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  مقاله پژوهشی

 

  ینیبال یدر دوره کارآموز یاز نقش مرب یجراح یتکنولوژ انیدانشجو تیرضا
 

 *زهرا ترکاشوند ،یمحمد ترکاشوند مرادآباد ،یاحمد انتظار

 

 

 چكيده

 یاز هرت تیرضا ساىیه یهطالؼِ تا ّذف تررس يی. ااست یٌیتال یهرت ،یٌیآهَزش تال تیفیتر ک هؤثرػَاهل  يیتر هْناز  یکیمقدمه: 

 اًجام ضذ. سدی یصذٍل ذیضْ یدرهاً یٍ خذهات تْذاضت یرضتِ اتاق ػول در داًطگاُ ػلَم پسضک اىیداًطجَ ذگاُیاز د یٌیتال

رضتِ اتاق  َستِیپ یکارضٌاس اىیداًطجَ يیدر ت یضوار  است ٍ تِ صَرت توام یهمطؼ -یفیهطالؼِ تَص کیپژٍّص حاضر ها:  روش

در هَرد  یتسؤاالاستاًذارد ضاهل   پرسطٌاهِ داًطجَ 90اًجام ضذ. تؼذاد 1381-89 یلیدر سال تحص سدی یػول داًطگاُ ػلَم پسضک
ضذُ  یآٍر جوغ یّاُ ضذ. داد لیتکو اىیتَسط داًطجَ فایتِ صَرت خَد ا یٍ هرت اىیداًطجَ کیٍ هطخصات دهَگراف یاز هرت تیرضا

 ضذ. لیٍ تحل ِیتجس یٍ استٌثاط یفیتا استفادُ از آهار تَص

 تیدرصذ( رضا 22ًفر ) 18هتَسط ٍ  تیدرصذ( رضا 31ًفر ) 22 اد،یز تیرضا اىیدرصذ( از داًطجَ 43ًفر ) 31 یتِ طَر کلنتايج: 

 یٍ از هرت 33هرد  یاز هرت تیًورُ رضا يیاًگیهرد تَد )ه یاز هرت تر کن ّاِ طیزى در توام ح یاز هرت تیخَد داضتٌذ. رضا یاز هرت یٌییپا
( ٍ ػلت 3/1 يیاًگیٍ احترام هتماتل تَد )تا ه اىیتا داًطجَ یهرت یهرتَط تِ آداب ٍ رفتار اجتواػ تیرضا ًُور يیتر تیصتَد(  28زى 
 ( تَد.2/1 يیاًگیًاهٌاسة )تا ه یاتیارزض اىیداًطجَ یتیًارضا یاصل

ٍ رغثت  سُیاًگ جادیدر ًَع ارتثاط خَد تا داًطجَ داضتِ تاضٌذ ٍ تَجِ کٌٌذ کِ ا یتر تیص تیحساس یستیتا یٌیتال اىیهرتگيري:  نتيجه

گردد  يییتؼ اىیداًطجَ یاتیٍ حساب ضذُ جْت ارزض كیدل یچارچَت ذیّا است. در سطح داًطگاُ تا از آهَزش آى یتخط اى،یدر داًطجَ
اًتخاب ضًَذ کِ ٍلت هٌاسة  یاًیالزم است هرت يی. ّوچٌردیآى ًظارت صَرت گ یٍ تر اجرا ردیگ رلرا یٌیتال ىایٍ در دسترس هرت

 داضتِ تاضٌذ. اىیآهَزش داًطجَ یترا

 

  .یخزاح یتىٌَلَص یداًؾدَ ت،یرضب ،یهزث ،یٌیثبل یدٍرُ وبرآهَسی کلیدی: ها هواژ
 011تا  001 (:00)10؛ 0011 دخردا علوم پسشكي/مجله ايراني آموزش در 

 
 

 

                                                 
 ،یزاپششکیسهزا تزکاشوند، کارشناس اتاق عمل، دانشکده پنویسنده مسؤول:  *

 دیشه یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پششک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم

  z.torkashvand10@gmail.com. زانیا شد،ی شد،ی یصدوق

 ،یزاپششکیو اتاق عمل، دانشکده پ یهوشی(، گزوه باری)استاد یاحمد انتظاردکتز 

 دیشه یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پششک ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم

