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  مقاله پژوهشي 
  

 ياتاق عمل از برنامه آموزش ديو اسات دانش آموختگان، انيتجارب دانشجو
  يفيمطالعه ك كياتاق عمل:  وستهيناپ يكارشناس

 
  يبيزهرا ط ،*يسادات اليل ي،احمد مانيسل

  
 

  چكيده
 يرسدر برنامه د. است يليو هر مقطع تحص يدر هر رشته علم يدرس يهاهبرنام يادوار يبازنگر، آموزش نديفرا ياز اصول اساس يكيمقدمه: 

مطالعه  نيلذا ا. وندشمي از دروس مواجه يبا مشكل تكرار برخ، يقبل يداشتن تجربه كار ليبه دل انيدانشجو، اتاق عمل وستهپينا يمقطع كارشناس
  . دانجام شاتاق عمل  وستهيناپ يكارشناسآموزشي گروه اتاق عمل از برنامه  ديگان و اساتآموختدانش، انيدانشجو تجارب يبررس با هدف
استفاده  مندهدف گيرياز نمونه هاهداد آوريجمع يبرا. انجام شد 96-95در سال  يمحتوا ليبه روش تحل يفيپژوهش ك اينها: روش

 زيآنال شبه رو و شد ادهيضبط و پ يهاهسپس مصاحب. شد آوريجمع ،مصاحبه 13 طيساختارمند در  مهين يهاهمصاحب قياز طر هاهداد. شد
  . شد ليتحل MaxQDA2 افزارنرمو با كمك  يمحتو

و  سيروش تدر، آموزش ينامناسب محتوا يدهسامانطبقات  ريبا ز »يساختار نامتناسب برنامه درس« يطبقه اصل 3در  هاهدادنتايج: 
 »يزشيعوامل انگ«و  فرساطاقترفت و آمد ، خانواده تيريمد، ليبا تحص زمانهمطبقات اشتغال  ريبا ز »هاهبازدارند«، مؤثر ريغ يكارآموز

  . شد بنديدسته ياجتماع تيو هو يشغلارتقاي ، يطبقات رشد مال ريبا ز
اتاق عمل  وستهيناپ انيدانشجوآموزشي برنامه  يدر ساختار و اجرا ديبارسد مي مطالعه به نظر نيحاصل از ا جيبا توجه به نتاگيري: نتيجه
  .آنان باشد ازيانجام شود كه متناسب با ن ياصالحات

  
  وستهيناپ يكارشناس، اتاق عمل بازنگري برنامه، ،يبرنامه آموزشي كليدي: هاهواژ
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مقدمه  
 تيترب، يعمده آموزش عال يهانقش نيتر يدياز كل يكي
و  جيترو، جامعه ازيمتخصص مورد ن يانسان يروين

توسعه كشور  يبرا يسازنهيو زم قيتحق، دانش يارتقا
 و كنندهبه عنوان نهاد توليد هاهرو دانشگا نياز ا. )1است(

نيروي انساني متخصص  كنندهانتقال دهنده دانش و تأمين
 يهاهبا ارائه برنام زمانهموظيفه دارند ، عهدر جام

                                                 
 ،يراپزشكي)، گروه اتاق عمل دانشكده پي(مرب يسادات اليلنويسنده مسؤول:  *

  l.sadati70@gmail.com. رانيالبرز، كرج، ا يدانشگاه علوم پزشك
آموزش مديريت و دانشكده  ،ي)، گروه آموزش پزشكاري(دانش ياحمد مانيسل دكتر
 .رانيتهران، ا ،يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشك ،يپزشك

به طور مستمر به بررسي وضع موجود خود ، يآموزش
پرداخته و با تحليل مسائل و شناسايي تنگناها و علل آنها 

هاي عملي جهت ارتقاي كيفيت آموزش دست كارراهبه 
ه قاعد نياز ا زين يعلوم پزشك يهاهشك دانشگايب. )2يابند(
 يدرمان -يدركنار ارائه خدمات بهداشت و ستندين يمستثن

ماهر و  يانسان يروين تيمهم ترب هفيوظ، به مردم
بر  زيمختلف جامعه را ن يهابخش ازيمتخصص مورد ن

)soleiman.ahmady@gmail.com گروه ارياستاد( يبيزهرا ط دكتر)؛ ،(
رز، كرج، الب يدانشگاه علوم پزشك ،فوريت هاي پزشكيو  يدانشكده پرستار ،يپرستار

  )tayebi2010@hotmail.com( .رانيا
  31/6/97 تاريخ پذيرش: ،15/2/97، تاريخ اصالحيه: 14/11/96 مقاله: تاريخ دريافت
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پر واضح است كه ارائه آموزش مؤثر و . )3عهده دارند(
كند تا آنها بتوانند به رشد و مي به افراد كمك، كارآمد

در  نيبنابرا. )4دست يابند( دخو يتوانايي كافي در شغل آت
 نيتطابق موجود ب ديبا، يآموزش يهاهبرنام يابيارزش

 ازيمورد ن يهابا مهارت يارائه شده دانشگاه يهاآموزش
از . )5(رديقرار گ يمشاغل مرتبط در جامعه مورد بررس

 يهاهبرنام يو اجرا يدر طراح يدياز اصول كل يكي، يطرف
موجود و  يآموزش تمشكال ييشناسا، مؤثر يآموزش

است كه تحت  رانيفراگ يآموزش يازهاين يبند تيلووا
با توجه به  هاازين نيشود كه امي مطرح يسنجازيعنوان ن

 يلذا در طراح. )7و6متفاوت است(، يسن، يفرد يهايژگيو
موارد توجه  نيبد ديكارآمد با يبرنامه آموزش كي يو اجرا
از جمله تجربه و  ييهايژگيبطور مثال بزرگساالن و. شود

 دهيچيپ يآنان تا حد يدارند كه آموزش را برا يدانش قبل
 يجد يهااز چالش يكي ليدل نيبه هم. كندمي و خاص

 يآموزش وهيانتخاب ش، رياخ انيدر سال يآموزش پزشك
بزرگسال  رانيفراگ يبرا مؤثر يبرنامه درس يو طراح

در  تيترب يصرف شده برا يآموزش يهاهنياست تا هز
آموزش . )8(رديباالتر قرار گ يبه بهره ور لين ريمس

 يفرصت، آموزش يهاهاز شاخ يكيبزرگساالن به عنوان 
نوع  نيچرا كه ا د؛يآمي به شمار يهر كشور يبا ارزش برا

، بزرگساالن يليدرجه تحصارتقاي آموزش عالوه بر 
 خوداي را به آنها جهت بهبود دانش و مهارت حرفه يفرصت
جامعه  كيعنوان  به، جامعه بزرگساالن. )9دهد(مي

از جمله داشتن تجارب  يخاص يهايژگيو يدارا، ناهمگون
به  ينگاه كاربرد اي،نهيزم يدانش و آگاه، يو فرد يشغل

، جيبه نتا يابيدر دست زهيانگ يسطح باال، يمسائل آموزش
هم  يزندگ يهاتيمسؤولاز اي گسترده فيدارا بودن ط

