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شاپوريآموزشجنديتوسعه  

علومپزشکیيآموزشتوسعهمرکزمطالعاتو يفصلنامهدو                     

12-19زمستانوبهار،5،پیدرپی2يسوم،شمارهسال                                                                                                                                      
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شناساايیموانا .شودماحصلنهايیآموزشنويندرمامايی،بامیزانيادگیريفراگیرانتعريفمی :چكيده 

هدفازاينپژوهش،تعیینمیازاندساتیابی.گردداجرايیورف آنهاموجبارتقاءکیفیتآموزشبالینیمی

وموان اجاراي(درمانگاهزنانوبخشزنان)هاييادگیريدرواحدهايتخصصیدانشجويانمامايیبهحداقل

انترمآخرکارشناسیمامايیبهصورتنموناهگیاريدردراينمطالعهتوصیفی،کلیهدانشجوي.باشدآنهامی

پرسشنامهمربوطبهحاداقلهاايياادگیريدرواحادهاي2ابزارگردآورياطالعات.دسترسانتخابشدند

بصورتتوزيا فراوانایوبررسای92spssدادههابانرمافزار.کارورزيدرمانگاهوبخشزنانبود-کارآموزي

میازان يافتههايپژوهشنشانداد.گرديدنسبتاًمطلوبونامطلوبتجزيهوتحلیلکلیبامقیاسمطلوب،

درصدمواردنسابتا02درصدمواردمطلوبودر22هاييادگیريدرواحدبخشزناندردستیابیبهحداقل

مطلاوبورددرصدماوا33/8درواحددرمانگاهزنانمیزاندستیابیبهحداقلهاييادگیريدر.مطلوببود

ترينموان اجراييادگیريبهترتیباهمیت،انجامکارمهم.واردنسبتامطلوبذکرگرديددرصدم33/33در

.سابذکارگرديادانتخاابمحایطباالینینامناو تعدادزياددانشجوياندرهرواحدتوسطاينترنورزيدنت،

ماهیتکسبهرمهارتبالینیمجدداًتعريافوحداقلهايآموزشیبازنگريوباتوجهبهبنابراينبهتراست

هايیبرايرفا موانا اجرايایازجملاهانتخاابمحایطمنطبقبانیازفراگیرانتنظیمشوندونیزاستراتژي

هايغیرآموزشیدرامرآماوزشدانشاجويانودورههاايباازآموزينبالینیمناسبوبهکارگیريبیمارستا

 .یاتخاذشودهايمرببرايارتقاءمهارت

.هايبالینی،حداقلهايپیشنهاديهاييادگیري،موان اجرايی،مهارتحداقل:کليد واژه ها
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 1212--1919، زمستان و بهار  ، زمستان و بهار  55،پی در پی،پی در پی22یی  شاپور، سال سوم ، شمارهشاپور، سال سوم ، شماره  ی آموزش جندیی آموزش جندی  ی توسعهی توسعه  دو فصلنامهدو فصلنامه

 مقدمه
میزانماحصل با مامايی در نوين آموزش نهايی

همکاران)شودفراگیرانتعريفمیيادگیري نصیريو

9382 اهدافيادگیري(. آنچه، بايد دانشجو که دررا

بداند بهانجام،پاياندوره قادر ،نباشدآدركکنديا

می شرح.کندبیان به بايد يادگیري اهداف بنابراين

ستکهاباشدوايناصلوقتیعملیمتکیوظايفآن

 انتظار وظايفیکه تمام تارودمیيكلیستکاملاز

يانرشتهدانشجوي.تهیهگردد،دانشجويانانجامدهند

پاياندوره استدر حداقلمامايیالزم از يتحصیل،

برخورداريخدماتحرفهتوانمنديبرايارائه ايخود

باشند دانشجواولین. استکه اين هدف مهمترين و

باآگاهیومهارتکافی،ايراهوشمندانهوظیفهبتواند

دهد انجام . کاري زمانی تنها انجامراافراد خوبی به

طورروشنبهآنهاگفتهشدهباشدهبدهندکهاوالًمی

وظیفه که ثانیاًچیستشان دورهو در آنها يبه

باشند هايلیستحداقل.کارآموزيامکانتمرينداده

لیستاهدافآموزشیبرايدروسیاستکه،يادگیري

وظايفیرابینندافرادبرايانجامآنکارآموزشمی و

دانشجو از میکه انتظار بخش يك انجاميان تا رود

عواملزياديبر(.9322،آبات)کندمشخصمی،دهند

م فراگیران ؤيادگیري عدم که است آنهاتوجهثر ،به

نتیجه به را آموزش رسانديفرايند نخواهد مطلوب

همکاران) و 9382،نصیري بالینی(. يك،آموزش

برنامهمحتواي از مهم استيآموزشی آموزشی

میننیرويأآموزشبالینیزيربنايت(.9382،شريفی)

