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  ديدگاه دانشجويان اتاق عمل و هوشبري در  بررسي وضعيت آموزش باليني از
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز

  
  

   19/6/1391: پذيرش تاريخ ؛26/4/1391:مقاله دريافت تاريخ

  
اصالح  اي تي، كشف نقاط قوت و ضعف و تقوموجود تيمستمر وضع ي، بررسينيبال موزشآ تيفيك يجهت ارتقا :مقدمه

 نيا. باشند يم نهيزم نيا در الزم اطالعات به يدسترس منبع نيمهمتر انيشوند و دانشجو يمحسوب م يها از اركان اساس نآ

خدمات  و يپزشك علوم دانشگاه يهوشبر و عمل اتاق انيدانشجو دگاهيد از ينيموزش بالآ تيوضع نييپژوهش با هدف تع
 .رفتيانجام پذ 1389البرز در سال  يدرمان يبهداشت

وخـدمات   يدر دانشـگاه علـوم پزشـك   90-89بـود كـه در سـال     يمقطع -يفيتوص مطالعه كي حاضر پژوهش :روش كار
 تيوضـع  مـورد  در يهوشـبر  و عمـل  اتـاق  گـروه  وستهيپ يكارشناس انيدانشجو نظرات البرز انجام شد و يدرمان يبهداشت
 فـا يصـورت خودا  كـه بـه   بودمحقق ساخته  يا نهيگز 35 يا پرسشنامه يبررس ابزار. گرفت قرار يبررس مورد ينيبال آموزش

 .شد ليو تحل هيتجز يآمارهاي  روشو  SPSSاستفاده از نرم افزار ها با داده. شد ليتكم انيتوسط دانشجو

 عمـل  اتـاق  انيدانشجو دگاهيد از ينيبال آموزش تيوضع نيتر مطلوبمطالعه نشان داد كه  نيآمده از ا دست به جينتا :جينتا
 يآموزشـ  برنامـه  و اهـداف  طـه يح يهوشـبر  رشته انيدانشجو نظر از كه يحال در بود دانشجو با برخورد طهيح به ط مربو
ـ رشته اتـاق عمـل بـا م    انيدانشجو مجموع، در. داد اختصاص خود به را سطح نيباالتر ـ امت نيانگي  تيوضـع  100از  74 ازي

 .نمودند فيمطلوب توص نسبتاَ را ينيآموزش بال تيوضع 53 ازيامت با يهوشبر رشته انيدانشجو و مطلوبرا  ينيآموزش بال

بـه نظـر    ،ياتاق عمـل و هوشـبر   يچون كارشناس يتخصص يها رشته در ينيكسب مهارت بالبا توجه به لزوم : يريگ جهينت
 بـه . شـود  يتـر  بـيش  توجـه  زين ينيبال يها طيمح تي، به وضعياست تا در كنار توجه به مسائل آموزش تئور الزمرسد  يم

 قادر انيدانشجو تا شودفراهم  ينظر يها آموزش اهدافهمراستا با  يبه شكل علم ديبا يآموزش عمل طيمح گر،يد عبارت
 .گردند نائل يهوشبر واتاق عمل  يتخصص نهيزم در الزم يها يتوانمند به باشند

  
 يهوشبر رشته ياتاق عمل، دانشجو رشته ي، دانشجوينيبال آموزش:كلمات كليدي

  

  مقدمه
تـرين روش   يادگيري و كسـب مهـارت در بـالين بيمـار مطلـوب     

آموزش است و اهداف آموزش دهنده نظـارت بـر فعاليـت فراگيـران     
بـا وجـود ايـن    .براي به حداقل رساندن احتمال خطر براي بيمار است

 هـاي عـاطفي بـر احسـاس و     هـدف  شناختي بر تفكـر، هاي  كه هدف
فيزيكي آن تاكيـد  هاي  حركتي بر حركات و مهارت-روانيهاي  هدف
متـداخلي هسـتند كـه در حـوزه عمـل      هـاي   ولي همانند دايـره  دارند

الزمه ي رسـيدن بـه اهـداف روانـي حركتـي       .گذارند مي يكديگر اثر
داشتن عالقـه فـردي و تمـرين و ممارسـت در محـيط       كسب دانش،

 آمـاده سـازي و   جايگـاه  يني،محيط آموزش بال 1.و واقعي است عملي

ورود  جهـت   پيراپزشكي و پزشكي دانشجويان باليني هاي مهارت پرورش
مطالعـات نشـان داده   .باشـد   مـي  به جامعه كاري خود يعني بيمارستان

است كه درك دانشجويان از محيط آموزش باليني با آن چيزي كـه در  
آن هسـتند  نها همواره به دنبـال  آواقعيت وجود دارد متفاوت است و 

ي برخوردار باشـد بنـابراين   تر بيشاز مطلوبيت  كه محيط يادگيريشان
گري كه سبب كاهش يادگيري  هر نوع عامل مداخله شناختبررسي و

