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  مقاله پژوهشي 

  
 يكارآمدبر اعتماد به نفس و خود  يارائه گزارش مراحل عمل جراح تأثير

  اتاق عمل  يكارشناس انيدانشجو ينيبال
 

  *سرور مصلح، ينيمع نيمه، فردفرشته برادران، يمحمد صادق ابوطالب، يفرزانه ابطح
  

 

 چكيده

با  مطالعه  نيا. است يراپزشكيپ انيدانشجو ينيبال تيصالحارتقاي در حفظ و  يدو ركن اساس يكارآمداعتماد به نفس و خود مقدمه: 
  . جام شدان اتاق عمل يكارشناس انيدانشجو ينيبال يكارآمدبر اعتماد به نفس و خود  يارائه گزارش مراحل عمل جراح تأثير يهدف بررس

 ياتاق عمل دانشگاه علوم پزشك يكارشناس انينفر از دانشجو 60 يكه بر رو بود يدو گروه يتجرب مهيني مطالعه كيپژوهش  نياها: روش
و شاهد  يدر دو گروه تجرب يبه صورت تصادفانتخاب و سپس  آسان  گيرينمونه با استفاده از روش انيدانشجو. انجام شد 97اصفهان در سال 

. شد انجام يكارآموزدوره  كيآن به صورت روزانه در طول ي و ارائه يمراحل انجام عمل جراح از نويسيگزارش يتجرب هدر گرو .قرار گرفتند
 ياجرا قبل و بعد از زمانهمبه صورت  شاهد و يدر دو گروه تجرب، به نفس و اعتماد يكارآمدآزمون و پس آزمون با استفاده از پرسشنامه خود شيپ

  . ديگرد ليو تحل هيتجز يتنياسكوئرو آزمون من و يكا، يزوج يت، مستقل يت يهابا استفاده از آزمون هاداده. ديمداخله انجام گرد
 اريو انحراف مع نيانگيم. )p <05/0دو گروه اختالف معنادار نداشت ( نيو اعتماد به نفس قبل از مداخله ب يكارآمدنمرات خود نيانگيمنتايج: 

از گروه شاهد  تربيش معناداري طور به كه، آمد به دست )نمره 68 از مجموع( 18/42±27/8 يبعد از مداخله در گروه تجرب يكارآمدنمرات خود
 53/20±27/5 ينمرات اعتماد به نفس بعد از مداخله در گروه تجرب اريو انحراف مع نيانگيم نيهمچن. 05/0P < 09/2= (t( بود 90/18±31/34

  . )P،   82/2 = t >05/0( بود 30/15±70/8از گروه شاهد  تربيش معناداري طور به كه، آمد به دست )نمره 30از مجموع (
 يارتقا موجب يكارآموزو ارائه آن در طول دوره  ياز مراحل جراح نويسيآن است كه گزارش انگريب، قيحاصل از تحق جينتاگيري: نتيجه

موجب  تواندمانند گزارش نويسي مي ييهابه كار بردن روش. است دهياتاق عمل گرد انيو اعتماد به نفس دانشجو ينيبال يكارآمدخود
  . شود ينيبال يكارآمدخودبهبود 

  
  ، اتاق عملدانشجو، يعمل جراح گزارش، اعتماد به نفس، ينيبال يكارآمدخودهاي كليدي: واژه
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 ياهمراقبت قاتيمركز تحق، كارشناس ارشد اتاق عمل، سرور مصلحنويسنده مسؤول:  *

، هاناصف، اصفهان يدانشگاه علوم پزشك، ييو ماما يپرستار دانشكده، ييو ماما يپرستار
  mosleh22@yahoo.com .رانيا

 دانشكده، ييدانشجو قاتيتحق تهيكم، اتاق عمل يكارشناس يدانشجو، يابطح فرزانه
. رانيا، اصفهان، اصفهان يدانشگاه علوم پزشك، ييو ماما يپرستار

)f.abtahi@yahoo.com(  مرب يمحمدصادق ابوطالب؛)يهامراقبت يگروه آموزش، )ي 
گاه دانش، ييو ماما يپرستار انشكدهد، ييو ماما يپرستار يهامراقبت قاتيمركز تحق، ژهيو

   مقدمه

)؛ فرشته برادران aboutalebi@nm.mui.ac.ir(. رانيا، اصفهان، اصفهان يعلوم پزشك
دانشكده ، ييو ماما يپرستار يهامراقبت قاتيمركز تحق، كارشناس ارشد اتاق عمل، فرد