متبحروآگاهجهترف نیازهايجامعه،کارآمدانسانی

است . و پايه بالینی استمامايیيحرفهاساستبحر

فرنیا) و 9382،نصیريانی آموزشيارتقا(. کیفیت

ايکفايتحرفهباتواندموجبتربیتمامايیبالینیمی

(.9382،سلیمیوهمکاران)اگرددهجهتاينمحیط

يادگیريشناسايی اجتماعی شرايط بر که عواملی

يادگیريدانشجوبرآيندتواندمی،ثراستؤبیمارستانم

ثیرقرارأکارورزيراتحتت-کارآموزييدرطیدوره

(.9382،بريمنژادوهمکاران)دهد

شکلدوره در کارورزي و کارآموزي دهیهاي

دانشجويانايهايحرفهتوانمنديهاياساسیورتمها

نقشاساسیدارد،مامايی . دوره52حدود يدرصداز

رشته يآموزشی صرف وآموزشمامايی بالینی

مهارتدرمانگاهی کسب خصوصجهت در الزم هاي

ارائه بهداشتی مفید خدمات -ي شودمیدرمانی

فرخی) و ش(.9382،خديوزاده انجام درمطالعات ده

دهدکهعواملیچونبهاندادنسايرکشورهانشانمی

مربیان به کافی دسترسی عدم بالینی، آموزش به

آموزش میان مناسب هماهنگی فقدان هايبالینی،

بیمارستان در عملکرد امکانات و دانشکده ها،بالینی

مناسبنبودنزمانالزمتماسباهرموردبیماريبراي

آموخته کامل عدمتمرين بالینی، محیط در ها

مشکالت از بالینی، و نظري آموزش بین يکپارچگی

 هستند بالینی ناهاس9321،محمدي)آموزش ،و

9111 مجموعه(. در بازنگري  انجام و ارزشیابی

راهنماهايآموزشی،براساسپیشرفتعلومونیازهاي

می نظر به ضروري جامعه تغییر به رسدرو از. يکی

مهمهدف برنامههاي بازنگري و تغییر بررسیدر ها،

(.9380،عابديونجار)باشدنقاطضعفوقوتآنهامی

هايمختلفیدرارزيابینظامآموزشیدانشگاهیازراه

هايقابلتوجهبرايانجاميکیازراه.توانواردشدمی

 مهم، ديدگاهاين فرادهندگان و کهاستفراگیران

بمی راهنماي باشدرنامهتواند بالینی آموزش ريزان

(.9382،نصیريوهمکاران)

يادگیري بر مؤثر عوامل ارزيابی با بايد بنابراين

مناسب اقدامات دانشجويان، سنجشنظرات و بالینی

آموزش براي مناسب بالینی محیط يك براي

(.9381،بینوشفاخواهقدس)دانشجويانصورتگیرد

بالینیويژهآموزشهيآموزشوبريزيبرابرنامهضعف

نهايتضعف عامليكدستهازمشکالتاستکهدر

کاهشکارايیوالتحصیالنايفارغهايحرفهمهارت و

ارائه کیفیت و آموزشی نظام خدماتياثربخشی

-بهداشتی بردارد در را جامعه به و)درمانی خديوزاده

اندرباتوجهبهاهمیتنظراتفراگیر(.9382،فرخی
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 1212--1919، زمستان و بهار  ، زمستان و بهار  55،پی در پی،پی در پی22یی  شاپور، سال سوم ، شمارهشاپور، سال سوم ، شماره  ی آموزش جندیی آموزش جندی  ی توسعهی توسعه  دو فصلنامهدو فصلنامه

فرايندآموزشواهمیتشناسايیمشکالتموجودبراي

بازنگريدر لزوم ارتقايسطحکیفیآموزشبالینیو

سعیشدهپژوهشايندرهايبالینیيکارآموزينحوه

 نظرسنجیاز با فارغ دردانشجويانتا ،التحصیلیحال

درمیزانتحققاهدافآموزشیبرايتربیتدانشجويان

وموان (هاييادگیريحداقل)هايبالینیقالبمهارت

ازدانشجويانجوياشدهسنجیاجرايآنرابرطبقنظر

گاهایدانشاآموزشرندگاناگیونتايجمربوطهبهتصمیم

.کیفیتآموزشارجاعشوديجهتارتقا

 ها مواد و روش

است يكپژوهشتوصیفی اينمطالعه، يجامعه.

