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آموزش درمانگاهی با رویکرد فراگیر محوری و ...
آزاده ابراهیم زاده ،7خیرالنساء رمضان زاده
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تاریخ پذیرش40/70/40:

چکیده
مقدمه :عدم توجه به توانمندسازی دانشجویان پزشکی در برخورد با بیماران و مدیریت درمان یکی از چالشهای مهم در اممر آمموزش
بالینی است ،یکی از دالیل وضعیت نامطلوب آموزش پزشکی در کشور را میتوان در مدلها و الگوهای کنونی آموزش پزشکی جسمججو
کرد .در حال حاضر نظام آموزش پزشکی ایران الگوی گروه محور ) (Department- Basedاست .بنابراین دانشجویان نمیتوانند بمه ومور
مسجقل در فرایند درمان وارد شوند .لذا این پژوهش با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان در مورد آموزش درمانگماهی بما رویکمرد فراگیمر
محوری براساس مدل  SNAPPSوراحی و اجرا گردید.
ترم مجوالی ،با پرسشنامهای محقق ساخجه (در 1حیطه) دیدگاه دانشجویان ارزیمابی گردیمد .جامعمه آمماری کلیمه دانشمجویان پزشمکی
کارآموز و کارورز دانشگاه علوم پزشکی بیرجند که در  1نیمسال تحصمیلی ( 49-49و  )41-49وارد بخمش عومونی شمدند ( 471نومر).
دادهها پس از جمعآوری با اسجواده از شاخصهای آمار توصیوی و آزمون tو از وریق نرمافزار آمماری  SPSSممورد تجزیمه تحلیمل قمرار
گرفت.
یافتهها :نجایج نشان داد که اجرای مدل  SNAPPSاز نظر  49درصد دانشجویان باعث افزایش دانش و  90/9درصد باعث بهبود نگرش
و  47/9درصد آنان باعث بهبود عملکرد میشود و  97/1درصد دانشجویان مدل SNAPPSرا به ممدل سمنجی و رایمج آمموزش تمرجی
دادند .همچنین نجایج نشان داد که بین دیدگاه دانشجویان در مورد افزایش دانش و بهبود نگرش براساس جنسمیت توماوت معنمیداری
وجود ندارد ولی در مولوه مهارت و ترجی این روش بین دانشجویان دخجر و پسر تواوت معنیدار وجود داشت ( .)P> 7/70نجایج نشمان
داد که بین دیدگاه دانشجویان در مورد تاثیر مدل  SNAPPSو مقطع تحصیلی تواوت اماری معنیداری وجود ندارد اما در ترجی مدل
 SNAPPSبین دانشجویان مقطع اسجاژری و اینجرنی تواوت معنیدار مشاهده شد (.)P> 7/70
نتیجهگیری :با توجه به نجایج این پژوهش در رابطه با کیویت آموزش درمانگاهی ،اسجواده از الگوهایی که بجواند دانشجو را بطور
مسقی در درمان درگیر نماید ،ضروری میباشد و کاربرد مدل SNAPPSبه عنوان یک مدل دانشجو محور در آموزش درمانگاهی
پیشنهاد می گردد.
کلید واژهها :آموزش ،مهارت های بالینی ،دانشجویان

