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رضايت مندی دانشـجويان مرحلـه فيزيوپاتولوژی       
از کارگاه های برگزار شـده در مرکز مهارت های بالينی دانشـگاه علوم 

پزشکی مشهد در نيم سال دوم ٨٦-٨٥

زهرا موفقي، حميده وحيد، مصطفي داستاني، نازنين كرمي فر، 
مهدي رضا عماد زاده، حسين شباهنگ 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي، مرکز مهارت هاي بالينی

آگاهى دانشجويان براى بررسى وضعيت آموزش، يافتن نقاط قوت و ضعف، و ارتقاى كيفيت آموزش بسيار ضروري است. 
آموزش مهارت هاي باليني، براى اولين بار در نيمسال دوم 85-86 به عنوان بخشى از واحد عملي درس نشانه شناسي دانشجويان 
ــگاه علوم پزشكي، مشهد در نظر گرفته شد. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان رضايت مندى  ــكى مرحله فيزيوپاتولوژى دانش پزش

دانشجويان از كارگاه هاى عملى برگزارشده، انجام شد. 

ــته بود كه نظر  ــوال بس ــوال باز و 12 س ــه س ــتمل بر س ــنامه اى مش ابزار جمع آورى اطالعات در اين مطالعه توصيفى، پرسش
ــجويان جمع آورى نمود.  ــوزش، تمرين، نظارت و تاثير كارگاه در تغيير نگرش دانش ــه  نظم كارگاهها، آم ــجويان را در زمين دانش
ــجو كه در كارگاه هاي احياي قلبي- عروقي، مهارت هاى ارتباطى، مهارت هاى بالينى پايه و معاينه  ــنامه ها توسط 66 دانش پرسش

فيزيكي شركت كرده بودند، به طور جداگانه تكميل گرديد. مجموعا 316 پرسشنامه جمع آورى شد.

ــتن اجازه تمرين (89٪) و در عين حال كمترين  ــجويان مربوط به نظم كارگاه ها (89٪) و داش ــترين ميزان رضايت دانش بيش
رضايت مندى به مؤثر بودن نظارت اساتيد بر تمرين آن ها و ارائه بازخورد مناسب (67٪) مربوط مي گرديد. رضايت دانشجويان 
در مجموع (80٪) بوده و تفاوت بين اساتيد معني دار (p<0/0001) بود. اطالعات به دست آمده از پاسخ دانشجويان به سواالت 
ــت اكثر دانشجويان (74٪) براي افزايش فرصت يادگيري و تمرين در واحد مهارت هاي باليني پايه و تداوم  باز، بيانگر درخواس

اين آموزش ها در بخش هاي باليني و درمانگاهي مي باشد. 

ــن مهارت ها، و تفاوت معنى دار ميان  ــاس نياز زياد آنها براى يادگيرى عملى اي ــجويان بيانگر احس رضايت مندى باالى دانش
اساتيد حاكى از ضرورت گزينشي بودن اساتيد برگزار كننده اين كارگاه ها مي باشد.

رضايت مندى، آموزش عملى، مركز مهارت هاى بالينى
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مــقـــــدمــــه:
ــب صالحيت  ــي كس يادگيري مهارت هاى بالينى يكي از اجزاي اساس
باليني بوده و در سال هاى اخير به طور فزاينده اي مورد توجه و تاكيد قرار 
گرفته است، به گونه اي كه در دهه 1990 بسيارى از كشور هاى پيشرفته، 
ــى در اين راستا در كوريكولوم آموزش پزشكى و سيستم  تحوالتي اساس
ــيس مركز مهارت هاي  ارائه خدمات بالينى خود ايجاد نمودند (1). با تاس
ــهد، آموزش بخشي از مهارت هاي  ــگاه علوم پزشكي مش باليني در دانش
ــب واحد عملي درس  ــجويان مرحله فيزيوپاتولوژى، در قال باليني دانش
نشانه شناسي به اين مركز انتقال يافت. در نيمسال دوم 85-86 كارگاه هاي 
ــي- ريوي، مهارت هاى ارتباطى، مهارت هاى بالينى پايه  عملي احياي قلب
ــرايط استريل و پانسمان، رگ گيري و تزريقات وريدى،  (اصول كار در ش
ــيون و ساكشن)، سمع صداهاى قلبى و  تزريقات غير وريدى، اكسيژناس
ــتان و اورولوژى (معاينه بيضه و پروستات)، مجموعا به  ريوى، معاينه پس
مدت 20 ساعت به صورت گروه هاي كوچك در مركز مهارت هاي باليني 