. رانيا، اصفهان، اصفهان يدانشگاه علوم پزشك، ييو ماما يپرستار
)baradaranfard.f@gmail.comيگروه آموزش، )اري(استاد ينيمع ني)؛ دكتر مه 

 يدانشكده پرستار، ييو ماما يپرستار يهامراقبت قاتيمركز تحق، يجراح يداخل يپرستار
  )moeini@nm.mui.ac.ir(. رانيا، اصفهان، اصفهان يدانشگاه علوم پزشك، ييو ماما

  24/6/98 تاريخ پذيرش:، 10/6/98تاريخ اصالحيه: ، 2/2/98 مقاله: تاريخ دريافت
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با  ييارويرو ليعمل به دلرشته اتاق  انيدانشجو
 يهايماريترس از انتقال ب، يجراح دهيچيپ يهاجريپروس
 يانجام اعمال جراح يكه در ط ييهااضطراب و تنش، يخون
در معرض استرس و كاهش اعتماد  ياديز زانيبه م، دارند

دو  يكارآمداعتماد به نفس و خود . )1(به نفس قرار دارند
 انيدانشجو ينيبال تيصالحارتقاي در حفظ و  يساسركن ا

رشد و ، در كسب دانش يكارآمدخود . است يراپزشكيپ
دانش و  كارگيريبهدر  نيو همچن هابهبود مهارت

بندورا . )2دارد( ينقش اساساي و حرفه يعلم يهامهارت
 ييفرد درباره توانا يرا به عنوان باورها يكارآمدخود 

. نموده است فينظر تعر مورد يانجام عملكردها
به  ليدارند تما يتربيش يكارآمدكه خود  يانيدانشجو

به  يدرس فيرا در انجام وظا يتربيشتالش و استقامت 
دانش و عمل به  نيواسطه ب يكارآمدخود . رنديگميكار 

دهند كه عالوه بر توجه به مي شواهد نشان. )3(آن است
 نانياطم اي يكارآمدخود  ديبا، يليو عملكرد تحص يريادگي

توجه  زين انيدانشجو يو خودآگاهاي حرفه يهاييبه توانا
اشاره  يكارآمدخود  يآموزش طيدر مح. )4شود( تيو تقو

 فيانجام وظا ييدانشجو در ارتباط با توانا يبه باورها
 يكارآمدخود  ياحساس قو. )6و5(شده دارد نييتع يدرس

بهتر فرد  و مشاركت يمثبت فرد يهادگاهيموجب بهبود د
 ياهداف و تعهد كار ميتنظها، تيدر انجام فعال

 .)8و7(گرددمي

 ريتصو كي( خود ادراك شده نياعتماد به نفس تفاوت ب 
 آنچه كه شخص با ارزش(آل دهيو خود ا )از خود ينيع

، شودمي فيتعر )خواهد دوست داشته باشدمي ايداند مي
از اعتماد به نفس  يحاك، كه تفاوت و فاصله كم يبه طور
ه ك ينيبال تياز اجزاء صالح يكياعتماد به نفس . باالست

ا ر ماريب يصورت گرفته برا يندهايشهامت شركت در فرا
 اتاق عمل با اعتماد به نفس يدانشجو. دهدمي به پرستار

 جهيكند و در نت يخود را ط يتواند مراحل رشد وترقمي
 شيافزا ماريبدر جهت ارائه خدمات به  يكارآمد

رساندن  ينيهر تجربه بال ياصل هدف. )10و9(ابديمي

به منظور . )11(است يريادگيسطح  نيدانشجو به باالتر
آنان  منديتيو جلب رضا ماريبه ب ستهيارائه خدمات شا

 يعمل يهااتاق عمل با مهارت انيالزم است دانشجو
كامل داشته باشند تا  ييروز آشنا يازهايمتناسب با ن

. )13و12(را ارائه كنند ينيخدمات بال نيبهتر توانندب
و  ياساس يهامهارت يدر شكل ده يكارآموز يهادوره

 نقش يگروه علوم پزشك انيدانشجواي حرفه يهايتوانمند
توسعه  يبرا يكارآموزدوره  تيفيدارند و ك ياساس
عملكرد  كي يمبنا. )14(مهم است اريبس ينيبال يهامهارت

و  ايمطابقت آن با مقررات حرفه يدر پرستار مسال ينيبال
به  نويسيگزارش. )16و15است( يمراقبت يهااستاندارد

