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اتاق عمل و  انیدانشجو دگاهیاز د ینیآموزش بال تیفیبر ک مؤثرعوامل 

  هیدریتربت ح یعلوم پزشک دانشگاه يهوشبر

  

پور شیدرو میکر، یهاشم حشمت
*

  

  

  چکیده

ي ا در آینده حرفهاي  کننده ي آموزشی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی است که نقش تعیینها جنبهترین  آموزش بالینی از مهم: مقدمه

 تیفیبر ک مؤثرعوامل  یمطالعه با هدف بررس نیلذا ا. درمانی دارد -این دانشجویان و تربیت و آموزش نیروي انسانی متخصص بهداشتی

  . شد انجام هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک ياتاق عمل و هوشبر انیشجودان دگاهیاز د ینیآموزش بال

در  هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک ياتاق عمل و هوشبر انینفراز دانشجو 115 تعداد، مقطعی-یفیمطالعه توص نیدر ا: ها روش

بود؛ بخش اول پرسشنامه با استفاده از  ها داده يگردآور. انتخاب شدند نمونه در دسترس در این مقطع زمانیروش  به 1394سال 

 تأییدمورد قبالً یی آن ایو پا ییرواآموزش بالینی که  در مورد برگرفته از مطالعه قربانیان و همکارانمشخصات دموگرافیک، بخش دوم 

 .شد تأییدهش بررسی و ژوکه روایی و پایایی آن دراین پ خودکارامدي دانشجویان محقق ساخته پرسشنامه قرار گرفته بود وبخش سوم

با  ها داده .شد بندي دسته مطلوبمتوسط و ، فیدامنه در سه سطح ضع نیتراز شد و ا 100تا 0 نیمورد سنجش ب يها طهینمره ح نیانگمی

  . قرار گرفت لیو تحل هیمستقل مورد تجز یآزمون تآمارتوصیفی واستفاده از 

اهداف و : عبارت بودند از بیمورد سنجش به ترت يها طهینمره ح نیانگمی. بود69/21± 41/1 انیدانشجو یسن نیانگیم: نتایج

، )85/47±288/0( یآموزش طمحی، )85/25±89/24( برخورد با دانشجو، )21/51±47/26( مربی، )03/51±77/21( یآموزش يها برنامه

 یمرب: بیبه ترت ياتاق عمل و هوشبر انیدانشجو ندر بی. )67/63±15/20( خودکارآمدي و) 76/44±08/29( یابنظارت و ارزشی

 چیدر ه ياتاق عمل و هوشبري  رشته نیب. را کسب نمودند نیانگینمره م بنتر بیش) 5/52±05/55( و برخورد با دانشجو) 22±88/55(

  . )=25/0p( مشاهده نشد يتفاوت معنادار، مورد سنجش يها طهیکدام از ح

و  یابینظارت و ارزش، یآموزش طیمح، برخورد با دانشجو، یمرب، یاهداف و برنامه آموزش يها طهینمرات ح نیانگیم: گیري نتیجه

 ییکارا، نیدر بال یاهداف آموزش تیوضعارتقاي الزم جهت  یشود مداخالت آموزش یم شنهادیلذا پ. در سطح متوسط بود يخودکارآمد

  . ردیصورت گ نیدر بال انیدانشجو يو خودکارآمد یابیروند ارزش، یآموزش طیمح، برخورد با دانشجو، انیمرب

  

  يهوشبر ، دانشجویاناتاق عمل انیدانشجو، نیآموزش بال، تیفیک: هاي کلیدي واژه

  612تا  601 ):75(15؛ 1394/ پزشکیآموزش در علوم مجله ایرانی 

  

مقدمه  

را با  ها مدیریت سازمان، موضوع کیفیت، در دنیاي کنونی

                                                
 تهیاتاق عمل،کم کارشناسی يدانشجو پور، شیدرو میکر: نویسنده مسؤول *

. رانیا ه،یدریتربت ح ه،یدریتربت ح یعلوم پزشکدانشگاه  ،ییدانشجو قاتیتحق

darvishpoor. karim@gmail. com  
تربت  یدانشگاه علوم پزشک دانشکده بهداشت، ،یگروه بهداشت عموم ،یحشمت هاشم

  )heshmati 1@thums. ac. ir(. رانیا ه،یدریتربت ح ه،یدریح

  16/6/94 :یخ پذیرش، تار24/4/94: ، تاریخ اصالحیه27/2/94 :تاریخ دریافت مقاله

عامل مهمی ، کیفیت خدمات. یی مواجه ساخته استها چالش

موفقیت و ماندگاري سازمان است و به عنوان ، براي رشد

و فراگیردر دستور کار مدیریت  مؤثر، موضوعی راهبردي

از  ینیدر آموزش بال تیفیک یاز طرف. )2و1(قرار گرفته است

 را ینیروآموزش بال نیاز ا، برخوردار استاي  ژهیو تیهما

دانست  ینیبال طیدر مح ريیادگیکننده  لیتسه تیتوان فعال می
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اندازه مشارکت دارند  کیو دانشجو به  ینیبال یکه در آن مرب

