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 يها دانشگاه یدرمان یعمل مراکز آموزش يها اتاق یآموزش طیمحبررسی 

بر  یهوشیب ارانیاز دیدگاه دست یبهشت دیشه، رانیا، تهران یعلوم پزشک

  ATEEMاساس پرسشنامه 

يزاهد دیحم، یئرزایزهرا م
*

  يزاده موغار یزهرا نق، هیبو آل محمودرضا، زاده هیکوهپا لیجل، 

  

  چکیده

با هدف بررسی ، جهت مطالعه حاضر نیبه هم. است یهوشیب ارانیدست يبرا يریادگیدر اتاق عمل محور  یرب آموزشکسب تجا: مقدمه

 ارانیاز نقطه نظر دست یدبهشتیشه، رانیا، تهران یعلوم پزشک يها دانشگاه یدرمان یعمل مراکز آموزش يها اتاق یآموزش طیمح

  . شد مانجا ATEEMبر اساس پرسشنامه  یهوشیب

وابسته به  يهامارستانیاتاق عمل ب یآموزش طینسبت به مح یهوشیب اریدست 156نظرات ، مقطعی –یفیمطالعه توص نیدر ا: ها روش

ATEEM (Anaestheticبا استفاده از پرسشنامه يبه روش سرشمار یبهشت دیو شه رانیا، تهران یدانشگاه علوم پزشک Trainee

Theatre Educational Environment Measure (يآمار يها آزمونبا استفاده از  هادادهو سپس  دیگرد آوري جمع93سال  یط 

  . دیگرد لیتحل طرفهکی انسیوار زیمستقل و آنال یت

 ها طهینمره کل ح نیانگمی. که در سطح مطلوب قرار داشت آمد به دست160از 03/114±59/23پرسشنامه  یینهانمره  نیانگیم: نتایج

نمرات  نیانگیم سهیاز نظر مقا يدار معنابود که اختالف  85/114±78/21مرد  ارانیدست و براي 59/113±12/25زن  ارانیدست يبرا

 طهیدر ح دار ااختالف معن یلیبر حسب سال تحص ها طهینمرات ح نیانگیم سهیدرمقا. )=742/0p(دو گروه وجود نداشت  نیب ها طهیح

  . نشد دهید دار معناتفاوت  ها طهیح ریدر سا یول، )=032/0p= ،025/3F( دیمشاهده گرد دیاز آموزش و اسات ارانیدرك دست

رسد با توجه به  البته به نظر می، بوداتاق عمل مطلوب دستیاران بیهوشی از محیط آموزشی  نتایج نشان داد که دیدگاه: گیري نتیجه

ت یادگیري حین انجام کار از نقاط ضعف این محیط است هاي آموزشی و کم بودن فرص باال بودن حجم کار و تداخل آن با برنامه، ها یافته

  . دارد صالح ذيین مسؤولتوسط  تر بیشکه نیاز به بررسی و رسیدگی 

  

  یهوشیب ارانیدست، ATEEM، اتاق عمل، یآموزش طیمح: هاي کلیدي واژه

  365تا  356 ):45(15؛ 1394/ علوم پزشکیآموزش در مجله ایرانی 

  

  

                                                
، یهوشیگروه ب، )اریدانش( یهوشیمتخصص ب، يزاهد دیدکتر حم: نویسنده مسؤول*

. رانیا، تهران، تهران یدانشگاه علوم پزشک، دانشکده پزشکی

hamidzahedi80@yahoo.com  
مرکز مطالعات ، یگروه آموزش پزشک، یزشکارشد آموزش پ یکارشناس، میرزائی زهرا

بیمارستان چشم ، دفتر پرستاري، سوپروایزر آموزشی، یو توسعه آموزش علوم پزشک

. رانیا، تهران، تهران یدانشگاه علوم پزشک، پزشکی فارابی

)zahramirzaee41@gmail.com(یمتخصص پزشک، زاده هیکوهپا لی؛دکتر جل 

، رانیا یدانشگاه علوم پزشک، یعلوم پزشک یژوهشپ یمرکزآموزش، )اریدانش(یاجتماع

متخصص ، هیبو آل ؛ دکتر محمودرضا)jkuhpayeh@yahoo.com(. رانیا، تهران

 یدانشگاه علوم پزشک، و درد یهوشیگروه ب، )درد پیفلوش، یهوشیب اریدانش( یهوشیب

  مقدمه

 و زهیانگ تأثیر  است که تحت يا دهیچیپ ندیفرا يریادگی

 طیو مح يریادگی يها سبک، رانیفراگ یتجارب قبل

  . )1(ردگی می قرار یآموزش

                                                                             
، يزاده موغار ی؛ زهرا نق)dr.alebouyeh@gmail.com(. رانیا، رانته، رانیا

پژوهشکده علوم ، سنجش سالمت قاتیمرکز تحق، یارشد آموزش پزشک یرشناسکا

  )z.naghizadeh@yahoo.com(. رانیا، تهران، یجهاد دانشگاه یبهداشت

  7/7/94 :تاریخ پذیرش، 26/5/94: تاریخ اصالحیه، 4/11/93 :تاریخ دریافت مقاله
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دانشگاه رخ دهد  ایدانشکده ، که در کالس درس يزیچ هر

