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  مقدمه
آموزش بـالینی بخـش اساسـی و مهـم آمـوزش در      

یـن نـوع   ا در. های علـوم پزشـکی اسـت    تمامی رشته
آموزش، دانشجو در تعامل با مربی و محیط، مفاهیم 

ـ    شده را درآموخته  . گیـرد  مـی  کـار ه حیطـه عمـل ب
آل در توسـعه فـردی و    ارزش آموزش بـالینی ایـده  

 ی بـالینی غیرقابـل انکـار   هـا  ای، همچنین مهارت حرفه
تربیت  ی پرستاری و مامایی،ها وظیفه دانشکده. است

دانشجویانی است که توان ارائه خدمات بـالینی را بـر   
و بـا  ی علمـی روز داشـته باشـند    هـا  اساس پیشـرفت 

ــش و ــالینی   دان ــد نیازهــای  کــافی مهــارت ب بتوانن
بـه منظـور ارائـه    ). 1( مددجویان را برآورده سازند

 چکیده

آموزش بالینی در شکل دهی مهارت های اساسی و توانمندی های حرفه ای دانشجویان اتـاق عمـل نقـش     :زمینه و هدف
 .بستری برای ارتقاء وضعیت عملکرد آنها در آینده فـراهم سـازد   تواند بنابراین شناخت وضعیت فعلی آن می .اساسی دارد
هدف بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل دانشـگاه علـوم پزشـکی     این مطالعه با

 .شد انجام 1393در سال  اردبیل

نفـر از   96گیـری بـه روش سرشـماری و بـر روی     نمونـه  بـا  این تحقیق یک مطالعـه توصـیفی تحلیلـی بـود و      :روش کار
دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل کـه حاضـر بـه شـرکت در تحقیـق       1391و  1390، 1389ورودی  دانشجویان اتاق عمل

کـه شـامل دو قسـمت اطالعـات دموگرافیـک و      بـود  ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته . شدند انجام شد
های آماری توصیفی  و روش SPSS-16آوری شده به وسیله گردداده های . درباره آموزش بالینی بوددیدگاه دانشجویان 

 .ندمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

) نفـر  58(درصـد   4/60دگاه از دی. مونث بودند) %7/66( نفر 64یعنی  در مطالعه حاضر اکثریت شرکت کنندگان: یافته ها
  بیمارسـتان بـا اخـالق     نـا آشـنا بـودن همکـاران    ) نفر 41(درصد  7/42 ،بالینی به دانشجویاناد مربیان دانشجویان عدم اعتم

ان عوامـل تاثیرگـذار در کیفیـت    عدم نگرش مثبت به رشته دارای بیشترین اهمیت از می) نفر 38(درصد  6/39حرفه ای و 
  .آموزش بالینی بود

که با تقویت و اجرای دقیق و منظم برنامه های موجود، بهبـود  بر اساس نتایج مطالعه چنین به نظر می رسد : نتیجه گیری
تـوان کیفیـت آمـوزش     جو و فضای آموزشی و آشنا نمودن مربیان و پرسنل با شرح وظایف خود در قبال دانشجویان می

 . بالینی را ارتقا داد

 کیفیت، آموزش بالینی، دانشجو، اتاق عمل: یکلیدی واژه ها
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خدمات شایسته به بیمـار و جلـب رضـایتمندی آنـان     
هـای عملـی    مهارت الزم است دانشجویان اتاق عمل با

 آشنایی کامـل داشـته باشـند    متناسب با نیازهای روز
هـای   دهی مهـارت  شکل ی کارآموزی درها دوره .)2(

ای دانشـجویان گـروه    ی حرفـه ها توانمندی اساسی و
علــوم پزشــکی نقــش اساســی دارنــد و کیفیــت دوره 

ی بالینی بسیار مهـم  ها کارآموزی برای توسعه مهارت
ی هـا  که حدود پنجاه درصـد دوره  بطوری). 3( است

د شو میآموزش علوم پزشکی صرف آموزش بالینی 
انـد کـه تجربـه     کـرده  و بسیاری از دانشـمندان ادعـا  
هـای   سازد تا در مهـارت  بالینی دانشجویان را قادر می