کلیه را دانشجويپژوهش کارشناسیي آخر ترم ان

يپرستاريومامايیدانشگاهدانشکدهيمامايیپیوسته

خدماتبهداشتیدرمانیجندي پزشکیو شاپورعلوم

تشکیل گیريدردسترسصورتنمونهکهبهداداهواز

نددانتخابش دروسمورد. واحدياز دانشجويانیکه

العهنظررانگذراندهويادانشجويمهمانبودند،ازمط

ش نددحذف . اطالعات گردآوري ينامهپرسش2ابزار

-هاييادگیريدرواحدهايکارآموزيبهحداقلمربوط

 زنان بخش سؤال92)کارورزي زنان( درمانگاه و

سؤال92) حداقلبودند( لیست برکه يادگیري هاي

اساسسرفصلدروسشورايعالیانقالبفرهنگیو

کمیته داتوسط منتخب ي اعتبار و تدوين ونشکده

اعتمادآنازطريقاعتبارمحتواواعتمادآزمونمجدد

است(=rدرصد85) شده تأيید اجراي. موارد تعداد

هاييادگیري،تعدادپیشنهاديدانشجويانبرايحداقل

هرحداقليادگیريوعللعدماجرايآنهاموردبررسی

 گرفتقرار پرسش. در يادگیري اجراي هانامهموان 

شامل زياد: تعداد رزيدنت، و اينترن توسط کار انجام

دانشجوياندرهرواحد،انتخابمحیطبالینینامناسب،

تعداد ساعتکمکارآموزي، تجربهکممربی، مهارتو

انگیزه کاهش و بیماران کم دانشجو بودي اين.

