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چکیده
یاز دانشجویان و ارتقاي ارزیابی شایستگی بالینی اطالعاتی ارزشمند در تنظیم اهداف آموزشی متناسب با ن:زمینه و هدف

سال دانشجویاندر این مطالعه شایستگی بالینی. دهدهاي آموزشی دانشگاهی در اختیار مسئولین قرار میکیفی فرایند
.چهارم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن در مقطع کارآموزي ارزیابی شده است

شایستگی بالینی کلیه دانشجویان سال چهارم دانشگاه علوم به ارزیابی 1390این مطالعه مقطعی، در سال : هامواد و روش
اي نامهها پرسشابزار گردآوري داده. هاي بالینی را گذرانده بودند، پرداخته استپزشکی گیالن که همگی دوره مهارت

و و آنالیز هاي آماري کاي دها از آزمونبراي تحلیل داده. هاي نه گانه دانشجویان پزشکی بودشامل بررسی شایستگی
.استفاده شدSPSSافزار در نرمواریانس
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مقدمه
بر شایستگی در حوزه آموزش پزشکی از آموزش مبتنی
ها برخوردار است و هدف آن افزایش قابلیتاهمیت وسیعی 

هاي دانش آموخته است تا بتواند او را در ارائه و توانایی
يهاطهیح]. 1[اي در آینده یاري رساند نقش حرفه

براينیازموردشایستگیعنوانبهکهپزشکیآموزش
استگرفتهقرارعمومیموافقتموردپزشکتربیت
مراقبتنظامازمناسبازاندچشمداشتن: ازندعبارت

کیفیتبهبخشیدنبهبودوگیرياندازهتوانایی،سالمت
ينحوهباآشنایی،پزشکیتیممدیریتتوانایی،مراقبت
پزشکبینارتباطبرقراريتوانایی،پیشگیرانهيهامراقبت

کارانجامتوانایی،فرديبینروابطدرمهارتوبیمارو
فناوريباآشناییواتاطالعکردنمدیریت، تیمی

،سیستمبرمبتنیدرمانیيهافعالیتمدیریت،اطالعاتی
گیريتصمیمتوانایی،اخالقیاصولبهپایبنديوآشنایی
مهارتباتوامانجام،شواهدواطالعاتبرمبتنی
گردوپژوهشانجامتوانایی،حرفهبامرتبطيهافرایند
وپایهعلومازفادهاستتوانایی،اطالعاتتحلیلوآوري

تحلیلاساسبرمراقبتانجامتوانایی،عملمقامدربالینی
.]2- 3[اثربخشی–هزینه
پزشکی،آموزشيهانظامدرمعموليهاچالشازیکی

طوره بباشد میدانشجویانبالینیشایستگیارزشیابی
بهنسبتبیرجندپزشکیکارورزاندستیابیمیزانمثال،
خوبحددربینیوحلقوگوشبخشآموزشیاهداف

درشاغلپرستارانبالینیصالحیتو ] 4[بوده است
را بوشهرپزشکیعلومدانشگاهبهوابستهيهابیمارستان

]. 5[اندکردهگزارشخوبسطحدرخودارزیابیروشدر
زمینهدرهرمزگان پرستاريآموختگاندانشهمچنین، 

قرارخوبوسطمتوحددربالینیيهامهارتکسب
]. 6[شتند دا

در برخی مطالعات، میان وضعیت توانمندي دانشجویان 
پزشکی و مهارتهاي عملی آنان با وضعیت مطلوب فاصله 
وجود دارد و یا اینکه دانش آموختگان با احساس 
بالتکلیفی، مبهم بودن آینده و نا امیدي،  دانشگاه علوم 

شایستگی بالینی ارزیابی]. 7-8[اند پزشکی را ترك نموده
تواند اطالعات ارزشمند و مهمی را در دانشجویان می

