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آمبدگی ثبلینی و رضبیت کبرورسان پشضکی ثخص اورصانس مزکش آموسش و درمبنی
نیزه گزجبنی ،*1هوضیبر موالئی ،2رمضبن فالح ،3ثهبره مطهذي ساده ،4علیزضب خبلقی خزمی
*نویسنذهي مسئول :سًدبى ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ،ثیوبرعتبى آیتالِ هَعَی ،ثخؼ اٍرصاًظ
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چکیده
سمینه و هذف :آهَسػ داًؾدَیبى پشؽکی در راثغِ ثب هذیزیت ثیوبراى اٍرصاًظ ٍ چگًَگی ػولکزد آًبى در ؽزایظ هختلف اٍرصاًظ اّویت حیبتی
دارد .ایي هغبلؼِ ثب ّذف ارسیبثی تبثیز آهَسػّبی ثخؼ عت اٍرصاًظ در ارتمبء آهبدگی ثبلیٌی ٍ رضبیت کبرٍرساى داًؾگبُ ػلَم پشؽکی سًدبى در
عبل 1394اًدبم ؽذ.
روش ثزرسی :ایي هغبلؼِ اس ًَع تَفیفی-همبیغِ ای ثَد کِ ً 56فز اس کبرٍرساى پشؽکی در دٍرُ یک هبِّ عت اٍرصاًظ در هزکش آهَسػ ٍ درهبًی
آیتاهلل هَعَی هَرد ثزرعی لزار گزفتٌذ .کبرٍرساى در ایي دٍرُ یک هبِّ در کالطّبی ًظزی ٍ کبرٍرسی در ثخؼّبی اٍرصاًظ حضَر پیذا کزدًذ.
آهبدگی ثبلیٌی ٍ رضبیت آًْب اس کبرٍرسی لجل ٍ ثؼذ اس دٍرُ ثب اثشارّبی یکغبى هَرد ارسیبثی لزار گزفت ٍ ًتبیح حبفلِ ثبّن همبیغِ ؽذ .رٍایی
هحتَایی پزعؾٌبهِّب تَعظ عِ ًفز اس هتخققبى عت اٍرصاًظ داًؾگبُ اًدبم گزدیذ ٍ ثزای تؼییي پبیبیی پزعؾٌبهِ اس رٍػ آلفبی کزًٍجبخ اعتفبدُ
گزدیذ کِ حذٍد  82درفذ ثذعت آهذ .دادُّب ثب اعتفبدُ اس آهبر تَفیفی ٍ آسهَى  Tسٍخی ٍ ًزم افشار آهبری ٍ SPSSیزایؼ  16هَرد تدشیِ ٍ تحلیل
لزار گزفت.
یبفتههبً :تبیح ًؾبى داد کِ ثیي هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر ًوزات پیؼ آسهَى کبرٍرساى  ٍ 9/3±1/84هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر ًوزات پظ آسهَى کبرٍرساى
 13/73±1/94تفبٍت هؼٌی دار ( )P>0/001داؽتِ اعت .در ّوِ هَارد ًوزات پظ آسهَى ثِ عَر هؼٌی داری ثبالتز اس ًوزات پیؼ آسهَى ثَد66/9 .
درفذ اس کبرٍرساى اس دٍرُ عت اٍرصاًظ ،رضبیت خَة تب ػبلی داؽتٌذ.
نتیجهگیزي :آهَسػّبی تئَری ٍ ػولی در ثخؼ اٍرصاًظ ثز آهبدگی ثبلیٌی کبرٍرساى تأثیز داؽتِ اعت ٍ اکثزیت کبرٍرساى اس آهَسػّبی ایي ثخؼ
رضبیت داؽتٌذ.
واصگبنکلیذي :طت اورصانس ،کبرورس ،ارسیبثی ،رضبیتمنذي ،آمبدگی ثبلینی