در دانشجو  ريیگقابل اندازه  راتییتغ جادیو هدف ازآن ا

دراین دوره دانشجو ) 3(است ینیي بالها براي انجام مراقبت

 ي بالینی را فرا گرفته و ارتقاها در شرایط واقعی مهارت

تا خود را براي فعالیت در محیط بالینی آماده ، )4(دهد می

ي بالینی ها پیچیدگی یادگیري در محیط ییاز سو ؛)5(سازد

عاد مختلفی به بررسی این باعث شده است تا محققین از اب

ي فردي ها ابعادي چون توجه به ویژگی. محیط بپردازند

، ي دانشجویان از آموزش بالینیمند ، رضایتفراگیران

حفظ فردیت ، ي بالینیها مشارکت دانشجویان در فعالیت

مشخص بودن شرح وظایف ، ي بالینیها دانشجویان در محیط

در  ها ز نوآوريدانشجو در طی دوره بالینی و استفاده ا

خاصی  تابعاد از اهمی نیآموزش بالینی دانشجویان که ا

  . )6(برخوردار است

 کهآن است  انگریب،  یمراقبت یخدمات بهداشت تیو کم تیفیک

ي گو پاسخبه طور مؤثر  اندهخدمات نتوانست نیارائه دهندگان ا

رسد که نامطلوب  می به نظر نیچن. جامعه باشند ازهايین

از  یممکن است ناش يخدمات تا حدود نیا تیفیبودن ک

. )7(خدمات باشد نیعرضه کنندگان ا یلینواقص برنامه تحص

 ريیادگیاز  انیمطالعات متعددي در مورد تجارب دانشجو

 آن مربوط به مابادو نیدتریانجام شده است که جد ینیبال

)Mabuda (یبراساس مطالعه وي عوامل. و همکاران است 

 یاثر منف انیدانشجو ینیبال ريیادگیروي تجارب مطالعه 

و  یي آموزشها تیداشته که آن عوامل شامل فقدان حما

 نیب فیارتباط ضع، ريیادگیوقت جهت  کمبود، ريیادگی

 نیب فیفردي ضع نیو تعامالت ب یو عمل يدروس تئور

 تزیش. )8(است و کارمندان بخش انیمرب، انیدانشجو

)Scheetz (ییبه سزا ریتاث یزشي آموها معتقد است برنامه 

وي کاربرد مطالب . دارد انیدانشجو یلیتحص تیبر موفق

اي  نظري را در عمل عامل عمده کسب مهارت حرفه

که  یانیوجود مرب نیهمچن. )9(اعالم نموده است انیدانشجو

ي در مؤثرنقش ، آموزش آشنا باشند دیي جدها با روش

ر هنگ کنگ داي  نتایج مطالعه. )10(دارد انیدانشجو ريیادگی

اي  ي حرفهها نشان داده است که فقدان دانش و مهارت

مشکالت آموزش بالینی از نظر دانشجویان بوده  ینتر مهم

و همکارش در ایرلند ) Evans( نتایج مطالعه اوانس. )11(است

معاینه بیمار و ، نیز حاکی از آن بود که از نظر دانشجویان

ین مشکل در تر مهمعدم هماهنگی بین دروس تئوري و عملی 

  .)12(محیط بالین بوده است

، به عنوان دریافت کنندگان خدمات آموزشی انیدانشجو 

بهترین منبع براي شناسایی مشکالت آموزش بالینی هستند 

زیرا حضور و تعاملی مستقیم و بی واسطه با این فرآیند 

 اتاق عمل انیکه دانشجو ینکته اساس نیتوجه به ا. )13(دارند

 نیبال طیدر مح دیرشته با ینیبال تیماه لیه دلب يو هوشبر

به  یشود تا مراکز آموزش می باعث، پرورش داده شوند

 انیدانشجو نیا ینیبال يها مهارت تر بیشهرچه  تیتقو

داشته  يعملکرد بهتر نیخود در بال ندهیبپردازند تا در شغل آ

کار  لیبه دل ها رشته نیا انیدانشجو، قتیدر حق. باشند

اتاق عمل و (ینیبال يها که دارند در بخشاي  ژهیو اي حرفه

به . شوند می تیکالس درس ترب درو نه ) ژهیو يها بخش

کالس ، ینیبال يریادگی طیمح، )Massarweh( اعتقاد ماساروه

اتاق عمل و  که رشته نیبا وجود ا. )14(است ینیدرس بال

 لیتبد یبه کارشناس یاز مقطع کاردان یبه تازگ يهوشبر

در مقطع  انیدانشجو يکارآموز يها ست و حجم واحدشده ا

 ریز جادیرسد که ا می به نظر یول، ستا افتهی شیافزا دیجد

متخصص در آموزش  یانسان يرویالزم مانند ن يها ساخت

تعداد  شیمتناسب با افزا ینیآموزش بال يها و فضا ینیبال

در نظر گرفته  یبه خوب يکارآموز يها و واحد انیدانشجو

  .)15(استنشده 

اي  ژهیو تیاز اهم یآموزش يها طیدر مح يخودکارآمد سازه

 يبرا ها طیگونه مح نیا، طبق نظر بندورا رایبرخورداراست؛ ز

در . )16(مناسب هستند يخودکارآمد گیري رشد و شکل

دانشجو در  يبه باورها يخودکارآمد، یلیتحص يها طیمح

. داشاره دار شده نییتع یدرس فیانجام وظا ییارتباط با توانا

، موفق باشند توانند می لیکه معتقدند در تحص یانیدانشجو

 یدرس فیدر انجام وظا يتر بیشتالش و استقامت ، لیتما
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. دارند يتر بیش نانیاطم، خود ییدهند و به توانا می نشان

