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 چکيده

ایده:  هدف مستلزم  بالینی،  آموزش  کیفیت  دانشجویانارتقای  که  های  راهمی  است  های برنامه گشای  تواند 

تسهیل  عوامل  تعیین  هدف  با  مطالعه  باشد.  یادگیری  آینده  بازدارنده  و  دیدهامهارت کننده  از  بالینی   گاه ی 

رفسنجان پزشکی  علوم  دانشگاه  پیراپزشکی  دانشکده  بیهوشی  و  جراحی  تکنولوژی  سال  د  دانشجویان  ر 

 انجام شد.   1398

به صورت سرشماری انتخاب      8و    6،  4های  نفر از دانشجویان ترم  103  فیدر این مطالعه توصی:  هاروش

کننده و بازدارنده  سؤالی عوامل تسهیل  61ها، اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه  داده آوریشدند. ابزار جمع 

یادگیری   بر  بود.  هامهارت مؤثر  بالینی  دادهی  تحلیل  تجزیه  نرمبرای  از  و    SPSSافزارها  توصیفی  آمار  و 

 دار تلقی گردید. معنی >05/0P-Value تنباطی استفاده شد واس

داد  :  هایافته نشان  جراحی   دانشجویان  دیدگاه  ازنتایج    عامل   مهمترین  دانشجو  با   مربی  ارتباط   تکنولوژی 

 دانشجویان  که  حالی   در.  بود (  56/3±90/0)   بازدارنده  عامل  مربیان  یهاویژگی   و(  4/ 12± 64/0)  کنندهتسهیل

  عوامل   مهمترین  مساوی  صورت  به  بیمار   و  دانشجو  ارتباط   و   مربیان  یهاویژگی  های حیطه  هوشبری  رشته

دانشجو  مربی  ارتباط   و  (93/3± 66/0)   کنندهتسهیل   ارتباط  حیطه  در.  بود(  82/3± 88/0)   بازدارنده  عامل  با 

عوامل  دانشجو پرسنل  بینتسهیل  و  -02/0P)  داشت  وجود   معناداری  اماری   اختالف   گروه  دو   کننده 

Value= نداشت وجود معناداری آماری اختالف گروه دو  بین هاحیطه سایر ( ولی در  (0/ 05P-Value> .) 
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 مقدمه 

های  آموزش بالینی به عنوان بخش حیاتی آموزش در گروه

پ با  در  .  است  زشکیمختلف  تعامل  دانشجو در  بالینی،  آموزش 

محیط   و  و  مربی  نظری  شده  آموخته  مفاهیم  بالینی،  آموزشی 

های واقعی بر روی بیماران واقعی به  عملی قبلی را در موقعیت 

بنابراین هرگونه ضعف  برد می  کار در زمینه آموزش  و ناتوانی  . 

کارآیی کاهش  و  ضعف  موجب  دانشجویان   دانشجویان  بالینی 

 (.  1)  شد خواهد

 قابلغیر   و   متغیر  یهاویژگی   دارای  بالینی  هایمحیط

موزش دانشجویان را به آ شده باعث امر همین و هستند پیشبینی 

اجتناب  تحتصورت  دهند  ناپذیری  قرار  تنها ب .(2)   تاثیر  الین 

نظری  دانش  بین  که  است  بالینی  و    جایی  به  مدون  عملکرد 

می  محیط( 3)  آوردوجود    عرضه   برای   مناسب  بالینی  آموزش   . 

محکمی   شده  ثابت  ارتباط.  است   مهم  بسیار  آموزش  کیفیت و 

 او  موفقیت  و  رضایت  دانشجو،  تحصیلی  پیشرفت  و  محیط  بین

بیمار (4-6)دارد  وجود حضور  با  دانشجویان  فرآیند  این  در   .

تجربیاتی کسب نموده و ذهن خود را با استفاده از تجربیات و  

 .   ( 7،8)  کندتفکر منطقی برای حل مشکل بیمار آماده می

مختلف،نتایج   نسبتاً   مطالعات  شکاف  که  است  آن  بیانگر 

دانشجویان وجود دارد،  عملی  عمیقی در روند آموزش علمی و  

دانشکده  وظیفه  میان  این  تربیت  در  با  دانشجویانی  ها  که  است 

را   مددجویان  نیاز  بتوانند  بالینی  مهارت  و  کافی  فراهم  دانش 

 (.  9)  آورند

از دست مانع  متعدد  اهداف    نیافت  وجود مشکالت  این  به 

است  می  بوده  بین  که  هماهنگی  عدم  به  و  نگرش  توان  پرسنل 

وسایل    کمبود  بودن تعداد دانشجو با بیمار،زیاد  اهداف آموزش،  

و   سرپرستاران  پزشکان،  سوی  از  نامناسب  ارتباط  آموزشی، 

دانشجو،   با  اقدامات  نبود  پرسنل  انجام  برای  الزم  فرصت 

با اصول تئوری،    استاندارد، نامناسب بودن شرایط بالینی مطابق 

بالین،   در  یکنواخت معیارفقدان  تنش  و  مناسب  ارزیابی  های 

مربی کافی  مهارت  عدم  دانشجویان،  به عدم  ،  انجهت  اعتماد 

کار   انجام  هنگام  در  اضطراب  و  ترس  اشاره  عملی  نفس، 

 . ( 10،11)دنمود

انجام مراقبت به تنهایی برای  ایمنداشتن دانش  کافی   های 

ی بالینی به همراه دانش کسب  هامهارت نیست، بلکه بکار بردن  

متاسفانه(12)  است  ضروریشده    دیده  موارد  از  بسیاری  در  . 