  . )2(گردد می یتلق يریادگی طیمح به عنوان

: سدینو می )Bloom(به نقل از بلوم ) Youssef( وسفی

و  یمحرکات خارج، طیبه شرا یآموزش ای يریادگی طیمح"

که با فرد  شود می گفته يو فکر یاجتماع، یکیزیف يفشارها

از تجربه  یجزء مهم یدر حوزه پزشک. )3("درچالش است

کار و . افتد می اتفاق ینیبال یآموزش طیدر مح يریادگی

 زجهتیمرحله چالش برانگ کی نیبال طیدرمح يریادگی

  . )4(است پزشکان درآموزش

 طیمح، )Spencer( به نقل از اسپنسر) Clapham( کالفام

در  رانیکه فراگ داند می یطیرا مح مناسب ینیبال یآموزش

مشارکت فعال  مارانیمرتبط با ب يریادگیامر آموزش و 

 نیدر ا. دهند می را نشاناي  دارند و تفکر و رفتار حرفه

بازتاب ، از نظر ساختار و محتوا يریز برنامه، طیمح

اتفاق  يریادگیآنچه که در آموزش و  یابیو ارز يریادگی

  . )5(ردپذی می صورت، افتد یم

رشته ، یدر علوم پزشک یاتیمهم و ح يها از تخصص یکی

 است که دانش يارشته یهوشیب. است یهوشیب یتخصص

 هیو علوم پا ینیبال يها بر آموزش هیآموخته آن با تک

، صیتشخ نهیمدر ز ییها تیسال قابل 4در مدت  یپزشک

  . )6(کند می دایپ مارانیدرمان و اداره ب

اتاق عمل آموخته  طیدر مح یهوشیب کولومیکور تر بیش

در آن  یاندکی از نظر آموزش قاتیکه تحق یطیمح، شود یم

، زا ممکن است استرس طیمح نیا. )7(صورت گرفته است

 ریعملکرد فراگ که يطوره باشد ب زیآمدیتهد ایاقتدارگرا و 

 زهیباشد که انگ یطیممکن است مح ایاختالل گشته و  دچار

 یکه درك مثبت یرانیفراگ. دهد شیافزا يریادگیجهت  افرد ر

خواهند  يریادگیبه  یمطلوب کردیدارند رو يریادگی طیاز مح

 تر بیشآنها در کار  تیو موفق تیداشت و احساس رضا

 يریادگی طیاز مح یکه درك مثبت یرانیخواهد بود و فراگ

، کار شده طیاز مح یتیو نارضا يدیاشته باشند دچار ناامند

 نیبنابرا. ادامه کار نخواهند داشت يبرا یکاف يو انرژ زهینگا

است که  ازین زیآم تیاثربخش و موفق يریادگی يبرا

و  یطراح یتیحماریغ طیمداخالت الزم جهت بهتر نمودن مح

  . )7(اجرا گردد

 حجم، استقالل، يریادگیو یاددهیازجمله  یمختلف عوامل

بودن منابع  دردسترس، یاجتماع تیحما، وتنوع کار

 يو فضا دیکار اسات تیفیک، نظارت تیفیک، یآموزش

 لتها.  گذارندتأثیراتاق عمل  یآموزش طیدر مح یآموزش

)Holt (رییبه نقل از راف و مک آل )Roff & McAleer( 

 طیدر مح مؤثرعناصر ییکه با شناسا دارد می انیب

 طیاتاق عمل با استفاده از ابزار سنجش مح یآموزش

عوامل توسط  نیکه چطور ا نیا یابیروا و ارز یآموزش

آنها  لیتعد يبرا يا هیپا متوانی می شوند می درك رانیفراگ

 مان یدر جهت اهداف آموزش يریادگیتجارب  شیجهت افزا

  . )7(میداشته باش

 Patel( ینیداف به نقل از پاتل و) Holt( هالت

&Dauphinee( يها دررشته يریادگی طیمح که کند می ذکر 

 یبه ابزاراختصاص ازیو ن ستندین کسانی ینیبال یتخصص

  . )7(است يریادگی طیجهت سنجش مح

 یطراح یآموزش طیجهت سنجش مح يادیز يابزارها

: اشاره کردزیربه موارد  توان یم انیم نیاند که از ا شده

دانشگاه  یآموزش طیابزار سنجش مح) DREEM( میدر

، پرستاران، یپزشک انیاست که جهت دانشجو يداند

 استفاده یمرتبط با پزشک يها حرفه ریدندانپزشکان و سا

) STEEM( میاست و) OREEM( میاور. )5(گردد می

اتاق / جراحان در اتاق عمل  یآموزش طیابزارسنجش مح

 طیابزار سنجش مح) ATEEM( میو ات است یعمل جراح

  . )8(تاس یهوشیب یآموزش

 طهیدر ح یآموزش طیمح بررسی يکه برا ییاز ابزارها یکی

بود که  ATEEM یتمیآ 40پرسشنامه، دیارائه گرد یهوشیب

 Miles Holt(لت و سو راف ها لزیتوسط ما 2004در سال 

& Sue Roff (شد یطراح)اتاق  یآموزش طیابزارمح نیا. )7

 ،"یآموزش طیدرك مح"، "استقالل" طهیعمل را در پنج ح

و  "و آموزش دیدرك اسات"، "تیحما/ نظارت/ کارحجم "