برگزار شد و گواهي پايان دوره به دانشجويان اعطا گرديد. 
ــت كه سياست گذاري و تصميم گيري در باره استراتژي هاي  بديهي اس
ــي بايد مبتني بر شواهد پژوهشي قوي و مرتبط باشد (2). بررسي  آموزش
رضايت مندي دانشجويان از برنامه هاي آموزشي ارائه شده باعث مي شود 
كه ديدگاه دريافت كنندگان اصلي خدمات آموزشي در ارزيابي برنامه هاي 
ارائه شده، لحاظ گردد. مطالعات نشان مي دهد كه گاهي بين خواسته ها و 
ــجويان فاصله وجود داشته، رضايت آن ها الزاما در راستاي  نيازهاي دانش
ايجاد بهترين فرصت هاي يادگيري قرار نمي گيرد (3). از اين رو، بررسي 
ــجويان مي تواند در كنار مطالعات ديگري كه  ــا و انتظارات دانش ديدگاه ه
ــرار مي دهد، اطالعات  ــي را مورد توجه ق ــي روش هاي آموزش اثربخش
ــاي كيفيت خدمات  ــرات و ارتق ــت برنامه ريزي تغيي ــدي را در جه مفي
ــي در اختيار مسوولين قرار دهد. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان  آموزش
ــده در مركز  ــاى عملى برگزارش ــجويان از كارگاه ه ــدى دانش رضايت من

مهارت هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي مشهد، انجام گرديد.

روش كـــــار:
ــك مطالعه توصيفى مقطعي بوده و جمعيت هدف آن  تحقيق حاضر ي
را دانشجويان پزشكي مرحله فيزيوپاتولوژي تشكيل مي دهند. ابزار جمع
 آورى اطالعات پرسشنامه  پژوهشگر ساخته اى مشتمل بر سه سوال باز و 
12 سوال بسته با مقياس چهار درجه اى ليكرت بود كه از بسيار خوب تا 

ــد و نظر دانشجويان را در رابطه با  ــيارضعيف از 1تا 4 نمره گذارى ش بس
ــر كارگاه در تغيير  ــيابي و نيز تاثي ــم كارگاه ها، آموزش، تمرين، ارزش نظ
ــجويان جمع آورى نمود. روايي پرسشنامه به روش محتوا و  نگرش دانش
ــاخ تاييد گرديد (r= ٪91). نمونه گيري به  ــي آن به روش آلفا كرونب پاياي
ــماري صورت گرفته و 66 دانشجو كه در كارگاه هاي احياي  شيوه سرش
ــى پايه و معاينات  ــوي، مهارت هاى ارتباطى، مهارت هاى بالين قلبي- ري
ــنامه را جداگانه  ــركت كرده بودند، در خاتمه هر كارگاه پرسش باليني ش
ــبت به تكميل پرسشنامه توجيه  ــجويان در ابتدا نس تكميل نمودند. دانش
ــد كه پاسخ هاي دقيق آن ها مي تواند تاثيرات  گرديدند و به آن ها تاكيد ش
ــد.  ــته باش ــي داش مثبتي از نظر كمي و كيفي در برنامه ريزي هاي آموزش
مجموعا از تعداد 450 پرسشنامه توزيع شده، تعداد 316 پرسشنامه جمع

ــه روش آمار  ــرم افزار Jump ب ــتفاده از ن ــد و داده ها با اس  آورى گردي
ــه  ــي مورد تحليل قرار گرفت.  آزمون آناليز واريانس براي مقايس توصيف
ــاتيد مختلف مورد استفاده قرار  ــده توسط اس ــب ش ميانگين نمرات كس

گرفت.

