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زمینه و هدف :محیطهای آموزشی درمانگاهی برای آموزش طیف وسیعی از دانشجویان رشتههای پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد ،بنابراین سنجش
این محیطها با استفاده از ابزارهای معتبر ضروری است .یکی از ابزارهای موجود برای ارزشیابی محیط آموزش درمانگاهی ،پرسشنامه سنجش محیط
آموزشی درمانگاهی ( Ambulatory care learning education environment measureیا  )ACLEEMمیباشد .هدف این پژوهش،
ارزشیابی وضعیت محیط آموزشی درمانگاهی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود.
روش کار :پژوهش توصیفی -تحلیلی حاضر به صورت مقطعی در نیمسال دوم سال تحصیلی  2931-39در دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام گردید.
جامعه پژوهش را  74نفر از دستیاران رشتههای داخلی ،جراحی عمومی ،کودکان و زنان تشکیل میدادند که به روش سرشماری انتخاب شدند .ابزار
جمعآوری دادهها ،پرسشنامهای شامل اطالعات عمومی پاسخ دهندگان و  14سؤال اختصاصی در  8حیطه بود که روایی و پایایی آن تأیید گردید.
دادههای جمعآوری شده بعد از ورود به نرمافزار  ،SPSSبا استفاده از آمار توصیفی (میانگین ،فراوانی و انحراف معیار) و آزمونهای  ANOVAو t
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :امتیاز کلی پرسشنامه  11/34به دست آمد که نشان دهنده وضعیت نیمه مطلوب محیط آموزشی سرپایی در جامعه مورد پژوهش بود .از لحاظ
امتیاز کلی حیطههای مورد نظر ،حیطههای توانمندی استادان بالینی ( ،)29/32 ± 1/33فعالیت در عرصه بالینی و مراقبت از بیمار ( )21/81 ± 1/78و
تخصیص وقت برای فعالیتهای غیر بالینی ( )8/39 ± 1/39به ترتیب بیشترین نمره را کسب کردند .تفاوت آماری معنیداری بین متغیرهای جنسیت،
سن و سال تحصیلی با میانگین نمرات هر یک از حیطههای محیط آموزشی سرپایی مشاهده نشد ( ،)P < 4/414اما این ارتباط برای متغیر رشته
تحصیلی معنیدار بود ( .)P > 4/414بیشترین میانگین نمره به دستیاران رشته زنان ( )11/18 ± 1/74و کمترین میانگین به دستیاران رشته جراحی
( )14/14 ± 1/34اختصاص داشت.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد که ارزیابی دستیاران از محیط آموزشی درمانگاهی مناسب نیست .بنابراین انتظار میرود تا دستاندرکاران با
برنامهریزی ،فضای آموزشی مناسبی را برای یادگیری هرچه بهتر فراگیران در این محیطها فراهم آورند.
کلید واژهها :محیط آموزشی ،پرسشنامه  ،ACLEEMدستیاران ،کرمان
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مقدمه

سالجقه و همکاران

میدهد ( )3و خصوصیات منحصر به فرد آموزش پزشکی در

آموزش در رشتههای علوم پزشکی آمیزهای از دانش و هنر

بخش سرپایی از نظر مواجهه با بیماران دست اول و متنوع،

است و به تمرین برای به دست آوردن مهارت در یک محیط

جلوگیری از آسیبهای روانی بیمار ،جلوگیری از اتالف منابع

امن و شبیه موقعیت اصلی نیاز دارد .به همین علت یادگیری
دانشجویان در محیط آموزشی بالینی به عنوان یک جزء اساسی
در برنامه آموزشی به شمار میآید ( .)2امروزه آموزش بالینی
در آموزش پزشکی به دلیل فراهم آوردن فرصتهای یادگیری

اقتصادی و انسانی جهت مراقبت از بیمار بستری و استفاده از
نیروی کمکی خانوار در درمان شرایطی را ایجاد کرده است که
شیوههای سنتی آموزش با وجود تغییرات فراوان ایجاد شده در
آنها قادر به برابری کردن با آن نیستند.

برای دانشجویان ،مورد توجه ویژهای قرار گرفته است (.)1

آموزش درمانگاهی تحت تأثیر متغیرهایی از جمله دانشجو،

دانشکدههای پزشکی تالش میکنند تا آنجا که امکان دارد

استاد ،کارکنان و بیماران درمانگاه و عوامل موجود در محیط

موقعیتهای بالینی بیشتر و متنوعتری برای مواجهه فراگیران

آموزشی قرار دارد که این عوامل بر کیفیت آموزشی تأثیرگذار

پزشکی با بیماران فراهم آورند (.)9 ،9

است .بنابراین برای اطمینان از مفید و مؤثر بودن محیط آموزش

در آموزش پزشکی با روش سنتی ،عمده فعالیتهای بالینی

درمانگاهی در یادگیری ،این عوامل باید مشخص شوند و مورد

دانشجویان در بخشهای تخصصی بیمارستانی و با سهم

ارزشیابی قرار گیرند ( .)24یکی از ابزارهای تشخیصی در این

کمتری در درمانگاههای تخصصی انجام میشود ( .)1اگرچه

زمینه ،اندازهگیری محیط آموزشی و جو آموزش میباشد.