 یمورد بررس "يریادگیبه  شیو گرا يریادگی يها فرصت"
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که با استفاده از ابزار  ه استنشان داد جینتا. دهد یقرار م

قادر خواهند  دیو اسات یآموزش نیمدرس) (ATEEMمیات

 صیاتاق عمل خود را تشخ یآموزش طیبود نقاط ضعف مح

به اطالعات . آنها انجام دهند اصالحجهت  یقداماتداده و ا

 يریز برنامهدر  ییپرسشنامه ارزش باال نیآمده از ا دست

 مؤثریآموزش طیمح یفیک یابیدارد و در ارز یآموزش

 نیتناسب ب یآموزش طیبا اصالح نقاط ضعف مح. است

امر موجب بهبود  نیشده که ا جادیو مطلوب ا یواقع طیمح

در  یمکمل باارزش زاراب نیا. اهد شدخو یآموزش تیفیک

و درك اهداف  يریادگیو  یاددهیيها تیفعال تیفیقضاوت ک

ابزار نقاط ضعف  نیا يریبا بکارگ نیبنابرا. است یآموزش

شده و نقاط قوت آن در  ییشناسا یآموزش طیمح

 همتا که دچار ضعف هستند قابل استفاده يها طیمح

  . )7(است

 صورت گرفته نهیزم نیکه در ا یمطالعات مشابه انیم از

اشاره  )Brown & Piper( پریتوان به مطالعه براون و پا می

بر وب با استفاده از  یاز پژوهش مبتن 2006کرد که در سال 

 نکیل قیآنها از طر. استفاده کردند ATEEMپرسشنامه 

URL شده بود استفاده  مهیضم کنندگان شرکت لیمیکه به ا

 رهیذخ کیطوراتوماته ها را ب سخپا قیطر نیو از ا نموده

 جینتا عیسر زیروش منجر به استفاده ساده و آنال نیا. کردند

را  رانیابزار فراگ نیاستفاده از ا. شد تر بزرگاسیدر مق

  . )9(ندیارائه نما نیمسؤولالزم را به  دبکیکه ف سازد یقادر م

اتاق عمل را با استفاده از  یآموزش طیمح، برخی مطالعات

 میمثل اور یآموزش طیسنجش مح گرید يهاابزار

)OREEM (قرار  یمورد بررس یجراح ارانیدست دگاهیاز د

و ) Kanashiro( رویکاناشهاي مطالعه  یافته. ندا هداد

در گروه  OREEMبا استفاده از ابزار  که همکاران

کانادا ) Calgary( يدر دانشگاه کالگار یجراح ارانیدست

 طهیح 4و  سؤال 40ابزار با  نیانجام شد نشان داد که ا

/ و حجم کار یآموزش يفضا، يریادگی يها فرصت، آموزش

را از  یجراح ارانیقادر است درك دست تیحما/ نظارت

  . )10(اتاق عمل بسنجد یآموزش طیمح

انجام  رانیبار است که در ا نیاول يبرا حاضر مطالعه

اتاق عمل از  یآموزش طیمح یو هدف آن بررس ردیگ یم

، تهران یعلوم پزشک يها دانشگاه یهوشیب ارانیه دستدیدگا

  . است ATEEMپرسشنامه  بر اساس یبهشت دیو شه رانیا

  

  ها روش

 cross(یمقطع، یفیاز نوع توص لیپژوهش اص نیا

sectional ( جامعه مورد . انجام گرفت 1393در سال

 یبودند که در مراکز آموزش یهوشیب اریدست225، مطالعه

، رانیا، تهران یعلوم پزشک يها به دانشگاهوابسته  یدرمان

. تحت آموزش قرار داشتند1393سال یدر ط یبهشت دیشه

حضور داشتند  وهشدستیار در زمان پژ190از این تعداد 

 یهوشیب ارانینظرات دست. که تمامی آنها وارد مطالعه شدند

 اتاق عمل با استفاده از پرسشنامه یآموزش طینسبت به مح

ATEEM دیگرد ريآو جمع .  

، سن(شناسی  تیپرسشنامه شامل دو بخش اطالعات جمع

و بخش دوم شامل ) تأهل تیو وضع یلیسال تحص، جنس

 يا نهیشده پنج گز بندي به صورت فهرست درجه سؤال 40

 3(موافقم ، )ازامتی 4(موافقم کامالً صورت  به ها نهیگز. است

کامالً و ، )ازیامت کی(مخالفم ، )ازیامت 2( ستمیمطمئن ن، )ازیامت

، "استقالل" طهیح 5که  دیگرد نییتع) ازیامتصفر(مخالفم 

، "تیحما/ نظارت/ حجم کار"، "یآموزش طیدرك مح"

 شیو گرا يریادگی يها فرصتو  "و آموزش دیدرك اسات"

