9 ± 99/7 کالسیهم

    110/0 89/7 ± 92/8 شخصی ی مطالعه و تمرین
 آموزش

 و قوانین
 مقررات

 اداری

 *009/0 33/98 ± 78/39 بالین *030/0 16/94 ± 37/31 استاد

 610/0 00/9 ± 47/9 راهرو 960/0 16/9 ± 20/10 دستیار
 190/0 66/36 ± 33/40 کنفرانس سالن *030/0 16/9 ± 97/14 کارورز

    270/0 90/7 ± 80/8 بهداشتی کارکنان

    *020/0 90/7 ± 12/6 کالسیهم
    790/0 33/13 ± 16/8 شخصی ی مطالعه و تمرین

 P < 25/2در سطح  داریمعنی*
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 ،یعملر  یهرا  مهرارت  آموزش جزء به ها طهیح ی همه آموزش در

 مرار یب نیبال بر شتریب را ها آموزش نیا و داشت را نقش نیشتریب استاد

 .است نمود  هیارا

 

 بحث

در  ینیآمروزش برال   اکنرون  تیوضرع  یبا هدف بررسر  حاضر پژوهش

از  یجراحر  و یداخلر  یبستر یهامختلف در آموزش بخش یاهطهیح

نشان  جیاصفهان انجا  شد. نتا یکارآموزان دانشگا  علو  پزشک دگا ید

گانره در هرر دو   هفرت  یهرا مهارت به یابیدست درصد نیشتریداد که ب

درصرد   نیو کمترر  یریگحالشر  یطهیر حد ،یو جراح یگرو  داخل

اسرت کره    بود در هر دو گرو   یعمل یهامهارت ی طهیحدر  یابیدست

 ازباشرد.  یمر  طهیح نیا در آموزش بهبود جهت یشتریتوجه ب ازمندین

 یهرا حوز  درسهم آموزش  نیشتریب ،یآموزش مکان سهم یبررس نظر

مربوط به مکران   یو جراح یشد  در هر دو گرو  داخل اجراگانه  هفت

 . دیسهم آموزش در مکان راهرو عنوان گرد نیو کمتر نیبال

 یدرصد مهرارت کرارآموزان در گررو  داخلر     ،هاطهیح ی در همه

 زانیر دهنرد  برا م    . از نظرر تناسرب فررد آمروزش    بود یاز جراح شتریب

 گرو  دو هرکارآموزان  ،یآموزش یها طهیح ی همهاز فرد، در  یریادگی

 زیر فررد دانسرتند و در عمرل ن    نیترر استاد را مناسب یو جراح یداخل

را  یفراوانر  نیشتریبدر هر دو گرو   ماریب نیدر بال واز استاد  یریادگی

 گررو  کارآموزان در  ،یعمل یهاآموزش مهارت یطهیاما در ح داشت،

 آمروزش  فررد  نیتراستاد را مناسب ،یجراح گرو و در  اریدست ،یداخل

 ومطالعه »از  طهیح نیدر عمل کارآموزان در ا اما نمودند، عنواندهند   

 بهرا  یریادگی نیشتریب گرو در هر دو  ماریب نیدر بال «یشخص نیتمر

 .داد اختصاص خود

گانره در   هفرت  یهرا  به مهارت یابیدست درصدحاضر  ی در مطالعه

که لزو   داد نشان را ینییپا یهانیانگیم یو داخل یجراح گرو  دو هر

 قیر تحق جینترا . دهرد  یمر  نشان را یآموزش یندهایفرا یبهبود در همه

نسربت بره    ینگرش کارورزان پزشک ی نهیپور و همکاران در زمنیحس

اصرفهان نشران    یدر دانشگا  علو  پزشرک  یجراح ی آموزش در دور 

داد که میانگین آموزشی آنان بسیار پایین و غیر قابل قبول برود  اسرت   

 نیر ا. باشرد یمر  سرو هرم  حاضرر  پژوهش یهاافتهیبا  ی( که به نوع9)

