
دانشجویان درري مهارت هاتلفیق دانشجویان ترم هاي مختلف درگروه هاي کارآموزي دریادگیتاثیر:فرایندعنوان
اتاق عمل و هوشبري

رقیه زردشت،حمیده یزدي مقدم،عزت فاطمه قارداشی،،رویااکبرزاده ،کاظم مسکنی:صاحبان فرایندوهمکاران
صمدي پور

امدادي،مبینی وواسعیبیمارستان : محل اجراي فرایند

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار: نام دانشگاه

دانشجویان اتاق غمل،هوشبري: گروه فرایندي

1389-1390نیمسال اول ودوم سال تحصیلی ): مدت اجراي فرایند(تاریخ اجرا

):اهداف واهداف اختصاصی(مقدمه

دربازدهی به یادگیري دردانشجویان کمک کند،می تواندبتواندومدرس است وهرفرآیندي که یادگیري ازمهم ترین دغدغه هاي دانشجو
علمی ومهارتی دانشجویان ازیکدیگر بهره گیريبه روش تلفیق دانشجویان ترم هاي مختلف منجر.دانشجویان موثرباشدبیشترعملکرد

این روش یک قالب آموزشی .عمل می کننددر این روش هم زمان دانشجویان به عنوان معلم و فراگیر.عالوه بریادگیري از استاد می گردد
این .است که در آن افرادي از گروه هاي اجتماعی یکسان که معلم نیستند،در امر یادگیري یکدیگر شرکت می کنند و خود نیز می آموزند

.استدر کنار نقش هاي دیگر شیوه روشی مفید براي آماده ساختن دانشجویان جهت اجراي نقش آموزشی

یري مهارت ها دردانشجویان هوشبري و یادگهاي مختلف درگروه هاي کاراموزي براي تعیین تاثیر تلفیق دانشجویان ترم :هدف کلی
اتاق عمل

:اهداف اختصاصی

هوشبري و اتاق عملدانشجویاناضطرابمیزان کاهش
از دانشجویان مقاطع باالتردانشجویان مقاطع پایین ترمیزان یادگیريافزایش
به مقاطع پایین تراطالعاتارت دانشجویان ترم هاي باالتر درانتقالمهافزایش
ر دانشجویان توسط اساتید و مربیانرفتادر ارزیابیافزاییدقت

حرکتی-بهبود مهارت هاي روانی
بهبود برقراري ارتباط بین دانشجویان

: روش اجرا

کلیه دانشجویان هوشبري نمونه مورد مطالعه . مدت دو ترم در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شداین مطالعه کارآزمایی آموزشی به
سهاتاق عمل هايدر1389-1390تحصیلی نیمسال اول سالدر)سه وپنجترم (اتاق عملدانشجویان ،درنیمسال دوم)سه وپنجترم (



جراحی (مبینیو)گوش وحلق وبینی،ارولوژي،چشم والپاراسکوپیجراحی (،واسعی)ارتوپدي،گوارش واعصابجراحی (بیمارستان امداد
قسیمتنفره ازهرترمچهارهاي که به گروه نفربودند24دانشجویان هرگروه کلتعداد.شدنددراین فرایند شرکت داده )ینزنان وسزار

مربیان و دانشجویان به عمل آمد و روش آموزشی جدید قبل از انجام طرح،توجیه و هماهنگی هاي الزم با .)گروهششترمهر(نددیگرد
یینی در یک اتاق عمل قرار داده روش تقسیم گروه ها به این ترتیب بود که یک دانشجوي سال باالیی ،با یک دانشجوي سال پا.معرفی شد

که در آن ،در مورد میزان توسط پرسشنامهتلفیقیاتاق عمل وهوشبري ازاین روشومربیانرضایت دانشجویانمیزانسپس.می شد
ومهارت آنها به وسیله چک لیست مورد سنجش سوال شده بود نظر داده... اعتماد به نفس ،کار تیمی،بارکاري،کمک به دانشجویان دیگرو

.گرفتقرار

:پیامدهاي اجراي فرآیند: نتایج 

سهولت یادگیري دانشجویان مقاطع پایین تر از دانشجویان مقاطع باالتر-1
ناشی از حضور مربیاضطرابکاهش -2
هاي مختلفترمبین دانشجویانتعامل بیش ترایجاد -3
سال پایینیبراي کسب دانش جهت پاسخگویی به دانشجویان ایجاد انگیزه در دانشجویان سال باالیی-4
پرداختن به فرایندهاي آموزشی مهم تر توسط مربیان و اساتید-5
سال باالییدانشجویان درکسب نقش آموزشی- 6
توانایی غلبه بر ترس هاي شخصی-7
حرکتی–بهبود مهارت هاي روانی -8
افزایش اعتماد به نفس و مهارت هاي رهبري در سال باالیی-9

احساس رشد و مشارکت در هردو گروه سال باالیی و سال پایینی-10
پزشکی سبزواردانشکده علوم پزشکی سبزوار، دانشگاه علوم :سطح اثرگذاري

:نتییجه گیري شامل جالش هاومشکالت اجرایی

محدودیت فیزیکی فضاي آموزشی-1
دانشجویانزیادتعداد-2

آموزشبین هردوره کارآموزي ودرنتیجه فراموشی مهارت موردفاصله زمانی زیاد -3
ی و پایینباالییسالنیاز به تمرکز بیش تر مربیان براي بررسی عملکرد دانشجویان اعم از دانشجویان -4
بخصوص در مواردي که فاصله بین ترم ها کم سال پایینیتوسط بعضی از دانشجویاني سال باالییعدم پذیرش آموزش از دانشجو-5

.باشد
6-امکان خطاپوشی توسط دانشجویان و اختفا اشکاالت

پایینیباالیی به سالسالدانشجویانطتوسلزوم ارزیابی دقیق دانشجویان بطور اولیه به منظور تعیین صالحیت آموزش-7

-