 نويسيدر گزارش. است عيثبت مشاهدات و وقا يمعنا
 نكهيبسته به ا. شوندمي نوشته قيبه طور دق هارخداد
تواند مي رديصورت بگاي طهيدر چه ح نويسيگزارش

. )17دادن عملكرد افراد باشد( نشان يبرا يمدرك معتبر
 يريادگيبر بحث و  يمبتن، يروش مشاركت كي، روش نيا

ارتباطات و ، يتفكر انتقاد يهامهارت رانياست كه فراگ
 نشان قاتيتحق. )18(آورندمي گروه را به دست ييايپو
تجربه  كيارائه  به عنوان، يگزارشات مورد"، دهد كهمي
 يريادگيروش . )19(شده است ناختهسودمند ش يريادگي

سازگار بوده كه  اريسبك آموزش بس كي يگزارش مورد
توسعه  جيبر مشكل و ترو يمبتن يريادگيشامل 
  . )20(است يليتحل يهامهارت
 يهاآموزش تأثير يبه بررس رانيدر جهان و ا يمطالعات

 انيدانشجو ينيبال يكارآمدبر اعتماد به نفس و خود ينيبال
 يو همكاران به بررس) Clanton(كالنتون . پرداخته اند

 يو اعتماد به نفس با ارتقا يكارآمدخود  نيارتباط ب
ه ك داد آنها نشان همطالع جينتا، پرداختند ينيبال يهامهارت

 كيپس از گذراندن  انيدانشجو تربيشبه نفس  تماداع
نتايج  مطالعه . )21(افتي شيافزا يجراح يهاكارگاه مهارت

 نيو همكاران نشان داد كه تمر )Hecimovich( چيموويهك
 اعتمادارتقاي به  يبه طور قابل توجه تواندمي شده تيهدا

مطالعه  جينتا نيهمچن. )22(كمك كنداي به نفس حرفه
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 يهااز آن بود كه آموزش يو همكاران حاك شاراف يفيتوص
ار در رشته ك ينيو مقررات منظم آموزش بال ينيبال كساني

 -ينيو استدالل بال يكارآمدخود  شيمنجر به افزا يدرمان
ت ارائه خدمات بهتر به يو در نها انيدر دانشجو بازانديشي

  . )23(شودمي يكار درمان يهاكينيبه كل كنندهافراد مراجعه
توجه به مطالعات صورت گرفته امروزه آموزش علوم  با

 يبرد كه همگمي بهره يگوناگون يمدرن از الگوها يپزشك
به  يآموزش پرستار يرا جزء اصل ينيآموزش بال هاآن

اق ات يهاستيتكنولوژ تيترب ييهدف نها. آورندمي حساب
، يتحت جراح مارانياست كه ب نياز ا نانياطم، ستهيعمل شا
ر نظر با د نيبنابرا. كنند افتياز مراقبت را در ييباالسطوح 

 يكارشناس انيموضوع آموزش دانشجو تيگرفتن اهم
به امر  تربيشو لزوم توجه  نيبال طهياتاق عمل در ح

اعتماد به نفس و  زانيم ياز طرفها، آن ينيآموزش بال
با  ييارويدانشجو به عنوان دو مسئله در رو يكارآمدخود

با نحوه  ميكه در ارتباط مستق يتخصص ياعمال جراح
كمبود  نيهمچن، قرار دارد يآموزش ارائه شده توسط مرب
آموزش  يهاروش تأثير يمطالعات انجام شده بر رو

 اتاق انيو اعتماد به نفس دانشجو يكارآمدبر خود ينيبال
 تأثير يبا عنوان بررساي محقق بر آن شد مطالعه، عمل

و ارائه آن در طول  يحمراحل عمل جرا نويسيگزارش
و اعتماد به نفس  يكارآمدبر خود يكارآموزدوره 
  . اتاق عمل انجام دهد يكارشناس انيدانشجو

  
  هاروش

 كه بر بود يدو گروه يتجرب مهيي نمطالعه كيپژوهش  نيا
اتاق عمل در  يكارشناس انينفر از دانشجو 60 يرو
  اصفهان  يمنتخب دانشگاه علوم پزشك يهامارستانيب

 يتوسط شورا تأييدپژوهشگر پس از . ديگرد يجمع آور
 يدانشگاه علوم پزشك ييماما يدانشكده پرستار يپژوهش

 يوپژوهش ياصفهان وكسب اجازه از معاونت آموزش
 .نمود كارآموز انياز دانشجو گيريدانشكده اقدام به نمونه