اختیارپرسشنامه در زايشگاه پايانی امتحان روز در ها

دانشجويا قرار گرفتن خواسته آنان از و کهشد

تسويهپرسشنامه جهت مراجعه روز تا حداکثر را ها

.يپايانیتحويلدهندحسابوگرفتننمره

تکمیل از قبل دانشجويان براي الزم توضیحات

وتوجیهکردنآنهاازنظرمحرمانهشدنامهدادهپرسش

زايايانجامبودناطالعات،همراهباتوصیفاهدافوم

گرد پژوهشارائه دياين . مجموع نامهپرسش52در

گرفت قرار بررسی مورد نرمداده. با ها spss12افزار

نامهصورتتوزي فراوانیبرايهرموردازمواردپرسشب

بررسیکلی درجهو مقیاسچند ايارزيابیدرونیبا

 قرار تحلیل و تجزيه تحقیق،.گرفتندمورد اين در

هاييادگیري،تعداديبودظورازتعدادمواردحداقلمن

توسط–کهدرواحدهايکارآموزي کارورزيمذکور،

می انجام دانشجو و پیشنهاديشد تعداد از منظور

هاييادگیري،تعداددانشجويانبرايهريكازحداقل

می توسطآن استکه مواردمواردي يكاز هر توان

بحداقل را يادگیري يادهاي و آموزشديده خوبی ه

هايذکرشده،بهطوريکهبرايهريكازآيتمبگیرد

 اگر پرسشنامه، هر هريكاز82در در درصدتعداد،

-گرفت،آنآيتمبههاييادگیريانجاممیمواردحداقل

می پذيرفته مطلوب هرصورت کل در سپس و شد

 صورتدستیابیبه در فعالیت82پرسشنامه، -درصد

رتدستیابیصورتمطلوبودرصويآنحیطه،بهها

صورتهاييادگیريبهحداقلدرصد12درصدتا82به

 از کمتر به دستیابی صورت در و مطلوب 12نسبتاً

نظرهاييادگیريبهدرصدحداقل صورتنامطلوبدر

.شدگرفتهمی

 نتایج

بهيافته دستیابی میزان داد، نشان پژوهش هاي

درصد22بخشزناندرواحدهاييادگیريدرلحداق

مطلوببود02مواردمطلوبودر درصدمواردنسبتاً

به دستیابی میزان زنان درمانگاه واحد در ولی

حداقل نامطلوب33/58هاييادگیريدر درصدموارد

گرديد ذکر در. که آنچه به توجه با پژوهش، اين در

هاديدانشجويانبرايهرروشکاردرموردتعدادپیشن

مشخصيكازحداقل هاييادگیريتوضیحدادهشد،

هاييادگیريپیشنهاديتطابقتعدادحداقلگرديدکه

حداقل تعداد درهايتعیینشدهتوسطدانشجويانبا

 در زنان درمانگاه و زنان بخش درصد52واحدهاي
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 حداقلموارد کمیتهبا توسط شده تعیین يهاي

مطابقتداشتمنتخب اينپژوهشعلل.دانشکده در

مهارت اجراي کارآموزيعدم واحدهاي بالینی –هاي

در زنان درمانگاه و زنان بخش در کارورزي

هاييادگیريدرواحدبخش،لیستحداقل9جدول


درمان و درصازنان و زنان فاگاه حداقلاد اياهراوانی

یشنهاديانجامشدهودرصدفراوانیتعدادپريايادگی

حداقل مشابه که دانشجويان تصويبشدهتوسط هاي

.تنظیمشدهاست3و2باشددرجداولمی



کارورزيدربخشزنانو–هايبالینیدرواحدهايکارآموزيدرصدفراوانیعللعدماجرايمهارت–9جدول 
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درصد22___________درصد20درصد20درصد32 بخش زنان

___درصد29درصد92درصد1درصد2درصد25درصد39 درمانگاه زنان

 

هاييادگیريانجامشدههاييادگیريدرواحدبخشزنانودرصدفراوانیحداقللیستحداقل -2جدول

حداقليادگیريدانشجويانکارشناسیمامايیدر

کارورزيبخشزنان-کارآموزيواحد  

فراوانی درصد

انجام شدهموارد

حداقل هايمشابه

تصويبشده

فراوانی درصد

شدهمواردانجا م

هايحداقلازبیشتر

تصويبشده

تعداد درصدفراوانی

شدهتوسطپیشنهاد

مشابه  دانشجويان

تصويبحداقل هاي

شده

درصد تعدادپیشنهادفراوانی

دانشجويانشده توسط

هايتصويببیشترازحداقل

شده

 درصد92 درصد22درصد32درصد05 بیمارشرححالکاملاخذنمايد92حداقلاز-9

بیمارمعايناتفیزيکیرا92حداقلبراي-2

 انجامدهد

 درصد05 درصد12درصد95درصد25

مراقبتهايالزمشامل,بیمار92حداقلجهت-3

انجامدستورات,گرفتنعالئمحیاتیوچارتآن

نوشتنگزارش,کنترلجذبودف بیمار,دارويی

نیازهايبرآوردن,بازکردنرگبیمار,پرستاري

بیمارراانجامدهد

درصد95 درصد25درصد32درصد12

بیمارراجهتعملجراحیآمادهو2حداقل-0

 مراقبتهايالزمراانجامدهد

درصد82 درصد92درصد32درصد35

بیمارمراقبتهايبعدازعمل2حداقلبراي-5

جراحیزنانراانجامدهد

درصد22 درصد95درصد52درصد22
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-هايالزمجهتبیماردربخشزنانراپیآزمايش-1

 راتفسیرنمايدگیريونتايجآن

درصد82 درصد5درصد22درصد5

سزارين،)موردازاعمالجراحیزنان92حداقل-2

D&Cهیسترکتومی،ترمیمسیستوسلورکتوسلو،

غیرهرامشاهدهنمايد

درصد32 درصد15___درصد92

بیماررابرايمربیودانشجويان2حداقلوضعیت-8

 گزارشنمايد

درصد52 درصد32درصد12درصد5

بیمارانجام2مراقبتهايالزمدرريکاوريراجهت-1

 دهد

درصد25 درصد25درصد35درصد22

هايالزمبیمارهنگامترخیصتوصیه8حداقلبه-92

 رابدهد

درصد12 درصد02درصد02درصد95

 