مقدمه
در کشور ما نیز مثل سایر نقاط جهان ،گسمجرش دانشمگاههما و
بهبود کیویت آموزش به عنوان یکی از ملزومات توسعه کشمور
در نظر گرفجه شده اسمت و حاصمل آن رشمد قابمل تموجهی از
دانشآموخجگان دورههای مخجلف علمی و نیز تولیمدات علممی
در سالهای اخیر میباشد ( .)4در این میان رشجه پزشکی یکی
از حرفههای پیچیده و دشواری است که نقش مهمی در ارتقماء
سالمت جامعه ایوا مینماید ،و دسجیابی به این هدف نیمازمنمد
آن است کممه نیروهای تمربیت شممده در ومی دوران آمموزش
حداکثر کارایی ،دانش و مهارت الزم را برای حرفه آینده خود
* نویسنده مسئول :خیرالنساء رمضانزاده ،دانشجوی دکجرای برنامهریزی درسمی دانشمگاه
بیرجند  ،مرکز تحقیقات عوامل اججماعی موثر بمر سمالمت ،دانشمگاه علموم پزشمکی بیرجنمد،
بیرجند ،ایرانKh.ramazanzade@bums.ac.ir .
آزاده ابراهی زاده ،گروه عوونی ،مرکز تحقیقات هپاتیت ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.
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کسب کنند .میتوان به قطعیت اذعان نمود که آموزش بمالینی
مه ترین دوره جهت تربیت پزشکانی دارای صالحیتهای الزم
میباشد .آموزش بالینی به وورکلی و آمموزش درمانگماهی بمه
عنوان جزیی از آموزش بالینی میتواند در جایگاه یک محیطی
خالق ،امکان آموزش و یادگیری ویف وسیعی از بیماریها و
بهداشت جامعه و موقعیت مجنوع آموزشی را در اخجیار
دانشجویان به عنوان فراگیران قرار دهد ( .)9،4مطالعمهای کمه
در سممال  4947در دانشممگاه علمموم پزشممکی بیرجن مد بممر روی
477نور دانشجوی پزشکی انجام شد نشان داد کمه بمه ترتیمب
 09درصد و  00درصد از دانشجویان اثر آموزش درمانگاهی را
در رابطه با تقویت احسماس پزشمک بمودن و احسماس ارتبماط
نزدیممک بمما بیمممار را در حممد خمموب ارزیممابی کردنممد ( )9کممه
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روشها :این پژوهش از سری تحقیقات نیمه تجربی به شیوه پس آزمون برای یک گروه بود .پمس از آمموزش بما ممدل  SNAPPSدر 1

] [ DOI: 10.18869/acadpub.rme.8.3.17

آموزش درمانگاهي با رویكرد فراگیر محوری براساس مدل SNAPPS

آموزش درمانگاهی با رویکرد فراگیر محوری و ...

S - Summarize the Case
N - Narrow the Differential
A - Analyze the Differential
P - Probe the Preceptor
P - Plan Management
S - Select an Issue for Self Directed Learning