مورد  يهاآگاهانه از واحد يكتب نامهتيپس از اخذ رضا

به صورت  هياول گيرينمونه. انجام شد گيريپژوهش نمونه
 يدر دو گروه تجرب هانمونه بنديآسان انجام گرفت و گروه
 نيبه ا. انجام شد يتصادف صيو شاهد به صورت تخص

كه  8و  4ترم  انيانشجود ياز اسام يصورت كه فهرست
ورود به پژوهش را داشتند و به صورت داوطلبانه  يارهايمع

و به صورت  ديگرد هيحاضر به شركت در مطالعه بودند ته
فرد  يهازوج در گروه شاهد و شماره يهاشماره، يقرعه كش

ورود شامل  يارهايمع. قرار داده شد يدر گروه تجرب
وجود سابقه اختالالت  عدماتاق عمل و  8و  4ترم  انيدانشجو

شناخته شده در دانشجو بود (هر دانشجو از بدو ورود  يروان
تحت نظر استاد مشاور قرار گرفته و  كيبه دانشكده در ترم 

 اختالل اي يماريكه در صورت وجود بدهد مي پروندهتشكيل 
خروج شامل  يهااريمع .)دوشميو گزارش  در پرونده ثبت 

 شيب بتيو غ گريد يهاانتقال به دانشگاه، ليانصراف از تحص
با  هانمونه. از دو جلسه از زمان شروع انجام مداخله بود

 شدند مينفره تقس 30به دوگروه ، يتصادف صيروش تخص
ترم  يدر گروه تجرب اني) دانشجو%40نفر( 12تعداد كه 

بودند. در گروه  8 يلي) ترم تحص%60نفر ( 18و  4 يليتحص
تعداد نمونه  .برابر بود 8و  4ترم  انيشاهد تعداد دانشجو

در  30 وهدر هر گر يمورد نظر با مشاوره با متخصص آمار
   .نفر شدند 60نظر گرفته شد و در مجموع 

بودند كه روش  يانيشامل دانشجو يگروه تجرب 
در محل اتاق عمل  يازمراحل انجام عمل جراح نويسيگزارش
 يكارآموزدوره  كيآن به صورت روزانه در طول ي و ارائه

در چك  يحيبه صورت تشر نويسيگزارش، را انجام دادند
 قرار انيدانشجو اريشده كه در اخت ياز قبل طراح ستيل

ات ظشامل: مالح ستيچك ل يهاتميآ، شدمي امانج، گرفتمي
محل پرپ ونوع ، شنيپوز، زاتيتجه، يست جراح، عمل قبل از
گروه . ات بعدازعمل بودظومالح يعمل جراح كيتكن، درپ

 يانجام نم نويسيبودند كه گزارش يانيشاهد شامل دانشجو
و مطابق آموزش روتين( كار باليني و كنفرانس) كار  دادند

محقق آزمون با استفاده از پرسشنامه  شيپ. انجام مي دادند
و پرسشنامه  انيانشجود باليني يكارآمدخود ساخته
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و شاهد به  يدر دو گروه تجرب، استاندارد اعتماد به نفس
مراحل  از نويسيروش گزارش يقبل از اجرا زمانهمصورت 

 كيآن در طول ي درمحل اتاق عمل و ارائه يانجام عمل جراح
جهت  ييهادر ابتدا كالس. ديگرد انجام يكارآموزدوره 

به  يگروه تجرب يبرا يجراح نويسيآموزش روش گزارش
در محل اتاق عمل  يساعت و در سه روز متوال 12مدت 

نفر دانشجو  30كالس كه  نيدر ا، برگزار شد مارستانيب
 و انيبه دانشجو نويسيگزارش ستيحضور داشتند چك ل

گزارش نويسي يكي مدرس ( اتاق عمل آموزش داده شد يمرب
از اساتيد گروه اتاق عمل بود كه در طول دوره كاراموزي، 
دانشجويان مي توانستند از ايشان راهنمايي بگيرند و فيدبك 

 .بود دو گروه يك نفر اتاق عملمربي  .الزم را دريافت كنند)
مراحل  انجاماز  نويسيطرح گزارش يبعد از اجرا ،پس آزمون
و با نظارت  انيتوسط دانشجو آني و ارائه يعمل جراح

به عمل  نزماهمو شاهد به طور  ياز دو گروه تجرب يمرب
  . آمد
ساخته پرسشنامه محقق قياز طر هاپژوهش داده نيدرا
و پرسشنامه استاندارد اعتماد به نفس  ينيبال يكارآمدخود