  بیمار   بالین  بر  نیز  باال  هایترم   دانشجویان  حتی  که   است  شده

  امنیت   افتادن  به خطر  آن  نتیجه  که  کنند  عمل  مستقل  توانندنمی

یافته  (. 13،14)   باشدمی  بیمار  سالمتی  و زمینه،  این  های در 

اهمیت زیادی دارد  بالینی  اساتید نقشخسروی نشان داد  مطالعه

دانشجویانو   دیدگاه  روز    اساتید  از  به  اطالعات  باید  بالینی 

و داده  آموزش  بتواند  تا  باشد  را   داشته  دانشجویان   سپس 

نتایج مطالعه دالرام و صالحیان نشان داد،    . (15)  دنارزشیابی کن

بخش از  درصد    42/59  نظرات  امکانات  از  دانشجویان،  اعم  ها، 

بیماران   مراجعین و  نیز  کمیت و کیفیت، وسایل در دسترس و 

هماهنگی ها  آن   های تئوریآموخته با  بستری در مراکز آموزشی  

 . ( 16) دارد

  کننده تسهیل  عوامل  زمینه  در  طاهری  مطالعه  همچنین نتایج

ارتوپدی فنی، گفتاردرمانی،   دانشجویان  بر روی   که   بازدارنده   و

فیزیوتوراپی و  داد   انجام   کاردرمانی  نشان   و  هاویژگی   شد، 

عدم   و  دانشجو  و  مربی  ارتباط  و  مربیان  خوب  معیارهای

  عوامل   مهمترین  ترتیب  به  ها ها و کلینیکامکانات الزم در بخش 

   .(2) بودند  بازدارنده  و کنندهتسهیل

قربانیان و بهرامی که بر دانشجویان هوشبری و  در مطالعات  

هوشبری   دانشجویان  نظر  از  شد  انجام  جراحی  تکنولوژی 

مهمترین عوامل موثر در وضعیت آموزش بالینی مربی و محیط  

و   مربی  جراحی  تکنولوژی  دانشجویان  دیدگاه  از  و  آموزشی 

 را   بالینی  آموزش  برخورد با دانشجو بود و در مجموع وضعیت

 .  ( 17)  نمودند توصیف مطلوب نسبتاَ

عوامل    یبررسعنوان    تحت  یاالعه مط  در  همکاران  و  یعیرب

بر   و   یپرستار  انی دانشجو  ینیبال  یهامهارت   یریادگی موثر 

  براساس   که  داد  نشان  آمده  دست  به  نتایج.  ددندا  انجام  ییماما
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 یریادگی   کنندهلیتسه  عوامل  جمله  از  مختلف،  مطالعات

مرب  ان،ی دانشجو  ینیبال  یهامهارت  دانشجو،    یارتباط    فراهم و 

  ،ینیبال  یهامهارت تجربه    یبرا  انیمرب  توسط  طیمح  بودن

آموزش مسئول  ان،یمرب  یعلم  یتجارب  و    انیمرب  تیاحساس 

  ی ریادگی   بازدارندهجمله عوامل    از   وبود    ماریتوجه به حقوق ب

بخش،    ،ینیبال  یهامهارت  در  استرس    در   یمرب  تذکروجود 

  پرسنل،   توسط   دانشجو  تی حما  عدم  پزشکان،  و  پرسنل  حضور

  امکانات   وجود  عدم   بخش،  در  دانشجو پرسنل، تراکم    ییخوتند

شناخت   مداوم بررسی    (.18)  بود  بخش  در موجود،  وضعیت 

ارتقاجهت  نقاط قوت و اصالح نقاط ضعف   کیفیت   ءبهبود و 

اصلی و  که در این رابطه عنصر    باشدضروری می  آموزش بالینی

ایده  آینده  هایبرنامه   گشایراه و  دانشجویاننظرات    است   های 

مشکالت    . (19) بررسی  زمینه  در  تحقیقات  انجام  علیرغم 

بودن   متفاوت  به  توجه  با  کشور،  سراسر  در  بالینی  آموزش 

سیستماساتید و  دانشجویان  واحد  ،  هر  در  آموزشی  های 

مرکز   هر  در  بالینی  آموزش  مشکالت  بررسی  دانشگاهی، 

آموزش به طور مجزا و در فواصل زمانی کوتاه ضروری به نظر  

مطالعات  می این  از  حاصل  نتایج  بکارگیری  که  چرا  رسد؛ 

آموزش می کمی  و  کیفی  سطح  ارتقای  در  بسزایی  نقش    تواند 

   .(20) بالینی داشته باشد

مطالعات انجام شده در این زمینه در داخل کشور، اکثریت  

پرستار دانشجویان  روی  استبر  شده  انجام  ا  .ی  ینکه  حال 

محیط در  هوشبری  و  جراحی  تکنولوژی  کاری    دانشجویان 

متفاوت از پرستاری از جمله ارتباط نزدیک با جراح و بیماران  

های شدید و ارتباط نزدیک با پرسنل تکنولوژی  دیدگیبا آسیب

جراحی قرار دارند که الزم است مورد توجه قرار گیرد. بنابراین 

ب توجه  به با  عنایت  با  و  بالینی  آموزش  موضوع  اهمیت  ه 

دانشجویان   در  زمینه  این  در  شده  انجام  مطالعات  محدودیت 

دانشکده    تکنولوژی جراحی و هوشبری به خصوص دانشجویان

پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، این مطالعه با هدف  

تسهیل  عوامل  یادگیری  تعیین  بازدارنده  و  ی  هامهارتکننده 

بالینی از دیدگاه دانشجویان تکنولوژی جراحی و هوشبری این 

عملکرد   بهبود  در  نتایج  است  امید  گردید.  طراحی  دانشکده 

   بالینی دانشجویان موثر واقع شود.

