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بررسی میزان دستیابی به حداقل هاي یادگیري در واحدهاي درمانگاه و بخش زنان و
موانع اجراي آن از دیدگاه دانشجویان مامایی
پروانه موسوی * :عضوهیأتعلمی،دانشکدهپرستاريمامايی،دانشگاهعلومپزشکیجنديشاپور،اهواز ،ايران.
سيمين منتظری :عضوهیأتعلمی،دانشکدهپرستاريمامايی،دانشگاهعلومپزشکیجنديشاپور،اهواز،ايران.
چكيده  :ماحصلنهايیآموزشنويندرمامايی،بامیزانيادگیريفراگیرانتعريفمیشود.شناساايیموانا 
اجرايیورف آنهاموجبارتقاءکیفیتآموزشبالینیمیگردد.هدفازاينپژوهش،تعیینمیازاندساتیابی
دانشجويانمامايیبهحداقلهاييادگیريدرواحدهايتخصصی(درمانگاهزنانوبخشزنان)وموان اجاراي
آنهامیباشد.دراينمطالعهتوصیفی،کلیهدانشجويانترمآخرکارشناسیمامايیبهصورتنموناهگیاريدر
دسترسانتخابشدند.ابزارگردآورياطالعات2پرسشنامهمربوطبهحاداقلهاايياادگیريدرواحادهاي
کارآموزي-کارورزيدرمانگاهوبخشزنانبود.دادههابانرمافزارspss92بصورتتوزيا فراوانایوبررسای
کلیبامقیاسمطلوب،نسبتاًمطلوبونامطلوبتجزيهوتحلیلگرديد.يافتههايپژوهشنشانداد میازان
دستیابیبهحداقلهاييادگیريدرواحدبخشزناندر22درصدمواردمطلوبودر02درصدمواردنسابتا
مطلوببود.درواحددرمانگاهزنانمیزاندستیابیبهحداقلهاييادگیريدر8/33درصدماواردمطلاوبو
در33/33درصدمواردنسبتامطلوبذکرگرديد.مهمترينموان اجراييادگیريبهترتیباهمیت،انجامکار
توسطاينترنورزيدنت،تعدادزياددانشجوياندرهرواحد وانتخاابمحایطباالینینامناسابذکارگردياد.
بنابراينبهتراستحداقلهايآموزشیبازنگريوباتوجهبهماهیتکسبهرمهارتبالینیمجدداًتعريافو
منطبقبانیازفراگیرانتنظیمشوندونیزاستراتژيهايیبرايرفا موانا اجرايایازجملاهانتخاابمحایط
بالینیمناسبوبهکارگیريبیمارستانهايغیرآموزشیدرامرآماوزشدانشاجويانودورههاايباازآموزي
برايارتقاءمهارتهايمربیاتخاذشود.
کليد واژه ها:حداقلهاييادگیري،موان اجرايی،مهارتهايبالینی،حداقلهايپیشنهادي.
*نویسندهی مسؤول :عضوهیأتعلمی،دانشکدهپرستاريومامايی،دانشگاهعلومپزشکیجنديشاپور،اهواز
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مقدمه
دورههاي کارآموزي و کارورزي در شکلدهی
ماحصل نهايی آموزش نوين در مامايی با میزان
مهارتهاياساسیوتوانمنديهايحرفهايدانشجويان
يادگیري فراگیران تعريف میشود (نصیري و همکاران
مامايی ،نقشاساسیدارد.حدود 52درصدازدورهي
 .)9382اهداف يادگیري ،آنچه را که دانشجو بايد در
آموزشی رشتهي مامايی صرف آموزش بالینی و
پاياندورهبداند ،دركکندياقادربهانجامآنباشد،
درمانگاهی جهت کسب مهارتهاي الزم در خصوص
بیان میکند .بنابراين اهداف يادگیري بايد به شرح
ارائهي خدمات مفید بهداشتی  -درمانی میشود
وظايفآنمتکیباشدوايناصلوقتیعملیاستکه
(خديوزاده و فرخی.)9382 ،مطالعات انجام شده در
يك لیست کامل از تمام وظايفی که انتظار میرود تا
سايرکشورهانشانمیدهدکهعواملیچونبهاندادن
دانشجويانانجامدهند،تهیهگردد.دانشجويانرشتهي
به آموزش بالینی ،عدم دسترسی کافی به مربیان
مامايی الزم است در پايان دورهي تحصیل ،از حداقل
بالینی ،فقدان هماهنگی مناسب میان آموزشهاي
توانمندي براي ارائهي خدمات حرفهاي خود برخوردار
بالینی دانشکده و امکانات عملکرد در بیمارستانها،
باشند .اولین و مهمترين هدف اين است که دانشجو