تزکاشوند  (، دکتز محمدahentezari@gmail.com. )زانیا شد،ی شد،ی یصدوق

 شد،یدانشگاه  ،یعلوم اجتماع دهدانشک ،یشناس تی(، گزوه جمعاری)استاد یمزادآباد

 (m.torkashvand@yazd.ac.ir. )زانیا شد،ی

 20/11/22، تاریخ پذیزش: 11/10/22، تاریخ اصالحیه: 22/7/22مقاله:  تاریخ دریافت

 مقدمه

داًؾدَ ثِ ػٌَاى  يیاعت وِ ث یتؼبهل ٌذیفزا هیآهَسػ 

ثِ ػٌَاى آهَسػ دٌّذُ ٍخَد  یٍ هزث زًذُیآهَسػ گ

ػلَم  بىیثخؼ در آهَسػ داًؾدَ يیتز یدارد، افل

 یداًؼ تئَر بىیاعت ٍ داًؾدَ یٌیآهَسػ ثبل ،یپشؽى

 یّب ظیحبفل اس اًدبم وبر در هح یرا ثب داًؼ ػول

هْن  بریثِ ػزفِ ثغ ختِ،یدر ّن آه یٌیآهَسػ ثبل

. ؽًَذ یٍ تَعؼِ عغح عالهت ٍارد ه وبریهزالجت اس ث
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 یدانشجو از مرب تیرضا  احمد انتظاری و همکاران
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 لیتغْ یتْبیفؼبل تَاى یرا ه یٌیآهَسػ ثبل متیدر حم

 یداًغت وِ در آى هزث یٌیثبل ظیدر هح ،یزیبدگیوٌٌذُ 

اًذاسُ هؾبروت دارًذ ٍ ّذف اس  هیٍ داًؾدَ ثِ  یٌیثبل

 یثزا بىیدر داًؾدَ یزیگ لبثل اًذاسُ زاتییتغ دبدیآى ا

 ظی(. وغت هْبرت در هح1اعت) یٌیثبل یاًدبم هزالجتْب

 یرا دارد ٍ در آى ّذف هزث یاثز آهَسؽ يیتز ثیؼ یٌیثبل

اًدبم  یوبرآهَس ثزا یآهَسػ ٍ ًظبرت ثز داًؾدَ

 یدّ در ؽىل یوبرآهَس یدرعت وبرّب اعت. دٍرُ ّب

ًمؼ  یػلَم پشؽى بىیداًؾدَ یحزفِ ا یّب یتَاًوٌذ

 یٌیهْبرت ثبل یارتمب یّب ثزا آى تیفیدارًذ ٍ و یاعبع

ثِ ػٌَاى  بىی(. در ٍالغ داًؾد2َهْن اعت)

