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 چکیده
 در مشکل هرگونه وجود باشد،می عملاتاق در آموزش اساسی و مهم بخش بالینی آموزش: هدف مقدمه و

 عوامل نییتع هدف با مطالعه نیا .کندمی مشکل دچار را آموزش از بخش این بازده و کارآیی بالینی، آموزش

 .شد انجام یهوشبر و عملاتاق انیدانشجو دگاهید از ینیبال آموزش یزاچالش

 دانشگاه یهوشبر و عمل اتاق انیدانشجو یرو 19-19 یلیتحص سال در یلیتحل یفیتوص مطالعه نیا: هاروش

 مطالعه به افراد ورود اریمع. بود( دانشجو نفر 292)یسرشمار یریگ نمونه روش. شد انجام رجندیب یپزشک علوم

 ساخته پژوهشگر یا پرسشنامه ،یآور گرد ابزار. بود عمل اتاق در ینیبال یکارآموز واحد کی حداقل گذراندن

 هیتجز ،  16SPSS افزار نرم به ورود از پس ها داده. شد محاسبه مجدد آزمون روش به پرسشنامه ییایپا که بود

 .شد لیتحل و

 991. بودند مونث نفر999 و مذکر ازآنها نفر29 نمودندکه لیتکم را ها پرسشنامه ان،یدانشجو از نفر919: هاافتهی

 .بودند یهوشبر انیدانشجو( %5/29) نفر 94 و عمل اتاق انیدانشجو( %9/52) نفر

 ،(%25)نفر 15 یآموزش طیمح طهیح باشد،یم لیذ شرح به بیترت به انیدانشجو دید از زاچالش عوامل زانیم

 تجارب طهیح ،(%1/95) نفر19 ینیبال آموزش در ینیبال تجارب طهی،ح( %1/95) نفر 19 یفرد نیب ارتباطات طهیح

 .(%9/94) نفر 59 ندیناخوشا احساسات طهیح ،(%9/94)نفر 59 زیرآمیتحق

 دیبا نیبنابرا دارد یآموزش یهاچالش کردن برطرف در یمهم نقش آموزش طیمح که ییآنجا از: یریگجهینت

اتخاذ و  با دیبا ینیبال آموزش مسئوالن حاضر پژوهش یهاافتهی اساس بر.نمود هاطیمح نیا به یاژهیو توجه

 . دهندکاهش  را ینیبال آموزش یزاچالش عواملموثر  ماتیتصم  یاجرا

 .زاچالش عوامل ،عمل اتاق ،ینیبال آموزش: هاواژه دیکل
      

 

 : پژوهشینوع مقاله

 11/4/99پذیرش مقاله:   16/4/99اصالح نهایی:   1/4/99 دریافت مقاله:

ش توسعه در آموز ی. راهبردهارجندیب یدانشگاه علوم پزشک یاتاق عمل و هوشبر یهارشته انیدانشجو ینیآموزش بال یهاچالش یبررس.هینژاد راضرانیراد محمد، پی، طاهرمیمر تیتول ارجاع:

 .06-25(:1)9؛ 1999یپزشک
 

 مقدمه

آموزش بالینی در حرفه پرستاری از اهمیت و 

است. هدف برنامه  جایگاه خاصی برخوردار

التحصیل نمودن پرستارانی آموزش پرستاری فارغ

ی ااست که در سالمت وکیفیت زندگی افراد و جامعه

مؤثری  دارای نقش کنند،یکه به آن خدمت م

 درسی برنامه حیاتی جزء بالینی آموزش .(9باشند)
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 و اساسی هایمهارت دهیشکل و در بوده