د و كمبو به استقالل ليتما، يو خانوادگ يچون تعهدات شغل
موزش آازجمله  يانجام هر كار نديدر فرا ديكه با است وقت

ات مؤسساز  ياريعلت بس نيبه هم. رديمد نظر قرار گ
 انيدانشجو يهايژگيو يبا تمركز بر رو يموزش عالآ

 مؤثر، پذيرانعطاف يموزشآ يهابزرگسال به دنبال روش
، يمشاركت يريادگي يفضا جاديا. )12تا10(هستند ديو جد
 جاديا، ريفراگ يازهايبر اساس ن يريادگياهداف  ميتنظ
 يريادگيتجربه  نييو تب هيدو سو يريزبرنامه يهازميمكان

 از يبعد يآموزش يازهاين يافراد به منظور بازشناس نيا
 يبه عنوان مبان ياست كه در بحث آندراگوژ يجمله موارد

  . )13بزرگساالن مطرح است( موزشآ
كه در گروه  يآموزش عال يهاهو رشت هاهدور انيم در
 وستهيناپ يهاهدور، شودمي بزرگساالن برگزار يسن

به لحاظ  يدر علوم پزشك يبه كارشناس يكاردان
 ادامه. منحصر به فرد است يبه نوع رانيفراگ يهايژگيو

پس از معموالً  يبه كارشناس ياز مقطع كاردان ليتحص
سال كار و كسب تجربه منجر به مهارت  نيگذشت چند

و  هاازيشود كه با نمي يبزرگسال رانيدر فراگ يآموز
 هاهدانشگا يآموزش يهاطيوارد مح يمتفاوت يهايژگيو

در  يجد يهاآموزش را با چالش انيو متول شوندمي
 رو به رو رانيفراگ ازيشده و ن نيتدو يهاهتطابق برنام

 يتثنمس زيوسته اتاق عمل نيناپ يرشته كارشناس. دينمامي
. ستين يدر علوم پزشك وستهيناپ يهاهدور رياز سا

 يبهداشت ستميس ياعضا ريمانند سا زيپرسنل اتاق عمل ن
 ياجرا ازمندين، مؤثربه منظور ارائه خدمات  يو درمان

رسالت آموزش رشته اتاق هستند.  يآموزش ياستانداردها
متعهد و ، آگاه يروين تيترب يعمل در مقطع كارشناس

در اتاق عمل اي حرفه يهاييكارآمد است كه با كسب توانا
 ازيخدمات مورد ن، روز ياز دانش و تكنولوژمندي و بهره
 قيامر از طر نيا. ارائه دهند ماريرا به ب يو آموزش يمراقبت

اتاق  يآموزش و پژوهش در رشته كارشناس، توسعه دانش
 ياديساالنه با استقبال تعداد زلذا . )14گردد(مي سريعمل م

به  يدر آزمون كاردان يمقطع كاردان انياز دانشجو
  . ميهست اتاق عمل مواجه يكارشناس

 يياجرا يهادر خصوص چالش يچه به طور اختصاص اگر
اتاق عمل در كشور  وستهيگروه ناپ يبرنامه آموزش

كه به شكل  يدر مطالعات كنيانجام نشده است ولاي مطالعه
 يهاهگان مقاطع مختلف رشتآموختدانشاز  ينظرسنج

تنها درخصوص انطباق  يراپزشكيو پ يمختلف پزشك
انجام ، يشغل يازهايبا ن يليدوره تحص يدرس يمحتوا

 اتياز جمله عدم تناسب محتو يشده است به موارد متعدد
 به طور مثال. اشاره شده است يشغل يازهايدوره با ن

 يو همكارانش در بررس يحاصل از مطالعه زارع جينتا
 يمدارك پزشك يمقطع كارشناس نالتحصيالفارغ دگاهيد
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 نقاطشاپور در خصوص  يجند يدانشگاه علوم پزشك
دوره نشان  نيدر عرصه ا يكارآموزقوت و ضعف برنامه 

 يكاربرد يهابر سرفصل تأكيداز عدم  انيداد كه دانشجو
 ندهيآ يشغل يازهايبا توجه به نرشته  نيا يدر برنامه درس

 نگرجيش يفيمطالعه توص جينتا نيهمچن. )3بودند( يناراض
دوره  يانطباق برنامه درس يو همكارانش كه به بررس

و  يشغل يهاازيبا ن يرشته بهداشت عموم يكارشناس
نشان داد كه كاربرد  يبهداشت ستميمورد انتظار س فيوظا

در سطح  يبهداشت عموم يمجموع دروس دوره كارشناس
 يهاتيكاربرد را در فعال نيتركم هيمتوسط بود و دروس پا

دروس و  يبر اساس نظر آنها محتوا. افراد داشتند يشغل
 يشغل يازهايرشته مطابق با ن نيا يآموزش يهاهبرنام
 يابر ياصالحات ازمنديرشته نبوده و ن نيگان اآموختدانش

 نيا ييو كارا يبرنامه آموزش تيفيك يبهبود و ارتقا
بر . )15(است كارشناسان نيا يشغل ندهيدر آ هاهبرنام

 جيرا يآموزش يهاهبرنام، مقدم يزديمطالعه  جياساس نتا
 يارتقا و بعض يبرا يفرصت كاف زياتاق عمل ن برنامهدر 

اتاق عمل را در سطح  وستهيكارشناسان ناپ يهامهارت
به  ازيرفع آن ن يبراسازد لذا نمي آل فراهمدهيا

  . )16وجود دارد( يآموزش حيصح يريزبرنامه
و  يكيتكن تيماه لياتاق عمل به دل وستهيناپ انيدانشجو

را  ييهاتيقابل، در گذر زمان يكسب مهارت و تجربه كار
آورند كه در دوره مي بدست يدر سنوات خدمت كار

به  ازين يآنها را ب وستهيناپ يدر مقطع كارشناس ليتحص
در قالب واحد  يدرس ياز واحدها ياريگذراندن بس

 يهاهنيموضوع به اضافه هز نيا. دينمامي يكارآموز
در  يحضور يهاهدور يو اجرا يريزبرنامهگزاف 

 يبرنامه درس ينيو بازب يضرورت بررس، يآموزش عال
 اين لذا د؛ينمامي آشكار نديفرا نيا ننفعاذي دگاهيرا از د

گان و آموختدانش، انيتجارب دانشجو يمطالعه به بررس
 يكارشناس يبرنامه آموزش ازگروه اتاق عمل  دياسات
  . پرداخت يليمقطع تحص نياتاق عمل در ا وستهيناپ
  

  هاروش
 يمحتوا ليبه روش تحل يفيپژوهش ك كيمطالعه حاضر 

به  گيرينمونه. انجام شد 96كه در سال  است مرسوم

به اطالعات  يدسترس و با توجه به مندهدفصورت 
. هدف با روش حداكثر تنوع انجام شد يهاهگرو

 انينفر از دانشجو 3مطالعه شامل  نيدر ا كنندگانمشاركت
و  انريا ياز دانشگاه علوم پزشك وستهيناپ التحصيلفارغ