مقدمه

ثیوبر ،احیبء ٍ پیؾگیزی اس آعیت ،تؼییي ٍ تؾخیـ ثیوبری،

در داًؾگبُّبی هؼتجز خْبى اّویت سیبدی ثِ آهَسػ

ادارُ عیغتن هزالجت ثْذاؽتی ٍ کلیِ هَارد اٍرصاًظ ثیبى ؽذُ

داًؾدَیبى پشؽکی در راثغِ ثب ثیوبراى اٍرصاًظ ٍ چگًَگی

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

ثزخَرد ثب آًبى دادُ هیؽَد .در ایي هزاکش ،ثزًبهِّبی هذٍى

ؽبهل کتبةّبی هزخغ ،اػضبی ّیئت ػلوی ،ثزًبهِریشی

آهَسؽی هتؼذدی ثِ فَرت تئَری ٍ ػولی ثز اعبط اّویت

آهَسؽی ٍ هحیظ آکبدهیک ؽبهل ثخؼ اٍرصاًظ ٍ عبلي

ٍ فزاٍاًی هغبئل اٍرصاًظ هٌغجك ثب اعتبًذاردّبی آهَسؽی

کٌفزاًظ هیثبؽذ ( .)2ارسػ آهَسؽی ثبلیٌی ایذُآل در تَعؼِ

تؼییي ؽذُ کِ ؽبهل آهَسػ هْبرتّبی ارسیبثی ٍضؼیت

فزدی ،تَعؼِ حزفِای ٍ ًیش ارتمبی هْبرتّبی پشؽکبى غیز

-1هتخقـ عت اٍرصاًظ ،اعتبدیبر ،ثیوبرعتبى آیتاهلل هَعَی ،ثخؼ اٍرصاًظ ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی سًدبى
-2دکتزی تخققی آهبر ،اعتبدیبر ،داًؾکذُ پشؽکی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی سًدبى
-3داًؾدَی پشؽکی ػوَهی ،داًؾکذُ پشؽکی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی سًدبى
-4کبرؽٌبط ارؽذ هیکزٍثیَلَصی ،کبرؽٌبط آسهبیؾگبُ سیغت هَاد ،داًؾکذُ دارٍعبسی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽکی سًدبى
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ثبلیٌی را هْوتزیي ثخؼ اس آهَسػ خَد هیداًٌذ ٍ ثیؾتزیي

ایي پضٍّؼ اس ًَع تَفیفی همبیغِای ثَد .هغبلؼِ پظ اس

هؾکالت ٍ ًبرضبیتی را در ارتجبط ثب آى هغزح هیًوبیٌذ (.)4

تقَیت عزح در هؼبًٍت پضٍّؼ داًؾگبُ ٍ اخذ تأییذیِ

اس عزف دیگز در گغتزُ ثبلیٌی ّذف ًْبیی کغت تجحز اعت

اخـالق پضٍّـؼ (

 ٍ )ZUMS.REC.رػـبیت

ٍ اتبق ػول ،اٍرصاًظ ٍ ثخؼّبی ٍیضُ ػزفِّبی کغت

هالحظبت اخاللی در عی هغبلؼِ ثِ اًدبم رعیذ .در ایي

هْبرت حل هغئلِ ٍ یبدگیزی ثبلیٌی ّغتٌذ ( .)5تحمیمبت

هغبلؼِ ً 56فز اس کبرٍرساى پشؽکی در دٍرُ یک هبِّ عت

ًؾبى دادُاًذ کِ داًؼ پشؽکی در حبل تحَالت ؽگزفی

اٍرصاًظ در هزکش آهَسػ ٍ درهبًی آیتاهلل هَعَی در هذت

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

یک عبل اس اثتذای فزٍردیي  1394تب اعفٌذ ّوبى عبل هَرد

هیؽَد ( .)6در هغبلؼِای کِ در کؾَر ثَعٌی اًدبم ؽذُ ثَد

ارسیبثی لزار گزفتٌذ .داًؾدَیبى کبرٍرساى در ایي دٍرُ یک

داًؾدَیبى اس هؾکالت هَخَد در آهَسػ هْبرتْبی ثبلیٌی

هبِّ در کالطّبی تئَری ٍ کبرٍرسی در ثخؼّبی هختلف

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

اٍرصاًظ حضَر پیذا کزدًذ .آهبدگی ثبلیٌی ٍ رضبیت آًْب اس

داًؾدَیـبى پشؽکی عـبل آخـز دٍرُ الذاهـبت احیـبء را

کبرٍرسی ،لجل ٍ ثؼذ اس دٍرُ هذکَر ثب اثشارّبی یکغبى هَرد

گذراًذُاًذ ٍ  20درفذ داًؾدَیبى لبدر ثِ تشریمبت ٍریذی

ارسیبثی لزار گزفت ٍ ًتبیح حبفلِ ثبّن همبیغِ ؽذ.