 بالینی و دانش تئوریک، شایستگی و کفایت الزم را پیدا
ی بـالینی  هـا  پیچیدگی و نقش حیاتی کـارآموزی . کنند
ی علوم پزشکی در مطالعات انجـام شـده در   ها رشته

توجـه  اخیراً  قرار گرفته و تاییدکشورهای دیگر مورد 
مروری بـر  . پژوهشگران زیادی را جلب نموده است

د دهـ  میمطالعات انجام شده در سایر کشورها نشان 
های یادگیری متنوع، دریافـت   شدن فرصت فراهمکه 

 جــوهمچنــین  مناســب از ســوی مربیــان و بــازخورد
آموزش بـالینی مـؤثر    مهم در عواملمحیط بالینی از 

آمـوزش   دانشـجویان از چه تجربـه   اگر .)5، 4( است
بالینی رو به بهبودی بوده و رضایت کلی دانشـجویان  

ولی هنوز همـان انتقـادات بـه ایـن بخـش از       ،باالست
شـاید بـه ایـن دلیـل کـه       ،آموزش بالینی وارد اسـت 

کنترل محیط یـادگیری بـالینی بسیاردشواراسـت، بـه     
انتظـارات   انـد  طوری کـه مطالعـات اخیـر نشـان داده    

هـای یـادگیری،    شدن فرصت فراهم دانشجویان برای
احتـرام   احسـاس تعلـق و   هـای بـالینی و   کسب مهارت

بـرای مثـال در   . )6( دشـو  میکافی همیشه برآورده ن
یــک مطالعــه پرســتاران بــالینی گــزارش کردنــد کــه 

 -هــای روانــی التحصــیالن جدیــد فاقــد مهــارت فــارغ
ــر   ــار، تفک ــناخت بیم ــی، بررســی و ش ــادی،  حرکت انتق

تیمــی  کـار  ی ارتبـاطی و هـا  هـارت مـدیریت زمـان، م  
این میان، چگونگی آمـوزش بـالینی در    ند و درباش می

تحصـیل   چگونگی تربیت دانشجویان جهـت فراغـت از  

ی هــا در زمینــه کــارآموزی .)4( نقــش اساســی دارد
بسـیار محـدودی    اترشته اتاق عمـل تـاکنون مطالعـ   

ی هــا امــا دروس کــارآموزی در رشــته ،انجــام شــده
ابعاد گوناگون مورد بررسی قرارگرفتـه   از مختلف و

در یک مطالعه که بـر روی وضـعیت آمـوزش    . است
بالینی دانشجویان پرستاری انجام شده، مشخص شـد  

ــیش از   ــه ب ــد 50ک ــش    از درص ــه نق ــجویان ب دانش
کــارآموزی در توانمندســازی دانشــجویان اعتقــاد    

کـه بـر    نیـز  مطالعه اسدزاده و همکـاران . )1( داشتند
روی دانشجویان مامـایی در دانشـگاه علـوم پزشـکی     

دهنـده وجـود مشـکالت در     نشـان  ،اردبیل انجام شـد 
ــالینی گــروه مامــایی بــود   مطالعــات  .)7(آمــوزش ب

مختلفی نیز در زمینه کارآموزی در منـابع اطالعـاتی   
د که همگی گویای اهمیت شو میکشور یافت از خارج 

ی دوران هــا حساســیت آن در یــادگیری ایــن دوره و
ی تحصـیلی علـوم پزشـکی و    ها کلیه رشته تحصیل در

از جمله جوادی به نقـل از  . دباش میدر همه کشورها 
ــاردن  ــیگ ــان م ــه  بی ــد ک ــه  کن ــا برنام ــارآموزی ب ک

جذابترشـدن   بـرای  رویکـرد  چهار و تلفیق استراتژیک
گرفتـه   نظـر  محیط کارآموزی برای دانشـجویان در 

 یکی شـدن کامـل یادگیرنـده بـا     :از که عبارتند شود
تجهیزنمودن فراگیران  تقویت و بالینی، فضای عملی یا

 محیط بـالینی و  از استفاده بهتر ی زیستی،ها مهارت با
 اسـتفاده از  مهـارت در و  امکانات آن بـرای یـادگیری  

با توجه به اهمیتی کـه دروس   .)6،8( فناوری اطالعات
کارآموزی دارد و به دلیـل اینکـه دانشـجویان بطـور     

