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Abstract  Article Info 

Introduction: Improving the quality of education is based on recognizing the effective 

factors that require consideration of the views of the education authorities (professors 

and students). The purpose of this study was to explain and identify effective factors on 

the quality of theoretical education of the operating room from students and teachers 

viewpoints in medical sciences universities of Tehran city. 

Methods: The present study is a cross-sectional (descriptive-analytical) study. The 

statistical population includes students and faculty members of the operating room in 

medical sciences universities of Tehran city. 342 people were selected by census and 

stratified random sampling. A researcher-made questionnaire was used for data 

collection. Data were analyzed using Friedman tests, T-test and Mann-Whitney test in 

SPSS software. 

Results: In the ranking of the factors affecting the quality of theoretical education from 

the perspective of students and teachers, the highest rank was related to the domain of 

teacher-related factors and the lowest was related to the domain of professional ethics 

and behavior. Among the components of each domain from the students' point of view, 

the most important factor is properly evaluating the teaching and research activities of 

teachers and providing them with appropriate feedback, and from the Teachers' 

perspectives, interest and tendency toward field of study and ethics on the part of 

teachers and students. The mean scores of these components were significantly different 

between teachers and students (P<0.001). 

Conclusion: The results showed that from the perspective of students and teachers of 

the operating room, the role of teachers has a very significant effect on the quality of 

theoretical education. It goes without saying that for increasing the quality of teaching 

in the operating room, it is necessary to consider the factors that lead to the 

improvement of quality of the teachers. It also promoted the quality of the six fields 

discussed in this study. 
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  اعضای و دانشجویان منظر از  عمل   اتاق  رشته  نظری آموزش  کیفیت بر مؤثر  عوامل  شناسایی 

 تهران  شهر  پزشکی  علوم  هایدانشگاه علمی هیئت
 

 4، محبوبه رسولی3، صدیقه حنانی 2*معروفی، شهنام صدیق 1فریبا کشاورز
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 ده کی چ

( انیو دانشجو دیاندرکاران آموزش )اساتنظرات دست  یآموزش درگرو شناخت عوامل مؤثر بر آن بوده که الزمه آن بررس تیفیارتقاء سطح ک : مقدمه

  ی علمئتیه  ی و اعضا  انیرشته اتاق عمل از منظر دانشجو  یآموزش نظر  تیفیعوامل مؤثر بر ک  ییو شناسا  ن یی. لذا مطالعه حاضر باهدف تبباشدیم
 گرفته است.شهر تهران انجام   یعلوم پزشک  های¬ هدانشگا

  عمل اتاق  رشته  علمیهیئت  اعضای  و   دانشجویان  شامل  آن  آماری  است. جامعه(  تحلیلی  –توصیفی)  مقطعی  مطالعه  یک  حاضر  پژوهش ها: روش

برای    .شدند  انتخاب  مطالعه  جهت  تصادفی  ایگیری سرشماری و طبقه نفر به روش نمونه   342باشد که  می  تهران  شهر  پزشکی  علوم  هایدانشگاه
افزار  در نرم  ویتنی  من  آزمون  و   مستقل  T  آزمون  فریدمن،  هایاز آزمون  استفاده  ها باها از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. داده گردآوری داده 

 . قرار گرفتند وتحلیلمورد تجزیه   spss21آماری 

  حیطه   به  مربوط  هارتبه   میانگین  باالترین  علمی،هیئت  دانشجویان و اعضای  دیدگاه  از  نظری  آموزش  کیفیت  بر  مؤثر  عوامل  بین  بندیرتبه   در : هایافته

عامل    ترینهای هرحیطه از منظر دانشجویان مهم در بین مؤلفه   .بود  ای حرفه   رفتار  و   اخالق  حیطه  به  مربوط  میانگین  کمترین  و   مدرس  با  مرتبط  عوامل
 عالقه میزان علمیهیئت اعضای آنان و از نظر به مناسب بازخورد ارائه و  اساتید پژوهشی و  آموزشی فعالیت موقع به  آموزش، ارزشیابی کیفیت بر مؤثر

  اختالف   دانشجویان  و   بین اساتید  ها درمؤلفه   این  میانگین نمرات  بود که  دانشجویان  و   اساتید  طرف  از  اخالقی  اصول   تحصیلی و رعایت  رشته  به  رغبت  و 
 (. p<001/0)  داشت  دارمعنی

  بر   را اثر  ترینمهم   مدرس   نقش   زیاد  بسیار  نسبت  با   عمل،اتاق رشته علمیهیئت  اعضای   و   دانشجویان  منظر  از   دهد که می   نشان  نتایج : یریگجه ینت

  نقش   کیفیت  رفتن  باال  به منجر  که  را  مواردی   باید  الجرم  عملاتاق  رشته   در   آموزش  کیفیت افزایش  رسد براینظرمیدارد و به نظری  آموزش  کیفیت
 نمود. اقدام  های موردبحث این مطالعهطبق شش حیطه کیفیت سطح  ارتقاء  راستای در داده و همچنین   قرار مدنظر شودمی   استاد

 آموزش، اتاق عمل  ت،یفیک : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
بر   بتوانند  آنکه  برای  همواره  بشری،  خود  جوامع  مشکالت 

