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زمينه و هدف :ارزيابي محيط آموزش باليني بايد به عنوان جزء جداييناپذير يک محيط آموزشي مطلوب مد نظر قرار گيرد .بر اين اساس ،مطالعه حاضر با
هدف ارزيابي محيط آموزشي دستياران دانشگاه علوم پزشكي شيراز در جهت اعتباربخشي گروههای آموزشي طي سالهای  7393-99انجام شد.
روش كار :اين مطالعه از نوع تركيبي بود و در دو فاز به اجرا در آمد .نمونه آماری مطالعه را  24دستيار تخصصي داخلي تشكيل دادند .فاز اول پژوهش به
صورت كمي با استفاده از پرسشنامه  )Dutch Residency Educational Climate Test( D-RECTو فاز دوم به صورت كيفي با استفاده از
مصاحبه نيمه ساختار يافته از همان گروه هدف انجام شد .روايي صوری پرسشنامه ،با استفاده از نظر  2متخصص آموزشي و پايايي آن به وسيله ضريب
 )α = 4/94( Cronbach's alphaمورد تأييد قرار گرفت .دادهها با استفاده از همبستگي  Pearsonو آزمون  Independent tدر نرمافزار SPSS
تجزيه و تحليل گرديد.
يافتهها :يافتهها نشان داد كه بين حيطههای نقش استادان ،آموزش رسمي ،هدايت و ارزيابي و پيگيری و تصميمگيری برای درمان بيمار همبستگي معنيداری
وجود داشت .بيشترين ميزان همبستگي به حيطه آموزش رسمي و پيگيری و تصميمگيری برای درمان بيمار ( )P = 4/447و كمترين ميزان همبستگي به نقش
استادان و آموزش رسمي ( )P = 4/449اختصاص داشت .نقاط قوت در تحليل كيفي شامل برگزاری منظم كالسها و گزارش صبحگاهي و برنامهريزی منظم
بود و از نقاط ضعف شناسايي شده ميتوان به بازبيني محيط آموزشي ،حجم بسيار كار درماني ،كشيکهای زياد ،عدم وقت كافي برای مطالعه مباحث تئوری و
عدم توجه به مهارتهای تخصصي اشاره نمود.
نتيجهگيري :نتايج نشان داد كه مديران گروههای آموزشي بايد با توجه به مطلوب نبودن همكاری و كار گروهي در گروه ،گامهايي در جهت بهبود ارتقای
كيفيت آموزش بردارند.
كليد واژهها :ارزيابي ،دستيار ،محيط آموزشي ،آموزش باليني ،اعتباربخشيD-RECT ،
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مقدمه

دوره سيزدهم شماره چهارم

ارتباط است ( .)6برای ارتقای كيفيت محيط آموزشي به

زندگي و رفتار آدمي بر اساس يادگيری ميباشد و انسان در

خصوص محيط آموزش باليني ،برنامههای آموزشي در هر

طول عمر از طريق آن ،شايستگيهای الزم را به دست ميآورد

سطح و مقطع تالش ميكند تا خود را به استانداردهای مطلوب

و با يادگيری الگوهای رفتاری ،نسبت به محيط اطراف خود

و تعريف شده برای هر فعاليت ياددهي و يادگيری نزديک

سازگاری كسب ميكند .يادگيری ،بخش عمدهای از رفتار و

نمايد كه اين موضوع در رتبهبندی دانشگاهها و بهتازگي

واكنش فرد را در برميگيرد (.)7

اعتباربخشي گروههای آموزشي ،مورد تأكيد و توجه قرار گرفته

يكي از انواع يادگيری ،تعامل بين استاد و دانشجو است كه

است .كيفيت آموزشي در محيطهای باليني ،با توجه به

منجر به تغييرات رفتاری به نسبت دايمي و پايدار دانشجو در

استانداردهای اعتباربخشي سنجش ميگردد كه اين امر به

سه حيطه دانش ،مهارت و نگرش ميشود .اين توافق به طور

صورت قابل مشاهده و عملياتي صورت ميپذيرد .يكي از

گسترده در بين استادان علوم پزشكي وجود دارد .اثرات محيط

ابزارهای تشخيصي برای اندازهگيری محيط و فضای آموزشي،

آموزشي (آكادميک و باليني) ،از جمله تعيين كنندههای مهم

كيفيت آموزش است.

