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     12/3/99: پذيرش ؛ تاريخ29/8/98:مقاله دريافت تاريخ

 يمركـز مهـارت هـا   . نـد يز كسـب نما يرا ن ينيبال ي، مهارت هايتئور يآموزه ها يريادگيد در كنار يبا يان پزشكيدانشجو
و با اسـتفاده از امكانـات    ير نظر مربيتوانند ز ي ميان پزشكيباشد كه در آن دانشجو مي من و بدون استرسيا يطيمح ينيبال

بررسـي تـاثير    ن مطالعه با هدفيبپردازند لذا ا يآموزش يدر قالب كارگاه ها ينيو بال يشغل يبه كسب مهارت ها يآموزش
باليني، بر دانش و عملكـرد بـاليني كـارآموزان پزشـكي در دانشـگاه علـوم       هاي  مهارت آموزي در مركز مهارتهاي  كارگاه

  .انجام شد 1397پزشكي البرز در سال 
كـه   97در سال  ياست كه در آن كارآموزان بخش زنان رشته پزشك يمه تجربيك مطالعه نيمطالعه حاضر  :ها مواد و روش

بـه آنـان    يد و كار عملـ ي، اساليبخش زنان به صورت سخنران يمهارت اصل 8ابتدا . نفر بودند شركت داشتند 46مجموعا 
 -) (OSCEسـكي  بـه صـورت آ   يش آزمون عملـ يك پيو اي  نهيچهارگز يش آزمون كتبيك پيآموزش داده شد و از آنان 

(Objective Structured Clinical Examination) به دو گـروه مـورد و    يان به روش تصادفيسپس دانشجو. فته شدگر
مهـارت   يشدند و گروه مـورد ابتـدا در كارگـاه هـا     يبه بخش زنان معرف يكارآموز يگروه شاهد برا. م شدنديشاهد تقس

پـس از اتمـام دوره   . شدند يمعرف يشده شركت كردند و سپس به بخش زنان جهت كارآموز يسازه يبه روش شب يآموز
و ) ارين و انحراف معيانگيم( يفياز آمار توص. سه انجام گرفتيهر دو گروه تكرار شد و مقا يبرا يو عمل يكتب يها آزمون
  .استفاده شدها  ل دادهيه و تحليتجز يبرا) زوج t( ياستنباط

در  ين نمرات پس آزمون كتبـ يانگيم يشده و اتمام دوره كارآموز يه سازيشب يل كارگاه هايپس از مداخله و تشك :ها افتهي
ـ در بخش ارز). P-value= 0.027(را نشان داد  يدار يگروه مورد و شاهد تفاوت معن عملكـرد نيـز پـس از مداخلـه      يابي

نشـان  ها  افتهي). P-value= 0.009(را با يكديگر نشان داد ي دار معنين نمرات آسكي در گروه مورد و شاهد تفاوت يانگيم
 39/2در گروه مورد نسبت به گـروه شـاهد    يش نمرات پس آزمون در آزمون كتبين افزايانگيه، ميداد كه در بخش دانش پا

  . اشتنمره افزايش د 48/19ن نمرات گروه مورد نسبت به گروه شاهد يانگيش ميافزا يشتر بود و در بخش عملينمره ب
شـود كـه تشـكيل     مـي  در گروه مورد مشـخص  يو عمل يش نمره آزمون كتبيو توجه به افزاها  افتهي يبا بررس :يريگ جهينت

ـ ش سـطح دانـش پا  ير مثبتي بـر افـزا  يباليني قبل از دوره كارورزي، تاثهاي  مهارت آموزي در مركز مهارتهاي  كارگاه ه و ي
  . مربوط به بخش زنان داشته است يمهارت هاان در انجام يدانشجو يش توانمنديافزا

 
  مهارتهاي باليني، دانش، عملكرد كارگاه، مهارت، شبيه سازي، مركز :يديكلمات كل
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  مقدمه
انسـاني متخصـص   هدف و نقش آموزش عالي تربيـت نيـروي   

مورد نياز جامعه با كسـب حـداقل توانـايي جهـت انجـام وظـايف       
امـروزه تاكيـد بـر آمـوزش      1.مربوطه در حيطه عملكرد خود اسـت 

باليني و ارتباطي و ايجاد نگرش مناسب در دانشـجويان  هاي  مهارت
يكـي از   2.در فضاهاي مجازي مورد توجه زيادي قرار گرفتـه اسـت  

عملـي و  هاي  زشكي لزوم يادگيري مهارتويژگيهاي آموزش علوم پ
در واقـع بـين    3.شناختي و نظـري اسـت  هاي  ارتباطي در كنار حيطه

كارسازي انسان جامعه فردا و كيفيـت و كميـت يـادگيري امـروز او     
آموزش باليني از مقاطع حسـاس   4.رابطه علت و معلولي وجود دارد

ي ا حرفـه هـاي   آموزش پزشكي است كه در شـكل دهـي توانمنـدي   
دارد و قسمت اساسي و مهم تربيت پزشـك  اي  فراگيران نقش عمده

مهـارت در   5.سـالمت جامعـه اسـت    يبعنوان مسئول حفظ و ارتقـا 
انجام اقدامات باليني از ضروريات حرفه پزشكي و طبابـت اسـت و   

بـاليني مسـتلزم صـرف    هـاي   كسب صالحيت الزم در انجام مهارت
عـدم توانـايي    6.مناسب اسـت زمان، شكيبايي و تمرين در يك بستر 

توانـد از   مـي  بـاليني هاي  دانشجويان پزشكي در زمينه كسب مهارت
كشـور محسـوب   هـاي   و مشكالت آموزشـي در دانشـگاه  ها  ضعف
از  8.چراكه در گستره باليني هدف نهايي كسـب تبحـر اسـت    7.گردد