بوده ناگزیر  شوند  را  اندچیره  خود  این   تجربیات  و  کنند  ثبت 
 . نحوه انتقال(1)های بعد از خود منتقل نمایندنسل   تجربیات را به 

شود تنها از راه  عنوان علم یاد میاین تجربیات که امروزه از آن به 
انسان  برای  به وجود آمدن  آموزش  این سرآغاز  بوده و  ها مقدور 

است آموزش (2)آموزش  کرده  .  طی  را  پیشرفت  سیر  و   همواره 
گستردهبه  شدهطور  عمیق  و  تخصصی  تغیی  ای  ضمن  رات  و 

اتکایی    فرداستاندار، منحصربه  هایدارای روش  هدفمند، قابل  و 
 . (4, 3)شده و نظام آموزشی را به وجود آورده است 

در    را   مهمی  نقش  های آموزشیامروز، نظام   پیچیده  دنیای  در
 جهان،   بزرگ  کشورهای  و  ها دولت  و  کنندمی   وامع ایفاتوسعه ج
توسعه خود  پیشرفت و همواره    دانند؛می  آن  رشد  به  منوط  را  و 

 ؛ که این(6,  5)کوشند یادگیری در نظام آموزشی را ارتقا دهند  می

 آموزش  کیفی و کمی ابعاد ،متعادل و متناسب  رشد مستلزم ارتقا

 بدون شیآموز نظام  کمی گسترشاست. چراکه    یکدیگر موازاتبه 

  مهارتی  و  بینشی  دانشی،  فقر  به  تواند منجرآن، می   کیفیت به توجه
حوزه   انسانی   نیروی همه  گردددر    نشان  علمی  شواهد   .(7)  ها 

  به  مستمر  طوربه   باید  آموزشی  نظام  جاری  تحوالت   که  دهدمی
 کیفیت   افزایش  قالب  در  خود  آموزشی  عملکرد  ارتقاء  و  بهبود

  آن  عالی،  آموزش  اعتبارسنجی  شورای  که  بپردازد. کیفیتی  آموزش
  که  داندمی   استانداردهایی  با  آن  مطابقت   یا  هدف   به   دستیابی   را
استواقع  موردقبول  عمومی  صورتبه  کیفیت(8)شده  بنابراین   .  

  دهنده تشکیل   اصلی  عوامل  از  یک  هر  که  شودمی  حاصل  زمانی
دروندادهای آموزشی )دانشجویان و اعضای   از  اعم  آموزشی  نظام

آموزشی، امکانات و  های  برنامه)  فرآیندهای آموزشی  علمی(،هیئت
ارزشیابی( روش )فارغ  و   های  آموزشی   التحصیالن( بروندادهای 

  داشته  مطابقت  شدهتعیین  الزامات  و  استانداردها  ها،باهدف
 .(9)باشند

مطرح تعاریف  به  توجه  اولینبا  کیفیت،  از   برای گام شده 

 هاآن انتظارات  نفعان و درکشناسایی ذی  کیفیت آموزش، ارتقای

 اساتید،  :شامل دانشگاه نفعان ذیاست.   آموزشی مؤسسه از

 و دولت التحصیالن، والدین،فارغ اجرایی، کارمندان دانشجویان،
 بهبود هابه آن  شدهکیفیت آموزش ارائه  که هرچه  باشند؛می جامعه

 یافتهنیز افزایش هاآن هایخروجی  کیفیت تا شودباعث می  یابد،

 .(11, 10)یابد جامعه تسری سرتاسر به کیفیت بهبود این اثرات و
 و   دانش  دهندهانتقال  و  تولیدکننده  نهاد  عنوانبه  هادانشگاه

 مهمی را  وظایف  جامعه،  در  متخصص  انسانی  نیروی  کنندهتأمین
  وظیفه  و  هدف.  (12)دارندعهده  بر  آموزش  کیفیت  ارتقای  برای

دانشگاه   ها،دانشگاه به بخصوص  پزشکی  علوم    عنوان های 
  به   درمانی  بهداشتی  خدمات  ارائه  اساسی در   نقش   که  هاییسازمان
ای است که  دارند؛ تربیت نیروهای انسانی توانمند و شایستهمردم 

  و  برای حفظ الزم    هایمهارت  و  نگرش   دانش،   عالوه بر کسب

را    سالمت،  ارتقاء و درمانی جامعه  بهداشتی  نیازهای  باشند  قادر 
عنوان یکی  . رشته اتاق عمل به (14,  13)باکیفیت باال مرتفع سازند

 انسانی نیروی تأمین برای های علوم پزشکی، زیربناییاز رشته 

است. فعالیت   نیاز تیم درمانی و سالمت جامعه رفع کارآمد جهت
رشته،  این    احساس  به   نیاز   و   بوده ایحرفه   فعالیت  یک  در 

 نارسایی  و  کمبود  هرگونه.  دارد  زیادی  هوشیاری  و  دقت  مسئولیت،
  سالمت  خدمات  کمیت  کیفیت و  بر  مسلماً  گروه  این  آموزش  در