تنظیم اهداف آموزشی متناسب با نیاز دانشجویان فراهم 
هاي آموزشی کند که منجر به ارتقاي کیفی فرایند

لذا در این مطالعه، شایستگی بالینی . گردددانشگاهی می
رم کارآموزان دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سال چها

.تحصیل آنان، بررسی شد
هامواد و روش

مطالعه حاضر از نوع مقطعی بوده است که در سال 
گانه به ارزیابی شایستگی 9اي نامهبه کمک پرسش1390

بالینی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
جامعه مورد . گیالن در مقطع کارآموزي پرداخته است

مل کلیه دانشجویان شاي،شمارتمامصورتبهپژوهش 
پزشکیعلومدانشگاه 1386پزشکی سال چهارم ورودي 

Skill(هاي بالینی بودند که همگی آنان دوره مهارتگیالن

Lab (نامه مورد استفاده بر اساس پرسش. را گذرانده بودند
هاي الگوي برنامه آموزش مبتنی بر شایستگی دانشکده

ون و اهداف این پزشکی دانشگاه ایندیانا و دانشگاه برا
از طریق اعتماد علمی این ابزار،. مطالعه، تنظیم گردید

تعیین شده است r=85/0آزمون مجدد و با ضریب پایایی 
بخش اول : نامه مشتمل بر دو بخش استاین پرسش].9[

شامل اطالعات دموگرافیک و بخش دوم شامل اطالعات 
63شامل(گانه شایستگی بالینی 9هاي مربوط به حیطه

- 2برقراري ارتباط مؤثر با بیمار -1: که عبارتند از) سؤال
استفاده از علوم در -3هاي بالینی اولیهکسب مهارت

- 5یادگیري مادام العمر - 4اداره و درمان بیمار تشخیص،
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هاي اجتماعی زمینه- 6خود آگاهی و مراقبت از خود
-8استدالل و قضاوت اخالقی - 7هاي بهداشتی مراقبت

تشخیص نقش یک پزشک - 9حل اساسی مشکل و 
. اي بودحرفه

، 1=صفر، کمی=اصال: ها پنج درجه و داراي امتیازپاسخ
آوري پس از جمع. بودند4=و عالی3=، خوب2=متوسط

هاي آمار توصیفی و جداول ها با استفاده از روشداده
هاي آمار تحلیلی کاي دو و آنالیز واریانسفراوانی و روش

ها ، به تجزیه و تحلیل داده16نسخه SPSSافزار در نرم
% 95جهت برآورد نتایج از فاصله اعتماد . پرداخته شد

در اجراي این مطالعه اصول اخالقی و رازداري . استفاده شد
کنندگان در طرح مد نظر قرار گرفته و اعمال شرکت
.گردید
نتایج

ن و انحراف نفر با میانگی68نفر دانشجوي پزشکی، 77از 
از این تعداد .سال، وارد مطالعه شدند24±8/1معیار سنی 

. مرد بودند) نفر24% (3/35زن و ) نفر%44 (7/64
ها، بر شایستگی بالینی این دانشجویان، به تفکیک حیطه

حسب جنس و سن بر اساس آزمون کاي دو و آنالیز 
داري نداشتواریانس تفاوت آماري معنی

هاي مختلفهاي مورد بررسی در خصوص سؤاالت شایستگی در حیطهراوانی نظرات نمونهتوزیع ف- 1جدول 

عالی
یفراوان)درصد(

متوسط
یفراوان)درصد(

کم و اصالً
فراوانی) درصد(

حیطه

)4/54 (37 )1/44 (30 )5/1 (1 برقراري ارتباط مؤثر با بیمار
)2/13 (9 )9/80 (55 )9/5 (4 ههاي بالینی اولیمهارت
)8/11 (8 )5/76 (52 )8/11 (8 يریشگیپودرمانوصیتشخوتیدرهداعلومازاستفاده
)4/32 (22 )5/48 (33 )1/19 (13 العمرماداميریادگی
)4/32 (22 )5/48 (33 )1/19 (13 یشخصرشدوازخودمراقبتیخودآگاه

