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  چکیده
آهَسػ داًؾدَیبى پشؽکی در راثغِ ثب هذیزیت ثیوبراى اٍرصاًظ ٍ چگًَگی ػولکزد آًبى در ؽزایظ هختلف اٍرصاًظ اّویت حیبتی  سمینه و هذف:

ی سًدبى در ّبی ثخؼ عت اٍرصاًظ در ارتمبء آهبدگی ثبلیٌی ٍ رضبیت کبرٍرساى داًؾگبُ ػلَم پشؽک دارد. ایي هغبلؼِ ثب ّذف ارسیبثی تبثیز آهَسػ
 اًدبم ؽذ. 1394عبل

ًفز اس کبرٍرساى پشؽکی در دٍرُ یک هبِّ عت اٍرصاًظ در هزکش آهَسػ ٍ درهبًی  56 همبیغِ ای ثَد کِ-ایي هغبلؼِ اس ًَع تَفیفی روش ثزرسی:

ّبی اٍرصاًظ حضَر پیذا کزدًذ.  خؼّبی ًظزی ٍ کبرٍرسی در ث اهلل هَعَی هَرد ثزرعی لزار گزفتٌذ. کبرٍرساى در ایي دٍرُ یک هبِّ در کالط آیت
ّبی یکغبى هَرد ارسیبثی لزار گزفت ٍ ًتبیح حبفلِ ثبّن همبیغِ ؽذ. رٍایی ٍرسی لجل ٍ ثؼذ اس دٍرُ ثب اثشارآهبدگی ثبلیٌی ٍ رضبیت آًْب اس کبر

ًٍجبخ اعتفبدُ یی پزعؾٌبهِ اس رٍػ آلفبی کزًفز اس هتخققبى عت اٍرصاًظ داًؾگبُ اًدبم گزدیذ ٍ ثزای تؼییي پبیبعِ  ّب تَعظ هحتَایی پزعؾٌبهِ
هَرد تدشیِ ٍ تحلیل  16ٍیزایؼ  SPSSٍ ًزم افشار آهبری  یسٍخ Tّب ثب اعتفبدُ اس آهبر تَفیفی ٍ آسهَى  ثذعت آهذ. دادُ درفذ 82گزدیذ کِ حذٍد 

 لزار گزفت.

ٍ هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر ًوزات پظ آسهَى کبرٍرساى  3/9±84/1ٍرساى ًتبیح ًؾبى داد کِ ثیي هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر ًوزات پیؼ آسهَى کبر :هب یبفته

 9/66در ّوِ هَارد ًوزات پظ آسهَى ثِ عَر هؼٌی داری ثبالتز اس ًوزات پیؼ آسهَى ثَد. ( داؽتِ اعت. P<001/0تفبٍت هؼٌی دار ) 94/1±73/13
 ذ.اس دٍرُ عت اٍرصاًظ، رضبیت خَة تب ػبلی داؽتٌ درفذ اس کبرٍرساى

ّبی ایي ثخؼ  اس آهَسػ ثیز داؽتِ اعت ٍ اکثزیت کبرٍرساىأکبرٍرساى ت آهبدگی ثبلیٌیاٍرصاًظ ثز ّبی تئَری ٍ ػولی در ثخؼ  آهَسػ: گیزي نتیجه

 رضبیت داؽتٌذ.
 