نگرش ،دانش ،مهارت ،پيشرفت و رفتارهای دانشجويان

در اين راستا ،روشهای مختلفي برای ارزيابي محيط

ميباشد ()8؛ چرا كه جو و محيط حاكم بر آموزش ،عامل

آموزش باليني استفاده ميشود كه ميتواند دستيابي به يک

تعيين كنندهای در ايجاد انگيزه برای يادگيری است و اين

محيط آموزشي مطلوب را ميسر نمايد و بايد جزء جدا نشدني

عامل ،باعث بروز رفتارهای منجر به يادگيری بهتر و پيشرفت

برنامههای آموزشي قرار گيرد .پرسشنامه

تحصيلي دانشجويان ميگردد ( .)3فدراسيون جهاني آموزش

D-RECT

( )Dutch Residency Educational Climate Testاز

پزشكي ( World Federation for Medical Educationيا

ابزارهای مورد استفاده برای ارزيابي محيط آموزشي ميباشد كه

 ،)WFMEمحيط آموزشي را به عنوان يكي از حيطههای

در سالهای اخير برای سنجش محيط باليني دستياری مورد

ارزشيابي برنامههای آموزش پزشكي مورد تأكيد قرار داده

استفاده قرار گرفته است .اين پرسشنامه برای اولين بار در

است (.)9

مركز تحقيقات آموزش روانشناسي آمريكا مورد استفاده قرار

امروزه ،محيط آموزش باليني به طور وسيعي به عنوان محيط

گرفت .سپس توسط بور بازبيني شد و نشان داد كه يک محيط

كليدی برای آموزش دانشجويان پزشكي پذيرفته شده است و

آموزشي مطلوب ،مجموعهای از كار ،آموزش و توجه به

به آنها كمک ميكند تا بتوانند آموزش تئوری را با عملكرد در

نيازهای دستياران است( .)1اين پرسشنامه بيشتر جنبههای

بالين پيوند دهند .البته در اين بين ،متغيرهای بسيار زيادی بر

كمي را مورد بررسي قرار ميدهد .همچنين ،برتریهای زيادی

روی آموزش باليني تأثير ميگذارد (.)2

نسبت به پرسشنامه و الگوهای مطرح شده قبلي مانند زود

به منظور سنجش محيط آموزش باليني ،عوامل مختلفي بر

رسيدن به جواب ،بررسي جنبههای بيشتری از محيط آموزش،

محيط آموزشي تأثيرگذار ميباشد كه شامل كيفيت برنامه

توانايي در بررسي مسايل روانشناسي و اختصاصي بودن برای

آموزشي ،نحوه آموزش ،توجه به يادگيری و دانشجوياني است

دستياران دارد .بر اين اساس ،مطالعاتي در زمينه محيط آموزش

كه به عنوان عمل كننده از دانشگاه فارغالتحصيل ميشوند .در

باليني صورت پذيرفت.

اين بين ،تأثير برنامه آموزشي ميتواند از طريق كيفيت محيط

نتايج پژوهش حيدری هنگامي و همكاران نشان داد كه

آموزشي تأمين شود و موفقيت محيط آموزشي با موفقيت

محيط آموزشي بخشهای باليني اصلي ،از ديدگاه دانشجويان

آكادميک و رضايتمندی از برنامه آموزشي به طور مثبتي در

خوب بود .با اين وجود ،مشكالت قابل توجهي در همه
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موغلي و همكاران

بررسي محيط آموزشي دستياران بر اساس پرسشنامه...

حيطههای مورد مطالعه وجود داشت ( .)2نتايج مطالعه سالجقه

را احساس نمودند كه به منظور ارزيابي محيط آموزشي در

و همكاران نشان داد كه بر اساس پرسشنامه ACLEEM

گروه داخلي ،اعتباربخشي آن انجام گرفت و نظرات دستياران

( Ambulatory care learning education environment

گروه داخلي در خصوص محيط آموزشي با استفاده از

 ،)measureارزيابي دستياران از محيط آموزشي درمانگاهي

پرسشنامه  D-RECTتحليل شد تا بتوان برای بهبود كيفيت

مناسب نيست (.)9

آموزشي گام برداشت.

نتايج پژوهش فوالدی و همكاران كه بر اساس مدل

با وجود مطالعات بسيار پيرامون محيط آموزشي در مورد

Dundee Ready Education Environment ( DREEM

دانشجويان پزشكي ،آموزش دستياران چندان مورد بررسي قرار

 )Measureانجام شد ،نشان داد كه فضای حاكم بر بخشهای

نگرفته است و همچنين ،منابع موجود درباره شواهد پژوهشي

باليني در دانشگاه ،با گرايش منفي و نامطلوب ارزيابي گرديد.