ريزي آموزشـي بـاليني    امري اساسي در برنامه عملي دانشجويان شود،
سازي دانشجويان براي پـذيرش   آموزش باليني و آماده 2.آيد مي شمار به

خدمات بهداشتي و درمـاني از اهـم   هاي  مختلف در عرصهي ها نقش
  3.پزشكي استپزشكي و پيراهاي  و اهداف دانشكدهها  فعاليت

چكيده
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امروزه محيط باليني به طور وسـيعي بـه عنـوان محيطـي كليـدي      
 جهت آموزش دانشجويان پذيرفته شده است و به دانشـجويان كمـك  

 .در بـالين پيونـد دهنـد   كند تا بتوانند آموزش تئوري را با عملكرد  مي
 تـأثير بسيار زيادي بر روي آموزش بـاليني  هاي  البته در اين ميان متغير

  4.گذارند مي

مطالعات نشان داده كه دانشجويان همواره به دنبال آن هستند كـه  
بنـابر ايـن    .ي برخوردار باشـد تر بيششان از مطلوبيت  يمحيط يادگير

سبب كـاهش يـادگيري   بررسي وجود هر نوع عامل مداخله گري كه 
ريـزي آموزشـي بـاليني     عملي دانشجويان شود امري اساسي در برنامه

كيفيت آموزش باليني از ديـدگاه   گذار برتأثيرعوامل  5.آيد مي به شمار
عبارتنـد از   انجـام شـده اسـت،   در تحقيقات متعـددي  كه  دانشجويان

رفتـار و  ، هـا  خصوصيات هم گروهـي  ،خصوصيات و شخصيت مربي
پرسنل در مقابل دانشجويان و انگيزه و عالقمندي ايجاد شده عملكرد 

اطمينان از كسب صـالحيت   6.هاي فوق در محيط بالين از طرف گروه
راينـد آمـوزش   تـرين اهـداف ف   توسط دانشجويان يكي از مهـم  باليني

ايـن فراينـد   هـاي   باليني است و ارزشيابي باليني از مهم ترين چـالش 
انجام شـده درزمينـه مشـكالت مربيـان     تحقيقات  .گردد مي محسوب
ين تـر  بـيش ارزشيابي باليني دانشجويان نشان داده است كـه   باليني در

 ابزارعيني به كـار گرفتـه شـده جهـت    مشكل مربوط به مرتبط نبودن 
عـدم تناسـب وسـايل و    ، كـارورزي هـاي   ارزشيابي باليني با موقعيت

ــراي تمــرين دانشــجويان و   ــات موجــود در بخــش ب ــامكان  تظرفي
 7تعـداد دانشـجويان بـوده اسـت    به پـذيرش  نسبت  ي بالينيها بخش

هسـتند كـه اسـاس    هـايي   رشـته  ءپزشكي و پيراپزشكي جزهاي  رشته
موزش بر يادگيري تئوري و عملي در كنار يكديگر بنا شده است لذا آ

توانـد   مـي  برخورداري از يك محيط باليني امن و حمايتگر از دانشجو
ريـزان آموزشـي بايـد     برنامـه  8.سطح يادگيري او گـردد  يباعث ارتقا
بـراي اسـتفاده از    مسـاعد هـاي   زمينـه  ضمن فراهم نمودن بكوشند تا

شرايطي را فراهم سازند كه دانشجويان بتوانند دانـش و  ، منابع موجود
موفقيت در علوم  9.كسب نمايند براي حرفه آينده خود رامهارت الزم 

هـا در محـيط    آنهاي  ب و آموختهرتجاپزشكي بستگي به موثر بودن 
با توجه به اهميت آموزش باليني  لذا. عملي و تجارب باليني آنها دارد

ــارت در شــكل ــي مه ــاي  ده ــديه ــاي  اساســي و توانمن ــهه اي  حرف
دانشجويان و باعنايت به اين كه اولين قدم جهت ارتقاي كيفيـت ايـن   

ويان به عنوان شناخت مشكالت آموزش باليني از ديدگاه دانشج، دوره

گونـه تحقيقـات    اهميت انجـام ايـن   ،باشد مي مشتريان فرايند آموزش
مسـتلزم  ، بهبود و ارتقاي كيفيت آمـوزش بـاليني   11.گردد مي مشخص

شناخت نقاط قوت و اصـالح نقـاط    بررسي مستمر وضعيت موجود،
دانشـجويان بـه   هـاي   باشد كه در اين رابطه نظرات و ايـده  مي ضعف

 .ينده باشدآهاي  مي تواند راه گشاي برنامه، آموزشي مهم عنوان عنصر
ون بها ندادن چانجام شده در خارج از كشور عواملي هاي  در پژوهش

بود مربي باليني به ن، در دسترس نبودن مربيان باليني، باليني شبه آموز
باليني دانشكده هاي  آموزش اهداف فقدان هماهنگي ميان، تعداد كافي