برای این منظور فراگیر باید بیماران را به اسجاد در قالمب ذیمل
معرفی نماید :شرد حال و معاینه فیزیکی را خالصه و دو یا سه
تشخیص افجراقی محجممل مطمرد کنمد ،بما مقایسمه و بررسمی
تناقضات ،تشخیص افجراقیها را تحلیل نماید ،از مدرس دربماره
نکات دشوار و رویکردهای مخجلف به بیمار پرسش کنمد ،بمرای
رسیدگی به مشکالت بیمار برنامهریزی و یک مورد مربموط بمه
بیمار معرفی شده را برای یادگیری خود جوش انجخماب نمایمد
( .)49از جمله پژوهشهایی که بررسمی ایمن ممدل پرداخجنمد
میتوان بمه پمژوهش  Wolpawو همکمارانش ( )9779کمه بمه
مقایسه مدل  ،SNAPPSآمموزش بمازخورد (بما کنجمرل زممان)
() )feedback training (controlling for trainingtimeو مدل
سنجی و رایج ( )sual-and-customary instructionاشاره کمرد،
آنان  11دانشجو را در سه گمروه بمه صمورت تصمادفی تقسمی
کردند و در هر گروه با یک مدل آموزش انجمام گرفمت ،نجمایج
نشان داد که گروهی که با مدل  SNAPPSآموزش دیده بودند
به نسبت دو گروه دیگر عملکرد بهجری داشجند و همچنین این
مدل منجر به بهبود اسجدالل بالینی و تسهیل قضماوت بمالینی
آنان با قطعیت شده بود (.)44
 Sawanyawisuthو همکمماران ( )9749نیممز در یممک مطالعممه
آزمایشی به مقایسه روش  SNAPPSو روش معمول و مرسموم
پرداخجند در این مطالعه که بر روی دانشجویان پزشمکی سمال
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رویکردی اتخاذ نشده که براساس آن این ارزیابی صورت گیرد،
و فقط به ارزیابی وضعیت موجود کیویمت آمموزش درمانگماهی
پرداخجه شده است.
شاید بجوان یکی از دالیل این چالشهای آموزش درمانگاهی را
در مدلها و الگوهای کنمونی آمموزش پزشمکی جسمججو کمرد
( .)41عدم تنوع بیماران را میتموان از مشمکالتی دانسمت کمه
توجه به ممدلهمای مموثر در آمموزش درمانگماهی را ضمروری
میسازد ،که باید مورد نظر قرار گیرد و در تحقیق  Usatineنیز
این موضوع مورد تأکید قرار گرفجه است ( .)40لمذا بکمارگیری
مممدلی کارآمممد در آممموزش درمانگمماهی ضممروری اسممت .مممدل
 SNAPPSاز جملممه مممدلهممای ممموثر در آممموزش درمانگمماهی
میباشد که در مطالعاتی تمثثیر آن ممورد بررسمی قمرار گرفجمه
است .این ممدل در سمال SNAPPS 9779توسمط  Wolpawو
همکممارانش شممرد داده شممده اسممت .واژه  SNAPPSاخجصممار
عبارات زیر است:
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نشاندهنده اهمیت آموزش درمانگاهی است .بهدلیمل اهمیمت
آموزش درمانگاهی ،گرایش چش گیمری بمه سممت آمموزش و
درمانگاههای پزشکی سرپایی مشاهده میشود ،بمه ووریکمه در
دو دهه اخیر ،قسمت عمده آموزش پزشمکی کشمور آمریکما در
درمانگاهها انجام گرفجه اسمت ( .)9آمموزش درمانگماهی یعنمی
هرگونه آموزش در حین ویزیت و ارائه مشاهده به بیممار بمرای
پیشگیری ،تشخیص ،درمان یا پیگیری است که در درمانگماه
و بدون بسجری شدن بیمار صورت میگیرد .این در حالی است
که این دوره با چالشهای مجعمددی هممراه اسمت ( .)1نجمایج
مطالعه آویژگان در اصوهان نشان داد که جهت ارتقای کیویت
آموزش سرپایی الزم است در همر  1حیطمه (کیویمت آمموزش
اعضاء هیئت علمی ،کیویت آموزش دسجیاران ،فضای فیزیکی و
امکانمات آموزشمی ،حضمور کمارورز و ممدت زممان آمموزش
درمانگماهی) اهجممام بیشمجری صمورت گیمرد ( .)0خراسمانی و
همکاران نیز مطالعهای را در دانشگاه علموم پزشمکی مازنمدران
انجممام دادنممد کممه نجممایج حمماکی از آن بممود کممه  99/9درصممد
دانشجویان کیویت آموزشی را نمامطلوب ارزیمابی و مهم تمرین
نواقص را در عدم یادگیری مدیریت درمانگاهی ،نسخه نویسمی
و عدم امکان انجام فعالیتهای مسجقل دانسجند (.)1
همچنین نجمایج مطالعمهای  Peccoraloو همکمارانش ()9744
نشممان داد کممه دانشممجویان پزشممکی و رزیممدنتهممای داخلممی
هنگامیکه در کلنیمک سمرپایی فعالیمت داشمجند ،راضمیتمر و
قدرت و سرعت تشخیص آنها نسبت به زممانی کمه در بخمش
بودند از  07تا  00درصد افزایش داشت ( .)P=7/4اما یک نکجه
مه آن بود که درصد کمی از آنها بیماران سرپایی را پیگیری
میکردند و لذا از سرانجام آنها خبر نداشمجند ( .)0در مطالعمه
جمشیدی در سال 4947بر روی کارآموزان و کارورزان بخمش
داخلی نجایج نشان داد که دانشجویان خیلی فرصمت مشمارکت
در درمان را ندارند .صمرفا 19درصمد دانشمجویان تما حمدودی
وضعیت مشارکت خود را خوب اعالم نمودنمد ( .)9البجمه بمرای
رفع چمالشهمای آمموزش درمانگماهی راهکمارهمایی از جملمه
چرخشهای دانشجویان در بخشهای وب سرپایی را به عنوان
راهکمماری جهممت افممزایش تمموان دانشممجویان در درمممان ( )9و
افزایش ساعات حضور در درمانگاه یا اضافهکردن کلنیمک ویمژه
را جهت آموزشسرپایی در مطالعات پیشنهاد شده است (.)4
همچنممین مطالعممات مجعممددی بممه بررسممی کیویممت آممموزش
درمانگاهی پرداخجهاند از جمله به شایگاه ( ،)47بمزاری (،)44
 )41( Berbano ،)49( Masood ،)49( Nierenbergو
 )40( Simnoاشاره نمود .ولی در همی یمک از مطالعمات فموق