ًجَدُاًذ ( .)7در یک ثزرعی دیگزً ،ظزات کبرٍرساى درثبرُ

کبرٍرساًی کِ لجالً در دٍرُّبی هزتجظ اس خولِ کبرگبُّبی

اّویت ٍ هحتَای آهَسؽی هٌبعت ثزرعی گزدیذ ٍ ػٌَاى ؽذ

ارسیبثی ٍ هذیزیت ثیوبراى تزٍهبیی یب رٍػّبی پیؾزفتِ

کِ درگیز ثَدى ثب آهَسػّبی تئَری هتفبٍت ثب ًَع آهَسػ

احیبء للجی تٌفغی ؽزکت داؽتٌذٍ ،ارد هغبلؼِ ًؾذًذ ٍ

ثبلیٌی در ّز سهبى ثز کبرایی داًؾدَ تأثیز هٌفی داؽتِ ٍ ثبػث

ّوچٌیي آًْبیی کِ دٍرُ یک هبِّ را کبهل ًگذراًذًذ ،اس

اتالف ٍلت ثبلیٌی داًؾدَ هیؽَد ( .)8دیگز ثزرعیّب ًؾبى

هغبلؼِ خبرج ؽذًذ .در اثتذای دٍرُ یک پیؼ آسهَى در لبلت

دادُاًذ ّوخَاًی عزفقلّب ٍ درٍط ًظزی ثب هْبرت ػولی

عَاالت چٌذ گشیٌِای اس آًْب گزفتِ ؽذ .ایي عَاالت هؾتول

در دٍرُ کبرآهَسی ٍ کبرٍرسی اس خولِ ػَاهل هَثز ثز اثز

ثَد ثز هغبلت تذریظ ؽذُ در کالطّبی تئَری کِ ثِ

ثخؾی ثزًبهِّبی آهَسؽی هیثبؽٌذ ( .)9هزٍر هغبلؼبت حبکی

فَرت ثبثت ثزای کلیِ داًؾدَیبى در دٍرُ یک هبِّ ثزگشار

اس آى اعت کِ کبرٍرساى عت اٍرصاًظ ًغجت ثِ عبیز

هیؽـذ .هغبلت افـلی ٍ هْـن ًظیز هذیزیـت راُ َّایـی،

کبرٍرساى در عَل دٍرُ خَد تؼذاد ثیؾتزی اس ثیوبراى ثذ حبل

عغحثٌذی ثیوبراىً ،حَُ ثزخَرد ثب دیظ ریتویّبً ،حَُ

را ٍیشیت هیکٌٌذ ،لذا ثب اًدبم کبرّبی ػولی ثیؾتز ،فزفت

ثزخَرد ثب ثیوبر ایغت للجی -تٌفغی در داخل ٍ خبرج

ثیؾتزی ثزای تقوینگیزی در هَرد الذاهبت تؾخیقی ٍ

ثیوبرعتبىً ،حَُ خَاًذى گزافیّبً ،حَُ ثزخَرد ثب ثیوبراى

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

تزٍهبیی یب ثب افت عغح َّؽیبری هحتَای ایي عَاالت را

پشؽکبى در هذیزیت ثیوبراى ثب ؽزایظ اٍرصاًظ ثز آى ؽذین

تؾکیل هیدادًذ .ثؼذ اس گذراًذى دٍرُ عت اٍرصاًظ ٍ کبر

تب هغبلؼِای ثب ّذف ارسیبثی کیفیت آهَسؽی دٍرُ یک هبِّ

ػولی در اٍرصاًظ ٍ هغبلؼِ کتبة هتؾکل اس هغبیل ؽبیغ ٍ

کبرٍرسی عت اٍرصاًظ ثز ارتمبء آهبدگی ثبلیٌی ٍ رضبیتوٌذی

هْن اٍرصاًظ ٍگذراًذى کبرگبُّبی ػولی ٍ کالطّبی

کبرٍرساى عزاحی ٍ اخزا ًوبیین.