که  است از آن یحاک، از مطالعات ياریبس يها افتهی

و  ها رترشد و بهبود مها، بر کسب دانش يخودکارامد

ي  و حرفه یعلم يها دانش و مهارت گیري بکار در، نیهمچن

  . )17(دارداي  ژهینقش و

موانع و مشکالت موجود در این زمینه نه تنها به کیفیت  

. زند می آموزش بلکه به کیفیت خدمات درمانی نیز لطمه

به  ها بنابراین سیستم آموزشی به دلیل وجود این نارسایی

شناسایی مشکالت ، رد و در این راستاتوجه اساسی نیاز دا

 ارآموزش بالینی اولین گام براي کاهش و رفع آنها به شم

 دهی با اهمیت دادن به آموزش بالینی در شکل. رود می

، دانشجویاناي  ي حرفهها ي اساسی و توانمنديها مهارت

ي ها را در بخش یان آموزشی باید شرایطی مطلوبریز برنامه

را  يد تا بتوان از این دوره حداکثر توانمندبالینی فراهم آوردن

به تفاوت هاي جوامع  لذا با توجه. ایجاد نمود انیدر دانشجو

اي کیفیت  مورد مطالعه و نظر به این که تاکنون مطالعه

تربت  یدانشگاه علوم پزشکآموزش را در دانشجویان 

مطالعه با هدف  نیا، را مورد بررسی قرار نداده است هیدریح

 دگاهیاز د ینیآموزش بال تیفیدر ک مؤثرعوامل  بررسی

 یدر دانشگاه علوم پزشک يو هوشبر اتاق عمل انیدانشجو

  . انجام شد 94در سال  هیدریتربت ح

  

  ها روش

 انیدر دانشجو 1394در سال  یمقطع – یفیمطالعه توص نیا

 هیدریتربت ح یدانشگاه علوم پزشک ياتاق عمل و هوشبر

 يدوره کارآموز کیکه حداقل  یانیدانشجو هیکل. انجام شد

نمونه در دسترس در به در اتاق عمل گذرانده بودند به روش 

 3، نفر115از  که ،شدندانتخاب ) يسرشمار( این مقطع زمانی

عدم حضور در زمان ارائه  لیبه دل انینفر از دانشجو

به  لیعدم تما لیبه دل انینفر از دانشجو 7و ها  پرسشنامه

 105 تیدر نها وارد مطالعه نشدند، شرکت در مطالعه،

  . تقرار گرف لیو تحل هیمورد تجز و شد تکمیلپرسشنامه 

کرد و  می پژوهشگر  در پایان کالس دانشجویان حضور پیدا 

پس از توضیح درباره اهداف مطالعه و کسب رضایت آنان 

  .گردید ها توزیع وپس از تکمیل جمع آوري میپرسشنامه

انجام شد که قسمت  تفاده از پرسشنامهبا اس ها داده يگردآور

رشته ، سن، جنس( کیاول مربوط به اطالعات دموگراف

و قسمت دوم از این پرسشنامه برگرفته . بود) ترم، یلیتحص

سئوال سه  33شامل ) 15(از مطالعه قربانیان و همکاران بود

و  افاهد طهیح 5در  "ریخ"، "يتاحدود"، "بله " يا نهیگز

برخورد با ، )سؤال9( یمرب، )سؤال11( یآموزشبرنامه 

و نظارت و ) سؤال6( یآموزش طیمح، )سؤال4( دانشجو

قسمت از  نیا ییایو پا ییروا. بود) سؤال3( یابیارزش

 تأییدمورد ) 15(و همکاران انیدر مطالعه قربانقبالً پرسشنامه 

 98/0آلفا کرونباخ  بیآن با ضر ییایو پا است قرار گرفته

مت دیگري از پرسشنامه مربوط به قس. شده است تأیید

سه  سؤال 7مدي دانشجویان است که از آبررسی خودکار

 )0( ریو خ) ازیامت 1( يتاحد، )ازیامت2( یبه صورت بلاي  نهیگز

 طهیح ییایو پا ییتوسط پژوهشگران تهیه شده است و روا

 10قرار دادن پرسشنامه به  اریدر اخت لهیبوس يمدآخودکار

و متخصص با توجه به نوع مطالعه  بجرم دینفر از اسات

 به دست 85/0 طهیح نیلفا کرونباخ اآ بیشد که ضر نییتع

با هم مقایسه و  100میانگین نمرات هر حیطه بر مبناي . آمد

 99/67تا 34، فیبه عنوان ضع 33/  99تا  0 نیب يها نیانگیم

به عنوان مطلوب درنظر گرفته  100تا  68به عنوان متوسط و 

آمار و SPSS-20افزار  با استفاده از نرم ها ادهد. )18(شد

قرار  لیو تحل هیمستقل مورد تجز یآزمون تو توصیفی

 به صورتافراد  هیبدون نام بود و کل ها پرسشنامه. گرفت

شدند و اطالعات افراد به  قیوارد تحق تیآگاهانه و با رضا

  . خواهد ماند یباق نیصورت محرمانه نزد محقق

  

  نتایج

اتاق  انینفر از دانشجو 105نظرات تعداد ، وهشپژ نیدر ا

 مورد بررسی 69/21± 41/1یسن نیانگیبا م يعمل و هوشبر

دختر و  ينفر دانشجو%) 74/3(78، تعداد نیقرار گرفت که از ا

به دست  جیبراساس نتا. بودندپسر  ينفر دانشجو%)25/7(27
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و  17در گروه معدل  انینفر از دانشجو%) 51/4( 54آمده 

به باال  17در گروه معدل  انینفر از دانشجو%) 48/6(51، رت کم

نفراز %) 47/6( 50 زیرشته ن کیبراساس تفک. قرار گرفتند

 انیاز دانشجو%)52/4(نفر 55 و رشته اتاق عمل انیدانشجو

 21، نفر از ترم سه 14مطالعه  نیدر ا. دندبو يرشته هوشبر

 18، ز ترم ششنفر ا 22، نفر از ترم پنج 17، نفر از ترم چهار

   .هشت مشارکت داشتند نفر از ترم 13نفر از ترم هفت و 

اتاق عمل  انیکسب شده توسط دانشجو يها نمره نیانگیم

 یپژوهش در سطح متوسط يها طهیدر تمام ح يو هوشبر

ترین عامل مؤثر در  برخورد با دانشجو، مهم طهیاست که ح

 نیتر کمبا  یابینظارت و ارزش طهیو ح نیآموزش بال تیفیک

 نیدر ا انینشجودا دگاهیترین عامل از د تیاهم ینمره ب

 نیتر با بیشنیز  انیدانشجو يخودکارآمد. بودپژوهش  

  )1جدول (نمره در سطح متوسط بود

  