مناسبنبودنزمانالزمتماسباهرموردبیماريبراي
بتواندوظیفهايراهوشمندانه،باآگاهیومهارتکافی
انجام دهد .افراد تنها زمانی کاري را به خوبی انجام تمرين کامل آموختهها در محیط بالینی ،عدم
يکپارچگی بین آموزش نظري و بالینی ،از مشکالت
میدهندکهاوالً بهطورروشنبهآنهاگفتهشدهباشد
آموزش بالینی هستند (محمدي9321 ،و ناهاس،
که وظیفهشان چیست و ثانیاً به آنها در دورهي
 .)9111ارزشیابی و انجام  بازنگري در مجموعه
کارآموزيامکانتمريندادهباشند .لیستحداقلهاي
راهنماهايآموزشی،براساسپیشرفتعلومونیازهاي
يادگیري،لیستاهدافآموزشیبرايدروسیاستکه
رو به تغییر جامعه ضروري به نظر میرسد .يکی از
افرادبرايانجامآنکارآموزشمیبینند ووظايفیرا
هدفهاي مهم در تغییر و بازنگري برنامهها ،بررسی
که از دانشجويان يك بخش انتظار میرود تا انجام
نقاطضعفوقوتآنهامیباشد(عابديونجار.)9380،
دهند،مشخصمیکند (آبات.)9322 ،عواملزياديبر
درارزيابینظامآموزشیدانشگاهیازراههايمختلفی
يادگیري فراگیران مؤثر است که عدم توجه به آنها،
میتوانواردشد.يکیازراههايقابلتوجهبرايانجام
فرايند آموزش را به نتیجهي مطلوب نخواهد رساند
اين مهم ،ديدگاه فراگیران و فرادهندگان است که
(نصیري و همکاران .)9382 ،آموزش بالینی ،يك
میتواند راهنماي برنامهريزان آموزش بالینی باشد
محتواي آموزشی مهم از برنامهي آموزشی است
(نصیريوهمکاران.)9382،
(شريفی.)9382 ،آموزشبالینیزيربنايتأمیننیروي
انسانی کارآمد،متبحروآگاهجهترف نیازهايجامعه
بنابراين بايد با ارزيابی عوامل مؤثر بر يادگیري
است .تبحر بالینی پايه و اساس حرفهي مامايی است
بالینی و سنجش نظرات دانشجويان ،اقدامات مناسب
(نصیريانی و فرنیا .)9382 ،ارتقاي کیفیت آموزش
براي يك محیط بالینی مناسب براي آموزش
بالینیمیتواندموجبتربیتمامايیبا کفايتحرفهاي
دانشجويانصورتگیرد(قدسبینوشفاخواه.)9381،
جهتاينمحیطهاگردد (سلیمیوهمکاران.)9382 ،
ضعفبرنامهريزيبرايآموزشوبهويژهآموزشبالینی
شناسايی عواملی که بر شرايط اجتماعی يادگیري
عامليكدستهازمشکالتاستکهدرنهايتضعف
بیمارستانمؤثراست ،میتواندبرآيند يادگیريدانشجو
مهارتهايحرفهايفارغالتحصیالن وکاهشکارايیو
درطیدورهي کارآموزي -کارورزيراتحتتأثیرقرار
اثربخشی نظام آموزشی و کیفیت ارائهي خدمات
دهد(بريمنژادوهمکاران.)9382،
بهداشتی-درمانی به جامعه را در بردارد (خديوزاده و
فرخی.)9382 ،باتوجهبهاهمیتنظراتفراگیراندر
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23بررسیمیزاندستیابیبهحداقلهاييادگیريو...
توضیحات الزم براي دانشجويان قبل از تکمیل
فرايندآموزشواهمیتشناسايیمشکالتموجودبراي
پرسشنامهدادهشدوتوجیهکردنآنهاازنظرمحرمانه
ارتقاي سطح کیفی آموزش بالینی و لزوم بازنگري در
بودناطالعات،همراهباتوصیفاهدافومزايايانجام
نحوهيکارآموزيهايبالینیدراينپژوهشسعیشده
اين پژوهش ارائه گرديد .در مجموع   52پرسشنامه
تا با نظرسنجی از دانشجويان در حال فارغالتحصیلی،
مورد بررسی قرار گرفت .دادهها با نرمافزار spss12
میزانتحققاهدافآموزشیبرايتربیتدانشجوياندر
بصورتتوزي فراوانیبرايهرموردازمواردپرسشنامه
قالبمهارتهايبالینی(حداقلهاييادگیري)وموان 
و بررسی کلی با مقیاس چند درجهاي ارزيابی درونی
اجرايآنرابرطبقنظرسنجیازدانشجويانجوياشده
مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند .در اين تحقیق،
ونتايجمربوطهبهتصمیمگیارندگانآموزشایدانشاگاه
منظورازتعدادمواردحداقلهاييادگیري،تعداديبود
جهتارتقايکیفیتآموزشارجاعشود.
کهدرواحدهايکارآموزي– کارورزيمذکور،توسط
مواد و روشها
دانشجو انجام میشد و منظور از تعداد پیشنهادي
اين مطالعه ،يك پژوهش توصیفی است .جامعهي
دانشجويانبرايهريكازحداقلهاييادگیري،تعداد
پژوهش را کلیهي دانشجويان ترم آخر کارشناسی
مواردي است که توسط آن میتوان هر يك از موارد
پیوستهيمامايیدانشکدهيپرستاريومامايیدانشگاه
حداقلهاي يادگیري را به خوبی آموزش ديده و ياد
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جنديشاپور
بگیرد،بهطوريکهبرايهريكازآيتمهايذکرشده
اهوازتشکیلداد کهبهصورتنمونهگیريدردسترس
در هر پرسشنامه ،اگر  82درصد تعداد ،در هر يك از
انتخاب شدند .دانشجويانی که واحدي از دروس مورد
مواردحداقلهاييادگیريانجاممیگرفت،آنآيتمبه-
نظررانگذراندهويادانشجويمهمانبودند،ازمطالعه
صورت مطلوب پذيرفته میشد و سپس در کل هر
حذف شدند .ابزار گردآوري اطالعات  2پرسشنامهي
پرسشنامه ،در صورت دستیابی به  82درصد فعالیت-
مربوطبهحداقلهاييادگیريدرواحدهايکارآموزي-
هايآنحیطه،بهصورتمطلوبودرصورتدستیابی
کارورزي بخش زنان ( 92سؤال) و درمانگاه زنان
به 82درصدتا 12درصدحداقلهاييادگیريبهصورت
( 92سؤال) بودند که لیست حداقلهاي يادگیري بر
نسبتاً مطلوب و در صورت دستیابی به کمتر از 12
اساس سرفصل دروس شوراي عالی انقالب فرهنگی و
درصد حداقلهاي يادگیري بهصورت نامطلوب در نظر
توسط کمیتهي منتخب دانشکده تدوين و اعتبار و
گرفتهمیشد.
اعتمادآنازطريقاعتبارمحتواواعتمادآزمونمجدد
نتایج
( 85درصد= )rتأيید شده است .تعداد موارد اجراي
يافتههاي پژوهش نشان داد ،میزان دستیابی به
حداقلهاييادگیري،تعدادپیشنهاديدانشجويانبراي
حداقلهاييادگیريدرواحد بخشزناندر 22درصد
هرحداقليادگیريوعللعدماجرايآنهاموردبررسی
مواردمطلوبودر 02درصدمواردنسبتاًمطلوببود
قرار گرفت .موان اجراي يادگیري در پرسشنامهها
ولی در واحد درمانگاه زنان میزان دستیابی به
شامل :انجام کار توسط اينترن و رزيدنت ،تعداد زياد
حداقلهاي يادگیري در  58/33درصد موارد نامطلوب
دانشجوياندرهرواحد،انتخابمحیطبالینینامناسب،
ذکر گرديد .در اين پژوهش ،با توجه به آنچه که در
مهارتوتجربهکممربی،ساعتکمکارآموزي،تعداد
روشکاردرموردتعدادپیشنهاديدانشجويانبرايهر
کم بیماران و کاهش انگیزهي دانشجو بود .اين
يكازحداقلهاييادگیريتوضیحدادهشد،مشخص
پرسشنامهها در روز امتحان پايانی زايشگاه در اختیار
گرديدکه تطابقتعدادحداقلهاييادگیريپیشنهادي
دانشجويان قرار گرفت و از آنان خواسته شد که
توسط دانشجويان با تعداد حداقلهاي تعیین شده در
پرسشنامهها را حداکثر تا روز مراجعه جهت تسويه
واحدهاي بخش زنان و درمانگاه زنان در  52درصد
حسابوگرفتننمرهيپايانیتحويلدهند.
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موارد با حداقلهاي تعیین شده توسط کمیتهي
منتخب دانشکده مطابقت داشت .در اين پژوهش علل
عدم اجراي مهارتهاي بالینی واحدهاي کارآموزي–
کارورزي در بخش زنان و درمانگاه زنان در
جدول،9لیستحداقلهاييادگیريدرواحدبخش