آموزش بر بالین بیماران بستری برای مدتهای طوالنی به

محیط آموزشی نمودار ادراک دانشجو از محیط پیرامون خود

عنوان مهمترین بخش آموزش بالینی محسوب میشد ،اما

است که تأثیر مستقیمی بر روی رفتار دانشجویان ،پیشرفت

بخشهای بیمارستانی بنا به دالیل متعدد از جمله کاهش تعداد

تحصیلی و رفاه و آسایش آنها حین کار دارد (.)22 ،21

بیماران بستری و کم شدن مدت بستری شدن در بیمارستان

برای ارتقای کیفیت یادگیری الزم است تا نقاط ضعف

( ،)1افزایش تمایل پزشکان به درمان بیماران به صورت

محیط آموزشی شناسایی و تقویت گردد .بنابراین باید به ادراک

سرپایی و اهمیت آموزش مبتنی بر جامعه ( ،)7در سالهای

فراگیران در جهت بهبود محیط یادگیری اهمیت بیشتری داده

اخیر نتوانستهاند موقعیتهای آموزشی کافی و مناسبی برای

شود ( .)29برای سنجش این محیطها در سراسر دنیا ابزارهای

فراگیران فراهم آورند.

متعددی به کار گرفته شده است .به دلیل تفاوت در محیطهای

با توجه به اینکه مراجعه بیشتر بیماران جامعه به مراکز

آموزش علوم پزشکی ،استفاده از ابزارهای متناسب با این

درمانی سرپایی میباشد و درصد کمی از بیماران به

محیطهای خاص ضروری میباشد و به کارگیری ابزارهای

بیمارستانهای تخصصی مراجعه مینمایند و یا ارجاع میشوند،

نامناسب منجر به ابهام و سردرگمی در کاربرد ابزار و اشتباه در

بدیهی است که آموزش در بخش بستری نمیتواند دانشجویان

تفسیر نتایج میگردد ( .)29از میان تمامی این ابزارها،

را با مشکالت بهداشتی -درمانی جامعه آشنا کند ( )1 ،8و

پرسشنامه سنجش محیط آموزشی درمانگاهی ( ACLEEMیا

دانشجویان پزشکی و دستیارانی که بیشتر در چارچوب بیماران
بستری آموزش دیدهاند ،تجربه مناسبی در زمینه بیماران سرپایی
کسب نمیکنند .درمانگاه به عنوان محیطی خالق ،امکان
آموزش و یادگیری طیف وسیعی از بیماریها و بهداشت
جامعه و موقعیتهای متنوع آموزشی را در اختیار فراگیران قرار
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 )Environment Measureبه عنوان یک ابزار مشخص در
ارزیابی محیط آموزشی دستیاران در محیط آموزشی سرپایی
مورد استفاده قرار میگیرد.
نقیزاده موغاری و همکاران با استفاده از پرسشنامه

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

 ACLEEMمحیط آموزشی مراقبتهای سرپایی در مراکز

دوره دوازدهم( ،ویژه نامه شماره )2

روش کار

آموزشی -درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران را بر

این مطالعه توصیفی -تحلیلی از نوع مقطعی بود که به

اساس نظر دستیاران ارزیابی نمودند .نتایج مطالعه آنان نشان داد

منظور بررسی وضعیت محیط آموزشی سرپایی و به روش

که پرسشنامه  ACLEEMابزاری پایا و معتبر است که

سرشماری بر روی  74نفر از دستیاران رشتههای داخلی،

میتواند برای مقاصد تحقیقاتی ،آموزشی و علمی جهت

جراحی عمومی ،زنان و کودکان در دانشگاه علوم پزشکی

ارزیابی محیط آموزشی مراقبتهای سرپایی استفاده شود (.)21

کرمان در نیمسال دوم سال تحصیلی  2931-39انجام گردید.

در مطالعه علیزاده و همکاران در شیراز 83 ،درصد فراگیران

متغیرهای مورد سنجش شامل سن ،جنس ،سال و رشته

سیستم موجود آموزش درمانگاهی را جوابگوی نیازهای آینده

تحصیلی بود .با توجه به اینکه قسمت اصلی آموزش در

پزشکان عمومی نمیدانستند ( .)21یافتههای مطالعات پیوندی

درمانگاههای ماژور انجام میشود ،بنابراین چهار درمانگاه

و همکاران در سمنان ( )27و امینی و همکاران در تبریز ()28

داخلی ،جراحی عمومی ،کودکان و زنان به عنوان نمونه جهت

نیز حاکی از آن بود که بیشتر از نیمی از استادان ،آموزش

جمعآوری اطالعات انتخاب شد.

درمانگاهی را ناکارامد میدانند Carmody .و همکاران در

جهت جمعآوری اطالعات از ابزار سنجش محیط آموزشی

پژوهش خود به بررسی ادراک دانشجویان رشتههای پزشکی از

 ACLEEMبه عنوان یکی از الگوهایی که برای اندازهگیری

محیطهای آموزشی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین

محیط و فضای حاکم بر آموزش به کار میرود ،استفاده گردید.

دانشجویان پسر و دختر از لحاظ جو آموزشی تفاوتی وجود

پرسشنامه  ACLEEMدر سال  1421توسط  Riquelmeو

ندارد و وضعیت محیط آموزشی بالینی از دیدگاه دانشجویان

همکاران در دانشگاه  Pontificalشیلی با همکاری دانشگاه

رشتههای زنان و زایمان مناسب است (.)23

 Dundeeاسکاتلند تدوین شد .این الگو به عنوان ابزار

با وجود مطالعات بسیار پیرامون آموزش در مورد

تشخیصی برای سنجش جو و محیط آموزشی در محیطهای

دانشجویان پزشکی ،آموزش دستیاران چندان مورد کنکاش و

سرپایی به ویژه جهت دستیاران به کار میرود و میتواند

بررسی قرار نگرفته است .باید توجه کرد که منابع موجود

اطالعات مهمی در اختیار مدیران آموزشی قرار دهد (.)14

درباره شواهد پژوهشی آموزش دستیاران در همه زمینهها اندک

پرسشنامه  ACLEEMدر دانشگاه علوم پزشکی تهران،

است و لزوم جمعآوری شواهد پژوهشی در مورد مسایل

ترجمه و مطابق با شرایط آموزش پزشکی ایران بومیسازی شد

آموزشی دوره دستیاری از جمله بررسی جو آموزشی این دوره
ضروری به نظر میرسد.