)25 (17 )5/51 (35 )5/23 (16 یبهداشتيهامراقبتیواجتماعجامعهيهانهیزمتیصالح
)25 (17 )5/51 (35 )5/23 (16 یاخالققضاوتواستدالل
)2/13 (9 )5/73 (50 )2/13 (9 حل مشکل
)5/26 (18 )3/60 (41 )2/13 (9 تشخیص نقش یک پزشک حرفه اي

نامه، در حیطه براساس سؤاالت موجود در پرسش
ورت به ص(عالی ، نتایج برقراري ارتباط مؤثر با بیمار

. بوده است) دانشجویان% 78در بیش از 3-4میانگین نمره 
استفاده از ، هاي بالینی اولیههاي اخذ مهارتدر حیطه

بیمار و درمان، یادگیري علوم در تشخیص، اداره
هاي خود آگاهی و مراقبت از خود، زمینه،العمرمادام

اجتماعی مراقبت بهداشتی و تشخیص نقش یک پزشک 
به (ره بیش از نیمی از دانشجویان متوسطاي، نمحرفه

) دانشجویان% 84در بیش از 2-3صورت میانگین نمره 
تنها در حیطه استدالل و قضاوت اخالقی بیش از . بود

به صورت (نیمی از دانشجویان نتایج ضعیفی داشتند
1جدول). دانشجویان% 68در بیش از 1-2میانگین نمره 

خصوصدریبررسموردياهنمونهنظراتیفراوانعیتوز
.دهدیمنشانرامختلفيهاطهیحدریستگیشاسواالت
بحث

داري بین سن و جنس با در این پژوهش ارتباط معنی
نتایج این . ها توسط دانشجویان مشاهده نشدکسب مهارت

مطالعه نشان داد در حیطه استدالل و قضاوت اخالقی، 
الینی دست دانشجویان به دیدگاه خوبی از شایستگی ب

ترین علت این موضوع ممکن است عدم مهم. اندنیافته
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مسئولیتی باشد که یک کارآموز درقبال بیمار احساس 
التحصیل کند که کمتر از یک کارورز یا پزشک فارغمی

هاي اساسی در رابطه با مسائل اخالقی شده، با چالش
باتوجه به اهمیت درك . بیماران برخورد داشته است

اخالقی و کاربرد مفاهیم آن در بالین و برخورد مالحظات 
هاي آموزشی مرتبط با شود که دورهبا بیماران، توصیه می

هاي این موضوع و انتقال تجربیات با استفاده از فناوري
هاي آموزش اخالق جدید یا شرکت در جلسات و کنگره

. پزشکی بیش از پیش در برنامه دانشجویان لحاظ گردد
العه نشان داد به طور کلی دانشجویان نتایج این مط

مورد بررسی، از شایستگی خوبی براي ورود به عرصه 
در مطالعه . انددرمان در بالین بیماران برخوردار بوده

Kazemi و همکارش شایستگی بالینی کارورزان در حد
صد زیادي از کارورزان توانایی مطلوبی نبوده است و در

هر زمانی که به آن نیاز بوده ها را در استفاده از مهارت
یکی از دالیل نتایج مطلوب مطالعه ما ]. 10[است نداشتند 

تواند گذراندن دوره کارگاه مهارتهاي بالینی توسط می
هاي بالینی که وجود دورهاز آن جایی. دانشجویان باشد

تواند در کاهش اشتباهات قبل از تماس با بیماران می
مؤثر بیماران درآینده نقش احتمالی دانشجویان و درمان

گذاري بیشتر روي به سزایی ایفا کند، می توان با سرمایه
هاي آموزشی، شایستگی بالینی کسب شده را چنین دوره

ها را نیز از تأثیر گسترش داد و سایر دانشجویان و دانشگاه
گیري از سایر مطالعات نیز بهره. ها آگاه نمودمهم این دوره