و شاغل در اتاق عمل  نيقزو يدانشگاه علوم پزشك
از نفر  4البرز و  يدانشگاه علوم پزشك يهامارستانيب

در گروه  سيتدر كساليبا تجربه حداقل  نيمدرس
ترم چهارم  انينفر از دانشجو 6و  وستهيناپ انيدانشجو

دانشگاه علوم  يراپزشكياتاق عمل دانشكده پ وستهيناپ
ام انج قيمطالعه از طر يهاهداد. دادند ليالبرز تشك يپزشك

، مصاحبه 13 طيساختارمند در  مهين قيعم يهاهمصاحب
  . شد آوريجمع
 تيمتناسب با موقع هاهانجام مصاحب مكان

انتخاب شد تا  ليدر محل كار و تحص كنندگانمشاركت
حفظ  يفيرا در پژوهش ك يواقع طيمح طيمطالعه شرا

و كاركنان در جهت  انيو دانشجو ديبا اسات يهماهنگ. دينما
جهت انجام  آرام و راحت يزمان و تدارك فضا صيتخص

تجارب  يدر راستا تسؤاال. گرفت مصاحبه صورت
برنامه  نيو انتظارات آنها از ا هااز چالش كنندگانشركت
به عنوان مثال مصاحبه با . و اجرا شد يطراح يآموزش
دوره  نيا خودتون از اتيشروع شد: از تجرب ريز سؤال
 د؟يمواجه شد يو مشكالت هابا چه چالش. دييبگو يليتحص
 هدفتان ست؟يچ رهدو نيدر ا ليخوبتان از تحص يهاهتجرب

 نيمقطع چه بود؟ به دنبال طرح ا نيدر ا لياز ادامه تحص
ت سؤاالشد مي كه ارائه ييهات و با توجه به پاسخسؤاال
 دهيپرس كنندگانبه تجارب شركت يابيبا هدف دست يبعد
  . بود قهيدق 45 هاهمصاحب يبيمدت زمان تقر. شدمي

 يمحتو ليتحل با استفاده از روش هاهداد ليروند تحل
گزارش  و يدهسازمان، يسازمرسوم در سه فاز آماده

بالفاصله  يسازدر مرحله آماده. )18و17(رفتيانجام پذ
 اتيينوار ضبط شده با جز، پس از اتمام هر مصاحبه

وارد  ليتحل نديفرا ليشد و جهت تسهمي يسازادهيپ
سپس در مرحله ، شدمي MAXQDA افزارنرم

بار هر مصاحبه قرائت شد و بعد از  نيچند يدهسازمان
پژوهش  سؤالمرتبط با  ييمعنا يهاواحد، مكرر يبازخوان

 387نوشته شد كه  هاآن يبرا هيباز اول يانتخاب و كدها
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باز مشابه به لحاظ  يسپس كدها. كد باز استخراج شد
در . داده شد ارقر يطبقه فرع كي ريمفهوم و معنا در ز

 يطبقه اصل كيچتر  ريز، مشابه يطبقات فرع تينها
تحت عنوان  يطبقات اصل يتمام، در خاتمه. گنجانده شد

و  باز يكدها هيطبقات مربوطه و كل ريبا ز ياصل نيمضام
 يتحت عنوان واحدها هاهاستخراج شده از مصاحب يهانقل
 همرتب و گزارش داد ييگزارش نها نيجهت تدو ييمعنا
  . شد
از  يپژوهش يهاهافتي يپذيراز انتقال نانيحصول اطم يبرا

در ، شتندسه متخصص كه در پژوهش مشاركت ندا ايدو 
ي در همه. گرفتانجام پژوهش مشورت  يهاهافتيمورد 

 اتييجز، يپذيرنانياطم جاديمراحل كار و به منظور ا
عالوه بر . ثبت و ضبط شد هايبردار ادداشتيپژوهش و 

از روش چك ، هياول يشده در مرحله كدگذار شارهموارد ا
 نيبد. استفاده شد member check)( اعضاي كردن با

 هاهمصاحب يكه كدها و تفاسير حاصل از تحليل برخ بيترت
 اههافتي تربيشجهت اعتبار . شد چك كنندگانبا شركت

، نسج، (سن يريرپذييبا حداكثر تغ گيريشد از نمونه يسع
سابقه ، محل اقامت، محل كار، محل خدمت مارستانينوع ب

  . استفاده شود ياطالعات يجهت غنا )خدمت 
  

  :ياخالق مالحظات
مصوب در  يقاتيطرح تحق كي جيحاضر ماحصل نتا مقاله

 يمجوز اخالق يالبرز است كه دارا يدانشگاه علوم پزشك
 ABZUMS.REC.1396/1LDبا شماره اخالق  تهياز كم

اصول اخالق در انجام كار  تيرعا يدر راستا. است
 تيدر پژوهش رضا كنندگانمشاركت هياز كل، يپژوهش

تمام  تيهوداده شد كه  نانيگرفته شد و به آنها اطم
 يهاليمصاحبه شوندگان محرمانه حفظ خواهد شد و فا

 نيهمچن. مطالعه حذف خواهد شد انيآنها پس از پا يصوت
پژوهش  نديداده شد كه در هر مرحله از فرا نانيبه آنها اطم

در انجام پژوهش انصراف  ياز ادامه همكاردارند تا  ارياخت
  . دهند

  
  نتايج

ترم  انينفر از دانشجو 9حاضر در مجموع  يفيدر مطالعه ك

تاق ا وستهيناپ نالتحصيالفارغاتاق عمل و  وستهيآخر ناپ
 البرز يدانشگاه علوم پزشك يهامارستانيعمل شاغل در ب

كه  ،شركت داشتند يليگروه تحص نيا نينفر از مدرس 4و
 انجام و با آنها مصاحبه ندانتخاب شدمند هدفبه شكل 

و  انيشوندگان در گروه دانشجو همصاحب. شد
 طيفشامل پنج مرد و چهار زن با  نالتحصيالفارغ
سال بود و در 23تا  7 نيسال و سابقه كار ب46تا 28يسن

 سال 54تا 44 يسن طيفدو مرد و دو زن با  ديگروه اسات
  . بود سال در گروه اتاق عمل 22تا 9 نيو با سابقه كار ب

به روش  يفيك يمحتوا ليحاصل از مطالعه تحل جينتا
، انيدانشجو تجارب يمرسوم در ارتباط با بررس

 ياتاق عمل از برنامه درس ديو اسات نالتحصيالفارغ
ساختار « يطبقه اصل 3در  اتاق عمل وستهيناپ يكارشناس

عوامل «و » هاهبازدارند«، »ينامتناسب برنامه درس
 فيبخش به توص نيكه در ا شد بنديدسته »يزشيانگ