ي دیدگاه دانشجویان  میانگین و انحراف معیار نمره :1جدول 

  ت به کیفیت آموزش بالینیباتاق عمل و هوشبري نس

  معیارانحراف ±میانگین  

  03/51±77/23  اهداف آموزشی

  21/51±47/26  مربی

  85/52±89/24  برخورد با دانشجو

  85/47±6/26  محیط آموزشی

  76/44±08/29  نظارت و ارزشیابی

  67/63±15/20  خودکارآمدي دانشجو

  

  

  تحصیلیي  و رشته ها کیک حیطهبه تف ت به کیفیت آموزش بالینیبنسدانشجویان  دیدگاهي  نمره میانگین و انحراف معیار :2جدول 

  tP  انحراف معیار±میانگین  رشته تحصیلی  حیطه

  25/0  160/1  81/53±81/19  اتاق عمل  هاي آموزشی اهداف و برنامه

  51/48±80/26  هوشبري

  08/0  765/1  88/55±22  اتاق عمل  مربی

      96/46±52/29  هوشبري

  87/0  153/0  25/53±97/26  اتاق عمل  برخورد با دانشجو

      50/52±05/25  هوشبري

  99/0  -009/0  83/47±19/23  اتاق عمل  محیط آموزشی

      87/47±58/29  هوشبري

  38/0  872/0  33/47±50/25  اتاق عمل  نظارت و ارزشیابی

      42/42±04/32  هوشبري

  90/0  -118/0  42/63±28/19  اتاق عمل  خودکارآمدي

      89/63±09/21  هوشبري

  

برخورد با ، یمرب، یآموزش يها برنامهاهداف و  طهیدر ح

رشته اتاق  انیدانشجو ؛یابیدانشجو و نظارت و ارزش

 يرشته هوشبر انینسبت به دانشجو يعمل نمره باالتر

 زین یآموزش طیمح طهیو در حند آورد به دست

 .ندکسب نمود ينمره باالتر يرشته هوشبر انیدانشجو

 دگاهیدو از  یمرب، اتاق عمل انیدانشجو دگاهیاز د

 املعترین  مهم برخورد با دانشجو، يهوشبر انیدانشجو

سنجش . شناخته شد نیآموزش بال تیفیدر ک مؤثر

دهد که  می نشان زین انیدانشجو يخودکارآمد

رشته  انینسبت به دانشجو يرشته هوشبر انیدانشجو

 يو اعتماد به نفس باالتر ياز خودکارآمد اتاق عمل

 چیدر ه ياتاق عمل و هوشبر ي رشته نیب. هستند مند بهره

 يارتباط معنادار، مورد بررسی يها طهیکدام از ح

  . )2جدول  (مشاهده نشد
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  مطالعه مورد دانشجویان دیدگاه از ارزیابی مورد يها حیطه تفکیک به بالینی آموزش يها مؤلفه توزیع فراوانی: 3جدول 

  ها مؤلفه  ها حیطه
  خیر  تاحدودي  بلی

  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد  )درصد(تعداد

  اهداف

  و

برنامه 

  آموزشی

  بخشدردانشجووظایفشرحبودنمشخص

  کارآموزيروزاولیندردرساهدافارائه

  کارآموزياهدافراستايدردانشجویانآموزش

  بخشپرسنلانتظاراتوآموزشیاهدافبینهماهنگی

  درسبامرتبطموضوعاترويدانشجویانتمرکز

  علمیافزایش توانبرايبالینمحیطدرکنفرانسبرگزاري

  بیمارباصحیحارتباطاي و حرفهاخالقآموزش

  کارآموزيدروسنیازهايپیشرعایت

  )مستقیمو مربیبامشاهده، عملکرد( بالینیآموزشمراحلرعایت

  کارآموزيریزي برنامهدردانشجویاننظراتبهاهمیت

  بالینیيها لیتفعاوتئورييها آموختهبینهماهنگی

42)40(%  

23)9/21(%  

25)8/23(%  

24)9/22(%  

25)8/23(%  

23)9/21(%  

37)2/35(%  

36)3/34(%  

28)7/26(%  

23)9/21(%  

20)19(%  

43)41(%  

50)6/47(%  

56)3/53(%  

54)4/51(%  

59)2/56(%  

39)1/37(%  

52)5/49(%  

53)5/50(%  

51)6/47(%  

48)7/45(%  

62)59(%  

20)19(%  

32)5/30(%  

24)9/22(%  

27)7/25(%  

21)20(%  

43)41(%  

16)2/15(%  

16)2/15(%  

26)8/24(%  

34)4/32(%  

23)9/21(%  

  حضور به موقع مربی بالینی در محل کارآموزي  مربی

  انتظار مربی بالینی در رابطه با حضور به موقع دانشجویان

  حمایت کامل مربی از دانشجو در محیط بالینی

  برخورد مناسب مربی بالینی با دانشجویان

  بر و حوصله کافی مربی بالینیص

  کاهش استرس دانشجو توسط مربی بالینی

  عالقه مربی بالینی به کار بالینی

  برخورداري سابقه کافی مربی بالینی

  مهارت کافی مربی بالینی در انجام امور بالینی

24)9/22(%  

37)2/35(%  

23)9/21(%  

40)1/38(%  

27)7/25(%  

25)8/23(%  

27)7/25(%  

35)3/33(%  

34)4/32(%  

38)2/36(%  

42)40(%  

47)8/44(%  

40)1/38(%  

56)3/53(%  

52)5/49(%  

49)7/46(%  

48)7/45(%  

52)5/49(%  

43)41(%  

26)8/24(%  

35)3/33(%  

25)8/23(%  

22)21(%  

28)7/27(%  

29)6/27(%  

22)21(%  

19)1/18(%  

  برخورد

  با دانشجو

  