آموزش دستياران در همه زمينهها اندک است .بنابراين ،با توجه

بنابراين ،توجه بيشتر به فضای آموزشي در رعايت اصول

به اهميت مسايل آموزشي در مقطع دستياری به ويژه محيط

طراحي و ايجاد فضای مناسب آموزشي برای يادگيری بهتر

آموزشي ،جمعآوری شواهد پژوهشي امری ضروری به نظر

دانشجو ،ضروری است ( .)74نتايج پژوهش سلطاني

ميرسد .بر اين اساس ،هدف از انجام پژوهش حاضر ،تعيين

عربشاهي و كوهپايهزاده حاكي از آن بود كه در بررسي

وضعيت موجود محيط و فضای حاكم بر گروه داخلي در

ديدگاه استادان در مورد جو آموزشي بخشهای باليني اصلي

بيمارستانهای آموزشي (نمازی و شهيد فقيهي) ،تحليل نقاط

بيمارستانهای آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايران بر اساس

ضعف و قوت آنها و دستيابي به بهرهوری مناسب فراگيران

پرسشنامه تغيير يافته  ،DREEMكمترين امتياز مربوط به

برای به حداكثر رساندن دانش و مهارت الزم بود كه بر طبق

بخش داخلي و عامل آن برقراری ارتباط نامناسب بين استاد و

اين هدف ،سه سؤال زير مطرح شد.

فراگيران بود كه محيطي توأم با اضطراب ايجاد ميكرد .از آنجا
كه اين مدل برای تغيير آموزش مناسب است ،ميتوان با مقايسه
ديدگاه فراگيرنده و استاد و برنامهريزی برای رفع مشكل در
بخش داخلي ،اقدام مؤثری را انجام داد ( .)77نتايج مطالعه
ديگری كه توسط سلطاني عربشاهي و همكاران صورت
گرفت ،نشان داد كه اگرچه محيط آموزشي بخشهای باليني در
دانشگاه با گرايش مثبت و به نسبت مطلوب (در بخشهای
داخلي و كودكان) ارزيابي شد ،اما توجه بيشتر استادان به
رعايت اصول طراحي آموزشي و ايجاد فضای مناسب آموزشي
به منظور يادگيری بهتر دانشجو ،ضروری به نظر ميرسد (.)78
برای اعتباربخشي گروههای آموزشي ،سياستگذاران
دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سالهای اخير با توجه به جو
رقابتي در سطح كشور و بينالمللي ،نياز شديدی به توسعه
دانش و مهارت ،ارتقای كيفيت آموزش ،افزايش بهرهوری و
جهتگيری راهبردی توانمندسازی فراگيران در سطوح مختلف
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آيا مطلوبيت ابعاد مختلف محيط آموزشي از ديدگاه
دستياران در حد معنيداری است؟
آيا ابعاد مختلف محيط آموزشي از ديدگاه دستياران ارتباط
معنيداری دارد؟
نقاط قوت و ضعف محيط آموزشي از ديدگاه دستياران
چيست؟

روش كار
مطالعه حاضر از نوع تركيبي ( )Mix methodبود و به
روش پيمايشي انجام شد .جامعه آماری پژوهش را كليه
دستياران تخصصي گروه داخلي

( 24نفر) دانشگاه علوم

پزشكي شيراز تشكيل دادند .نمونههای آماری با استفاده از
نمونهگيری سرشماری و بر اساس نظر متخصصان 24 ،نفر از
دستياران بخش داخلي بودند (كه به دليل تعداد كم ،كل جامعه
آماری بود) .اين مطالعه در دو فاز اجرا شد .فاز اول به صورت

دوره سيزدهم شماره چهارم
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كمي با استفاده از پرسشنامه  D-RECTو فاز دوم به صورت

در ادامه كار ،پرسشنامه بومي شده  D-RECTتوسط

كيفي با استفاده از تحليل محتوا نتايج حاصل از مصاحبه نيمه

محقق به صورت حضوری توزيع گرديد .پرسشنامهها بدون

ساختار يافته از همان گروه هدف انجام شد.در اين نوع

نام بود و به دستياران در مورد محرمانه بودن پاسخها اطمينان

مصاحبه سواالت كلي و باز مي باشد كه به منظور تكميل نتايج

داده شد .دادهها پس از جمعآوری ،با استفاده از آزمون

حاصل از پيمايش و رفع مشكالت احتمالي ناشي از پرسشنامه

( Independent tبرای تعيين مطلوبيت هر يک از ابعاد محيط

كمي ،مصاحبه كيفي نيمه ساختار يافته بعمل آمد تا ضمن تاييد

آموزشي به صورت جداگانه) و همبستگي Pearson

و تكميل نتايج حاصل از پيمايش ،به نقاط ضعف و قوت ابعاد

(بين حيطههای پنجگانه) در نرمافزار آماری  SPSSنسخه 87

محيط آموزشي و انتقادات سازنده در اين خصوص پرداخته

( )version 21, SPSS Inc., Chicago, ILمورد تجزيه و

شود .برای تأييد روايي صوری پرسشنامه ،از نظرات 2

تحليل قرار گرفت.