. ميپردازمي طبقات آنها ريو ز استخراج شده يطبقات اصل
  )1(جدول شماره 

  
  يطبقات استخراج ريو ز يطبقات اصل: 1 جدول
  زير طبقات طبقات اصلي

  ساختار نامتناسب برنامه
  درسي

  دهي نامناسب محتواي آموزشسامان
  تدريسروش 

  ي غير مؤثركارآموز
  ليتحص با زمانهم اشتغال  هابازدارنده

  خانواده تيريمد
  فرساطاقت آمد و رفت

  رشد مالي  عوامل انگيزشي
  ارتقاي شغلي

  كسب هويت اجتماعي
  
  :يساختار نامتناسب برنامه درس) 1
نامناسب  يدهسامان يطبقه فرع ريسه ز، يطبقه اصل نيا

را  مؤثر ريغ يكارآموزو  سيروش تدر، آموزش يمحتوا
  . گيردميدر بر 
  آموزش ينامناسب محتوا يدهسامان )الف

از تناسب  انيدهد دانشجومي پژوهش نشان يهاهافتي
 ندبود يدوره ناراض نيواحدهاس اختصاص داده شده به ا
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  . رشته بودند يو اصالح برنامه درس رييو خواستار تغ
آنوقت ، ميدار يتكرار يدلتون بخواد درس عموم تا«

. كمه هايمهم و بدردبخورمون مثل تكنولوژ يهادرس
 يكارآموز يسر هيبه جاش  يول ميندار يولوژياصال راد

   .)3شماره  كننده(مشاركت».ميتكرار مكررات دار
 تياگر چه اكثر يكارآموز يخصوص واحدها در

بودند  يكارآموز يمخالف واحدها ديو اسات انيدانشجو
 از يداشتند كه تعداد كم تأكيدآنها  يتمام بايتقر يول

كسب  يو برا ياگر به شكل تخصص يكارآموز يهاواحد
  . الزم است، ارائه شود ديمهارت جد

وارد  يوقت هاياتاق عمل. حذف شه دينبا هايكارآموز«
 يتخصص نهيدو زم اي كيتو معموالً  شنيكار م طيمح

ا پس حتم شنيم لديتك ف يو به عبارت كننيكار م يجراح
 .تجربه كنن يكارآموزرو تو  گهيد يلدهايدارن كه ف ازين
گه امثالً . دانشجو توجه كنن ينيسابقه بال طهيبه ح ديبا

رو  يو عموم يارتوپد طهيسال كار در ح 4 ابقهدانشجو س
بذارن كه  2 نياز ا ريغ ييهاهطيروح شيكارآموز، داره

» نباشه كنندهباشه و خسته ديبراش جذاب و جد
  .)7شماره  كننده(مشاركت

 يبرا يكارآموز يريزبرنامهسختر از  ميدوره كار تو
. نتجربه دار، سخته يليخ. نداشتم يكار، وستهيناپ يهاهبچ

و بزرگتر از امكانات ما  تربيش يهااومدن كه عمل يياز جا
طبق قانون ساعت  ميخوب ما هم موظف يتجربه كردن ول

 نيا يكاش بشه به جا. ميكن يريزبرنامه شونويكارآموز
 تيشون تقوهايتكنولوژ يتئور تربيش يكارآموزهمه 
   .)12شماره  كننده(مشاركت. بشه

  
    سي) روش تدرب

ه و نحو سيتدر يهاهويدر ش انياز دانشجو ياريبس تأكيد
 دياسات تيآنها از اكثر تيبر رضا يمبتن، هااداره كالس
و مرتبط با اتاق عمل بود  يو دروس كاربرد يگروه جراح

 از كنيول. شدمي اداره يو بحث گروه يكه به شكل تعامل
از  يجلسه توسط برخ كيدر  نيارائه دروس با حجم سنگ

به شكل بيشتركه  يعموم يهاهو گرو هيعلوم پا ديتاسا
 رييبودند و خواستار تغ يشاك، شدمي ارائه زين يسخنران
  . بودند يحضور ريغ يهاهويش به سيتدر يهاروش

 اين كهكالس و بدون  اديم يولوژيزياستاد درس فمثالً «
 ييحجم باال هي كنهيشروع م، ما باشه هيمتوجه سطح پا

نه  يسؤالنه . فهممنمي يچيآخرش من كه ه. دهيدرس م
 م؟يريادبگيبدن كه ما  ادي يجور هي ديآخه مگه نبا. يجواب

خوام اسمشو ببرم نمي كه يعموم ياز درسا يكيتو  اي
تو كالس و به  مينيشمي و مييايراه رو م مهه نيا يخوديب

 ميتونستيكه تو خونه هم م ميديگوش م ييحرفا
ه جراح ديكالسامون با اسات نيدر عوض بهتر. مشونيبخون

 و جواب ميپرسمي مياشكال تو كار دار يكه هر چ
و از راه دور  يخوابيارزش ب يكي نيمعلومه ا. ميريگمي

  .)9 ارهشم كنندهاومدن رو داره (مشاركت
 در رفت و وستهيناپ انيوقت دانشجو تيتوجه به محدود با

 يبرگزار انيو دانشجو دياسات شنهاداتياز پ يكي، شد
هر چند در . و از راه دور بود يبه شكل مجاز هاهدور

و بحث  هاآنها بر حضور در كالس تأكيد يدروس تخصص
 يبه بر گزار ليتما يدر دروس عموم يبود ول يگروه
  . بودند يمجازبه شكل  هاكالس

 و نياز درسارو به صورت آنال يسر هي انيبه نظر من ب«
 يبرامخصوصاً  هيفكر خوب يليخ. بدن هيارا نيآفال اي

دن ب ليادامه تحص توننيكه واقعا مشكل دارن و نم يكسان
 يمشكالت نيكه هست و ا يبعد مسافت نيبه خاطر هم يعني

 و مشكالت يمشكالت زندگ يو مشكالت كار اديم شيكه پ
  .)2شماره  كننده(مشاركت »درفت و آم

  
  مؤثر ريغ يكارآموز )ج

و  ينيدر قالب طرح همكار آموزش بال يكارآموز يبرگزار
 گريدو مورد د انيدر محل كار دانشجو يكارآموزگذراندن 
. شد انيب يبود كه در ساختار برنامه درس ياز موارد

در  يكارآموزگذراندن دوره  يمتقاض انيدانشجو تياكثر
  . محل كار خود بودند

 نيسپرمي رو به ما وستهيپ يهاهكه بچ يطرح نيدر ا«
مون در هاهو از تجرب ميمطالعه كن ميكنمي يسع. خوبه
 احساس تركم. ميقرار بد وستهيپ يدانشجوها ارياخت
نتور م البته. شهيتلف م يكارآموزوقتمون داره تو  ميكنمي

ين ااست به شرط  وستهيپ يكارشناس يهاهشدن به نفع بچ
تن رو بفرس هاهوستيكه هست پ يمارستانيتو ب كسهر  كه
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 يبرا تربيش اراتشيتا اون از اخت مارستانيتو اون ب
 كننده(مشاركت» استفاده كنه وستهيپي هاهآموزش بچ

  .)4شماره 
تحت آموزش و نظارت به  وستهيناپ يهاهبه تجربه بچ«

 يهاهعنوان منتور اگه به كار گرفته بشند و بهشون بچ
آوانس مثل كم  يسر هيو در عوض  ميرو بسپار وستهيپ