.  با توجه به اهمیت آموزش و نقش  (15)است  تأثیرگذار  جامعه  افراد
رغم رسد علی کیفیت در آموزش نظری رشته اتاق عمل، به نظر می 

مطالعات   هنوزهای نزدیک،  های مختلف در رشتهانجام پژوهش 
کارآمدی    ،جامع و  مؤثر در    دربرگیرندهکه  گسترده  نقش عوامل 

رشته    نظری  شآموز  کیفیت است؛این  نگرفته  صورت    باشد، 
شناخت عوامل  درگرو  نوع آموزش    نیا  تیفیک  ارتقاء سطحبنابراین  

  اندرکاراندست نظرات    یبررس  باشد که الزمه آن یم  بر آن  مؤثر
در  (16)باشد  می  انیدانشجو  و  دیاسات  یعنی  ،آموزشقبیل    نیا  .

  کیفیت  بر  مؤثر  عوامل  همین راستا مطالعه حاضر باهدف بررسی
 اعضای  و  ازمنظردانشجویان  عمل  اتاق   رشته   نظری  آموزش
انجام  شهر  پزشکی  علوم  هایدانشگاه  علمیهیئت شده  تهران 
 است. 

 هاروش 
مقطعی مطالعه  یک  حاضر  (  تحلیلی  –   توصیفی)  پژوهش 

  ی علم ئتیه  اعضای  و  آماری آن شامل دانشجویان  که جامعه  است؛
ایران،  )تهران    شهر   پزشکی   علوم  هایدانشگاه  عمل  اتاق   رشته

. حجم باشدی م  (شاهد  ارتش و   ، (عج)اهلل  بقیه   بهشتی،   شهید  تهران،
مشابه مطالعات  با  متناسب  موردنیاز  با نمونه    فرمول  به  توجه  و 

  سطح  گرفتن  نظر   در   با نمونه                          و  محاسبه حجم
  80  آزمون  توان  درصد،  95  اطمینان  سطح   درصد،  5  داریمعنی
  نفر 350ها، نمونه درصدی 15 ریزش احتمال احتساب با و درصد

شد. معیارهایعلمئتیهاعضای    برآورد  دارای  که   به   ورود  ی 
 گیری صورت سرشماری وارد مطالعه شدند و نمونه مطالعه بودند به 

. بدین معنی شد  تصادفی انجام  ایطبقه  صورتنیز به   دانشجویان
منتخب در این پژوهش،    شش دانشگاه علوم پزشکیکه هر یک از  

گرفته  عنوانبه  نظر  در  طبقه  که    یک   موردنظر   هاینمونه شد 
ساده    تصادفی  صورتبه متناسب با تعداد افراد موجود در هر طبقه و  

شدند معیارانتخاب  حداقل   دانشجویان،  ورود  .    ترم   دو  گذراندن 
  تدریس   سابقه   داشتن  علمیاعضای هیئت   ورود   و معیار  تحصیلی

  سابقه آموزش   داشتن  عمل و همچنین  اتاق  رشته  نظری  دروس
هر دو گروه و معیارهای خروج  دانشجویان این رشته بود؛    بالینی

به   ناقص  پاسخگویی  پژوهش،  در  شرکت  از  انصراف  نیز 
ها و عدم تمایل به ادامه همکاری در مراحل پژوهش در  پرسشنامه

اطالعات کافی در زمینه اهداف و چگونگی انجام    .نظر گرفته شد
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گردید ارائه  موردپژوهش  افراد  به  پژوهش  مطالعه  در  شرکت   .
بود. افراد  رضایت شخصی  و  آگاهی  با  و  نبوده  افراد   اجباری    به 

 هاآن   از   شدهگردآوری  اطالعات  که   شد   داده  اطمینان  موردمطالعه
ها با مشخصات فردی خودداری بوده و از بیان مطالب آن   محرمانه

 گردد.می
موردنظر  ها و اطالعات  منظور گردآوری دادهدر این پژوهش به

پژوهشگر  پرسشنامه  یک  این   از  که  گردید؛  استفاده  ساخته 
اندازه  را  نظری  آموزش  کیفیت  بر  مؤثر  عوامل  گیری پرسشنامه 

  اهداف   شامل  هاحیطه   باشد.می   گویه  32  و   حیطه  6  کند و دارایمی
  با   مرتبط  عوامل  مدرس،  با  مرتبط  عوامل  آموزشی،  برنامه  و

  رفتار  و  اخالق  و  آموزشی  مدیریت  آموزشی،  محیط  دانشجو،
پرسشنامهمؤلفه .  باشندمی   ایحرفه سؤاالت  از  هرکدام  در   ها 

  بسیار)  لیکرت  ای گزینه  5  طیف   قالب  در  و   پاسخ  بسته  صورتبه 
ترتیب    و  کم  متوسط،   زیاد،  زیاد، به  تنظیم گردید؛ که  بسیارکم( 

آن  5نمره   به  عامل  تا یک  هر  نمره  میانگین  و  گرفت  تعلق  ها 
پرسشنامه   عنوان درجه تأثیر آن عامل تعیین گردید. در ابتدایبه 