در قبل و بعد از مداخله  يدر گروه شاهد و تجرب زنكيآ
 يدارا زنكيپرسشنامه اعتماد به نفس آ. ديگرد يجمع آور

آزمون پاسخنامه به صورت سه  نيدر ا. است سؤال 30
. ريو خ سؤالعالمت ، يآر نهيگز. شده است ميتنظاي نهيگز

تا حد امكان  ديآزمون با سؤالدر مقابل هر  ديبا يآزمودن
كه  يدر صورت. پاسخ دهد ريخ اي يبا جواب آر، بكوشد

 انهيم نهينباشد گز ريامكان پذ ريخ اي يبه بل شيواقعا گرا
روش نمره . كندمي را انتخاب سؤالو عالمت  نديگزمي را بر
از  يتسؤاالصورت است كه به  نيآزمون به ا يگذار

 پرسشنامه كه اعتماد به نفس را در مقابل احساس حقارت
 ياگر آزمودن نيبنابرا. رديگمي تعلق ازيامت كي، سنجدمي
و  رديگمي تعلق ازيامت كيبدهد  يآر ت پاسخسؤاال نيبه ا

از پرسشنامه كه احساس حقارت را در مقابل  يتسؤاال
كه پاسخ  يدر صورت، سنجدمي به نفس عتماداحساس ا

اگر پرسش مثبت كه . رديگمي تعلق ازيامت كي، بدهد ريخ

، بالعكس ايداده شود و  ريپاسخ خ، بدهد يپاسخ آر ديبا
 سؤالكه با عالمت  ييهانهيگزبه . رديگ يتعلق نم ازيامت

 تعلق 5/0 ازيمشخص شده است امت يتوسط آزمودن
 دييتا 84/0كرونباخ  يتوسط آلفا ناعتبار آزمو. رديگمي

 يدانشگاه يهاپرسشنامه در پژوهش نيشده است و ا
  .)24مورد استفاده قرار گرفته است( يو خارج يداخل

اي پرسشنامه ينيبال يكارآمدپرسشنامه خود 
 يكارآمدقسمت اول پرسشنامه خود ساخته بود كهمحقق

  دبو انيجودانش كيمربوط به مشخصات دموگراف ينيبال
ه سابق، يليترم تحص، معدل، جنس، مانند سن ييرهايمتغ( 

قسمت دوم پرسشنامه  )،تاهلوضعيت و  ييكاردانشجو
كه  بود اتاق عمل انيعملكرد دانشجو يكارآمدخود ابزار
شد  شنهاديپاسخ پ 5، يكارآمدخود اسيمق سؤال هر يبرا
ت سؤاال. تعلق گرفت ازيامت 5 سؤالهر  به ليدل نيبه هم، 
 شيافزا ازشانياز راست به چپ امت، 15و  13، 9، 8، 6، 3

از چپ به  يعنيت بصورت معكوس سؤاال هيو بق ابديمي
 از جمع نمرات يكل ازيامت. ابديمي شيافزا ازشانيراست امت

ر باالت اريانحراف مع كيكه  يافراد. ديآمي به دستت سؤاال
افراد با  به عنوان، كسب كردند نيانگيتر از منييو پا
 بنديرتبه. مشخص شدند نييباال وپا يكارآمدخود

 يكارآمدخود 23-0صورت بود:  نيپرسشنامه به ا
 68-46متوسط و  يكارآمدخود 45-24، فيضع
پرسشنامه با استفاده از پرسشنامه  نيا. يقو يكارآمدخود

 طراحي شد ) Sherer( )25(شرر يكارآمداستاندارد خود
ز به ده نفر ا، پرسشنامه محقق ساخته ييروا نييعت يو برا

نفر از 2، ينفر از گروه روان پرستار 3( يعلمهيأتاعضا 
دانشكده  )نفر از گروه اتاق عمل 5و  تيريگروه مد
پرسشنامه  ييايپا .اصفهان داده شد ييماما يپرستار

نفر  10(نفر 20 يبررو لوتيپس از انجام پا يكارآمدخود
پس از  هاادهد. مدآبه دست  86/0 )8نفر ترم  10و  4ترم 

 ,IBM, Armonk(20نسخه  spssبا نرم افزار  يجمع آور

NY,USA( يت، مستقل يت يهااستفاده از آزمون و با 
 ليو تحل هيتجز يتنياسكوئر و آزمون من و يكا، يزوج
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مشخصات  سهيو مقا ليتحل هيبه منظور تجز. ديگرد
از ، يدو گروه شاهد و تجرب نيب انيدانشجو كيدموگراف
 يتنيو آزمون من و وئراسك يكا، مستقل يت يهاآزمون