آزاده ابراهی زاده و همکار
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این پژوهش از سری تحقیقمات نیممه تجربمی بمه شمیوه پمس
آزمممون بممرای یممک گممروه مممیباشممد کممه نجممایج بممه صممورت
توصممیوی -تحلیلممی ارائممه شممده اسممت ،جامعممه آممماری کلیممه
دانشجویان از کارورزان و کارآموزان بخش داخلمی بیمارسمجان
ولی عصر(ع) دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بودند که در  1تمرم
مجوالی در سال تحصیلی  49-49و  41-49وارد بخش عومونی
شدند (471نومر) .پمس از بررسمی مبمانی نظمری و موقعیمت و
شرایط دانشجویان با همکاری دانشمجویان ممدل  SNAPPSدر
 1ترم مجوالی اجرا و دیدگاه دانشجویان کارورز و کمارآموز در 9
حیطه (افزایشدانمش ،بهبمود نگمرش و بهبمود مهمارت) ممورد
ارزیابی قرار گرفت .معیمار ورود بمه مطالعمه حضمور در بخمش
عوونی بود ..معیار خروج جابجایی بخش و یما گذرانمدن بخمش
زیر نظر سایر اساتید بخش عوونی بمود .پمس از اجمرای ممدل،
دیدگاه دانشجویان با پرسشنامهای محقمق سماخجه شمامل 94
سوال در ویف لیکرت (از کامال مخالف تا کامال موافمق) ممورد
ارزیابی قرار گرفمت .ایمن پرسشمنامه براسماس مبمانی نظمری،
تدوین و روایی آن از کجب و مقاالت علمی و بما بهمرهگیمری از
نظرات اساتید هیات علمی در حوزه علوم تربیجمی تعیمین شمد
(روایی محجوایی) و برای تعیین پایمایی آن نیمز از روش ثبمات
درونی (ضریب آلوای کرونباخ) اسجواده شد که این ضریب برای
کل پرسشنامه  ./94و برای هریک از حیطههای ممورد ارزیمابی
در این پرسشنامه شامل؛ افزایش دانمش  ،7/40بهبمود نگمرش
دانشجو ،./97بهبود مهمارت  ./40بدسمت آممد .دادههما پمس از
جمعآوری با اسجواده از آمار توصیوی و اسجنباوی (آزممون )tو
بمما سممط معنممیداری  7/74و از وریممق نممرمافممزار آممماری
 SPSS.Ver.16مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
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در ابجدا اهداف کلی و جزئی و شیوه کار برای دانشجویان
توضی داده شده و سپس وبق برنامه درمانگاه ،بیمارانی که
پذیریش میشدند؛ بین کارآموزان و کارورزان تقسی شده و
هر دانشجو به مدت یک ربع از بیمار مربووه شرد حال گرفجه
و معاینه بعمل میآورد .کارورز مربووه پس از معاینه و شرد
حال کامل همان بیمار ،تشخیص احجمالی و تشخیصهای
افجراقی را یادداشت میکرد.
الزم به ذکر است که تمام این مراحل با حضور و نظارت اسجاد
مربووه انجام شد .پس از اتمام کار دانشجویان ،بیماران به
صورت جداگانه و تک به تک در درمانگاه حضور یافجه و با
حضور تمام کارورزان و کارآموزان ،ابجدا شرد حال کارآموز و
سپس شرد حال کارورز ارائه گردید و نکات مثبت یادآوری و
تأکید و ایرادها نیز با بحث و تبادل نظر و راهنماییهای اسجاد
برورف شد .در مرحله بعد معاینه فیزیکی توسط کارورزان و
کارآموزان زیر نظر اسجاد انجام شد و یافجههای درست در بیمار
که توسط اسجاد تأیید شده بود توسط سایر دانشجویان بررسی
گردید .سرانجام از اینجرن خواسجه شد که تشخیصهای
افجراقی و نحوه برخورد با بیمار و فرایند درمان را بیان نماید و
از نظرات سایر دانشجویان نیز اسجواده میشد و در نهایت
ضمن بحث و بررسی نقطه نظرات آنها ،نحوه برخورد با بیمار
و فرایند درمان صحی مربوط به بیمار توسط اسجاد ارائه شده
و اقدامات الزم از نظر درخواست پاراکلینیک و درمان در
صورت نیاز با اسجواده از خود کارورزان انجام شد .نوشجن
درخواست پاراکلینیک زیر نظر مسجقی اسجاد انجام شده و
پس از خروج بیمار از کلینیک ،در مورد مباحثی که در حضور
بیمار نمیتوان صحبت نمود و حجی در مورد برخوردهای
درست یا نادرست دانشجویان با هر بیمار عوونی بحث شد.