عملكرد در بيمارستان و همچنـين عـواملي چـون عـدم     مكانات و ا و
بـه عنـوان مشـكالت    ، الزم بـراي دانشـجو  هـاي   كارگيري تشـويق  هب
 بـا توجـه بـه    5.موزش باليني از ديدگاه دانشجويان مطرح شده اسـت آ

 يو نقـش و جايگـاه آن در ارتقـا    مـوزش بـاليني  آارزشـيابي   اهميت
اتـاق   چـون هم عملـي تخصصـي و باالخص در رشته  كيفيت آموزشي

و هوشبري و نبود تحقيقات قبلي دراين زمينه و همچنـين نوپـا   عمل 
كارشناسي اتاق عمـل و هوشـبري در دانشـگاه علـوم     هاي  بودن رشته

پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز و ضرورت بررسي وضعيت 
بررسـي وضـعيت   محقق و همكارانش پژوهشي تحت عنوان ، موجود

دانشجويان اتاق عمل و هوشبري در دانشگاه ديدگاه  آموزش باليني از
انجـام   1389علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني البرز طي سـال  

  .دادند
  

  بررسيروش 
مقطعي بود كه در نيمسـال   -توصيفي پژوهش حاضر يك مطالعه

در دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني البرز  90-89دوم 
كارشناسي پيوسته گروه اتـاق عمـل و   انجام شد ونظرات دانشجويان 

اسـتان البـرز كـارآموزي    هـاي   ماه در بيمارستان6هوشبري كه حداقل 
نموده بودند،در مورد وضـعيت آمـوزش بـاليني مـورد بررسـي قـرار       

دانشـجويان رشـته اتـاق عمـل و      نفـراز 73 جامعه پژوهش را.گرفت 
نفر  3. هوشبري كه شرايط ورود به تحقيق را داشتندتشكيل داده است

نفر بـه  70از اين تعداد به ميل خود در اين پژوهش شركت ننمودند و 
هـا   ابـزار گـردآوري داده  .وارد شـدند  در ايـن پـژوهش   نمونـه  عنوان

محقق ساخته بـود كـه تـدوين آن بـر اسـاس مطالعـات       اي  پرسشنامه
. مختلف و نظرات دانشجويان و اساتيد و مربيان باليني انجام گرفـت  

و بخش اطالعات دموگرافيك و وضـعيت آمـوزش   پرسشنامه شامل د
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حيطـه   5ت در سـؤاال در بخش وضـعيت آمـوزش بـاليني    .باليني بود 
 12اهـداف و برنامـه آموزشـي بـا      :دسته بندي شده بودندكـه شـامل   

محـيط  ، سـؤال 4با  برخورد با دانشجو، سؤال9عملكرد مربي با ،سؤال
هر .بودند  سؤال 4با  نظارت وارزشيابي باالخرهعبارت و 6آموزشي با 

تـا حـدودي و خيـر    ، ت با مقياس اسمي به صورت بلـه سؤااليك از 
،تـا حـدودي   3بررسي شد كه بلي به عنوان وضعيت مطلوب و امتياز 

و خيـر بـه عنـوان وضـعيت      2مطلوب با امتياز  معرف وضعيت نسبتاَ
در ارزيـابي نهـايي امتيـازات    . در نظر گرفته شـد  1نامطلوب با امتياز 

مختلف بر اسـاس  هاي  بر حسب توصيفات فوق در حيطهكسب شده 
حداكثر و حداقل امتيـاز هـر    .ت هر حيطه محاسبه گرديدسؤاالتعداد 

مطـابق بـا قـرارداد از     .حيطه بطور جداگانه و بصورت كلي تعيين شد
بود وضـعيت تعيـين    71-105پيش تعيين شده چناچه امتياز كلي بين 

در حـد   36 -70امتياز بين  ،شده از طرف دانشجويان در حد مطلوب
 از آن وضعيت نامطلوب را توصيف تر كمو  35 مطلوب و امتياز نسبتاَ
باز پاسخ نيـز جهـت بيـان مـوارد ديگـري كـه در        سؤاليك .نمود مي

اعتبـار  .پرسشنامه وجود نداشت در انتهاي پرسشنامه گنجانده شده بود
گـروه اتـاق   آزمون از طريق اعتبار محتوا و بـا نظرخـواهي از اسـاتيد    

پايايي ابزار نيز از طريـق آزمـون   . ييد شدأهوشبري وپرستاري ت، عمل
نفر از دانشجويان  10بدين صورت كه پرسشنامه به ، مجدد تعيين شد

نوبـت   دوهـاي   در پاسـخ  .روز داده شـد  15در دو نوبت بـه فاصـله   
بـه صـورت   SPSSبـا نـرم افـزار    ها  داده. به دست آمد 86/0همساني 