هاييادگیريانجامشدههاييادگیريدرواحددرمانگاهزنانودرصدفراوانیحداقللیستحداقل -3جدول

حداقليادگیريدانشجويانکارشناسیمامايیدرواحد

کارورزيدرمانگاهزنان-کارآموزي

فراوانی درصد

انجام شدهموارد

حداقلهاي مشابه

تصويبشده

فراوانیدرصد

شده مواردانجام

هايحداقلازبیشتر

تصويبشده

تعداد درصدفراوانی

توسطپیشنهاد شده

مشابه دانشجويان

هايتصويبشدهحداقل

درصد تعدادپیشنهادفراوانی

دانشجويانشده توسط

ازحداقل هايتصويببیشتر

شده

  دبیمارشرححالکاملاخذنماي22حداقلاز-9

 

 درصد92 درصد35درصد5درصد02

بیمارمعاينهدستگاهژنیتالشامل95حداقلجهت-2

گذاشتناسپکولومومعاينهدودستیومراقبتهايپساز

.دهدبانجامزيرنظرمستقیممربیمربوطهنهرايمعا
 

 درصد05 درصد05درصد32درصد5

بیمارمعاينهدستگاهژنیتالشامل95حداقلجهت-3

مراقبتهايپسگذاش معاينهدودستیو و تناسپکولوم

.نهراانجامومواردغیرطبیعیراتشخیصدهديازمعا



 درصد25 درصد55درصد5درصد95

0- تهیه92حداقل بیمار از پاپاسمیر نمونه مورد

.وباتفسیرآنآشناشودنمايد

 درصد25 درصد22درصد25درصد02

5- ولو92حداقل درمانمورد تشخیصو را واژينیت

 .نمايد

 درصد32 درصد22درصد25درصد22

1- شامل92حداقل سرويکس بیماريهاي مورد

نحوه با تشخیصو پولیپسرويکسرا يسرويسیتو

.درمانآنآشنايیکاملداشتهباشد
 

درصد22 درصد82__درصد95
 

درمانی-2 و تشخیصی تستهاي درخواست لزوم

بیماري نازايی و زنان آندومتر،،PCT)هاي بیوپسی

حداقل)دانستهرا(کوتر،کرايو،تهیهالممرطوبوغیره

آشنايیکاملداشته،تفسیرنتايجيبانحوهو(يكمورد

 .باشد

 درصد922 ___درصد25درصد35
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92هاياينپژوهشنشاندادکهازمجموعيافته