استقالل  طهیح. دهد یقرار م یرا مورد بررس يریادگیبه 

 نهیدر زم ریفراگ ییگو پاسخو  يریپذ تیمسؤولاحساس 

 یآموزش طیدرك مح طهیح، یو آموزش ینیامور بال

ارزشمند بودن و مورد قبول واقع شدن ، یاحساس راحت

اتاق  یآموزش طیو ارتباط در مح يریادگی، زمان کارکردن

بودن و  تیتحت حما تیحما/ نظارت/ حجم کار طهیح، عمل

باال و  لو همکاران سا دیاز طرف اسات ییراهنما افتیدر

، یلیتحص شرفتیخدمات ارائه شده و پ نیل بتعاد يبرقرار

 دیآموزش اثربخش بودن آموزش اسات و دیدرك اسات طهیح

 طهیح تیدارند و در نها رانیکه نسبت به فراگ یو نگرش
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 يریادگیبر  تأکید يریادگیبه  شیو گرا يریادگی يها فرصت

 کثرحدا. دهد می قرار یرا مورد بررس یلیتحص شرفتیو پ

حداکثر . صفر است ازیو حداقل امت 160 پرسشنامه ازیامت

و حداکثر آن حیطه ت سؤاالبا توجه به تعداد  طهیهر ح ازیامت

 8(استقالل : دیصورت محاسبه گرد نیبه ا داده شده ازیامت

 سؤال 10( یآموزش طیدرك مح، )ازیامت 32با حداکثر  سؤال

با  سؤال 7( تیحما/ نظارت / حجم کار، )ازیامت 40با حداکثر 

با  سؤال 5(و آموزش  دیدرك اسات، )ازیامت 28 کثرحدا

به  شیو گرا يریادگی يها فرصت، )ازیامت 20حداکثر 

 18و  14ت سؤاال. )ازیامت 40با حداکثر  سؤال10( يریادگی

با توجه . شدند يبودندکه به صورت معکوس کدگذار یمنف

پرسشنامه صورت نگرفته بود  نیدر ا بندي که طبقه نیبه ا

 ینظرات کارشناس آمار و کارشناسان داخل ساسامحقق بر 

پنج گانه را  بندي میتقسیک  یو خبره در آموزش پزشک

پرسشنامه در پنج  یکل ازیامت صورت که نیبد، انجام داد

تا  32(نامطلوب ، )99/31صفر تا (نامطلوب  اریگروه بس

تا  96(مطلوب ، )99/95تا  64(مطلوب  مهین، )99/63

 طیمح. شد بندي طبقه) 160تا  128( بمطلو اریبس، )99/127

 طیمح یمنف يها است که جنبه نیا دهنده نامطلوب نشان

 يها مطلوب جنبه طیمح در. از مثبت است شیب یآموزش

 لیبه تعد ازمندیمطلوب ن مهین طیو مح یاز منف شیمثبت ب

پرسشنامه مراحل  ییایو پا ییجهت انجام روا. است

  :دیانجام گردزیر

 قیطر از ATEEM پرسشنامه از استفاده مجوز ابتدا در

پرسشنامه . دیگرد افتیدر) Roff(خانم راف  با لیمیا

 یبه زبان فارس تیتوسط دو مترجم واجد صالح یسیانگل

جهت  ترجمه مذکور دو قیسپس مرحله تلف، ترجمه شد

 یترجمه فارس. دیانجام گرد واحد يا به نسخه یابیدست

و  راهنما دیتاسا متشکل از نیتوسط گروه متخصص

  . شد یو به روزرسان دیگرد مشاور مرور

ترجمه شامل  تیفیک نظر شده از هیته یفارس نسخه

 یمفهوم سازي کاربرد زبان مشترك و معادل، وضوح

درك  فهم و اشکاالت در گرفت و قرار یابیارز مورد

پرسشنامه ترجمه شده . دیجمالت اصالح گرد یمعان

پرسشنامه  یمتن اصل از مطلع ریتوسط مترجم سوم که غ

با  ازترجمهنسخه ب، برگردانده شد یسیبود به زبان انگل

 داده شد وشکاف موجود قیپرسشنامه تطب ینسخه اصل

 به منظور تیدرنها. الزم داده شد راتییتغ و دیاصالح گرد

برگردان ، یینها هیتأیید افتیدر و ندانطباقیفرآ یابیارز

 لیمی ا)Roff( افخانم ر، پرسشنامه کننده هیترجمه به ته

  . نمودندتأیید  را  زآنین شانیشد وا

به پرسشنامه ، ییمحتوا و يصور ییکسب روا جهت

 دیاسات تن از 15 اریاخت در يحضور و لیمیا صورت

آنان  از گرفت و قرار یوآموزش پزشک یهوشیب گروه

را در مورد  خود یتا نظرات اصالح دیدرخواست گرد

صورت امکان  در ائه وار ها فهرست موارد درج شده در

الزم را  شنهاداتیها پ فهرست نیا نسبت به استفاده از

 از یبه روش کم ییمحتوا ییروا نییتع يبرا. ارائه دهند

 ییو شاخص روا )CVR( محتوا ییمحاسبه نسبت روا

  . استفاده شد )CVI(محتوا 

 یدرون یهمسان وهیپرسشنامه از دو ش ییایپا نییتع يبرا

 یدرون یهمسان نییتع يبرا. دیردثبات استفاده گ و

به  95/0استفاده شد که ) آلفا بیضر(کرونباخ  يازآلفا

  . آمد دست