 

 ها مواد و روش 
در   رفسنجان  پیراپزشکی  دانشکده  در  توصیفی  مطالعه  این 

پژوهش   انجام  1398سال   جامعه  همان  پژوهش  نمونه  و    شد 

هوشبری    بوده و  تکنولوژی جراحی  دانشجویان  کلیه  که شامل 

بر    8و    6،  4های  ترم  روش    103مشتمل  به  که  بودند  نفر 

 سرشماری انتخاب شدند.   

کننده و  آوری اطالعات، پرسشنامه عوامل تسهیلابزار جمع

که   بود  تنظیم گردید  براساسبازدارنده  قبلی  (.  2،22)  مطالعات 

های رشته  در استفاده جهت)   جزئی  اصالحات انجام این ابزار با

تنظیم هوشبری(  و  جراحی  روایی تکنولوژی  شاخص   شد. 

با تنظیم پرسشنامه محتوایی و نظر  از استفاده شده   اساتید 

رشته هوشبری  کارشناسان  و  تکنولوژی جراحی  پرستاری،  های 

  90تا   درصد  80کننده و بازدارنده بین مل تسهیلدر سواالت عوا

  درصد   80تا    درصد  70و نسبت روایی محتوایی آن بین    درصد

پیوستگی درونی   شاخص محاسبه طریق  از پایایی بود و ضریب

روی    های راهنمـا بـرهاستفاده شد. ابتدا مطالعـ (کرونباخآلفای )

هوشبریدانشجوی    20 و  جراحی  و    تکنولوژی  گرفت  انجام 

هرهسپس   درونی  ضریب    مبستگی  از  استفاده  با  پرسشنامه 

ایـن  کرونباخآلفای  شد.  عوامل    تعیین  قسمت  در  ضریب 

عوامل    0/ 90  بالینی  یهامهارت   یادگیری  بازدارنده قسمت  و 

   .بود 92/0 بالینی یهامهارت  یادگیریننده کتسهیل

اول   بخش  بود.  بخش  سه  شامل  پرسشنامه  سواالت  این 

آغاز  (...)سن، جنس، مقطع تحصیلی و  سوال  7دموگرافی که با  

 شد. 

آموزش  سوال در مورد عوامل تسهیل  33بخش دوم   کننده 

  مربی   سوال(، ارتباط  8)  مربیان  یهاویژگی های  بالینی در حیطه

  سول(، ارتباط   3)   بیمار   و  دانشجو   ارتباط  سوال(،  8)  دانشجو  با
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رضایت  1)   پرسنل  و  دانشجو   در   قوانین  از  دانشجو  سوال(، 

 از  دانشجو  ( و رضایت2)  بیمارستان  سوال(، امکانات  5)  بخش

  2)   بخش  در  مربی  و  پرسنل  توسط  هامهارت   آموزش  نحوه

 بود.  سوال(

سوال در مورد عوامل بازدارنده داشت که    28بخش سوم   

  و   مربی  ارتباط  ،(سؤال1)  مربیان  هایویژگی  هـایحیطـه  در در

  ، )سـؤال   7)  پرسنل  و  دانشجو  ارتباط  ،(سؤال  1)  دانشجویان

  ، (سؤال  6)   بخش   در  قـوانین  وجـود  از  دانشـجو  رضایت

  و   پرسنل  توسط  هامهارت   آموزش  نحوه  از  دانشجو  رضایت

رضایت  (سؤال  5)  بخش  در  مربی   ارائه   نحوه  از  دانشجو  و 

ای  مقیاس درجه  براساسبود. سواالت    خواهد (  سوال  8)   دروس

 ( امتیازبندی شد.  1، تا کامال مخالفم= 5)کامال موافقم=   لیکرت

ها به این ترتیب بود که پژوهشگر با  آوری دادهروش جمع

صورت   به  پیراپزشکی  دانشکده  مسئولین  از  اجازه  کسب 

به   ورود  شرایط  و  پژوهش  اهداف  تشریح  ضمن  حضوری 

پرسشنامه دانشجویان،  رضایت  بر  مبنی  و    مطالعه  تکمیل 

آوری گردید. جهت رعایت مالحظات اخالقی، کد اخالق  جمع 

رفسنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه  پژوهش  در  اخالق  کمیته  از 

داده تحلیل  تجزیه  برای  و  گردید  نرماخذ  از    SPSSافزارها 

و   22نشخه   مطلق  فراوانی  توزیع  )جدول  توصیفی  آمار  و 

آمار و  مقایسه  استنباطی نسبی(  دیدگاه   برای  نمره    میانگین 

و جراحی  تکنولوژی    عوامل   مورد  در  هوشبری  دانشجویان 

آزمون    یهامهارت   یادگیری  بازدارنده  و  کنندهتسهیل از  بالینی 

 د. دار تلقی گردی معنی >05/0P-Value  مستقل استفاده شد وتی

 

 ها یافته 

  45  و  جراحی  تکنولوژی  دانشجوی  58  مطالعه  این  در

با  .  نمودند   شرکت   8  و  6  ،4  هایترم   در   هوشبری  دانشجوی

دختر در این دو رشته بیشتر  دانشجویان  توجه به اینکه پذیرش  

بودهدانشجویان  از     رشته   دو  هر  در  دانشجویان  اکثریت  ،پسر 

  درصد   7/66  تکنولوژی جراحی ودانشجویان    از  درصد  7/70)