 اساسی نقش ای دانشجویانحرفه هاییتوانمند

 هاییفرصت آوردن بالینی فراهم آموزش هدف دارد

 با را نظری بتوانند اطالعات دانشجویان تا است

 با تدریجی به صورت بزنند، پیوند عملی واقعیات

 در و کنند تجربیاتی کسب بیمار بالین بر حضور

 در شده را آموخته مفاهیم محیط و مربی با تعامل

-به مهارت را خود نظری دانش و گیرند کار به عمل

مراقبت  برای که متنوعی و حرکتی روانی ذهنی، های

(. با توجه 2،9کنند) تبدیل است، ضروری مددجو از

های دهی مهارتدر شکلبه اهمیت آموزش بالینی 

ای دانشجویان حرف های حرفهاساسی و توانمندی

های پزشکی، و همچنین ماهیت مشترك رشته

پرستاری، مامایی و اتاق عمل و کاربردی بودن این 

های ها، در سالیان اخیر بسیاری از دانشکدهرشته

پرستاری ارزیابی وضعیت آموزش بالینی را رکن 

 (.9اند)قرار دادههای خود اساسی برنامه

نظام سالمت امروز به افراد متخصص، توانمند و 

 یفیو ک یکم یازهایبه ن ییکارامد جهت پاسخگو

دارد. طبق نقشه جامع نظام سالمت  ازیکشور ن

 نیاز مهمتر یکیکشور  یجامع علم یکشور و نقشه

 یروین نیتام یو دانشگاه یمراکز علم یابرون داده

تا راس نیباشد در ایم تیفیک نیبا باالتر یانسان

 یبرا انیدانشجو یها توانمندسازرسالت دانشگاه

 ندهیآنظام در سالمت  ریخط یهانقش رشیپذ

 (. 2است)

با  لیتحص یدر دوره یعلوم پزشک انیدانشجو

 نیا گردندیمواجه م یادیز ها و مشکالتچالش

 بلکه شودیم یلیتحص افت باعث تنها نه هاچالش

 اثر زین آنان تیشخص رشد یچگونگ بر تواندیم

 یرفتارها از یاریبس بروز موجب گذاشته و

 تواند یم نیچن گردد، همیم آنان در نامطلوب

 .هدد قرار اضطراب الشعاعتحت را انیدانشجو

تنش  یباال زانیوجود م موجود، مطالعات ساسابر

 ییتوانا در ینیموزش بالآو اضطراب در طول 

 عملکرد موثر ،گذارد یم نامطلوب ریتاث انیدانشجو

 تیو موفق یریادگی یرو و( 1کند)یم فلج را آنان

 (. 5)گذاردیم برجا یاثرات منف انیدانشجو

 یهارا به چالش ینیآموزش بال یها، چالشیحقان

به  ای( یخرد)در سطح دانشگاه( و کالن )در سطح مل

 یبرنامه آموزش ر،یفراگ ،یمربوط به مرب یچالش ها

 یگذار ریتاث یکرد و الگوها میتقس نیبال طیو مح

(. در 4کرده است) میترس یآنها را به صورت علم

ران بیشترین میزان استرس مطالعه مریدی و همکا

گروه  های پنج گانه مربوط به دانشجویاندر حیطه

زا مربوط به حیطه مامایی و بیشترین حیطه تنش

 .(1احساسات ناخوشایند بود)

 شناخت ، مشکالت رفع برای اولین گام کهاز آنجائی 

 عوامل باید آموزش اندرکارانباشد، دستمی هاآن

 همینطور بالینی آموزش کمیت و موثر بر کیفیت

 را لینی با آموزش بازدارنده یا عوامل منفی

 (.95نمایند) و معرفی شناسایی

 خدمات کنندگاندریافت عنوان به دانشجویان

 با واسطه یب و مستقیم تعاملی و آموزشی، حضور

 شناسایی برای منبع فرایند دارند و بهترین این

 که آنجایی از هستند. بالینی آموزش مشکالت

 منشأ تک دانشجویان، تک جسمی و روحی سالمت

-می بالندگی کشور و سازندگی در مهمی بسیار اثر

 شناخت عوامل و تنش مورد در تحقیق لزوم باشد،

اهمیت  از دانشجویی جوامع بین در آن با مرتبط
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 تیوضع ییشناسا.( 5،95است ) برخوردار ایویژه

