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چکیده :با بهبود سالمت اجتماعی و کاهش مرگومیر به نظر میرسد که نیاز اجتماعی بهه دهدمات هو توانب شهی
بیشتر میشود .بنابراین الزم است دانشجویان پزشکی با این زمینه آشنایی داشته باشند ،درحالیکه در برنامهة درسهی
آنان ،دروس مرتبط با این رشته گنجانیده نشده است .این تحقیق با هدف ارزیابی نیاز آموزشی دانشجویان پزشکی بهه
آموزش این رشته در دانشگاه جندی شاپور اهواز صورت پذیرفت .براساس رح درس مصوب و توانب شی در وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،هفده سرفصل آموزشی برای تعدادی از دانشجوی پزشکی سها هههارم کهه درس
مذکور را برگزیده بودند ،تدریس شد .دیدگاه آنان توسط پرسشنامه در پایان دوره ارزیهابی گردیهد .روایهی سهؤاالت در
زمینة محتوای درس در ارزیابی مقدماتی از ریق اعتبار محتوایی و صوری تأیید ،و پایهایی آنهها بها محاسهبة آلفهای
کرونباخ( )α =0/48تأیید شد 00 .درصد از دانشجویان ابراز میکردند که در دورة تحصهیل ،آمهوزش نظهری کهافی در
حیطه و توانب شی نداشتهاند و  48درصد معتقد بودند که آموزش در این زمینه برای دانشجویان پزشکی متناسهو
با نیاز درمانی بیماران میباشد .احساس نیاز آنها به سرفصلهای درسی گوناگون ،از  84تا  000درصد متفاوت بهود .بها
توجه به تأکید صاحونظران بر بهبود سالمت ،کاهش مرگومیر ،افزایش بروز عوارض بیماریها و تغییهر نهوب بیمهاران
مراجعهکننده و اعالم نیاز دانشجویان به این درس ،آموزش اصو نظری و مهارتهای عملی در زمینه و توانب شهی
میتواند موجو تغییر فکر ،مهارت فردی ،و عادات دانشجویان پزشکی در جهت درمان بیماران باشد.
کلیدواژهها :و توانب شی ،رح درس آموزشی ،دانشجویان پزشکی
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مقدمه
به نظر مهیرسهد کهه بها بهبهود بهداشهت عمهومی و
پیشرفت جوامع ،به تدریج از شیوب بیماریهای عفونی
در میان مردم و مرگ بیماران کاسهته مهیگهردد و در
عوض ،میزان ناتوانی های جسهمی و حرکتهی ناشهی از
بیماریهای گوناگون زیاد مهیشهود .در نتیجهه الگهوی
نیاز جامعه به ددمات پزشکی به گونهای تغییر میکند
که احتیاج بیماران به ددمات رشتة و توانب شی به
عنوان ارائهدهندة این ددمات افزایش مییابهد .در ایهن
راستا الزم است دانشجویان پزشکی از آموزشهای الزم
در این زمینه بهرهامند گردند .فعالیتهای آموزشهی در
این زمینهه را کهولتر در سها 0281بها آمهوزش هو
فیزیکی آغاز کهرد و در سها  0291بهه همهراه دکتهر
کههروزن دورة دسههتیاری ت صصههی سهههسههالهای بههرای
آموزش پزشکان عمهومی تعریهن نمودنهد کهه پهس از
تأیید انجمن مت صصین آمریکا ،در هنهد دانشهگاه آن
کشور به ور رسمی آموزش و فیزیکی شهروب شهد.