باشند، شناخت وضعیت فعلی  مستقیم با آن درگیر می
 توانــد و کمبودهــای آن از دیــدگاه دانشــجویان مــی

د و اصالح کمبودها بستری برای ارتقاء وضعیت موجو
ی علمـی  هـا  ضرورت انجام مطالعـه  لذا .فراهم سازد

احسـاس   هـا  مـنظم ایـن شـکاف    برای شناخت دقیق و
هـدف بررسـی    بدین لحاظ ایـن مطالعـه بـا    .دوش می

عوامل موثر بر کیفیـت آمـوزش بـالینی دانشـجویان     
ـ      گاه داتاق عمل دانشـگاه علـوم پزشـکی اردبیـل از دی

 .شدنجام ا دانشجویان این رشته
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  روش کار
تحلیلی بود که در  -مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی

در مطالعه حاضـر عوامـل   . انجام پذیرفت 1393سال 
موثر بر وضعیت کارآموزی و کـارورزی رشـته اتـاق    
عمل از دیدگاه دانشـجویان ایـن رشـته در دانشـکده     
. پرستاری و مامایی اردبیل مورد بررسی قرار گرفت

کلیه دانشجویان اتاق عمـل ورودی  جامعه پژوهش را 
ــا 1389 ــارآموزی را در 1391 ت ــه دروس ک ــال  ک س

تعداد . تشکیل دادند ،دندگذران می 1393-94 تحصیلی
مطالعـه شـدند    دانشجویانی که حاضر به شـرکت در 

ی پژوهش حاضر را تشکیل ها نفر بودند که نمونه 96
پرسشـــنامه  هـــا ابـــزار گـــرآوری داده  .دادنـــد
سـوال   20 شامل مشخصات فردی وساخته، پژوهشگر

سواالت اختصاصـی  . در مورد وضعیت کارآموزی بود
ی یـادگیری کـه شـامل    هـا  پرسشنامه با توجه به مدل

عوامل مربوط به مربی، دانشـجو، امکانـات و محـیط    
ــی  ــود،آموزش ــ ب ــدتهی ــه  . ه گردی ــین مطالع همچن

ی متون مختلف عوامل مربوط به ای و بررس کتابخانه
 3(گیرنـده  ، عوامل مربوط به یاد)السو 6(ده دهنیاد

و ) سوال 5(، عوامل مربوط به فرایند آموزش )سوال
 20جمعاً ) سوال 6(عوامل مربوط به محیط آموزشی 

 4هـا بـر اسـاس مقیـاس      پاسـخ . سوال تنظیم گردیـد 
تنظـیم  ) خیلـی زیـاد   -زیـاد  -متوسـط  -کـم (ای  درجه

ــد ــغول    . گردی ــه مش ــجویانی ک ــداد دانش ــپس تع س
ودند از مسئول محترم آمـوزش اخـذ و   کارآموزی ب

ن توسط محققی ها با حضور در محیط بالینی پرسشنامه
ــرکت   ــط ش ــل توس ــس از تکمی ــع و پ ــدگان  توزی کنن

بـرای روایـی پرسشـنامه از شـاخص      .آوری شـد  جمع
بدین منظور ابزار در اختیار . اعتبار محتوا استفاده شد

ــل     ــاق عم ــتاری و ات ــروه پرس ــاتید گ ــدادی از اس تع
دانشکده پرستاری و مامـایی دانشـگاه علـوم پزشـکی     
اردبیل قرار گرفت و از آنان درخواست شد تا میزان 
مربوط بودن، واضـح بـودن و روان بـودن هریـک از     

را مشــخص  هــا ســواالت موجــود در ایــن پرسشــنامه

سپس بر اساس میانگین نمرات شاخص اعتبـار   .نمایند
عتبـار  ابـزار، متوسـط شـاخص ا    تمحتوای همه سواال

محتوای ابـزار محاسـبه گردیـد کـه بـر ایـن اسـاس        
ـ  82میانگین نمرات جهت پرسشنامه  دسـت   هدرصد ب

نیـز از   هـا  گیـری پایـایی پرسشـنامه    جهت اندازه .آمد
به ایـن صـورت    .روش آزمون مجدد استفاده گردید