از  شهيم يليخ ميريدر نظر بگ يكردن ساعات كارورز
 »يكمبود مرب نيبا ا به خصوصوجودشون بهره برد 

  .)13شماره  كننده(مشاركت
  
  : هاه) بازدارند2
توجه به شاغل و متعهد بودن و محدود بودن مراكز  با
و اجبار در رفت و شد  وستهيدانشجو در مقطع ناپ رندهيپذ
مواجه اي با عوامل بازدارنده انيدانشجو نيا، شهرها نيب

، ليبا تحص زمانهمطبقه اشتغال  ريهستند كه در سه ز
  . قرار داده شد فرساطاقتخانواده و رفت و آمد  تيريمد
  

   ليبا تحص زمانهم) اشتغال الف
 يو گاه شاغل بوده، وستهيمقطع ناپ انيازدانشجو ياريبس

 مطالعه نشان نيحاصل از ا جينتا. كنند يكارم فتيدر دو ش
 يهااز چالش ليبا تحص زمانهماشتغال  مسألهدهد كه مي
  . ستا آنها يجد

خودش رو  يهايهمراه با كار سخت ليتحص يطوركلبه «
و بچه هم داشته  يهم باش تأهلداره به خصوص اگه م

به دنبال  يجسم يخستگ ياونم شغل ما كه حساب. يباش
، و هر روز دو ساعت توراهم اميمن از شرق تهران م. داره

از اون . پاشم ديزود با 5من مجبورم ساعت . كيتراف، چيه
رم دو سه ساعت تو راهم و در كنار مي كهطرف عصر هم 

ا صبح تمثالً . برم ديرفتن با نجايكه بعد از ا ييهاكيكش
م مجبور مارستانيب كيبرم كش ديو بعدش با نجاميعصر ا

صبح  5 ديهم با فتيش ياز طرف. م رو هم پر كنمهاكيكش
off نندهك(مشاركت »تا فرداش به كالس درسم برسم رميبگ 

  .)3شماره
 ميو دو سه تا جراح دار ادهيكه عمل ز يياون روزاگفتم «

 ندن كه تو هفته دو ريتا بعدا همكارا گ سهيبنو فتيمنو ش
. ميكنيبه خاطر دانشگاه و ما كار م يمرخص يريسه روز م

 »ميموقع تو كالس چرت بزن يبعض شهيباعث م نيهم
  .)6 شماره كننده(مشاركت

  
  خانواده تيريمد )ب
 انيبه اتفاق دانشجو بيقر تياكثر اين كهتوجه به  با
اداره  تيمسؤول دهند كهمي ليتشك تأهلرا افراد م وستهيناپ
 يهااز چالش يكيلذا ، به عهده دارند زيخانواده را ن كي

مشكالت خانواده و ، يليدوره تحص نيآنها در ا ياساس
 ،در دانشگاه زمانهم يريدرگ. در مقابل آنهاست تيمسؤول
حضور  يشود تا حداقل وقت ممكن برامي كار باعث محل

  . در خانواده اختصاص داده شود
ساله  1پسر  هيقبول شده بود  يداشتم كه وقت ييدانشجو«

كس رو نداشت بچه  چياومد و همي داشت و از شهرستان
دست تنها مونده  نگران شوهرش بود كه. رو بهش بسپاره

 نيخواست انصراف بده كه من كمكش كردم امي بود و
  .)12شماره  كننده(مشاركت »فتهياتقاق ن

و از  ميايما كه از شهرستان ممخصوصاً هم  يتوزندگ«
كه  يكن يريزبرنامه يجور هي ديبا ميشيخونواده دور م

 يجبران كن ييجورا هي يستيكه ن يكمبود اون چند شب
واقعا سخته چون بچه براش  ميما كه بچه هم دارمخصوصاً 
 هيچون از  يايم يريكه م هيعلتش چكنه كه نمي سخته درك

طرف چند  نيكار و از ا طيتو مح ميدار شب فتيطرف ش
ركت تو كالس ش ميايب ديبا ميتو خوابگاه بمون ديكه با يشب
واقعا  ينداشته باش يقياگه برنامه دق يعنيواقعا سخته  ميكن
 يبرنامه داشته باش ديبا يچكار كن يدوننمي واقعا يمونيم
 هيخانواده ست  يكه برا ييهاكمبود نيمشكالت و ا نيا

  .)8شماره  كننده(مشاركت» يجبران كن ييجورا
  
  فرساطاقترفت و آمد  )ج
كه اقدام به  ييهاهتعداد دانشگا تيتوجه به محدود با
لذا ، ندينمامي وستهيدر مقطع ناپ انيدانشجو رشيپذ

دور جهت  يبه ناچار از شهرها انياز دانشجو يتعداد
 رفت و آمد، دانشكده نيا يدرس يهاحضور در كالس

حضور در  ديضمن از دست دادن زمان مف امر نيا. كنندمي
 نيا يموجبات خستگ، و كالس درس ادهخانو ،محل كار
  . دينمامي فراهم زيرا ن انيدانشجو
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 مشكل رفت شيكيمابود  يدوره برا نيكه تو ا يمشكالت«
 بود چون يبود واقعا مشكل بزرگ هايوآمد برا ما شهرستان

 ديبه دانشگاه و با ميديرسيبعد صبح م ميشب تو راه بود
چون از صبح شروع  يدرس يهاساعتمثالً  مينشستيم

بعد  5و تا ساعت  شوديصبح شروع م 8از ساعت  شوندمي
ما كه شب قبلش تو اتوبوس خسته شوده  يبرا از ظهر

بعد از ظهر  5تا ساعت  مينشستيم ديبعد صبح هم با ميبود
  .)9شماره  كننده(مشاركت»بود كنندهواقعا خسته

، بعد از ظهر يهاكالس به خصوص هاوقت يبعض«
تو راه بوده  شبيد يپرسمي يدانشجوها كامال خوابند وقت

 »نهك كاريبگه و چ يدونه چنمي آدم. فتيو روز قبلش هم ش
  .)12شماره  كننده(مشاركت

  
   يزشي) عوامل انگ3

كسب دانش و  ريموانع و مشكالت موجود در مس رغمعلي
ه طبق ريبا سه ز يزشيعوامل انگ، يليمدرك تحصارتقاي 
منجر به  ياجتماع تيو كسب هو يشغلارتقاي ، يرشد مال
در  ليدر ادامه تحص انيگروه از دانشجو نيا يعالقمند

  . مقطع باالتر شده است
  

  :يرشد مال )الف
 يشغل يهاهدر رد يمطالعه اختالف مال نيا جياساس نتا بر
 انيدانشجو ليمهم درادامه تحص يزشياز عوامل انگ يكي

  . اتاق عمل است وستهيناپ يدر مقطع كارشناس
 ياالن كه كارشناس به خصوصاش هم مطرحه يبحث مال«

ن كه م ياجتماع نيتام مارستانيتو ب طيشده در مح فيتعر
. كردند فيرا تعر يسال است كه كارشناس 3حدود ، هستم