(.)21
به منظور سنجش روایی صوری و محتوایی ،پرسشنامه در

با توجه به اهمیت نظرات دستیاران در رابطه با محیط

اختیار افراد صاحبنظر و آشنا با آموزش بالینی قرار داده شد و

آموزشی درمانگاهی و اهمیت شناسایی مشکالت موجود در

جهت تعیین پایایی ثبات درونی پرسشنامه از آزمون مجدد

این محیط ،پژوهش حاضر با هدف بررسی محیط آموزشی در

استفاده گردید؛ به طوری که  94پرسشنامه با فاصله زمانی دو

درمانگاههای بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی

هفته بین دستیاران توزیع و سپس پایایی سؤاالت بررسی و با

کرمان از دیدگاه دستیاران و بر اساس پرسشنامه ACLEEM

ضریب  r = 4/84تأیید گردید .این پرسشنامه دو بخش داشت:

انجام گرفت.

قسمت اول شامل اطالعات دموگرافیک فرد پاسخ دهنده (سن،
جنسیت ،سال تحصیلی و رشته تحصیلی) و قسمت دوم
متشکل از  14سؤال در مورد وضعیت محیط آموزشی سرپایی
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بود که در  8حیطه دستهبندی گردید و با معیار پنج درجهای

پژوهش برای مشارکت دستیاران مشخص شود .همین طور قبل

لیکرت (کامالً موافقم =  ،9موافقم =  ،9مطمئن نیستم = ،1

از توزیع پرسشنامهها ،حساسیت دریافت پاسخهای دقیق برای

مخالفم =  2و کامالً مخالفم =  )4ارزیابی شد .عدد  9دارای

دستیاران بیان و به آنان اطمینان داده شد که اطالعات اخذ شده

اهمیت بسیار باالی ویژگی مورد نظر و عدد صفر دارای

با حفظ محرمانگی از سوی پژوهشگر ،مورد استفاده قرار

کمترین اهمیت از نظر پاسخگویان بود.

میگیرد .دادهها پس از جمعآوری با استفاده از نرمافزار SPSS

حیطههای مورد بررسی عبارت از «توانمندی استادان بالینی
( 21سؤال) ،فعالیت در عرصه بالینی و مراقبت از بیمار (22

نسخه  )version 16, SPSS Inc., Chicago, IL( 21تجزیه و
تحلیل گردید.

سؤال) ،تخصیص وقت برای فعالیتهای غیر بالینی ( 1سؤال)،

جهت بررسی ارتباط بین حیطهها با متغیر جنسیت و سن از

زیرساخت ( 1سؤال) ،مهارتهای بالینی ( 1سؤال) ،سنجش و

آزمون  Independenyt tو برای بررسی ارتباط بین حیطهها با

بازخورد ( 9سؤال) ،اطالعات ،ارتباطات و فنآوری ( 9سؤال)

متغیر سال و رشته تحصیلی از آزمون  ANOVAاستفاده شد.

و نظارت بالینی ( 9سؤال)» بود .بیشینه امتیاز پرسشنامه بر

به منظور رعایت مالحظات اخالقی ،شرکت در مطالعه اختیاری

اساس پنج گزینه فهرست درجهبندی شده برای مجموع

بود و پرسشنامهها بدون نام و اطالعات به طور کلی تجزیه و

سؤاالت ،برابر با  144میباشد.

تحلیل گردید و دستیاران قبل از تکمیل پرسشنامه در مورد

با توجه به تعداد سؤاالت و حداکثر امتیازات برای

اهداف پژوهش و ضرورت انجام تحقیق توجیه شدند.

گزینههای مربوط در هر حیطه ،بیشترین امتیاز هر حیطه بر
اساس مدل  ACLEEMبه این صورت محاسبه شد :حیطه

یافتهها

توانمندی استادان بالینی  21سؤال با حداکثر  98امتیاز ،حیطه

در مطالعه حاضر وضعیت محیط آموزشی سرپایی از دیدگاه

فعالیت در عرصه بالینی و مراقبت از بیمار  22سؤال با حداکثر

دستیاران رشتههای داخلی ،جراحی عمومی ،زنان و کودکان

 99امتیاز ،حیطه تخصیص وقت برای فعالیتهای غیر بالینی 1

دانشگاه علوم پزشکی کرمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل

سؤال با حداکثر  14امتیاز ،حیطه زیرساخت  1سؤال با حداکثر

قرار گرفت .از تعداد  83پرسشنامه توزیع شده در

 19امتیاز ،حیطه مهارتهای بالینی  1سؤال با حداکثر  19امتیاز،

درمانگاههای بیمارستانهای آموزشی شهر کرمان74 ،

حیطه سنجش و بازخورد  9سؤال با حداکثر  21امتیاز ،حیطه

پرسشنامه تکمیل گردید (میزان پاسخدهی =  78/1درصد).

اطالعات ،ارتباطات و فنآوری  9سؤال با حداکثر  21امتیاز و

 19نفر از دستیاران شرکت کننده ( 91/8درصد) در رشته

حیطه نظارت بالینی  9سؤال با حداکثر  21امتیاز.