متخصص آموزشي بهره گرفته شد .همچنين ،برای سنجش
پايايي ،پرسشنامه مورد نظر به صورت آزمايشي بين  84نفر از

يافتهها

شركت كنندگان در يكي از كارگاههای آموزشي مركز مطالعات

تعداد دستياران گروه داخلي 24 ،نفر بود كه از اين تعداد،

و توسعه آموزش پزشكي شيراز توزيع گرديد كه در نهايت،

 32نفر به سؤاالت پاسخ دادند .درصد موافق و مخالف هر

پايايي آن با استفاده از ضريب = 4/94( Cronbach's alpha

 )αمورد تأييد قرار گرفت .پرسشنامه بومي شده

گويه به همراه ميانگين و انحراف معيار آن در جدول  7ارايه
گرديد .نتايج جدول  7نشان داد كه بيشترين ميانگين ،مربوط

 D-RECTشامل  83سؤال در  2حيطه همكاری و كار

به گويه  87بود ( )3/91 ± 4/22و بيان نمود كه جلسات

گروهي ،نقش استادان ،آموزش رسمي ،هدايت و ارزيابي،

گزارش صبحگاهي به صورت منظم برگزار شد .همچنين،

پيگيری و تصميمگيری جهت درمان بيمار بود كه بر اساس

كمترين ميانگين به گويه  )7/22 ± 4/97( 77اختصاص داشت.

مقياس ليكرت (كامالً موافقم =  ،9موافقم =  ،3مخالفم =  8و
كامالً مخالفم =  )7نمرهدهي شد.
جدول  :7ميزان ارزيابي دستياران در حيطههای پنجگانه
حيطه

گويهها
گويه  :2پزشكان ،پرستاران و ساير حرفههای بهداشتي در بخش
به صورت هماهنگ با يكديگر كار ميكنند.

همكاری و كار

گويه  :74اختالف نظر استادان در درمان بيماران ،به صورت مثبت

گروهي

در گروه به بحث گذاشته ميشود.
گويه  :9همكاری مناسبي بين ما و دستياران گروههای مختلف
وجود دارد.
گويه  :77كارهايي كه بر عهده من گذاشته ميشود ،با اهداف

آموزش رسمي

آموزشي دوره مطابقت دارد.
گويه  :84برنامههای آموزشي گروه با نيازهای يادگيری من منطبق
ميباشد.

ميانگين ±

درصد مخالف

درصد موافق

16/3

83/1

8/74 ± 4/62

22/3

97/1

8/32 ± 4/18

63/8

36/2

8/72 ± 4/26

12/4

82/4

7/22 ± 4/97

14/3

89/1

انحراف معيار

8/42 ± 4/22
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گويه  :71دستياران اغلب قادر به شركت در فعاليتهای آموزشي

28/6

91/9

8/91 ± 4/28

28/6

91/9

8/36 ± 4/22

50/0

50/0

3/91±4/22

38/9

61/6

8/14 ± 4/29

63/8

36/2

8/82 ± 4/16

68/8

31/2

8/42 ±7/47

28/6

91/9

8/39 ± 4/91

گويه  :76استادان در صورت نياز هميشه در دسترس هستند.

50/0

50/0

8/44 ± 7/47

گويه  :72استادان نسبت به دستياران با احترام رفتار ميكنند.

81/4

13/4

8/97 ± 4/12

72/9

27/6

8/91 ± 4/61

68/8

31/2

8/42 ± 4/29

67/7

32/9

8/36 ± 4/18

زمانبندی شده بخش هستند.
گويه  :88جلسات گزارش صبحگاهي از جهت آموزش دستياران
مفيد ميباشد.
گويه  :87جلسات گزارش صبحگاهي به صورت منظم برگزار
ميگردد.
گويه  :72فعاليتهای آموزشي طبق برنامهريزیهای انجام شده
برگزار ميشود.
گويه  :79استادان فعاالنه در آموزش دستياران مشاركت دارند.
گويه  :73استادان وقت كافي برای توضيح درباره مشاورهها
اختصاص ميدهند.
گويه  :79عالقه استادان به آموزش ،در افزايش انگيزه من در
نقش استادان

فراگيری كمک ميكند.