  دانشجوباآموزشیسوپروایزرمناسببرخورد

  دانشجوباخشبپرسنلالزمهمکاري

  بالینمحیطدردانشجونفسبهاعتمادتقویت

  بیمارازمراقبتریزي برنامهدردانشجو گیري تصمیمقدرت

26)8/24(%  

32)5/30(%  

29)6/27(%  

23)9/12(%  

58)2/55(%  

55)4/52(%  

53)5/50(%  

58)2/55(%  

21)20(%  

18)1/17(%  

23)9/22(%  

24)9/22(%  

محیط 

  آموزشی

  دانشجو در بخشمناسب بودن تعداد 

  کافی بودن تعداد بیمار جهت یادگیري

  کافی بودن امکانات رفاهی در بخش

  ها کافی بودن تعداد موارد بیماري

  استفاده از وسایل کمک آموزشی در محیط بالینی

  فراهم شدن انگیزه کافی براي اشتغال در آینده در محیط بالینی

26)8/24(%  

34)4/32(%  

22)21(%  

27)7/25(%  

16)2/15(%  

22)21(%  

52)5/49(%  

49)7/46(%  

54)4/51(%  

46)2/55(%  

57)3/54(%  

51)6/48(%  

27)7/25(%  

22)21(%  

29)6/27(%  

32)5/30(%  

32)5/30(%  

32)5/30(%  

نظارت و 

  یابیارزش

  ارزیابی فعالیت مربی توسط دانشجو

  اطالع دانشجو از نحوه ارزشیابی بالینی در شروع دوره کارآموزي

  د آموزش بالیننظارت کافی بر رون

20)19(%  

29)7/27(%  

16)2/15(%  

53)5/50(%  

45)9/42(%  

56)3/53(%  

32)5/30(%  

31)5/29(%  

33)4/31(%  

  

آن در نظر گرفته ترین  نظر دانشجویان مهمترین  اگر فراوان

 ینینقاط قوت آموزش بالترین  مهم 3جدول  بر اساس ؛شود

ودن مشخص ب" ياتاق عمل و هوشبر انیدانشجو دگاهیاز د

انتظار مربی بالینی در "، "شرح وظایف دانشجو در بخش

آموزش اخالق "، "رابطه با حضور به موقع دانشجویان

برخورد مناسب مربی  "، "و ارتباط صحیح با بیماراي  هحرف

نظارت " ینیو نقاط ضعف آموزش بال "بالینی با دانشجویان

سط ارزیابی فعالیت مربی تو "، "کافی بر روند آموزش بالین

استفاده از وسایل کمک آموزشی در محیط "، "دانشجو

  . بود "کافی بودن امکانات رفاهی در بخش"، "بالینی
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  بحث