كه دانشجو بايد قبل از تماس با بيمار آموزش ببيند هايي  بين مهارت
 4.باشـد  مـي  عملي مربوط به معاينات بارداري و زايمـان هاي  مهارت

لزوم برخورداري زنان از خدمات سالمت و بهداشت باروري كـه از  
كنـد كـه    مي باشد ايجاب مي مسائل مهم سالمت و توسعه در جوامع

. پزشكان از تبحر كافي براي اقدامات اوليه درماني برخـوردار باشـند  
مـرتبط در بسـياري   هاي  ايمان و فرآيندمربوط به انجام زهاي  مهارت

هـاي   پزشكي سراسر جهان به عنوان بخشي از بايـد هاي  از دانشكده
نتـايج   9.گـردد  مـي  در برنامه آموزشـي تلقـي  ) must learn(يادگيري 

نـوين و  هـاي   را بـه جسـتجوي روش  ها  مطالعات گوناگون دانشگاه
ـ  هاي  كارآمد مهارت ق بهـره وري  باليني ترقيب نموده تا از ايـن طري

پاسـخ بـه ايـن ضـرورت راه انـدازي       آموزشي افزايش يابد، نتيجـه 
باليني عمومي را بـه  هاي  و مراكزي بوده كه آموزش مهارتها  بخش

و هـا   هاي ابزاري در دانشـگاه  رفتاري يا مهارتهاي  صورت مهارت
هـاي بـاليني در    مركز يادگيري مهارت 10.عهده دار باشندها  دانشكده

 تغييرات ايجاد شـده در نحـوه آمـوزش فرصـتي را فـراهم     پاسخ به 
آورد تـا دانشـجويان پزشـكي بـا اسـتفاده انـواع وسـايل كمـك          مي

هـاي بـاليني و ارتبـاطي     بتوانند مهارتها  و مانكنها  آموزشي، مدل
خود را در محيطي آرام و كنترل شده و با حـداقل اسـترس افـزايش    

مختلف اعم از هاي  مهارتدر اين مراكز طيف وسيعي از  12و11.دهند
هـاي عملـي و    مهارت گرفتن شرح حال، معاينـه فيزيكـي، مهـارت   

مركــز آمــوزش  13.شــود مــي آزمايشــگاهي و ارتبــاطي آمــوزش داده
خواهد يادگيري هنر پزشـكي را بـراي    مي هاي باليني در واقع مهارت

دانشجويان تسهيل و آنها را براي اولـين برخـورد بـا بيمـار آمـاده و      
نظر بـه   3.تئوري و عرصه باليني عمل كندهاي  پلي بين كالس بعنوان

ن ياينكه دانشگاه علوم پزشكي البرز يـك دانشـگاه نوپـا بـوده وچنـ     
كـه  هـايي   در آن انجام نشده است و با توجه به محدوديتاي  هعمطال

براي دانشجويان براي معاينه و انجـام سـاير پروسـيجرها در بخـش     
مذكر وجود دارد و فرصت كم آمـوزش  زنان بويژه براي دانشجويان 

در هنگام زايمان و همچنين جهت كاسـتن اسـترس دانشـجويان در    
هنگام حضور در بالين بيمار واقعي و كاستن از اشـتباهات ناشـي از   

ـ اولين برخورد با بيمار و نيز با توجه بـه تجه  هـاي   ز مركـز مهـارت  ي
هـاي   رگـاه باليني در دانشگاه علوم پزشكي البرز، بـرآن شـديم تـا كا   

باليني هاي  زنان و زايمان را در مركز مهارت  مهارت آموزي در حيطه
ــانكن  ــا اســتفاده از م ــرده و ب ــا  برگــزار ك و موالژهــاي آموزشــي ه

پروسيجرهاي مربوط به چند مهارت پايه بخش زنان و زايمان را بـه  
ـ لذا ا .دانشجويان آموزش دهيم ن مطالعـه بـا هـدف بررسـي تـاثير      ي

باليني، هاي  رت آموزي زنان و زايمان در مركز مهارتمهاهاي  كارگاه
بر دانش و عملكـرد بـاليني كـارآموزان پزشـكي در دانشـگاه علـوم       

  .انجام شد 1397پزشكي البرز در سال 
  

  ها مواد و روش
 Quasi)اي  مداخلـه  نيمـه تجربـي    حاضـر يـك مطالعـه     مطالعه

)experimental  مهـارت  هـاي   است كه با هدف بررسي تاثير كارگـاه
بـر دانـش و    ،بـاليني هـاي   در مركـز مهـارت  آموزي زنان و زايمـان  

در دانشگاه علوم پزشكي البـرز در   كارآموزان پزشكيعملكرد باليني 
انجـام   )IR.SBMU.SME.REC.1398.030(ق با كد اخال 1397سال 

نفـر از دانشـجويان كـه جهـت      46در اين مطالعه تعداد . شده است
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شـده بودنـد    يبه بخش زنـان معرفـ   97در سال تحصيلي  يكارآموز
با مسئول  يالزم و هماهنگ يپس از كسب مجوز ها .شركت داشتند
ن يان، ايتنامه كتبي از دانشجوير گروه زنان و اخذ رضايآموزش و مد

هـاي   آمـوزش حاضر شدند و  ينيبال يها در مركز مهارت كارآموزان
انجـام معاينـات شـكمي    -1مهارت بخش زنـان شـامل    8مربوط به 

انجـام معاينـات    -3معاينات ژنيكولوژي با اسـپكولوم   -2 )لئوپولد(
اداره  -5) بي حسـي و بـرش  (انجام اپيزياتومي -4لگني در بارداري 