گويه  :83استادان بخشهای مختلف فوق تخصصي گروه در
جلسات گزارش صبحگاهي به صورت منظم شركت دارند.
گويه  :78امكان پيگيری روزانه بيماران بستری برای دستيار وجود
دارد.
پيگيری و

گويه  :9استادان توضيح كافي برای تصميمگيریهای بالينيشان

تصميمگيری

ارايه ميدهند.

برای درمان بيمار

گويه  :8به طور معمول در جلسه گزارش صبحگاهي ،بايد
گزارشي از عملكرد و علل تصميمگيریها در ارتباط با بيماراني كه

72/9

27/6

8/99 ± 4/13

بستری نمودهام ،به گروه ارايه دهم.
گويه  :2اغلب استادان تاريخچه بيمار مرا بررسي ميكنند.
گويه  :7نظارت كافي بر عملكرد اينجانب توسط استادان انجام
ميشود و مورد ارزشيابي قرار ميگيرم.
گويه  :3استادان مرا در چگونگي مديريت بيماران مشكل ،هدايت
هدايت و ارزيابي

و راهنمايي ميكنند.
گويه  :6مهارتهايي همچون كار گروهي و رفتارهای حرفهای من
توسط استادان مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
گويه  :1در طول ساعاتي كه در راند هستم ،نسبت به نقاط قوت و
ضعفم از استادان بخش بازخورد مناسب را دريافت ميكنم.

83/1

16/3

8/29 ± 4/17

81/4

13/4

8/23 ± 4/62

39/8

62/2

8/62 ± 4/11

27/9

92/6

8/27 ± 4/62

28/6

91/9

8/28 ± 4/62

بر اساس دادههای جدول  ،8درصد موافقت دستياران در

كه حيطههای آموزش رسمي و نقش استادان در رده دوم و

حيطه هدايت و ارزيابي 12/9 ،بود كه بيشترين درصد را در

حيطه پيگيری و تصميمگيری جهت درمان بيمار و همكاری و

مورد دستيابي به محيط آموزشي مطلوب كسب كرد؛ در حالي

كار گروهي به ترتيب در ردههای بعدی قرار گرفت و درصد
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مخالفت دستياران در حيطه همكاری و كار گروهي 91/9 ،بود

رسمي ،نقش استادان و هدايت و ارزيابي ،بيشترين مخالفت را

كه بيشترين مخالفت را نسبت به حيطههای ديگر داشت و پس

به خود اختصاص داد.

از آن ،پيگيری و تصميمگيری جهت درمان بيمار ،آموزش
جدول  :8نظرات مخالف و موافق دستياران در خصوص محيط آموزشي
همكاری و كار گروهي

حيطهها

آموزش رسمي

نقش استادان

هدايت و ارزيابي

پيگيری و تصميمگيری جهت درمان بيمار

نظرات دستياران
موافق (درصد)

28/6

13/1

13/1

17/7

12/9

مخالف (درصد)

91/9

86/3

86/3

82/9

87/7

در پاسخ به سؤال اول پژوهش (آيا مطلوبيت ابعاد مختلف

( .)P > 4/447بهترين ميانگين نمره مطلوبيت محيط آموزشي

محيط آموزشي از ديدگاه دستياران در حد معنيداری است؟)،

را حيطه هدايت و ارزيابي ( )8/69و كمترين ميانگين را حيطه

يافتههای جدول  3نشان داد كه مطلوبيت ابعاد پنجگانه محيط

همكاری و كار گروهي ( )8/88به خود اختصاص داد.

آموزشي از ديدگاه دستياران در حد معنيداری بود
جدول  :3مطلوبيت ابعاد مختلف محيط آموزشي از ديدگاه دستياران با استفاده از آزمون Independent t
Test Value = 4/24