 صرورت  نره یزم نیر الز  در ا یهرا مداخلره  کره دهد ینشان م موضو 

 .است نگرفته

 یهرا طهیدر روند آموزش و ح کهنشان داد  حاضر ی مطالعه جینتا

 نیشرتر یبعد از اسرتاد ب  توانند یم ارانیکه دست نیمختلف آن، با وجود ا

 فرا یا آمروزش  در یانردک  سرهم  امرا  ،ندباشر سهم را در آموزش داشرته  

 و ارانیدسرت  ادیر ز یمشرلله  لیر دل بره  توانرد  یمر  موضو  نیا. اند کرد 

بره علرت    ن،یو همچنر  تر نییپا یها آموزش رد  یبرا هاآن کم فرصت

 جینترا . باشرد  یآموزشر  یهامارستانیب در آموزش به درمان بودن مقد 

نظررات   ی نره یزم در همکراران  و یراقیگرک یمقطع -یفیتوص قیتحق

 یآموزشر  یها مارستانیب ارانیدست آموزش تیکارورزان در مورد وضع

 وقرت  ارانیدست کهنشان داد  اصفهان یها در دانشگا  علو  پزشکآن به

 از بهترر  تواننرد  یکره مر   یدر حرال  کننرد   یم صرف آموزش یبرا یکم

 پرژوهش  یهرا افتهی( که با 8) باشند میسه آموزش امر در یفعل طیشرا

 .  داشت مشابهت حاضر

 در استادان از یریادگی زانیم نیانگیم حاضر، یبررس جینتا اساس بر

 ازمنرد ین س،یتردر  در آنران  یهرا  مهارت و است نییپا مختلف یها طهیح

 کره  یزیر تبر یرملکر یامو  یزاهد ی مطالعه جی. نتاباشدیم ارتقا و یابیارز

 ی دور  انیدانشرجو  دگا یاز د یآموزش پزشک یاثربخش یبررس هدف با

 یرو برررو  تهررران یدانشررگا  علررو  پزشررک یعمرروم یپزشررک یدکتررر

شران داد  نانجا  گرفت،  لیتحص به شاغل یپزشک پنجم سال انیدانشجو

لرزو  بهبرود    س،یتردر  یها تیتعامل در آموزش و فعال نییپا نیانگیکه م

( کره برا   12) کنرد  یرا طلب مر  استادان یها مهارت یانوا  تعامل و ارتقا

 .باشدیم راستاهمحاضر  قیتحق یهاافتهی

و  تیر کم یو همکاران که با هردف بررسر   یفیشر پژوهش جینتا

 ینیمقطرع برال   یپزشرک  انیدانشرجو  دگا یر از د ینیآموزش برال  تیفیک

 ینیبرال  یها آموزش مهارت انیدانشجونشان داد که  شد، انجا  اسوجی

 در(. 11کردنرد )  یابیر نرامطلوم ارز  یو جراح یداخل یها را در گرو 

 یآموزشر  یهرا گررو   یابیارزشر  هردف  با همکاران و یلیوک یمطالعه

 آمروزش  تیوضرع  کره  دیر گرد مشخص زین کاشان یآموزش مارستانیب

 یکارگرا  آموزشر   یبه برگرزار  ازیمطلوم است و ن مهین هاگرو  شتریب

( برا  11-12) قرات یتحق نیر ا جی( که نترا 12استادان وجود دارد ) یبرا

 دگا یر د رسرد  یمر  نظرر  بره . داشرت  مطابقت حاضر پژوهش یهاافتهی

 و مختلرف  یادانشگاهه در ینیبال ی دور آموزش به نسبت انیدانشجو

 در گرفتره  صرورت  یهرا  تیفعال و نبود  مطلوم متفاوت یها زمان در

و  ینر یام یمطالعه جینتا. است نبود  یکاف ینیبال آموزش بهبود یراستا

 علرو   دانشرگا   آموختگران دانرش   دگا یر د یهمکاران با هدف بررسر 

 یعموم یساله آموزش پزشک 7 یدور  تیفیک مورد در رازیش یپزشک

 تیدر وضرع  یعمروم  یپزشرک  ینیآمروزش برال   تیر فینشان داد کره ک 

داشرت.   رتیحاضر ملا قیتحق یهاافتهی( که با 13قرار دارد ) یمطلوب

 نرره)و  آموختگرراننظررر دانررش  یعلررت تفرراوت ممکررن اسررت بررسرر

 .باشد( لیتحص نیح انیدانشجو

 یابیارزشر  هردف  برا  کره  همکراران  و پرور  انیر فرز پژوهش جینتا

تهرران انجرا     یدانشگا  علو  پزشرک  یو کارورز یکارآموز یها دور 

آمروزش   یاختصاص داد  شد  برا یکیزیف ینشان داد که فضا د،یگرد

افراد از آموزش  یتمندیبا رضا یدار یدهند ، ارتباط معن  و فرد آموزش

 . نبود همسو حاضر یمطالعه یهاافتهی( که با 14ندارد ) ینیبال
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 هرا،  طره یح یهمه در کارآموزان یریادگی زانیحاضر، م یبررسدر 