  .فراواني تجزيه و تحليل شدتوزيع 
  

  ها يافته
نفر پرسشـنامه   3ايط شركت نفر دانشجوي داراي شر 73از تعداد 

ميــانگين ســن  .نفــر شــد 70هــا  و تعــداد نمونــه را تكميــل ننمودنــد
درصـد   6/38 درصد دختر و 4/61سال و21دانشجويان شركت كننده 

درصـد   1/57 درصد دانشجويان را گروه بيهوشي و 9/42 .پسر بودند
ديـدگاه   ).1جـدول  (دادنـد   مي را دانشجويان گروه اتاق عمل تشكيل

و هوشبري دانشـگاه علـوم پزشـكي     دانشجويان كارشناسي اتاق عمل
 2وضعيت آموزش باليني در جدول  وخدمات بهداشتي درماني البرزاز

دانشـجويان اتـاق عمـل در پـنج     ارائه شده است و بيانگر آنست كـه  
، باليني كه شـامل اهـداف و برنامـه آموزشـي    حيطه مربوط به آموزش 

محـيط آموزشـي و نظـارت و ارزشـيابي      برخورد بـا دانشـجو،   مربي،
ين امتيـاز را بـه   تـر  كمباالترين امتياز را به حيطه برخورد با دانشجو و 

  . اند حيطه اهداف و برنامه آموزشي داده
هـم سـطح بـا     از نظر اين دانشجويان عملكرد مربيان نيـز تقريبـاَ  

 حيطـه نظـارت و ارزشـيابي وحيطـه     .برخورد با دانشجو قرار داشـت 
محيط آموزشي در رده سوم و چهارم امتياز دهي از نظـر دانشـجويان   

دانشـجويان هوشـبري    در مقابـل از ديـدگاه  . اتاق عمل قـرار داشـتند  
مربـوط بـه حيطـه اهـداف و      باالترين امتياز وضعيت آموزش بـاليني 

ين امتياز به حيطه عملكـرد مربـي اختصـاص    تر كمو ، برنامه آموزشي
برخـورد بـا دانشـجو و محـيط      حيطـه نظـارت و ارزشـيابي،   . داشت

طور كلي در  هب. آموزشي در رده دوم تا چهارم امتياز دهي قرار داشتند
امتياز داده شده توسط دو گروه به پنج حيطـه مربـوط    مقايسه ميانگين

   74عمـل بـا ميـانگين امتيـاز     به وضعيت آموزش بـاليني گـروه اتـاق    
 53وضعيت موجود را مطلوب و گـروه بيهوشـي بـا ميـانگين امتيـاز      

. مطلــوب ارزيــابي نمــوده بودنــد نســبتاَ وضــعيت آمــوزش بــاليني را
 .بنـدي شـد    دوگـروه دسـته   در باز نيز سؤالدانشجويان به هاي  پاسخ
  ين مــوردي كــه دانشــجويان در هــر دو گــروه بــه آن اشــاره تــر بــيش

 و تعـداد و تنـوع كـم آمـار    هـا   نموده بودند آموزشي نبودن بيمارستان
بـود كـه متعاقـب آن درخواسـت نمـوده بودنـد از مراكـز        ها  جراحي

آموزشي و درماني تهران نيز جهت كارآموزي دانشجويان بهره گرفتـه  
 .شود

  عمل و هوشبري شركت كننده در پژوهش بر حسب رشته تحصيليفراواني دانشجويان گروه اتاق  .1جدول 
  جنس   

  رشته تحصيلي
  جمع  مرد زن

  درصد  فراواني  درصد فراواني درصد فراواني
  1/57  40  40 16 60 24 اتاق عمل
  9/42  30  27 11 63 19 هوشبري

  100  70  38.6 27 61.4 43 جمع
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هـاي مختلـف    در مورد وضـعيت حيطـه  دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني البرزمقايسه ديدگاه دانشجويان اتاق عمل و هوشبري . 2جدول 
  آموزش باليني

ميانگين امتياز 
  در هر گروه كل

ــع  جمـ
 امتياز 

 وضعيت بلي تاحدودي خير
امتياز  حيطه-رشته  امتياز فراواني فراواني امتياز فراواني

معــــادل بــــا  74
  وضعيت مطلوب

 اتاق عمل اهداف و برنامه آموزشي 3 9 23 46 14 14 69
 عملكرد مربي 9 27 19 38 12 12 77

 برخورد با دانشجو 9 27 20 40 11 11 78

 محيط آموزشي 8 24 16 32 16 16 72

 نظارت و ارزشيابي 10 30 15 30 15 15 75

معــــادل بــــا  53
وضـــعيت نســـبتاَ 

 مطلوب

 

 

 هوشبري اهداف و برنامه آموزشي 4 12 22 44 4 4 60
 عملكرد مربي 2 6 15 30 13 13 51

 برخورد با دانشجو 2 6 18 36 10 10 52

 محيط آموزشي 2 6 17 34 11 11 49

 نظارت و ارزشيابي 5 15 16 32 9 9 56

 
 