 کمک ضعف اصالح نقاط ای رفع به ،ینیبال آموزش

 اهداف به یابیبهبود دست موجب تواندیم و نموده

 یمراقبت ارائه خدمات و ماهر افراد تیترب ،یآموزش

 تنش میزان کاهش ( برای1،99شود) باالتر تیفیک با

 آموزش در است الزم پزشکی، علوم دانشجویان در

 و شده زا، شناسایی تنش منابع بالینی، فرایندهای

 تا داده شود آموزش نیز آنها با مقابله هایراه

به  تحصیل، از فراغت از پس بتوانند دانشجویان

وظایف  انجام به کارآمد و ثبات با نیروی یک عنوان

پژوهش با هدف  نیلذا ا. (92،99بپردازند) خود شغلی

آموزش بالینی از دیدگاه  یزاتعیین عوامل چالش

دانشگاه علوم  یدانشجویان اتاق عمل و هوشبر

 انجام شد. رجندیپزشکی ب
 

 هاروش

 دوم سال سالیدرنم یلیتحل یفیمطالعه توص نیا

اتاق  یکارشناس انیدانشجو یرو 19-  19یلیتحص

 یکه در ترم ها رجندیب یعمل دانشگاه علوم پزشک

 کیبودند )حداقل  لیهشتم مشغول به تحص یسوم ال

را در اتاق عمل کذراندند( انجام شد.  یترم کارآموز

 یبه روش سرشمار طیواجد شرا یهانمونه هیکل

دانشگاه  یاتاق عمل و هوشبر انیدانشجو هی)کل

نفر بودند(  وارد 292که حدود  رجندیب یعلوم پزشک

 مطالعه شدند، 

واحد  کیورود به مطالعه گذارندن حداقل  یارهایمع

شرکت در مطالعه بوده و  لیو تما ینیبال یکارآموز

بوده  یمهمان و انتقال انیدانشجو یخروج اریمع

 است.

پرسش نامه مورد استفاده پرسش نامه محقق  

بود که شامل  ینیآموزش بال یهاساخته چالش

و بخش سواالت مرتبط  کیبخش اطالعات دموگراف

سوال بود و هر  99که   ینیبا چالش آموزش بال

 میتنظ یدرجه ا 2 کرتیل  اسیسوال با استفاده از مق

شده بود.پرسش نامه پژوهشگر ساخته شامل 

 یفردنیارتباطات ب ،یآموزش طیمح) یهاطهیح

 طهی، حینیدر آموزش بال ینیتجارب بال طهی،ح

-یم ندیاحساسات ناخوشا طهی،ح زیرآمیتجارب تحق

پرسشنامه توسط  یمحتوا ییروا دییباشد.پس از تا

 ییایدانشگاه، پا یعلم ئتیده نفر از اعضا ه

محاسبه  =r)4/5)پرسشنامه به روش آزمون مجدد

 شد. دییو تا

 حیپس از تشر یپرسشنامه در هفته سوم کارآموز

به  لیجهت تکم تیاهداف پژوهش و کسب رضا

 .داده شد طیواجد شرا انیدانشجو

، با SPSS 16افزار ها پس از ورود به نرمداده

 و نیانگی)م یفیتوص یآمار یهااستفاده از روش

)جهت  انسیوار زی( و آزمون آنالینسب یفراوان

 هیها( تجزگروه اریو انحراف مع نیانگیم سهیمقا

 انجام شد. لیتحل

 

 هاافتهی

 لیها را تکمنفر پرسشنامه 919نفر دانشجو،  292از 

نفر   999آنها مذکر و  ( از%9/21نفر)29 نمودند

 انی( دانشجو%9/52نفر)  991مونث بودند.  (5/59%)

 یهوشبر انی( دانشجو%5/29نفر ) 94اتاق عمل و 

 991مورد مطالعه  انینفر از دانشجو 991 بودند.

( متاهل بودند. %5/29نفر ) 94( مجرد و % 9/52نفر)
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( %1/41نفر ) 914مورد مطالعه انیدانشجو شتریب

 خود عالقه دارند. یلیاعالم داشتند که به رشته تحص

( %25نفر) 15، تعداد انینظرات دانشجو سهیدر مقا

 طهی( ح%1/95نفر ) 19، تعدادیآموزش طیمح طهیح

 طهی( ح%1/95نفر )19، تعدادیفرد نیارتباطات ب

 59، تعداد ینیدر آموزش بال ینیتجارب بال

نفر  59، تعداد زیرآمیتجارب تحق طهیح (%9/94نفر)

 ادی، را در حد ز ندیاحساسات ناخوشا طهی( ح9/94%)

