
 

  جندی شاپور آموزش توسعه                   

 یپزشک علوم آموزش ةتوسع و مطالعات مرکزدوفصلنامة 

 0931تابستان و پاییز ، 2 شماره اول، سال

 

بررسي ديدگاه دانشجويان پزشكي به محتوای درس طب توانبخشي در دانشگاه علوم 

 اهواز شاپور جندیپزشكي 
 اهواز، ایران ،شاپور جندیدانشگاه علوم پزشکی  پزشکی، ةدانشکدعضو هیئت علمی  ،*سیدرضا سعیدیان

 اهواز، ایران ،شاپور جندیدانشگاه علوم پزشکی  عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی،، مهین دیانت

 انیرا  اهواز،، شاپور جندیدانشگاه علوم پزشکی  آموزش علوم پزشکی، توسعه و علمی مرکز مطالعات هیئت عضو، مهدی سیاح برگرد

 اهواز، ایران، شاپور جندیدانشگاه علوم پزشکی  عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی،، عبدالحسین شکورنیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)Seyedrezasaidian@yahoo.com( 

، بیمارستان امام خمینیدکترای طب فیزیکی :مسئول ةنویسند*

نیاز اجتماعی بهه دهدمات  هو توانب شهی     که  رسد یمبه نظر  ومیر بود سالمت اجتماعی و کاهش مرگبا به: چکیده

درسهی   ةدر برنامه  که یحالدر ،بنابراین الزم است دانشجویان پزشکی با این زمینه آشنایی داشته باشند .شود یمبیشتر 

آموزشی دانشجویان پزشکی بهه   ارزیابی نیازاین تحقیق با هدف . بط با این رشته گنجانیده نشده استدروس مرت ،آنان

براساس  رح درس مصوب  و توانب شی در وزارت  .اهواز صورت پذیرفت جندی شاپوراین رشته در دانشگاه آموزش 

دانشجوی پزشکی سها  هههارم کهه درس    از تعدادی  رایدرمان و آموزش پزشکی، هفده سرفصل آموزشی ب ،بهداشت

االت در ؤروایهی سه  . در پایان دوره ارزیهابی گردیهد  پرسشنامه  دیدگاه آنان توسط. یس شدمذکور را برگزیده بودند، تدر

آلفهای   ةمحاسهب  هها بها   آنو پایهایی   ،ییدأی و صوری تایاز  ریق اعتبار محتو محتوای درس در ارزیابی مقدماتی ةزمین

کهافی در   آمهوزش نظهری   ،تحصهیل  ةکه در دور کردند یمدرصد از دانشجویان ابراز  00. یید شدأت (α =48/0)کرونباخ

درصد معتقد بودند که آموزش در این زمینه برای دانشجویان پزشکی متناسهو   48و  اند نداشتهحیطه  و توانب شی 

بها   .درصد متفاوت بهود  000 تا 84از  ،گوناگون درسی یها سرفصلاحساس نیاز آنها به . باشد یمبا نیاز درمانی بیماران 

و تغییهر نهوب بیمهاران     ها یماریبمیر، افزایش بروز عوارض  و ان بر بهبود سالمت، کاهش مرگنظر کید صاحوأتوجه به ت

عملی در زمینه  و توانب شهی   یها مهارتآموزش اصو  نظری و  ،کننده و اعالم نیاز دانشجویان به این درس مراجعه

 .ان بیماران باشدو عادات دانشجویان پزشکی در جهت درم ،موجو تغییر فکر، مهارت فردی تواند یم

  و توانب شی،  رح درس آموزشی، دانشجویان پزشکی: ها واژهکلید
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 قدمهم