  
  بحث

در داخــل و خــارج از كشــور در مــورد متعــددي هــاي  پــژوهش
مشكالت و وضعيت آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان انجام شـده  

نهـا  آهـايي در  و تفاوتها  است كه بنابر شرايط محيط پژوهش شباهت
در پـژوهش انجـام شـده توسـط هـادي زاده و       .خـورد  مـي  به چشم

ني همكاران در دانشكده علوم پزشكي گناباد كه وضعيت آموزش بـالي 
، بيمـار ، دانشـجو  همكـاري پرسـنل بـا   ، بخش عملكـرد مربيـان   4در 

امكانات و تجهيزات محيط باليني و سيستم ارزشيابي بـاليني بررسـي   
ــهنتــايج ، شــد آمــده نشــان داد عملكــرد مربيــان از ديــدگاه  دســت ب

، همكاري پرسنل در سطح پـايين خـوب  ، دانشجويان در سطح خوب
و نحـوه ارزشـيابي بـاليني در    امكانات وتجهيزات در سـطح متوسـط   

نتايج تحقيق عابديني و همكاران در هرمزگـان در   5.سطح متوسط بود
 ندالت آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان عبارت بودكخصوص مش

كمبود فضاي آموزشي مناسـب جهـت كـار    ، كمبود امكانات رفاهي:از
كافي نا، عدم استفاده از وسايل كمك آموزشي در محيط باليني، آموزي

بودن امكانات و تسهيالت مراكز آموزشي و كمبود مربيـان بـا تجربـه    

در ايــن مطالعــه نيــز دانشــجويان  10.بـراي آمــوزش در محــيط بــاليني 
خصـوص دانشـجويان گـروه هوشـبري عملكـرد مربيـان ضـعيف         هب

گزارش شده بود كه مهمترين دليل آن نوپـا بـودن رشـته كارشناسـي     
ك كارشناسـي ارشـد بيهوشـي جهـت     هوشبري و نبود مربيان با مدار

باز پاسـخ نيـز دانشـجويان     سؤالدر  .باشد مي آموزش اين دانشجويان
نبود امكانات رفاهي و كـم بـودن تنـوع جراحـي و     ، كمبود تجهيزات

بيهوشي را گزارش نموده بودند كه با نتايج تحقيق عابديني همخواني 
دانشجويان و مربيـان  سلماني نيز تحقيقي با عنوان مقايسه ديدگاه .دارد

محـيط  .پرستاري در يـزد انجـام داد و نتـايج زيـر را بـه دسـت آورد      
در سطح  درصد 77، درصد از دانشجويان ضعيف11آموزش باليني را 

 اما از ديدگاه.درصد درسطح مطلوب ارزيابي كردند 12متوسط و تنها 
درصد مربيان محيط آمـوزش بـاليني در سـطح مطلـوب واز نظـر       50
ماري اخـتالف معنـي   آيگر در سطح متوسط بود و از نظر درصد د50

  4.داري بين ديدگاه مربيان و دانشجويان وجود داشت
در تحقيقي كه هلن ادوارد و همكارانش در انگليس انجام دادنـد  

هـاي چشـمگيري در    با تغيير مكان كارآموزي دانشجويان به تفـاوت 
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بردنـد وبـه   كسب شده دانشجويان پـي  هاي  يادگيري و ميزان مهارت
اين نتيجه رسيدند كه عوامـل متعـددي در محـيط بـاليني در كيفيـت      

آنها در اين تحقيق بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه      .فراگيري موثر است 
از  تـر  بـيش محلي و روسـتايي  هاي  كسب مهارت عملي در بيمارستان

جنيفـر و همكـارانش نيـز     11.بزرگ پايتخت بوده استهاي  بيمارستان
در كـارايي محـيط بـاليني را ارزيـابي نمودنـد و بـه        ثرؤفاكتورهاي م

آشـنايي  ،رضايتمندي، انگيزه كـاري ، عواملي چون مشخصات پرسنلي
 وميزان و نحوه ارتباط كاركنان با دانشـجويان  كاركنان با شرح وظايف

شـرايط   تـأثير هندرسون تحقيقي در خصـوص   آماندا 12.اشاره نمودند
ويان و متعاقب آن بـر ميـزان   محيطي بر شرايط روحي و رواني دانشج

او درايـن مطالعـه سـه نـوع محـيط بـاليني و       .يادگيري آنها انجام داد 
يادگيري باليني در آنها را مقايسـه كـرد و بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه        
دانشجويان در محيط باليني كه از حمايت بـاليني مطلـوبي برخـوردار    