 یهٌجغ ثزا يیثْتز یخذهبت آهَسؽ وٌٌذگبى بفتیدر

حضَر ٍ  زایّغتٌذ، س یٌیهؾىالت آهَسػ ثبل ییؽٌبعب

 شاىیدارًذ ٍ لذا ه ٌذیفزا يیٍاعغِ ثب ا یٍ ث نیتؼبهل هغتم

 تیفیو یبثیارس یهٌبعت ثزا بریثغ بریآًْب هؼ تیرضب

 . ثبؽذ یآهَسػ ه ٌذیفزا

اعت.  یّوبى هزث بیآهَسػ، آهَسػ دٌّذُ  گزید ثؼذ

آهَسػ، ٍ ثِ  تیفیاثز را ثز و يیتز هْنآهَسػ دٌّذُ 

داًؾدَ  ،ایي وِدارد. ثب تَخِ ثِ  یٌیخقَؿ آهَسػ ثبل

ٍ  اعت یثب هزث نیدر تؼبهل هغتم یوبرٍرس ظیدر هح

 بىیداًؾدَ یثزا ظیتٌْب فزد آهَسػ دٌّذُ در هح یهزث

اس آى  تیٍ رضب یٌیدر آهَسػ ثبل یهزثًمؼ  ،اعت

اس  تیدر رضب یهزث یبتیاعت. ًمؼ ح بدیس بریثغ

 اًىبر اعت.  زلبثلیغ ،یٌیآهَسػ ثبل

اس  ی ا داًؾدَ اس آهَسػ، هدوَػِ تیرضب تیاّو لیدل ثِ

ثز آى پزداختِ  هؤثزػَاهل  یهغبلؼبت در وؾَر ثِ ثزرع

داًؾدَ،  یؽخق یّب یضگیهثل ٍ یٍ ثِ ػَاهل هختلف

اؽبرُ  یٍ رفبّ یٍ اهىبًبت آهَسؽ یهزث یّب یضگیٍ

 تأثیزساد ٍ ّوىبراى در هغبلؼِ خَد،  ؽذُ اعت. سهبى

را هَرد  بىیداًؾدَ تیثز رضب یوبرآهَس یّب ثخؼ

را  دِیًت يیا شی(، خَؽزًگ ٍ ّوىبراى 3ًلزار دادًذ) تأییذ

وِ در هغبلؼبت ثز آى  یگزید زی(. هتغ4اًذ) ًوَدُ تأییذ

ٍ  یآهَسػ اعت، ػٌجز یٍ هحتَا لذیت، فؽذُ اع تأویذ

وِ  بفتٌذیهْن دعت  يیّوىبراى در هغبلؼِ خَد ثِ ا

اس  تیرضب يیتز ثیؼّب ٍ  لذیف تیاس ٍضؼ تیرضب يیتز ون

(. خؼفزخالل ٍ ّوىبراى در 5)اعت یآهَسؽ یهحتَا

ٍ اؽتغبل ثِ  بىیداًؾدَ تیوِ خٌغ بفتٌذیهغبلؼِ خَد در

وِ  یا ثِ گًَِ ،هؤثز اعت تؾبىیرضب شاىیوبر آًْب ثز ه

 ی(. در ع6َاعت) تز ثیؼدر افزاد هذوز ٍ ؽبغل  تیرضب

خَد ثِ ًمؼ تٌؼ در  لؼٍِ ّوىبراى در هغب یذیهز گزید

 دِیثزدًذ ٍ ًت یداًؾدَ پ تیآهَسػ ثز رضب يیح

اّل  بىیپزتٌؼ ٍ هزث یّب ظیاس هح بىیگزفتٌذ وِ داًؾدَ

 بىیارتجبط ثب هزث(. در 7)اًذ داؽتِ یتیتٌؼ اثزاس ًبرضب

ثَدى  هؤثزٍ ّوىبراى ثز  بىیحَسُ آهَسػ، هغبلؼِ فتَو

خؼفز  بلؼِ(، ٍ هغ8داًؾدَ) تیثز رضب یػولىزد هزث

داًؾدَ  تیثز رضب یهزث یٌیثبل یآهبدگ تأثیزخالل ثز 

وِ  بفتی(. دالرام در هغبلؼِ خَد در6اًذ) وزدُ تأویذ

اس خولِ خقَفیبت ٍ ؽخقیت هزثی،  یػَاهل

خقَفیبت ّن گزٍّی ّب، رفتبر ٍ ػولىزد پزعٌل در 

همبثل داًؾدَیبى ٍ اًگیشُ ٍ ػاللوٌذی ایدبد ؽذُ در 