  را   رشته  تغییر  سابقه   و  بودند  دختر(  هوشبری  دانشجویان  از

جراحی    رشته  دانشجویان   سنی  میانگین.  نداشتند تکنولوژی 

 میانگین.  بود  99/16±14/1  آنان  معدل  میانگین  و  69/0±64/20

  معدل   میانگین  و   36/21±1/ 11  هوشبری   رشته  دانشجویان  سنی

 . بود  49/16±22/1 آنان

تسهیل  پژوهش  نتایج عوامل  حیطه  دردر    با   رابطه  کننده 

 مناسب  دانشجویان، ارتباط  داد اکثریت  نشان  مربیان  هایویژگی

جراحی  و   پرسنل  با  مربی تکنولوژی  گروه  در  را    6/58)  بیمار 

ارتباط  درصد  57/ 8)  ( و هوشبریدرصد ( و همچنین در زمینه 

است   این  بیانگر  دانشجو  با  در  مربی  دانشجویان  اکثریت  که 

ارائه  تکنولوژی  گروه   مربی   طرف  از  مناسب  بازخورد  جراحی، 

اعتماددرصد  50)  دانشجو  به هوشبری  و    دانشجو   به  مربی   ( 

زمینهدرصد  6/55) در  و  بیمار  (  و  دانشجو  اکثریت    ارتباط 

توجه گروه  نیاز   و  حقوق  به  دانشجویان،  در    تکنولوژی   بیمار 

را  درصد  51/ 1)  گروه هوشبری( و در  درصد  4/53)   جراحی  )

 اند.  مطرح نموده 

بیانگر این  پرسنل    و  دانشجو  ارتباط  نتایج پژوهش در زمینه 

  های مراقبت  فرصت  نمودن است که اکثریت دانشجویان ، فراهم

( و  درصد  51/ 7)  جراحی   تکنولوژی  از بیمار در گروه  پرسـتاری

نمودهدرصد  6/35)   هوشبری بیان  را  در  (  و  رضایت    زمینهاند 

رعایت ضوابط اکثریت دانشجویان،    دانشجو از قوانین در بخش

بالینی محیط  در  گروه  اخالقی    4/53)   جراحی  تکنولوژی  در 

 اند.  ( راگزارش نمودهدرصد  1/51)  ( و هوشبریدرصد

زمینه در  بیمارستان  همچنین  دانشجویان   امکانات  اکثریت 

  40)  کتابخانه بیمارستان  از  جراحی، استفاده   تکنولوژی  در گروه

دردرصد هوشبری  و    تهیـه   برای  کافی  بودجه  گرفتن   نظر  ( 

اند و  ( را مطرح نمودهدرصد 6/27)  جدید هایکتاب و مجـالت

زمینه آموزش    در  نحوه  از  دانشجو  توسط   هامهارت رضایت 

  به   امور   اکثریت دانشجویان، واگذاری   پرسنل و مربی در بخش

( و  درصد  2/55)  جراحی  تکنولوژی   گروهدر    دانشجویان  عهده

 اند.  ( را مطرح نمودهدرصد 7/46)  هوشبری
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در   پژوهش  نتایج بازدارنده  عوامل  حیطه    با   رابطه  در 

نشان  مربیان  هایویژگی اساتید  اکثریت  و  دانشجویان،   داد 

جراحی  مفرط  خستگی تکنولوژی  گروه  در  را    8/36)   مربی 

اند و در زمینه  مطرح نموده ( را  درصد 0/20)  ( و هوشبریدرصد

 بیمار  دانستن  ارتباط مربی با دانشجو اکثریت دانشجویان ارجح

  50)  مربی در گروه تکنولوژی جراحی  توسط  دانشجو  به  نسبت

 اند.  ( را مطرح نموده درصد  8/57)  ( و هوشبریدرصد

پرسنل بیانگر این    و  دانشجو  نتایج پژوهش در زمینه ارتباط

اکثریت   که  تنداست    بودن   مزاج  عصبی  و  خویی  دانشجویان 

تکنولوژی جراحی  پرسنل   ( و هوشبری درصد  8/36)  در گروه 

( و در زمینه رضایت دانشجو از قوانین در بخش درصد  7/46)

دانشجویان اکثریت  که  است  این    جراحی،   تکنولوژی  بیانگر 

و  درصد   1/42)  بخش  در   استراحت  عدم  و  وقت  کمبود  )

( را مطرح  درصد  9/48)  هاای بخشهوشبری مناسب نبودن فض

   .اندنموده

نحوه    براساس از  دانشجو  زمینه رضایت  در  پژوهش  نتایج 

مهارت  این  آموزش  بیانگر  بخش  در  مربی  و  پرسنل  توسط  ها 

فراهم تکنولوژی جراحی،  دانشجویان  اکثریت  که    نکردن   است 

هوشبری  درصد  1/42)  بیمار  از  مراقبت  در  خالقیت  زمینه و   )

( و در زمینه  درصد 2/62) کردن  سؤال از  دانشجو واهمه و ترس

دروس ارائه  نحوه  از  دانشجو  که    رضایت  است  این  بیانگر 

های تئوری پروسیجرها نسبت  توجه به جنبه  اکثریت دانشجویان

( و  درصد  4/40)   به عملی در بخش در گروه تکنولوژی جراحی 

 (. 1،2)جدول   اند( را مطرح نمودهدرصد 6/55)  هوشبری
 

 بالینی  هایمهارت   یادگیری کنندهتسهیل  عوامل مورد در دانشجویان موافق پاسخ نسبی و مطلق فراوانی توزیع -1جدول