  8.بودند به كسب مهارت و توانمندي باالتري رسيدند
در تحقيق حاضر نيز دانشجويان گروه اتاق عمل كـه در بررسـي   
وضعيت آموزش باليني به حيطه همكـاري و برخـورد پرسـنل امتيـاز     
بااليي داده بودنـد در مجمـوع وضـعيت آمـوزش بـاليني را مطلـوب       

در فرايند يادگيري عوامل مهمي نقش دارنـد و  .توصيف نموده بودند 
 رود، مـي  فـك آمـوزش بـه شـمار    الين كـه جـزء  ترين آنها  مهميكي از

 ريزي منسجم و معـين  آموزش و داشتن برنامه مشخص نمودن اهداف
حيطـه  ، مختلـف بررسـي  هاي  كه در بين حيطه علي رغم اين. باشد مي

در رده ي  69گروه اتاق عمل با امتيـاز   آموزشيهاي  اهداف و برنامه
پــايين امتيــازدهي قــرار داشــت ولــي درمقايســه بــا گــروه هوشــبري 

مطابق با ديـدگاه  .امتياز باالتري به خود اختصاص داده بود ) 60امتياز(
ايـن حيطـه بـاالترين امتيـاز را درميـان      ، دانشجويان گـروه هوشـبري  

گـروه   از اينـرو در مجمـوع  .ديگر بـه خـود اختصـاص داد   هاي  حيطه
هوشبري و اتاق عمل وضعيت اهداف و برنامه ريزي آموزشـي را در  

گروهـي از تحقيقـات هـم     نتـايج  .ف نمودندمطلوب توصي حد نسبتاَ
جهت و گروهي مخالف با نتايج اين پژوهش است به عنوان نمونه در 

يكي از نقاط قوت آمـوزش بـاليني از   ، شپردنجاني و همكاران تحقيق
تهـران وجـود اهـداف و     ديدگاه دانشجويان دانشـگاه علـوم پزشـكي   

منظم بسته آموزشـي   طور هبا توجه به اينكه ب 3.آموزشي بودهاي  برنامه

هـاي   مربوط به شـرح وظـايف معيارهـاي ارزشـيابي و چـك ليسـت      
ارزيابي دانشجويان در دو گروه اتاق عمل و هوشبري در ابتـداي هـر   

شود و در ابتداي ترم نيز  مي ترم مربيان باليني در مراكز درماني تحويل
موجـود  هاي  با چك ليست دانشجو خود را، شود مي قرائت براي آنها

كند بنابر اين در بخش ارائه اهـداف درس در شـروع تـرم     مي رزيابيا
يت مـوارد جراحـي و   ددانشجويان مشكلي ندارند اما به دليـل محـدو  

كافي  و نداشتن سوابق آموزشيها  بيهوشي مراجعه كننده به اتاق عمل
از  .نيل به اهداف هميشه ميسـر نمـي گـردد    مربيان به كار گرفته شده

اختصاصــي بــر اســاس هــاي  كــه اتــاق عمــل نجــاآاز ، طــرف ديگــر
جراحي به تعداد كافي وجود نـدارد دانشـجويان انـواع    هاي  تخصص
ين همـ و  كننـد  مـي  تجربـه هـا   نيـاز  بدون گذراندن پيش راها  جراحي

هـاي   حدودي در بعضـي از گزينـه   پاسخ خير و يا تاموضوع منجر به 
ــده اســت دانشــكده كــه در اي  مطالعــه. موجــود در پرسشــنامه گردي

تـرين مشـكل    كه مهـم  شيراز نشان داد )س(پرستاري حضرت فاطمه 
مشخص نبـودن شـرح وظـايف    ، آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان

نظـري و كارهـاي   هـاي   موختـه آدانشجو در بخش و ناهماهنگي بين 
ــراز شــده از طــرف  14.عملــي بــوده اســت ــامطلوبترين وضــعيت اب ن

محيط و امكانات آموزش باليني حيطه دانشجويان هوشبري مربوط به 
از نظر دانشجويان گروه اتاق عمل نيـز بعـد از حيطـه اهـداف و     . دبو

  .تـرين امتيـاز را كسـب نمـود     ايـن حيطـه پـايين   ، آموزشيهاي  برنامه
امكانات و تجهيزات موجود در محيط باليني  دانشجويان براساس نظر

عـات انجـام   درساير مطال.از كميت و كيفيت مطلوب برخوردار نبودند
ــزارش      ــاليني گ ــوزش ب ــيط آم ــكالت مح ــز مش ــران ني ــده در اي   ش

ازجمله مطالعات انجام شده در شهر يزد كه حـدود نيمـي از   .شده اند
امكانات كمي و كيفي بخش و تعـداد مـراجعين بيمـاران    ، دانشجويان

 4.بستري را جهت آموزش موارد مختلف در حد مطلوب نمي دانستند

نتيجه پژوهش انجام شده توسط دل آرام در شهر كرد نيـز مويـد ايـن    
موضوع است كه محيط آموزشي از ديـدگاه اكثـر دانشـجويان تحـت     