اداره مرحلـه سـوم    -6) انجـام زايمـان طبيعـي   (مرحله دوم زايمـان  
 -8پـاپ اسـمير و   ي  گرفتن نمونه -7) كنترل خروج جفت(زايمان 
ــ ــال  انج ــخنراني و اس ــه صــورت س ــتان را ب ــات پس  يدهايام معاين

سپس به روش تصـادفي  . دريافت كردند) Point Power(يآموزش
از هر دو گروه يـك پـيش   . به دو گروه كنترل و آزمون تقسيم شدند

بـراي سـنجش سـطح    اي  آزمون به صورت آزمون كتبي چهارگزينـه 
عيني به روش ساختارمند  يدانش پايه دانشجويان و يك آزمون عمل

باليني جهت ارزيـابي صـالحيت بـاليني    هاي  آسكي در مركز مهارت
هايي  دانشجويان گرفته شد تا توانمندي هر دو گروه در انجام مهارت

ـ آموزش ديده بودنـد مـورد ارز   Power pointكه از طريق  قـرار   يابي
در  يجهت كارآموز) شاهد(گروه كنترلها  پس از اتمام آزمون. رديگ

ـ . حضور يافتند بخش زنان بـه آمـوزش در بخـش     يو با نظارت مرب
مهارت هاي  جهت شركت در كارگاه) مورد(گروه آزمونو . پرداختند

هـاي   و در كارگـاه . افتنديباليني حضور هاي  آموزي در مركز مهارت
و  يسـاز  هيبـاليني بـه روش شـب   هـاي   مهارت آموزي مركـز مهـارت  

 )Simulated experiences & Direct Instruction(م يآموزش مسـتق 
حال بيمـاران مراجعـه   ح آموزشي كه با توجه به شر يوهايو با سنار

أت يد عضو هييكننده به بخش زنان و زايمان نوشته شده بود و به تا
 2كارگاه  8ده بود توسط پژوهشگر در ير گروه زنان رسيو مد يعلم

سپس به بخش زنـان جهـت دوره كـارآموزي    . ساعته آموزش ديدند
پس از اتمـام دوره كـارآموزي هـر دو گـروه مـورد و      . ي شدندمعرف

كتبي و عملي مجددا به عنوان پـس آزمـون تكـرار    هاي  شاهد آزمون
بـراي ارزيـابي سـطح دانـش پايـه       .شد و مقايسـه صـورت گرفـت   

استفاده شد كه سئواالت آن اي  دانشجويان از آزمون كتبي چهارگزينه
ز بانك سـئواالت اسـتاندارد   با توجه به مباحث آموزش داده شده و ا

 45اين آزمـون شـامل    .قبلي تعيين شده بودهاي  گروه زنان در دوره
بود كه هر سئوال داراي يك نمره و كل آزمـون  اي  سئوال چهارگزينه

و حداقل صفر نمره داشت و دانش پايه ايـن كـارآموزان    45حداكثر 
ـ  .دادمي را مورد ارزيابي قرار فراگيـران در  راي ارزيـابي توانمنـدي   ب

ـ يساختارمند ع يعملي از آزمون عملي  ها انجام مهارت  )OSCE( ين
سـتگاه فعـال بـه تعـداد     يا 8ستگاه استراحت و يبا دو ا يستگاهيده ا

آموزش داده شده استفاده شد كه در ايـن آزمـون بـراي     يمهارت ها
ا ناظر در نظر گرفتـه شـد و   يك ممتحن يهر مهارت يك ايستگاه و 

هر دو گـروه توسـط    ياعضا يط به هر مهارت براچك ليست مربو
نكه دانشجو عضو گـروه مـورد   ين از ايممتحن .ممتحن تكميل گرديد

بـا توجـه بـه اهـداف     هـا   چك ليسـت . ا شاهد بوده اطالع نداشتندي
اسـتاندارد آزمـون   هـاي   شي دوره و طبـق نمونـه چـك ليسـت    زآمو

شده در سـنوات قبـل    صالحيت باليني دوره پزشكي عمومي برگزار
امتياز  80امتياز و كل آزمون  10هر ايستگاه داراي  .شده بود يطراح

وارد گرديــد و  SPSS22بدسـت آمــده در نـرم افــزار    جنتــاي. داشـت 
با آزمون كولمـوگروف اسـميرنوف چـك گرديـد و     ها  نرماليتي داده

ر آزمونهاي پارامتري و ناپارامتري براي تحليل نتايج مورد استفاده قرا
گرفت و اطالعات توصيفي به صورت ميانگين و انحراف معيار بيان 

هاي تي تست و تي زوج انجـام   براساس آزمونها  شد و تحليل داده
و  يه سـاز يبا استفاده از روش شـب ها  گرفت و تاثير برگزاري كارگاه

ـ پس از اتمام آزمونهـا و پا . مشخص گرديد يآموزش يوهايسنار ان ي
شـركت   يه سـاز يشـب  يهد كه در كارگاه هـا گروه شا يمطالعه، برا

 يه سازيمشابه با گروه مورد و به روش شب ينكرده بودند كارگاه ها
 .بهره مند شوندها  ن كارگاهير ايز از تاثيد تا آنان نيل گرديتشك

  
  ها افتهي

بدست آمـد كـه    يليو تحل يفين مطالعه به صورت توصيج اينتا
ـ نفـر مـرد در ا   17نفـر زن و   29طبق آن تعداد  ن مطالعـه شـركت   ي

 يبه بخش زنـان معرفـ   97در سال  يداشتند كه همه جهت كارآموز
مـورد و شـاهد    ينفـر  23به دو گروه  يشده بودند و به طور تصادف