یافتهها
جامعه آماری مورد مطالعه شامل 91نور ( 99درصد) دانشجوی
دخجر و 07نور ( 11درصمد) دانشمجوی پسمر بودنمد .میمانگین
سنی دانشجویان  91/44±9/74بود .از نظر مقطع تحصیلی 19
نور ( )10/9کارآموز و  09نور ( )01/0کارورز بودنمد .همچنمین
نجایج نشان داد که  04نور ( 19/9درصد) از دانشجویان با ایمن
شیوه تدریس آشنایی ندارند .میانگین معمدل کمل دانشمجویان
 41/14±4/91بود .دانشجویان اعجقماد داشمجند کمه ایمن روش
باعث افزایش دانش ( 49درصد) و بهبود نگرش ( 90/9درصمد)
و بهبممود مهممارت ( 47/9درصممد) مممیشممود و  97/1درصممد
دانشممجویان ایممن روش را بممه سممایر روشهمما تممرجی دادنممد
(جدول.)4
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پنج که کارآموزی داخلی را در دانشگاه کماین خمون ،تایلنمد
مممیگذراننممد انجممام شممد .نجممایج ایممن پممژوهش نشممان داد کممه
دانشجویانی که با روش  SNAPPSاین دوره را گذرانمده بودنمد
اسجدالل بالینی بهجری داشجه و تشخیصهای افجراقی بیشمجری
در هر بیماری بیان و با قطعیت و براساس نگرش خود قضماوت
نمیکردند ( Shah .)97و همکماران ( )9774نیمز کمه در یمک
مطالعه آزمایشی در دوره پزشکی اججمماعی ایمن روش را بکمار
بمرده بودنمد نیمز نجمایج تحقیمق  Sawanyawisuthو همکماران
( )9749را تأییممد مممینمایممد ( .)94لممذا بمما توجممه بممه نجممایج
پژوهشها در خصوص کیویت پمایین آمموزش درمانگماهی ()4
این مطالعه با هدف بررسی دیمدگاه دانشمجویان دربماره تمثثیر
مممدل آممموزش درمانگمماهی  SNAPPSدر بهبممود یممادگیری
دانشجویان در سه سط (دانش ،مهمارت ،و نگمرش) تمدوین و
اجرا گردید.
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جدول  :7توزیع فراواني نسبي دیدگاه دانشجویان در مورد تأثیر مدل آموزشي  SNAPPSدر حیطههای یادگیری
موافق

بی نظر

مخالف

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

افزایش دانش

(479)49

(4)4

(9)4/79

بهبود نگرش

(47)90/9

(40)0/49

(4)4

بهبود مهارت (عملکرد)

( 41 )47/9

(47)4

(4)4

ترجی این روش

(91)97/1

(94)44/1

(7)7

مولوه ها

جدول  :2مقایسه دیدگاه دانشجویان در مورد تأثیر مدل آموزشی  SNAPPSدر حیطههای یادگیری بر اساس جنسیت
مولفهها
افزایش دانش