زنان و درماناگاه زنان و درصاد فاراوانی حداقلهااي
يادگیاري انجامشدهودرصدفراوانیتعدادپیشنهادي
توسط دانشجويان که مشابه حداقلهاي تصويب شده
میباشددرجداول2و3تنظیمشدهاست.


جدول –9درصدفراوانیعللعدماجرايمهارتهايبالینیدرواحدهايکارآموزي–کارورزيدربخشزنانو
درمانگاهزنان

رزيدنت

توسطاينترنو

انجامکار

هرواحد

دانشجوياندر

تعدادزياد

بالینینامناسب

انتخابمحیط

کممربی

مهارتوتجربه

کارآموزي

ساعتکم

بیماران

تعدادکم

درمانگاه زنان

39درصد

25درصد

2درصد

1درصد

دانشجو

بخش زنان

32درصد

20درصد

20درصد

___

____

____

کاهشانگیزه

عللعدماجرا
بخش

22درصد

92درصد 29درصد

___

جدول -2لیستحداقلهاييادگیريدرواحدبخشزنانودرصدفراوانیحداقلهاييادگیريانجامشده
فراوانی درصدفراوانی تعداد
حداقليادگیريدانشجويانکارشناسیمامايیدر درصد فراوانی درصد
واحدکارآموزي-کارورزيبخشزنان موارد انجام شده مواردانجام شده پیشنهادشدهتوسط
مشابه حداقلهاي بیشترازحداقلهاي دانشجويان  مشابه
حداقلهاي تصويب
تصويبشده
تصويبشده
شده

درصدفراوانی تعدادپیشنهاد
شده توسط دانشجويان
بیشترازحداقلهايتصويب
شده

-9حداقلاز92بیمارشرححالکاملاخذنمايد

05درصد

32درصد

22درصد

92درصد

-2حداقلبراي92بیمارمعايناتفیزيکیرا
انجامدهد

25درصد

95درصد

12درصد

05درصد

-3حداقلجهت92بیمار,مراقبتهايالزمشامل
گرفتنعالئمحیاتیوچارتآن,انجامدستورات
دارويی,کنترلجذبودف بیمار,نوشتنگزارش
پرستاري,بازکردنرگبیمار,برآوردننیازهاي
بیمارراانجامدهد

12درصد

32درصد

25درصد

95درصد

-0حداقل2بیمارراجهتعملجراحیآمادهو
مراقبتهايالزمراانجامدهد

35درصد

32درصد

92درصد

82درصد

-5حداقلبراي2بیمارمراقبتهايبعدازعمل
جراحیزنانراانجامدهد

22درصد

52درصد

95درصد

22درصد
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25بررسیمیزاندستیابیبهحداقلهاييادگیريو...
-1آزمايشهايالزمجهتبیماردربخشزنانراپی-
گیريونتايجآنراتفسیرنمايد

5درصد

22درصد

5درصد

82درصد

-2حداقل92موردازاعمالجراحیزنان(سزارين،
،D&Cهیسترکتومی،ترمیمسیستوسلورکتوسلو
غیرهرامشاهدهنمايد