 71/34درصـد زن و   21/65(دانشجويان گـروه مـورد  . م شدنديتقس
 14/39درصـد زن و   86/60(گروه شاهد و دانشجويان ) درصد مرد
  .در مطالعه شركت داشتند) درصد مرد
ـ مشخص گرديد كه در بخش دانـش پا ها  افتهيطبق  ـ ه مي ن يانگي
ـ انحـراف مع  ±نيانگيم(ش آزمون كتبي در گروه مورد ينمرات پ ) اري
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ار نمرات پيش آزمون كتبي ين و انحراف معيانگيو م)±60/23 92/2(
 يل كارگـاه هـا  يبود و پـس از تشـك  )86/23 ± 7/2(در گروه شاهد

ـ ن و انحـراف مع يانگيشده و انجام مداخله م يه سازيشب ار نمـرات  ي
ن و انحـراف  يانگيو م)13/37 ± 1/3(در گروه مورد يپس آزمون كتب

ـ بود كـه طبـق تحل   )35 ± 2/3(ار نمرات كتبي در گروه شاهديمع ل ي
ـ پاج بدست آمده قبـل از مداخلـه در بخـش سـنجش دانـش      ينتا ه ي

ــ ــينمــرات پ شــاهد تفــاوت  -در دو گــروه مــورد يش آزمــون كتب
داري را با يكديگر نشان نداد ولي پس از مداخله نمرات دانش  معني

ـ يه افزايپا در دو گـروه مـورد و    يش داشته و نمرات پس آزمون كتب
  )P-value= 0.027(گر داشت يكديي با دار معنيشاهد تفاوت 

ش آزمـون  يار نمرات پيانحراف معن و يانگيدر بخش عملكرد، م
ـ ن و انحراف معيانگيو م )71/23 ± 9/3(گروه مورد يآسك يعمل ار ي

ـ  ) 4/23 ± 9/3(نمرات عملكرد آسكي گروه شاهد بعـد از   يبـود ول
و در ) 56/76± 5/3(ن نمرات آسكي در گـروه مـورد   يانگيمداخله م

ــاهد، م ــروه شـ ــگـ ــراف معيانگيـ ــكييـــن و انحـ ــرات آسـ   ار نمـ
ج در بخش عملكـرد نمـرات   يل نتايو طبق تحل. بود )±13/57 3/6(

پيش آزمون آسـكي در دو گـروه كنتـرل و آزمـون قبـل از مداخلـه       
ي با يكديگر نداشت ولي پس از مداخله نمرات پس دار معنيتفاوت 

  ي را با يكديگر نشـان داد دار معنيآزمون آسكي در دو گروه تفاوت 
)P-value= 0.009 .(مهـارت   يمـون آسـك  ش آزيدر گروه مورد در پ

ـ ن ميخانم باردار كمتـر  ينه لگنيمعا و مهـارت  ) 08/2(ن نمـره  يانگي
را داشت و در پس آزمون ) 6/3(ن نمره يانگين ميشترينه پستان بيمعا
ن يشـتر ير بيخانم باردار و گرفتن نمونه پاپ اسم ينه لگنيمعا يآسك

) 4/8(ن يانگين نمره ميمان كمتريزا يو انجام مانورها) 10(ن يانگيم
ـ . را داشتند مهـارت گـرفتن    يش آزمـون آسـك  يدر گروه شاهد در پ

خانم  ينه لگنيو معا) 21/3(ن يانگين نمره ميشترير بينمونه پاپ اسم
ـ ن نمـره م يباردار كمتر را داشـتند و در پـس آزمـون    ) 21/2(ن يانگي

نـه  يو معا) 5/6(ن نمره يانگين ميمان كمتريزا يانجام مانورها يآسك
ـ ل اين نمره را داشتند كه طبق تحليانگين ميپستان باالتر هـا   افتـه ين ي

مشخص شد كه در نمرات پيش آزمون فقط در حيطه معاينـه لگنـي   
خانم باردار، معاينه پستان، مانورهاي لئوپولد و گـرفتن نمونـه پـاپ    

ـ   دار معنـي شاهد اخـتالف   –اسمير بين گروه مورد   يوجـود دارد ول
شــاهد در تمــام  -پــس از مداخلــه و در پــس آزمــون گــروه مــورد

 يافتـه و اخـتالف معنـ   يش ين نمرات افـزا يانگيم يمهارت يها طهيح
  .وجود دارد يدار

  
  شاهد –مقايسه نتايج پيش آزمون و پس آزمون كتبي در گروه مورد : 1جدول 

   گروه شاهد گروه مورد كتبي آزمون
P-Value  

  انحراف معيار  ميانگين انحراف معيار ميانگين
  75/0  7/2  86/23 92/2 60/23  پيش آزمون
  02/0  2/3 35 1/3 13/37  پس آزمون
P-Value  001/0 <  001/0 <  

  
  

  شاهد –مقايسه نتايج پيش آزمون و پس آزمون آسكي در گروه مورد : 2جدول 
  P-Value گروه شاهد گروه مورد OSCE آزمون

  انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين
  75/0  9/3 4/23 9/3 71/23  پيش آزمون
  > 02/0  3/6 13/57 5/3 56/76  پس آزمون
P-Value  001/0< 001/0< 
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  )شاهد -گروه مورد(مقايسه نمرات پيش آزمون و پس آزمون آسكي . :3جدول 
  يطه مهارتيح يش آزمون آسكيپ يپس آزمون آسك