بهبود نگرش
ترجیح روش بطور کلی

مرد

5/31

1/50

11/3

زن

5/31

1/84

11/66

مرد

1/56

6/63

15/21

زن

./20

5/34

16/41

مرد

./10

1/04

11/48

زن

./12

1/14

11/24

مرد

./58

./16

1

زن

./50

./88

1/16

1/33

./11

./50

./50

1/50

./58

-1/3

./55551

جدول  :3مقایسه دیدگاه دانشجویان در مورد تأثیر مدل آموزشي  SNAPPSدر حیطههای یادگیری بر اساس مقطع بالیني
مولفهها
دانش
نگرش
مهارت
ترجیح روش بطور کلی

مقطع تحصیلي

خطای انحراف
میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

کارآموز

./30

1/85

11/12

کارورز

./15

1/51

11/88

کارآموز

./85

3/16

10/68

کارورز

1/11

4/21

14/00

کارآموز

./33

1/12

11/55

کارورز

./11

1/65

11/52

کارآموز

./56

./85

1/33

کارورز

./53

./16

1/55

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مدل  SNAPPSدر بهبود
عملکرد ،نگرش و دانش دانشجویان از دیدگاه خودشان انجام
شد ،نجایج این مطالعه نشان داد که آموزش با رویکرد دانشجو
محوری و با مدل مدل  SNAPPSعالوه بر افزایش دانش،
منجر به بهبود نگرش و عملکرد نیز میگردد .مطالعه
 Wolpawو همکارانش ( )49( )9779نمیز نمشان داد که ایمن
مدل منجر به بهبود عملکرد میگردد .همچنین نجمایج تحقیمق
خزاعی و همکاران ( )9749این موضوع را تثیید مینمایمد (.)9
مطالعه کمالر و همکماران در تگمزاس ( )9779نیمز اهمیمت
آموزش وب سرپایی مبجنی بر فراگیر ( ) Learner Centeredرا

T

معنيداری

-1/04

./13

-1/13

./30

-1/6

./12

3/88

./55551

مورد تأکید قرار دادنمد ( .)9همچنمین در شمیوه اجرایمی ایمن
روش یکی از اصول بحمث و بررسمی بیممار توسمط دانشمجو و
اسجاد بود که در بیشجر مطالعات از قبیل مطالعه Heidenreich
( )99( Hajioff ،)94و  )40( Usatineبر لزوم این مورد تأکیمد
شده است که با نجایج این مطالعه همخوانی دارد.
در مطالعه حاضر یکی از تأکیدات این بود که بخشی از مباحث
که صرفا از نظر آموزشی بیان آن ضرورت دارد ،فقط با حضمور
اسجاد و دانشجو و بدون حضمور بیممار مطمرد گمردد .اگرچمه
برخی مطالعات بحث در حضور بیمار را یکی از عوامل رضمایت
بیمار میدانسجند و علت آن را نزدیکی بیمار و پزشک (اسمجاد)
بیان کردند که لزوم بررسیهای بیشجر در این خصوص توصمیه
میگردد.
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بهبود مهارت(عملکرد)