لغ گفت كه مب شهيم، كرده ريياش هم تغ ياشل حقوقطبيعتاً 
 »هشيم تربيشكنه و مي دايپ رييحقوقم تغ يقابل توجه
  .)6شماره  كننده(مشاركت

تو  هاهبچ ليادامه تحص ليكنم اصال تنها دلمي كه فكر من«
قه حقو شيبحث پول و افزا هاهتو همه رشت وستهيمقطع ناپ

  .)12شماره  كننده(مشاركت»هتركم يليخ گهيد يهاهزيو انگ
  
  :يشغلارتقاي  )ب

باالتر منوط به داشتن مدرك  ياز آنجا كه كسب پست شغل

 اخذ، كنندگاناز شركت يلذا گروه، باالتر است يليتحص
 انيخود ب ليمهم در ادامه تحصاي زهيرا انگ يرده شغل
نظر پرسنل كم  ريمجبور بودند ز اين كهآنها از . نمودند
 يشاك، داشت يكار كنند كه مدرك كارشناساي سابقه
  . بودند

 يدرجه علم يارتقا، يهدف من از رفتن به مقطع كارشناس«
 ميو اجتماع يشغل تيو بهتر شدن موقعام خودم در رشته

  .)5شماره كننده(مشاركت »بود
سختشونه  يليخ. انيكسب مدرك م يبرا هاهاز بچ يليخ«

 ستنديبلد ن زارويچ يليكار كنند كه خ ييدست كسا ريكه ز
  .)10شماره  كننده(مشاركت »باالتره نايمدركشون از ا يول
  
  :ياجتماع تيهو )ج

 انيدر م يفرد گاهيمنزلت و جا رييبر تغ التيتحص تأثير
 در كنندگانبود كه مشاركت ياز موارد گريد يكي، اجتماع

  . به آن اشاره نمودند يزشيموضوع عوامل انگ
 گهيچرا؟چون االن د. كاردان بمونم خواستمينم اصال«

. يو ارشد از ارزش افتاده چه برسه به كاردان يكارشناس
مدرك مهم . بگم كاردان هستم دميكشيتو جامعه خجالت م

  .)7شماره  كننده(مشاركت »بود برام
، شد آدم درس بخونهمي كه باعث هيجور هيهم جامعه «

بشه تو  اريمثل به پلميفكر كنم فوق د گهيسال دچند 
و االن ت. كنندنمي بهش نگاه يبه شكل جالب هامارستانيب

و دكتر  سانسياز همكاران دنبال فوق ل يليخ هابخش
  .)4 هشمار كننده(مشاركت »هستند كه ادامه بدهند

  
  دانش و مهارت:  شيافزا )د

بود كه  يدانش و مهارت هم جزء موارد شيافزا
عنصر مهم در ادامه  كياز آن به عنوان  كنندگانمشاركت

  . دوره نام بردند نيدر ا ليتحص
خونه صد درصد تو كار كردنش هم مي آدم درس يوقت«

كار ، درس خوندم يكه وقت دميمن خودم د. زارهمي تأثير
 ميفترميقبالً  ديشا. فرق كرده با قبل يليكردنم تو قلب خ

خ مثلث ك. مياز قلب داشت ييجز يآناتوم كيسر عمل فقط 
 ييجز يليخ يزايچ هيمثالً  ايكجاست؟ دقيقاً دونم نمي رو
 ديدكتر رتروگر يدادم و مواظب بودم وقتمي لهيوس



  اتاق عمل وستهيناپ يكارشناس آموزشياز برنامه  تجارب  ي و همكارانسادات اليل
 

http://ijme. mui. ac. ir  / 513/  )56( 18: 1397اسفند مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

دونستم كه نمي كرونر پاره نشد حاال نوسيس، ذارهمي
 زيچ هي، خونهمي آدم يوقت يره ولمي رترو كجا

  .)1شماره  كننده(مشاركت»هياجبار
 يدارند ول هيتجربه اول اين كه رغمعلي دانشجوها«
 نيترم درس خوندن تو ا4تازه بعد از. ش غلطههايليخ

همه سال  نيو ا ميومديكاش زودتر م، فيكه ح گنيدوره م
 »ميكردمي خدمت يمهارت بهتر رو با دانش و

  .)11شماره  كننده(مشاركت
  

  بحث
در رابطه با تجارب  يفيك يمحتوا ليحاصل از تحل جينتا

اتاق عمل از برنامه  وستهيناپ نالتحصيالفارغو  انيدانشجو
دانشگاه علوم  يراپزشكيدوره در دانشكده پ نيا يدرس
ساختار نامتناسب  ياصل هيدرون ما 3البرز به ظهور يپزشك

  . ديانجام يزشيو عوامل انگ هاهبازدارند، يبرنامه درس
 ياتاق عمل با مشكالت وستهيناپ يكارشناس يدرس برنامه

مقطع را با  نيا انيو دانشجو نيهمراه است كه مدرس
گروه از  نيا. سازدمي مواجه يو مشكالت هاچالش

حضور در  يمتماد انيبعد از سالعمدتاً كه  انيدانشجو
 يآموزش طيبه محمجدداً ، و كار و كسب تجربه نيعرصه بال

ه و ب نديانم مينقص دانش خود را ترم تادانشگاه برگشته 
 يهابا واحد، ابنديدست  نيو نو ديجد يهاكسب مهارت

 نامرتبط ايبوده و  يتكراربعضاً كه  شوندمي مواجه يدرس
 يبه دروس تخصص تركمست و ا آنها ازيو ن يكار طيبا شرا

كه از  يساختار نامتناسب برنامه درس. بها داده شده است
روش ، آموزش ينامناسب محتوا يدهسامانطبقه  ريز

چالش ، شده است ليتشك مؤثر ريغ يكارآموزو  سيتدر
با آن مواجه  مطالعه نيدر ا كنندگانبود كه مشاركتاي عمده
همچون  يتخصص يبه واحدها تركمتوجه . بودند

از دروس  يبرخ يضرور ريغ و ارائه يجراح يهايتكنولوژ
 يهادر كالس ركتو الزام ش نيسنگ يدر حجم هيعلوم پا
به از دروس  يبودن برخ يو تكرار يكاربردريغ يعموم

در  كنندگانبود كه شركت ياز مواردها يكارآموز خصوص
 يزديدر مطالعه . به آن اشاره كردند ياصل هيدرون ما نيا

اشاره  يبه دروس تخصص يتوجه يمقدم هم به دغدغه ب
 روسدر د اديز تأكيداز  هيدرون ما نيشده است كه ا

 يكم آنها و ب تياهم رغمعلي هيپاتوجه به دروس ، يعموم
 هاداشتن آن تياهم نيدر ع يبه دروس تخصص يتوجه

در  زيو همكارانش ن يعاقبت. )16مستخرج شده است(
از  انيو دانشجو انيتحت عنوان تجارب مرباي مطالعه
به  يپرستار ژهيارشد و يكارشناس يبرنامه درس ياجرا