راسك در هو جنهد دوم جههانی بها شهعار ایهنکهه
بیماران نبایهد دوران نقاههت غیرفعها داشهته باشهند،
ددمات ارزشمندی را در جهت بازتوانی مجروحان ارائه
نمود و کلینك های ارتش را به مراکز توانب شی مجههز
نمود .با این که از سا  0984آمهوزش دورة دسهتیاری
و فیزیکهی در ایهران شهروب شهده اسهت ،متأسهفانه
پزشکان ایران به دوبی با این رشتة ت صصهی آشهنایی
ندارند و در دوران تحصیل پزشکی ،آموزشی بهه آنهها
داده نشده است .ددمات و فیزیکی و توانب شهی در
زمینهههای گونهاگونی مهیتوانهد موجهو پیشهگیری از
عوارض و بهبود کیفیت زندگی بیماران گردد .ازایهن رو
صاحونظران و نویسهندگان فراوانهی در ههر جنبهه بهه
آموزش عناوین مهورد نظردهود بهه دانشهجویان رشهتة
پزشکی و پزشکان عمومی پردادتهانهد .رنهدینلی لهزوم
کاربرد بالینی و اهمیت ارزیابی میزان ناتوانی جسمی و
حرکتی را آموزش داد (رندنیلی  .)8000اسکونازی بهه
آمهههوزش تجزیهههه و تحلیهههل حرکهههت و راه رفهههتن
پردادت(اسکونازی  .)8000دررابطه با آمهوزش اصهو
تجههویز وسههایل کمکههی (بهههعبههارتی آرتههوز) ،و انههدام
مصنوعی (به عبارتی پروتز) ،در اندام تحتانی ،فوقهانی و
کمر ،نویسندگان م تلفی همهت گماشهته انهد(میشهل
)8008؛ (پاتهههل  )8000؛ (فهههنسهههی  .)8004دکتهههر

تامسون دردهای ماهیچهای با منشأ میوفاسیا را شرح
داد (تامسون  .)8000سینکی درمان های نگهدارنهده و
توانب شههی در دردهههای کمههر و الگوتوتهها در گههردن را
آمههوزش دادنههد(سههینکی  .)8000اصههو توانب شههی
سههالمندان ،اصههو درمههانهههای ورزشههی و توانب شههی
ضههایعات ورزشههی ،اهمیههت توانب شههی بیمههاریهههای
میوپاتی و نوروپاتی ،روش توانب شی ضهایعات عروقهی
اندام ها ،روش بازتوانی بیماران مبتال به سکتة مغهزی و
درمههانهههای نگهدارنههده ،و توانب شههی بیمههاریهههای
دردناك اندام فوقانی و تحتانی ،از عناوین مهم آموزشی
این رشته هسهتند کهه بهه تفصهیل توسهط پزشهکان و
محققهههین مربو هههه تشهههری و تهههدریس گردیدنهههد
(دالتو )8001؛ (شرمن  )8002؛ (شکورنیا  .)8002این
تحقیق با هدف ارزیابی میزان آگهاهی و احسهاس نیهاز
آموزشی دانشهجویان پزشهکی دانشهگاه علهوم پزشهکی
جندی شاپور اههواز بهه مطالهو آموزشهی رشهتة هو
فیزیکی و توانب شی صورت پذیرفت.
روش کار
این پژوهش یك مطالعه از نهوب توصهیفی -مقطعهی
است .نمونة پژوهش تعداد 10نفهراز دانشهجویان سها
ههارم در مقطع فیزیوپاتولوژی رشتة پزشکی شاغل به
تحصیل در دانشکدة پزشهکی دانشهگاه علهوم پزشهکی
جندی شاپور اهواز بودند که در سها تحصهیلی 0944
در این دانشهکده بهه آمهوزش درس هو توانب شهی
اشتغا داشتند .براساس فهرست عنهاوین کتهو هو
فیزیکی و توانب شی و رح درس مصوب این رشته در
وزارت متبوب ،تعداد هفده سهر فصهل درسهی بهرای دو
واحد درسی در یك نیمسا تحصیلی انت هاب و درس
داده شدند.
ابزار جمعآوری دادههها پرسشهنامهای مشهتمل بهر 80
سؤا پنجگزینه ای از "کامالً موافق" تا "کامالً م الن"
با مقیاس نمرهگذاری یك تها پهنج بهود .پرسشهنامههها
حاوی سؤاالتی در زمینة محتوای درس و توانب شی
و ضرورت تهدریس آن در دورة پزشهکی عمهومی بهود.
پایایی و روایی این پرسشنامه در یك بررسی مقدماتی
از ریق اعتبار محتوایی و صهوری تأییهد ،و پایهایی آن
با محاسبة آلفای کرونبهاخ بها میهزان ( )α=0/48تأییهد
شده بود.
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سعیدیان وهمکاران

در پایههان دوره و پههس از امتحههان ارزیههابی نهههایی ،از
دانشجویان تقاضا شد بها پژوهشهگر همکهاری کننهد و
پرسشنامهها را تکمیل نمایند.