 و يكارآمدخودي نمره نيانگيم يجهت بررس. استفاده شد
، يدو گروه شاهد و تجرب نياعتماد به نفس قبل از مداخله ب

 يبه منظور بررس. مستقل استفاده شد ياز آزمون ت
 نايو اعتماد به نفس دانشجو يكارآمدخودي نمره نيانگيم
درون  يبررس هتمستقل و ج ياز آزمون ت، دو گروه نيب

  . دياستفاده گرد يزوج ياز آزمون ت يگروه
  

  نتايج
 دامنه. قرار گرفتند يدانشجو مورد بررس 60مطالعه  نيدر ا
و در گروه  24تا  19در گروه آزمون از  انيدانشجو يسن

مستقل نشان داد كه  tآزمون . سال بود 25تا  19شاهد از 
دو گروه اختالف  نيمعدل ب نيسن و آخر نيانگيم سهيمقا

 اني) دانشجو%40نفر( 12تعداد . )p <05/0معنادار نداشت (
) ترم %60نفر ( 18و  4 يليترم تحص يگروه تجربدر 

 4ترم  انيدر گروه شاهد تعداد دانشجو. بودند 8 يليتحص
م تر سهينشان داد كه مقا يتنيو آزمون من. برابر بود 8و 

اختالف معنادار نداشت دو گروه  نيب انيدانشجو يليتحص
)05/0> p( .نفر  8 يبمتاهل در گروه تجر انيدانشجو
تعداد و درصد . بود)%3/23(نفر 7و در گروه شاهد )7/26%(

و در  )%3/73(نفر  22 يمجرد در گروه تجرب انيدانشجو
اسكوئر  يآزمون كا. بود )%7/76(نفر  23گروه شاهد 

 نيب انيدانشجو تاهل تيوضع يفراوان عينشان داد كه توز
  .)p <05/0(دو گروه تفاوت معنادار نداشت 

و اعتماد به نفس قبل  يكارآمدنمرات خود نيانگيم سهيمقا 
. نشان داده شده است 1جدول دو گروه در  نياز مداخله ب

 يكارآمدنمرات خود نيانگيمستقل نشان داد كه م tآزمون 
دو گروه اختالف  نيو اعتماد به نفس قبل از مداخله ب

نمرات  نيانگيم سهيمقا. )p <05/0(معنادار نداشت 
دو گروه  نيو اعتماد به نفس بعد از مداخله ب يكارآمدخود
مستقل نشان  tآزمون . درآمده است شيبه نما 2جدول در 

و اعتماد به نفس بعد  يكارآمدنمرات خود نيانگيداد كه م
از  تربيش يبه طور معنادار ياز مداخله در گروه تجرب

نمرات  نيانگيم سهيمقا. )p >05/0(گروه شاهد بود 
قبل و بعد از مداخله در  نيو اعتماد به نفس ب يكارآمدخود

. نشان داده شده است 3جدول و شاهد در  يدو گروه تجرب
 يكارآمدنمرات خود نيانگينشان داد كه م يزوج tآزمون 

بعد از مداخله به طور  يو اعتماد به نفس در گروه تجرب
 مونآز. )p >05/0(از قبل از مداخله بود  تربيش يمعنادار

t و اعتماد  يكارآمدنمرات خود نيانگينشان داد كه م يزوج
قبل و بعد از مداخله اختالف  نيب به نفس در گروه شاهد

  . )<05/0p(معنادار نداشت 
  

 دو گروه اعتماد به نفس قبل از مداخله بيني و كارآمدنمرات خود مقايسه ميانگين و انحراف معيار: 1جدول 

  مستقل tآزمون  گروه شاهد گروه تجربي  نمره
  t P  ميانگين و انحراف معيار ميانگين و انحراف معيار

  91/0  11/0  84/17±97/34 11/12±40/35  يكارآمدخود
  50/0  69/0  17/9±20/16 70/7±70/17  اعتماد به نفس

  
  دو گروه نيو اعتماد به نفس بعد از مداخله ب يكارآمدنمرات خود اريو انحراف مع نيانگيم سهيمقا :2جدول 

  نمره
  مستقل tآزمون   گروه شاهد گروه تجربي

  t P  انحراف معيارو ميانگين انحراف معياروميانگين
  04/0  09/2  90/18±31/34 27/8±18/42  يكارآمدخود