تئـَری ٍ کٌفزاًظّـبی کَتـبُ در عَل کؾیـک ،پـظ آسهَى
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نیزه گزجبنی و همکبران

هؾخقبت کبرٍرساى ٍ  20عَال چْبرگشیٌِای در سهیٌِ داًؼ

در ایي هغبلؼِ ً 56فز اس کبرٍرساى داًؾگبُ ػلَم پشؽکی

ٍ هْبرت ارسیبثـی ٍ هذیزیـت ثیوـبراى هزاخؼِ کٌٌـذُ ثـِ

سًدبى کِ آسهَى پیؼ کبرٍرسی را گذراًذُاًذ ٍ دٍرُ

ثخؼّبی اٍرصاًظ هزکش آهَسؽی ٍ درهبًی ثَدّ .وچٌیي

کبرٍرسی عت اٍرصاًظ را کبهل کزدُ ثَدًذ ،هَرد هغبلؼِ لزار

پزعؾٌبهِ رضبیتوٌذی ثب ّفت گَیِ در همیبط لیکزت پٌح

گزفتٌذ .اس هدوَع کبرٍرساى هَرد ارسیبثی لزارگزفتِ ً 30فز

درخِای ثزای ارسیبثی رضبیت کبرٍرساى اس کیفیت آهَسػ

( 53/5درفذ) سى ثَدًذ ٍ هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر عي
کبرٍرساى  24/7±1/5عبل (حذالل  ٍ 23حذاکثز  26عبل)

ثؼذ اس اتوبم دٍرُ عت اٍرصاًظ ثیي آًْب تَسیغ ٍ پظ اس
تکویل خوغآٍری گزدیذ .ثزای ارسیبثی رضبیتوٌذی اس فزم

ثَد.

ًظزعٌدی هَرد تأییذ هزکش تَعؼِ آهَسػ داًؾگبُ اعتفبدُ

در اثتـذا ًزهبلیتـی تَسیـغ دادُّـب ثب اعتفـبدُ اس آسهـَى

گزدیذ.

 KOLMOGOROV-SMIRNOVتأییذ گزدیذ.

ثـزای تؼییي رٍایـی پزعؾٌبهِ اس رٍػ تحلیل رٍایـی هحتـَا

هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر ًوزات پیؼ آسهَى کلی کبرٍرساى
 ٍ 9/3±1/84هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر ًوزات پظ آسهَى کلی

اعتفبدُ ؽـذ ٍ عؤاالت پزعؾٌبهـِ ثب هؾـبٍرُ عـِ ًفز اس

آًبى  ٍ 13/1±73/94عغح هؼٌی داری کوتز اس  0/001ثَدُ

هتخققبى عت اٍرصاًظ داًؾگبُ ػلَم پشؽکی سًدبى افالح
ٍ ًْبیی گزدیذ ٍ عَاالت در خقَؿ ارسیبثی ػولکزد ثبلیٌی

اعت.

کبرٍرساى ثؼذ اس دٍرُ یک هبِّ عت اٍرصاًظ اضبفِ ٍ یب

ًتبیح رضبیتوٌذی کبرٍرساى اس دٍرُ عت اٍرصاًظ در خذٍل

ٍیزایؼ گزدیذ .ثزای تؼییي پبیبیی پزعؾٌبهِ اس رٍػ

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

ثبسآسهَى اعتفبدُ گزدیذ .ثزای ایي ایي هٌظَر عَاالت

ػبلی ارسیبثی کزدُ ثَدًذ .ثیؾتزیي اظْبر رضبیت کبرٍرساى در

پزعؾٌبهِ اثتذا در اختیبر  15کبرٍرس لزار دادُ ؽذ ٍ پظ اس

هَرد هْبرتّبی اعبتیذ عت اٍرصاًظ ٍ ًمؼ دٍرُ در ثْجَد

تکویل هیشاى ضزیت آلفبی کزًٍجبخ هحبعجِ گزدیذ کِ در ایي

هْبرتّبی آًْب ثَدُ اعت ٍ در همبثل اس اس اًؼغبف پذیزی

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

کن اعبتیذ در اًتمبدات ٍ پیؾٌْبدات داًؾدَیبى ًبراضی ثَدُ

آسهَى  Tسٍخی ٍ ًزم افشار آهبری ٍ SPSSیزایؼ  16هَرد

اًذ.