مورد  يها طهیکدام از ح چیآمده ه به دست جیبراساس نتا

نبودند بلکه  یپژوهش در سطح مطلوب نیدر ا بررسی

توان به  می. قرار داشتند یدر سطح متوسط ها طهیتمام ح

 طیبرخورد با دانشجو در مح طهیگفت که ح یطور کل

در  مؤثرعامل ترین  مهم، انیدانشجو دگاهیاز د نیبال

که بر ) 15(انیدر مطالعه قربان است ینیآموزش بال تیفیک

، انجام شده بود يهوشبراتاق عمل و  انیدانشجو يرو

بود که  نیآموزش بال تیفیدر ک مؤثرعامل ترین  مهم یمرب

این در حالی است . ندارد خوانی همر مطالعه حاض جیبا نتا

  به نظر می رسد مربیان تصور می کنند مهمترین نقش 

ها انتقال اطالعات و محتواي آموزش است و به آن

. موضوع نحوه برخورد با دانشجو کمتر توجه می شود

برخورد با ، يرشته هوشبر انیدانشجو دگاهیاز د نیهمچن

در آموزش  ؤثرم ملعا نیتر مهم زین نیدانشجو دربال

هرگونه مداخله  دیرسد که با می به نظر نیچن. است ینیبال

 نیا گاهیرا با توجه به جا انیدانشجو نیا نیدر ب یآموزش

رسد  می به نظر. انجام داد انیدانشجو نیدر ب طهیح

به دنبال  این کهاز  تر بیش نیبال طیدر مح انیدانشجو

 زاخود  تیباشند در حفظ شخص يریادگیآموزش و 

سن  نیکه در چن ؛کوشند می یاحترام یهرگونه تعرض و ب

به  یو حساس زودرنج تیکه شخص یاز جوان یو دوران

دور از انتظار  يزیچ نیچن، دارند یرونیب يها محرك

 يها گروه ریو مد انیشود تا مرب می شنهادیلذا پ. ستین

 يها رشته تمام یو حت ياتاق عمل و هوشبر يها رشته

در ، نندیب می آموزش نیدر بال ينحو که به یراپزشکیپ

 يها جلسه يبرگزار قیحفظ شأن و منزلت دانشجو از طر

 یمنشور حقوق نیتدو ایکادر درمان و  يبرا یهیتوج

 یآموزش يها مارستانیدر ب نیبال طیدانشجو در مح

کنند  یسع، یعلوم پزشک يها وابسته به دانشگاه یدرمان

 يها برابر برخورددر  ریدچار تنش و تحق انیدانشجوتا 

   .از پرسنل واقع نشوند ینامناسب بعض

رشته اتاق عمل  انیدانشجو، آمده به دست جیبراساس نتا

ارتقاي و  تیفیبر ک مؤثرعامل  نیتر مهمرا به عنوان  یمرب

 ظربه ن نیچن. کردند یدر اتاق عمل معرف ینیآموزش بال

ارتباط اند  رشته نتوانسته نیا انیرسد که دانشجو می

خود و پرسنل اتاق عمل برقرار کنند تا بتوانند  نیب یوبخ

توان  شیافزا نهیآنها در زم دانش و تجربه، از اطالعات

 جیخود استفاده کنند که با نتا ینیو مهارت بال یعلم

 خوانی هم) 19(عادل مهربان و همکاران هیمطالعه مرض

و برنامه  ندیفرآ کی رسد در حال حاضر می به نظر. ددار

جهت  یپرسنل درمان يها يتوانمندارتقاي  يبرا یجامع

با  حیبرخورد صح وهیو ش انیآموزش دانشجو

 و انیمرب شودپیشنهائ می. وجود ندارد انیدانشجو

کنند تا با  یرشته سع نیا یآموزش يها گروه رانیمد

با  الزم يها يریز برنامهو  یتیریمداخالت مد امانج

 انیدانشجو نیب رابطه، مارستانیمربوطه در ب نیمسؤول

  ارتقا دهند  رشته با کادر مربوطه را نیا

دهد که  می نشان زین انیدانشجو يسنجش خودکارآمد 

رشته  انینسبت به دانشجو يرشته هوشبر انیدانشجو

 يو اعتماد به نفس باالتر ياز خودکارآمد اتاق عمل

 چیدر ه ياتاق عمل و هوشبري  رشته نیب. هستند مند بهره

 يارتباط معنادار، مورد بررسی يها طهیکدام از ح

رسد  می به نظر، با توجه به آنچه گفته شد. مشاهده نشد

اند  نتوانسته این که لیرشته اتاق عمل به دل انیدانشجو

در زمان ، برقرار کنند ینیبال طیبا پرسنل مح یرابطه خوب

 یکه عمل جراح یدر زمان ژهیوه ب طیمح نیحضور در ا

مند  بهره يتر کم يخود کارآمددر حال انجام است از 

 انیتا دانشجو دهموضوع باعث ش نیهستند؛ چراکه ا

تا مبادا  هندانجام د يتر بیش اطیخود را با احت يها تیفعال

 شنهادیلذا پ. رندیپرسنل قرار گ ریمورد سرزنش و تحق

 یآموزش يمحتوا انیدانشجو یشود در برنامه درس می

  . گنجانده شود انیدانشجو يخود کارآمدارتقاي با هدف 

از  "یآموزش يریز برنامهاهداف و " طهیمطالعه ح نیا در

در سطح  ياتاق عمل و هوشبر انیدانشجو دگاهید

 دگاهیاز د یآموزش ستمیاز نقاط قوت س. بود یمتوسط
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 يتوان به درصد باال می طهیح نیدر ا انیدانشجو