 10که پرسشنامه تهیه شده در دو مرحله بـه فاصـله   
. یط تکمیـل شـد  نفر از افراد واجد شرا 10روز توسط 

وال از ضـریب همبسـتگی آلفـا    س جهت سنجش پایایی
ــاخ ایــن افــراد در  ). =82/0r(اســتفاده شــد   کرونب

پژوهش اصـلی از واحـدهای مـورد پـژوهش حـذف      
صـورت داوطلبانـه    هی مورد مطالعه بها نمونه. شدند

در تحقیق شرکت نمودند و به آنها اطمینان داده شد 
و تحلیل خواهد شد صورت کلی تجزیه  هکه اطالعات ب

و تحقیق حاضر هیچ تاثیری در رونـد تحصـیلی فعلـی    
بــا  هــا در نهایــت تجزیــه و تحلیــل داده. آنهــا نــدارد

 SPSSی آمـاری توصـیفی در   هـا  استفاده از آزمـون 
  .صورت گرفت 16نسخه 

  

  ها یافته
 32(درصـد   3/33 نتایج مطالعه حاضر نشـان داد کـه  

 64(درصـد   7/66کننـدگان مـذکر و    از شـرکت ) نفر
، 89ورودی ) نفر 21(درصد  9/21. مونث بودند) نفر

ــر 34(درصــد  4/35 درصــد  7/42و  90ورودی ) نف
همچنین نتایج نشـان داد  . بودند 91ورودی ) نفر 41(

 کننــدگان در از شــرکت) نفــر 58(درصــد  4/60 کــه
اعتمـاد اسـاتید و    عـدم تاثیر«گزینـه   حیطه یاددهنده،

در  رغبتــی آنــان ســبب بــی جراحــان بــه دانشــجویان
در حـد خیلـی    »شـود  ی بالینی مـی ها یادگیری مهارت

عـدم  «در حیطـه یادگیرنـده   . زیاد توصـیف نمودنـد  
 »نگرش مثبت دانشجویان اتاق عمـل بـه رشـته خـود    

عـدم عالقـه و رغبـت بـه     «و ) نفـر  38(درصد  6/39
در حـد خیلـی   ) نفر 36(درصد  5/37 »یادگیری عملی

  .) 1جدول (زیاد توصیف نمودند 
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  ی مورد ارزیابیها کیفیت آموزش بالینی در حیطه ر برثتوزیع فراوانی و درصد عوامل مو .1جدول 

طه
حی

  ها 

  سواالت
  خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

شی
وز

آم
د 
راین

ف
  

تا چه اندازه کارورزی دانشجویان اتاق عمل در بیمارسـتان بـا   
  1/3  3  2/6  6  3/32  31  3/58  56  د؟شو میبرنامه ریزی صحیح سپری 

چه اندازه برای کـارورزان   تا ها تناسب مطالب تئوری و تکنیک
  1/2  2  8/18  18  3/33  32  8/45  44  ؟دشو میاتاق عمل رعایت 

حضـور مـنظم    ی آموزشی،ها رعایت نظم و ترتیب در فعالیت
چـه انـدازه    و رعایت زمان قانونی کارورزی تا ها در کارورزی

  ؟دشو میبرای دانشجویان اتاق عمل اعمال 
15  6/15  42  8/43  21  9/21  18  8/18  

ی کارورزی تا چـه انـدازه   ها تعداد دانشجویان در گروه بندی
  25  24  3/33  32  25  24  7/16  16  ؟در کیفیت کارورزی دانشجویان اتاق عمل تاثیر دارد

عدم امنیت شغلی رشته اتاق عمـل تـا چـه انـدازه در کیفیـت      
  8/19  19  1/27  26  2/30  29  9/22  22  ؟کارورزی دانشجویان اتاق عمل تاثیر دارد

ده
دهن

اد 
ی

  

مربیان بیمارستان بر عملکرد کارورزان تا چه انـدازه نظـارت   
  2/4  4  2/6  6  4/60  58  2/29  28  ؟دارند

قبل از شروع کارورزی روزانه تا چه اندازه نحـوه انجـام کـار    
  1  1  4/10  10  2/29  28  4/59  57  ؟دشو میعملی نشان داده 

