
 باليني از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل  های  آموزشبررسي چالش

 3، فریبا هاشمي2، محمدعلي سليماني1فهيمه نوروزی

موزش آ تيوضع مستمر ی. بررسدباشیم یترين روش آموزش در علوم پزشکيادگيري و كسب مهارت در بالين بيمار مطلوب :مقدمه

 يهاچالش یسحاضر با هدف برر شپژوه لذادهد. یه مائموجود ار يهاچالش و رفع در جهت شناخت ياطالعات سودمند ینيبال

 انجام شد. 1394در سال  نيقزو یاتاق عمل در دانشگاه علوم پزشک انيدانشجو دگاهياز د ینيآموزش بال

ن پرسشنامه اي. ردنداز طريق تکميل پرسشنامه شركت ك اتاق عمل انينفر از دانشجو 80طعی، مق -مطالعه توصيفی نيدر ا: کار روش

-یم یبررس یابيرزشاو  یآموزش طيبرخورد با دانشجو، مح ،یمرب ،یآموزش يهااهداف و برنامه طهيح 5را در  ینيآموزش بال تيوضع

 شد.  تجزيه و تحليل  22SPSSنرم افزار در ها كرد. داده

نفر( مرد  18صد )در 5/22نفر( زن و  62درصد ) 5/77سال و  32/24 ± 82/4ميانگين و انحراف معيار سن دانشجويان  :یافته ها

ا بها ن حيطهه بين ايهاي آموزش بالينی دانشجويان نشان داد كهاي مختلف چالشبودند. نتايج در خصوص بررسی متغييرها با حيطه

آموزشی  يط(، محp ،753/0=r=001/0(، برخورد با دانشجو )p ،733/0=r=001/0(، مربی )p ،830/0=r=001/0اهدف آموزشی )

(001/0=p ،654/0=r( و ارزشيابی )001/0=p ،711/0=r .رابطه مستقيم و معنادار گزارش شد )طهيدر ح لشچا زانيم نيشتريب 

 بود. (75/8  ±  09/2ی )ابينظارت و ارزش طهيمقدار مربوط به ح نيو كمتر (81/20 ± 16/4ی )آموزش يهااهداف و برنامه

 دگاهيداز  ینيلآموزش با طهيح نيزتريچالش برانگ یآموزش يهااهداف و برنامه طهيكه ح دادنشان  جينتا: بحث و نتيجه گيری

 نيدوتر را د يترشيوجه بت رسد متوليان امر آموزش باالخص مربيان بالينی بايد. بر اين اساس به نظر میرودیبه شمار م انيدانشجو

  .دارندمبذول  انيدانشجو يبرنامه كارآموز

 ها، دانشجوچالش ،ینيآموزش بال: کلمات کليدی
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