92درصد

___

15درصد

32درصد

-8حداقلوضعیت2بیماررابرايمربیودانشجويان
گزارشنمايد

5درصد

12درصد

32درصد

52درصد

-1مراقبتهايالزمدرريکاوريراجهت2بیمارانجام
دهد

22درصد

35درصد

25درصد

25درصد

-92حداقلبه8بیمارهنگامترخیصتوصیههايالزم
رابدهد

95درصد

02درصد

02درصد

12درصد

جدول -3لیستحداقلهاييادگیريدرواحددرمانگاهزنانودرصدفراوانیحداقلهاييادگیريانجامشده
تعداد
فراوانی درصدفراوانی
حداقليادگیريدانشجويانکارشناسیمامايیدرواحد درصد فراوانی درصد
موارد انجام شده مواردانجام شده پیشنهاد شده توسط
کارآموزي-کارورزيدرمانگاهزنان
مشابه
مشابه حداقلهاي بیشترازحداقلهاي دانشجويان
حداقلهايتصويبشده
تصويبشده
تصويبشده

درصدفراوانی تعدادپیشنهاد
شده توسط دانشجويان
بیشتر ازحداقلهاي تصويب
شده

-9حداقلاز22بیمارشرححالکاملاخذنمايد 

02درصد

5درصد

35درصد

92درصد

-2حداقلجهت95بیمارمعاينهدستگاهژنیتالشامل
گذاشتناسپکولومومعاينهدودستیومراقبتهايپساز
معاينهرازيرنظرمستقیممربیمربوطهانجامبدهد.

5درصد

32درصد

05درصد

05درصد

-3حداقلجهت95بیمارمعاينهدستگاهژنیتالشامل
گذاشتن اسپکولوم و معاينه دودستی و مراقبتهاي پس
ازمعاينهراانجامومواردغیرطبیعیراتشخیصدهد.


95درصد

5درصد

55درصد

25درصد

 - 0حداقل  92مورد نمونه پاپ اسمیر از بیمار تهیه
نمايدوباتفسیرآنآشناشود.

02درصد

25درصد

22درصد

25درصد

- 5حداقل  92مورد ولوواژينیت را تشخیص و درمان
نمايد.

22درصد

25درصد

22درصد

32درصد

 -1حداقل  92مورد بیماريهاي سرويکس شامل
سرويسیت و پولیپ سرويکس را تشخیص و با نحوهي
درمانآنآشنايیکاملداشتهباشد.

95درصد

__

82درصد

22درصد

 -2لزوم درخواست تستهاي تشخیصی و درمانی
بیماريهاي زنان و نازايی ( ،PCTبیوپسی آندومتر،
کوتر،کرايو،تهیهالممرطوبوغیره)رادانسته(حداقل
يكمورد)وبانحوهيتفسیرنتايج،آشنايیکاملداشته
باشد.

35درصد

25درصد

___

922درصد
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95درصد
 -8حداقل  2مورد پانسمان و  2مورد کشیدن بخیه

عملجراحیزنانراانجامدهد.
15درصد
-1آزمايشهايروتینبارداري،پاپاسمیر،سونوگرافی،
تست حاملگی (ادرار و خون ) را جهت  92بیمار
درخواستنمايد.
35درصد
 -92حداقل  0مورد حاملگی پرخطر را تشخیص و
اقداماتالزمراانجامدهد.

25درصد
 -99حداقل در  92بیمار نتايج تستهاي بیماريهاي

زنان(پاپاسمیر،هیستروسالپینگوگرافی،سونوگرافی)را

تفسیرنمايد.

32درصد
 -92حداقل  92بیمار را در رابطه با بیماري مربوطه

آموزشدهد.