رسهد کهه بها بهبهود بهداشهت عمهومی و        به نظر مهی 

های عفونی  ه تدریج از شیوب بیماریپیشرفت جوامع، ب

گهردد و در   در میان مردم و مرگ بیماران کاسهته مهی  

های جسهمی و حرکتهی ناشهی از     عوض، میزان ناتوانی

در نتیجهه الگهوی    .شهود  های گوناگون زیاد مهی  بیماری

کند  ای تغییر می نیاز جامعه به ددمات پزشکی به گونه

توانب شی به رشتة  و   که احتیاج بیماران به ددمات

در ایهن  . یابهد  دهندة این ددمات افزایش می عنوان ارائه

های الزم  راستا الزم است دانشجویان پزشکی از آموزش

های آموزشهی در   فعالیت. امند گردند در این زمینه بهره

بها آمهوزش  هو    0281این زمینهه را کهولتر در سها     

بهه همهراه دکتهر     0291فیزیکی آغاز کهرد و در سها    

ای بههرای  سههاله ورة دسههتیاری ت صصههی سهههد کههروزن

آموزش پزشکان عمهومی تعریهن نمودنهد کهه پهس از      

تأیید انجمن مت صصین آمریکا، در هنهد دانشهگاه آن   

.   ور رسمی آموزش  و فیزیکی شهروب شهد   کشور به

کهه   در  هو  جنهد دوم جههانی بها شهعار ایهن       راسك

بیماران نبایهد دوران نقاههت غیرفعها  داشهته باشهند،      

ت ارزشمندی را در جهت بازتوانی مجروحان ارائه ددما

های ارتش را به مراکز توانب شی مجههز   نمود و کلینك

آمهوزش دورة دسهتیاری    0984که از سا   با این. نمود

 و فیزیکهی در ایهران شهروب شهده اسهت، متأسهفانه       

پزشکان ایران به دوبی با این رشتة ت صصهی آشهنایی   

هها   ، آموزشی بهه آن ندارند و در دوران تحصیل پزشکی

ددمات  و فیزیکی و توانب شهی در  . داده نشده است

توانهد موجهو پیشهگیری از     ههای گونهاگونی مهی    زمینه

رو  ازایهن . عوارض و بهبود کیفیت زندگی بیماران گردد

نظران و نویسهندگان فراوانهی در ههر جنبهه بهه       صاحو

آموزش عناوین مهورد نظردهود بهه دانشهجویان رشهتة      

رنهدینلی لهزوم   . انهد  ان عمومی پردادتهپزشکی و پزشک

کاربرد بالینی و اهمیت ارزیابی میزان ناتوانی جسمی و 

اسکونازی بهه  (. 8000رندنیلی )حرکتی را آموزش داد 

آمهههوزش تجزیهههه و تحلیهههل حرکهههت و راه رفهههتن   

دررابطه با آمهوزش اصهو     .(8000اسکونازی )پردادت

م ، و انههدا(عبههارتی آرتههوز بههه)تجههویز وسههایل کمکههی  

، در اندام تحتانی، فوقهانی و  (عبارتی پروتز به)مصنوعی 

میشهل  )انهد  کمر، نویسندگان م تلفی همهت گماشهته  

دکتهههر (. 8004سهههی  فهههن)؛ ( 8000پاتهههل )؛ (8008

میوفاسیا  را شرح   ای با منشأ تامسون دردهای ماهیچه

های نگهدارنهده و   سینکی درمان .(8000تامسون ) داد

و الگوتوتهها در گههردن را توانب شههی در دردهههای کمههر 

اصههو  توانب شههی   .(8000 سههینکی)آمههوزش دادنههد

توانب شههی  هههای ورزشههی و سههالمندان، اصههو  درمههان

هههای  ضههایعات ورزشههی، اهمیههت توانب شههی بیمههاری 

میوپاتی و نوروپاتی، روش توانب شی ضهایعات عروقهی   

ها، روش بازتوانی بیماران مبتال به سکتة مغهزی و   اندام

هههای  رنههده، و توانب شههی بیمههاری هههای نگهدا درمههان

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  

این (. 8002شکورنیا )؛ ( 8002شرمن )؛  (8001دالتو)

