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  )پيطرح منتورش(ينيآموزش بال
  

  *يرجنديهالل ب هي، مرضتيتول ميمر
  

 384تا  382 ):41(19؛ 1398 آذرمجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/ 
مقدمه  

 ياز مشكالت يدارد. بعض ييبه سزا تيآن اهم در ينياست كه آموزش بال مارانيب يپرخطر برا يهاطيمح از يكياتاق عمل 
 اديموارد ز نيپرسنل اتاق عمل است گرچه تعداد ا يكم تجربگ ليدهد به دل يرو مارانيب يكه بعد از عمل ممكن است برا

 نالتحصيالفارغدهد مي است كه مطالعات نشان يحال در ني). ا1(باشدداشته  يرا درپ مارانيممكن است مرگ ب يول ستين
 ،ينيبال طي). با توجه به تحوالت روزمره و گسترده در مح2(هستند ينيبال يانجام كارها يبرا ازيفاقد مهارت مورد ن

). 3(شودمي احساس يآموزش يهايريزبرنامهبه تحول در  ازين ليدل ني، به همنيست ي سنتي آموزش ديگر كارآمدهاروش
دارد.  يعلوم پزشك يهارشته انيدانشجواي در توسعه حرفه ينقش مهم ياستراتژ كيبه عنوان  )Mentoring( نگيمنتور
 رفتهيدر متون پذ جيكه به طور را يفياز تعار يكي). 4(شودمي و رشد منجر يريادگياست كه به اي تعامل دو طرفه نگيمنتور

 )منتور( مندفرد با تجربه، قابل اعتماد و عالقه كيآن  يكه ط ينديدارد عبارت است از: فرا جودو نگيشده در مورد منتور
 نگير. منتوكندمي ييراهنمااي و حرفه يشخص شرفتيو پ يريادگي ،هادهيا يرشد و بازنگر نهيدر زم )يمنت(را  يگرفرددي

باعث  نگ،يمنتور يهابرنامه ياجرا دهندمي نشان العات) و مط5مطرح شد( يدرآموزش پزشك جي، به تدر1990يهااز سال
برنامه  تيعلت موفق و همكاران )Healy( هيلي). 6(شودمي مختلف يهادرجنبه يعلوم پزشك يهادانشكده شرفتيپ

 هنوآموزان ب يرا برا يتيو حما منيا طيمح كي) منتور 7كرده است( انيب رندهيگ اديمنتور و  نيب يرا ارتباط قو نگيمنتور
و عمل به حداقل  يتئور نيكار شكاف ب نيتجربه كنند و با ا يواقع طيخود را در مح فيكه نوآموزان وظا آوردمي وجود
كرده و در مواقع  يبلكه او را سرپرست دهدنمي را انجام رندهيادگيمنتور كار  پيمنتورش وهيبه ش ي). در كارورز8برسد(

 ني). همچن4(ات استمؤسس يبرا نهيو كاهش هز مراقبت تيفيك شيافزا باعث پي). طرح منتورش9(كندمي الزم به او كمك
ارتباط  كي پي). از آنجا كه منتورش10(شودمي انيدر دانشجو يريپذتيمسؤولو  ينيبال تيصالح شيطرح باعث افزا نيا

 يهاكارآمد و فعال دردانشكده نگيرمنتو يهابرنامه بهو جدي  يواقع ازين نيو منتوراست، بنابرا يمنت نيدو جانبه سودمند ب
درآموزش علوم  پيبحث منتورش تي. با وجود اهمشودمي دانشجو احساس يشغل يهاتيموفق يجهت ارتقا پزشكي علوم
عمل  اتاق انيبر دانشجو نگيارتباط منتور تأثير نهيمحدودي در زم قاتيتحق رانيكشور ا فراوان آن، در اييو مزا يپزشك

 انيو مرب ديو با توجه به كمبود اسات ليدل ني. به هماست رشته پرستاري نهيمقاالت در زم وبيشتر انجام شده است
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مطالعه با هدف  نيست. لذا ااروبرو ياديرشته با مشكالت ز نيا انيدانشجو ينيمتخصص در رشته اتاق عمل، آموزش بال
انجام  جندريب يراپزشكيدانشكده پ در نگيروش منتور از اتاق عمل يرشته تكنولوژ انيدانشجو يمندرضايت زانيم نييتع

  شد.
  