 کننده تسهیل  عوامل
  موافق پاسخ فراوانی

 دانشجویان تکنولوژی جراحی 

  موافق پاسخ فراوانی

 هوشبری  اتاق دانشجویان 

 مربیان  یهاویژگی 

 آموزشی  امور  پیشرفت در مربیان  عملی   و آموزشی  تجارب

 بالینی   آموزشی امور  در مربیان مسئولیت احساس

 مجرب  مربیان بکارگیری  و استخدام 

 بیمار   و پرسنل با مربی مناسب  ارتباط 

 دانشجو  یادگیری نیازهای  به مربی بودن آگاه

 مربیان  آموزشی  توان

 مربیان   برای خدمت ضمن  آموزشی های دوره کارگیری به

 بالینی  عملکرد با جدیدالورود  مربیان آشنایی

28 (3/48 ) 

27 (6/46 ) 

21 (2/36 ) 

34 (6/58 ) 

28 (3/48 ) 

26 (8/44 ) 

20 (5/34 ) 

26 (8/44 ) 

17 (8/37 ) 

14 (1/31 ) 

19 (2/42 ) 

26 (8/57 ) 

15 (3/33 ) 

16 (6/35 ) 

15 (3/33 ) 

20 (4/44 ) 

 دانشجو  با  مربی ارتباط 

 مربی  توسط  بالینی عملکرد  تجربه برای محیط نمودن  فراهم

 مشکل  با شدن روبرو موقع   در مربی  توسط  دانشجو از حمایت

 دانشجو  به مربی  طرف از مناسب بازخورد ارائه

 دانشجو  به  مربی  اعتماد

 مربی   نبودن مزاج عصبانی و  تندخو

 دانشجو  به  مربی پاسخ  نبودن  متکبرانه

 مربی   جانب از حمایت و  امنیت احساس

 مربی   و دانشجو بین   نزدیک و  گرم  ارتباط 

24 (4/41 ) 

23 (7/39 ) 

29 (0/50 ) 

27 (6/46 ) 

26 (8/44 ) 

27 (6/46 ) 

28 (3/48 ) 

27 (6/46 ) 

18 (0/40 ) 

12 (7/26 ) 

10 (2/22 ) 

25 (6/55 ) 

18 (0/40 ) 

16 (6/35 ) 

12 (7/26 ) 

22 (9/48 ) 

 بیمار   و دانشجو ارتباط 

 بیمار  نیاز و حقوق به  توجه

 دانشجو  به  بیمار طرف از مناسب بازخورد ارائه

 بیمار  نبودن عصبانی و  خو  تند

31 (4/53 ) 

27 (6/46 ) 

18 (0/31 ) 

23 (1/51 ) 

20 (4/44 ) 

19 (2/42 ) 

 ( 6/35) 16 ( 7/51) 30 ازبیمار  پرسـتاری هایمراقبت  فرصت نمودن  فراهم پرسنل  و دانشجو ارتباط 

  از دانشجو رضایت

 بخش  در  قوانین

 مشکل  با شدن   روبرو  موقع در دانشجویان  دیگر توسط  دانشجو حمایت

 بالینی  هایمحیط در  اخالقی ضوابط رعایت

 بخش  در حضور کافی  زمان  مدت

 بخش   در وقت کمبود احساس عدم 

 بیمار  از  مراقبت   در مشکل   حل  فرایند از  استفاده

22 (9/37 ) 

24 (4/41 ) 

22 (9/37 ) 

18 (0/31 ) 

21 (2/36 ) 

18 (0/40 ) 

20 (4/44 ) 

17 (8/37 ) 

16 (6/35 ) 

13 (9/28 ) 

 ( 0/40) 18 ( 4/22) 13 جدید  هایکتاب  و مجـالت   تهیـه برای کافی بودجه گرفتن  نظر در بیمارستان  امکانات
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 ( 7/26) 12 ( 6/27) 16 بیمارستان  کتابخانه  از  استفاده

  نحوه از دانشجو رضایت

  توسط هامهارت   آموزش

 بخش  در  مربی و  پرسنل

 دانشجویان  برای آموزشی هایفرصت ایجاد

 دانشجویان  عهده به  امور واگذاری 

 پاسخ  و پرسش  فرصت ایجاد

 آموزشی  کنفرانس  برقراری

 پرستاری  مختلف  هایمهارت   تکــرار  فرصــت ایجــاد

 بهداشتی  تیم  از  عضوی  عنوان  به آموزشی  هایکالس در شرکت

22 (9/37 ) 

32 (2/55 ) 

28 (3/48 ) 

22 (9/37 ) 

23 (7/39 ) 

23 (7/39 ) 

16 (6/35 ) 

21 (7/46 ) 

11 (4/24 ) 

14 (1/31 ) 

17 (8/37 ) 

13 (9/28 ) 

 

 بالینی هایمهارت  یادگیری بازدارنده  عوامل مورد در دانشجویان موافق پاسخ نسبی  و مطلق فراوانی توزیع -2 جدول

 بازدارنده  عوامل  
  موافق پاسخ فراوانی

 دانشجویان تکنولوژی جراحی 

  موافق پاسخ فراوانی

 هوشبری  اتاق دانشجویان 

 ( 0/20) 9 ( 8/36) 21 مربی   مفرط خستگی اساتید   و مربیان هایویژگی 

 ( 8/57) 26 ( 0/50) 29 مربی   توسط دانشجو  به نسبت  بیمار  دانستن ارجح  دانشجو  با  مربی ارتباط 

 پرسنل  و دانشجو ارتباط 

 پرسنل  توسط دانشجو  حمایت عدم 

 پرسنل  بودن مزاج  عصبی  و خویی   تند

 دانشجو  به  پرسنل طرف از مناسب بازخورد ارائه عدم 

 پرسنل  و  دانشجو بین  نزدیک  و گرم  ارتباط  عدم 

 دانشجو  به  پرسنل متکبرانه پاسخ 

 دانشجو  به پرسنل  اعتماد عدم 

 آموزشی  هایکنفرانس برقراری  در هابخش مسئولین همکاری عدم 

9 (8/15 ) 