طراحی  سؤاالتی  دموگرافیک  نیز،  اطالعات  که  است  شده 
تحصیلی،   سن، جنس، معدل، مقطع پاسخگویان دانشجو، از قبیل

و اطالعات دموگرافیک پاسخگویان   تحصیلی تحصیلی، ترم سال
سابقههیئت جنس،  سن،  شامل:  سابقه   تدریس  علمی،    نظری، 

دهد. روایی صوری ابزار بر  بالینی را موردسنجش قرار می  تدریس
روایی   همچنین  شد.  انجام  متخصص  اساتید  نظرخواهی  اساس 

متخصص خبره   10از    CVIو    CVRهای  کمی بر اساس شاخص 
هر سؤال بر اساس جدول الوشه    CVRبه عمل آمد که میزان  

سه بعد مربوط، ساده و واضح  ، در  CVIمعتبر بود. ازلحاظ شاخص  
بود و موارد کمتر   8/0آمده باالتر از  دستبه   CVIبودن، شاخص  

پژوهش    این  در  محاسبه پایایی  بازبینی گردید. برای  7/0  –  8/0از  

 صورت به  پژوهش  هاینمونه   از  نفر  30مقدماتی،   یک مطالعه طی
 اب کردند. سپس  تکمیل  را  اولیه  هایو پرسشنامه  انتخاب  تصادفی

پایایی  کرونباخ ضریب  آلفای فرمول و  spssافزار  نرم استفاده از
به دقیقپرسشنامه  کلی    محاسبه  صورت  پایایی  ضریب  گردید. 

 قبولقابل  پایایی  از   نشان  که  آمد   دست  به   93/0پرسشنامه  
کسب مجوز از    پس ازداشت.    پژوهش  این  در  تحقیق  پرسشنامه

ها منظور اجرای طرح و گردآوری دادهبه  ، پژوهشگرواحد پژوهش
 از ه و پسمراجعه کرد  های علوم پزشکی شهر تهراندانشگاهبه  

و  هماهنگی پژوهش  مسئولین  عمل   با  اتاق  گروه  مدیران 
اعضای و    انیدانشجودر بین   ها، پرسشنامه توسط محققدانشگاه

شد؛هیئت توزیع  عمل،  اتاق  رشته  تکمیل،    علمی  از  پس  و 
 استفاده با پژوهش این در هاداده وتحلیلتجزیه گردید. آوریجمع

  استنباطی   و  توصیفی  سطح  دو  در  و   21  نسخه  spss  افزارنرم   از
  مورد  اطالعات  گزارش  جهت  هاداده  توصیف.  گرفت  صورت

با  درصد،  فراوانی  جداول)  توصیفی  هایآماره  از  استفاده  بررسی 
 های آماره  درمورد  و  گرفت  صورت(  معیار  انحراف   و  میانگین

  حداقل   وجود داشت که  مستقل  گروه  مواردی که دو   در  استنباطی
ویتنی یو و همچنین در مواردی    نرمال نبود از آزمون من  گروه  یک

چند داشت  وابسته  گروه  که    نرمال  گروه   یک  حداقل  که  وجود 
 نرمال  نبودند از آزمون فریدمن استفاده شد. همچنین با توجه به

بین    ارتباط  تعیین  برای(  مرکزی  حد   قضیه)  ها  داده  توزیع  بودن
آزمون از  نظری  آموزش  کیفیت  و  دموگرافیک    T  متغیرهای 

استفاده گردید.   آماری، معنی  >05/0Pمستقل  نظر ازنظر  دار در 
 گرفته شد. 

 هایافته
 و   دانشجویان  بین  در  شدهتوزیع  پرسشنامه  350  تعداد  از

  داده   پاسخ  کامل  صورتبه   پرسشنامه  342  علمیهیئت  اعضای
  بین   از.  بود  استاد  نفر  17  و  دانشجو  نفر   325  شامل  که  شد؛

  و  مرد(  %4/43)  نفر  141  و   زن(  %6/56)  نفر  184  دانشجویان
.  بودند  مرد(  %1/47)  نفر   8  و  زن (  %9/52)  اساتید   از   نفر   9  همچنین

(  %4/83)  نفر   271  پاسخگویان؛  تعداد  بیشترین  دانشجویان  بین  در
  گروه   در  پاسخگویان   تعداد  کمترین  و   سال  24  تا  20  سنی  گروه  در

  در  همچنین  داشتند؛  قرار  سال،  39  تا  35  و   سال  34  تا  30  سنی
  54  تا  50  سنی  گروه  در(  %2/41)  نفر   7  تعداد  بیشترین  اساتید   بین
  سال  44  تا  40  سنی   گروه  در(  %9/5)  نفر  1  تعداد  کمترین  و  سال
  نفر   311  دانشجویان   گروه  در  تحصیالت،   میزان   ازنظر .  بودند

 کارشناسی(  %3/4)  نفر  14  و  کارشناسی  تحصیالت  دارای(  7/95%)
  سوم  سال  دانشجویان  کنندگانشرکت  تعداد  بیشترین.  بودند   ارشد
  درترم  بودندکه (  %0/32)  نفر  104  چهارم  سال  و(  %8/33)  نفر   110