هاي ارزیابی مهارت بالینی و شیوههاي آموزش مهارت
دانشجو به ویژه قبل از ورود به محیط بیمارستان براي 
رعایت حقوق بیمار و نیاز دانشجو را امري ضروري دانستند 

]12 -11 .[Golalipour و همکارانش در بررسی میزان
هاي عملی دانشجویان پزشکی نشان دادند توانایی مهارت
ان پزشکی به صورت مدون هاي عملی در دانشجویمهارت

از افراد % 50کسب نتایج عالی بیش از ].13[نبوده است 
برقراري ارتباط مؤثر شرکت کننده در مطالعه در حیطه

هاي آموزش بالینی تواند بیانگر نقش بسیار مؤثر دورهمی
ها با در کاهش تنش دانشجویان و افزایش قدرت ارتباط آن

از سوي دیگر، باتوجه به این که دانشگاه . بیماران باشد
هاي گیالن از مراتب علمی متعدد و متنوعی در حیطه

نظیر اساتید مجرب متخصص و فوق (مختلف آموزش 
هاي گوناگون، دستیاران و پرسنل تخصص در رشته

) بیمارستان و همچنین کادر آموزشی وابسته به دانشگاه
اي مناسبی جهت آموزش براي برخوردار است، فض

کارآموزان و کارورزان این دانشگاه مهیا شده و نتایج 
مطلوب به دست آمده در این مطالعه نیز شاهد محکمی بر 

.باشداین مقوله می
نکته اشارهاینبهتوانمیپژوهشهايمحدودیتاز
يهاازیافتهکهنبودندامیدوارمربیانودانشجویانکهنمود

تکمیلبنابراین، بهشود،استفادهگیريتصمیمدرپژوهش
دقتاحتماالً درکهنبودند،مندعالقهزیادهانامهپرسش

اینمقطعی ارزشیابیماهیتدلیلبه.داردتأثیرهایافته
پذیريتعمیمآمدهدستبههايطرح پژوهشی، یافته

دارد، که پیشنهادقاطعيهاگذاريسیاستکمتري براي
انجام سالههمهنهادینهومستمرشکلبهرزشیابیشود امی

درهمچنین،.نمودکمکدورهبهبودبهبتوانتاپذیرد،
دردانشجوکهشایعغیربالینیيهاازمهارتبرخیمورد

شوددادهترتیبیگردد،میمواجهآنباکمتربالینیمحیط
بالینی، هايمهارتهايآزمایشگاهطریقازکه دانشجویان

.گیرندفرارانآ

گیرينتیجه
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دانشجویان مورد بررسی 
از شایستگی خوبی براي ورود به عرصه درمان در بالین 

.اندبیماران برخوردار بوده
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Background and Objective: Evaluation of clinical competency of medical students can give very useful

information to the authorities for setting educational aims according to student’s requirements and qualitative

promotion in the educational process. The present study has been evaluated the clinical competency of fourth-

year medical students.

Materials and Methods: This cross-sectional study has been done in 2011 to assess clinical competence of all

the fourth-year students of Guilan University of Medical Sciences, that all of them had passed the skills lab

course. Data-gathering tool was a questionnaire which assessed nine main competencies in medical students. All

data was analyzed by Chi-square and analysis variances by SPSS software.

Results: 68 students enrolled in the study with the mean age of 24-year old. In the field of effective

communication, 78% of students scored excellent. In the clinical skills, applying sciences as guidelines in

diagnosis and management of patients, lifetime learning, self-awareness, socio-medical affairs and understanding

the role of a professional physician fields, result in 84% of the students were average.Most of students had low

scores only in the field of ethical understanding and judgement. There was no significant relation in the clinical

competency of the different fields according to the age and sex.

Conclusion: Generally, the students in our study reached a reasonable level of competence in participating in

clinical treatment.
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