 انیآن م عیتوز، پرسشنامه يازاستانداردساز پس

 يها یمارستاناتاق عمل ب که در یهوشیب ارانیدست

 دیشه و رانیا، تهران یوابسته به دانشگاه علوم پزشک

توسط  ها داده. رفتانجام گ تحت آموزش بودند یبهشت

  . دیگرد لیتحل SPSS V-22 افزار نرم

 و یفراوان عیبه صورت جداول توز یفیتوص آمار از

 و) اریانحراف مع و نیانگیم( يآمار يها شاخص

مستقل  يها نمونه یشامل آزمون ت يآمار يها آزمون

)Independent Samples T-Test (سهیجهت مقا 

حالت مثل  دو از شیب يبرا مستقل و هادردونمونه نیانگیم

-One(طرفه  کی انسیوار زیآنال از یلیسال تحص Way 

ANOVA (کلیه  ضریب اطمینان در. استفاده شد
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گرفته  نظر در p>05/0 يدارمعناسطح  و %95محاسبات 

  . شد

  

  نتایج

پرسشنامه به صورت  156، پرسشنامه توزیع شده 190از 

ی ده پاسخ درصد( گردانده و تجزیه و تحلیل شد کامل باز

زن %) 5/55(نفر 86مرد و %) 5/44(نفر  69تعداد نیاز ا، %)82

سال  66/33±96/4 کنندگان شرکت یسن نیانگیم. بودند

 کنندگان تعداد شرکت. آمد به دست) سال 48تا  26محدوده (

دانشگاه علوم ، %)6/51(نفر  80تهران  یعلوم پزشک نشگاهدا

 دیشه یعلوم پزشک و دانشگاه%) 9/23(نفر  37 رانیا یپزشک

مطالعه شرکت  نیکه در ا بودند%) 5/24(نفر  38 یبهشت

 39سال دو ، %)34(نفر 51 کیسال  ارانیتعداد دست. کردند

نفر  35و سال چهار %) 7/16(نفر 25سال سه ، %)26(نفر

  . دیگزارش گرد%) 3/23(

 طیمح يها طهیاز ح کیو انحراف معیار نمرات هر  میانگین

. ارائه شده است 1جدول در  ATEEM پرسشنامه یآموزش

 لیبدل(کسب شده  ازاتیاز نظر امت ها طهیح سهجهت مقای

به  طهیهر ح نیانگیم) طهیت هر حسؤاالمتفاوت بودن تعداد 

شده و با  میتقس طهیقابل اخذ در آن ح نیانگیحداکثر م

  . )1جدول (مقایسه انجام شد  نسبت نیاز ا يریدرصدگ

  

  یآموزش طیمح يها طهیاز ح کینمرات کسب شده در هر  اریاف معو انحر نیانگیم :1جدول

  درصد امتیاز کسب شدهحداقلحداکثرانحراف معیار±میانگینحیطه

  %87/24321071/77±51/4استقالل

  %28/284077/70±25/6درك محیط آموزشی

  %23/182831/65±13/5حمایت/ نظارت/ حجم کار

  %94/142017/74±98/3درك اساتید و آموزش

  %69/27401022/69±05/7هاي یادگیري و گرایش به یادگیري فرصت

  %03/1141574826/71±59/23  هامجموع حیطه 

  

 ارانیدست يبرا ATEEM متینمره کل پرسشنامه ا نیانگیم

 آمد که در سطح به دست 160از  03/114±59/23 یهوشیب

از  بود که 157تا  48 محدوده نمرات بین. مطلوب قرار داشت

  . سطح نامطلوب تا بسیار مطلوب قرار داشت

 یآموزش طیکسب شده از مح ازاتیامت نیانگیم سهیمقا

 85/114±78/21و مرد 59/113±12/25زن  ارانیدر دست

. نشان نداد يدار معنااختالف  tبا استفاده از آزمون 

)742/0=p) ( 2جدول( .  

  

  محیط آموزشی وجنسیت يھا طهیح کینمرات دیدگاه دستیاران بیهوشی نسبت به محیط آموزشی به تفک اریو انحراف مع نیانگیم :2جدول

جنسحیطه 

tP –value
  زن  مرد

715/0  03/25365/0±76/2438/4±68/4استقالل

566/0  1/28575/0±68/2867/6±57/5درك محیط آموزشی

713/0  12/18369/0±43/1851/5±65/4حمایت/ نظارت/ حجم کار

260/0  6/14130/1±33/1505/4±91/3درك اساتید و آموزش

942/0  72/27073/0±63/2754/7±48/6ي یادگیري و گرایش به یادگیريها فرصت

742/0  59/113330/0±85/11412/25±78/21هامجموع حیطه
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 33مجرد ارانیدر دست ها طهینمره کل ح نیانگیم

  . بود 62/115±38/23 تأهلم رانادر دستی و 23±29/112/

 بر ها طهیکسب شده ح ازاتیامت نیانگیم سهینظر مقا از

 ANOVAبا استفاده از آزمون  یلیحسب سال تحص

از  ارانیدرك دست طهیدر ح) =0p/ 032( دار معنااختالف 

 ها طهیح ریدر سا یول، دیمشاهده گرد دیآموزش و اسات

  . )3جدول (نشد دهید يدار معناتفاوت 

  