  دانشجویان  معدل  میانگین.  داشتند  قرار  هشتم  و  ششم
  معدل به مربوط نیز  فراوانی بیشترین  که بود 33/17 موردپژوهش

 .بود درصد 2/54 میزان  به  18 تا 01/16 بین
  معادل   نفر  6  اساتید  اکثر  نظری،  آموزش  کار  سابقه  میزان  ازنظر

 بودند؛  سال  25  از  بیشتر  نظری  آموزش  کار  سابقه  دارای(  3/35%)
  سابقه   دارای  اساتید  بیشتر  بالینی،  آموزش  کار  سابقه   میزان  ازنظر  و

  نفر   5  سال،  25  از  بیشتر  و(  %4/29)  نفر  5  سال،  24  تا  20  بین  کار
 . بودند( 4/29%)

)  بندیرتبه  آزمون  از  حاصل  نتایج نشان =325nفریدمن   )
دار بوده است.  معنی  001/0  از  دهد که آزمون در سطح کمترمی

آموزش نظری از دیدگاه    کیفیت  بر  اثرگذار  عوامل  هایرتبه   بنابراین
رتبه    1جدول    در   که  دارد؛  داریمعنی   تفاوت   دانشجویان با یکدیگر 

 بر  دیدگاه دانشجویان  نظری از  آموزش  کیفیت  بر  اثرگذار  عوامل
 .است آمده هاآن  رتبه و  میانگین اساس
 بین   بندیدر رتبه  دهد کهمی  نشان  1های جدول شماره  یافته 

دیدگاه  نظری  آموزش  کیفیت   بر   ر مؤث  عوامل دانشجویان،    از 
  مدرس   با مرتبط  به حیطه عوامل مربوط  هارتبه   میانگین  باالترین

ای بوده  و کمترین میانگین مربوط به حیطه اخالق و رفتار حرفه 
 است. 
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 دانشجو  موردپژوهشدر واحدهای  عمل اتاق رشته نظری آموزش ی کیفیتهااسیمقخرده  .1جدول 

 نتایج آزمون  رتبه  انحراف معیار  میانگین  بیشینه  کمینه  حیطه( ) خرده مقیاس
 3 85/2 97/18 25 10 آموزشی  برنامه و اهداف

*Chi-Square =1481/304  

Df=5 

p-value  ۱00/0  >  

 1 90/5 53/52 65 28 مدرس با مرتبط عوامل

 2 67/2 77/19 25 9 دانشجو  با مرتبط عوامل

 5 05/2 49/12 15 5 آموزشی  محیط

 4 24/2 89/16 20 7 آموزشی  مدیریت

 6 95/1 04/7 10 2 ای حرفه رفتار و اخالق

   15/12 69/127 159 82 آموزش نظری  کیفیت

 *آزمون فریدمن

 علمی هیئت اعضای موردپژوهشدر واحدهای  عمل اتاق رشته نظری آموزش های کیفیتخرده مقیاس .2جدول 

 نتایج آزمون رتبه  انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه حیطه( ) خرده مقیاس

 3 89/1 29/21 25 18 آموزشی  برنامه و اهداف

*Chi-Square =82/597  

Df=5 

p-value  ۱00/0 >  

 1 48/2 82/58 64 54 مدرس با مرتبط عوامل

 2 23/1 41/21 24 19 دانشجو  با مرتبط عوامل

 5 32/1 12/13 15 11 آموزشی  محیط

 4 87/1 35/16 20 13 آموزشی  مدیریت

 6 44/0 76/9 10 9 ای حرفه رفتار و اخالق

   29/5 76/140 152 129 آموزش نظری  کیفیت

 *آزمون فریدمن

نشان  (  =n 17)  فریدمن  بندیرتبه   آزمون   از  حاصل  نتایج
دار بوده است.  معنی  001/0  از  دهد که آزمون در سطح کمترمی

آموزش نظری از دیدگاه    کیفیت  بر  اثرگذار  عوامل  هایرتبه   بنابراین
هیئت یکدیگراعضای  با    در  که  دارد؛  داریمعنی  تفاوت  علمی 

دیدگاه   نظری از   آموزش  کیفیت  بر  اثرگذار  رتبه عوامل   2جدول  
 . است آمده هاآن  رتبه و اساس میانگین  بر علمیهیئتاعضای 

  بین  بندیدهد که در رتبه می  نشان  2های جدول شماره  یافته
دیدگاه  نظری  آموزش  کیفیت  بر  مؤثر  عوامل  اعضای   از 
باالترینهیئت عوامل   مربوط  هارتبه   میانگین  علمی،  حیطه    به 
ق و رفتار  مدرس و کمترین میانگین مربوط به حیطه اخال   با  مرتبط
 است.  ای بودهحرفه

مقایسه  که  دهدمی  نشان  3  شماره  جدول  هایداده   بین  در 
اعضای   و   نزد دانشجویان  نظری  آموزش  کیفیت   بر  مؤثر  عوامل
 پژوهشی  و   آموزشی  فعالیت  موقعبه   علمی، مؤلفه ارزشیابی هیئت