 طت اورصانس، کبرورس، ارسیبثی، رضبیتمنذي، آمبدگی ثبلینی کلیذي: واصگبن
 

 مقدمه
 

ویت سیبدی ثِ آهَسػ ّبی هؼتجز خْبى اّ در داًؾگبُ

داًؾدَیبى پشؽکی در راثغِ ثب ثیوبراى اٍرصاًظ ٍ چگًَگی 

ّبی هذٍى  ثزًبهِ ،ؽَد. در ایي هزاکش ثزخَرد ثب آًبى دادُ هی

آهَسؽی هتؼذدی ثِ فَرت تئَری ٍ ػولی ثز اعبط اّویت 

ٍ فزاٍاًی هغبئل اٍرصاًظ هٌغجك ثب اعتبًذاردّبی آهَسؽی 

ٍضؼیت ّبی ارسیبثی  هْبرت آهَسػ ؽبهلتؼییي ؽذُ کِ 

ٍ پیؾگیزی اس آعیت، تؼییي ٍ تؾخیـ ثیوبری،  ء، احیبثیوبر

ادارُ عیغتن هزالجت ثْذاؽتی ٍ کلیِ هَارد اٍرصاًظ ثیبى ؽذُ 

در ثخؼ تخققی عت اٍرصاًظ اخشای آهَسػ  .(1) اعت

ریشی  ّبی هزخغ، اػضبی ّیئت ػلوی، ثزًبهِ ؽبهل کتبة

ثخؼ اٍرصاًظ ٍ عبلي آهَسؽی ٍ هحیظ آکبدهیک ؽبهل 

آل در تَعؼِ  . ارسػ آهَسؽی ثبلیٌی ایذُ(2) ثبؽذ کٌفزاًظ هی

ّبی پشؽکبى غیز  ای ٍ ًیش ارتمبی هْبرت فزدی، تَعؼِ حزفِ

 
 

 داًؾگبُ ػلَم پشؽکی سًدبى  ثخؼ اٍرصاًظ، ،اهلل هَعَی ثیوبرعتبى آیت اعتبدیبر، هتخقـ عت اٍرصاًظ، -1

 داًؾگبُ ػلَم پشؽکی سًدبى داًؾکذُ پشؽکی، اعتبدیبر، ،ی تخققی آهبردکتز -2

 داًؾگبُ ػلَم پشؽکی سًدبى داًؾکذُ پشؽکی، ،داًؾدَی پشؽکی ػوَهی -3

 داًؾگبُ ػلَم پشؽکی سًدبى داًؾکذُ دارٍعبسی، ،سیغت هَادکبرؽٌبط آسهبیؾگبُ  کبرؽٌبط ارؽذ هیکزٍثیَلَصی، -4
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 ....کبرورسان پشضکی ثخص و رضبیت آمبدگی ثبلینی         66

 96پبییش  ،3 ي ضمبره ،1 ي دوره ،اورصانس  ي مزاقجت مجله

(. اس عَیی داًؾدَیبى پشؽکی، آهَسػ 3لبثل اًکبر اعت )

داًٌذ ٍ ثیؾتزیي  ثبلیٌی را هْوتزیي ثخؼ اس آهَسػ خَد هی

(. 4ًوبیٌذ ) در ارتجبط ثب آى هغزح هیهؾکالت ٍ ًبرضبیتی را 

اس عزف دیگز در گغتزُ ثبلیٌی ّذف ًْبیی کغت تجحز اعت 

ّبی کغت  ّبی ٍیضُ ػزفِ ٍ اتبق ػول، اٍرصاًظ ٍ ثخؼ

(. تحمیمبت 5هْبرت حل هغئلِ ٍ یبدگیزی ثبلیٌی ّغتٌذ )