 کردند . نییزا تعچالش

 یزاعوامل چالش نیانگیم 9با توجه به جدول 

تجارب  ز،یرآمیتجارب تحق ،یفرد نیارتباطات ب

 در یآموزش طیو مح ندیاحساسات ناخوشا ،ینیبال

ل اتاق عم انینسبت به دانشجو یهوشبر انیدانشجو

 (.>p 52/5) بود شتریب یداریبه طور معن

 انیعوامل چالش زا در کل دانشجو نیانگیم نیشتریب

 یآموزش طیمورد مطالعه مربوط به عامل مح

مربوط به عامل  نیانگیم نی( و کمتر52/5±14/9)

 (2( بود.) جدول29/9±45/5) زیرآمیتجارب تحق

 نشان داد که کطرفهی انسیوار زیآزمون آنال جهینت

 ،یفرد نیارتباطات ب یزاعوامل چالش نیانگیم

احساسات  ،ینیتجارب بال ز،یرآمیتجارب تحق

مورد  انیدر دانشجو یآموزش طیو مح ندیناخوشا

 یداریتفاوت معن یلیمطالعه بر حسب سال تحص

 .(>p 52/5)ندارد 

 ،یفرد نیارتباطات ب یزاعوامل چالش نیانگیم

، احساسات ینیتجارب بال ز،یرآمیتجارب تحق

زن ومرد  نیدر ب یآموزش طیو مح ندیناخوشا

  .(>p 52/5)شتوجود دا یدار یتفاوت معن

 
 در زاچالش عوامل خصوص در مطالعه مورد یهوشبر و عمل اتاق انیدانشجو دگاهید نمره نیانگیم سهیمقا. 1جدول

 ینیبال آموزش 
 

 یلیتحص رشته                    

 زااسترس عوامل

  یهوشبر عمل اتاق

 p مقدار استاندارد انحراف±نیانگیم استاندارد انحراف±نیانگیم

 005/0 33/3±28/0 15/3±28/0 یفرد نیب ارتباطات

 005/0 23/3±22/0 00/3±25/0 زیرآمیتحق تجارب

 000/0 33/3±13/0 04/3±23/0 ینیبال تجارب

 000/0 38/3±45/0 03/3±48/0 ندیناخوشا احساسات

 058/0 35/3±20/0 20/3±42/0 یآموزش طیمح
 

 

 ینیزا در آموزش بالمورد مطالعه در خصوص عوامل چالش انینمره کل دانشجو نیانگیم سهیمقا. 2جدول 
 

 اریمع انحراف±نیانگیم مرهن نیشتریب نمره نیکمتر زاچالش عوامل

 25/3± 20/0 1 5 یفرد نیب ارتباطات

 15/3± 20/0 1 5 زیرآمیتحق تجارب

 20/3± 40/0 1 88/5 ینیبال تجارب

 11/3± 40/0 1 00/5 ندیناخوشا احساسات

 22/3± 41/0 1 5 یآموزش طیمح

 یریگجهیو نت ثبح
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 طیمح طهی: حبیبه ترت انیدر مطالعه حاضر دانشجو

 نیارتباطات ب طهی(، ح%25نفر) 15تعداد  یآموزش

در  ینیتجارب بال طهیح (،%1/95نفر ) 19تعداد یفرد

تجارب  طهی(، ح%1/95نفر )19تعداد ینیآموزش بال

احساسات  طهی(، ح%9/94نفر) 59تعداد  زیرآمیتحق

 ادیرا در حد ز (%9/94نفر ) 59تعداد  ندیناخوشا

 کردند . نییزا تعچالش

 یزاعوامل چالش یدرباره بررس یادیمطالعات ز

 یمتفاوت جیانجام شده است و نتا ینیآموزش بال

که  انیدر مطالعه قربان .(92-91گزارش شده است)

 یاتاق عمل و هوشبر یدانشجو 991 یبر رو

شان ن جیانجام شد، نتا زیتبر یدانشگاه علوم پزشک

 نیمهم تر یرشته هوشبر انیداد از نظر دانشجو

 بیبه ترت ینیآموزش بال تیعوامل موثر در وضع

 یآموزش طیو مح یو برنامه آموزش اهداف ،یمرب

 بیرشته اتاق عمل به ترت انیدانشجو دگاهیو از د

برخورد با دانشجو و اهداف و برنامه  ،یمرب

 یخوان( که با مطالعه حاضر هم9بودند) یآموزش

-یمتفاوت م یها کمیبندطهیتفاوت که ح نیدارد با ا

 باشند.