تحقیق با هدف ارزیابی میزان آگهاهی و احسهاس نیهاز    

دانشهجویان پزشهکی دانشهگاه علهوم پزشهکی       آموزشی

جندی شاپور اههواز بهه مطالهو آموزشهی رشهتة  هو       

 .فیزیکی و توانب شی صورت پذیرفت

 روش کار

 مقطعهی  -وصهیفی این پژوهش یك مطالعه از نهوب ت 

ان سها   دانشهجوی  ازنفهر  10پژوهش تعداد ةنمون. است

اغل به شپزشکی  ةههارم در مقطع فیزیوپاتولوژی رشت

دانشهگاه علهوم پزشهکی    پزشهکی   ةدانشکد رل دیتحص

 0944جندی شاپور اهواز بودند که در سها  تحصهیلی   

درس   هو توانب شهی   دانشهکده بهه آمهوزش    این در 

براساس فهرست عنهاوین کتهو  هو    . نداشتغا  داشت

 رح درس مصوب این رشته در  فیزیکی و توانب شی و

بهرای دو   فصهل درسهی   تعداد هفده سهر  ،وزارت متبوب

درسی در یك نیمسا  تحصیلی انت هاب و درس   واحد

 .داده شدند

  80 مشهتمل بهر   ای پرسشهنامه  هها  دادهآوری  جمعابزار 

 "م الن کامالً"تا  "موافق کامالً" از ای گزینه ا  پنجؤس

 هها  پرسشهنامه  .بهود  گذاری یك تها پهنج   با مقیاس نمره

محتوای درس  و توانب شی  ةاالتی در زمینؤحاوی س

. بهود  پزشهکی عمهومی   ةس آن در دورو ضرورت تهدری 

در یك بررسی مقدماتی  پایایی و روایی  این پرسشنامه

و پایهایی آن   ،ییهد أی و صهوری ت ایاز  ریق اعتبار محتو

ییهد  أت (α=48/0)بها میهزان    آلفای کرونبهاخ  ةبا محاسب

 .شده بود
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از  ،امتحههان ارزیههابی نهههایی  در پایههان دوره و پههس از

 وکننهد  پژوهشهگر همکهاری   دانشجویان تقاضا شد بها  

  .را تکمیل نمایند ها پرسشنامه

 

 نتایج

را تکمیل و در تحقیق شرکت  ها پرسشنامهدانشجو  10

درصهد   90هفتاد درصهد دانشهجویان ددتهر و     .نمودند

 ةدردصوص دیدگاه کلی دانشهجویان دربهار   .پسر بودند

از  %00آموزشهههی  هههو فیزیکهههی و توانب شهههی ةدور

آمهوزش   ،حین تحصهیل  که در دانشجویان ابراز کردند

 های مهارت و اند  و توانب شی نداشته ةزمین کافی در

 های بیماریدر دصوص  ،شده در این دوره نظری کسو

بهوده   الزم و مفیهد  ،حرکتی و توانب شی آنان -جسمی

آموزشهی بهرای    ةدورکه آنان تقاضا داشتند  %48 است

کسو دانش و مههارت  منظور  بهی و عملی نظرآشنایی 

اسهو بها نیازههای    متنزیهرا  ، ر این رشته برگزار گرددد

دانشهجویان در   میهزان نیهاز  همچنهین   .باشد جامعه می

در رابطهه بها    ،شهده  رابطه بها سرفصهل دروس تهدریس   

% 20متفاوت بهدین صهورت بهود کهه     های درسعناوین 

مزمن و  مفهوم درد" سسرفصل در ةدانشجویان به ارائ

 %48منهد،   عالقهه  "ددر همراه با های بیماریتوانب شی 

شنادت نقص و معلولیت "دانشجویان به آموزش درس 

جسههمی  هههای معلولیههتو درك مفهههوم توانب شههی در 

از دانشههجویان بههه   %49.داشههتند تمایههل "حرکتههی و

نگهدارنهده   های درمانآگاهی به اصو  "درس  سرفصل

دانشهجویان   %0/11. نیازمند بودند "در دردهای کمری

ضایعات دردناك انهدام   یتوانب شاصو  با آشنایی "به 

 هاز دانشهجویان به   %11 .مندنهد عالق "تحتانی و فوقانی

تمایههل  "وسههایل کمکههیاز اصههو  اسههتفاده  "آمههوزش

از دانشجویان از کیفیت آموزش سرفصهل   %11.داشتند

ه توانب شی دردهای با منشها  میوفاشهیا  راضهی بهود    

آنان بهه درس آشهنایی اصهو  حرکهت شناسهی       %10و

دانشجویان دواهان ارائه  % 10 .ندتعالقه داشکاربردی 

ی دردههای گهردن بودنهد    سرفصل اصو   و توانب ش

رفصل توانب شی در ضایعات از دانشجویان به س % 10و

از دانشهجویان از آمهوزش    %80.داشتند ورزشی گرایش

از  %80مند وسههر فصههل توانب شههی سههالمندان رضههایت

در دانشههجویان بههه ارائههه سرفصههل اصههو  توانب شههی  

دانشجویان از  %80.تمایل دارند ها اندامضایعات عروقی 

درس آشنایی با اصو  زاویه سنجی مفاصل بدن راضی 

از دانشهجویان دواههان آمهوزش سرفصهل      %94ه و بود

از  %84و فقههط هههای مغههزی   توانب شههی در سههکته 

دانشجویان به ارائه سرفصل اصو   هو توانب شهی در   

 .عالقمند بودندمیوپاتی و نوروپاتی  های بیماری

 