P  مورد شاهد اختالف P مورد شاهد اختالف 

 خانم باردار ينه لگنيمعا 08/2 21/2 13/0  06/0 10 17/7 83/2  >001/0

 نه با اسپكولوميمعا 22/3 13/3 09/0  58/0  23/9  43/7  06/2  >001/0

  نه برستيمعا 6/3 95/2 65/0  >001/0  71/9  45/8  26/1  >001/0
  لئوپولد يمانورها 3 78/2 22/0  06/0  43/9  13/7  3/2  >001/0
  مانيزا يانجام مانورها 82/2 97/2 15/0  44/0  04/8  5/6  54/1  >001/0
  كنترل خروج جفت 34/3 08/3 26/0  22/0  28/9  17/7  11/2  >001/0
  ريگرفتن نمونه پاپ اسم 86/2 21/3 35/0  02/0  10  04/7  83/2  >001/0
 ياتوميزيو برش اپ يحس يانجام ب 69/2 86/2 17/0  45/0  17/9  17/7  2  >001/0

  
  

شاهد براسـاس   –مقايسه نمرات پيش آزمون در دو گروه مورد 
مهارتي نشان داد كه در نمرات پيش آزمون فقط در حيطه هاي  حيطه

معاينه لگني خانم باردار، معاينه پستان، مانورهـاي لئوپولـد و نمونـه    
وجـود دارد   دار معنـي شاهد اخـتالف   –پاپ اسمير بين گروه مورد 

 -بين گروه مـورد ها  كه در نمرات پس آزمون در تمامي حيطهيدرحال
  ).3جدول(شده استديده  دار معنيشاهد اختالف 

  
  بحث

كـارآموزان   ينيت بـال يصـالح  يمطالعه حاضر بـا هـدف ارتقـا   
مـان و  يبخش زنان و اتاق زا يه سازيبا استفاده از روش شب يپزشك

 ينيبـال  يهـا  جهت آموزش مهارت يمار فرضيب يوياستفاده از سنار
و  يمـار واقعـ  يان در برخـورد بـا ب  يجهت كاهش اسـترس دانشـجو  

 46ن مطالعـه تعـداد   يدر ا. انجام گرفت ياحتمال يكاستن از خطاها
ل ير تشـك يشـركت داشـتند و تـاث    ينفر از كـارآموزان رشـته پزشـك   

مهـارت   8 يبـرا  يه سـاز يبـه روش شـب   يمهارت آموز يها كارگاه
معاينـات   -2) لئوپولـد (انجام معاينات شـكمي  -1بخش زنان شامل 

 -4رداري انجـام معاينـات لگنـي در بـا     -3ژنيكولوژي با اسپكولوم 
اداره مرحلـه دوم   -5) بـي حسـي و بـرش   ( انجام برش اپيزيـاتومي 

كنتـرل  (اداره مرحله سـوم زايمـان    -6) انجام زايمان طبيعي(زايمان 
انجـام معاينـات    -8پـاپ اسـمير و     گرفتن نمونه -7) خروج جفت
 ير آموزش هـا يدر حوزه تاث يگريمطالعات د. ديگرد يپستان بررس

در مركـز   يآموزشـ  يبـا اسـتفاده از مـدل هـا     ينيبـال  يمهارت هـا 
از آنهـا   يانجام شده كـه بـه برخـ   ها  ر دانشگاهيسا ينيبال يها مهارت
ـ يو همكاران  يشارم. ميكنياشاره م ـ بـا طـرح    يك مطالعه تجرب ك ي
در دانشـگاه علـوم    1388قبـل و بعـد از آمـوزش در سـال      يگروه
ز كـارآموزان  نفـر ا  25الن انجام دادنـد كـه در آن تعـداد    يگ يپزشك
ابتـدا   .شـدند  يمعرف ينيبال يها بخش زنان به مركز مهارت يپزشك

نـال زنـان   ينه واژي، معايكولوژينه ژنيشامل معا يمباحث مورد بررس
مان، نحوه اداره مرحله يانجام زا يلئوپولد، مانورها يباردار، مانورها

بـا اسـتفاده از    IUD ير و جاگذاريه پاپ اسميمان، روش تهيسوم زا
ــخنران ــال يس ــرايو اس ــجو يد ب ــيدانش ــد و از يان توض ح داده ش
 يها را بر اساس آموختـه هـا   ن مهارتيان خواسته شد تا ايدانشجو

ست بـه  يمانكن انجام دهند و براساس چك ل يبر رو يكالس تئور
ش آزمـون در نظـر   ين نمرات بعنوان نمرات پياز داده شد و ايآنها امت

بـه   يذكـر شـده بـه صـورت عملـ      يهـا  سپس مهارتگرفته شد و 
ـ ان ارزيان آموزش داده شد و مجددا عملكرد دانشـجو يدانشجو  يابي

. سه قرار گرفـت يمورد مقا يشد و نمرات قبل و بعد از آموزش عمل
بعـد از   يان بـه طـور معنـا دار   يج نشان داد كه نمـرات دانشـجو  ينتا

و همكـارانش   يق شارميدر تحق 13.افته استيش يافزا يآموزش عمل
و  يك گروه از كارآموزان شركت داشتند كه ابتدا به روش سـخنران ي

دند و مهارت آنها قبـل و بعـد از   يآموزش د يسپس به صورت عمل
ده يان سـنج يه دانشـجو يهرچند دانش پا. شد يابي، ارزيآموزش عمل
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ج نشـان داد كـه آمـوزش    ينتـا  يبرگزار نشد ول ينشد و آزمون آسك
عملكـرد   ير مثبت بر رويمانكن و موالژ تاث يروبر ها  مهارت يعمل

  .داشت يق حاضر همخوانيكه با نتايج تحق ان داشته استيدانشجو
در دانشگاه علـوم   1393روشن و همكاران در سال  يگل يصفر

 65ن مطالعـه  يدر ا .انجام دادند يمه تجربيك مطالعه نيبابل  يپزشك
بـه   يشركت داشتند كه به طـور تصـادف   يان پرستارينفر از دانشجو