داًؾدَ  تیی فَق ثز رضبّبُ گزٍ عزفاس  یٌیهحیظ ثبل

 یفزاّن ؽذى فزفت ّب يی(. ّوچ9ٌ)ّغتٌذ هؤثز

 بىیهزث یثبسخَرد هٌبعت اس عَ بفتیهتٌَع، در یزیبدگی

اس ػَاهل هْن در آهَسػ  یٌیثبل ظیخَ هح يیٍ ّوچٌ

 (. 10ٍ11هؤثز ّغتٌذ) یٌیثبل

در  گذارتأثیزاس ػَاهل  یىیػٌَاى  ِی یهزث یهزث ًمؼ

عَ  هیدر چٌذ خْت هْن داًغت. اس  تَاى یآهَسػ را ه

ثِ ػٌَاى آهَسػ دٌّذُ ارتجبط  یهزث ایي وِ لیثِ دل

 یهزث گز،ید یثب داًؾدَ دارد ٍ اس عَ یٍ فؼبل نیهغتم

 لیتؼذ یّبِ ٌیاًذن )ًغجت ثِ ّش ٌِیٍ ثب ّش یثِ راحت

اعت.  یآهَسؽ زاىیاس عزف هذ ضیتؼَ لاهىبًبت( لبث

ثب  یرفتبر هزث ،یهزث یلیهثل هذرن تحق ییّب یضگیٍ

 شاىیه ،یداًؾدَ، همذار سهبى فزف ؽذُ اس عزف ٍ

ًمؼ  تَاًٌذ یّغتٌذ وِ ه ییّب یضگیٍ یحضَر هزث

داؽتِ  یٌیاس آهَسػ ثبل بىیداًؾدَ تیدر رضب یپزرًگ

 . ٌذلبثل وٌتزل ّغت یثبؽٌذ ٍ ثِ خَث
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ّغتٌذ  یبًیرؽتِ اتبق ػول اس خولِ داًؾدَ بىیداًؾدَ

خَد، حذٍد پٌدبُ درفذ  لیدٍرُ تحق تز ثیؼوِ 

ثَدُ ٍ  یٌیثبل ظیؽبى، را در هح یآهَسؽ یّبُ دٍر

 تیّغتٌذ، لذا رضب یٌیثبل یّب هْبرت یزیبدگیهؾغَل 

 (. 12هْن اعت) بریّب ثغ آًْب اس آهَسػ

در اهز  هغؤٍل زاىیهذ ؾٌْبدیحبضز ثِ پ هغبلؼِ

در خْت ؽٌبخت ًمؼ  یوبرآهَس یّبُ دٍر یشیر ثزًبهِ

 یاس دٍرُ وبرآهَس بىیداًؾدَ تیرضب شاىیدر ه یهزث

 یهزث یّب یضگیٍ یفَرت گزفتِ اعت. ّذف هغبلؼِ ثزرع

رؽتِ اتبق ػول  َعتِیپ یوبرؽٌبع بىیداًؾدَ تیدر رضب

 یدر داًؾگبُ ػلَم پشؽى یٌیثبل یّب اس آهَسػ هْبرت

 اعت.  1397-98 یلیدر عبل تحق شدی یفذٍل ذیؽْ

 

 ها روش

ایي هغبلؼِ اس ًَع تَفیفی همغؼیی اعیت. خبهؼیِ هیَرد     

هغبلؼِ ؽبهل ولیِ داًؾدَیبى رؽتِ اتبق ػول ؽیبغل ثیِ   

در همغغ وبرؽٌبعی  97-1398تحقیل در عبل تحقیلی 

پیَعتِ داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽْیذ فیذٍلی ییشد ؽیبهل    

ًفزثَد، وِ ثِ رٍػ توبم ؽوبری ٍارد هغبلؼیِ ؽیذًذ.    83

هؼیییبر ٍرٍد ثییِ هغبلؼییِ ؽییبغل ثییَدى داًؾییدَ در دٍرُ 

ویییبرآهَسی در تیییزم خیییبری ٍ رضیییبیت اٍ اس تىوییییل  

ًفیز اس داًؾیدَیبى هبییل ثیِ ّوىیبری       3پزعؾٌبهِ ثَد. 