  007/0  82/2  70/8±30/15 27/5±53/20  اعتماد به نفس
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  و شاهد يقبل و بعد از مداخله در دو گروه تجرب نيو اعتماد به نفس ب يكارآمدنمرات خود نيانگيم سهي: مقا3جدول 

 نمره  گروه
 زوجي tآزمون  بعد از مداخله قبل از مداخله

 t P انحراف معيارو  ميانگين انحراف معياروميانگين

 01/0 75/2 18/42±27/8 40/35±11/12 يكارآمدخود تجربي

 03/0 18/2 53/20±27/5 70/17±70/7 اعتماد به نفس

  74/0  34/0  31/34±90/18 97/34±84/17 يكارآمدخود شاهد
  38/0  90/0  30/15±70/8 20/16±17/9 اعتماد به نفس

  
  

  بحث
اين پژوهش با هدف بررسي تأثير ارائه و نگارش گزارش 

 ينيبال يكارآمدبر اعتماد به نفس و خود  يجراح
ي اين پژوهش هايافته. دانشجويان اتاق عمل انجام پذيرفت

و اعتماد به نفس در  ينيبال يكارآمدنشان داد كه كه خود
خود مراحل عمل  يكارآموزكه در طول  يانيدانشجو
 شينسبت به گروه شاهد افزا، را گزارش داده بودند يجراح

و همكاران به  )Sergeev(ويسرگ .كرده بود دايپ يمعنادار
بر اعتماد به نفس  يكمك آموزش يهاروش تأثير يبررس
 يهاجريدر انجام پروس انيدانشجو ينيبال يكارآمدو خود
به كار  مطالعه آنها نشان داد كه جينتا. پرداختند يدرمان

دار معنا يموجب ارتقا يزشكمك آمو يهابردن روش
 انيدانشجو ينيبال يكارآمداعتماد به نفس و خود

و دهقان نشان داد  يزيمطالعه نوكار نتايج. )26گردد(يم
سواد  يهاسطوح مهارت انيم يكه ارتباط مثبت و قو

 نيانگيم. وجود دارد انيدانشجو يكارآمدو خود ياطالعات
مربوط به  نيانگيزن باالتر از م انيدانشجو يكارآمدخود

 يسواد اطالعات يهامهارت نيمرد بود و ب انيدانشجو
 يرابطه معنادار هاآن يكارآمدبا كسب خود انيدانشجو
پرداختن به  تيمطالعات اهم نيا. )27(داشت وجود
 دييرا تا ينيبال يهادر طول دوره ينيآموزش بال يهاروش
  . كندمي
 ياثر بخشدر خصوص  و همكاران  يدياممطالعه  جينتا

 انياعتماد به نفس دانشجو زانيبر م يآموزش كارگاه

ه نمر نيانگيكاشان نشان داد كه م يدانشگاه علوم پزشك
 شيدر پس آزمون افزا شينفس در گروه آزمااعتماد به

ماه پس از  كينمره آزمون  نيانگيم، نيهمچن .افتي
 شيدهنده افزانشان يريگيكارگاه در مرحله پ يبرگزار
. بود يريگياعتماد به نفس در مرحله پ زانيدر م يدارمعنا
 تأثيرنفس  ارتقا اعتماد به يمجموع كارگاه آموزشدر 
. )28داشته است( انينفس دانشجواعتماد به زانيبر م يمثبت
نشان داد كه ، و همكاران ورپپاك يمطالعه مرور نتايج
و عالقه در  تيجذاب جاديدر ا يساز هيشب يالگو كرديرو

و  تيرضا شيو سبب افزااست  بوده  مؤثر انيدانشجو
 كناردر  هاپژوهش نيا. )29گردد(مي اعتماد به نفس در آنها

 ينيآن است كه آموزش بال انگريپژوهش انجام گرفته ب
علوم  يهارشته يو مهم آموزش در تمام يبخش اساس

دانشجو در ، نوع آموزش نيدر ا. دهدمي ليرا تشك يپزشك
 طهيآموخته شده را در ح ميمفاه، طيو مح يتعامل مرب

  . ديريگمي به كار يعمل
 يبا هدف بررس ، و همكاران يميسل يمطالعه جينتا

ابعاد و عوامل مرتبط با آن ، ينيعملكرد بال يكارآمدخود
از  يكارآمدنشان داد كه خود ،يپرستار انيدر دانشجو

 انيدانشجو ينيعملكرد بال يارتقا يمهم برا ميمفاه
د اتمام ابع تيتقو يشود برامي هياست لذا توص يپرستار