مشـاوره و رفـع    چه انـدازه مربیـان بـه مسـائل آموزشـی،      تا
  1/2  2  4/10  10  1/27  26  4/60  58  ؟کنند مشکالت کارورزان زمان صرف می

دانشجویان تا چه اندازه منجر عدم اعتماد اساتید و جراحان به 
  4/60  58  1/27  26  3/7  7  2/5  5  ؟دشو میی الزم ها به بی رغبتی انان به فراگیری مهارت

چـه انـدازه مربیـان بـر      در کارورزی دانشجویان اتاق عمل تـا 
  6/15  15  9/47  46  24  23  5/12  12  ؟میزان حضور در اتاق عمل تاکید دارند

ی علمی ها چه اندازه با تازه اتاق عمل تا اساتید و مربیان رشته
  0  0  7/16  16  50  48  3/33  32  ؟ای مربوط به رشته آشنایی دارند و حرفه

ده
یرن

دگ
یا

  

عدم عالقه و رغبت دانشجویان اتاق عمل بـه یـادگیری عملـی    
چه اندازه در کیفیـت کـارورزی دانشـجویان     در فیلد بالینی تا

  ؟اتاق عمل تاثیر دارد
14  6/14  18  8/18  28  2/29  36  5/37  

چـه انـدازه بـر     عدم اعتماد به نفس دانشجویان اتاق عمـل تـا  
  2/31  30  4/35  34  26  25  3/7  7  ؟دباش میگذار دگیری آنها در محیط بالینی تاثیریا

چـه   خـود تـا   ثبت دانشجویان اتاق عمل به رشتهعدم نگرش م
  6/39  38  2/30  29  9/22  22  3/7  7  ؟ها موثر استآناندازه بر کیفیت کارورزی 

شی
وز

 آم
یط

مح
  

چـه   ن تاآعدم آشنایی با محیط اتاق عمل و عادت نداشتن به 
  26  25  4/35  34  2/31  30  3/7  7  ؟اندازه برکارورزان ترم پایینی تاثیر دارد

عدم همکاری برخـی از پرسـنل اتـاق عمـل در امـر آمـوزش       
 دانشجویان تا چه اندازه برکیفیت کارورزی دانشـجویان تـاثیر  

  ؟دارد
4  2/4  10  4/10  47  49  35  5/36  

چه اندازه  ای جراح در فیلد عمل تا نا آشنا بودن با اخالق حرفه
  7/42  41  25  24  8/20  20  5/11  11  ؟در عدم دست شستن دانشجویان رشته اتاق عمل تاثیر دارد

چه انـدازه در مقابـل    اساتید و مسئولین آموزشی و مربیان تا
  3/8  8  5/11  11  5/36  35  8/43  42  ؟انعطاف پذیرند پیشنهادات و انتقادات

ــرای  هــا فرصــت ــا چــه انــدازه ب ــادگیری در بیمارســتان ت ی ی
  1/3  3  4/10  10  5/37  36  49  47  ؟دانشجویان اتاق عمل فراهم است

چـه انـدازه بـرای     امکانات محیطی بیمارستان در اتاق عمل تـا 
  1/2  2  6/14  14  49  47  4/34  33  ؟کارورزان اتاق عمل فراهم است
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 7/42 دانشجویان، از لحاظ محیط آموزشیاز دیدگاه 
 »ای آشنا بودن با اخالق حرفهتاثیر نا«) نفر 41(درصد 

عدم همکاری پرسـنل اتـاق   «) نفر 35(درصد  5/36و 
را در  »دانشجویان در کیفیت آمـوزش بـالینی  عمل با 

فراینــد از نظــر . حــد خیلــی زیــاد گــزارش نمودنــد 
 عدم« دانشجویان از) نفر 56(درصد  3/58آموزشی 

و  »ریـزی مناسـب   ها با برنامه شدن کارآموزی سپری
رعایت تناسب مطالب تئوری «) نفر 44(درصد  8/45

» های آموزشی در بیمارسـتان  تکنیک یادگرفته شده با
 )نفر 57( درصد  4/59 .را در حد کم توصیف نمودند

 4/60 و »ر اصـلی انجام کـار عملـی قبـل از پروسـیچ    «
توسـط اسـاتید بـرای    صـرف زمـان   « )نفر 58(درصد 