اًذ کِ داًؼ پشؽکی در حبل تحَالت ؽگزفی  ًؾبى دادُ

هبُ یکجبر داًؼ پشؽکی دٍ ثزاثز  20اعت، ثِ عَری کِ ّز 

ای کِ در کؾَر ثَعٌی اًدبم ؽذُ ثَد  (. در هغبلؼ6ِؽَد ) هی

داًؾدَیبى اس هؾکالت هَخَد در آهَسػ هْبرتْبی ثبلیٌی 

درفذ اس  5/32اثزاس ًبرضبیتی ًوَدًذ ثِ عَری کِ تٌْب 

بء را ـبت احیـز دٍرُ الذاهـبل آخـبى پشؽکی عـداًؾدَی

درفذ داًؾدَیبى لبدر ثِ تشریمبت ٍریذی  20اًذ ٍ  گذراًذُ

ثبرُ ک ثزرعی دیگز، ًظزات کبرٍرساى در(. در ی7اًذ ) ًجَدُ

اّویت ٍ هحتَای آهَسؽی هٌبعت ثزرعی گزدیذ ٍ ػٌَاى ؽذ 

ّبی تئَری هتفبٍت ثب ًَع آهَسػ  کِ درگیز ثَدى ثب آهَسػ

ثیز هٌفی داؽتِ ٍ ثبػث أثبلیٌی در ّز سهبى ثز کبرایی داًؾدَ ت

ّب ًؾبى  (. دیگز ثزرعی8ؽَد ) تالف ٍلت ثبلیٌی داًؾدَ هیا

ّب ٍ درٍط ًظزی ثب هْبرت ػولی  اًذ ّوخَاًی عزفقل دادُ

 در دٍرُ کبرآهَسی ٍ کبرٍرسی اس خولِ ػَاهل هَثز ثز اثز

هغبلؼبت حبکی هزٍر (. 9ثبؽٌذ ) ّبی آهَسؽی هی ثخؾی ثزًبهِ

بیز اس آى اعت کِ کبرٍرساى عت اٍرصاًظ ًغجت ثِ ع

کبرٍرساى در عَل دٍرُ خَد تؼذاد ثیؾتزی اس ثیوبراى ثذ حبل 

فزفت  ،کٌٌذ، لذا ثب اًدبم کبرّبی ػولی ثیؾتز را ٍیشیت هی

گیزی در هَرد الذاهبت تؾخیقی ٍ  ثیؾتزی ثزای تقوین

ثِ اّویت داًؼ ٍ تَاًوٌذی ثب تَخِ  (.6) درهبًی دارًذ

آى ؽذین  زثثیوبراى ثب ؽزایظ اٍرصاًظ  در هذیزیت پشؽکبى

آهَسؽی دٍرُ یک هبِّ کیفیت  ثب ّذف ارسیبثیای  تب هغبلؼِ

کبرٍرسی عت اٍرصاًظ ثز ارتمبء آهبدگی ثبلیٌی ٍ رضبیتوٌذی 

 .عزاحی ٍ اخزا ًوبیین کبرٍرساى

 

 روش بررسی
 

هغبلؼِ پظ اس ای ثَد.  تَفیفی همبیغِاس ًَع ایي پضٍّؼ 

ییذیِ أتقَیت عزح در هؼبًٍت پضٍّؼ داًؾگبُ ٍ اخذ ت

بیت ـٍ رػ(         .ZUMS.REC)ؼ ـالق پضٍّـاخ

هالحظبت اخاللی در عی هغبلؼِ ثِ اًدبم رعیذ. در ایي 

پشؽکی در دٍرُ یک هبِّ عت  کبرٍرساىًفز اس  56هغبلؼِ 

ی در هذت هَعَ اهلل تیآ هزکش آهَسػ ٍ درهبًیاٍرصاًظ در 

تب اعفٌذ ّوبى عبل هَرد  1394یک عبل اس اثتذای فزٍردیي 

داًؾدَیبى کبرٍرساى در ایي دٍرُ یک . ارسیبثی لزار گزفتٌذ

ّبی هختلف  ّبی تئَری ٍ کبرٍرسی در ثخؼ هبِّ در کالط

اٍرصاًظ حضَر پیذا کزدًذ. آهبدگی ثبلیٌی ٍ رضبیت آًْب اس 

کبرٍرسی، لجل ٍ ثؼذ اس دٍرُ هذکَر ثب اثشارّبی یکغبى هَرد 

 . ؽذیغِ ٍ ًتبیح حبفلِ ثبّن همبارسیبثی لزار گزفت 

ّبی  ّبی هزتجظ اس خولِ کبرگبُ در دٍرُ کبرٍرساًی کِ لجالً

ّبی پیؾزفتِ  ارسیبثی ٍ هذیزیت ثیوبراى تزٍهبیی یب رٍػ

احیبء للجی تٌفغی ؽزکت داؽتٌذ، ٍارد هغبلؼِ ًؾذًذ ٍ 

ّوچٌیي آًْبیی کِ دٍرُ یک هبِّ را کبهل ًگذراًذًذ، اس 

در لبلت آسهَى یؼ پدر اثتذای دٍرُ یک هغبلؼِ خبرج ؽذًذ. 