آنان در حیطه مدیریت آموزشی    به   مناسب   بازخورد  ارائه  و   اساتید
  رشته  به  رغبت  و  عالقه   دیدگاه دانشجویان و دو مؤلفه میزان  از

دانشجویان، به    و  اساتید  طرف  از   اخالقی  اصول  تحصیلی و رعایت
های عوامل مرتبط با دانشجو و حیطه اخالق و  ترتیب در حیطه

حرفه هیئترفتار  اعضای  دیدگاه  از  باالترین ای  دارای  علمی 
دارای بیشترین اهمیت از حیث اثرگذاری بر    تبع آنگین و به میان

بوده  نظری  آموزش  دانشجویان،  کیفیت  دیدگاه  از  همچنین  اند. 
اساتید    طرف   از  اسالمی   هایارزش   و   مبانی فرهنگی   مؤلفه رعایت

ای و از دیدگاه اعضای و دانشجویان در حیطه اخالق و رفتار حرفه
  تدوین   در  دانشجویان   نظرات  ه ب  دادن   علمی، مؤلفه اهمیتهیئت

  امتحانات  ها، کالس  بندیزمان  مانند)  آموزشی  هایبرنامه   تنظیم  و
پایین  ...(و دارای  آموزشی  مدیریت  حیطه  و در  میانگین  ترین 

بین    کمترین اتاق عمل در  بر کیفیت آموزش نظری رشته  تأثیر 
اند. عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش بوده 

 هامؤلفه  میانگین اختالف مقایسه با گروه هر در آموزش نظری  کیفیت مؤلفه کمترین و بیشترین تعیین .3جدول 

 مؤلفه )گویه( 
  آزمون داری معنی سطح  علمی هیئت دانشجویان

 میانگین ±انحراف معیار میانگین ±انحراف معیار فریدمن

 و اساتید  پژوهشی و آموزشی فعالیت موقعبه ارزشیابی
 آنان  به مناسب بازخورد ارائه

753/0  ±50/4 
 

p-value  ۱00/0 >  

  طرف از اسالمی هایارزش و فرهنگی مبانی رعایت
 دانشجویان و اساتید

196/1  ± 31/3 

 تحصیلی   رشته  به رغبت و عالقه  میزان

 

000/0  ±00/5 

 00/5±  000/0 دانشجویان و اساتید طرف از  اخالقی اصول  رعایت

 تنظیم و تدوین در دانشجویان نظرات به دادن اهمیت

 ها، کالس بندیمانند زمان)آموزش  هایبرنامه

 و...(  امتحانات
000/1  ±00/3 
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 بحث 
رتبهشناسایی   عوامل  میان  از در    بر   مؤثر  عوامل  بندیشده، 
  علمی نظرات دانشجویان و اعضای هیئت  آموزشی از منظر   کیفیت
نظرات دانشجویان بسیار نزدیک بوده و هر    به  علمیهیئت  اعضای

  با  مرتبط   های عواملدو گروه، عوامل مؤثر را به ترتیب در حیطه
  آموزشی،  برنامه  و   اهداف   حیطه  دانشجو،   با   مرتبط   عوامل   مدرس،

  و  اخالق  حیطه  و  آموزشی  محیط  حیطه  آموزشی،  مدیریت  حیطه
 اند.بندی کردهاولویت ایحرفه رفتار

نشان   آموزشی در این مطالعه  کیفیت  بر  مؤثر  عوامل  بندیرتبه
علمی رشته اتاق دانشجویان و اعضای هیئت  داده است که از منظر

ترین اثر را بر کیفیت  عمل، با نسبت بسیار زیاد نقش مدرس مهم
هایی که به  خوبی با سایر پژوهش آموزش نظری دارد، این یافته به 

عوامل   پرداخته تأثیر  نظری  جنس  از  آموزش  بر  مانند  مؤثر  اند 
موحدی است2017)  همکاران  و  پژوهش  مطابق    و  موحدی.  ( 

  کیفیت   بهبود  بر   مؤثر  عوامل  بررسی  عنوان   پژوهشی با  همکاران در
دانشجویان  از  آموزش  در  موردی  مطالعه  صورتبه   که   دیدگاه 
انجام  بوعلی  دانشگاه بهسینا  است    که   رسیدند  نتیجه  این  شده 

دانشجویان آموزش  و  اساتید،   متغیر  تغییرات   درصد  11  محتوای 
 از   بیشتر  اساتید  متغیر  سهم  که  کنندمی  تبیین  را  آموزش  کیفیت

دمیرچلی  .(17)باشدمی   بقیه تجاری  همچنین   در   (2011)  و 
  آموزشی  کیفیت  بر بهبود  اثرگذار  عوامل   بررسی  که به  خود  پژوهش
  عوامل  میان  ، از انددانشجویان پرداخته  ازنظر  زنجان  آزاد  دانشگاه

  و   محتوا  دانشجو،  )استاد،  کیفیت آموزشی  ارتقای  و   بهبود  بر  مؤثر
  عامل   ترینمهم  عنوانبه   را  عملکرد استادان  آموزشی(،  تجهیزات
ها تائید کننده این مطلب  .  و این پژوهش(18)اندکرده  شناسایی