از ابهام و  يگرداب، رشته يهابا عنوان حد و مرز يمضمون
 و يسردرگم ينوع كنندهكه مطرحاند اشاره كرده يسردرگم

ع در مقط كنندگانبود كه مشاركت يبرخورد با دروس تكرار
با مطالعه حاضر  يخوانهمو  )19(هم گذرانده بودند  يقبل

 ديرف كيپژوهش ن جيمطالعه حاضر با نتا جينتا نيهمچن. دارد
، مقدم يزدي، يزديا، يكرمان سارو، اپو اشك تر

 راستاهم رجنگيو ش تياسم، يذوالفقار
 كنندگانمشاركت ليعدم تما. )22تا20و16و15و7و1(ستا

 يبرگزار شنهاديو پ هااز كالس يجهت حضور در برخ
از  يبرخ يو برگزار يحضور ريبه شكل غ يدروس عموم

 طالعهاست كه با م ياز موارد يحضور مهيدروس به شكل ن
 يبرا يمجاز يهاهدور يبرگزار يدر معرف يميابراه
  . )23دارد( يخوانهم يحرَف پزشك نيشاغل

، مطالعه نياستخراج شده در ا نياز مضام گريد يكي
با  زمانهمطبقه اشتغال  ريبود كه شامل سه ز هاهبازدارند
. بود فرساطاقتخانواده و رفت و آمد  تيريمد، ليتحص
 نالتحصيالفارغ دگاهيد يو همكارانش در بررس يزارع

 يدانشگاه علوم پزشك يمدارك پزشك يمقطع كارشناس
خصوص نقاط قوت و ضعف برنامه  در شاپوريجند

در عرصه به موضوع مشكالت رفت و آمد و  يكارآموز
 ياشاره نموده بودند كه به شكل يكارآموزحضور در محل 

  . )3دارد( يخوانهم مطالعه نيدر ا كنندگانبا مشكل مشاركت
استفاده از  زانيتحت عنوان ماي در مطالعه يميابراه
 حرَف نيبه چالش شاغل ينترنتيآموزش مداوم ا يهاهبرنام
پرداخته و  يحضور يهاجهت حضور در كالس يپزشك

محل خدمت  ييايجغراف يپراكندگ، فراوان يمشغله كار
در محل خدمت و اي حرفه يرويكمبود ن، رانيفراگ

و ذهاب  ابيكار اعم از ا محلاز ترك  يمخاطرات ناش
از عدم حضور  يناش يو درمان يو تبعات بهداشتاي جاده

ضرورت استفاده از  يمحكم برا يليدر محل كار را دال
آموزش مطرح نمود كه بواسطه  يحضور ريغ يهاهويش
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مطالعه  جيدو گروه مورد مطالعه با نتا يهايژگيمشابهت و
تطابق  هاهدحاضر در مضمون استخراج شده بازدارن

  . )23دارد(
 يهامجرب و ماهر در بخش يانسان يروين كمبود

 اي كيشود كه ترك مي همچون اتاق عمل موجب يتخصص
، يليمدرك تحصارتقاي به منظور اي حرفه يرويچند ن
نبود فرصت . مواجه سازد ياديرا با مشكالت ز نيمسؤول
مجبور  انيدانشجو نيشود تا امي منجر يآموزش تيمامور

 يهافتيخود را در قالب ش يارباشند هم ساعات كار اجب
هفته را  امياز ا يحال ساعات نيفشرده پوشش دهند و در ع

اختصاص  يكارآموزدرس و  يهابه شركت در كالس
 شيآنها در كالس و افزا يامر منجر به خستگ نيدهند و ا

محدود و فشرده  يمكرر آنها برا و در خواست هابتيغ
  . شودمي هاهكردن برنام

 اتيتحت عنوان تجرب در مطالعه خود زين يرين دهقان
 ،آموزش مداوم يهاهبرنام ينيبال كارگيريبهپرستاران از 

ساختار  تيو مرغوب يبه دو مضمون ساختار و جو سازمان
كند كه مضمون اول مشتمل بر مي اشاره برنامه يو محتوا

و  التيبودجه و تسه، يو جو سازمان نشيطبقات ب ريز
ن دوم هم از ومضم و است يتيريمد تيحما وساختار 
 گيردمي چون زمان و مكان برنامه شكل ييهاهيدرون ما

و حضور  يسازمان رانيمد تيكه به دو موضوع عدم حما
 كنندهخسته يكار يهافتيبعد از ش در كالس درس

در  مؤثر يريادگيو عدم  يآلودگپردازد كه باعث خواب مي
مضمون  با نيمضام نيا. دشومي درس يهاكالس

تطابق  هاهمطالعه تحت عنوان بازدارند نيدر ا ياستخراج
  . )24دارد(
مطالعه عوامل  نيمضمون استخراج شده در ا نيآخر
، يطبقه درآمد مال رياست كه شامل چهار ز يزشيانگ

 دانش و مهارت شيو افزا ياجتماع تيهو، يشغلارتقاي 
 يخواه و همكارانش هم در بررس زدانيدر مطالعه است. 

از  يكي، ينيدر خصوص آموزش بال انيدانشجو دگاهيد
بود كه شامل  يعوامل درون، شده جاستخرا يطبقات اصل

ا بود كه باي حرفه تيهو، يتجارب قبل، زهيانگ طبقات ريز
  . )2دارد( يخوانهممطالعه  نيحاصل از ا جينتا
 ييمدرك گرا، عصر حاضر در كشور ما يهااز چالش يكي

 آنها التيافراد با توجه به درجه تحص ياجتماع تيو هو
، مطرح كردند انياز دانشجو يكه گروه ياز موارد. ستا

كسب ، يمال افتيدر در يليمدرك تحص تأثيراشاره به 
. بهتر بود ياجتماع تيباالتر و هو يشغل تيموقع

، در كنار خانواده و دوستان اين كهاز  كنندگانمشاركت
اراحت ن، كنند يمعرف نيو تكنس پلميخود را به عنوان فوق د

در كنار جراحان متخصص و فوق  اين كهبودند و از 
 ياحساس نامطلوب، كار كنند يتخصص با مدرك كاردان

 خود و جراحان احساس نيب ياديفاصله ز داشتند چرا كه
فاصله و طبقه را كاهش  نيا آنها درصدد بودند تا. كردندمي
و جامعه  يجراح ميخود را در ت ياجتماع تيو هو هندد

ر د زين انيمقدم و آهنچ يزدي يفيمطالعه ك در. ارتقا دهند
 هيدرون ما به، عملكرد كارشناسان اتاق عمل ليتحل نييتب

 ه؛يدرون ما رياشاره شده بود كه از دو ز ييمدرك گرا
 يبرا يگذر يكارشناس رهو دو يپست سازمانارتقاي 

 يفرد زهيانگ هيمقاطع باالتر مستخرج شده بود و درون ما
، يريادگيمشوق سازي اعتماد هيدرون ما رياز دو ز كه

حاصل شده بود  يبهبود عملكرد به دنبال كسب مطالب علم
در مطالعه . )16مطالعه حاضر است( جيبا نتا راستاهمكه 
ارتقاي و  شرفتيپ، يدما زهيانگ، زيو همكارانش ن يرازق
 يهاهدر دور نياز عناصر مهم در حضور معلم يشغل