و » مشخص بودن شرح وظایف دانشجو در بخش«

اشاره » بیمار باو ارتباط صحیح اي  هآموزش اخالق حرف«

و اي  آموزش اخالق حرفه«ي  همؤلف يکرد که درصد باال

و  یلیمطالعه پورل جیبا نتا» ارتباط صحیح با بیمار

 ستمیدارد و از نقاط ضعف س خوانی هم) 20(همکاران

توان به  می طهیح نیدر ا انیدانشجو دگاهیاز د یآموزش

در اولین روز ارائه اهداف درس « نییدرصد پا

برگزاري کنفرانس در محیط بالین براي «، »يکارآموز

ي تئوري و ها هماهنگی بین آموخته«، »افزایش توان علمی

اهمیت به « نییدرصد پا نیو همچن» ي بالینیها فعالیت

اشاره » ي کارآموزيریز برنامهنظرات دانشجویان در 

اهمیت به نظرات «ي  همؤلف نییکرد که درصد پا

و  یبا مطالعه لطف »کارآموزيي ریز برنامهدانشجویان در 

ي  همؤلف يدرصد باال نیهمچن. مطابقت دارد) 21(همکاران

در » مشخص بودن شرح وظایف دانشجو در بخش«

 مانیو پ) 22(و همکاران یغمیمطالعه حاضر با مطالعه ض

تا شود  می شنهادیلذا پ. ندارد خوانی هم) 18(و همکاران

نظرات  انیودانشج يکارآموزي  و طراحان برنامه انیمرب

و با  نندلحاظ ک يکارآموز يریز برنامهرا در  انیدانشجو

 انیمرب يبرا یو کارگاه آموزش یهیتوج جلسه يبرگزار

  .این موارد نمایندبر  يتر بیش تأکید، ینیبال

اتاق عمل و  انیدانشجو دگاهیاز د زین »یمرب« طهیح

در مطالعه سلمانی و . بود یمتوسط در سطح يهوشبر

همکارش اکثر دانشجویان ارتباط با مربی را در حد 

و  مانیمطالعه پ در. گزارش کردند) 23(متوسط

 انیدانشجو دگاهیاز د »یمرب« طهیح زین) 18(همکارانش

 جیبود که با نتا یمتوسط در سطح ییو ماما يپرستار

یگر آموزش داي  در مطالعه. دارد خوانی هممطالعه حاضر 

بالینی مربیان داراي وضعیت مناسب عنوان شده 

 دگاهیاز د یآموزش ستمیاز نقاط قوت س. )24(است

 يتوان به درصد باال می طهیح نیدر ا انیدانشجو

و » برخورد مناسب مربی بالینی با دانشجویان« يها همؤلف

مربی بالینی در رابطه با حضور به موقع  انتظار«

) 15(انیمطالعه قربان جید که با نتااشاره کر» دانشجویان

 دگاهیاز د یآموزش ستمیمطابقت دارد و از نقاط ضعف س

  نییتوان به درصد پا می طهیح نیدر ا انیدانشجو

به موقع مربی بالینی در محل  حضور«يهمؤلف 

از  انیرسد که دانشجو می ظربه ن. اشاره کرد» کارآموزي

هستند  یاراضن، نیخود در بال یعدم حضور به موقع مرب

 نیا یآموزش يها گروه ریشود تا مد می شنهادیپ لذا

علت عدم حضور به موقع در  یبا بررس انیدانشجو

 دهنمو ییرا شناسا انیمرب یمشکالت احتمال، نیبال طیمح

   .ردیمشکالت صورت گ نیو اقدامات الزم جهت رفع ا

اتاق  انیدانشجو دگاهیاز د زین »برخورد با دانشجو« طهیح

مطالعه دل آرام . بود یدر سطح متوسط يو هوشبرعمل 

را در محیط بالین در حد » برخورد با دانشجو« طهیح زین

مطالعه حاضر مطابقت  جیمتوسط ارزیابی کردند که با نتا

 دگاهیاز د یآموزش ستمیاز نقاط قوت س) 25(دارد

ي  همؤلف يتوان به درصد باال می طهیح نیا در انیدانشجو

و از نقاط ضعف » سنل بخش با دانشجوهمکاري الزم پر«

 طهیح نیدر ا انیدانشجو دگاهیاز د یآموزش ستمیس

 گیري قدرت تصمیم«ي  همؤلف نییتوان به درصد پا می

اشاره کرد که » ي مراقبت از بیمارریز برنامهدانشجو در 

 نیبه ا دیبا. مطابقت دارد) 15(انیمطالعه قربان جیبا نتا

تحت هر  نیبال طیدر مح انینکته توجه داشت که دانشجو

 میتصم ماریدر مراقبت از ب ییتوانند به تنها نمی یطیشرا

 یجان تیبا امن یدانشجو از طرف نیچراکه در بال رند؛یگ

 یجراح میو ت یهوشیب میت تیولؤبا مس یو از طرف ماریب

و در صورت هر گونه اشتباه  است مواجه ماریدر قبال ب

موضوع  نیهم ،فراد باشدا نیعکس العمل ا يگو پاسخ دیبا

در مراقبت  يتر بیش اطیبا احت انیباعث شده تا دانشجو

  . رندیگ میتصم ماریاز ب

اتاق  انیدانشجو دگاهیاز د زین "یآموزش طیمح" طهیح

از نقاط قوت . بود یدر سطح متوسط يعمل و هوشبر

 طهیح نیدر ا انیدانشجو دگاهیاز د یآموزش ستمیس
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بودن تعداد بیمار  کافی« ي هلفمؤ يتوان به درصد باال می