 يآموزشـ  يازهـا يم شدند و با توجـه بـه ن  ينفره تقس 6و5 يگروه ها
تحت آموزش قرار گرفتند و نمرات آنان قبل و بعد از آموزش مورد 

ك پرسشنامه محقق ساخته بود كه يابزار مطالعه . قرار گرفت يبررس
 يطراح ياز سنجينك و پرسشنامه يدر دو بخش مشخصات دموگراف

سـئوال   35و با  يطه مهارتيح 10در  ياز سنجيپرسشنامه ن. شده بود
شـه نمـره   ينه هميكه به انتخاب گزيشده بود بطور يطراحاي  نمره 5
و هرگز نمـره   2، به ندرت نمره 3نمره  ي،گاه4، اكثر اوقات نمره 5
ـ  يتعلق گرفتـه بـود و نمـرات بطـور كلـ      1 ـ  35ن يب . بـود  175 يال

ـ پرسشـنامه را تكم  ين روز كارآموزياولان در يدانشجو ل كردنـد و  ي
ان ينقاط قوت و ضعف دانشـجو ها  پرسشنامه يررسبمحققان پس از 

ســه   ك دورهيــان در يرا مشــخص نمودنــد و بــه آمــوزش دانشــجو
و پـس از اتمـام   . انجام شـده پرداختنـد   ياز سنجيبرحسب ن يا هفته

ج يطبق نتـا . ندل كرديان مجددا پرسشنامه را تكميدانشجو يكارآموز
با  يمار و پرسنل درمانيارتباط موثر با ب يبرقرار يين پژوهش توانايا

ان قبل از آموزش يبود كه دانشجواي  ن نمرهيباالتر 30/4±57/0نمره 
طه بود و ين حيآنها در ا يتوانمند  كسب كرده بودند كه نشان دهنده

ن نمـره  يترن ييپا 89/28 ±67/0ن يانگيشات با مير آزمايتفس ييتوانا
و . آنان بود ياز آموزشين نيشتريقبل از آموزش بود كه نشان دهنده ب

 ييو توانـا  13/3± 67/0نيانگيانجام پانسمان با م ييتوانا يطه هايح
ـ قات با ميانجام تزر قـرار   يبعـد  يدر رتبـه هـا   38/3±02/1ن يانگي

ـ ان در انجـام ا يضعف دانشجو  داشتند كه نشان دهنده هـا   ن مهـارت ي
قبـل   يازسنجيج نشان داد كه نمرات نينمرات نتا يس از بررسپ. بود

 يدار يشده تفاوت معن يبررس يطه هايه حيو بعد از آموزش در كل
پـس از آمـوزش در    يريادگيرات يين تغيشتريب). P <001/0(داشتند

حاصل شده بود كه  يبا انواع سرم و اصول سرم درمان ييآشنا  طهيح
همـانطور كـه    18.طـه بـود  ين حيآموزش در اشتر ير بيتاث  نشان دهنده
ـ ن پژوهش براسـاس خودارز يذكر شد ا ان نسـبت بـه   يدانشـجو  يابي

 يهـا  شـده بـود و مباحـث و مهـارت     يآنان طراح يآموزش يازهاين

ان انتخاب شده بود و مجددا بعـد  يدگاه دانشجويبراساس د يآموزش
 دهيسـنج  يآموزشـ  يازهـا يان نسبت به نيدگاه دانشجوياز آموزش د

شده بود و مشـخص شـد كـه بعـد از آمـوزش نيازهـاي آموزشـي        
عملـي كمتـر شـده بـود و جهـت      هـاي   دانشجويان در مورد مهارت

هـا   آنـان در انجـام مهـارت    يا عـدم توانمنـد  يو  يسنجش توانمند
اخذ نشده بود در حاليكه در پژوهش حاضر جهت مشـاهده   يآزمون

برگـزار   يعملـ  يان، آزمون آسـك يبه دانشجوها  ر آموزش مهارتيتاث
  . ده شـده اسـت  يشده و عملكرد آنان قبـل و بعـد از آمـوزش سـنج    

 يبت آموزش عملـ ثر ميتاث  ج، هر دو مطالعه نشان دهندهيبراساس نتا
ا و يمحمد دادگستر ن .باشد مي ش دانش و مهارت دانشجويانيبر افزا

ـ اصـفهان   يدر دانشـگاه علـوم پزشـك    1393همكاران در سـال   ك ي
 يآموزشــ يازهــايرا بــا عنــوان ن يك گروهــاي يــ مطالعــه مداخلــه

 ينيقبل از ورود به دوره بـال  ينيبال يها نه مهارتيان در زميدانشجو
، بـه  ينيبـال  يها آموزش مهارت يدوره مقدمات يبرگزار يو اثربخش
ـ ش آزمون و پس آزمون انجام دادنـد كـه در ا  يصورت پ ن مطالعـه  ي

ـ را گذران ينيبال يان كه دوره مقدمات پزشكينفر از دانشجو 180 ده ي
ـ ا. بودند شركت داشـتند  ـ ن مطالعـه در دو فـاز ن  ي و فـاز   ياز سـنج ي

 يسـت مهـارت هـا   يل ياز سـنج يدر فاز ن. و اجرا انجام شد يطراح
ــورد ن ــم ــاز از طري ــه توســط   يق جســتجوي ــون و پرسشــنامه ك مت
پـس از مشـخص شـدن    .ل شده بود مشـخص شـد  يان تكميدانشجو

ـ بـه ا . انجام شـد  يابيرا و ارزشو اج يفاز طراحها  ست مهارتيل ن ي
مشـخص شـده    يآموزش مهارت هـا  يبرا ييصورت كه كارگاه ها