هؾتول اس آًْب گزفتِ ؽذ. ایي عَاالت  ای چٌذ گشیٌِعَاالت 

ّبی تئَری کِ ثِ  هغبلت تذریظ ؽذُ در کالطثَد ثز 

فَرت ثبثت ثزای کلیِ داًؾدَیبى در دٍرُ یک هبِّ ثزگشار 

ی، ـت راُ َّایـن ًظیز هذیزیـلی ٍ هْـهغبلت اف. ذـؽ هی

ّب، ًحَُ  دیظ ریتوی ثٌذی ثیوبراى، ًحَُ ثزخَرد ثب عغح

تٌفغی در داخل ٍ خبرج  -للجی ایغتثزخَرد ثب ثیوبر 

ّب، ًحَُ ثزخَرد ثب ثیوبراى  ثیوبرعتبى، ًحَُ خَاًذى گزافی

هحتَای ایي عَاالت را ثب افت عغح َّؽیبری  یب تزٍهبیی

. ثؼذ اس گذراًذى دٍرُ عت اٍرصاًظ ٍ کبر دادًذ تؾکیل هی

ة هتؾکل اس هغبیل ؽبیغ ٍ ػولی در اٍرصاًظ ٍ هغبلؼِ کتب

ّبی  ّبی ػولی ٍ کالط هْن اٍرصاًظ ٍگذراًذى کبرگبُ

 ظ آسهَى ـ، پکـبُ در عَل کؾیـبی کَتـّ َری ٍ کٌفزاًظـتئ
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 61و همکبران          نیزه گزجبنی 

 96پبییش  ،3 ي ضمبره ،1 ي دوره ،اورصانس  ي مزاقجت مجله

ای هتؾکل اس  هغبلؼِ پزعؾٌبهِاثشار  گزدیذ. اخزا هییکغبى 

ای در سهیٌِ داًؼ  عَال چْبرگشیٌِ 20هؾخقبت کبرٍرساى ٍ 

ِ ـذُ ثـبراى هزاخؼِ کٌٌـت ثیوـیزیی ٍ هذـٍ هْبرت ارسیبث

ّبی اٍرصاًظ هزکش آهَسؽی ٍ درهبًی ثَد. ّوچٌیي  ثخؼ

 پٌحگَیِ در همیبط لیکزت  ّفتپزعؾٌبهِ رضبیتوٌذی ثب 

ای ثزای ارسیبثی رضبیت کبرٍرساى اس کیفیت آهَسػ  درخِ

ثؼذ اس اتوبم دٍرُ عت اٍرصاًظ ثیي آًْب تَسیغ ٍ پظ اس 

ثزای ارسیبثی رضبیتوٌذی اس فزم  آٍری گزدیذ. تکویل خوغ

هزکش تَعؼِ آهَسػ داًؾگبُ اعتفبدُ ییذ أت هَردًظزعٌدی 

 گزدیذ.