يافتههاياينپژوهشنشاندادکهازمجموع92
مهارت مورد بررسی در بخش زنان بر اساس تعداد
حداقلهاي يادگیري ،گرفتن شرح عاليم حیاتی و
گزارشوضعیتبیماربرايمربیدرسطحمطلوب،اخذ
شرح حال از بیمار ،آماده کردن بیمار جهت عمل
جراحیومراقبتهايبعدازعملوپیگیريوتفسیر
نتايج آزمايشات در سطح نسبتا مطلوب و موارد انجام
معاينه فیزيکی ،انجام مراقبتهاي الزم در ريکاوري و
مشاهدهاعمالجراحیسزارين،کورتاژوهیسترکتومی،
ترمیمسیستوسلورکتوسلدرسطحنامطلوبگزارش
شدند .نتايج پژوهش نشان داد که بر اساس عناوين
موجود در لیست حداقلهاي يادگیري درمانگاه زنان،
تهیه و تفسیر پاپاسمیر ،مشاهده بیوپسی آندومتر،
کوتر و کرايو و تهیهي الم مرطوب ،کشیدن بخیهي
عمل نتايج پژوهش نشان داد که براساس عناوين
موجود در لیست حداقلهاي يادگیري درمانگاه زنان،
تهیه و تفسیر پاپ اسمیر ،مشاهده بیوپسی آندومتر،
کوتر و کرايو و تهیه الم مرطوب ،کشیدن بخیه عمل
جراحیوتشخیصواقداماتالزمدرحاملگیپرخطر
درسطحنسبتامطلوبقرارداشتند.
فقط موارد درخواست آزمايشات روتین بارداري،
سونوگرافیوتستحاملگیتوسطدانشجوياندرسطح


55درصد

92درصد

12درصد

 ___

52درصد

92درصد




02درصد

82درصد

22درصد

 __

85درصد

92درصد




92درصد



82درصد

95درصد


مطلوب انجام شده بود .موارد اخذ شرح حال ،معاينه
دستگاه ژنیتال شامل گذاشتن اسپکولوم و معاينه
دودستی و تشخیص موارد غیرطبیعی ،تشخیص و
درمان ولوواژينیت ،تفسیر هیستروسالپنگوگرافی در
سطحنامطلوببرآوردشدندوهیچکدامازدانشجويان،
تعويضپانسمانمحلعملراانجامندادهبودند.
بحث
میزان دستیابی به حداقلهاي يادگیري در  12
درصدموارددربخشزنانمطلوبونسبتامطلوبذکر
شد ولی در واحد درمانگاه زنان میزان دستیابی به
حداقلهاي يادگیري در  58/33درصد موارد نامطلوب
ذکر شده بود .نتايج پژوهشی که صابريان در سمنان
تحت عنوان بررسی حداقل توانمنديهاي کسب شده
توسط دانشجويانپرستاريدرآموزشبالینیپرستاري
داخلی  -جراحی انجام داده بود ،توانمنديهاي کسب
شدهتوسطدانشجويانباوضعیتمطلوبفاصلهداردو
دانشجويان برخی مهارتها و توانايیهاي الزم را در
پايان آموزش خود در اين دوره کسب ننموده اند
(صابريان.)9321،
همچنین نتايج تحقیق تابان و همکاران در مورد
دستیابی به حداقلهاي يادگیري در بخش چشم از
ديدگاهکارورزاندانشکدهپزشکیاصفهاننشاندادکه
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کارورزان،حداقلهاييادگیريمهارتاينبخشرابه
طورمطلوبفرانگرفتهاندوذکرشده بودکهتعیین
حدنصاببرايانجامحداقلهايمصوبوزارتخانهالزم
است بطوري که کارورزان براي کسب نمره قبولی،
ضرورتا ،مثال  5جسم خارجی را از چشم خارج
نمايند(تابانوهمکاران،)9380،کهتعیینتعدادحداقل
هاييادگیريدرپرسشنامههاذکرشدهبودکهباتوجه
به تعداد حداقلهاي پیشنهادي توسط دانشجويان در
واحدبخشزنانودرمانگاهزناندر52درصدمواردبا
حداقلهايتعیینشدهتوسطکمیتهمنتخبدانشکده
تفاوت  داشت (با توجه به جداول  2و ،)3به نظر می
رسدتعدادبرخیازحداقلهايآموزشیتغییرکندچرا
کهحداقلهاييادگیريبايدواقعیوقابلاجراباشند.

نقش محیط بالینی ،از نظر  88/8درصد از مربیان
تناسبتعدادبخشهايبیمارستانیبامباحثپرستاري
و تعداد دانشجويان و  29درصد از دانشجويان وجود
امکانات آموزشی بخشها در حد مطلوب راموثرترين
عاملدانستهاند(نصیريوهمکاران.)9382،
همانطورکهاحسانپوردرتحقیقخودبیاننموده
است،پیشنهادمیشودکهلیستحداقلهايضروري
يادگیريبصورتدفترچه،درابتدايهردورهکارآموزي
دراختیاردانشجويانمامايیقرارگیردتااگردرانتهاي
دوره کارآموزي نتوانستند آن تجربه را کسب نمايند،
بتوانبرايکسبتجربهومهارتدرآنمورد،درواحد
کارورزيمربوطهبرنامهريزيالزمانجامشودودرمورد
مهارتهاي بالینی غیر شاي ترتیبی اتخاذ شود که
دانشجويان از طريق مراکز مهارتهاي بالینی
Skill Labآموزشببینند.