  یلیبر حسب سال تحص ها طهینمرات ح اریو انحراف مع نیانگیم: 3 جدول

سال تحصیلیحیطه 

FP
  سال چهار  سال سه  سال دو  سال یک

938/0  94/24137/0±24/4  52/25±11/4  12/25±84/2431/5±17/4استقالل

528/0  2/28743/0±01/7  28/27±58/4  23/29±15/2925/6±64/5درك محیط آموزشی

492/0  6/18806/0±97/4  84/17±89/3  58/17±11/1991/5±81/4حمایت/ نظارت/ حجم کار

032/0  17/14025/3±46/4  32/14±89/2  53/14±35/1658/4±24/3درك اساتید و آموزش

312/0  31/27200/1±61/7  24/26±2/6  28/27±21/2919/7±07/7هاي یادگیري و گرایش به یادگیري فرصت

525/0  22/113749/0±61/24  2/111±6/19  76/113±68/11887/26±01/21هامجموع حیطه

  

 یآموزش طیدر مورد مح یهوشیب ارانینظرات دست جینتا

 زیربه شرح  ATEEMاتاق عمل بر اساس پرسشنامه 

  :بود

) 54/3±53/0(نمره  نیانگیم نیباالتر، استقالل طهیح در

 نیتر کمبودن و  گو پاسخو  تیمسؤولمربوط به احساس 

مناسب   مربوط به زمان) 76/2±05/1(نمره  نیانگیم

  . بود ماریب قیبر مراقبت دق تأثیرآموزش بدون 

 نیباالتر یآموزش طیاز مح ارانیدرك دست طهیح در

من با  " سؤالمتعلق به ) 36/3±73/0(نمره  نیانگیم

 نیانگیم نیتر کمو  "دارم  یخوب پرسنل اتاق عمل همکاري

در اتاق  بحث آموزشی " سؤالبه ) 73/1±10/1( نمره

  . تعلق گرفت "است ندیجراحان ناخوشا يعمل برا

/ حجم کار طهیت مرتبط با حسؤاال نهیافراد در زم توافق

 دینشان داد که در دسترس بودن اسات تیحما/ نظارت

و ) 19/3±77/0(نمره  نیانگیم نیباالتر ییجهت راهنما

نمره  نیانگیم نیتر کممناسب بودن حجم کار 

  . را به خود اختصاص داد) 19/1±71/1(

و آموزش  دینسبت به اسات ارانیچهارم درك دست طهیح

مربوط به ) 19/3±87/0(نمره  نیانگیم نیبود که باالتر

و  "برد می عتماد به نفس من را باالا، آموزش" سؤال

متعلق به رفتار ) 54/2±18/1(نمره  نیانگیم نیتر کم

  . بود یابیدر ارزش ینیبال دیاسات دالنهعا

، يریادگیبه  شیو گرا يریادگی يها فرصت طهیدرح

از  ياربسی" سؤالبه ) 23/3±68/0(نمره  نیانگیم نیباالتر

 نیتر کمو  "با حرفه من مرتبط است آموزم می که یمطالب

انجام کار  نیح يریادگبه فرصت ی) 32/2±14/1( نیانگیم

  . تعلق گرفت

متعلق به %) 71/77(ازیامت نیاالترب ها طهیح سهیمقا در

 طهیمتعلق به ح%) 1/65( ازیامت نیتر کماستقالل و  طهیح

  . بود تیحما/ نظارت / حجم کار 

  

  بحث

 یآموزش طیبررسی مح، مطالعه نیهدف از انجام ا

علوم  يها دانشگاه یدرمان یعمل مراکز آموزش يها اتاق

 ارانیدست دیدگاه از یبهشت دیشه، رانیا، تهران یپزشک

  . بود ATEEMبا استفاده از پرسشنامه  یهوشیب

مطالعه مشخص شد که  نیحاصل از ا جیاساس نتا بر

وابسته به  يها یمارستاناتاق عمل ب یآموزش يفضا

از  یبهشت دیو شه رانیا، تهران یعلوم پزشک يها دانشگاه

قرار  "مطلوب" در محدوده یهوشیب ارانینقطه نظر دست
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  . دارد