جنس

خطای انحراف میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

t

معنیداری

آزاده ابراهی زاده و همکار

قدردانی
کلیه همکاران مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی بیرجند که انگیزه اجرای این مدل آموزشی را
فراه کردند و از معاونت تحقیقات دانشگاه به علت حمایت
مادی از ورد پژوهشی با کد  4499تقدیر و تشکر میگردد.
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ارتقاء کیویت آموزش و همچنین با توجه به نجایج این بررسمی
بکارگیری این رویکرد در آموزش درمانگاهی توصیه ممیگمردد.
همچنین پیشنهاد میگردد در بخشهای دیگر نیز این رویکرد
اجرا گردد تا نقاط قموت و ضمعف آن روشمن شمده و برناممهای
راهبممری جهممت آممموزش درمانگمماهی تممدوین گممردد .ازجملممه
محمدودیتهمای پمژوهش ممیتموان بمه تمثثیر شمرایط روحمی
دانشجویان در پاسخگویی به پرسشنامه اشاره کرد چمرا کمه در
این پژوهش فقط دیدگاه دانشجویان درباره تأثیرگمذاری ممدل
 SNAPPSبررسی گردیده است و بهجر است جهمت تأییمد اثمر
بخشی این مدل در شرایط کمامال کنجمرل شمده ایمن ممدل در
مقایسه بما سمایر ممدلهما ممورد بررسمی قمرار گیمرد .البجمه از
محدودیتهای دیگر این مدل وقتگیمری آن بمرای دانشمجو و
اسجاد است که الزم است کمه بما ذکمر اثمر بخشمی ایمن ممدل،
دانشجو در این مورد توجیه گردد.
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نجایج مطالعه حاضر نشان داد که بین دیدگاه دانشجویان مقطع
کارآموزی و کمارورزی در تمرجی ممدل  SNAPPSبمر سمایر
روش های آموزشمی سمنجی توماوت معنمیداری وجمود دارد و
همچنممین کممارورزان نظممر مثبممتتممری داشممجند .کممی و
همکاران( )9779همین موضوع را تاییمد کردنمد ( .)91نجمایج
مطالعه حاضر نشان داد که  97درصد دانشجویان ایمن روش را
به سایر روشها ترجی داده و اذعمان داشمجند کمه منجمر بمه
افزایش مهارت می گردد که البجه دیدگاه کارورزان و کارآموزان
در این خصوص با هم توماوت معنمیداری داشمت .توجیمه آن
میتواند این باشد که کمارورزان در مراحمل نزدیمک بمه اتممام
تحصممیل بمموده و لممذا اهمیممت شممردحممالگیممری در معاینممه و
تشیخص را میدانند و در ضمن به این نکجه واقوند که بایمد از
این فرصتهای پایانی جهت تمرین بیشجر در جهمت اسمجقالل
کاری اسجواده کنند .در حالی کارآموزان با توجه به اینکه هنوز
وقت زیادی دارنمد احسماس عجلمه و نیماز در ویزیمت بیمماران
نمیکنند از ورفی کمارورزان بمه عنموان همکماران اسماتید در
درمان و پیگیری بیماران بیشجر مورد توجه قرار میگیرند ولمی
اهمیت کار کارآموزان بیشجر از نظر آمموزش و تمدریس دروس
پایه میباشد.
با توجه به نجایج پژوهشهای دیگر مبنمی بمر اهمیمت کیویمت
آموزش درمانگاهی و لزوم توجه به رویکمردهمای نموین جهمت
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Introduction: lack of attention to training medical students in visiting patients and remedial
management is one of the big challenges in clinical education. Models and current patterns were
used in medical education is one of the reason of unprofitable situation in this regards. Now,
department –based pattern is presented in medical education of Iran consequently, students could
not enter in remedial process independently. The aim of this research was to study the students
viewpoints about student-center ambulatory education based on SNAPPS model training.
Methods: this is a semi - empirical study hold in post- test method for one group. A researcher
made questionnaire in four domains was used for evaluating student’s viewpoints after training with
SNAPPS model in four continuous terms. Statistical population included all intern and stager
medical students (106) training in infectious wards in 4 half year of education .Data were analyzed
by using descriptive statistic criteria and T-Test through SPSS software.
Results: 98% of students believed that SNAPPS model leads to increase knowledge as well as
improving attitude and performance were declared by 85.3% and 90.2% of students
respectively.80.0% prefer SNAPPS model to traditional and current education.
There is no significant differences among students viewpoints about increasing knowledge and
improving attitude but there is difference in skill and preference between male and female
students(P <0.05).
Findings show that there is no significant differences between students viewpoints on effect of
SNAPPS model and the year of education, but there is significant differences in preferences of
SNAPPS model between stagers and inter students (P <0.05).
Conclusion: regarding the findings of this research about quality of ambulatory education, it is
necessary patterns which involve students directly in remedial and clinical training were used also
application of SNAPPS model as a student-centered pattern is suggested.
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