نــتــــايـــــج:
ــر (39٪) آقا بودند.  ــجويان خانم و 26 نف ــر (61٪) از دانش ــل نف چه
دانشجويان بيش از همه از نظم كارگاه ها (89٪) رضايت داشتند. در زمينه 
ــتفاده بهينه از وقت با برنامه ــاتيد دانشجويان به ترتيب از: اس تدريس اس
ــي 85٪، تناسب بحث ارائه شده   ريزي صحيح 86٪ ، بيان اهداف آموزش
ــجويان 84٪، نمايش انجام صحيح مهارت با استفاده از شبيه با نياز دانش
ــتند.   ــي 79٪ رضايت داش ــوري و عمل ــب تئ ــق مطال ــاز 83٪، تلفي  س
ــتند 89٪ ، از كافي بودن فرصت  ــجويان از اينكه اجازه تمرين داش دانش
ــك خود 74٪ و از نظارت  ــن براي اطمينان از دقت و صحت تكني تمري
موثر استاد بر فعاليت دانشجو و ارائه بازخورد مناسب 67٪ راضي بودند. 
ــته بود در آن ها انگيزه بيشتري را  ــجويان اين كارگاه ها توانس به نظر دانش
ــاس  ــراي مطالعه و فعاليت ايجاد نموده (77٪)، و موجب تقويت احس ب
ــووليت حرفه اي و اخالقي در قبال بيمار گردد (84٪). رضايت كلي  مس
ــد.                  گردي ــبه  محاس  ٪80 ــده  ش ــزار  برگ ــاي  كارگاه ه از  ــجويان  دانش
ــه طور معني داري  ــاتيد ب ــجويان به تفكيك اس ميزان رضايت مندي دانش
(p< 0/0001) متفاوت بود. يكي از سواالت باز پرسشنامه از دانشجويان 
خواسته بود كه با انتخاب يك نمره از 20-0 به هر يك از كارگاه ها نمره 
بدهند. ميانگين نمرات هر كارگاه از 10/5 تا 19/8 متغير بوده و ميانگين 
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ــه اين نمرات 16 بود. نكته  قابل توجه اينكه باالترين و پايين مجموع
ــد كه  ــه كارگاه احياي قلبي- ريوي مربوط مي ش ــن نمرات، هر دو ب  تري

توسط اساتيد مختلفي برگزار شده بود. 
ــنهادات  ــف كارگاه ها و نيز نظرات و پيش ــكات قوت و ضع ــن ن مهمتري
ــجويان به وسيله دو سوال باز در خاتمه پرسشنامه سوال شد. (٪74)  دانش
49 نفر از دانشجويان در كارگاه مهارت هاي باليني پايه از كم بودن وقت 
ــاتيد در  گله مند بوده تداوم فرصت يادگيري و تمرين را تحت نظارت اس
ــتار شده بودند. در كارگاه مهارت هاي  درمانگاه و بخش هاي باليني خواس
ــابهي  ــاير كارگاه ها مجموعا 13 نفر تقاضاي مش ارتباطي 15 نفر و در س
ــات آموزش  ــجويان افزايش امكان ــر از دانش ــا 36 نف ــتند. مجموع داش
ــه طوالني بودن  ــورد از آنها با توجه ب ــرده بودند كه 19 م ــت ك درخواس
ــد. در كارگاه  ــي صندلي مربوط مي ش ــا، به تعداد ناكاف ــاعت كارگاه ه س
مهارت هاي ارتباطي دانشجويان ضمن اينكه از برخورد محترمانه برگزار
ــده را  ــكر كرده بودند، 21 نفر از آنها مطالب ارائه ش  كنندگان كارگاه تش
جديد، مفيد و كاربردي توصيف كرده و تداوم و تكرار اين كارگاه را در 
ــار تماس خواهند  ــوزي و كارورزي كه عمال با بيم ــع باالتر كارآم مقاط

داشت، تقاضا كرده بودند.