 َاـهحت یـیرٍا لیپزعؾٌبهِ اس رٍػ تحل یـیرٍا يییتؼ یزاـث

ًفز اس  عـِبٍرُ ـِ ثب هؾـذ ٍ عؤاالت پزعؾٌبهـاعتفبدُ ؽ

سًدبى افالح  یهتخققبى عت اٍرصاًظ داًؾگبُ ػلَم پشؽک

 یٌیػولکزد ثبل یبثیٍ عَاالت در خقَؿ ارس ذیگزد ییٍ ًْب

 بیاضبفِ ٍ  رصاًظهبِّ عت اٍ کیکبرٍرساى ثؼذ اس دٍرُ 

پزعؾٌبهِ اس رٍػ  ییبیپب يییتؼ ی. ثزاذیگزد ؼیزایٍ

هٌظَر عَاالت  يیا زای ایيث. ذیاعتفبدُ گزد ثبسآسهَى

ؽذ ٍ پظ اس  کبرٍرس لزار دادُ 15 بریپزعؾٌبهِ اثتذا در اخت

هحبعجِ گزدیذ کِ در ایي کزًٍجبخ  یآلفب تیضز شاىیه تکویل

 آهبر تَفیفی ٍ ّب ثب اعتفبدُ اس دادُ. ثذعت آهذ 82/0آسهَى 

هَرد  16ٍیزایؼ  SPSSٍ ًزم افشار آهبری  یسٍخ Tآسهَى 

 .لزار گزفتتحلیل تدشیِ ٍ 

 ها يافته

ًفز اس کبرٍرساى داًؾگبُ ػلَم پشؽکی  56در ایي هغبلؼِ 

اًذ ٍ دٍرُ  پیؼ کبرٍرسی را گذراًذُ سًدبى کِ آسهَى

هَرد هغبلؼِ لزار  را کبهل کزدُ ثَدًذ، کبرٍرسی عت اٍرصاًظ

ًفز  30اس هدوَع کبرٍرساى هَرد ارسیبثی لزارگزفتِ  گزفتٌذ.

عي  درفذ( سى ثَدًذ ٍ هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر 5/53)

عبل(  26ٍ حذاکثز  23عبل )حذالل  7/24±5/1کبرٍرساى 

 ثَد.

 َىـسهآ بدُ اسـب ثب اعتفـّ غ دادُـی تَسیـذا ًزهبلیتـر اثتد

KOLMOGOROV-SMIRNOV ییذ گزدیذ.أت 

 ی کبرٍرساىکل آسهَى ؼیپ ًوزات بریهؼ اًحزافٍ  يیبًگیه

ی کل آسهَى پظ ًوزات بریهؼ اًحزافٍ  يیبًگیهٍ  84/1±3/9

 ثَدُ 001/0 اس کوتزی داری هؼٌ عغح ٍ 1/13±94/73 آًبى

 .اعت

وٌذی کبرٍرساى اس دٍرُ عت اٍرصاًظ در خذٍل ًتبیح رضبیت

درفذ اس آًْب دٍرُ را خَة تب  9/66آهذُ اعت.  1ؽوبرُ 

ي اظْبر رضبیت کبرٍرساى در ػبلی ارسیبثی کزدُ ثَدًذ. ثیؾتزی

ّبی اعبتیذ عت اٍرصاًظ ٍ ًمؼ دٍرُ در ثْجَد  هْبرتهَرد 

ّبی آًْب ثَدُ اعت ٍ در همبثل اس اس اًؼغبف پذیزی  هْبرت

ْبدات داًؾدَیبى ًبراضی ثَدُ کن اعبتیذ در اًتمبدات ٍ پیؾٌ

 .اًذ

 هبي رضبیتمنذي اس کیفیت آموسش توسیع فزاوانی نظزات دانطجویبن ثز حست گویه: 1جذول 

 گویه هبي رضبیتمنذي
 ضعیف متوسط خوة عبلی ثی نظز

 تعذاد درصذ تعذاد درصذ تعذاد درصذ تعذاد درصذ تعذاد درصذ
 يرصانس تب چه حذ نقص موثزثخص طت او-1

 اورصانس داضته است؟ يهب تیدرثهجود فعبل
8/1 1 9/42 24 1/32 18 9/17 4 4/5 3 

خود  يزیثهزه گ شانیو م ذیآموسش اسبت تیفیک-2
 ذ؟یکن یم یبثیرا چگونه ارس

6/3 2 5/37 21 9/33 19 6/19 11 4/5 3 

در آموسش  ذیاسبت یعلم يمهبرت هب شانیم-3
 ذ؟یکن یم یبثیونه ارسرا چگ ینیثبل

4/5 3 9/42 24 4/30 17 5/12 7 9/8 5 

و  ییدر مطبوره و راهنمب ذیاستقجبل اسبت شانیم-4
 یبثیرا چگونه ارس زیکمک ثه رفع مطکالت فزاگ

 ذ؟یکن یم
4/5 3 4/21 12 6/28 16 7/35 20 9/8 5 
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را در مقبثل انتقبدات و  ذیاسبت يزیانعطبف پذ -5
 ذ؟یکن یم یبثیچگونه ارس طنهبداتیپ

8/1 1 2/23 13 2/23 13 7/35 20 1/16 9 

 زانیدر فزاگ شهیانگ جبدیرا اس نظز ا ذیاسبت -6
 یبثیچگونه ارس یپضوهط يمطبلعه و کبرهب يثزا
 ذ؟یکن یم