داخلی 21 ،نفر ( 12/9درصد) در رشته جراحی عمومی21 ،

امتیاز کلی پرسشنامه در چهار گروه به صورت نامطلوب

نفر ( 11/3درصد) در رشته زنان و  21نفر ( 11/3درصد) نیز

( ،)4-14نیمه مطلوب ( ،)12-244مطلوب ( )242-214و بسیار

در رشته کودکان به تحصیل اشتغال داشتند که از این تعداد93 ،

مطلوب ( )212-144طبقهبندی شد .به منظور جلب مشارکت

نفر ( 11/7درصد) آنان را زنان و  92نفر ( 99/9درصد) را

دستیاران در تکمیل نمودن پرسشنامهها ،محققین سعی نمودند

مردان تشکیل میدادند.

که طی چند مرحله با مراجعه به درمانگاههای بیمارستانهای

از تعداد کل دستیاران شرکت کننده در تحقیق 12 ،نفر (94/4

آموزشی ،پرسشنامه تحقیق را به دستیاران تحویل دهند .در

درصد) سال اول 28 ،نفر ( 11/7درصد) سال دوم 23 ،نفر (17/1

همین راستا توضیحات کاملی در خصوص نحوه تکمیل آنها

درصد) سال سوم و  21نفر ( 27/2درصد) سال چهارم بودند که

ارایه شد تا لزوم حداکثر پاسخگویی و اهمیت شرکت در
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

قرار داشت (جدول .)2

 99نفر ( 12/9درصد) در محدوده سنی  11-99سال و  17نفر

میزان فراوانی و میانگین و انحراف معیار هر یک از سؤاالت

( 98/1درصد) در محدوده سنی  91-99قرار داشتند.
امتیاز کلی پرسشنامه  ACLEEMدر جامعه مورد پژوهش،

پرسشنامه در جدول  1آمده است.

 11/34 ± 1/1بود .با توجه به این امتیاز ،وضعیت محیط
آموزشی سرپایی در جامعه مورد نظر در وضعیت نیمه مطلوب
جدول  :2نمرات دیدگاه دستیاران رشتههای داخلی ،جراحی ،زنان و کودکان در خصوص محیط آموزشی سرپایی بر حسب متغیر رشته تحصیلی
حیطه

*رشته تحصیلی

نمره کل

P

داخلی

جراحی

زنان

کودکان

میانگین ±

میانگین ±

میانگین ±

میانگین  ±انحراف

میانگین ±

انحراف معیار

انحراف معیار

انحراف معیار

معیار

انحراف معیار

توانمندی استادان بالینی

29/32 ± 1/3

29/81 ± 1/3

21/94 ± 9/1

29/18 ± 9/2

29/82 ± 1/3

4/834

فعالیت در عرصه بالینی و مراقبت از بیمار

21/81 ± 1/7

21/97 ± 1/3

21/14 ± 9/4

29/92 ± 1/9

29/28 ± 1/7

4/734

تخصیص وقت برای فعالیتهای غیر بالینی

8/39 ± 1/3

24/27 ± 1/7

7/44 ± 1/1

24/92 ± 1/8

7/11 ± 1/9

> 4/442

زیرساخت

1/12 ± 1/9

1/11 ± 1/1

8/11 ± 2/9

1/28 ± 1/2

7/11 ± 1/9

> 4/442

مهارتهای بالینی

1/14 ± 1/9

1/93 ± 1/7

1/14 ± 1/4

7/41 ± 1/8

1/97 ± 2/3

4/714

سنجش و بازخورد

1/11 ± 1/1

1/11 ± 1/9

9/94 ± 2/3

1/92 ± 1/1

9/28 ± 1/4

> 4/442

اطالعات ،ارتباطات و فنآوری

9/28 ± 1/2

9/79 ± 1/9

9/14 ± 2/1

9/11 ± 1/9

9/97 ± 2/3

4/114

نظارت بالینی

9/91 ± 2/3

9/49 ± 2/8

1/29 ± 2/9

9/11 ± 2/7

1/71 ± 2/7

> 4/442

نمره کل

11/34 ± 1/1

19/81 ± 7/1

14/14 ± 1/3

11/18 ± 1/7

14/39 ± 1/7

4/474

*آزمون ANOVA

4

جدول  :1توزیع فراوانی دستیاران رشتههای داخلی ،جراحی ،زنان و کودکان در حیطههای مختلف محیط آموزشی سرپایی
درجه اهمیت
حیطه

ویژگیهای حیطه

امکانات برای کار با بیماران مربوط به
تخصص من مناسب است.
قادر به ارجاع بیماران به متخصصین
مرتبط برای ارزیابی هستم.
زیرساخت

برای نگه داشتن وسایل شخصی ،کمد
مخصوص قفلدار دارم.
تجهیزات و ابزار کافی برای ارایه
مراقبت حرفهای مهیا میباشد.
امکان دسترسی کافی به اطالعات
بیماران موجود است.

میانگین ±

کامالً موافقم

موافقم

مطمئن نیستم

مخالفم

کامالً مخالفم

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

(11 )92/9

(19 )99/9

(23 )17/2

(9 )9/9

(1 )1/3

2/29 ± 2/4

(3 )21/3

(11 )91/7

(11 )91/7

(3 )21/3

(1 )1/3

2/17 ± 4/3

(92 )99/9

(17 )98/1

(21 )27/2

(4 )4/4

(4 )4/4

4/79 ± 4/7

(17 )98/1

(14 )18/1

(27 )19/9

(1 )8/1

(4 )4/4

2/49 ± 4/3

(11 )92/9

(19 )99/9

(21 )11/3

(1 )8/1

(1 )1/3

2/27 ± 2/4

انحراف معیار
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امکانات کافی جهت شستشوی دست
یا استحمام وجود دارد.
کار در درمانگاه موجب بهبود
مهارتهای حل مسألهام میشود.
میتوانم مهارتهای ارتباطی خود را
در درمانگاه افزایش دهم.
درمانگاه فرصت یادگیری طیف وسیعی
مهارتهای
بالینی

از بیماریها را فراهم میآورد.
در درمانگاه درمان بیماران سرپایی را
یاد میگیرم.