 .را در حد کـم توصـیف نمودنـد    »آموزش و مشاوره
های  فرصت وجود« از دانشجویان) نفر 47(درصد  49

ــادگیری در بیمارســتان  )نفــر 42(درصــد  8/43 و» ی
را در حـد   »مقابل انتقادات یری اساتید درانعطاف پذ«

  ).1جدول (کم بیان نمودند 
  

  بحث 
با توجـه بـه نتـایج مطالعـه حاضـر مهمتـرین مسـائل        

شـدن   به حیطه فرایند آموزشی عدم سـپری  مربوط
ریزی مناسب و تناسـب مطالـب    کارآموزی با برنامه

ی دیگـر در  ها تئوری و عملی بود که با نتایج پژوهش
ــ ــوانی  ای ــه همخ ــتن زمین ــه. داش ــه  در مطالع ای ک

بر روی دانشجویان اتاق عمل و همکاران نژاد  رستمی
و هوشبری در دانشگاه علـوم پزشـکی یاسـوج انجـام     

که با توجه به اینکـه تنهـا    ندبه این نتیجه رسید ندداد
دانشـجویان وضـعیت کـارآموزی را در    درصد  2/46

ی هـا  لـزوم تقویـت برنامـه    ،سطح خوب بیان کردنـد 
ــود آموزشــی و  ــامین محــیط موج ــین ت ــا همچن ی ه

در مطالعـه  . )9( آموزشی اسـتاندارد ضـروری اسـت   
دانشجویان به نداشـتن فرصـت   درصد  73 ،اسماعیلی

پروســـیجرهای اســـتاندارد و   الزم بـــرای انجـــام 
بودن شرایط بالینی مطابق بـا اصـول تئـوری     نامناسب

 در مطالعـه خـدیوزاده  همچنـین  . )10( معتقد بودنـد 

شـجویان مامـایی از ارائـه    مشخص شد که بیشـتر دان 
ی کــارآموزی و هــا راهنمــایی آموزشــی در دوره 

ــ   ــایت داش ــه رض ــارآموزی در عرص ــای . تندک راهنم
ای متشـکل از اهـداف کلـی و     آموزشی شامل برنامـه 

رفتاری و مقررات بخش، وظـایف دانشـجو و مربـی،    
ی اساســی هــا مهــارت  روش ارزشــیابی، چــک لیســت

ابع درسی بـود  ی مختلف و منها دانشجویان در بخش
در مطالعــه خــود گــزارش  و همکــاران پــرینس. )11(

کردند که دانشجویان در کاربرد دانـش تئوریـک در   
ی بـالینی دچـار مشـکل هسـتند و در واقـع      هـا  فعالیت
دلیـل  ). 12(ی در دانش تئوریک وجود دارد یها ضعف

این همخوانی احتماالً به دلیل شرایط یکسان بـالینی در  
بــه نظــر . اشــدب هــا دانشــکدهی آموزشــی هــا محــیط

ل و دقیـق  رسد داشتن طرح درس و توجیـه کامـ   می
تواند مشکل را تا حد زیادی  دانشجو در این رابطه می

دهنـده مهمتـرین مسـائل    در حیطه یاد .تعدیل نماید
عدم صرف زمان و  عدم اعتماد اساتید به دانشجویان

در مطالعـه  . ر بـالین بـود  برای مشـاوره آموزشـی د  
ــماعیلی ــاد اس ــت   زی ــود وق ــار و کمب ــزان ک بودن می

مشاورین در پاسخ بـه نیازهـای آموزشـی از مسـائل     
ــود    ــارآموزی ب ــم ک ــزی  . )10(مه ــین تبری و همچن

در حـین  را در تحقیقی حضور مربی و استاد همکاران 
بیشـترین تـاثیر   دارای کارآموزی در کنار دانشجویان 

چه بصـورت مسـتقیم و چـه غیرمسـتقیم بـر کیفیـت       
 و 1در تحقیــق رمــن .)13(ش دادنــد آمــوزش گــزار

همکاران هدایت کارآموزی توسط مربیان ماهر و بـا  
تجربه عامل بسیار مهمی در ارتقاء کیفیت کارآموزی 