ًفیز   80ًجَدُ ٍ اس هغبلؼِ وٌیبر گذاؽیتِ ؽیذًذ. ثٌیبثزایي     

ّیبی   ٍارد هغبلؼِ ؽذًذ. اییي داًؾیدَیبى در ثیوبرعیتبى   

آهَسؽی داًؾیگبُ ػلیَم پشؽیىی ٍ خیذهبت ثْذاؽیتی ٍ      

ی ویبرآهَسی در  ّیب ُ درهبًی ؽْیذ فیذٍلی ییشد در دٍر  

 ّبی وبری تحت آهَسػ ّغتٌذ.  ؽیفت

   ِ اًؾیدَیبى ؽیبهل    ای د در هغبلؼِ حبضیز اعالػیبت سهیٌی

عي، خٌظ، ًَع عىًَت در خَاثگبُ ٍ غیزُ، هؼیذل، هییشاى   

ػاللِ ثیِ رؽیتِ ٍ ارسؽییبثی داًؾیدَ اس خیَد ثیِ ػٌیَاى        

ؽبخقیی اس هیییشاى اعالػییبت اٍ، خٌغیییت هزثییی ٍ هیییشاى  

آٍری ؽیذ.   رضبیت داًؾدَ اس دٍرُ وبرآهَسی ثبلیٌی خوغ

اس هیشاى رضبیت داًؾدَ اس دٍرُ ویبرآهَسی ثیب اعیتفبدُ    

ایي  .ثزرعی ؽذ (13) هغبلؼِ ثْزاهی ٍ ّوىبراى پزعؾٌبهِ

پزعؾٌبهِ در هغبلؼِ فَق اس رٍایی ثبالیی ثزخیَردار ثیَد   

 ٍضیؼیت در اییي پزعؾیٌبهِ    (.7/0)آلفبی وزًٍجیب  ثیبالی   

ِ  ٍ ، اّذافعؤال 35حیغِ ٍ ثب  5در ثبلیٌی آهَسػ   ثزًبهی

 ثزخیَرد عؤال،  10ثب  هزثی عؤال، ػولىزد 12 ثب آهَسؽی

َ  ثب ٍ  ػجیبرت  6 ثیب  هحییظ آهَسؽیی  ، عیؤال  4 ثیب  داًؾید

ت عیؤاال ثَدًذ. اییي   عؤال 4 ثب ٍارسؽیبثی ًظبرت ثبالخزُ

ثیِ هؼٌیبی ویبهال     1در پزعؾٌبهِ وذگذاری ؽذُ ٍ اس ًوزُ 

اًذ.  ثِ هؼٌبی رضبیت وبهل، ٍخَد داؽتِ 5ًبراضی تب ًوزُ 

ػولىیزد  هزثَط ثِ ثخیؼ  فمظ ًتبیح ارائِ ؽذُ در ایي همبلِ 

 اعت. عَال 10ثب تؼذاد هزثی

پزعؾٌبهِ تحمیك ثیِ فیَرت خیَد ارْیبری ثیِ ٍعییلِ       

یبى تىویل ؽذُ اعت ٍ الجتِ ّوشهیبى هحمیك ًییش    گَ پبعخ

َ  پبعیخ در وٌیبر   حبضییز ثیَدُ ٍ در فیَرت اثْییبم در    گی

 ت رفغ ؽذُ اعت. عؤاالهَرد 

آهَسؽییی در عییغح  ّییبی اثتییذا لیغییت ولیییِ ثیوبرعییتبى 

غت داًؾدَیبى ویبرآهَس در ثخیؼ   ٍ عپظ لیؽْزعتبى 

ّییب تْیییِ ؽییذُ ٍ عییبػبت  اتییبق ػوییل در ایییي ثیوبرعییتبى

ثیب هزاخؼیِ ثیِ     ِ آًْب ثِ ایي هزاویش هؾیخـ ؽیذ.   هزاخؼ

ی تحمییك  ّیب ُ داًؾدَیبى ٍ ارائِ پزعؾیٌبهِ ثیِ آًْیب داد   

گزدآٍری ؽذ. همبلِ حبفل ثزگزفتِ اس عزح هَرد حوبیت 

 .IRثب وذ اخالق  پشؽىی یشد وویتِ تحمیمبت داًؾگبُ ػلَم

SSU. SPH. REC5881 ّبُ آٍری داد . پظ اس خوغاعت 

 ,SPSS Version 25.0. Armonkافیشار   ًیزم در هحیظ 

NY    ٍارد ؽذُ ٍ ثِ تَفیف ٍ تحلیل رٍاثیظ هَخیَد در

ّبی هٌبعت پزداختِ ؽیذ. در   اس عزیك آسهَى ثیي هتغیزّب

اعیىَییز، همبیغیِ    راثغِ هتغیزّبی ویفی اس آسهیَى ویبی  

هیییبًگیي رضییبیت اس هزثییی در هتغیزّییبی دٍٍخْییی اس   

هغییتمل ٍ در هتغیزّییبی چٌییذٍخْی اس آسهییَى  tآسهییَى 

 ( اعتفبدُ ؽذ.  Fتحلیل ٍاریبًظ یه راِّ )

 

 نتايج

ُ   ّیب ِ پزعؾیٌبه  80ولیِ  عیظ داًؾیدَیبى   تَ تَسییغ ؽیذ
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درفیذ  )تىویل ؽذ ٍ هَرد تدشییِ ٍ تحلییل لیزار گزفیت     