سالجقه و همکاران

(18 )94/4

(19 )99/9

(21 )11/3

(1 )1/3

(4 )4/4

4/83 ± 4/8

(12 )94/4

(27 )19/9

(14 )18/1

(24 )29/9

(1 )1/3

2/91 ± 2/2

(19 )99/9

(91 )91/7

(3 )21/3

(1 )1/3

(9 )9/9

4/37 ± 4/3

(91 )91/7

(18 )94/4

(1 )8/1

(9 )1/7

(4 )4/4

4/79 ± 4/8

(18 )94/4

(11 )91/7

(29 )28/1

(9 )1/7

(4 )4/4

4/34 ± 4/3

در درمانگاه مشکالت بالینی بیماران را
با در نظر گرفتن ویژگیهای اجتماعی

(11 )97/2

(19 )91/3

(29 )14/4

(1 )7/2

(1 )1/3

2/41 ± 2/4

و عاطفی آنها مدیریت میکنم.
میتوانم یاد بگیرم که چگونه
فعالیتهایم را با امکانات تنظیم نمایم.
ارزشیابی استادان از من در درمانگاه در
زمان مناسب انجام میشود.
سنجش و بازخورد

روشهای ارزیابی مورد استفاده
متناسب با روشهای آموزشی هستند.
اهداف و پیامدهای یادگیری
فعالیتهای آموزشیام ،مشخص است.
اهداف یادگیری فعالیتهای آموزشی
به صورت مناسب کسب میگردد.
میتوانم به مشارکت در رویدادها و
همایشهای اضافه نیز بپردازم.

فنآوری

درمانگاه من را آماده پاسخگویی به
نیازهای سالمت کشور میکند.
در درمانگاه به کامپیوتر و اینترنت
دسترسی کافی دارم.
زمان الزم برای رسیدگی به امور هر
یک از بیماران کافی نیست.

نظارت

تعداد استادان بالینی در درمانگاه

بالینی

متناسب با تعداد دستیاران نیست.
هر زمانی که به استادان نیاز داشته
باشم ،حضور دارند.

(14 )18/1

(23 )17/2

(29 )28/1

(29 )14/4

(9 )1/7

2/97 ± 2/1

(13 )92/9

(94 )91/3

(1 )8/1

(1 )7/2

(4 )4/4

4/82 ± 4/8

(11 )97/2

(23 )17/2

(29 )28/1

(24 )29/9

(1 )1/3

2/23 ± 2/2

(27 )19/9

(11 )97/2

(21 )11/3

(3 )21/3

(1 )1/3

2/99 ± 2/4

(8 )22/9

(21 )27/2

(21 )11/3

(11 )97/2

(8 )22/9

1/14 ± 2/2

(17 )98/1

(21 )11/3

(14 )18/1

(1 )7/2

(1 )1/3

2/29 ± 2/2

(28 )11/7

(28 )11/7

(21 )11/3

(21 )27/2

(1 )8/1

2/17 ± 2/1

(19 )99/9

(21 )12/9

(8 )22/9

(23 )17/2

(9 )1/7

2/93 ± 2/9

(11 )92/9

(19 )99/9

(22 )21/7

(22 )21/7

(1 )1/3

2/19 ± 2/2

(91 )91/7

(19 )99/9

(9 )1/7

(24 )29/9

(4 )4/4

4/83 ± 2/4

(12 )94/4

(19 )91/3

(24 )29/9

(29 )14/4

(1 )1/3

2/99 ± 2/2

بر اساس میانگین نمره کل حیطهها ،حیطههای توانمندی

تخصیص وقت برای فعالیتهای غیر بالینی ،زیرساخت،

استادان بالینی ،فعالیت در عرصه بالینی و مراقبت از بیمار،

مهارتهای بالینی و سنجش و بازخورد به ترتیب بیشترین نمره
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مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