ميانگين  ±انحراف معيار

آزمون Independent t

درجه آزادی

P

همكاری و كار گروهي

72/398

31

> 4/447

8/88 ± 4/493

آموزش رسمي

87/339

31

> 4/447

8/24 ± 4/493

نقش استادان

79/788

31

> 4/447

8/28 ± 4/746

پيگيری وتصميمگيری جهت درمان بيمار

88/897

31

> 4/447

8/99 ± 4/429

هدايت و ارزيابي

81/827

31

> 4/447

8/69 ± 4/412

ميانگين كل

82/183

31

> 4/447

8/27 ± 4/412

حيطهها

نتايج جدول  9نشان داد كه همبستگي مثبتي بين حيطههای

جهت درمان بيماران ( )P < 4/447 ،r = 4/141و كمترين

آموزش رسمي ،نقش استادان ،پيگيری و تصميمگيری جهت

همبستگي بين حيطه نقش استادان و آموزش رسمي (،r = 4/984

درمان بيماران و هدايت و ارزيابي وجود داشت .بيشترين

 )P < 4/447مشاهده شد .همچنين ،حيطه همكاری و كار گروهي

همبستگي بين حيطه آموزش رسمي و پيگيری و تصميمگيری

با هيچ كدام از حيطهها همبستگي معنيداری را نشان نداد.

جدول  :9همبستگي حيطههای پنجگانه
همبستگي بين

حيطهها

همكاری و كار

پنج حيطه

آموزش رسمي

نقش استادان

گروهي

محيط آموزشي
همكاری و كار گروهي

r
-

P
-

r
4/412

P
4/697

r
4/984

P
4/229

پيگيری و تصميمگيری

هدايت و

جهت درمان بيمار

ارزيابي

r
4/719

P
4/896

r
4/894

P
4/411
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4/984

-

آموزش رسمي

4/412

4/697

-

نقش استادان

4/498

4/229

4/984

4/449

پيگيری و تصميمگيری

4/719

4/896

4/141

4/447

4/281

4/449

4/144

4/447

4/922

4/448

-

4/281

4/447

4/638

4/447

4/447

-

-

4/629

4/447

جهت درمان بيمار
هدايت و ارزيابي

4/894

4/411

4/922

در پاسخ به سؤال سوم پژوهش (نقاط قوت و ضعف محيط
آموزشي از ديدگاه دستياران چيست؟) ،نتايج نشان داد كه
برنامهريزی منظم ،مطلوب بودن كالسها و برنامه درمانگاهها،
برگزاری منظم كالسها و گزارش صبحگاهي ،فراواني و تنوع
بيمار ،وجود استادان قوی ،باسواد و باتجربه و راند بخش
توسط استادان مقيم از نقاط قوت محيط آموزشي از ديدگاه
دستياران بود .بيشترين نقاط قوت در محيط آموزشي ،به

4/448

4/638

4/447

4/629

4/447

-

-

پايين بودن كيفيت گزارشهای صبحگاهي
عدم توجه به اهداف آموزش در كشيک و نظارت استادان
بر مشاورهها
ضعيف بودن دستياران در طب سرپايي و آموزش صرف بر
بالين بيماران بستری
عدم پاسخگويي و همكاری برخي فلوها به نيازهای
آموزشي دستياران و وجود ارتباط صميمي بين استاد و دستيار

برگزاری منظم كالسها و گزارش صبحگاهي اختصاص

عدم همكاری استادان در برنامه مشاوره برخي بخشها مانند

داشت .همچنين ،نقاط ضعف از ديدگاه دستياران گروه داخلي

مراقبتهای ويژه ( Intensive care unitيا  )ICUو

شامل موارد زير بود.

مشاورههای عفوني

حجم بسيار كار درماني و كشيکهای زياد ،عدم وجود وقت
كافي جهت مطالعه مباحث تئوری و نداشتن فرصت كافي برای
انجام پاياننامه به علت كار زياد

پرداخت نامناسب كارانه به دستياران
از جمله نقاط ضعف محيط آموزشي ،ميتوان به حجم زياد
كار درمان و كشيکهای زياد ،عدم توجه به پرورش

نامنظم بودن آموزشهای عملي ،محدود كردن گزارش

مهارتهای تخصصي و آشنايي با روشهای آندوسكوپي،

صبحگاهي و توجه صرف استادان به راند بخش و عدم توجه

برونكوسكوپي ،ركتوسيگموئيدوسكوپي ،كولونوسكوپي ،اكو و

كافي به آموزش دستيار و كارورز

عدم وجود وقت كافي برای مطالعه مباحث تئوری اشاره نمود.