تدشیِ ٍ تحلیل لزار گزفت.
جذول  :1توسیع فزاوانی نظزات دانطجویبن ثز حست گویههبي رضبیتمنذي اس کیفیت آموسش
گویه هبي رضبیتمنذي
-1ثخص طت اورصانس تب چه حذ نقص موثزي
درثهجود فعبلیت هبي اورصانس داضته است؟
-2کیفیت آموسش اسبتیذ و میشان ثهزه گیزي خود
را چگونه ارسیبثی می کنیذ؟
-3میشان مهبرت هبي علمی اسبتیذ در آموسش
ثبلینی را چگونه ارسیبثی می کنیذ؟
-4میشان استقجبل اسبتیذ در مطبوره و راهنمبیی و
کمک ثه رفع مطکالت فزاگیز را چگونه ارسیبثی
می کنیذ؟

ثی نظز
تعذاد
درصذ

عبلی
درصذ

تعذاد

خوة
درصذ تعذاد

متوسط
درصذ تعذاد

ضعیف
درصذ تعذاد

1/8

1

42/9

24

32/1

18

17/9

4

5/4

3

3/6

2

37/5

21

33/9

19

19/6

11

5/4

3

5/4

3

42/9

24

30/4

17

12/5

7

8/9

5

5/4

3

21/4

12

28/6

16

35/7

20

8/9

5
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یکغبى اخزا هیگزدیذ .اثشار هغبلؼِ پزعؾٌبهِای هتؾکل اس