بــــــحـــــث:
ــجويان از كارگاه هاي  ــت آمده، رضايت دانش ــا توجه به نتايج به دس ب
ــيار زياد طبقه ــده در مركز مهارت هاي باليني، زياد تا بس عملي برگزار ش
ــاي باليني پايه،  ــي از اين كارگاه ها از قبيل مهارت ه ــود. برخ  بندي مي ش
ــتين  مهارت هاي ارتباطي و كارگاه عملي احياي قلبي- ريوي براي نخس
ــمي دانشجويان پزشكي مورد توجه قرار گرفته  بار در برنامه آموزش رس
ــاد آن ها براي  ــاس نياز زي ــي از احس ــجويان مي تواند ناش ــال دانش و اقب
ــال 1381 در مركز  ــابهي در س ــد. مطالعه مش يادگيري اين مهارت ها باش
ــز (4) انجام گرديد. اين  ــكي تبري ــگاه علوم پزش مهارت هاي باليني دانش
مطالعه نيز كه رضايتمندي باالي دانشجويان را از كارگاه هاي عملي مركز 
ــر ضرورت توجه به  ــان داده بود، مويد ديگري ب ــاي باليني نش مهارت ه
يادگيري در محيط شبيه سازي شده ي مركز مهارت هاي باليني و به عبارت 
ــمي آموزش پزشكي        ــان مدارانه" (5) در برنامه رس ديگر "كارآموزي انس

مي باشد. 
ــاتيد مختلف، بخصوص  ــجويان از اس ــاوت معني دار رضايت دانش تف
ــد،        ــورت درون گروهي نيز كامال معني دار مي باش ــه تفاوت ها به ص اينك

مي تواند نشان دهنده اين موضوع باشد كه به كارگيري گزينشي اساتيدي 
كه عالقمندي و فرصت بيشتري براي همكاري با مركز مهارت هاي باليني 
ــمگيري در ارتقاي  ــت كه مي تواند به تنهايي نقش چش دارند، اقدامي اس

كيفيت آموزش داشته باشد.
ــا را در ايجاد تغيير نگرش  ــجويان همچنين اين دوره از كارگاه ه دانش
ــي و اطالعات  ــه عمدتا به داده هاي كم ــي كردند. اين يافت ــق ارزياب موف
ــنامه هاي مربوط به  ــواالت باز پرسش ــخ دانشجويان به س حاصل از پاس
ــجويان در  ــوط مي گردد. يكي از دانش ــاي ارتباطي مرب كارگاه مهارت ه
ــت" مهمترين نكته مثبت اين بود كه به  ــنامه خود چنين نوشته اس پرسش
ــد كه مهمترين مسئله در پزشكي بيمار  ــجوي پزشكي اطالع داده ش دانش
ــت نه بيماري". تكرار زياد جمالتي از اين قبيل عالوه بر كاربرد فعل  اس
خبري "اطالع داده شد" توسط اين دانشجو مي تواند يادآوري بر اين مهم 
باشد كه در رويكرد اجزا نگر پزشكي رايج، كليت وجود انسان تا حدود 
ــه و آموزش مهارت هاي ارتباطي به عنوان  زيادي مورد غفلت قرار گرفت
يكي از اساسي ترين ابعاد مراقبت از بيمار (6) و اقدامات ديگري در اين 
راستا بايد به صورت جدي تري مورد توجه قرار بگيرد. تكرار اين كارگاه
 ها در مراحل باالتر تحصيل، همانطور كه توسط 15 نفر از دانشجويان نيز 
ــيابي عملي براي  ــه بود، به همراه نظارت و ارزش ــورد توجه قرار گرفت م