شده در مطالعه پوران اخوان  ادیبر خالف پژوهش 

 ینیتحت عنوان عوامل تنش زا آموزش بال یاکبر

 ،لیاردب یدانشگاه علوم پزشک ییماما انیدانشجو

ان مطالعه نش جینفر مورد مطالعه قرار گرفتند، نتا 92

ای هحیطه بیزا به ترتعوامل تنش نیتر شیداد که ب

احساسات ناخوشایند، تجربیات بالینی، تجارب 

تحقیرآمیز، ارتباط بین فردی،برنامه ریزی آموزشی 

ی زایی باالیو محیط آموزشی به ترتیب از درجه تنش

خواه فرد زدانی یدر مطالعه  ای (92بودند) برخوردار

زای آموزش و همکاران که تحت عنوان عوامل تنش

بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

 999 یبر رو یمقطع-یفیبوشهر، که به روش توص

دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام شد 

ل: زا به ترتیب شامنشان داد که بیشترین عوامل تنش

ر استاد در حضور پرسنل و پزشکان، عدم تذک

وجود امکانات رفاهی در بخش، مشاهده 

زجرکشیدن بیماران بدحال، نگرانی از انتقال بیماری 

( . 99واگیردار، و عدم حمایت استاد از دانشجو بود)

ند توا یمطالعات با مطالعه حاضر م نیا جیتفاوت نتا

  ینیآموزش بال طیمتفاوت بودن مح لیبه دل

 بایفر  یهدف باشد. در  مطالعه مرور انیدانشجو

آموزش  یهاو همکارش تحت عنوان چالش یحقان

ا ر ینیآموزش بال یهادر نظام سالمت، چالش ینیبال

خرد)در سطح دانشگاه( و کالن )در  یهابه چالش

 ر،یفراگ ،یمربوط به مرب یهابه چالش ای( یسطح مل

کرد و  میتقس نیبال طیو مح یبرنامه آموزش

 میترس یآنها را به صورت علم یگذار ریتاث یالگوها

وهمکاران  یرسول یدر مطالعه مرور .(2کرده است)

پرستاری در  ینیتحت عنوان چالش های آموزش بال

 فیمشخص نبودن شرح وظا لیاز قب یعوامل رانیا

به  یکاف یعدم دسترس ،یمطابق با اهداف آموزش

و عمل،  نیلبا یهاآموخته نیفاصله ب ان،یمرب

با دانشجو  یبرخورد نامناسب پرسنل و کادر درمان

 طیمح زاتینبودن امکانات و تجه یکاف ان،یو مرب

ر د یانیپا یابیو مشخص نبودن روند ارزش نیبال

 (، 92هستند) لیچالش دخ نهیزم

 یزاعوامل چالش نیانگیدر مطالعه حاضر م

تجارب  ز،یرآمیتجارب تحق ،یفرد نیارتباطات ب

 در یآموزش طیو مح ندی، احساسات ناخوشاینیبال

وجود دارد که در  یداریزن ومرد تفاوت معن نیب

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ds

m
e.

7.
1.

52
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 d
sm

e.
hu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               5 / 9

http://dx.doi.org/10.29252/dsme.7.1.52
https://dsme.hums.ac.ir/article-1-209-en.html


  و همکاران تیتول میمر   ینیآموزش بال یهاچالش

 

 25  9911دوره هفتم شماره اول بهار و تابستان ، یتوسعه در آموزش پزشک یمجله راهبردها

نشده است  یتفاوت اشاره ا نیبه ا گریمطالعات د

در زن و  یفرد یهایژگیرسد که و یبه نظر م یول

عوامل چالش زا  نیدر ب دگاهیمرد  باعث تفاوت د

ش نکته در آموز نیبه ا یستیبا انیشده است که مرب

 داشته باشند. یدختر وپسر توجه کاف نیب

با مشخص شدن عوامل مؤثر بر کیفیت و  نیبنابرا

توان یاتاق عمل م طیکمیت آموزش بالینی در مح

های واقع گرایانه در ریزی زمینه را برای برنامه

راستای توانمند ساختن دانشجویان اتاق عمل و 

و ارتقای سطح خدمات مراقبتی توسط   یهوشبر

ریزان آموزشی مهیا سازد و با آگاهی از برنامه

منابع چالش زا، محدود نمودن آن و یا باال بردن 

سطح آگاهی دانشجویان، سازگاری آنان را نسبت 

های مختلف افزایش داده و محیط مناسبی به موقعیت

 ( .99برای آموزش فراهم آورد)