21 (8/36 ) 

12 (1/21 ) 

16 (1/28 ) 

14 (6/24 ) 

17 (8/29 ) 

18 (6/31 ) 

13 (9/28 ) 

21 (7/46 ) 

17 (8/37 ) 

12 (7/26 ) 

14 (1/31 ) 

11 (4/24 ) 

19 (2/42 ) 

  قوانین از دانشجو رضایت

 بخش  در

 بخش   در استرس وجود

 ها بخش   فضای نبودن  مناسب

 بخش  در پرسنل مختص  دستورالعمل  فقدان

 بخش  در استراحت   عدم   و وقت کمبود

 آموزشی  هایکتابچه کمبود

 ها همکالسی به  هاآموخته  انتقال  عدم 

12 (1/21 ) 

21 (8/36 ) 

21 (8/36 ) 

24 (1/42 ) 

19 (3/33 ) 

19 (3/33 ) 

14 (1/31 ) 

22 (9/48 ) 

22 (9/48 ) 

21 (7/46 ) 

11 (4/24 ) 

12 (7/26 ) 

  نحوه از دانشجو رضایت

  توسط هامهارت   آموزش

 بخش  در  مربی و  پرسنل

 بخش  پرسنل طرف از  رضایت عدم  حس  انتقال

 کردن  سؤال  از  دانشجو  واهمه و ترس 

  در   الزم   هایمهارت  و   دانش   بکارگیری   برای   مناسب   فرصت  ایجاد

 تنهایی  دانشـجوبه  توسط بیمار از   مراقبت

 بخش  در  پروسیجرها کلیه  انجام  اجازه  عدم 

 بیمار  از  مراقبت   در  خالقیت  زمینه نکردن فراهم

22 (6/38 ) 

23 (4/40 ) 

21 (8/36 ) 

19 (3/33 ) 

24 (1/42 ) 

16 (6/35 ) 

28 (2/62 ) 

12 (7/26 ) 

14 (1/31 ) 

11 (4/24 ) 

  نحوه از دانشجو رضایت

 دروس  ارائه

 عملی   و نظری دروس  بین   زمانی فاصله

 روزنبودن مطـابق و  تئـوری هـای آموختـه  بـودن کم

 بخش  در علمی   به نسبت  پروسیجرها تئوری جنبه به  توجه

 های بخش در دانشجو  زیاد تعداد

 ترم  طول در  عملی و  تئوری دروس  بودن توأم 

 تئوری  و عملی   هایکالس در دانشجویان  تعداد ازدیاد

 عمل   اتاق  دانشجوی عنوان  به  ضعف احساس

 عمل  اتاق   در کار انجام  به  دانشجو عالقه  عدم 

18 (6/31 ) 

21 (8/36 ) 

23 (4/40 ) 

16 (1/28 ) 

19 (3/33 ) 

12 (1/21 ) 

17 (8/29 ) 

7 (3/12 ) 

22 (9/48 ) 

15 (3/33 ) 

25 (6/55 ) 

14 (1/31 ) 

11 (4/24 ) 

17 (8/37 ) 

21 (7/46 ) 

15 (3/33 ) 

 

نظر از  و    مقایسه  همچنین  نمره  معیار میانگین  انحراف 

و  دیدگاه جراحی  تکنولوژی    مورد   در  هوشبری  دانشجویان 

کننده  عوامل به    یهامهارت   یادگیری  بازدارنده  و  تسهیل  بالینی 

عوامل  جز در  پرسنل  و  دانشجو  -02/0Pبا  کنندهتسهیل   ارتباط 

Value=  بقیه موارد اختالف معنی دار آماری وجود نداشت  در 

(05 /0P-Value> 3( )جدول .) 
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 بالینی  یهامهارت  یادگیری بازدارنده و تسهیلکننده  عوامل مورد  در هوشبری دانشجویان تکنولوژی جراحی و میانگین نمره دیدگاه  مقایسه -3 جدول