همکاران نیـز کـه در    تحقیق وحیدی و). 14(ذکر شد 
نقـش اسـتاد در   بـر اهمیـت    ،دانشگاه تبریز انجام شد

ارتقاء رآموزی و بردن توانمندی دانشجویان در کاباال
بنـابراین بـا توجـه بـه نتـایج      . )2( کند انگیزه تاکید می

رسد مربیـان بـالینی بایـد     مطالعات مشابه به نظر می
همواره جهت ارتقای علمی و عملی و تعامالت مناسب 

                                                 
1 Remmen  
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کوشا باشند و ضمن تقویت اعتماد به نفس دانشجو با 
قبـل از حضـور در    هـا  رجام دادن و تمرین پروسیانج

پرسش و پاسخ به مشـکالت دانشـجویان    بالین بیمار و
آنها را برای ارائـه خـدمات علمـی، اصـولی و اخالقـی      

  .آماده سازند
ای که اکثریت دانشجویان در حیطه یادگیرنـده   مساله

بعنوان عوامـل مـوثر در کیفیـت کـارآموزی مطـرح      
عدم نگرش مثبت دانشجویان به رشته خـود   ،نمودند

و عدم عالقه و رغبت دانشجویان به یـادگیری عملـی   
 ،در مطالعـــه دهقـــانی و همکـــاران. بـــوددر بـــالین 

بـود زمینـه علمـی مناسـب در     از قبیل ن ییها نارسایی
عالقگـی دانشـجو، سـرگردانی و بالتکلیفـی      بخش، بـی 

زای  عوامـل مشـکل   دانشجو در غیـاب مربـی بعنـوان   
ــد   ــزارش ش ــارآموزی گ ــن رو . )15( دروس ک از ای

ــرح ــرای ط ــا اج ــازنگری،   ییه ــابی و ب در جهــت ارزی
روزآمــدن کــردن محتــوای دروس تئــوری رشــته و 
ایجاد انگیزه و عالقـه در دانشـجویان بـرای یـادگیری     
فعال و فراگیری مطالـب تئوریـک یکـی از ضـروریات     

در حیطه محیط آموزشی مهمترین موارد عدم  .است
ــهــا فرصــت ایجــاد ادگیری در بیمارســتان، عــدم ی ی

انتقــادات و عــدم پــذیری اســاتید در مقابــل  انعطــاف
ای و آشـنایی بـا شـرح وظـایف      رعایت اخـالق حرفـه  

ای مشـابه   در مطالعـه . مکاران بیمارستان بودتوسط ه
دیزاده و ها  در دانشگاه علوم پزشکی گناباد که توسط

مشـخص گردیـد کـه شـناخت و      ،انجام شدهمکاران 
همکاری پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی در فرایند 

. )16(آموزش از اهم مسائل در آموزش بالینی است 
مطالعه امیدوار و همکاران در دانشگاه علـوم پزشـکی   

پاسـخگویان مشـکالت   درصد  5/74بابل نشان داد که 
مربوط به آموزش بالینی را مرتبط با پرسنل مراکـز  

درمـــانی و آگـــاهی و شـــناخت آنـــان  تی وبهداشـــ
. که با مطالعه حاضر همخـوانی دارد  )17( دانستند می

همکـاری و تعامـل    ،ولی در مطالعه جوادی و همکاران
ی کـارآموزی  هـا  بسیار خوب بین دانشـکده و عرصـه  

توانـد   دم همخوانی میدلیل این ع. )18(گزارش شد 

نوع مدیریت و محـیط متفـاوت آموزشـی مربوطـه     
. دهـد  ینشان مکه خود نیاز به تحقیق مجدد را د باش

پیشنهادات  در خصوص این حیطه استفاده از نظرات و
دانشجویان و اساتید و کارکنـان درگیـر بیمارسـتان و    
جلب مشارکت تک تک آنها و آشناسازی آنها با شرح 

  .تواند موثر واقع گردد ای می هوظایف و اخالق حرف
ی دیگـر  هـا  حاضـر و بررسـی  با توجه به نتایج مطالعه 

تسـهیالت   الزم است تدابیری اتخاذ گردد تا امکانات و
در  هـا  رفاهی و آموزشی مناسب برای تمرین مهارت