را کسب کردند (جدول  .)2در پژوهش حاضر میزان ارتباط

آماری معنیداری مشاهده نگردید .مقایسه مجموع میانگین

متغیرهای جنسیت ،سن ،سال تحصیلی و رشته تحصیلی با

نمرات بیان کرد که بیشترین میانگین نمره به دستیاران رشته

حیطههای مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت و یافتهها نشان

زنان و کمترین میانگین به دستیاران رشته جراحی اختصاص

داد که بین متغیرهای جنسیت ،سن و سال تحصیلی با میانگین

داشت (جدول  .)9یافتهها نشان داد که بین میانگین نمرات

نمرات هر یک از حیطههای محیط آموزشی سرپایی تفاوت

حیطهها بر حسب متغیر جنسیت و سن دستیاران تفاوت

آماری معنیداری وجود نداشت ( .)P < 4/414بر اساس

معنیداری وجود نداشت (.)P < 4/414

تحلیل آماری انجام گرفته ،تفاوت آماری معنیداری بین متغیر

در رابطه با مجموع امتیاز کلی کسب شده ،اگرچه زنان

رشته تحصیلی با میانگین نمرات هر یک از حیطههای محیط

( )19/19 ± 1/1امتیاز بیشتری در مقایسه با مردان

آموزشی سرپایی مشاهده شد (.)P > 4/414

( )12/31 ± 7/2به این حیطهها اختصاص دادند ،اما این

یافتهها حاکی از این بود که تنها بین میانگین نمره حیطههای

تفاوت از لحاظ آماری معنیدار نبود ( .)P = 4/114همچنین

تخصیص وقت برای فعالیتهای غیر بالینی ،زیرساخت،

بر طبق یافتهها ،میانگین نمره دیدگاه دستیاران در محدوده

سنجش و بازخورد و نظارت بالینی با رشته تحصیلی دستیاران

سنی  11-99سال در مقایسه با دیدگاه دستیاران در محدوده

ارتباط معنیداری وجود داشت ( .)P > 4/424در رابطه با

سنی  91-99سال باالتر بود ،اما این تفاوت از لحاظ آماری

مجموع امتیاز کلی کسب شده و متغیر رشته تحصیلی تفاوت

معنیدار نبود (.)P = 4/114

جدول  :9نمرات استاندارد شده دیدگاه دستیاران رشتههای داخلی ،جراحی ،زنان و کودکان در خصوص محیط آموزشی سرپایی بر حسب متغیرهای جنسیت و سن
نمره کل

*سن (سال)

*جنسیت
زن

مرد

میانگین ±

میانگین ±

میانگین ±

انحراف معیار

انحراف معیار

انحراف معیار

29/32 ± 1/3

21/21 ± 9/4

29/19 ± 1/3

4/194

21/81 ± 1/7

21/19 ± 1/1

29/21 ± 1/3

4/914

21/91 ± 1/3

8/39 ± 1/3

3/14 ± 1/8

8/12 ± 9/4

4/934

8/37 ± 1/3

8/88 ± 1/3

زیرساخت

1/12 ± 1/9

1/98 ± 1/9

1/19 ± 1/1

4/784

1/34 ± 1/1

1/88 ± 1/1

4/484

مهارتهای بالینی

1/14 ± 1/9

1/18 ± 1/9

1/98 ± 1/1

4/794

1/28 ± 1/7

7/44 ± 2/8

4/224

سنجش و بازخورد

1/11 ± 1/1

1/71 ± 1/1

1/11 ± 1/1

4/994

1/99 ± 1/9

1/11 ± 1/1

4/744

اطالعات ،ارتباطات و فنآوری

9/28 ± 1/2

9/14 ± 1/1

9/21 ± 1/4

4/874

9/41 ± 1/2

9/97 ± 1/1

4/174

نظارت بالینی

9/91 ± 2/3

9/12 ± 1/4

9/11 ± 2/8

4/114

9/19 ± 1/4

9/99 ± 2/1

4/334

نمره کل

11/34 ± 1/1

19/19 ± 1/1

12/31 ± 7/2

4/994

11/98 ± 1/9

19/11 ± 7/4

4/114

حیطه

توانمندی استادان بالینی
فعالیت در عرصه بالینی و
مراقبت از بیمار
تخصیص وقت برای
فعالیتهای غیر بالینی

P

11-99

91-99

میانگین ±

میانگین ±

انحراف معیار

انحراف معیار

29/34 ± 9/2

29/31 ± 1/8

2/44

29/98 ± 1/9

4/214
4/894

P

*آزمون t
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بحث و نتیجهگیری

سالجقه و همکاران

منفی غالب بود و دانشجویان متأهل میانگین باالتری را در

فدراسیون جهانی آموزش پزشکی بر اهمیت تأثیر محیط

دیدگاهشان نسبت به حیطه توانمندی استادان بالینی و

آموزشی در یادگیری تأکید کرده و ارزیابی محیط آموزشی را

دانشجویان مذکر میانگین باالتری را در دیدگاهشان نسبت به

به عنوان یکی از ملزومات توسعه برنامه آموزش پزشکی
معرفی نموده است ( .)12اگرچه نمیتوان شرایط مطلوب
آموزش را به طور مطلق فراهم کرد ،اما با ارزیابی و تشخیص
نقاط قوت و ضعف محیط آموزشی کالس و دانشکده میتوان
گامی اساسی در ارتقا و تغییر شرایط نامطلوب برداشت (.)11
با توجه به اهمیت نظرات دستیاران در رابطه با محیط
آموزشی درمانگاهی و اهمیت شناسایی مشکالت موجود در

حیطه اطالعات ارتباطات و فنآوری کسب کردند (.)19
در پژوهش حاضر بر اساس میانگین نمره کل حیطهها،
حیطههای توانمندی استادان بالینی ( ،)29/32 ± 1/33فعالیت
در عرصه بالینی و مراقبت از بیمار ( ،)21/81 ± 1/78تخصیص
وقت برای فعالیتهای غیر بالینی ( ،)8/39 ± 1/39زیرساخت
( ،)1/12 ± 1/99مهارتهای بالینی ( )1/14 ± 1/99و سنجش
و بازخورد ( )1/11 ± 1/12به ترتیب بیشترین نمره را به خود

این محیط ،پژوهش حاضر به ارزیابی محیط آموزش

اختصاص داد .بیشترین امتیاز در پژوهش نقیزاده موغاری و

درمانگاهی از دیدگاه دستیاران رشتههای داخلی ،جراحی

همکاران به مهارتهای بالینی با  19/73درصد و بعد از آن به

عمومی ،زنان و کودکان دانشگاه علوم پزشکی کرمان پرداخت

فعالیت در عرصه بالینی و مراقبت از بیمار با  12/1درصد و

تا کیفیت آموزشی محیط سرپایی در دوره دستیاری مشخص

کمترین میانگین امتیاز به نظارت بالینی با  99/21درصد مربوط

گردد و از این طریق بتوان اطالعات تشخیصی مناسبی در
اختیار برنامهریزان آموزشی قرار داد.