يافتهها

62
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5/4

3

39/3

22

30/4

17

17/9

10

7/1

4

3/6

2

37/5

21

30/4

17

19/6

11

8/9

5

3/9

15

36/1

137

30/8

117

20/05

76

8/9

34

بحث و نتیجهگیري

پزداختٌذ کِ ًتبیح آًْب ًیش تأثیز لبثل تَخِ ایي ًَع آهَسػّب

ًتبیح ًؾبى داد ًوزات آهبدگی ثبلیٌی داًؾدَیبى ثِ دًجبل

را ثز داًؼ ٍ هْبرت ٍ اػتوبد ثِ ًفظ داًؾدَیبى تأکیذ

گذراًذى ثخؼ اٍرصاًظ ثِ عَر هؼٌیداری افشایؼ یبفتّ .ن

کزدًذ (.)10

چٌیي اکثزیت داًؾدَیبى اس ٍضؼیت آهَسػّبی ارائِ ؽذُ

هْؾیذفز ٍ ّوکبراى در هغبلؼِای ثِ تأثیز آهَسػ ثز آگبّی

در عت اٍرصاًظ رضبیت داؽتٌذ .عت اٍرصاًظ اس خولِ

کبرٍرساى در سهیٌِ عت اٍرصاًظ در هدتوغ ثیوبرعتبًی

رؽتِّبیی اعت کِ ّز پشؽک ثِ خقَؿ در همغغ ػوَهی

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

ثب هَلؼیتّبی هزتجظ ثب آى عزٍکبر دارد .ؽبیذ رعیذگی ثِ

هغبلؼِ ًتیدِ گزفتٌذ کِ حتی یک دٍرُ آهَسؽی یک هبِّ

ثیوبراى در ٍضؼیتّبی ثحزاًی را ثتَاى هْنتزیي خٌجِ اس

ثبػث افشایؼ چؾنگیزی در داًؼ کبرٍرساى ؽذُ اعت (.)11

هزالجتّبی عجی در ًظز گزفت کِ کغت هْبرتّبی هزتجظ

کَّپبیِسادُ ٍ ّوکبراى در ثیوبرعتبى حضزت رعَل در

ّوبى عَر کِ گفتِ ؽذ ثزای پشؽکبى ػوَهی دارای اّویت

هغبلؼِای ثِ تأثیز آهَسػّبی ثخؼ اٍرصاًظ ثز آهبدگی

ٍیضُای اعت ،چَى ایي پشؽکبى اٍلیي خظ ارتجبط ثیي پشؽک

ثبلیٌی کبرٍرساى پزداختٌذً .تبیح آى ًیش هؾبثِ ًتبیح هب تأثیز

ٍ آحبد خبهؼِ اعت .پشؽکبى ثِ خقَؿ در هٌبعك دٍر افتبدُ

آهَسػ را ثز ثْجَد آهبدگی ثبلیٌی کبرٍرساى عت اٍرصاًظ

ًیبس دارًذ کِ هْبرتّبی السم را در سهیٌِ عت اٍرصاًظ

هَثز داًغتٌذ(.)12

خْت ثیوبراًی کِ دعتزعی آًْب ثِ هزاکش درهبًی هحذٍد

در هغبلؼِ حبضز ػالٍُ ثز ارسیبثی آهبدگی ثبلیٌی داًؾدَیبى

هیثبؽذ ،داؽتِ ثبؽٌذ.

ثِ هیشاى رضبیت هٌذی آًْب اس آهَسػّبی عت پزداختِ ؽذ.

در ایي هغبلؼِ ثِ خقَؿ آهبدگی ثبلیٌی داًؾدَیبى در راثغِ

ًتبیح در راثغِ ثب ًمؼ آهَسػّب در ثْجَد فؼبلیتّبی

ثب احیبی للجی تٌفغی ٍ لَلِ گذاری داخل تزاؽِ هَرد ارسیبثی

اٍرصاًغی ،کیفیت آهَسػّبی ارائِ ؽذُ ٍ هْبرتّبی کغت

لزار گزفت کِ هْنتزیي ثخؼ اس هذیزیت درهبًی ثیوبراى در

ؽذُ در ارائِ هؾبٍرُ ٍ راٌّوبیی در ٌّگبم رٍثزٍ ؽذى ثب

ؽزایظ ثحزاًی هیثبؽذ .یک احیبی هَفك هیتَاًذ ًدبت

هؾکل در هذیزیت ثیوبراى ،اًؼغبف پذیزی در همبثل اًتمبدات

دٌّذُ حیبت فزدی ثبؽذ کِ در فَرت ػذم هَفمیت آى هٌدز

ٍ پیؾٌْبدات ٍ ثزاًگیختي اًگیشُ ٍ تؾَیك فزاگیزاى در

ثِ هزگ هی ؽَد .هذیزیت راُ َّایی ًیش خش اٍلَیت هذیزیت

کبرّبی پضٍّؾی هَرد ارسیبثی لزار گزفتٌذً .تبیح ًؾبى داد کِ

درهبًی در ؽزایظ حبد ٍ ثحزاًی اعت .فکزی ٍ ّوکبراى ثِ

ثِ خش در هیشاى اًتمبل در هؾبٍرُ ٍ راٌّوبیی در ٌّگبم رٍثزٍ

تأثیز دٍرُ یک هبِّ اٍرصاًظ در ًحَُ ػولکزد داًؾدَیبى

ؽذى ٍ اًؼغبف پذیزی در همبثل اًتمبدات ٍ پیؾٌْبدات ،در

پشؽکی همغغ ایٌتزًی در عت اٍرصاًظ در ثیوبراى عبلخَردُ

ثمیِ هَارد ثیؼ اس دٍ عَم کبرٍرساى اس ٍضؼیت هَخَد
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 -5انعطبف پذیزي اسبتیذ را در مقبثل انتقبدات و
پیطنهبدات چگونه ارسیبثی می کنیذ؟
 -6اسبتیذ را اس نظز ایجبد انگیشه در فزاگیزان
ثزاي مطبلعه و کبرهبي پضوهطی چگونه ارسیبثی
می کنیذ؟
 -7میشان رضبیت ضمب اس ثخص طت اورصانس
چگونه ثوده است؟
کل

1/8

1

23/2

13

23/2

13

35/7

20

16/1

9

نیزه گزجبنی و همکبران

63

کبرٍرساى در حذ ًغجتبً خَثی ثَد .هؼقَهی ٍ ّوکبراى ًیش

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

رضبیتهٌذی کبرٍرساى پشؽکی اس آهَسػ ثبلیٌی را هٌبعت

کالطّب ثِ دلیل حضَر در کؾیکّبی ّوشهبى در دیگز

ارسیبثی کزدًذ .اگزچِ آًْب ثز ًَالـ هَخَد ثِ ٍیضُ ًمبیـ

ثخؼّب ٍ تأثیزات آى ثز کیفیت یبدگیزی آًْب اؽبرُ کزد.