است که اساتید دانشگاهی، نحوه تدریس و انجام فرآیند آموزشی  
هده دارند که توجه  ع  نقش کلیدی را در افزایش کیفیت آموزش بر

ساز بهبود فرایند یادگیری در نظام آموزشی  تواند زمینه به آن می 
در رشته اتاق عمل و در آموزش نظری باشد؛ از طرفی نتایج این  

دارد که بر    ( نیز همخوانی2005زاده )های شریفپژوهش با یافته 
واحد    یک  جهت  بالین  و  تئوری  مدرس   از  طبق این مطالعه استفاده

برای   ترجامع  و  بیشتر  تمرکز  با  مطالب  ارائه  باعث  خاص
با(19)شودمی  دانشجویان مرتبط  عوامل  نقش  از  مدرس،    . پس 

بر کیفیت آموزش  بین عوامل مؤثر  با دانشجو در  عوامل مرتبط 
شده است و  نظری از منظر هردو گروه، مورد اهمیت بیشتری واقع

نظر می  دانشجو  به  انگیزه  و  به عالقه  مرتبط  نیز  آن  دلیل  رسد 
  همکاران  و  نسبت به رشته مذکور است که نتایج تحقیقات کانتر

کند نیز، مشابه پژوهش حاضر نتایج این تحقیق را تائید می (  2013)
و مؤکد نقش عوامل مرتبط با دانشجو در افزایش کیفیت آموزش  

 .(20)نظری است 
ق  در شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش نظری رشته اتا 

مؤلفه بین  در  تفاوت  بیشترین  حیطه عمل  از  هرکدام  ها های 
  آموزشی  فعالیت  موقعبه   که مؤلفه ارزشیابیطوریمشاهده شد. به 

آنان در حیطه مدیریت    به   مناسب  بازخورد  ارائه   و  اساتید  پژوهشی  و
آموزشی دارای بیشترین اهمیت از منظر دانشجویان بود؛ که این  

به  مموضوع  پژوهش  با  مبنی2015)  خسروی  و  صلحخوبی    بر   ( 
. و  (21)آموزش همخوانی دارد ارزشیابی اساتید در تدریس و نقش

ارزشیابی می  نظر  به   اساس   همین  بر فرآیند  اجرای   موقع به   رسد 
  به   مناسب   بازخورد  ارائه   و  اساتید  پژوهشی  و  آموزشی  هایفعالیت

دانشجویان رشته  آنان می  نظری  آموزش  برافزایش کیفیت  تواند 
و منجر بوده  مؤثر  این رشته    اتاق عمل  آموزش  ارتقا کیفیت  به 

  نیست  پوشیده  برکسی  افراد  مناسب به   بازخورد  ارائه  شود. اهمیت 
مهمی  درواقع  و .  باشدمی   مثبت  دانشگاهی   محیط   یک  از   جزء 

از    و  باشند   آگاه  رود،می  انتظار  آنان  از   که  اتید ازآنچه اس  کههنگامی
باشند و مورد ارزشیابی    داشته  اطالع  خود  ضعف  نقاط  ها وتوانمندی

  کردن برطرف ها وتوانمندی بهبود جهت توانند درمی  قرار گیرند،
های آموزشی و فعالیت  مختلف ازجمله  هایخود درزمینه  نواقص

گام و    پژوهشی  افزایش بهبردارند  در  را  مؤثری  نقش  طورکلی 
شده در باال،  طبق عوامل شناسایی   . بر(22)کیفیت آموزش ایفا کنند

هیئت میزاناعضای  نظرات خود  بیان  در    رغبت  و  عالقه  علمی 
  اساتید  طرف   از   اخالقی  اصول  تحصیلی و رعایت   رشته  دانشجو به 

کیفیت آموزش    اثرگذار بر  عوامل  مؤثرترین  دانشجویان را جزء   و
دانسته به نظری  یافته  این  مطالعاتاند.  با    و   رحیمی  خوبی 

(  2012همکاران)  و  و همتی  (2005)  زاده(، شریف2005همکاران)
  عوامل   از  تحصیلی  رشته  به  . عالقه(24,  23,  19)همخوانی دارد

  و   عالقه  وجود  عدم  کهدرحالی  است  علمی  و ارتقای  پیشرفت  مهم
سبب افت کیفیت آموزش    تحصیلی  رشته   انگیزه دانشجو نسبت به

-می  تحصیل  ادامه  به  نسبت  خستگی دانشجو   و  اساتید و ناامیدی
دریافت که    توان وضوح میبه   هایافته   این  . همچنین از(25)گردد

 و  حضور  اجتماعی،  و  علمی  در جوامع  علمیاعضای هیئت  تجربه
  عدم   توانلذا می   کرده است و    ترروشن   آنان   را برای  اخالق  تأثیر

  پراهمیت دانستن رعایترا در    دانشجویان  و   آنان  نظر  میان  تفاوت
اعضای    طرف  از  اخالقی  اصول دیدگاه  از  دانشجویان  و  اساتید 
کم  علمیهیئت دانستنو    و   فرهنگی   مبانی  رعایت  اهمیت 
دیدگاه   و  اساتید  طرف  از  اسالمی  هایارزش از  دانشجویان، 