نتایج
 10دانشجو پرسشنامهها را تکمیل و در تحقیق شرکت
نمودند .هفتاد درصهد دانشهجویان ددتهر و  90درصهد
پسر بودند .دردصوص دیدگاه کلی دانشهجویان دربهارة
دورة آموزشهههی هههو فیزیکهههی و توانب شهههی %00از
دانشجویان ابراز کردند که در حین تحصهیل ،آمهوزش
کافی در زمینة و توانب شی نداشته اند و مهارتهای
نظری کسوشده در این دوره ،در دصوص بیماریهای
جسمی -حرکتی و توانب شی آنان ،الزم و مفیهد بهوده
است  %48آنان تقاضا داشتند که دورة آموزشهی بهرای
آشنایی نظری و عملی بهمنظور کسو دانش و مههارت
در این رشته برگزار گردد ،زیهرا متناسهو بها نیازههای
جامعه میباشد .همچنهین میهزان نیهاز دانشهجویان در
رابطه بها سرفصهل دروس تهدریسشهده ،در رابطهه بها
عناوین درسهای متفاوت بهدین صهورت بهود کهه%20
دانشجویان به ارائة سرفصل درس "مفهوم درد مزمن و
توانب شی بیماریهای همراه با درد" عالقههمنهد%48 ،
دانشجویان به آموزش درس "شنادت نقص و معلولیت
و درك مفهههوم توانب شههی در معلولیههتهههای جسههمی
و حرکتههی" تمایههل داشههتند %49.از دانشههجویان بههه
سرفصل درس "آگاهی به اصو درمانهای نگهدارنهده
در دردهای کمری" نیازمند بودند %11/0 .دانشهجویان
به "آشنایی با اصو توانب شی ضایعات دردناك انهدام
تحتانی و فوقانی" عالقمندنهد %11 .از دانشهجویان بهه
آمههوزش" اصههو اسههتفاده از وسههایل کمکههی" تمایههل
داشتند %11.از دانشجویان از کیفیت آموزش سرفصهل
توانب شی دردهای با منشها میوفاشهیا راضهی بهوده
و %10آنان بهه درس آشهنایی اصهو حرکهت شناسهی
کاربردی عالقه داشتند % 10 .دانشجویان دواهان ارائه
سرفصل اصو و توانب شی دردههای گهردن بودنهد
و % 10از دانشجویان به سرفصل توانب شی در ضایعات
ورزشی گرایش داشتند %80.از دانشهجویان از آمهوزش
سههر فصههل توانب شههی سههالمندان رضههایتمند و %80از
دانشههجویان بههه ارائههه سرفصههل اصههو توانب شههی در
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ضایعات عروقی اندام ها تمایل دارند %80.دانشجویان از
درس آشنایی با اصو زاویه سنجی مفاصل بدن راضی
بوده و  %94از دانشهجویان دواههان آمهوزش سرفصهل
توانب شههی در سههکتههههای مغههزی و فقههط  %84از
دانشجویان به ارائه سرفصل اصو هو توانب شهی در
بیماریهای میوپاتی و نوروپاتی عالقمند بودند.
بحث
امروزه دانشگاهههای دنیها بههدنبها ارتقهای کیفیهت
آموزش دود هستند .درآموزش پزشکی ،بهبود کیفیت
آموزش منوط به ارزیهابی دقیهق نیازههای بهداشهتی و
درمانی جامعهه اسهت و بههدنبها تعیهین ایهن نیازهها،
اولویههتبنههدی نیازهههای آموزشههی بههه عنههوان گههام او
برنامهههری هزی آموزشههی انجههام شههود (مههاکوو  )8004؛
(مهدیزاده .)8008 ،صهاحونظهران آمهوزش پزشهکی
معتقدند که نگرش درجة او آمهوزش بایهد توجهه بهه
نیازهای اجتماب باشهد و گهروهههای دانشهجویی مهورد
آموزش را نیز بررسی نماید .زیرا زبان و نیهاز فرهنگهی
دانشههجویان ،عههالوه بههر بیمههاران ،بهههعنههوان م ا بههان
آموزش مد نظر هستند .یك بازدورد آموزشی نههتنهها
میتواند موجو بهبود دانش و مهارت فرد شود ،بلکه با
ایجاد تحهو در فکهر و عهادت آمهوزشگیرنهده باعه
افزایش توانایی و قابلیهتههای نظهری و عملهی او ههم
میشهود و بهه او ایهن قابلیهت را مهیدههد کهه بتوانهد
مهارتهای جدیهدی کسهو کنهد و دطاههای دهود را
اصالح نماید .بدین منظهور همهاهنگی بهین آموزشهگر،
دانشجو ،درمانگر و بیمار الزامی اسهت (زمهانی .)8008
از سوی دیگر مطالعات آموزش پزشکی نشهان دادهانهد
کههه درك صههحی از شههرایط بیمههار در کنههار شههنادت
بیماری و تش یص صهحی در جههت جلهو ا مینهان
بیمار به منظور گرفتن ا العات کافی و شهرح حها او،
برای درمان موفقیتآمیز الزم هستند .بعضی کهارورزان
رشتة پزشکی کشور مها دههار نقهص در برقهراری ایهن
ارتباط بوده اند (فرج زاده  ،)8000از اینرو احتما دارد
کههه ایههن نقیصههه تهها حههدی ناشههی از نقههص ا الع هات
دانشجویان در درك دقیهق مفهاهیم و تصهاویر بهالینی،
ناتوانی و نقص عملکردی بهجامانده از بیمهاری کنهونی
یههههها از یهههههك بیمهههههاری قهههههدیمی باشهههههد.