يافتههايپژوهشنشاندادکهانجاممراقبتهاي
الزم در ريکاوري توسط  55درصد دانشجويان طبق
حداقلهاييادگیريتعیینشدهصورتگرفتهاست.از
نتيجه گيری
آنجاکهمراقبتهايبعدازاعمالجراحیدرريکاوري
 از آنجا که دانشجويان نتوانسته بودند در برخی از
از اهمیت بالینی برخوردار می باشد و در واق حیات
آيتمايهريكازپرسشنامهها،تعدادمطلوبهريك
بیماران به میان دانش و آگاهی کارکنان ريکاوري
از حداقلهاي يادگیري مهارتهاي واحدهاي
بستگی دارد ،بايستی به حفظ و ارتقاء سطح دانش و
کارآموزي -کارورزيرابدستآورندوياتجربهآنهادر
مهارتدانشجوياندربخشريکاورياهمیتدادهشود.
کسبمهارتضعیفبود،بنابراينبازنگريدرمجموعه
درموردعدماجرايبرخیازعناوينموجوددرلیست
راهنماهايآموزشبالینیتهیهشدهبراساسپیشرفت
حداقلهاييادگیريدرمانگاهزنان،مانندتفسیرونتايج
علوم و نیازهاي رو به تغییر جامعه ،ضروري به نظر
پاپ اسمیر و هیستروسالپنگوگرافی ،تعويض پانسمان
میرسد .لذا الزمست حداقلهاي يادگیري ،از طريق
محل عمل ،معاينه باي منوال و تشخیص موارد غیر
نظرسنجی از فراگیران درخصوص تعداد پیشنهادي
طبیعی،بدلیلشلوغبودنمحیطآموزشدردرمانگاه
حداقلهاييادگیريمجدداتعريفوبازنگريومنطبق
بیمارستانهايآموزشیبدلیلوجوداينترنورزيدنتها،
بانیازفراگیرانتنظیمشوندونیزاستراتژيهايیبراي
میتواندرکناربیمارستانهايآموزشیازدرمانگاههاي
رف موان اجرايیازجملهايجادفرصتتمرينوانجام
تخصصیبیمارستانهايغیرآموزشیکمكگرفت.در
مساتقلمهارتهاباانتخابمحایطبالینیمناسابزير
اين زمینه ،نتايج پژوهش نصیري در بیرجند که با
نظرمربیان بالینی و کاهش تعداد دانشجويان در
عانوانعوامالماؤثربريادگایريمهاارتهاايبالاینی
واحدهاي تخصصی مامايی و بکارگیري بیمارستانهاي
پرستاريازديدگاهمربایانودانشاجويانپرساتاريدر
غایرآماوزشایدرامارآماوزشباالینایواساتفاادهاز
سال  9382انجام شده ،نشان داد در زمینه عملکرد
کارگاههاي آموزشی بصورت  Skill Labجهت
مربیان  % 922از مربیان ايجاد انگیزه براي يادگیري
دانشجويانو دورههايبازآموزيبرايارتقاءمهارتهاي
مهارتهاي بالینی در دانشجويان 29/21درصد از
بالینیمربیانبکارگرفتهشود.
دانشجويانانجامتکنیكهاتوسطمربیبراياولینبار
درحضوردانشجورامؤثرترينعاملدانستهاند.درمورد
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Evaluating the achieving rate of learning minimums in clinic and gynecology units
and their performance obstacles from midwifery students’ viewpoint of nursing
and midwifery school in Ahvaz
Parvaneh Mousavi 1,*
Simin Montazeri2
1*:
Mastering&faculty member of midwifery Jundishapur university medical science,
Ahvaz, Iran.
2:
Mastering faculty member of midwifery Jundishapur university of medical sciences,
Ahvaz, Iran.

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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