 بحث 

کیفیهت   یارتقها  دنبها   بهه دنیها   ههای  دانشگاهامروزه 

بهبود کیفیت  ،درآموزش پزشکی. آموزش دود هستند

آموزش منوط به ارزیهابی دقیهق نیازههای بهداشهتی و     

تعیهین ایهن نیازهها،     دنبها   بهه درمانی جامعهه اسهت و   

بنههدی نیازهههای آموزشههی بههه عنههوان گههام او    اولویههت

؛ ( 8004 مههاکوو) زی آموزشههی انجههام شههودریهه برنامههه

نظهران آمهوزش پزشهکی     صهاحو  (.8008 زاده، مهدی)

توجهه بهه   او  آمهوزش بایهد   درجة معتقدند که نگرش 

دانشهجویی مهورد    ههای  و گهروه یازهای اجتماب باشهد  ن

نیهاز فرهنگهی    زیرا زبان و. آموزش را نیز بررسی نماید

ا بههان م  عنههوان بههه عههالوه بههر بیمههاران، دانشههجویان،

 تنهها  یك بازدورد آموزشی نهه . آموزش مد نظر هستند

 موجو بهبود دانش و مهارت فرد شود، بلکه با تواند می

گیرنهده باعه     ایجاد تحهو  در فکهر و عهادت آمهوزش    

نظهری و عملهی او ههم     ههای  قابلیهت افزایش توانایی و 

بتوانهد  کهه   دههد  مهی  و بهه او ایهن قابلیهت را    شهود  می

و دطاههای دهود را    نهد ک جدیهدی کسهو   های مهارت

، همهاهنگی بهین آموزشهگر    بدین منظهور  .اصالح نماید

 (.8008 زمهانی )درمانگر و بیمار الزامی اسهت   ،دانشجو

انهد   از سوی دیگر مطالعات آموزش پزشکی نشهان داده 

کههه درك صههحی  از شههرایط بیمههار در کنههار شههنادت 

جههت جلهو ا مینهان    در بیماری و تش یص صهحی   

گرفتن ا العات کافی و شهرح حها  او،   منظور  بهبیمار 

بعضی کهارورزان   .آمیز الزم هستند برای درمان موفقیت

مها دههار نقهص در برقهراری ایهن       پزشکی کشور ةرشت

احتما  دارد رو  این از ،(8000فرج زاده ) اند ارتباط بوده

ات عههکههه ایههن نقیصههه تهها حههدی ناشههی از نقههص ا ال

 ،بهالینی  رتصهاوی  درك دقیهق مفهاهیم و  در دانشجویان 

کنهونی  مانده از بیمهاری   جا ناتوانی و نقص عملکردی به

.یهههههك بیمهههههاری قهههههدیمی باشهههههد   از یههههها 
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از سههوی دیگههر در انت ههاب رشههتة ت صصههی توسههط   