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از سههوی دیگههر در انت ههاب رشههتة ت صصههی توسههط
دانشجویان پزشکی (دستیاران) ،عواملی مانند جنسیت
آنان ،محتوای شغلی آینهده ،نهوب بیمارانشهان و شهیوة
زندگی آنان به عنهوان یهك پزشهك مت صهص ددیهل
می باشد و هنانچه آنان به ادتالالت عملکهردی ناشهی
ازبیماریهای م تلن به دوبی آشنا نباشند ،نمیتوانند
در دوران دستیاری بینش عمیقی نسهبت بهه عهوارض
ههوالنی مههدت آنههها داشههته باشههند .بههرایناسههاس
برنامه ریزی آموزشی و تعیین محتهوای دروس نههتنهها
باید با نیاز بیماران تطابق داشته باشد ،بلکه الزم اسهتبا
نیههاز واقعههی و تجربهة یههك پزشههك در انت ههاب رشههتة
ت صصی هماهنگی داشته باشد .اهمیت این مطلو بهه
قدری است که حتی بعضهی دسهتانهدرکاران آمهوزش
پزشکی پیشنهاد میکنند که عالوه بر آموزش عمهومی
پزشکی ،یك دورة آموزش موقت دستیاری بهه صهورت
منشیگری در هر رشهتة ت صصهی بهرای آن دسهته از
دستیاران پزشکی که قصد انت اب آن رشتة ت صصهی
را دارند ،در نظر گرفته شود .نتایج کلی این تحقیهق بها
نتههایج تحقیههق گههروه تویههل مبنههی بههر نیههاز آموزشههی
دانشجویان پزشکی و پزشکان عمومی فهار التحصهیل
به حیطة آموزشی و فیزیکی و توانب شهی مشهابهت
دارد؛ اما میزان اعالم نیاز و عالقة فراگیران به سرفصهل
دروس ،متغیرهایی هستند که بر اساس نظام آموزشهی
دانشگاههای م تلن و همینطور نیهاز درمهانی جوامهع،
متفاوت میباشند (تویل .)0221

اگر هه محققین تا کنون بهه گزارشهی از ارزیهابی نیهاز
آموزشی دانشجویان پزشکی به سر فصهل دروس هو
توانب شی در ایران بردورد نکردنهد ،امها در یهك نگهاه
نقادانه باید اعتراف نمود که این پهژوهش نمهیتوانهد
تغییرات رفتاری و مهارت کسوشده توسط دانشجویان
را ارزیابی نماید و فقط در حیطة" دانش" ،دانشهجویان
را بررسی نموده است دصوصاً که مهارتهای عملهی و
بالینی در رشتة و فیزیکی و توانب شی به تنهایی بها
آموزش نظری بههدسهت نمهی آینهد .اگرههه مهیتهوان
امیههدوار بههود کههه بهها دورة آموزشههی مههذکور ایههن نیههاز
آموزشی درحیطة دانش بر رف میشود ،اما ارزیهابی از
میزان نیاز جامعه و بیماران به ددمات ایهن رشهته بهه
عمل نیامده است .به این ترتیو پیشنهاد میگردد :اوالً
در برنامة آموزشی دانشجویان پزشکی ،آمهوزش نظهری
برای آشنایی آنان ،با این رشته تدوین گهردد؛ ثانیهاً در
برنام هة کههار آمههوزش عملههی و بیمارسههتانی آنههان دورة
آموزش مهارت های عملهی در حیطهة مهذکور در نظهر
گرفتههه شههود؛ ثالث هاً دیگههر همکههاران هیئ هتعلمههی در
زمینه های ت صصی دهود بهه پهژوهش در جنبههههای
مشترك مذکور ترغیو شوند و از نظر درمانی نیاز نیهز
فرصت دهند که کارگروهی بهتری صورت پهذیرد و در
محیط علمی دانشگاهی ،بیماران از ددمات این رشهته
بیشتر بهرهمند شوند.

نتیجهگیری
تحقیههق حاضههر نیههاز آموزشههی دانشههجویان پزشههکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شهاپور اههواز بهه حیطهة
آموزشی و فیزیکی و توانب شی را نشان میدهد .بها
در نظههر گههرفتن ایههنکههه بسههیاری از دانشههجویان
شرکت کننده در تحقیق قهبالً بها ایهن زمینهه آشهنایی
کههافی نداشههتند ،برقههراری دورههههای آموزشههی ههو
توانب شههی در برنامههة درسههی دانشههجویان پزشههکی
میتواند موجو افزایش دانش دانشجویان در رویهارویی
با مشکالت جسمی و حرکتی بیماران و برقراری ارتباط
بهتر با بیماران در زمینة مشهکالت مهزمن عملکهردی
آنان شود.
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