منظم با  يآموزش يهابرنامه ينيعملكرد بال يكارآمدخود
  . )10گردد( نيتدو يتيحما كرديرو

است كه  ينيلآموزش با يهاوهياز ش يكي نويسيگزارش
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كه توسط اي مطالعه در. رديبهتر است مورد توجه قرار گ
تهران صورت  يو همكاران در دانشگاه علوم پزشك يرضو
 سهيمقا قياز طر يستگاهيآموزش ا وهيش تأثير، گرفت

، يجراح هيپا يهااز مهارت انيدانشجو يابيخودارز جينتا
گروه آموزش دهنده مورد  3قبل و بعد از آموزش در 

دوره  كيبا  يتجرب مهيمطالعه ن نيا. واقع شد يبررس
 شيبر افزا يجراح هيپا يهادوروزه آموزش مهارت

صورت  يپزشكان كارآموز يو عمل يذهن يهامهارت
آموزش دهنده به  يهاكارگروه جيكه نتا يحال در. گرفت

 و نشان داد دار داشتندمعنااختالف  گريكديطور جداگانه با 
 يارتقا يبرا يستگاهيا وهيبه ش هاآموزش مهارت

 يهابخش ومباحث  ياست و برا مؤثر يعمل يهامهارت
  . )30(است قابل اجرا يپزشك گريد

توان به ابزار آن كه صرفاً مي پژوهشاز محدوديت اين 
پرسشنامه بود و همچنين محدود بودن نمونه آماري به 

شود مي لذا توصيه. اشاره كرد يدانشجويان كارشناس
 التيمطالعاتي با حجم نمونه بيش تر و در سطح تحص

عالوه بر دانشجويان شامل  همچنين. نيز انجام شود يليتكم
  . گردد بررسي ديدگاه اساتيد و مربيان نيز

  
  گيرينتيجه

ه نمرات اعتماد ب نيانگيم شيي پژوهش بيانگر افزاهايافته
در بين دانشجويان رشته اتاق  ينيبال يكارآمدنفس و خود 

عمل دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كه گزارش روزانه 
د گردمي توصيه، بر اساس نتايج پژوهش. دادند؛ بود ارائه

 يوزشكمك آم يهااز روش يكيبه عنوان  يگزارش جراح
و  و تجارب رديمورد استفاده قرار گ انيتوسط مرب ينيبال

بيني  ي يادگيري الزم براي آن طراحي و پيشهافرصت
موجود در آموزش  يهايمسائل و كاست ييشناسا. گردد
و اقدام به رفع و اصالح آن موجب  انيدانشجو ينيبال

 آمدكارافراد خود  تيترب، يبهتر به اهداف آموزش يابيدست
   .گرددمي يخدمات مراقبت تيفيك يارتقا نيو همچن هرو ما

  
  قدرداني

 ياخالق دانشگاه علوم پزشك تهيپژوهش توسط كم نيا
 .IR. MUI. RESEARCH يقاتياصفهان با كد تحق
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Abstract 
 
Introduction: Self-confidence and self-efficacy are two important factors for improving the clinical 
competence of paramedical students. The aim of this study was to investigate the effect of presenting surgical 
case report on self-confidence and clinical self-efficacy of operating room students.  
Methods: This is a semi-experimental study of two-group, which was conducted on 60 operating room students 
at Isfahan University of Medical Sciences in 2018. Students were randomly divided into two experimental and 
control groups using easy sampling method. In the experimental group, case-report peresentation was 
performed on the day of surgery and presented daily during the course of the training. Pre-test and post-test 
were performed by clinical self-efficacy and self-confidence questionnaires in two groups before and after the 
intervention. Statistical tests were t-test, paired t test, chi-square test and Mann–Whitney.  
Results: The mean of self-efficacy and self-confidence before intervention was not significantly different 
between the two groups (P>0.05). mean and standard deviation of self-efficacy after intervention in the 
experimental group were (42.18±8.27) that was significantly higher than control group (34.31±18.90) 
(P<0.05) (t=2.09). Also, the mean and standard deviation of self-esteem after intervention in the experimental 
group were (20.53±5.27) that was significantly higher than control group (15.30±8.70) (P<0.05) (t=2.82).  
Conclusion: The results indicate that reporting the surgical procedures and presenting them during the 
internship period has improved clinical self-efficacy and confidence of operating room students. Accordingly, 
applying educational aids can improve clinical performance.  
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