بود ( .)19مطالعه  Riquelmeو همکاران با ابزار ACLEEM

نیز بیان کرد که بیشترین امتیاز مربوط به مهارتهای بالینی با

یافتههای تحقیق حاضر نشان داد که با توجه به امتیاز کلی

 89/11درصد و کمترین میانگین امتیاز مربوط به نظارت بالینی

پرسشنامه  ،ACLEEMوضعیت محیط آموزشی سرپایی در

با  14/19درصد میباشد ( )14که مشابه نتایج مطالعه نقیزاده

جامعه مورد پژوهش در وضعیت نیمه مطلوب قرار دارد .با

موغاری و همکاران ( )19و مطالعه حاضر است.

توجه به اینکه مطالعات محدودی در خصوص بررسی جو
آموزشی در آموزش درمانگاهی با استفاده از ابزار ACLEEM

قابل دسترسی است ،نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر با
نتایج مطالعات مشابه ( )14 ،19مطابقت داشت.

بر اساس یافتههای پژوهش ،بین متغیرهای جنسیت ،سن و
سال تحصیلی با میانگین نمرههای هر یک از حیطههای محیط
آموزشی سرپایی تفاوت آماری معنیداری وجود نداشت
( )P < 4/414و نشان دهنده این است که متغیرهایی از این

 Riquelmeو همکاران (که خود تهیه کننده پرسشنامه

قبیل در سنجش محیط آموزشی و شناسایی نیازهای آموزشی

 ACLEEMمیباشند) ،تفاوت آماری معنیداری بین نتایج

تأثیر چندانی ندارند .این یافته با نتایج تحقیق منتظری و

حاصل از دستیاران و استادان در حیطههای فعالیت در عرصه

همکاران همخوانی دارد که در آن عامل جنسیت تأثیری بر

بالینی و مراقبت از بیمار ،فعالیتهای غیر بالینی و مهارتهای

ادراک دانشجویان در رابطه با محیط یادگیری نداشت ( .)19از

بالینی مشاهده کردند ،اما نتایج نهایی تفاوت آماری معنیداری

طرف دیگر تفاوت آماری معنیدار مشاهده شده بین متغیر

را نشان نداد ( .)14همچنین نقیزاده موغاری و همکاران در

رشته تحصیلی با میانگین نمره حیطههای تخصیص وقت برای

ارزیابی محیط آموزشی درمانگاههای مراکز آموزشی -درمانی

فعالیتهای غیر بالینی ،زیرساخت ،سنجش و بازخورد و

دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیدگاه دستیاران بر اساس

نظارت بالینی نشان دهنده آن است که برنامهریزان آموزشی باید

الگوی  ACLEEMگزارش کردند که نکات مثبت بر نکات

در برنامهریزیهای خود در جهت بهبود این حیطهها اقدام
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نمایند .امتیازات نسبتاً پایین در برخی ویژگیهای مرتبط با

دوره دوازدهم( ،ویژه نامه شماره )2

آموزشی توصیه میگردد.

مسایل روانی -اجتماعی دستیاران که در حیطه «فعالیت در

در رابطه با امتیاز پایین حیطه سنجش و بازخورد انتظار

عرصه بالینی و مراقبت از بیمار» قرار دارد ،نشان میدهد که

میرود که استادان در رابطه با ارزشیابی دستیاران

سیستم آموزشی باید نگاه ویژهای به مسایل روانی -اجتماعی

برنامهریزیهای اصولی و نظاممندی انجام دهند .این

دستیاران داشته باشد و سیستمهای حمایتی قوی برای دستیاران

برنامهریزیها باید در راستای استفاده از روشهای مناسب

تحت استرس فراهم کند.