 یهرا افتره ی برا  جینترا  نیر ا کره  دیگرد یابیکمتر ارز انتظارشان زانیاز م

 هردف  با هاآن پژوهش( همسو بود. 15و همکاران ) Schiller قیتحق

 دگا یر از د کاگویشر  یپزشرک  علرو   دانشرگا  در  یولروژ یآموزش راد

 یسلال را بررسر  نیکه در آن محققان ا دیگرد انجا  زیربرنامه رانیمد

 یربرداریتصرو  ریتفسر  یبررا  مناسرب  طرور  بره  رانیفراگ ایکردند که آ

را در  ینقص قابرل تروجه   و ؟شوندیم آماد  کارورز عنوان به یپزشک

 یربرداریو مهرارت تصرو   ریتصاو ریها نسبت به انتظاراتشان در تفسآن

 (.15) کردند ییشناسا

سرنجش   بابه نسبت مناسب و  یآمار ی با جامعه حاضر ی مطالعه

 تیو با اهم یاصلدر دو گرو   ینیبال آموزشمختلف  یاصل یهاطهیح

 یارتقرا  جهرت  یکراربرد  یهرا افتره یانجا  شد کره   یو داخل یجراح

 برودن  محردود  قروت،  نقراط  نیر ا کنرار  دراز آن کسب شرد.   آموزش

 یهرا تفراوت  ن،یهمچنر  و هرا  گررو   یتمام نه و گرو  دو به کارآموزان

 قیتحق ضعف نقاط از تواند یم گرو ، دو کارآموزان انیم نشد  یبررس

له در امرر آمروزش   أمسر  نیا ادیز تیبا توجه به اهم ،حال نی. با اباشد

اسرت   یضررور  ،سرالمت جامعره   ی حروز   در آن ریثترأ  و انیدانشجو

 از یگرر ید اتیبا در نظر گرفتن ضرور نهیزم نیدر ا یشتریمطالعات ب

 ینیالبر  یها( و در گرو سیمدرس و مکان تدر ءجز ه)ب ینیبال آموزش

  یموزان انجرا  شرود و حتر   کرارآ  از یشتریبا پرسش از تعداد ب و گرید

 

مختلف با موضو  مشابه انجا  داد  یهارا در استان هاپژوهشتوان یم

 .کرد سهیرا با هم مقا آمد  دست به جیو نتا

 

 یریگجهینت

کرارآموزان، در هرر دو    دگا یر حاضر نشان داد کره از د  یمطالعه جینتا

 ءهررا )برره جررزطررهیح ی و در همرره یو داخلرر یجراحرر یبسررتربخررش 

نقرش را در   نیشرتر یب «مرار یب نیبرال »در  «اسرتاد »(، یعملر  یها مهارت

 ی و مطالعره  نیتمرر » زین یعمل یهامهارت یطهیو در ح داردآموزش 

 خررود بررهنقررش را  نیشررتریب «مرراریب نیبررال»کررارآموزان در  «یشخصرر

 برر  مرلثر  مروارد  ترر قیر دق نییجهت تع شود یم شنهادی. پداد اختصاص

 برر  سرپس  و ردیگ صورت مشابه قاتیتحق ان،یدانشجو ینیبال آموزش

 ینردها یفرا بهبرود  منظرور  بره  یامداخلره  یهرا پرژوهش  ج،ینتا اساس

 .شود انجا  ینیبال آموزش

 

 یو قدردان تشکر

 برا  یعمروم  یدکترر  مقطع ینامهانیپا از برگرفته حاضر یمطالعه

 ،IR.MUI.MED.REC.1398.362و کد اخرالم   387491 یشمار 

 یمرال  تیحما تحت و باشدیم اصفهان یپزشک علو  دانشگا  مصوم

 .شد انجا  دانشگا  نیا
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Abstract 

Background: General practitioners acquire most of their learning in internal and surgical departments. The 

purpose of this study was to determine the current status of education in these departments from the students` 

point of view to help improve clinical education. 

Methods: This was a cross-sectional study conducted in Alzahra hospital in Isfahan, Iran. The target population 

consisted of clerkships in two departments of internal medicine and surgery in the academic year of 2017-2018. 

A researcher-made tools was used to collect data, and after completion by the clerkships, data were reported 

descriptively. Quantitative data were reported as mean ± standard deviation and qualitative number (percent). 

Findings: Out of 260 questionnaires, 154 were completed (response rate of 60%). The highest mean percentage of 

achievement of clinical skills in both internal (68.71 ± 68.71) and surgical (56.95 ± 27.98) groups was history 

taking, and the lowest in both internal (20.81 ± 23.20) and surgical (26.44 ± 13.37) groups was practical skills. The 

most suitable person/place to teach all the skills, except the practical skills, was the teachers/on the bed, and for the 

practical skills, was practice and personal experience/on the bed. 

Conclusion: The level of clinical skills acquisition is not desirable, and the lowest results are related to practical 

skills. It seems that bedside teaching by the clinical teachers has played the most important role in increasing the 

skills of clerkship in various fields. Further studies are needed to determine the exact factors affecting the 

achievement of clinical skills. 
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