) 26(يدیمطالعه ام جیاشاره کرد که با نتا» جهت یادگیري

از  یآموزش ستمیس از نقاط ضعف وندارد  خوانی هم

 نییتوان به درصد پا می طهیح نیدر ا انیدانشجو دگاهید

فراهم «، »بودن امکانات رفاهی در بخش کافی« يها همؤلف

» در آینده در محیط بالینیشدن انگیزه کافی براي اشتغال 

» استفاده از وسایل کمک آموزشی در محیط بالینی«و 

که طی  )27(و همکاران دهقانیاشاره کرد که با مطالعه 

درصد دانشجویان از امکانات بالینی  71آن بیش از 

) 15(انیو قربان) 26(يدیناراضی بودند و مطالعه ام

بر  زین) 28(و همکاران ایروزنیدر مطالعه ف. مطابقت دارد

نتایج به . شده بود تأکید یلیتحص شرفتیبر پ زهینقش انگ

ي دالرام و عابدینی و همکاران ها دست آمده در مطالعه

درمانی در  - ي آموزشی ها گر ضعف سیستمنیز بیان

زمینه ایجاد امکانات رفاهی و آموزشی مناسب 

عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی « افتهی. )29و25(بود

 و )21(و همکاران یمطالعه لطف زباین »یط بالینیدر مح

ن راستا یلذا در ا. مطابقت دارد) 30(زاده و همکاران يدها 

متناسب   یشود مراکز توسعه آموزش پزشک می شنهادیپ

، ایدر دن یآموزش نینو يها و روش دیجد يها يبا فناور

از  ای و دنینما يساز را استاندارد نیبال یآموزش يها دوره

 یعلوم پزشک يها دانشگاه نیارتباط ب يبرقرار قیطر

مطالعه  رد. دناستفاده کن ها دانشگاه ریکشور از تجارب سا

 یآموزش يها برنامه یبر بررس زین) 31(و همکاران ییفدا

 ینیآموزش بال تیفیکارتقاي جهت  يساز و استاندارد

  . شده است تأکید

ح نمره در سط نیتر کمبا  »یابینظارت و ارزش« طهیح

مشاهده نشد و هر  ینقطه قوت طهیح نیدر ا. بود یمتوسط

 یآموزش ستمیاز نقاط ضعف س یمورد بررس سؤالسه 

مطالعه  جیبود که با نتا طهیح نیدر ا انیدانشجو دگاهیاز د

به عقیده محققین یکی از . دارد خوانی هم) 18(مانیپ

ي اصلی فراروي مربیان آموزش بالینی و نیز ها چالش

ارزشیابی ، ي اصلی آموزش در بالینها شیکی از چال

نبودن یک  سترسدر د. )32(استعملکرد دانشجویان 

ي عملی ها معیار دقیق و عینی براي سنجش مهارت

ممکن است یکی از دالیل اصلی نگاه دور از ، دانشجویان

بر اساس . انتظار آنان به عامل نظارت و ارزشیابی باشد

، د دانشجویاندرص 62پژوهش فرخی در مشهد از نظر 

نمرات واقعی آنان نبوده ، نمرات کسب شده در ارزشیابی

درصد آنها خواستار تجدیدنظر مربیان در  77و 

بنابراین با  .)33(بودند دهی ي ارزیابی و نمرهها روش

توجه به اهمیت ارزشیابی بالینی در تعیین میزان دستیابی 

ن همچنین به عنوا، انتظاري مورد ها به اهداف و مهارت

و نقاط  ها بازخوردي براي فراگیر جهت شناخت توانایی

ي ها بر ضرورت اصالح و بازنگري در روش، ضعف خود

در مطالعه . گردد می ارزشیابی بالینی دانشجو تأکید

 نیبر تدواي  ژهیو تأکید زین) 34(و همکاران يناصر

و  ایدادگسترن. شده است ینیآموزش بال يها استاندارد

ارزشیابی  در مطالعات خود بر نقش زین) 35(همکاران

در  ینیي آموزشی بالها استراتژيبرنامه درسی بر اساس 

  . دندار تأکید نیآموزش بال تیفیکارتقاي 

 انیتوان به تعداد کم دانشجو می پژوهش يها تیمحدود از

را تحت تأثیر  ها پذیري یافته تواند تعمیماشاره کرد که این می

ي حاصل از ها ل اکتفا به دادهبه دلی، چنینهم. قرار دهد

کننده  ممکن است بسیاري از افراد شرکتها،  پرسشنامه

، ذکر شده کاتبا توجه به ن. نظرات واقعی خود را ابراز نکنند

، شود جهت باال رفتن ارزش نتایج حاصلهپیشنهاد می

ي متفاوت با حجم باالتري ها مطالعات مشابهی بر روي نمونه

توان مطالعه را به صورت کیفی و یم، چنینهم. صورت گیرد

  . ي ساختارمند انجام دادها با استفاده از مصاحبه

  

  گیري نتیجه

، یاهداف و برنامه آموزش يها طهینمرات ح نیانگیم

نظارت و ، یآموزش طیمح، برخورد با دانشجو، یمرب

 طهیح. بود یدر سطح متوسط يو خودکارآمد یابیارزش

ترین  شته اتاق عمل مهمر انیدانشجو دگاهیاز د »یمرب«
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 دگاهیو از د بود ینیآموزش بال تیفیدر ک مؤثرعامل 

برخورد با دانشجو  طهیح، يرشته هوشبر انیدانشجو

. بود ینیآموزش بال تیفیدر ک مؤثرعامل ترین  مهم

رشته  انیدانشجو نیدر ب زین يخودکارآمدي  همؤلف

لذا . رشته اتاق عمل بود انیاز دانشجو تر بیش يهوشبر

ارتقاي الزم جهت  یشود مداخالت آموزش می شنهادیپ

، انیمرب ییآکار، نیدر بال یاهداف آموزش تیوضع

و  یابیروند ارزش، یآموزش طیمح، با دانشجو رخوردب

  . ردیصورت گ نیدر بال انیدانشجو يخودکارآمد

  

  قدردانی

مورد مطالعه و  انیدانشجو یمقاله از تمام نیا سندگانینو

 مانهیمطالعه صم نیهرچه بهتر ا يراکه در اج يافراد

  .کنند یم ینمودند، تشکر و قدردان يهمکار
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Effective Factors in Clinical Education Quality from the Viewpoints of 
Operation Room and Anesthesiology Students in Torbat Heydarieh 

University of Medical Sciences

Hashem Heshmati1, Karim darvishpour2

Abstract

Introduction: Clinical education is one of the most important aspects of medical and paramedical students' 
education and has a determining role in the professional future of these students as well as other 
professionals in health care. So this study aimed to evaluate the effective factors in the quality of clinical 
education from the viewpoints of operation room and Anesthesiology students in Torbat Heydarieh 
University of Medical Sciences.
Methods: In this descriptive cross-sectional study, a number of 115 students of operation room and 
Anesthesiology studying in Torbat Heydarieh university of Medical science in 2015 were selected through 
convenient sampling in that period of time. The data was collected through a questionnaire consisted of 
three parts. Part one dealt with demographic characteristics of the participants. Part two was adapted from 
the valid and reliable Ghorbanian`s questionnaire. Part three was a researcher- made student`s efficacy 
questionnaire which its validity and reliability were calculated in this study. The mean scores of the 
evaluated domains were between 0 and 100 and were consequently categorized at three levels: weak, 
medium and desirable. The collected data was analyzed using descriptive statistics and independent T-tests.
Results: the mean age of the students was 21.69±1.41. The mean scores of the assessed domains were: goals 
and educational plans (51.03±23.77), Instructor (51.21±26.47), dealing with students (52.85±24.89), 
educational environment (47.85±0.288), supervision and evaluation (44.76±29.08) and self-efficacy 
(63.67±20.15). The mean scores of Instructor (55.88±22) and dealing with students (52/5±55.05) were the 
highest among Operation Room and Anesthesiology students, respectively. There was no significant 
difference between the two groups regarding the evaluated domains (p=0.25).
Conclusion: The mean scores of goals, Instructor, dealing with students, educational environment, 
supervision and evaluation, and self-efficacy were in average level. Therefore, educational interventions are 
recommended to promote educational goals, efficacy of instructors, dealing with students, educational 
environment and self-efficacy of students in clinical settings.

Keywords: Quality, clinical education, operation room and Anesthesiology students
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