ت در يل محـدود يبـدل هـا   ر كارگـاه يتاث يابيل شد و جهت ارزيتشك
قبـل و بعـد از   اي  نـه يك آزمون چنـد گز ياز  يآزمون آسك يبرگزار
ـ ياستفاده و دانشجوها  كارگاه در اي  نـه يچنـد گز  يان به سئواالت كتب

ن نمرات بعـد از  يانگيج نشان داد مينتا. مورد هر مهارت پاسخ دادند
انجام هر مهارت  يزان راحتين ميهمچن. ش داشته استيآموزش افزا

ـ قبل و بعـد از آمـوزش ن   ـ ز از طري ده شـد كـه   يق پرسشـنامه سـنج  ي
ان در انجـام  يو اعتماد به نفس دانشجو يزان راحتيد ميمشخص گرد

در مطالعـه   19.افتـه اسـت  يش يافـزا ده شـده  يآموزش د يمهارت ها
 يبرگزار شد و برا يمهارت عمل يا و همكاران كارگاه هايدادگستر ن

از  يآسـك  يت برگـزار يل محـدود يان به دليسنجش مهارت دانشجو
ارزيابي هر مهارت استفاده شـده اسـت كـه روش     يبرا يآزمون كتب

ـ . رسـد  يان به نظر نمـ يدانشجو يسنجش توانمند يبرا يمناسب  يول
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 يساز هيشب يآموزش كارورزان از كارگاه ها يدر پژوهش حاضر برا
سـنجش   ياسـتفاده شـد و بـرا    يآموزشـ  يهاويشده همراه با سـنار 

ــد ــجو يتوانمن ــك يدانش ــون آس ــتگاهيده ا يان آزم ــز  يس در مرك
ش آزمون و پس آزمون برگـزار شـد   يبه صورت پ ينيبال يها مهارت

ـ يع جيعملكرد دانشـجو نتـا   يابيارز  طهيكه در ح  را حاصـل تـري   ين
  . باشد مي كند و از نقاط قوت مطالعه حاضر مي

Heraganahally  با اي  مطالعه 2019و همكارانش در سپتامبر
ش يافـزا  يبر مـانكن بـرا   ينات پلور با مدل مبتنيعنوان آموزش معا

انجـام دادنـد كـه     يدر كارآموزان پزشك يستگياعتماد به نفس و شا
 .فاده از مانكن در آموزش كارآموزان بـود ر استيتاث يهدف آنها بررس

ت و اعتماد به نفس كارآموزان ياز به آموزش، صالحين مطالعه نيدر ا
ـ ن ارزيآنال يك نظرسنجيق ينات پلور از طريدر انجام معا شـد   يابي

قرار گرفتنـد   يآموزش يسپس كارآموزان تحت آموزش با مانكن ها
ت و يكارآموزان به صـالح  يابيزان دستيجهت م يريگيو پس از آن پ

و . نـات پلـور مجـددا انجـام گرفـت     ياعتماد به نفـس در انجـام معا  
بدست  جين شركت نمودند و طبق نتايآنال يكارآموزان در نظر سنج

شـتر  يپلـور را ب  يلند مهارت هـا ياز آنان ابراز كردند كه ما% 91آمده 
ـ مـانكن ز  يبـر رو هـا   ز آموزش مهارتيآنان ن% 85انجام دهند و  ر ي

ش ين كارآموزان افـزا يا يريگيو پ. ف كردنديرا موثر توص ينظر مرب
پلـور نشـان    يو اعتماد به نفس آنان را در انجام مهارت هـا  ييتوانا
ك مهارت به كارآموزان آموزش داده شـد  ين مطالعه تنها يدر ا 20.داد

. ده شـد ين پرسير آموزش به صورت آناليو نظرات آنان در مورد تاث
مطالعـه حاضـر دو گـروه مـورد و شـاهد در مطالعـه        كه دريدر حال

 يهـا  ن مركـز مهـارت  يروت يشركت داشتند و هر دو در كارگاه ها
ـ  ينيبال ـ  يشركت كردند و از هر دو گروه پ  يو عملـ  يش آزمـون كتب

 يگرفته شد و سپس گروه شاهد وارد بخـش و گذرانـدن كـارآموز   
 بــه روش يمهــارت آمــوز يشــدند و گــروه مــورد در كارگــاه هــا

ان دوره از هر دو گروه پس آزمون يشركت كردند و در پا يساز هيشب
 ياه هــاگــل كارير مثبــت تشــكيگرفتــه شــد و تــاث يو عملــ يكتبــ

 يكــه برگــزار. را نشــان داد يســاز هيبــه روش شــب يآمــوز مهــارت
 يبـر رو  يآموزشـ  يوهايو سـنار  يه سـاز يبـه روش شـب  ها  كارگاه
از  يسـتگاه يده ا يآزمـون آسـك   يز برگـزار يو موالژها و نها  مانكن

دهـد   مي هر دو مطالعه نشان جينتا. باشد مي نقاط قوت مطالعه حاضر
 يبــت بــر توانمنــدثر ميمــانكن و مــوالژ تــاث يكــه آمــوزش بــر رو

  . كارآموزان دارد
  

  يريگ جهينت
ـ ه ميدر بخش دانش پا ش نمـرات پـس آزمـون در    ين افـزا يانگي

ش نمـرات  ين افـزا يانگيو م باشد مي 17/11گروه شاهد  يون كتبآزم
باشد كه نسبت  مي 56/13گروه مورد  يپس از مداخله در آزمون كتب

آمـوزش بـه    دهـد  مي شتر است كه نشانينمره ب 39/2به گروه شاهد 
در  يقبل از شـروع كـارآموز   يآموزش يدهايو اسال يروش سخنران
 ينيبال يز اطالع از نحوه انجام مهارت هايه و نيه اوليكسب دانش پا