4/5 3 3/39 22 4/30 17 9/17 10 1/7 4 

ضمب اس ثخص طت اورصانس  تیرضب شانیم -7
 چگونه ثوده است؟

6/3 2 5/37 21 4/30 17 6/19 11 9/8 5 

 34 9/8 76 05/20 117 8/30 137 1/36 15 9/3 کل
 

 

 گیري  بحث و نتیجه
 

داًؾدَیبى ثِ دًجبل  آهبدگی ثبلیٌیًتبیح ًؾبى داد ًوزات 

داری افشایؼ یبفت. ّن  یهؼٌ عَرگذراًذى ثخؼ اٍرصاًظ ثِ 

ّبی ارائِ ؽذُ  چٌیي اکثزیت داًؾدَیبى اس ٍضؼیت آهَسػ

ًظ رضبیت داؽتٌذ. عت اٍرصاًظ اس خولِ در عت اٍرصا

ّز پشؽک ثِ خقَؿ در همغغ ػوَهی  ّبیی اعت کِ رؽتِ

. ؽبیذ رعیذگی ثِ داردّبی هزتجظ ثب آى عزٍکبر  ثب هَلؼیت

تزیي خٌجِ اس  را ثتَاى هْنثحزاًی ّبی  ثیوبراى در ٍضؼیت

ّبی هزتجظ  ّبی عجی در ًظز گزفت کِ کغت هْبرت هزالجت

ِ ؽذ ثزای پشؽکبى ػوَهی دارای اّویت ّوبى عَر کِ گفت

ای اعت، چَى ایي پشؽکبى اٍلیي خظ ارتجبط ثیي پشؽک  ٍیضُ

ٍ آحبد خبهؼِ اعت. پشؽکبى ثِ خقَؿ در هٌبعك دٍر افتبدُ 

ّبی السم را در سهیٌِ عت اٍرصاًظ  ًیبس دارًذ کِ هْبرت

خْت ثیوبراًی کِ دعتزعی آًْب ثِ هزاکش درهبًی هحذٍد 

 ِ ثبؽٌذ.داؽت ،ثبؽذ هی

داًؾدَیبى در راثغِ  آهبدگی ثبلیٌی در ایي هغبلؼِ ثِ خقَؿ

هَرد ارسیبثی  لَلِ گذاری داخل تزاؽِثب احیبی للجی تٌفغی ٍ 

تزیي ثخؼ اس هذیزیت درهبًی ثیوبراى در  لزار گزفت کِ هْن

تَاًذ ًدبت  ثبؽذ. یک احیبی هَفك هی ؽزایظ ثحزاًی هی

ی ثبؽذ کِ در فَرت ػذم هَفمیت آى هٌدز دٌّذُ حیبت فزد

راُ َّایی ًیش خش اٍلَیت هذیزیت  هذیزیتد. َؽ ثِ هزگ هی

درهبًی در ؽزایظ حبد ٍ ثحزاًی اعت. فکزی ٍ ّوکبراى ثِ 

ثیز دٍرُ یک هبِّ اٍرصاًظ در ًحَُ ػولکزد داًؾدَیبى أت

در عت اٍرصاًظ در ثیوبراى عبلخَردُ  پشؽکی همغغ ایٌتزًی

ّب  ثیز لبثل تَخِ ایي ًَع آهَسػأکِ ًتبیح آًْب ًیش تپزداختٌذ 

کیذ أرا ثز داًؼ ٍ هْبرت ٍ اػتوبد ثِ ًفظ داًؾدَیبى ت

 .(10) کزدًذ

ثیز آهَسػ ثز آگبّی أای ثِ ت هْؾیذفز ٍ ّوکبراى در هغبلؼِ

کبرٍرساى در سهیٌِ عت اٍرصاًظ در هدتوغ ثیوبرعتبًی 

ایي ًتبیح  حضزت رعَل اکزم )ؿ( پزداختٌذ، در راعتبی

هغبلؼِ ًتیدِ گزفتٌذ کِ حتی یک دٍرُ آهَسؽی یک هبِّ 

. (11) گیزی در داًؼ کبرٍرساى ؽذُ اعت ثبػث افشایؼ چؾن