ــوبي نداشــت  ــدان مطل ــه وضــعيت چن ــزات و  6.مطالع ــود تجهي كمب
شهرستان كـه جايگـاه   هاي  بيمارستانهاي  محدوديت تعداد اتاق عمل

، باشـد  مـي  عمـل و هوشـبري   اتاقهاي  اصلي آموزش باليني در گروه
در حيطه . آيد مي به شمار تيجهملموس بوده و از داليل توجيهي اين ن
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گروه بيهوشي عملكـرد  تعداد زيادي از دانشجويان در، عملكرد مربيان
 هرچنــد.گــزارش نمودنــد )51امتيــاز(نــامطلوب  ســطح در را مربيــان

گروه اتاق عمـل بـه دليـل حضـور مربـي ثابـت در اكثـر         دانشجويان
نتايج بعضي .بهتر ارزيابي نموده بودند  عملكرد مربيان راها  بيمارستان

تحقيقات .دارد از مطالعات با پژوهش حاضر همخواني وبرخي منافات
هادي زاده و همكارانش نشان دادنـد كـه اكثـر دانشـجويان عملكـرد      

هـاي   بـر اسـاس يافتـه   . 5ي كرده بودندمربيان را در سطح خوب ارزياب
حاصل از پـژوهش سـلماني و اميريـان اكثريـت دانشـجويان ارتبـاط       

در  4.مربيان با دانشجويان را در سطح متوسـط بـرآورده كـرده بودنـد    
تحقيق انجام شده توسط بيك مرادي فعاليت مورد انتظار از مربيان بـا  

يـق حاضـر نيـز    نتايج حاصل از تحق 15.اهداف آموزشي تطابق نداشت
 .حكايت از عدم حمايت كافي دانشجويان توسط مربيان حكايت دارد

مهـارت و  ، به تجربيـات بـاليني ضـعيف    در تحقيقي ديگر دانشجويان
 ينوين آموزش بـالين هاي  دانش ناكافي مربي و ناآشنايي مربي به شيوه

جيـت سـامورن و   . انـد  اشـاره نمـوده   يبه عنوان مـانع آمـوزش بـالين   
ثر در رفتارهـاي يـادگيري   ؤتحقيقـي در مـورد عوامـل مـ    همكارانش 

 .نمونـه كـار كردنـد    206دانشجويان پرستاري انجام دادند آنهـا روي  
هـاي   بخش بـود نگـرش و انگيـزه    4مشتمل بر اي  ابزار كار پرسشنامه

در  و رفتـار دانشـجو   مشخصات مربيان ،مشخصات دوستان ،يادگيري
خصوصـيت مربيـان و دوسـتان    نتايج نشـان داد بـين    .يادگيري باليني

نها ارتباط مستقيم وجود دارد آنوع يادگيري باليني  دانشجو و ميزان و
هـاي   و داشتن مربي و دوستان خوب عامل مهمي در يادگيري مهارت

كمبود مربي صالحيت دار و استفاده از مربيان بـدون   13.باشد مي عملي
ها از مشـكالت آمـوزش بـاليني     در نظر گرفتن توانايي و تخصص آن

هـاي   رسد كه مهارت مربيان باليني در محيط مي بنابراين به نظر 7.است
شـود امـا    مـي  عملكرد متفاوتي گزارش آموزشي متفاوت بوده و طبعاَ

و اطالعـات از طريـق محـيط    ها  نظر به اينكه كسب اين گونه مهارت
 .گيـرد  مـي  آموزشي و به وسيله مربيان آگاه به امور آمـوزش صـورت  

پـذيري مـورد    تأثيرباسواد و ماهر براي اين گونه ، وجود مربيان مطلع
آموزش مهارت بـاليني نيسـت بلكـه     نياز است زيرا نقش مربي صرفاَ

هـاي   ايـن موضـوع در رشـته    .باشـد  مـي  پرورش مهـارت تفكـر نيـز   
صصي با علوم در حال گسترش از جمله علم جراحـي و بيهوشـي   خت

سـفانه بـه دليـل جديـد بـودن رشـته       أمت .تحائز اهميـت اسـ   تر بيش
كارشناسي پيوسـته اتـاق عمـل و هوشـبري و نداشـتن مربيـان فـوق        
ليسانس در زمينه اتاق عمل و هوشبري كليه مراكز آموزشي را با ايـن  
چالش مواجه ساخته است و هنوز تعداد كافي مربي تربيـت شـده در   

كل سـنتي در  زمينه اتاق عمل و هوشبري وجود ندارد از اينرو بـه شـ  
بسياري از مراكز آموزش باليني در اتاق عمل به متخصصين بيهوشـي  

به لحاظ نداشتن  شود كه مي و سرپرستاران و پرسنل اتاق عمل واگذار
عموما دانشـجويان ايـن   ، آگاهي الزم به امور آموزش توسط اين گروه