 پژوهش حاضر مشکالت یهاافتهیبر اساس 

بالینی از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و  آموزش

-9شود می زیر موارد شامل یبترت به یهوشبر

تجارب  -9یفردنیارتباطات ب -2یآموزش طیمح

 -2زیرآمیتجارب تحق -9ینیدر آموزش بال ینیبال

 امر نکهیا به توجه بالذا  .ندیاحساسات ناخوشا

 وابسته میزان زیادی به بالینی یادگیری و آموزش

و دست اندرکاران آموزش  انیمرب ،است آن بستر به

 در را اجرا دستدر  یهابرنامه ها وروش دیبا ینیبال

 . دهند رییتغزا کاهش عوامل چالش جهت

 هاتیمحدود

نکته  نیتوان به ا یمطالعه م نیا یهاتیاز محدود

بودن  یخودگزارش لیاشاره کرد که دانشجو به دل

به  اینکند   لیپرسشنامه، صادقانه پرسشنامه را تکم

در اتاق عمل فرصت نکند  ادیز یکار تیفعالعلت 

 پرسشنامه را با  دقت و تمرکز پر کند .

 

 شنهاداتیپ

نا آشنا بودن دانشجو با  لیشود به دلیم شنهادیپ

و همکاران  یجراح میارتباط با ت یبرقرار یچگونگ

 انیرا با دانشجو یشتریوقت ب دیها بایمرب ن،یبال

را لحاظ  یمسئله توجه کاف نیا یباشند و برو

 یستیبا یآموزش رانیمد زین یو از طرف ندیفرما

 نیبا ا انیرا جهت آشنا کردن مرب ییهابرنامه

زا جهت دهند تا عوامل چالش بیها ترتچالش

 به حداقل برسد. یاتاق عمل و هوشبر انیدانشجو

 انینقش مرب ریتاث نهیزم درمطالعات  انجامضمن  در

چرا  شود،یم شنهادیپ ینیآموزش بال یهادر چالش

 ایدر کاهش  یدینقش کل انیرسد مرب یکه به نظر م

 ها دارند.چالش نیا شیافزا

 

 یسپاسگزار

 نیافرادی که ما را در ا یاز تمام لهیوس نیبد 

محترم  انیدانشجو ژهیاند به وکرده ارییپژوهش 

 درجنیب یدانشگاه علوم پزشک یاتاق عمل و هوشبر

 .شودیو تشکر م ریتقد
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Abstract 
 

Introduction: Clinical education is an essential part of education in operating room, any 

problems in clinical education Creates problems for this part of the education to be effective and 

efficient. The aim of this study was to determine the challenging factors of clinical education 

from the viewpoint of the operating room and anesthesia students of Birjand University of 

Medical Sciences. Sampling method was census 

Methods: This descriptive-analytic study was conducted on students of Operating and 

Anesthesia Room of Birjand University of Medical Sciences in the academic year of 2015-2016. 

Criteria for the study was Passing at least one clinical practice unit in the operating room. A 

researcher made questionnaire which it's reliability was calculated and confirmed by a test-retest 

method was employed collect data. The data was analyzed by SPSS 16 software. 

Results: 194 students completed questionnaires, 51 of whom were male and 143 were female. 

146 (75.3%) were operative students and 48 (24.7%) students were anesthetists. 

The scale of challenging factors faced by students is as follows: The educational environment 

97 (50%), the scope of interpersonal communication 93 (47.9%), the range of clinical 

experiences in clinical education was 93 (47.9%), the domain of humiliating experiences was 

74 (38.1%), and the area of unpleasant feelings was 74 (38.1%) 

Conclusion: Based on the findings of this study Clinical education authorities Must adopt 

methods to reduce the challenges of clinical education. Since the teaching environment plays an 

important role in solving educational challenges Therefore, special attention should be paid to 

these environments. 

Keywords: Challenging Factors, Clinical Education, Operating Room. 
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