تدْیشاتی تأکیذ داؽتٌذ ( .)13اػال ٍ ّوکبراًؼ در ثیوبرعتبى

یبفتِّبی هغبلؼِ ًؾبى داد کِ دٍرُ یک هبِّ عت اٍرصاًظ در

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

ارتمبء آهبدگی ثبلیٌی ٍ رضبیتوٌذی کبرٍرساى هَفك ثَدُ اعت.

آهَسػ ثخؼ اٍرصاًظ در هحذٍدُ هتَعظ تب ثغیبر سیبد

پیؾٌْبد هیؽَد اعبتیذ اعتمجبل ثیؾتزی در خْت ارائِ

گشارػ کزدًذ ،حتی  64درفذ اس ؽزکت کٌٌذگبى هَافك ثب

هؾبٍرُ ،راٌّوبیی ٍ کوک ثِ رفغ هؾکالت داًؾدَیبى در

افشایؼ عَل دٍرُ اٍرصاًظ ثَدًذ (.)14

هذیزیت ثیوبراى ثِ ٍیضُ در ایي ثخؼّب داؽتِ ثبؽٌذ ٍ ثب

در هغبلؼِ حیذری ٍ ّوکبراى در داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ؽیزاس

اًتمبدات ٍ پیؾٌْبدات فزاگیزاى ثب اًؼغبفپذیزی ثیؾتزی

در عبل  92-93اًدبم ؽذ ٍ رضبیتهٌذی داًؾدَیبى در عَل

ثزخَرد ًوبیٌذ.

دٍرُ یک هبِّ ثخؼ اٍرصاًظ ثزرعی ؽذً ،تبیح ًؾبى داد در
هَرد هیشاى فزاگیزی افَل تئَری ،هؼبیٌِ ٍ تؾخیـ ًظز

تشکر و قدردانی

اکثزیت در هَرد ثزخَرد ثب ثیوبر دچبر کبّؼ عغح َّؽیبری

ایي همبلِ هغتخزج اس پبیبى ًبهِ دٍرُ پشؽکی ػوَهی ثب کذ

در حذ لبثل لجَل ثَد اهب در هَرد هیشاى فزاگیزی افَل

-

 A- -هقَة هؼبًٍت پضٍّؾی داًؾگبُ ػلَم پشؽکی

تئَری ًظز اکثزیت ثز ٍخَد ًَالـ ٍ کبعتی داللت داؽت.

سًدبى هی ثبؽذًَ .یغٌذگبى هزاتت لذرداًی خَد را اس کلیِ

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

افزادی کِ ثِ ًحَی در اًدبم ایي تحمیك یبری ًوَدًذ ،اػالم

 36درفذ ثب ثبثت هبًذى عَل دٍرُ آهَسػ ثخؼ اٍرصاًظ

هی دارًذ.

هَافك ثَدًذ (.)15
یبفتِّبی هغبلؼِ حبضز ًؾبى داد کِ آهَسػّبی ثخؼ عت

تضاد منافع

اٍرصاًظ ثز هْبرتّبی ػولی داًؾدَیبى تأثیز ثیؾتزی در

ّیچگًَِ تؼبرك هٌبفؼی اس عزف ًَیغٌذگبى گشارػ ًؾذُ

همبیغِ ثب افشایؼ داًؼ آًْب داؽتِ اعت .اس هحذٍدیتّبی

اعت.
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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 onemonth 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
SPSS software version

. Data were analyzed by using descriptive statistics and paired t-test through
.

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

±

) were significantly different (P<

all cases, post-test scores were significantly higher than pre-test scores.

) and
). In

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