مور تعدادمهارت اساس بر زنان بخش در بررسی د

وحداقل حیاتی عاليم شرح گرفتن يادگیري، هاي

گزارشوضعیتبیماربرايمربیدرسطحمطلوب،اخذ

عمل جهت بیمار کردن آماده بیمار، از حال شرح

گیريوتفسیرهايبعدازعملوپیجراحیومراقبت

 موارد مطلوبو سطحنسبتا انجامنتايجآزمايشاتدر

مراقبت انجام فیزيکی، ريکاوريومعاينه در هايالزم

مشاهدهاعمالجراحیسزارين،کورتاژوهیسترکتومی،

ترمیمسیستوسلورکتوسلدرسطحنامطلوبگزارش

شدند عناوين. اساس بر که داد نشان پژوهش نتايج

لیست در زنان،حداقلموجود درمانگاه يادگیري هاي

پا تفسیر و آندومتر،پتهیه بیوپسی مشاهده اسمیر،

تهیه و کرايو و بخیهکوتر کشیدن مرطوب، الم يي

عناوين براساس که داد نشان پژوهش نتايج عمل

لیستحداقل در زنان،موجود درمانگاه يادگیري هاي

آندومتر، بیوپسی مشاهده اسمیر، پاپ تفسیر و تهیه

 کشیدنبخیه مرطوب، الم تهیه و کرايو و عملکوتر

جراحیوتشخیصواقداماتالزمدرحاملگیپرخطر

.درسطحنسبتامطلوبقرارداشتند

بارداري،     روتین آزمايشات درخواست موارد فقط

سونوگرافیوتستحاملگیتوسطدانشجوياندرسطح



















بود شده انجام مطلوب معاينه. حال، شرح اخذ موارد

گذا شامل ژنیتال معاينهدستگاه و اسپکولوم شتن

و تشخیص غیرطبیعی، موارد تشخیص و دودستی

در هیستروسالپنگوگرافی تفسیر ولوواژينیت، درمان

سطحنامطلوببرآوردشدندوهیچکدامازدانشجويان،

 .تعويضپانسمانمحلعملراانجامندادهبودند

 بحث 

حداقل به دستیابی میزان  در يادگیري 12هاي

صدموارددربخشزنانمطلوبونسبتامطلوبذکردر

به دستیابی میزان زنان درمانگاه واحد در ولی شد

حداقل نامطلوب33/58هاييادگیريدر درصدموارد

بود شده سمنان.ذکر در صابريان که پژوهشی نتايج

توانمندي بررسیحداقل هايکسبشدهتحتعنوان

زشبالینیپرستاريدانشجويانپرستاريدرآموتوسط

توانمندي-داخلی بود، داده هايکسبجراحیانجام

شدهتوسطدانشجويانباوضعیتمطلوبفاصلهداردو

مهارتد برخی توانايیانشجويان و درها را الزم هاي

اند ننموده کسب دوره اين در خود آموزش پايان

(.9321،صابريان)

ه و تابان تحقیق نتايج موردمکاهمچنین در ران

حداقل به ازدستیابی چشم بخش در يادگیري هاي

ديدگاهکارورزاندانشکدهپزشکیاصفهاننشاندادکه

8- 2حداقل و پانسمان بخیه2مورد کشیدن مورد

.عملجراحیزنانراانجامدهد

 درصد12 درصد92درصد55درصد95

روتینبارداري،پاپاسمیر،سونوگرافی،هايآزمايش-1

حاملگی و)تست ادرار خون ) جهت بیمار92را

.استنمايددرخو

 درصد52___درصد15

 

 درصد92

92- و0حداقل تشخیص را پرخطر حاملگی مورد

 .اقداماتالزمراانجامدهد

درصد22 درصد82درصد02درصد35
 

99- در تست92حداقل نتايج بیماريبیمار هايهاي

را(پاپاسمیر،هیستروسالپینگوگرافی،سونوگرافی)زنان

 .تفسیرنمايد

درصد92 درصد85__درصد25
 

92- مربوطه92حداقل بیماري با رابطه در را بیمار

 .آموزشدهد

درصد95 درصد82درصد92درصد32
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کارورزان،حداقلهاييادگیريمهارتاينبخشرابه

بودک اندوذکرشده نگرفته مطلوبفرا هتعیینطور

هايمصوبوزارتخانهالزمحدنصاببرايانجامحداقل

بطو قبولی،است نمره کسب براي کارورزان که ري

 مثال خارج5ضرورتا، چشم از را خارجی جسم

،کهتعیینتعدادحداقل(9380،وهمکارانتابان)نمايند

دهبودکهباتوجههاييادگیريدرپرسشنامههاذکرش

حداقل تعداد دربه دانشجويان توسط پیشنهادي هاي

درصدمواردبا52زناندرواحدبخشزنانودرمانگاه

هايتعیینشدهتوسطکمیتهمنتخبدانشکدهحداقل

داشت بهجداول)تفاوت توجه به(3و2با می، نظر

راهايآموزشیتغییرکندچرسدتعدادبرخیازحداقل

.هاييادگیريبايدواقعیوقابلاجراباشندکهحداقل

هايهايپژوهشنشاندادکهانجاممراقبتيافته

 توسط ريکاوري در طبق55الزم دانشجويان درصد

از.هاييادگیريتعیینشدهصورتگرفتهاستحداقل

هايبعدازاعمالجراحیدرريکاوريآنجاکهمراقبت

واق حیات در و میباشد اهمیتبالینیبرخوردار از

ريکاوري کارکنان آگاهی و دانش میان به بیماران

بايستیب سطحدانشوبستگیدارد، ارتقاء حفظو ه

.مهارتدانشجوياندربخشريکاورياهمیتدادهشود

درموردعدماجرايبرخیازعناوينموجوددرلیست

هاييادگیريدرمانگاهزنان،مانندتفسیرونتايجحداقل

پانسمان تعويض هیستروسالپنگوگرافی، و اسمیر پاپ

غیر تشخیصموارد و منوال باي معاينه عمل، محل

درمانگاه بدلیلشلوغبودنمحیطآموزشدر طبیعی،

ها،ورزيدنتوزشیبدلیلوجوداينترنهايآمبیمارستان

هايدرمانگاههايآموزشیازتانتواندرکناربیمارسمی

هايغیرآموزشیکمكگرفتتخصصیبیمارستان در.