سادُ ٍ ّوکبراى در ثیوبرعتبى حضزت رعَل در  کَّپبیِ

 آهبدگی زّبی ثخؼ اٍرصاًظ ث ثیز آهَسػأای ثِ ت هغبلؼِ

ثیز أًتبیح هب ت ًِیش هؾبثکبرٍرساى پزداختٌذ. ًتبیح آى  ثبلیٌی

کبرٍرساى عت اٍرصاًظ  آهبدگی ثبلیٌیآهَسػ را ثز ثْجَد 

 .(12هَثز داًغتٌذ)

داًؾدَیبى  ثبلیٌی آهبدگیػالٍُ ثز ارسیبثی حبضز هغبلؼِ  در

 .پزداختِ ؽذّبی عت  ثِ هیشاى رضبیت هٌذی آًْب اس آهَسػ

ّبی  ّب در ثْجَد فؼبلیت ًتبیح در راثغِ ثب ًمؼ آهَسػ

ّبی کغت  ّبی ارائِ ؽذُ ٍ هْبرت کیفیت آهَسػ اٍرصاًغی،

ؽذُ در ارائِ هؾبٍرُ ٍ راٌّوبیی در ٌّگبم رٍثزٍ ؽذى ثب 

هؾکل در هذیزیت ثیوبراى، اًؼغبف پذیزی در همبثل اًتمبدات 

ٍ پیؾٌْبدات ٍ ثزاًگیختي اًگیشُ ٍ تؾَیك فزاگیزاى در 

کِ  ًؾبى داد حگزفتٌذ. ًتبیکبرّبی پضٍّؾی هَرد ارسیبثی لزار 

ثِ خش در هیشاى اًتمبل در هؾبٍرُ ٍ راٌّوبیی در ٌّگبم رٍثزٍ 

ؽذى ٍ اًؼغبف پذیزی در همبثل اًتمبدات ٍ پیؾٌْبدات، در 

ثمیِ هَارد ثیؼ اس دٍ عَم کبرٍرساى اس ٍضؼیت هَخَد 
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رعذ هیشاى رضبیتوٌذی  هدوَع ثِ ًظز هی رداؽتٌذ. درضبیت 

ٍ ّوکبراى ًیش  هؼقَهی خَثی ثَد. کبرٍرساى در حذ ًغجتبً

هٌذی کبرٍرساى پشؽکی اس آهَسػ ثبلیٌی را هٌبعت  رضبیت

اگزچِ آًْب ثز ًَالـ هَخَد ثِ ٍیضُ ًمبیـ . ارسیبثی کزدًذ

اػال ٍ ّوکبراًؼ در ثیوبرعتبى . (13) کیذ داؽتٌذأتدْیشاتی ت

اهبم رضب )ع( تجزیش هیشاى رضبیت هٌذی کبرٍرساى را اس 

هتَعظ تب ثغیبر سیبد آهَسػ ثخؼ اٍرصاًظ در هحذٍدُ 

اس ؽزکت کٌٌذگبى هَافك ثب  درفذ 64گشارػ کزدًذ، حتی 

 .(14) افشایؼ عَل دٍرُ اٍرصاًظ ثَدًذ

در هغبلؼِ حیذری ٍ ّوکبراى در داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ؽیزاس 

هٌذی داًؾدَیبى در عَل  اًدبم ؽذ ٍ رضبیت 92-93در عبل 

ى داد در دٍرُ یک هبِّ ثخؼ اٍرصاًظ ثزرعی ؽذ، ًتبیح ًؾب

هَرد هیشاى فزاگیزی افَل تئَری، هؼبیٌِ ٍ تؾخیـ ًظز 

اکثزیت در هَرد ثزخَرد ثب ثیوبر دچبر کبّؼ عغح َّؽیبری 

در حذ لبثل لجَل ثَد اهب در هَرد هیشاى فزاگیزی افَل 

تئَری ًظز اکثزیت ثز ٍخَد ًَالـ ٍ کبعتی داللت داؽت. 