ان دانش و يدانشجو ين كارآموزير مثبت دارد و پس از آن در حيتاث
ن نمرات يانگيش ميند كه باعث افزاينما مي را كسب يشتريمهارت ب

ل يج بدسـت آمـده تشـك   يبـر طبـق نتـا   . در گروه شاهد بوده اسـت 
را  يشـتر يش بيافـزا  يه سازيبه روش شب يمهارت آموز يها كارگاه

ر مثبت يانگر تاثيدهد كه ب مي ترل نشانه گروه كنيدر نمرات دانش پا
 ش سطح دانـش پايـه كـارآموزان   يدر افزا مهارت آموزيهاي  كارگاه

ـ در بخش ارز. باشد مي عملكـرد كـارآموزان، مقايسـه ميـانگين      يابي
ش آزمون و پس آزمون آسـكي در هـر دو گـروه مـورد و     ينمرات پ

كند هم آموزش در بخش زنـان  يش داشت كه مشخص ميشاهد افزا
هـاي   مهارت آموزي در مركـز مهـارت  هاي  در كارگاهو هم آموزش 

 يش توانمنـد يافـزا  يبـر رو  آموزشـي هـاي   باليني با استفاده از مدل
ـ   يتاث ينيبال يان در انجام مهارتهايدانشجو  ير مثبت داشـته اسـت ول

ـ و م 33ن نمرات در گروه شـاهد  يانگيش ميزان افزايم  شيزان افـزا ي
نمـره بـا گـروه     19نمره بـود كـه    52ن نمرات در گروه مورد يانگيم

هـا   ن نمرات پس آزمون در تمامي حيطـه يو ب. شاهد اختالف داشت
ـ وجود داشته است كـه ا  دار معنيشاهد اختالف  -بين گروه مورد ن ي

مهـارت   يشـتر شـركت در كارگـاه هـا    ير بيتاث  اختالف نشان دهنده
دهد كـه   مي نشان جينتا. باشد ي مينيبال يها در مركز مهارت يآموز

ي روي نمــره آزمــون كتبــي و نمــره آســكي دار معنــيمداخلــه اثــر 
مهارت آمـوزي مربـوط   هاي  كارآموزان داشته است و تشكيل كارگاه

و هـا   هاي باليني با استفاده از مـانكن  به بخش زنان در مركز مهارت
كارآموزان بر دانش و عملكرد  يشتريآموزشي تاثير مثبت بهاي  مدل

قبل از ورود به بخـش  ها  توان با تشكيل اين كارگاه مي داشته است و
گام مثبتـي در جهـت آمـوزش بهتـر      يا همزمان با كارآموزيزنان و 
  . برداشت ينيبال يها مهارت
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  شنهادات كاربردييپ
هـاي   مهارت آموزي در مركز مهارتهاي  شود كارگاه مي پيشنهاد

آموزشي بـه صـورت روتـين در برنامـه     هاي  باليني با استفاده از مدل
آموزشــي كــارآموزان قــرار داده شــود و كــارآموزان قبــل از شــروع 

  .شركت نمايندها  كارآموزي و حضور در بخش در اين كارگاه
  
  
  

  پيشنهادات براي مطالعات بعدي
ــون هــا    ــه حاضــر آزم ــك يدر مطالع  يابيــهــت ارزج يآس

گرفتـه شـد و    ينيبال يها ان در مركز مهارتيدانشجو يها يتوانمند
مـانكن و مـوالژ انجـام دادنـد كـه       يجرها را رويان پروسـ يدانشجو

ـ شود جهـت سـنجش دق   مي شنهاديپ ـ ان، ايوجق عملكـرد دانشـ  ي ن ي
. انجام شـود  يمار واقعيماران و هنگام برخورد با بين بيبر بال يابيارز

ـ هوشمند در آمـوزش و   يو موالژهاها  توان از مانكن مي نيهمچن ا ي
  . ان استفاده كرديدانشجو يابيارز
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Medicine students must learn clinical skills besides learning theory in classes. Skill lab is 
a safe place for students to achieve that goal with educational facilities under observe of a 
master. The purpose of this study was to investigate the effect of simulation training in 
clinical skill lab center on clinical knowledge and practice of medical interns in Alborz 
University of Medical Sciences in 1397. 
Methods: The present study is a semi-experimental study with 46 medical interns in the 
field of gynecology. In this study, all trainees first attended routine workshops at the 
Clinical Skills Center and were trained in lectures, slides and practical work in the 8 core 
skills of the gynecologist, They received a quadruple written pre-test and an OSCE 
Practical Assessment (OSCE). Then students were randomly divided into two groups of 
case and control. The control group was referred to the women's ward for training and the 
case group participated in simulated training workshops then they were introduced to the 
women's ward for training. After completing the course, the written and practical tests 
were repeated for both groups and compared. 
Results: There was no significant difference between the mean scores of pretest in case 
and control groups before intervention. But after the intervention and the establishment of 
simulated workshops and completing an internship,the mean scores after the written test 
showed a significant difference in the case and control groups(P-value= 0.027). In the 
performance evaluation section, there was no significant difference between the mean 
scores of pre-test OSCE in the case and control groups but after intervention, the mean of 
OSCE scores in case and control groups showed a significant difference(P-value= 0.009). 
The results showed that in the basic knowledge, the mean increase in post-test scores in 
the written test was 2.39 more in the case group than in the control group, and in the 
practical part the mean increase in the mean scores of the case group was 19.48 higher 
than the control group. 
Conclusion: By examining the findings and paying attention to the increase of the written 
and practical test scores in the case group it is found that the teaching of obstetrics and 
gynecology skills by simulation method has more effect on increasing the level of basic 
knowledge and enhancing students' abilities in the field of gynecology. 
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