  هاروش
 يراپزشكيدانشكده پ 95-94 يورود 4اتاق عمل ترم  انيجامعه پژوهش دانشجو تك گروه، نيمه تجربيمطالعه  نيدر ا

 و همانيم انيدانشجو هادر دسترس انتخاب شدند. در انتخاب نمونه گيرينمونهنفر بودند كه به روش  30به تعداد  رجنديب
اتاق عمل  يتكنولوژ 4ترم  يدانشجو28حذف شدند.  ستيشده توسط پزشك از ل تأييد يدچار اختالالت روان زيو ن يانتقال

هفته اول آن به روش معمول  4اي بدين نحو كه هفته 4هفته از كارآموزي به صورت دو دوره  8 بودند.مطالعه  طيواجد شرا
(منتور) استفاده  يآموزش اريرشته به عنوان دست نيا 8ترم  انياز دانشجوهفته ديگر به روش منتورينگ برگزار شد.  4و 

 ينسبت به سطح علم ياتاق عمل با توجه به شناخت قبل يگروه تكنولوژ ديو اسات ريشد، انتخاب منتورها براساس نظر مد
 ييكار و نحوه راهنما تيجلسه در خصوص ماه 2 ياز آنان بود، كه ط يو عمل يرتئو يابيبا ارز زيو مهارت آنها و ن

در  4ترم  انيبه دانشجو يدر برنامه آموزش يهمكار تيمسؤولنمودند. منتورها  افتيالزم را در يهاآموزش انيدانشجو
 4ترم  انينفر از دانشجو 1 تيمسؤول صهعر در يصورت كه هر دانشجو نيمربوطه را به عهده گرفتند. به ا يحضور مرب
 يآموزش يهاو آموزش حداقل تيمدل نقش راهنما و هدا نيدر ا يدانشكده به عهده گرفت. مرب يو نظارت مرب يرا با هماهنگ

و در گروه كنترل آموزش و منتورها را به عهده داشت  هايبرنامه منت يو نظارت بر اجرا ينيشده در طرح درس بال نييتع
امل ش يمندرضايتمربوطه بود. پرسشنامه  يدانشجو مرب كنندهتيو هدا ميانجام شد كه تنها ناظر مستق يمعمول روشبه 
و  ينسبتاً ناراض ،يراض ،ينسبتاً راض ،يكامالً راض(شامل: اي نهيگز 5 كرتيل اسيسؤال بوده است و بر اساس مق 34

 ييدأت )=8/0r(و همكاران  يپرسشنامه مذكور توسط نوح ييايو پا ييحتوام ييبوده است. روا 5تا  1 از نمره )يكامالً ناراض
 ها. دادهديگرد ليتكم يپس از اتمام كارآموز تيرضا . پرسشنامهاست 170و حداكثر نمره  34). حداقل نمره 11شده است(

و  )ود يو كا اريو انحراف مع نيانگيم( يفيبا استفاده از آمار توص كي. اطالعات دموگرافديگرد ليتحل SPSS-16 افزاربا نرم
اتاق عمل،  4ترم  انيدانشجو يآموزش يمندرضايت زانيبر م پيبرنامه منتورش ياجرا تأثير يمعناداراختالف  نييجهت تع

  مستقل) استفاده شد. يت( يباطدر دو گروه از آزمون استن يبعد از كارآموز

  
  نتايج
 عيپرسشنامه توز 28از مطالعه خارج نشد و همه  ييدانشجو چيو ه ندماند يدر مطالعه باق كنندهشركت يدانشجو 28 تمام

 نيآموزش روت يبعد از كارآموز يآموزش يمندرضايتنمرات  نيانگيم ).%100دهيدرصد پاسخ(شد ليو تحل هيشده، تجز
 نيانگمي بود، 89/127±4/18نگيآموزش منتور يبعد از كارآموز يآموزش يمندرضايت اتنمر نيانگومي 9/15±10/99

را نشان  يدارمعنااختالف  مستقل،يبر اساس آزمون تدو نوع آموزش  يبعد از كارآموز يآموزش يمندرضايتنمرات 
  ).=t=0001/0p, 6/2(داد

  
  بحث

شده  انيدر دانشجو يآموزش يمندرضايت زانيم شيموجب افزا پيكه طرح منتورش دنمايمي ديپژوهش تأك يهاافتهي
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 تيمنتور و كارآموز، رضا طيبدون در نظر گرفتن شرا پيمنتورش قيانجام شده، آموزش از طر قاتياست. بر اساس تحق
از  قاتيتحق نيحاضر مطابقت دارد. در ا قيآمده در تحق به دستج يكه با نتا است كارآموزان را به همراه داشته يعموم

ق به استفاده از پرستاران با تجربه و با سواب توانمي استفاده شده كه يو سن يشغل ،يليمتفاوت تحص طيشرا با ييمنتورها
  ) اشاره نمود. 13متفاوت( يليبا سوابق تحص يپرستار انيدانشجو اي) 12متفاوت( يكار

  
  قدرداني

 )Ir.bums.REC.1397.24(با كد  طرح بيجهت تصو رجنديب يدانشگاه علوم پزشك ياز معاونت محترم پژوهش لهيوس نيبد
 يتشكر و قدردان ،پژوهش داشتند نيدر انجام ااي همه جانبه يمحترم دانشگاه كه همكار نيمسؤولزياعتبار الزم و ن نيو تأم
  شود.مي
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