 
 گيری نتيجه بحث و  

 وضعیت و مشکالت  مورد در متعددی هایپژوهش

 بنابر که است  شده  انجام دانشجویان دیدگاه از  بالینی آموزش 

  دیده ها  آن  در هاییتفاوت و هاشباهت  پژوهش محیط شرایط

  موثر  عامل  مهمترین  مربی   حاضر،  مطالعه  نتایج  براساس.  شودمی

  و   هوشبری   رشته  دو   هر  دانشجویان  دیدگاه  از   بالینی  آموزش  در

  ارائه   دانشجو،  و  مربی  ارتباط  حیطه  در.  بود   جراحی  تکنولوژی

  به   مربی  اعتماد  و  دانشجو  به  مربی   طرف   از  مناسب  بازخورد

  دیدگاه   از  کنندهتسهیل  عوامل  مهمترین   ترتیب  به   دانشجو

 توسط  شده  انجام  مطالعه  در.  بود  رشته  دو  هر  دانشجویان

 بخش 4 در  بالینی آموزش وضعیت که همکاران  و  زادههادی

 امکانات  بیمار،   و   دانشجو با پرسنل همکاری مربیان، عملکرد

 شد، بررسی بالینی ارزشیابی سیستم و بالینی محیط تجهیزات و

  دیدگاه  از مربیان عملکرد داد نشان آمده دست به نتایج

 پایین، سطح در پرسنل همکاری خوب، سطح در دانشجویان

 بالینی ارزشیابی نحوه و متوسط سطح در تجهیزات  و امکانات

  دانشجویان  از  درصد 50 حاضر مطالعه در .بود متوسط سطح در

  ( 21) .دانستند   موثر  را  دانشجو  به  مربی  طرف  از  بازخورد  ارائه

 به   مربی  نقش  بالینی،  آموزش  با  مرتبط  عوامل  مهمترین  از  یکی

  در   تاثیر   این  است  دانشجویان  توانمندی   در  موثر   عامل  عنوان

  همکاران  و  قربانیان  مطالعه در  دانشجو   نمودن   کارامد   و  یادگیری

(.  22)  است  گرفته  قرار  تایید  مورد  حاضر  مطالعه  با  همسو  نیز

  و   یادگیری  بهبود  باعث  بالین  بخش  در  دانشجو  به  مربی  اعتماد

  دانشجویان   حاضر  مطالعه  در  که.  شودمی  دانشجو  عملکرد

  تکنولوژی   دانشجویان  از  بیشتر  را   دانشجو  با  برخورد   هوشبری

 نتایج  زمینه  این  در  که  دانستند  موثر  بالینی  آموزش  در  جراحی

Henderson  اعتماد  عدم  داد  نشان  حاضر مطالعه  نتایج  خالف   بر  

(.  3،22) است بوده بازدارنده عامل مهمترین عنوان به دانشجو به

  دانشجو   بین  زیاد  سنی  اختالف   دلیل   به   شاید  نتایج  در  اختالف 

 .  باشد شده دانشجو نارضایتی باعث که  باشد مربی و

 کارها  علمی  هایجنبه  به   توجه  دروس،  ارائه  نحوه  حیطه  در

  و   نظری  دروس  بین  زمانی  فاصله  است،  بیشترها  آن   عملی  تا

  دیدگاه   که  هوشبری  دانشجو  عنوان  به  ضعف  احساس  و  عملی

 و   فردغفوری  زمینه  این  در.  بود   گروه  دو  هر  در  دانشجویان

 بین  ناهماهنگی  جمله  از  متنوع  مشکالت  وجود  همکاران

  آموزش   اهداف  به  دستیابی  موانع  را  بالینی  کار  و  نظری  دروس

  بین   ایفاصله  یک  نیز  Williamsمطالعه    در(.  23)  داندمی  بالینی

  کمبود   دلیل   به   که   است   داشته  وجود   بالینی  و   نظری   آموزش 

 ابعاد عوامل
 نتیجه آزمون هوشبری  رشته تکنولوژی جراحی رشته 

 معیار  انحراف میانگین  معیار  انحراف میانگین  تی مستقل 

 کننده تسهیل

 مربیان  یهاویژگی 

 دانشجو  با  مربی ارتباط 

 بیمار   و دانشجو ارتباط 

 پرسنل  و دانشجو ارتباط 

 بخش  قوانین از دانشجو رضایت

 بیمارستان  امکانات

 هامهارت   آموزش نحوه از دانشجو رضایت

91/3 

12/4 

88/3 

86/3 

71/3 

23/3 

68/3 

66/0 

64/0 

63/0 

75/0 

82/0 

32/1 

73/0 

93/3 

89/3 

93/3 

42/3 

77/3 

52/3 

65/3 

66/0 

72/0 

66/0 

07/1 

66/0 

27/1 

73/0 

91/0 

09/0 

71/0 

02/0 

67/0 

26/0 

82/0 

 بازدارنده 

 مربیان  یهاویژگی 

 دانشجو  با  مربی ارتباط 

 پرسنل  و دانشجو ارتباط 

 بخش  قوانین از دانشجو رضایت

 هامهارت   آموزش نحوه از دانشجو رضایت

 دروس  ارائه نحوه از دانشجو رضایت

56/3 

52/3 

27/3 

43/3 

50/3 

47/3 

90/0 

03/1 

90/0 

82/0 

87/0 

82/0 

44/3 

82/3 

38/3 

60/3 

74/3 

57/3 

98/0 

88/0 

69/0 

67/0 

80/0 

66/0 

53/0 

13/0 

51/0 

27/0 

16/0 

51/0 
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  مؤسسات   و  بالین  محیط  میان  هماهنگی فقدان  بالینی،  هایمحیط