ارزشیابی که همراستا با اهداف و پیامدهای آموزشی دستیاران

در سالهای اخیر پیشنهاد شده است که آموزش جلوگیری

میباشد ،صورت گیرد .همین طور توصیه میشود که ارزشیابی

از ایجاد عالیم و آسیبهای روانی -اجتماعی به عنوان جزیی

از دستیاران در زمانهای مناسب هم به صورت تکوینی و هم

از برنامه آموزشی رشته پزشکی قرار گیرد ( .)11شغلهای

به صورت تراکمی صورت گیرد .همچنین با توجه به اینکه به

مرتبط با علوم پزشکی به ویژه رشته پزشکی ،به توانایی روانی-

جز دو مطالعه ذکر شده ( ،)14 ،19پژوهش دیگری با ابزار

اجتماعی باالیی نیاز دارد .داشتن مهارتهایی مانند مهارت

 ACLEEMدر محیطهای درمانگاهی انجام نشده بود ،پس

برقراری ارتباط ،ظرفیتهای روحی -روانی باال ،قدرت تحمل

نتایج مطالعه حاضر با یافتههای پژوهشهای انجام شده با

استرس و تطابق با شرایط از جمله تواناییهای ضروری برای

پرسشنامه Dundee ready educational ( DREEM

پزشکان است ( .)11تحقیقات نشان میدهد که توجه به مسایل

 )environment measureنیز مقایسه شد .در تحقیق سلطانی

روانی -اجتماعی در بسیاری از کشورها حتی در کشورهای

عربشاهی و همکاران ،وضعیت بخشهای بالینی اصلی دانشگاه

پیشرفته مانند سوئد ،مورد غفلت قرار گرفته است ( .)17عدم

علوم پزشکی ایران از نظر استادان در وضعیت بسیار مطلوب

وجود سیستمهای حمایتی مناسب در بسیاری از دانشگاههای

قرار داشت و استادان شرایط یاددهی و یادگیری را مناسب

جهان گزارش شده است ( .)18-94برای رفع این مشکل باید

میدانستند (.)99

به شاخصهایی که میتواند به دستیار احساس تعلق به تیم را

آقامالیی و فاضل در پژوهش خود دیدگاه دانشجویان از

القا کند ،توجه نمود .از جمله این عوامل میتوان به نیاز دستیار

محیط آموزشی را با استفاده از ابزار  DREEMدر وضعیت

در خصوص مورد احترام واقع شدن ،مورد توجه واقع شدن و

متوسط ارزیابی کردند ( .)91مطالعه ناصریان و همکاران محیط

به حاشیه رانده نشدن ،اشاره نمود (.)92

آموزشی کالس ایمنیشناسی در سه دانشکده پزشکی،

با توجه به امتیازات پایین مربوط به حیطه زیرساخت ،الزم

دندانپزشکی و پیراپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

است فضایی مجزا برای بحث و بررسی و یا گرفتن شرححال

را با استفاده از پرسشنامه  DREEMمقایسه نمودند که این

از بیماران و همچنین محلهایی برای قرار دادن وسایل

محیط در هر سه دانشکده در سطح «خوب» قرار داشت (.)91

دستیاران در درمانگاه و یا در خارج از آن در نظر گرفته شود.

بر اساس نتایج حاصل از پژوهش جباریفر و همکاران در

 Bowenو همکاران ( )91و  Dentو همکاران ( )99بر این

دانشکده دندانپزشکی اصفهان ،مشخص گردید که فضای

عقیدهاند که الزم است فضاهای مجزایی برای معاینه

یادگیری -یاددهی در دانشکده دندانپزشکی با شرایط مطلوب

دانشجویان و انجام بحثهای گروهی در درمانگاههای آموزشی

و مثبت فاصله قابل توجهی دارد و در بیشتر بخشهای بالینی

وجود داشته باشد و عدم وجود چنین فضاهایی باعث از بین

جنبههای مثبت کمتر از جنبههای منفی است ( )97که با نتایج

رفتن موقعیت ایجاد تجربه آموزش بر مبنای بیمار میشود.

حاصل از تحقیق حاضر همخوانی دارد.

بنابراین فراهم نمودن چنین فضاهایی در همه درمانگاههای

از جمله محدودیتهای مطالعه حاضر میتوان به کمبود
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 بنابراین انتظار میرود.مطلوب و مثبت فاصله قابل توجهی دارد

 بنابراین توصیه میشود برای.حجم نمونه اشاره کرد

 توجه،به منظور فراهم آوردن جو و اتمسفر یادگیری مطلوب

 مطالعات مشابهی با حجم نمونه بزرگتر،تعمیمپذیری نتایج

.ویژهای به این محیطها شود

 عدم همکاری بعضی از دستیاران، از طرف دیگر.انجام گردد
در تکمیل پرسشنامهها از دیگر محدودیتهای مطالعه بود که

سپاسگزاری
پژوهشگران بر خود الزم میدانند از همه دستیاران

پژوهشگران سعی نمودند این مشکل را با بیان دقیق اهداف
.پژوهش و بیان اهمیت انجام تحقیق برطرف کنند

بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان که برای

نتیجهگیری

 مراتب،انجام این مطالعه نهایت همکاری را نمودند

استفاده از ابزارهای سنجش محیط یادگیری به برنامهریزان

.سپاسگزاری خود را ابراز دارند

آموزشی کمک میکند تا محیط یادگیری بهتر و مؤثرتری را
 نتایج حاصل از مطالعه.برای آموزش دانشجویان فراهم آورند
حاضر نشان داد که وضعیت محیط آموزش سرپایی با شرایط
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Background & Objective: Outpatient educational environments are used for the teaching of a
broad range of medical disciplines. Therefore, it is of utmost importance to assess these
environments with valid and reliable tools. The Ambulatory Care Learning Education
Environment Measure (ACLEEM) can be used for this purpose. The objective of this study was
to assess the educational environment at outpatient clinics in teaching hospitals of Kerman
University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
Methods: This descriptive-analytical study which was cross-sectional in nature was conducted in
Kerman University of Medical Sciences in 2013-14. The study population, based on census
sampling, consisted of 70 residents specializing in internal, gynecological, pediatric, and surgical
disciplines. The data collection tool was a valid and reliable questionnaire consisting of 2
sections, demographic questions and 50 questions in 8 domains. Data were analyzed using SPSS
software and descriptive tests (frequency, mean, and standard deviation) and analytical tests
(ANOVA and t-test).
Results: The total score of the questionnaire was 62.90 which showed the partially desirable
status of the outpatient educational environment in the studied population. In terms of the total
scores for each domain, the domains of clinical teacher competence (14.91 ± 2.99), clinical
activity and patient care (12.85 ± 2.78), and time allocation for nonclinical activities (8.94 ± 2.93)
obtained the highest scores, respectively. There was no significant relationship between sex, age,
and educational year and mean score of each domain (P > 0.05). However, this relationship was
significant for the field of study variable (P < 0.05). The highest mean score was related to
gynecology residents (65.68 ± 5.7) and the lowest mean score was related to surgery residents
(60.60 ± 5.9).
Conclusion: The findings showed that the residents' perspective of the outpatient environment is
not satisfactory. Therefore, it is expected that the related authorities provide a favorable and
conducive environment for teaching and learning through planning.
Key Words: Educational environment, Ambulatory Care Learning Education Environment
Measure (ACLEEM), Residents, Kerman, Iran
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