يادگيري رفتار ضرورت دارد. 
نيري (2001) معتقد است: اگر قرار است كه به وسيله يادگيري، رفتار 
ــت. اين  ــا يادگيري مفاهيم جديد و تعميم آنها كافي نيس ــر كند، تنه تغيي
ــود، دانشجويان بايد با برنامه  يادگيري بايد در موقعيت جديد آزمايش ش
ــم عملي و تئوري ارتباط برقرار كنند،  ــزي عملي براي خود بين مفاهي ري
ــپس از آن تجربه ياد بگيرند، آن را با اطالعات  برنامه را اجرا كنند، و س
ــن فكر كردن و عمل كردن ارتباط برقرار  ــوري خود ارتباط دهند، و بي تئ
ــي تاثير اين كارگاه ها بر رضايت مندي بيماران، سنجش و  كنند(7). بررس
لحاظ نمودن متغير رضايت مندي بيماران در ارزشيابي بخش هاي باليني 
ــاتيد در اين خصوص،  ــتياران و اس ــز آموزش دس ــتان ها، و ني و بيمارس

راهكارهاي ديگري هستند كه مي توانند در اين راستا مفيد باشند. 
ــجويان شركت كننده در كارگاه مهارت هاي باليني پايه ضمن  اكثر دانش
ــن مهارت ها در مركز  ــري و تمرين اي ــتر براي يادگي تقاضاي وقت بيش
ــاتيد در  ــن آموزش ها را تحت نظارت اس ــي، تداوم اي ــاي بالين مهارت ه
ــكي پيش از اين براي فرا  ــده اند. دانشجويان پزش ــتار ش درمانگاه خواس
گرفتن مهارت هاي باليني پايه به دوره هاي بسيج دانشجويي يا هالل احمر 

رضايت مندی دانشجويان مرحله فيزيوپاتولوژی       
از کارگاه های برگزار شده در مرکز مهارت های بالينی دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد در نيم سال دوم ٨٦-٨٥
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ــاعت  مراجعه مي كردند و از اين رو ارائه اين آموزش ها به مدت 8 س
در مركز مهارت هاي باليني، اگرچه با اقبال زياد دانشجويان همراه بود، با 
اين حال با توجه به اين كه آموزش در محيط شبيه سازي شده، تنها مقدمه 
ــدن يك  ــود و نه جايگزين آن ، اضافه ش ــوب مي ش آموزش باليني محس
دوره كارآموزي درمانگاهي به كارگاه هاي آموزش مهارت هاي باليني پايه 

در مركز مهارت هاي باليني، ضروري به نظر مي رسد(8). 
ــايي نيازها و  ــد گام موثري جهت شناس ــنجي مي توان مطالعات نظرس
انتظارات دانشجويان باشد. اين قبيل مطالعات به صورت مداوم و مقطعي 
در مركز مهارت هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي مشهد تكرار گرديده و 
ــوولين و برنامه ريزان آموزشي منعكس مي گردد. به اميد آنكه  نتايج به مس
ــل از اين گونه مطالعات  ــنهادي و انتقادي حاص اطالعات و داده هاي پيش
بتواند عنوان مكانيسم با ارزشي براي پويايي سيستم بوده، مبنايي صحيح 
و مبتني بر شواهد را براي تصميم گيري و برنامه ريزي تغييرات در راستاي 

ارتقاي اثربخشي خدمات آموزشي فراهم نمايد. 

تشكـر و قـدرداني:
ــكر و قدرشناسي خود را  در پايان برخود الزم مي دانيم كه مراتب تش
ــاب آقاي دكتر  ــي جن ــي دريغ معاونت محترم آموزش ــاي ب از حمايت ه
ــكي  ــعه آموزش پزش ــان، مديريت محترم مركز مطالعات و توس درخش
ــوي بزاز و نيز زحمات بسيار  جناب آقاي دكتر مكارم و آقاي دكتر موس
ــركار خانم دكتر نازنين  ــاد همكاران عزيز در مركز مهارتهاي باليني س زي
كرمي فر، جناب آقاي سليماني و خانم ها بخارائيان و اكبري اعالم نماييم. 
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