 طهیمتعلق به ح ازیامت نیباالتر، ها طهیح سهیدر مقا

/ حجم کار  طهیمتعلق به حازیامت نیتر کماستقالل و 

 نیانگیم نیراستقالل باالت طهیدر ح. بود تیحما/ نظارت 

بودن و  گو پاسخو  تیمسؤولمربوط به احساس  نمره

مناسب آموزش   مربوط به زمان نمره نیانگیم نیتر کم

حجم کار  طهیدر ح. بود ماریب قیبر مراقبت دق تأثیربدون 

جهت  دیدر دسترس بودن اسات، تیحما/ نظارت / 

و مناسب بودن حجم کار  نیانگیم نیباالتر ییراهنما

لت و راف ها  در مطالعه. نمره را داشت نیانگیم نیتر کم

)Holt &Roff (یآموزش طیمح طهیبه ح ازیامت نیباالتر 

اختصاص  يریادگی يها فرصت طهیبه ح ازیامت نیتر کمو 

و ) Kanashiro(رویکه توسط کاناش يا مطالعه. افتی

 يکانادا بر رو) Calgary( يهمکاران در دانشگاه کالگار

اتاق  یآموزش طیاز مح یمومع یجراح ارانیدرك دست

انجام شد نشان داد که  OREEMعمل با استفاده از ابزار 

است که  یآموزش طیمح طهیمربوط به ح ازیامت نیباالتر

و  یتیجنس ضیاز تبع يعار یآموزش طیمح دهنده نشان

 نیتر نییپا مطالعه نیدر ا نیهمچن، بوددر اتاق عمل  ينژاد

 به دست تیحما/ نظارت / کار  حجم طهیدر حازیامت

در . پژوهش حاضر است يها افتهیکه مشابه با ) 10(آمد

مطالعه کاسار  هايیافته به) Kanashiro(مقاله کاناشیرو 

)Cassar (ره شده که با استفاده از ابزار اشاSTEEM  بر

در ) Basic surgical trainees( روي دستیاران جراحی

و  سیتدر طهیحدر این مطالعه  ؛اسکاتلند انجام گرفت

 که یدر حال، آورد به دسترا  ازیامت نیآموزش باالتر

را به خود ازیامت نیتر کم يریادگی يها فرصت طهیح

راف هم در مطالعه خود در لت و ها  ، اختصاص داده بود

 به دسترا  ازیامت نیتر کم يریادگی يها فرصت طهیح

که چه  دهد ینشان م ها افتهی نیا. )10و7(آورده بودند

 یآموزش طیبر مح توانند یم یفاکتورها و عوامل مختلف

  . باشند گذارتأثیراتاق عمل 

و  رانیحاضر در ا لیپژوهش اص نیکه ب يا سهیمقا در

 ینمره کل نیانگیم، انجام شد) ATEEM( میتا یمقاله اصل

در مطالعه حاضر ) 160حداکثر نمره ( میات

نمره  نیانگیبه م کآمد که نزدی به دست59/23±03/114

که هر دو در ، )117نمره(بودلت و راف ها   در مطالعه

در مطالعه . قرار دارند یآموزش طیسطح مطلوب مح

 200از  2/147نمره کل  نیانگیم) Kanashiro( رویکاناش

با ) Cassar( در پژوهش کاسار. )10(آمد به دست%)6/73(

کل  ازیاز امت7/148 ازیامت نیا STEEMاستفاده از ابزار 

  . دیگزارش گرد %)4/74( 200

بین  داريمعناانجام شده نشان داد که اختالف  پژوهش

دو گروه مرد و زن وجود  نیب ها طهینمرات ح نیانگیم

موضوع  نیبه ا يا اشاره لت و رافها  در مطالعه. نداشت

زنان و مردان در  پاسخ نیکه ب اي سهیمقا یول، )7(نشده

 طیدر مح يدارمعناانجام شد اختالف رویاشمطالعه کان

 تیدرك شده وجود داشت که در زنان از مطلوب یآموزش

 يها فرصت طهیاختالف در ح نیا، برخوردار بود يتر کم

 يها فرصتزن  ارانیداد دست می بود که نشان يریادگی

در اتاق عمل  یجهت کسب تجربه آموزش يتر کم يریادگی

اختالف در مطالعه  نیا لیکه دال ندنسبت به مردان دار

) Cassar(در مطالعه کاسار. )10(ه استمشخص نشد

  . الذکر مشاهده نشد در موارد فوق یاختالف

 ها طهینمرات ح نیانگیم سهیمقا، مطالعه حاضر در

، ANOVAبا استفاده از آزمون  یلیصبرحسب سال تح

از آموزش و  ارانیدرك دست طهیدر ح يدارمعنااختالف 

دار معناتفاوت  ها طهیح ریدر سا یول، نشان داد دیاسات

و  دیدرك اسات طهیدر ح نمره نیانگیم نیباالتر. نشد دهید

و  کیسال  یهوشیب ارانیدست بهآموزش مربوط 

سال چهار تعلق  راناینمره به دست نیانگیم نیتر نییپا

سال  ارانیدست تر بیشآن حضور  لیدل دیداشت که شا

 دیاسات تر بیش تینظارت و حما، اتاق عمل و تعامل در کی

نمره کل . است سال چهار ارانیاز آنها نسبت به دست

 نیب یاختالف چیه رویکسب شده در مطالعه کاناش

 آنان سال باال در دركدستیاران و  نییسال پا ارانیدست
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هر چند که ، نشان نداد اتاق عمل یآموزش طینسبت به مح