 زين نيپر. )25آموزش ضمن خدمت بر شمرده شده بودند(
پول در آوردن و  يبزرگسال برا رندگانيادگيمعتقد است 

گردند و به مي شان به آموزش باز ندهيشغل آ
، يدر كالس مانند خود راهبر يآندراگوژ يهااستراتژي

 شانيهاازيموزش متناسب با نآانتخاب ، مهارت تيتقو
به طبقات  يريدر مطالعه دهقان ن. )26هستند( مندعالقه
 اتيو خصوص ازيكسب امت زهياعتماد به نفس و انگ يفرع
 يبازآموز يهاهشركت در دور ليدر موضوع دل يفرد

پرستار اشاره شده بود كه  كنندگانتوسط مشاركت
 در يشغلارتقاي و  ياجتماع تيهوطبقات  ريبا ز راستاهم
  . )24مطالعه است( نيا
 يلدرآمد شغ نيانگيبر م يليمدرك تحص تأثيرتوجه به  با

 انكنندگاز شركت ياريبس، حقوق و كارانه افتيدر قالب در
 .نمودند انيدرس ب يهاحضور در كالس ليرا دل زهيانگ نيا

 كاركنان به نيدر ب يقو زهيانگ نيلذا با توجه به وجود چن
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كرد  ينيب شيتوان پمي، باالتر يليمنظور كسب درجه تحص
از كاركنان در مراكز  ليادامه تحص يبرا انيكه متقاض

 ديكماكان وجود خواهد داشت و با يو درمان يبهداشت
 اقدام يگروه آموزش نيا ينسبت به اصالح برنامه آموزش

  . نمود
 هتيكم يبه اعضا ياز دسترسمندي مطالعه با بهره نيا در

 هامارستانيشناخت كادر اتاق عمل ب، اتاق عمل يتخصص
 يسع انيو سوابق دانشجو يبه اطالعات فرد يو دسترس

 اطالعات كسب، هاهبه حداكثر تنوع نمون يابيشد تا با دست
مختلف  يهاهدر گرو يساختار يهاشك تفاوت يب. گردد

 يمختلف ممكن است تجارب يهاهدر دانشگا يآموزش
 اتاق يهاهگرو رانيو مد نيمدرس، رانيفراگ يمتفاوت برا

مشترك  يژگيآنچه مسلم است و كنيعمل بوجود آورد ول
 يعلوم پزشك يهاهرشت يتمام وستهيمقطع ناپ رانيفراگ

 از تجربه است يبزرگسال بودن آنها و داشتن انبوه، كشور
  . رديگ قرارمورد توجه  ديكه با

  
  گيرينتيجه

ساختار " ياصل هيدرون ما 3هاي اين مطالعه ازتحليل داده
" يزشيها و عوامل انگبازدارنده، ينامتناسب برنامه درس

 مطالعه به نظر نيحاصل از ا جيبا توجه به نتا بدست آمد.
رسد ضمن توجه به اصول آموزش بزرگساالن بتوان مي

بهره  رانيگروه از فراگ نيا يباال ياز تجربه و مهارت كار
در  يتخصص يرويموضوع با توجه به كمبود ن نيا. گرفت
. است تياتاق عمل در سرتاسر كشور حائز اهم يهاهگرو
با در نظر گرفتن  يآموزش برنامه يدر اجرا نيهمچن

از  توانمي رانيگروه از فراگ نيو مشكالت ا هاتيمحدود
استفاده  تربيشو آموزش از راه دور  يمجاز يهاروش
 نيدر ا مؤثر يزشيود عوامل انگتا به پشتوانه وج ،گردد

و  ترمؤثربه شكل  يريادگيو  ياددهي نديفرا، انيدانشجو
نكته كه اگر  نيتوجه به ا. شود جراا يمقرون به صرفه تر

 شكيب، باشد يشغل يازهايمنطبق با ن يآموزش يمحتوا
 يواقع طيمثبت آموزش در مح يامدهايمنجر به ظهور پ

 يآموزش يهاهويشلذا ضمن استفاده از  ؛خواهد شد
 زيرشته ن نيا يدرس كولوميالزم است تا كور، متناسب

 يتخصص يواحدها هقرار گرفته و با ارائ يمورد بازنگر
به سمت  يجراح يهايدر حوزه تكنولوز يتربيش
  . گردد تيهدا يشغل فيبر وظا يمبتن كولوميكور

 ريادر س وستهيدر مقطع ناپ انيدانشجو رشيبا توجه به پذ
ا ب يگردد تا مطالعاتمي شنهاديپ يعلوم پزشك يهاهرشت
بهداشت ، يهوشبر، ييماما يهاهعنوان در گرو نيهم

 هسيمقا مختلف يهاهحاصله در گرو جيو نتا رديصورت پذ
شود جهت كسب اطالعات از مي شنهاديپ نيهمچن. گردد
 نيا انيدانشجو ريدر سا وستهيناپ انيدانشجو ربتجا

  . تكرار گردد زين هاهدانشگا ريمطالعه در سا
  

  قدرداني
ــي    ــيله مجريان طرح از معاونت محترم پژوهشـ بـدينوسـ

، دانشـــجويان از دانشـــگاه به موجب حمايت مالي طرح و
ــتان هاي   ــاغل در اتاق عمل بيمارس ــاتيد و همكاران ش اس

كه با مشــاركت خود امكان   دانشــگاه علوم پزشــكي البرز
.انجام طرح را مهيا نمودند، تقدير و تشكر مي نمايند
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Operating Room Students, Graduates and Faculty Members’ 
Experiences of the Curriculum of Operating Room Noncontinuous 

Undergraduate Program: A Qualitative Study 
 

Soleiman Ahmady1 ,Leila Sadati2*, Zahra Taiebi3 
Abstract 
 
Introduction: One of the basic principles of the educational process is the periodic review of the curriculum 
for each discipline and at each academic level. Because of previous work experience, the operating room non-
continuous undergraduates have to retake some courses they have already passed. Therefore, the purpose of 
this study was to investigate the operating room students, graduates and faculty members’ experiences of the 
curriculum of operating room noncontinuous undergraduate program. 
Methods: This qualitative study was conducted in 2016-17 using the conventional content analysis method. 
Subjects were selected by means of purposive sampling. Data were collected through 13 semi-structured 
interviews. Interview transcriptions were analyzed in MaxQDA2 software using the content analysis method. 
Results: The data were classified into three main categories namely “disproportionate structure of the 
curriculum” with the subcategories of inappropriate organization of teaching content, teaching method and 
ineffective apprenticeship; “deterrents” with the subcategories of employment during education, family 
management, and difficult commuting; and “motivational factors” with the subcategories of financial growth, 
job promotion, and social identity.  
Conclusion: Results suggest that it is necessary to reform the structure and implementation of the curriculum 
of operating room noncontinuous undergraduate program so that it will be commensurate with learners’ 
needs.  
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