  عملکرد   درسی، ریزی  برنامه  مربیان،  نقش  وضوح   عدم   آموزشی،

 (.  24)  است شده گزارش کارکنان و مربیان نقش بالینی،

 عصبانی  و  تندخویی  دانشجو،  و  پرسنل  بین  ارتباط  زمینه  در

  در   هابخش   مسئولین  همکاری  عدم   و  پرسنل   بودن  مزاج

  از   بازدارنده  عوامل  مهمترین  آموزشی  هایکنفرانس  برقراری

  در   مریدی  ارتباط  این  در .  بودند  دانشجویان  گروه  دو  هر  دیدگاه

 پاسخ  و  دانشجو  با  پرسنل  نامناسب  برخورد  خود  مطالعه

 بودن  مزاج  عصبانی  و  خو  تند  و  دانشجو  به  پرسنل  متکبرانه

  خود   به  بازدارنده   عامل  عنوان  به  را  درصد  بیشترین  پرسنل

  به   را   دانشجو  به  اعتماد  عدم  همکاران  و   .( 21)   داد  اختصاص

  این   .(3،21)   است  کرده  ذکر  حیطه  این  در  عامل  مهمترین  عنوان

  در   دانشجو  خطای  برابر  در  پرسنل   که  باشد  دلیل  این  به  شاید

  خود   مطالعه  قربانیان در  همچنین.  باشند  جوابگو   باید   بیمار  قبال

  یادگیری   منظور  به  مناسب  بازخورد  با  بالینی  آموزش   محیط

  که   آموزشی  فضای  و  اندکرده   ارزیابی  مهم  دانشجویان  بالینی

  باعث   تواندمی   کند  احترام  و  آرامش  احساس   آن  در  دانشجو

  کیفیت   همچنین  .(17)  شود  بالین  کار  به  دانشجو  عالقمندی

  بالین   حیطه  در  دانشجو  با  برخورد   حیطه  در  نامناسب  آموزشی

 یعنی  باشد،   درمان  و  آموزش  بین  فاصله  وجود   دلیل  به  تواندمی

 (. 21)  ندارد وجود خوبی درک پرسنل و دانشجو بین

  رضایت   بیمارستانی  امکانات  حیطه  در  حاضر  پژوهش  در

  خود   مطالعه   در  نیز  میرزابیگی.  بود   باالیی  حد   در  دانشجویان

  مطالعه   در(.  25)   کنندمی  بیان   مطلوب  حد   در  را   امکانات

  پرسنل   کردند  بیان  پژوهش  واحدهای  درصد   92  هم،  عظیمی

  بر   کارورزی  محل  تجهیزات  و  امکانات  همچنین  و  درمانی

 (. 11)  دارد تاثیر بالینی آموزش  کیفیت

  و   پرسشنامه   روش  به  هاداده   آوریجمع   و  کم   نمونه  حجم

 به  .بود  حاضر  مطالعه  هایمحدودیت  جمله  از  خودگزارشی

 نسبی رضایت نشانگر حاضر پژوهش نتایج کلی طور

 پیراپزشکی  دانشکده در بالینی آموزش وضعیت از دانشجویان

 مراقبت ارائه اصلی عنصر بالینی، صالحیت که آنجا از ذال است،

 به مستمر صورت به باید  آموزشی  ریزان  برنامه لذا است، کیفی

  .نمایند تالش ضعف نقاط  تعدیل و  قوت   نقاط تقویت منظور

 دیدگاه دانشجویان از بالینی آموزش کنندهتسهیل حیطه ترینمهم

 معیارهای و هاویژگی تکنولوژی جراحی و هوشبری، هایرشته

 در تواندمی استاد نقش دهدکهمی  نشان این و بود اساتید خوب

تجربه مناسب محیط یک ایجاد  یهامهارت  در مثبت جهت 

 ریزیبرنامه لذا. باشد مهم  بسیار  امور آموزشی پیشرفتو  عملی

کم  اساتید مداوم هایآموزش و مجرب  اساتید کارگیری برای به 

 . نماید برطرف را مشکالت آموزشی و هاخالء تواند می تجربه

 

 تشکر و قدردانی 

علوم   فناوری  و  تحقیقات  معاونت  از  بدینوسیله دانشگاه 

رفسنجان  این  در  کنندهشرکت  دانشجویان  تمام  و  پزشکی 

   .داریم را  تشکر و  تقدیر کمال پژوهش

 

 تأیيدیه اخالقی 

اخالق  مطالعه   این کد    IR.RUMS.REC.1398.031  با 

 . است رفسنجان پزشکی علوم دانشگاه مصوب

 

 تضاد منافع 

 گونه تعارض منافعی در پژوهش حاضر وجود ندارد. هیچ

 

 سهم نویسندگان 

مفهوم   طالقانیعصمت   اول(  و )نویسنده  تحقیق  سازی، 

نهایی و  ویراستاری  طبق بررسی،  بر  مقاله  اصالح  مقاله،  سازی 

داوران   نوروزی  ؛درصد  30کامنت  دوم(    مجید  )نویسنده 

بررسی  مفهوم  و  تحقیق  صادقی   ؛درصد  20سازی،    تابنده 

مفهوم  سوم(  بررسی  )نویسنده  و  تحقیق    ؛ درصد  20سازی، 

داده   صیادی  احمدرضا تحلیل  مسئول(  و  چهارم  ها، )نویسنده 

نهایی و  کامنت  ویراستاری  طبق  بر  مقاله  اصالح  مقاله،  سازی 

 درصد.   30داوران  
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 حمایت مالی 

پزشکی   علوم  دانشگاه  مالی  حمایت  با  پژوهش  این 

 رفسنجان انجام شده است.  
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Abstract 
Introduction: The quality of clinical education requires that students' ideas can guide 

for future program. The aim of this study was to determine the facilitation and 

inhibiting factors of clinical skills learning from the viewpoint of surgical technology 

and anesthesia students of Rafsanjan University of Medical Sciences. 

Methods: In this descriptive study, 104 students of 4th, 6th and 8th semesters of 

surgical and anesthesiology technology were selected through census sampling. Data 

gathering tools, demographic information, and a 61-item questionnaire about 

facilitating and inhibiting factors were effective on learning clinical skills. Data were 

analyzed using SPSS software and descriptive statistics and inferential statistics using 

independent t-test and P-Value<0.05 was considered significant.   

Results: The results showed that in the area of educator characteristics, good educator-

patient relationship with staff and patient is the most important facilitating factor, and in 

the field of teacher-student communication, providing appropriate feedback from the 

instructor to the student and the teacher-student confidence are the most important 

factors, respectively. It was facilitating from the perspective of both groups of students. 

In terms of the relationship between staff and students, the temperament and anger of 

the staff were the most important deterrents from the viewpoint of both group. 

Conclusion: The most important area of facilitating clinical education from the students 

'point of view was good teachers' characteristics. Therefore, it is recommended to 

employ experienced teachers and continuous training of inexperienced instructors. 
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