عدم توجه به پرورش مهارتهای تخصصي و آشنايي با
روشهای ( )Proceduresآندوسكوپي و برونكوسكوپي،
ركتوسيگموئيدوسكوپي ،كولونوسكوپي و اكو
آموزش گروه داخلي به دستيار به صورت پرورش
دانشجوی پزشكي (اكسترن و كارورز)
بازده آموزشي كم در گزارش صبحگاهي و بهره آموزشي
ضعيف برای دستياران در كشيکها
عدم وجود شيوههای آموزشي مناسب (ضرورت اصالح در
شيوههای آموزشي)
اختصاص ساعات كم به حضور در درمانگاهها
وجود سياست گذراندن و كاور كردن بخشها و اتفاقات
توسط دستيار و عدم توجه به جنبه آموزشي
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اختصاص داشت كه اين نتيجه با مطالعه نقيزاده موغاری و
همكاران ( )73ناهمسو بود .در مطالعه آنان ،حيطه سنجش و
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ارزيابي در پژوهش حاضر است ،بيان شد و بيشتر دستياران بر
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اين عقيده بودند كه سنجش و بازخورد مناسب در درمانگاه

همچنين ،نتايج پژوهش  Edgrenو همكاران ( )76و

انجام نميشود و ارزشيابي را نامتناسب با روشهای آموزشي

 Al-Hazimiو همكاران ( )71حاكي از عدم وجود سيستم

دانستند (.)73

حمايتي مناسب در بسياری از دانشگاههای جهان بود .برای رفع

همچنين ،نتايج پژوهش سالجقه و همكاران نشان داد كه
حيطه سنجش و بازخورد كمترين امتياز را كسب كرد و استادان

اين مشكل بايد به شاخصهايي كه ميتواند به دستيار احساس
تعلق به تيم را القا كند ،توجه نمود (.)72

بايد در رابطه با ارزشيابي دستياران ،برنامهريزیهای اصولي و

بر اساس نتايج پژوهش حاضر ،دستياران در حيطه آموزش

نظاممندی را انجام دهند ( )9كه نتايج با يافتههای پژوهش

رسمي ميانگين به نسبت مطلوبي كسب كردند كه اين نتيجه با

حاضر مغاير بود .بر اساس يافتههای پژوهش حاضر ،بين

يافتههای مطالعه وطنخواه و همكاران ( )79همسو بود .حيطه

مطلوبيت ابعاد پنجگانه محيط آموزشي از ديدگاه دستياران،

درک از يادگيری در پژوهش آنان ،با آموزش رسمي در

رابطه معنيداری وجود داشت .اين يافته با نتايج پژوهش

پژوهش حاضر متناسب بود كه نشان دهنده آموزش در سطح

سلطاني عربشاهي و همكاران كه محيط آموزشي بخشهای

باال ميباشد ( .)79همچنين ،مطابق نتايج تحقيق حاضر،

باليني دانشگاه را با گرايش بيشتر به سمت مثبت و به نسبت

كمترين همبستگي در حيطه نقش استادان و آموزش رسمي

مطلوب ارزيابي كرده بودند ( ،)78مشابه بود.

مشاهده گرديد كه با يافتههای پژوهش  Carmodyو همكاران

نتايج مطالعه حاضر حاكي از آن بود كه بيشترين درصد

( )84مغايرت داشت.

مخالفان ،در حيطه همكاری و كار گروهي بود كه هيچ نوع

از ديگر نتايج مطالعه حاضر كه در مورد نقاط قوت و

همبستگي در حيطههای ديگر نسبت به اين حيطه مشاهده نشد.

ضعف از ديدگاه دستياران انجام شد ،بيشترين نقاط قوت محيط

در اين مورد ،نتايج پژوهش  Saarikoskiو Leino-Kilpi

آموزشي شامل برگزاری منظم كالسها و گزارش صبحگاهي و

نشان داد كه يک محيط باليني خوب ،دارای ساختاری فاقد

بيشترين نقاط ضعف محيط آموزشي ،حجم بسيار كار درماني و

سلسله مراتب است و در آن ،اغلب كار گروهي و ارتباطات

كشيک زياد ،عدم وجود وقت كافي برای مطالعه مباحث تئوری

خوبي وجود دارد ( )79كه با نتايج پژوهش حاضر ناهمسو بود.

و عدم توجه به مهارتهای تخصصي بود كه برای بهبود

در حيطه پيگيری و تصميمگيری جهت درمان بيماران ،امتياز

ارتقای كيفيت آموزش باليني ،بايد شيفتهای كشيک دستياران

به نسبت مطلوبي كسب شد كه اين نتيجه با مطالعه سالجقه و

با برنامهريزی و مديريت صحيح دوباره بازنگری شود تا

همكاران ( )9مطابقت نداشت .در پژوهش آنها ،حيطه فعاليت

فرصت بيشتری برای مطالعه مباحث تئوری دستياران فراهم

در عرصه باليني و مراقبت از بيمار ،با حيطه پيگيری و

گردد .همچنين ،برای ارتقای مهارتهای تخصصي باليني ،بايد

تصميمگيری جهت درمان بيمار در پژوهش حاضر متناسب بود

مهارتهايي مانند آندوسكوپي ،اكو ،برونوسكوپي و ...به

و اين امر نشان ميدهد كه سيستم آموزشي بايد نگاه ويژهای

دستياران آموزش داده شود.