 ثب کبّؼ، درفذ 4 کبرٍرساى ثب افشایؼ، درفذ 60ّوچٌیي 

ثب ثبثت هبًذى عَل دٍرُ آهَسػ ثخؼ اٍرصاًظ  درفذ 36

 . (15) هَافك ثَدًذ

ّبی ثخؼ عت  آهَسػ ِداد کًؾبى ّبی هغبلؼِ حبضز  یبفتِ

ثیز ثیؾتزی در أػولی داًؾدَیبى ت ّبی اٍرصاًظ ثز هْبرت

ّبی  اس هحذٍدیت همبیغِ ثب افشایؼ داًؼ آًْب داؽتِ اعت.

ذم ثْزُ هٌذی ّوِ کبرٍرساى اس ثزًبهِ ػ تَاى ثِ ایي هغبلؼِ هی

آهَسؽی در ّز هبُ ثِ عَر یکغبى هبًٌذ ػذم حضَر در ثزخی 

در دیگز  ّوشهبى ّبی حضَر در کؾیکّب ثِ دلیل  کالط

 اؽبرُ کزد.ثیزات آى ثز کیفیت یبدگیزی آًْب أّب ٍ ت ثخؼ

ّبی هغبلؼِ ًؾبى داد کِ دٍرُ یک هبِّ عت اٍرصاًظ در  یبفتِ

دگی ثبلیٌی ٍ رضبیتوٌذی کبرٍرساى هَفك ثَدُ اعت. ارتمبء آهب

اعتمجبل ثیؾتزی در خْت ارائِ  ذؽَد اعبتی پیؾٌْبد هی

هؾبٍرُ، راٌّوبیی ٍ کوک ثِ رفغ هؾکالت داًؾدَیبى در 

ثب  ٍثبؽٌذ داؽتِ ّب  ثِ ٍیضُ در ایي ثخؼهذیزیت ثیوبراى 

 یپذیزی ثیؾتز اًتمبدات ٍ پیؾٌْبدات فزاگیزاى ثب اًؼغبف

 .ًوبیٌذخَرد ثز

 

 تشکر و قدردانی

 کذثب پبیبى ًبهِ دٍرُ پشؽکی ػوَهی  هغتخزج اسهمبلِ ایي 

A-  -   -  پضٍّؾی داًؾگبُ ػلَم پشؽکی  هؼبًٍتهقَة

را اس کلیِ  ًَیغٌذگبى هزاتت لذرداًی خَد. هی ثبؽذسًدبى 

ًوَدًذ، اػالم  یبریتحمیك اًدبم ایي در  افزادی کِ ثِ ًحَی

 .هی دارًذ
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Background and Objectives: Educating medical students on how to manage emergency patients and how to 

perform in emergency situations is critical. The aim of this study was to evaluate the effect of emergency 

department training on promoting clinical preparedness and satisfaction of medical interns in the Emergency 

Department of Ayatollah Mousavi, teaching hospital of Zanjan University of Medical Sciences in     . 

Materials and Methods: This is a descriptive-comparative study in which    medical interns were studied 

during one month of emergency medicine course at Ayatollah Mousavi as a teaching hospital. In this one-

month course, interns attended the theoretical and internship classes in the emergency department. Clinical 

preparedness and their satisfaction from internship before and after the course were evaluated with the same 

tools and the results were compared. Content validity of the questionnaires was reviewed by   medical 

emergency specialists and Cronbach’s alpha method was used to determine the reliability of the 

questionnaire, which was    . Data were analyzed by using descriptive statistics and paired t-test through 

SPSS software version   . 

Results: The results showed that the mean and standard deviation of interns' pre-test scores (    ±     ) and 

the mean and standard deviation of post-test scores (          ) were significantly different (P<      ).  In 

all cases, post-test scores were significantly higher than pre-test scores.      percent of the interns had from 

good to excellent satisfaction from the medical emergency course. 

Conclusion: Theoretical and practical education in the emergency department affected clinical interns' 

preparedness and the majority of interns were satisfied with the education of this department. 

 

Keywords: emergency medicine, interns, assessment, satisfaction, clinical preparedness 
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