 .دو گــروه تخصصــي را بــا مشــكالت جــدي مواجــه ســاخته اســت
هنـوز   البـرز علـوم پزشـكي   دانشگاه تابعه هاي  باالخص كه بيمارستان

و شـاغلين در آن بـا عملكـرد يـك     اند  شكل آموزشي به خود نگرفته
در حيطـه برخـورد    .پرسنل در نقش مربي آموزشـي آشـنايي ندارنـد   

نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كـه برخـورد   ، پرسنل با دانشجويان
وت ارزيابي انجام شده بود هرچند مواردي مثبت با دانشجو از نقاط ق

نتـايج   .از بدخلقي پرسنل باالخص پزشكان جراح گزارش شـده بـود  
زاده نشان داد كه اكثر دانشجويان همكـاري پرسـنل بـا     پژوهش هادي

بين خوب و سطح متوسط ارزيابي كرده ، دانشجويان را در حد مرزي
به عكس نتايج حاصل از پژوهش رحيمي و همكارانش نشان  5.بودند

بـا دانشـجو را مـانع آمـوزش      داد كه مربيان برخورد نامناسب پرسنل
يكي از داليل رضايت دانشجويان از برخورد پرسنل  7.اند باليني دانسته

توان به استفاده از پرسـنل شـاغل در هـر مركـز      مي در اين پژوهش را
استفاده از پرسنل باليني در مقايسـه  .رتباط داد درماني به عنوان مربي ا

با روش سنتي كفايت و مقبوليت باالتري در نظر دانشجويان و مربـي  
از طـرف ديگـر محـيط اتـاق عمـل در اكثـر        16. دانشكده داشته است

تري بين پرسنل  بخشي است كه الفت و دوستي صميمانهها  بيمارستان
ورد پرسنل با دانشـجويان  آن جاري است و اين موضوع در مورد برخ

تـوان در توجيـه نتيجـه فـوق      مـي  و دليل ديگري كه نيز مشهود است
عنوان نمود نو بودن ورود دانشجويان اتاق عمل و هوشبري بـه اتـاق   

است كـه بـا كمبـود نيـرو مواجـه هسـتند و       هايي  مجموعههاي  عمل
 .شوند مي دانشجويان نيروي كمكي موثري در تيم اتاق عمل محسوب

اكثريت دانشجويان از نحوه ارزشيابي نسـبتا   حيطه ارزشيابي بالينيدر 
دهي مربيان كـه   تواند به وضعيت نمره مي راضي بودند كه اين موضوع
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كـه اكثـر    چـرا  .مربـوط باشـد  ، در سـطح بـااليي بـوده اسـت     عموماَ
در . داننـد  مـي  دانشجويان ارزشيابي خوب را برابر با اخـذ نمـره بـاال   

همكارانش نامناسب بودن شيوه ارزشيابي از حداقل تحقيق عابديني و 
امتياز نسبت به ساير موارد مطرح شده به عنـوان مشـكالت آمـوزش    

ــود   ــوردار ب ــاليني برخ ــوه     ب ــجويان از نح ــت دانش ــا اكثري و تقريب
در حالي كه اكثـر تحقيقـات   .انجام شده رضايت داشتندهاي  ارزشيابي

نظــارت انجــام شــده نشــانگر نارضــايتي دانشــجويان از ارزشــيابي و 
دل آرام در تحقيق خـود نشـان داد كـه اكثريـت دانشـجويان از      .است

نشـان   در مشـهد نيـز  اي  نتايج مطالعه.نحوه ارزشيابي رضايت نداشتند
داده است كه بيش از نيمي از دانشجويان نمـرات ارزشـيابي خـود را    

ج تاين 17. بودندواقعي نمي دانستند و خواهان تجديد نظر در اين مورد 
دهنده نظر منفي دانشجويان نسبت بـه   تحقيق پردازپردنجاني نيز نشان

ارزيابي دانشجويان از ارزشيابي باليني در سـطح  . روش ارزشيابي بود
متوسط ممكن است به علت در دسترس نبـودن يـك معيـار دقيـق و     

ارزشيابي تعيين كننـده  .عيني براي سنجش مهارت عملي دانشجو باشد
ريـزي آينـده اسـت بنـابراين بـا       اساسي برنامه سطح يادگيري و ستون

توجه به اهميت ارزشيابي باليني در تعيين ميزان دستيابي به اهـداف و  
مورد انتظار و همچنين به عنوان بازخوردي بـراي فراگيـر   هاي  مهارت

بـر ضـرورت اصـالح و     و نقاط ضعف خود،ها  براي شناخت توانايي
  5.دانشجو تاكيد داردارزشيابي باليني هاي  بازنگري در روش
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پژوهشگران مراتب تقدير و تشكر خود را از افراد شركت كننـده  
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هـاي   به جهت حمايت البرز علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
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