%(. تؼیذاد داًؾیدَیبى ؽیزوت    100دّی پزعؾٌبهِ  پبعخ

درفیذ(   66ًفز ) 53درفذ( آًْب پغز ٍ  34ًفز ) 27وٌٌذُ 

ًفز( خبهؼِ هَرد هغبلؼِ تزم  29درفذ ) 36. ّغتٌذ دختز

 6ًفز( تیزم   26درفذ ) 33ٍ  4ًفز( تزم  25درفذ ) 31، 3

ّغتٌذ. ثیؼ اس ًیوی اس ایي داًؾدَیبى ثِ ّوزاُ خیبًَادُ  

ًفییز( آًْییب عییبوي    35درفییذ ) 44وٌٌییذ ٍ  سًییذگی هییی 

ی داًؾدَیی ّغتٌذ. اوثز داًؾیدَیبى در ثیبسُ   ّبُ خَاثگب

درفییذ  90عییبل لییزار دارًییذ. حییذٍد    22تییب  20عییٌی 

ًفییز( ػاللییِ هتَعییظ ثییِ ثییبال ثییِ رؽییتِ  72داًؾییدَیبى )

ًفیز( ػاللیِ    8درفیذ )  10ٍ فمیظ  ًذ ا تحقیلی خَد داؽتِ

 ووی ثِ رؽتِ خَد دارًذ.  

در پزعؼ هزثَط ثِ هؼذل وِ ثِ فیَرت خیَد ارْیبری    

ِ ثی  24/16±07/1ثَدُ اعیت، هییبًگیي هؼیذل داًؾیدَیبى    

ًفیز( اس اییي داًؾیدَیبى     27درفذ ) 34 .هذُ اعتدعت آ

ٍ اوثزا هؼذل  5/16ٍ هبثمی ثبالی  5/16هؼذل خَد را سیز 

ُ   5/17تیب   5/16 خَد را ثییي  اًیذ. در پزعیؼ    اػیالم ًویَد

دیگزی وِ اس داًؾدَ خَاعتِ ؽذُ اعت ثِ داًؼ تئیَری  

 18تب  1/15ای ثذّذ، ػوذُ داًؾدَیبى ًوزُ ثیي  خَد ًوزُ

 .  اًذ را ثِ خَد دادُ

 ّییبی یضگیییثزحغییت ٍرضییبیت  یثییِ ثزرعیی 1در خیذٍل  

ثیب هحبعیجِ خویغ ًویزُ      اعتپزداختِ ؽذُ  یهختلف هزث

ؽیَد ویِ ثییؼ اس ًیویی اس      رضبیت اس هزثی هؾخـ هی

داًؾدَیبى رضبیت هتَعظ ثِ پبییي اس هزثی ثبلیٌی خَد 

ًفیز( رضیبیت    12درفیذ داًؾیدَیبى )   15دارًذ. ٍ تٌْیب  

یي ًویزُ رضیبیت هزثیَط ثیِ آداة ٍ     تیز  ثیؼوبهل دارًذ. 

 اعیت  ٍ احتزام هتمبثل رفتبر اختوبػی هزثی ثب داًؾدَیبى

ٍ پییظ اس آى هیییشاى تغییلظ هزثییی ثییز هَضییَع دٍرُ     

وییبرآهَسی گؾییبدُ رٍیییی هزثییی ٍ تىییزین داًؾییدَ ثییب   

، ثِ تزتیت ًوزات ثبالی رضیبیت را ثیِ   4/3±18/1هیبًگیي 

یي هییشاى رضیبیت اس هزثیی    تز وناًذ.  خَد اختقبؿ دادُ

هزثَط ثِ حَسُ ارسؽیبثی هٌقفبًِ ٍ هذت سهبى فیزف  

 اعت.  7/2±17/1بًگیي ًوزُ ؽذُ اس عزف هزثی ثب هی

 

 ٍ هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر ًوزات رضبیت داًؾدَیبى اتبق ػول اس هزثی ثبلیٌی)درفذ( تَسیغ فزاٍاًی ًغجی  :1جدول 