با که بیرجند در نصیري پژوهش نتايج زمینه، اين

ینیاايبالاهارتایريمهاثربريادگاؤلمانوانعواماع

تاريدراجويانپرسایانودانشاپرستاريازديدگاهمرب

 زم9382سال در داد نشان شده، عملکردانجام ینه

 922مربیان يادگیري% براي انگیزه ايجاد مربیان از

دانشجويانمهارت در بالینی از21/29هاي درصد

هاتوسطمربیبراياولینباردانشجويانانجامتکنیك

درمورد.اندثرترينعاملدانستهؤدرحضوردانشجورام

 نظر از بالینی، محیط مربیان8/88نقش از درصد

هايبیمارستانیبامباحثپرستاريعدادبخشتناسبت

 و دانشجويان تعداد وجود29و دانشجويان از درصد

رام مطلوب حد در بخشها آموزشی ثرترينوامکانات

(.9382،نصیريوهمکاران)عاملدانستهاند

همانطورکهاحسانپوردرتحقیقخودبیاننموده

پیشنهادمیشودکهلیستحداق هايضروريلاست،

يادگیريبصورتدفترچه،درابتدايهردورهکارآموزي

دراختیاردانشجويانمامايیقرارگیردتااگردرانتهاي

نمايند، کسب را تجربه آن نتوانستند کارآموزي دوره

بتوانبرايکسبتجربهومهارتدرآنمورد،درواحد

درموردکارورزيمربوطهبرنامهريزيالزمانجامشودو

کهمهارت شود اتخاذ ترتیبی شاي  غیر بالینی هاي

مهارت مراکز طريق از بالینیدانشجويان هاي

Skill Labآموزشببینند. 

 نتيجه گيری 

برخیاز بودنددر دانشجوياننتوانسته که آنجا از

تعدادمطلوبهريكآيتم ايهريكازپرسشنامهها،

حداقل از مهارتهاي واحدهاييادگیري هاي

کارورزيرابدستآورندوياتجربهآنهادر-کارآموزي

کسبمهارتضعیفبود،بنابراينبازنگريدرمجموعه

راهنماهايآموزشبالینیتهیهشدهبراساسپیشرفت

نظر به ضروري جامعه، تغییر به رو نیازهاي و علوم

میرسد حداقل. الزمست الذا يادگیري، طريقهاي ز

پیشنهادي تعداد درخصوص فراگیران از نظرسنجی

هاييادگیريمجدداتعريفوبازنگريومنطبقحداقل

هايیبرايبانیازفراگیرانتنظیمشوندونیزاستراتژي

رف موان اجرايیازجملهايجادفرصتتمرينوانجام

بزيرایطبالینیمناساهاباانتخابمحتقلمهارتامس

بالینینظرمر دانشجويانبیان تعداد کاهش درو

بکارگیريبیمارستانواحدهاي هايتخصصیمامايیو

ادهازاتفایواساالیناوزشبارآماامغایرآماوزشایدر

هايکارگاه بصورت جهتSkill Labآموزشی

هايهايبازآموزيبرايارتقاءمهارتدورهدانشجويانو

 .دبالینیمربیانبکارگرفتهشو
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Abstract: The last result of modern education in midwifery, is defined by learning 

rate. Recognition of performance obstacles and  its removal is caused to promoting 

clinical education quality. The aim of this study was to determine of midwifery 

students  achieving  rate to learning minimums in  Specialty Units(clinic and 

gynecology units) and its performance obstacles . In this descriptive study, all of  last 

term midwifery students were selected through convenience sampling method. Data 

colletion tools were 2 questionnaires related to learning minimums were in 

traineeship – internship courses . The data was analyzed by SPSS software as 

frequency distribution and total evaluating was done by multigrades scale as desired, 

relatively desired and undesired. Rate of gaining to learning minimums in 20 percent 

and 40 percent of items in Gynecology unit was reported desired and relatively 

desired . Rate of gaining to learning minimums  in 8.33 percent and 33.33 percent of 

items in clinic unit was reported desired and relatively desired. Obstacles of learning 

performance in two midwifery units include : doing tasks with intern and resident , 

many students in every unit, inappropriate selected clinical environment, 

respectively.  Therefore it is necessary that rewised educational minimums and then 

regarding to gainied nature of every clinical skills were defined again and adjustd  

coincide with students requirement and also strategy for removal of Performance  

Obstacles. For example selecting  of appropriated clinical environment and using 

ineducatinal hospitals in education and reeducational courses are used for promotion 

of clinical traing skills.    

Keywords: Learning minimums, Performance obstacles, Clinical skills 
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