محیط بالینی برای دانشجو فراهم گـردد و همچنـین   
ــانی و عــدم    ــیم درم ــاری ت ــرای جلــب بیشــتر همک ب

ضـرورت تبیـین    ،سرگردانی دانشجویان در اتاق عمل
بالینی بـرای همکـاران بیمارسـتان و    برنامه آموزشی 

همکــاری فــراهم  جهــت ایجـاد تســهیالتی بــرای آنــان 
 از رابطـه  همچنین با توجه به نتایج بـارزی کـه  . گردد

و نمـود   آیـد  بدست مـی بین دروس تئوری و عملی 
شایسـته   ،آن در عملکرد دانشجویان دیده مـی شـود  

ی هـا  ی آموزشـی در مـورد روش  ها است در برنامه
موزی جایگـاه  آاصولی ارزشیابی دروس کـار صحیح و 

الزم به ذکـر اسـت کـه     .ای در نظر گرفته شود ویژه
ـ      صـورت   همطالعه حاضـر در یـک جامعـه محـدود و ب

مقطعی انجام گرفته و تعمیم پـذیری آن محـدودیت   
الزم است این مشکالت در سطح ملی مـورد  لذا  .دارد

ــژوهش  ــهــا بررســی قــرار گرفتــه و پ صــورت  هیی ب
در دسـتور کـار   شرایط کنونی ی برای اصالح ا مداخله

 .قرار گیرد
  

  نتیجه گیری
رسـد کـه    ساس نتایج مطالعه چنـین بـه نظـر مـی    بر ا

ی موجـود و  هـا  تقویت و اجرای دقیق و منظم برنامه
تـامین محـیط آموزشـی اسـتاندارد      همچنین ایجاد و

. فزایـد بر افزایش کیفیت آمـوزش بـالینی بی  تواند  می
ریـزان آموزشـی بایـد در     برنامه وبنابراین مسئوالن 

ریزی بالینی دانشجویان با دادن شرح وظایف و  برنامه
تقسیم کار برای دانشجویان، مربیان و همچنین کـادر  
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ــا    ــد ت ــعی نماین ــجویان، س ــال دانش ــتان در قب بیمارس
ی واقعـی خـود و   هـا  همکاران آینـده بـا ایفـای نقـش    

 هـا  در تمامی حیطه ،ی کسب شدهها گیری مهارتبکار
، چرا ر، اصول صحیح مراقبت را بیاموزنددر بالین بیما

باعـث ارتقـاء رشـته    در نهایـت   امـور ی ایـن  تمامکه 
  .خواهد شد

  
  

  قدردانی تشکر و
دانند از  بدین وسیله نگارندگان مقاله برخود الزم می

دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اردبیـل و  
مامــایی همچنــین از مســئوالن دانشــکده پرســتاری و 

اردبیل که امکان انجام تحقیق حاضر را فراهم نمودند، 
  .تقدیر و تشکر بعمل آورند
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ABSTRACT 
 

Background & objectives: Clinical education plays a fundamental role in forming basic skills 
and professional competencies for operating room students. Understanding students’ 
perspectives on clinical training can help us to improve the quality of their clinical 
performance in the future. This study was conducted to assess the present status of clinical 
education from perspectives of operating room students in Ardabil University of Medical 
Sciences.  
Methods: A descriptive and cross-sectional design was used to carry out the study in 2014. 
Using consensus sampling method, 96 operating room students from the school of nursing 
and midwifery were involved in the study. Data gathering tool consisted of demographic data 
form and a researcher made questionnaire for assessing the viewpoints of students about 
clinical education. Data were analyzed using descriptive statistics in SPSS v.16.  
Results: Most of the students were female (66.7%) and most of them believed the main 
factors influencing the quality of clinical training were “teachers did not trust on their students 
in clinical practices” (60.4%), “hospital personnel were not familiar with professional ethics” 
(42.7%) and “negative attitude of students towards their profession” (39.6%).  
Conclusion: According to the findings, accurate and concise implementation of the 
curriculum, providing appropriate educational atmosphere and giving awareness to instructors 
and hospital personnel about their responsibility regarding students and their duties may 
improve the quality of clinical education.  
Keywords: Quality, Clinical Education, Student, Operating Room. 