به مسايل رواني -اجتماعي دستياران داشته باشد و سيستم

از محدوديتهای مطالعه حاضر ميتوان به محدود بودن

حمايتي قوی برای دستياران دارای استرس ،فراهم نمايد (.)9

قلمرو ابزار (محدود به پرسشنامه) ،همكاری ضعيف عدهای از

پژوهش  Allodiنتيجهگيری كرد كه توجه به مسايل رواني-

دستياران در امر تكميل پرسشنامه و ارايه به موقع آن و در

اجتماعي در بسياری از كشورها حتي در كشورهای پيشرفته

نهايت ،محدود بودن تعداد دستياران اشاره نمود.

مانند سوئد ،مورد غفلت قرار گرفته است (.)72

بر اساس مباحث گفته شده ،مسؤوالن و مدير گروه بخش
بايد بكوشند تا مشاركت پزشكان ،پرستاران و ساير حرفههای
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موغلي و همكاران

...بررسي محيط آموزشي دستياران بر اساس پرسشنامه

 پرستاران و، دستياران،روابط همكاری كار تيمي بين استاد

، بنابراين.بهداشتي را برای يادگيری بيشتر دستياران تقويت كنند

 ارتقای روشهای آموزشي و تقويت،حرفههای بهداشتي

 مورد تجزيه و،پيشنهاد ميشود كه الگوی مديريتي مديران

پيگيری و تصميمگيری برای درمان بيماران و انجام مستمر

تحليل بيشتری قرار گيرد و الگوی موفق و داليل آن شناسايي

ارزيابي دستياران برای ارتقای كيفيت آموزشي و باليني تأكيد

و تقويت شود؛ به طوری كه يادگيری دستياران و تقويت

.گردد

روحيه كار گروهي و ساختار دموكراتيک بيشتر مورد توجه
.قرار گيرد

سپاسگزاري

 اگرچه محيط آموزشي در،با توجه به نتايج به دست آمده

پژوهشگران برخود الزم مي دانند كه از تمامي دستياران

 مطلوب ارزيابي شد؛ اما به منظور ايجاد،حيطههای پنجگانه

داخلي بيمارستانهای نمازی و شهيد فقيهي دانشگاه علوم

 توجه به،محيط مناسب آموزشي برای يادگيری بهتر دستياران

پزشكي شيراز كه برای انجام اين مطالعه نهايت همكاری را

، همچنين.همكاری و كار گروهي و تيمي امری ضروری است

. مراتب سپاسگزاری خود را ابراز دارند،نمودند

 تالش در،بايد در حيطههای آموزش رسمي و نقش استادان
زمينه ارتقای سطح علمي و آموزشي آنان در جهت بهبود
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Background & Objective: Evaluation of the clinical training environment should be considered
as an integral component of an optimal learning environment. Therefore, the purpose of this
study was to evaluate the educational environment of residents at Shiraz University of Medical
Sciences, Iran, based on D-RECT (Dutch Residency Educational Climate Test) questionnaire
toward educational group accreditation in 2014-2015.
Methods: This mixed-method study was conducted in two phases. The statistical population
consisted of all residents in the field of internal medicine (n = 50). The first phase of the present
study was performed quantitatively and using D-RECT questionnaire. The second phase of the
study was performed a qualitatively through semi-structured interviews with the target group.
The face validity and reliability of the questionnaire were approved using the views of 5
educational experts and Cronbach’s alpha (α = 0.90), respectively. The collected data were
analyzed using Pearson coefficient and independent t-test in SPSS software.
Results: The results of this study demonstrated a meaningful correlation between the fields of
professors' role, formal education, guiding and evaluation, and decision making for patients'
treatment. The highest correlation was related to the two fields of formal education and decision
making for patients' treatment (P = 0.001) and the least correlation was related to professors' role
and formal education (P = 0.009). In qualitative analysis, the strengthens of the group were
regular attendance of classes, morning reports, and planning. The weaknesses included revising
the educational environment, high load of clinical work, high number of shifts, little amount of
time for theoretical studying, and lack of attention to specialty skills.
Conclusion: According to the results, the head of educational groups should move toward
improving the quality of education in terms of residents' cooperation and team work.
Key Words: Evaluation, Residents, Educational environment, Clinical training, Accreditation,
D-RECT
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