 نمود.    توجیه دلیل این دانشجویان بر کیفیت آموزش نظری را با

 گیرینتیجه
  توجه به نتایج حاصل از این پژوهش جهت افزایش کیفیت با 
 به باال  مواردی را که منجر  در رشته اتاق عمل الجرم باید  آموزش

که از این حیث    شود مدنظر قرارداد؛رفتن کیفیت نقش استاد می 
این موضوعبه نظر می  بار مسئولیت  بر دوش سه  می  رسد  تواند 

علمی  خود اعضای هیئت-1  مهم دانشگاه به شرح ذیل باشد:  گروه
از استفاده  فردی،  توانمندسازی  گرفتن    در  و  دانشجویان  نظرات 

داشتن دانش تدریس خود و  روز نگه بازخورد از سایر همکاران و به 
به گروه  -2...، اساتید ماهرتر، های آموزشی دانشگاه در  کارگیری 
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ستاد  به بهبود نقش ا  تر و ارائه خدماتی که منجرتوانمندتر، باتجربه 
ها و مدیریت دانشکده و دانشگاه در سطوح معاونت  -3شود؛ و  می

آن ریاست که  آموزشی  میهای  برنامه ها  در  ها،  ریزیتوانند 
توجه هر سه دسته    ها و نحوه جذب اساتید مؤثر باشند؛گذاریهدف

 به بهبود نقش استاد خواهد شد.  به مسئولیت خود درنهایت منجر
از   نتایج حاصل  دیگر  میاز  پژوهش  عوامل  این  نقش  توان 

را در آموزش نظری مورداشاره قرارداد؛ که این   مرتبط با دانشجو
عنوان اولویت به  حیطه در دو گروه موردمطالعه جایگاه دوم را به

داد؛ اختصاص  و    خود  دانشجو  نقش  که  داشت  آن  از  نشان  که 
متشکلویژگی آن  ویژگی   های  شخصیتیاز  و  -های    روانی 
طور عام و خاص بر  رفتاری و عملکردی هر یک به های  ویژگی

خواهد   بالفعلی  و  بالقوه  تأثیر  یادگیری  و  نظری  آموزش  کیفیت 
این پژوهش مانند اهداف و  داشت. سایر حیطه  های آموزشی در 

برنامه آموزشی، مدیریت آموزشی، محیط آموزشی و اخالق و رفتار  
نیز حرفه ترتیب   ای  به  که  بودند  عواملی  او  از  های لویت در 
که   تری در نتایج این پژوهش از حیث اثربخشی قرار گرفتند؛پایین
آن علی نقش  چندمی،  دسته  اولویت  این  نمی رغم  را  در  ها  توان 

طور نمونه مدیریت  بهبود کیفیت آموزش نظری نادیده انگاشت. به 
به تقویت دو عامل پیشین )عوامل مرتبط   تواند منجرآموزشی می

و( شود و وجود امکانات ضروری و جدید، بستر  با استاد و دانشج
را برای تحقق اهداف آموزشی فراهم نماید و نبود یا ضعف   الزم

شدت تحت تأثیر قرار دهد، از همین  تواند سایر عوامل را به آن می
کالس یا امکانت اولیه    فضای  تهویه،  حرارت،   اگر چنانچه نور،   روی

نظ در  مناسب  آموزشی  مدیریت  توسط  نشود  آموزشی  گرفته  ر 

 آموزش مناسب و باکیفیت نیز رخ نخواهد داد.
توان نتیجه گرفت که عوامل مؤثر  با توجه به موارد فوق می 

بندی داشته و در  بر کیفیت آموزش نظری اگرچه قابلیت اولویت 
و  شناسایی  پژوهش  آن   این  مشخصاولویت  اما  ها  است  شده 

به می آنتوان  بین  ارتباطی  زنجیره  ننوعی  که    یزها  شد  متصور 
به افزایش یا کاهش دیگری شده    توانند منجرها میهرکدام از آن

دهند؛ افزایش  یا  را کاهش  دیگری  اثر  این    یا  به  توجه  بنابراین 
مند( این عوامل بوده نظام)  خاصیت سیستماتیک   نشان از  موضوع

که توجه کافی به همه این عوامل را برای بهبود کیفیت آموزش  
 طلبد.اق عمل می نظری رشته ات

 تشکر و قدردانی 

کارشناسی ارشد اتاق عمل    نامهپایانمقاله حاضر برگرفته از  
مصوب در شورای تخصصی پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ایران  

  06/08/1397ق پزشکی دانشکده پیراپزشکی مورخ اخالو کمیته 
باشد.  می   IR.IUMS.REC.1397.664  اخالق شماره  کد  به

از   وسیلهبدین را  اتاق عمل کلیه گروه  مراتب قدردانی خود  های 
در    کنندگانشرکتو کلیه  های علوم پزشکی شهر تهران  دانشگاه

ابراز   نمودند  یاری  پژوهش  این  انجام  در  را  ما  که  پژوهش  این 
 .داریممی

 تضاد منافع/حمایت مالی 
مایت مالی و معنوی دانشگاه علوم پزشکی این مطالعه با ح 

.گرفته استایران انجام 
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