، عواملی مانند جنسیت (دستیاران) دانشجویان پزشکی

آنان، محتوای شغلی آینهده، نهوب بیمارانشهان و شهیوة     

یهل  زندگی آنان به عنهوان یهك پزشهك مت صهص دد    

و هنانچه آنان به ادتالالت عملکهردی ناشهی    باشد می

 توانند نمیم تلن به دوبی آشنا نباشند،  های بیماریاز

در دوران دستیاری بینش عمیقی نسهبت بهه عهوارض    

اسههاس  بههراین. داشههته باشههند ههها آن ههوالنی مههدت 

تنهها   ی دروس نهه اریزی آموزشی و تعیین محتهو  برنامه

بلکه الزم اسهتبا   ،بق داشته باشدباید با نیاز بیماران تطا

یههك پزشههك در انت ههاب رشههتة  ةنیههاز واقعههی و تجربهه

اهمیت این مطلو بهه  . ت صصی هماهنگی داشته باشد

انهدرکاران آمهوزش     قدری است که حتی بعضهی دسهت  

عالوه بر آموزش عمهومی  که کنند  پزشکی پیشنهاد می

یك دورة آموزش موقت دستیاری بهه صهورت    ،پزشکی

در هر رشهتة ت صصهی بهرای آن دسهته از     گری  منشی

دستیاران پزشکی که قصد انت اب آن رشتة ت صصهی  

نتایج کلی این تحقیهق بها   . را دارند، در نظر گرفته شود

نتههایج تحقیههق گههروه تویههل مبنههی بههر نیههاز آموزشههی  

  التحصهیل  نشجویان پزشکی و پزشکان عمومی فهار  اد

 آموزشی  و فیزیکی و توانب شهی مشهابهت   ةبه حیط

فراگیران به سرفصهل   ةمیزان اعالم نیاز و عالقاما  ؛دارد

متغیرهایی هستند که بر اساس نظام آموزشهی   ،دروس

 ،م تلن و همینطور نیهاز درمهانی جوامهع    های دانشگاه

 (.0221یل وت)باشند  میمتفاوت 

 گیری نتیجه

نیههاز آموزشههی دانشههجویان پزشههکی حاضههر تحقیههق 

 ةحیطه  ههواز بهه  دانشگاه علوم پزشکی جندی شهاپور ا 

بها  . دهد نشان میرا آموزشی  و فیزیکی و توانب شی 

کههه بسههیاری از دانشههجویان    در نظههر گههرفتن ایههن  

کننده در تحقیق قهبالً بها ایهن زمینهه آشهنایی       شرکت

هههای آموزشههی  ههو    کههافی نداشههتند، برقههراری دوره 

درسههی دانشههجویان پزشههکی    ةتوانب شههی در برنامهه 

نشجویان در رویهارویی  تواند موجو افزایش دانش دا می

با مشکالت جسمی و حرکتی بیماران و برقراری ارتباط 

  مشهکالت مهزمن عملکهردی    ةبا بیماران در زمین بهتر

 .آنان شود

 
 
 

اگر هه محققین تا کنون بهه گزارشهی از ارزیهابی نیهاز     

فصهل دروس  هو    آموزشی دانشجویان پزشکی به سر

یهك نگهاه   امها در   ،توانب شی در ایران بردورد نکردنهد 

 توانهد  نمهی   نقادانه باید اعتراف نمود که این پهژوهش  

شده توسط دانشجویان  تغییرات رفتاری و مهارت کسو

، دانشهجویان  "دانش "ةرا ارزیابی نماید و فقط در حیط

عملهی و   های مهارترا بررسی نموده است دصوصاً که 

ی بها  ی و فیزیکی و توانب شی به تنها ةبالینی در رشت

 تهوان  مهی اگرههه  . آینهد  نمهی دسهت   هری به آموزش نظ

آموزشههی مههذکور ایههن نیههاز  ةامیههدوار بههود کههه بهها دور

ارزیهابی از  اما ، شود میدانش بر رف  ةآموزشی درحیط

ه میزان نیاز جامعه و بیماران به ددمات ایهن رشهته به   

اوالً  :گردد این ترتیو پیشنهاد می هب. عمل نیامده است

آمهوزش نظهری    ،شکیآموزشی دانشجویان پز ةدر برنام

ثانیهاً در   ؛با این رشته تدوین گهردد  ،ی آنانیبرای آشنا

 ةکههار آمههوزش عملههی و بیمارسههتانی آنههان دور ةبرنامهه

مهذکور در نظهر    ةعملهی در حیطه   های مهارتآموزش 

علمههی در  تئهههمکههاران هیدیگههر ثالثههاً  ؛گرفتههه شههود

ههای   های ت صصی دهود بهه پهژوهش در جنبهه     زمینه

نیاز نیهز  و شوند و از نظر درمانی مشترك مذکور ترغی

کارگروهی بهتری صورت پهذیرد و در  که فرصت دهند 

بیماران از ددمات این رشهته   ،محیط علمی دانشگاهی

 .شوند مند بهرهبیشتر 
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