سال  ارانیدست تیحما/ نظارت / حجم کار  طهیح ازیامت

 ياختالف از نظر آمار نیاز سال باال بود و ا تر کم نییپا

که حجم  داشتند دهیعق نییسال پا ارانیدست. دار بودمعنا

 که آنها در اتاق عمل یکار آنها در بخش باالست و زمان

 گریحضور دارند کار آنها در بخش توسط همکاران د

که در اتاق عمل حضور دارند  یهنگام، شود یانجام نم

به  یهوشیب نیپرستاران و متخصص، شوند می فراخوانده

 یبه انجام عمل جراح یلیشدن زمان عمل تما یطوالنعلت 

عمل  لندیما تر بیشندارند و  نییسال پا ارانیدست سطتو

 در مطالعه کاسار. )10(ردیانجام گ دیاتتوسط اس یجراح

)Cassar (نییسال پا ارانیدست نیاختالف ب نیا 

  . باالمشهود نبود دستیاران سالو

 براي رانیبار در کشور ا نیاولبراي پرسشنامه  نیا

 ارانیاتاق عمل جهت دست یآموزش طیمح یابیارز

  . مطالعه است نید که از نقاط قوت ایگرد  استفاده یهوشیب

به علت حجم نمونه  نبودکم، مطالعه نینقاط ضعف ا از

 گریاز د. سال باال بود ارانیبه دست یعدم دسترس

استاندارد  بندي مطالعه عدم طبقه نیا يها محدودیت

در  بندي طبقه نیکه ا بود مقاله اصلی اتیمپرسشنامه در 

طبق نظر  يآمار اتمحاسب يبر مبنا حاضرمطالعه 

و بر اساس  ین آموزش پزشکمشاور آمار و نظر خبرگا

 نیتواند ا می که البته، دینمره کل پرسشنامه انجام گرد

مورد استفاده  يشکل در مطالعات بعد نیبه هم بندي طبقه

 نهیدر زم یکمبود منابع مطالعات نیهمچن. ردیقرار گ

گر ید يها محدودیتاز  ATEEMاستفاده از پرسشنامه 

  . مطالعه بود نیا

شهر تهران انجام  کی پیت يها گاهمطالعه در دانش نیا

 نیگردد که مطالعه در سطح چند می شنهادیپ، دیگرد

انجام شود تا قدرت  یهوشیب ارانیدانشگاه در مورد دست

 ارانیبه دست میآن قابل تعم جیو نتا ابدی شیمطالعه افزا

تواند ب آن جینتا نیهمچن ؛سراسر کشور باشد یهوشیب

 تیفیجهت بهبود ک یزشآمو انریز برنامهمورد استفاده 

کشور  يها آموزش در سطح وزارت بهداشت و دانشگاه

  . ردیقرار گ

  

  گیري نتیجه

 ارانیمطالعه نشان داد که درك دستاین  جینتا یکلبه طور 

البته به ، اتاق عمل مثبت است یآموزش طیاز مح یهوشیب

باال بودن حجم کار و ، ها افتهیرسد که با توجه به  می نظر

و کم بودن فرصت  یآموزش يها با برنامهتداخل آن 

است که  طیحم نیاز نقاط ضعف ا، انجام کار نیح يریادگی

  . دارد صالح ذي نیمسؤولتوسط  یدگیو رس یبه بررس ازین

  

  قدردانی

 مانهیپژوهش صم نیکه در انجام ا یکسان هیدر خاتمه از کل

و  یمعاونت محترم آموزشخصوصاً ، داشتند يبا ما همکار

 یآموزش علوم پزشک قاتیمرکز تحق، یپژوهش

)CERMS( ،نیمتخصص، یهوشیگروه ب یآموزش نیمعاون 

، تهران یعلوم پزشک يها دانشگاه یهوشیب ارانیو دست

  . دآی می به عمل یتشکر و قدردان یبهشت دیشه، رانیا
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Educational environment of operating rooms in teaching hospitals of 
Tehran, Iran, and Shahid Beheshti Universities of Medical Sciences 

based on ATEEM questionnaire: anesthesiology residents` perspective 

Zahra Mirzaei1, Hamid Zahedi2,Jalil Koohpayehzadeh3, Mahmoud reza Alebouyeh4,Zahra 
Naghizadehmoogari5

Abstract

Introduction:Teaching experience in operating room is the core of learning for residents of anesthesiology. 
Therefore, the present study was carried out to evaluate the learning environment of operating rooms from 
viewpoints of anesthesiology residents in teaching hospitals of Tehran, Iran, and Shahid Beheshti 
Universities of Medical Sciences based on ATEEM questionnaire. 
Methods:In this descriptive cross-sectional study, views of 156 anesthesiology residents regarding the
learning environment of operating rooms in hospitals associated with Tehran, Iran and Shahid Beheshti 
Universities of Medical Sciences were collected by means of census method using ATEEM (Anesthetic 
Trainee Theatre Educational Environment Measure) questionnaire in 2014-2015. Data were analyzed using 
independent t-test and one-way ANOVA. 
Results:Final mean score of the questionnaire was 114. 03±23. 59 (out of 160) and at a desired level. Total 
mean scores of all domains were 113. 59±25. 12 and 114. 85±21. 78 for female and male residents 
respectively and were not significantly different (p=0. 742). Comparison of mean scores in terms of 
academic year showed significant difference (p=0. 032, F=3. 025) regarding the domain of residents’ 
perception of faculty members and teaching; however, no significant difference was found in other domains. 
Conclusion:Results showed that residents’ perspective of the learning environment in operating rooms was 
favorable. It seems that high workload and interference with training programs and lack of learning 
opportunity during practice are weaknesses of this learning environment that needs to be further 
investigated and handled by the competent authorities. 

Keywords: Learning environment, operating room, ATEEM, anesthesiology residents. 
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