اًحزاف ±هیبًگیي ًبراضی وبهالً ًبراضی هتَعظ راضی وبهالً راضی 

 هؼیبر

 7/2±17/1 19 23 35 14 8 ی داًؾدَ هٌقفبًِارسؽیبثی هٌبعت ٍ 

 7/2±23/1 19 25 30 16 10 هذت سهبى فزف ؽذُ اس عزف هزثی

 8/2±1/1 9 34 31 18 9 ایدبد اًگیشُ ٍ رغجت در داًؾدَ خْت تحمیك ٍ هغبلؼِ

 1/3±09/1 9 15 41 24 11 ؽزوت دادى داًؾدَ در وبرّبی ػولی

 2/3±3/1 14 14 30 22 20 داًؾدَیبى یّبُ دیذگبهٌغمی هزثی ثِ اًتمبدّب ٍ  ٍاوٌؼ

 3/3±02/1 6 12 38 33 10 تَاًبیی اًتمبل هغبلت اعبعی دٍرُ وبرآهَسی

 4/3±28/1 10 16 24 27 23 رػبیت سهبى ٍ حضَر هٌظن هزثی در دٍرُ

 4/3±18/1 10 8 32 32 19 گؾبدُ رٍیی هزثی ٍ تىزین داًؾدَیبى

 5/3±14/1 8 11 25 39 18 دٍرُ وبرآهَسیهیشاى تغلظ هزثی ثز هَضَع 

 7/3±17/1 6 10 18 38 28 ٍاحتزام هتمبثل هزثی ثب داًؾدَیبى آداة ٍ رفتبر اختوبػی

 ثٌذی آهذُ اعت.   وِ ثِ فَرت گزٍُ اعت ی رضبیتّبِ ثِ ول گَی گَ پبعخ* خوغ ًوزُ رضبیت اس هزثی حبفل خوغ ًوزات 

 

ثب همبیغِ هیشاى رضبیت داًؾیدَیبى اس هزثیی ثیبلیٌی در    

ؽَد وِ  داًؾدَیبى پغز ثب داًؾدَیبى دختز، هؾبّذُ هی

ی اس هزثیی ثیبلیٌی خیَد    تیز  ونداًؾدَیبى دختز رضبیت 

ٍ ثزای  30. هیبًگیي ًوزُ رضبیت داًؾدَیبى دختز دارًذ

ٍ راثغییِ رضییبیت ثییب خییٌظ داًؾییدَ   اعییت 35پغییزاى 

. داًؾییدَیبى پغییز در توییبهی اعییت( P;011/0)هؼٌییبدار 
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ُ تییز ثیییؼًوییزُ  ّییبُ حییَس اًییذ، ٍ  ی ثییِ هزثییی خییَد داد

اس هیییشاى تغییلظ هزثییی ثییز  تییز ثیییؼداًؾییدَیبى دختییز 

هَضَع دٍرُ وبرآهَسی ٍ هیذت سهیبى فیزف ؽیذُ اس     

عییزف هزثییی ٍ تَاًییبیی اًتمییبل هغبلییت اعبعییی دٍرُ     

 (.  2اًذ )خذٍل  وبرآهَسی ًبراضی ثَدُ

 

 هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر ًوزُ رضبیت داًؾدَیبى اتبق ػول اس هزثی ثبلیٌی ثِ تفىیه خٌظ  :2جدول 

 گَیِ
 هیبًگیي )اًحزاف هؼیبر(

T P 
 سى هزد

 001/0 8/4 2/3±2/1 4±64/0 هیشاى تغلظ هزثی ثز هَضَع دٍرُ وبرآهَسی

 001/0 8/4 3±1 8/3±74/0 اعبعی دٍرُ وبرآهَسی تَاًبیی اًتمبل هغبلت

 022/0 7/2 5/2±1/1 3±19/1 ی داًؾدَ ارسؽیبثی هٌبعت ٍ هٌقفبًِ

 002/0 4 9/2±1/1 6/3±92/0 ؽزوت دادى داًؾدَ در وبرّبی ػولی

 011/0 6/3 6/2±1 3/3±12/1 ایدبد اًگیشُ ٍ رغجت در داًؾدَ خْت تحمیك ٍ هغبلؼِ

 234/0 5/0 7/3±2/1 8/3±06/1 اختوبػی هزثی ثب داًؾدَیبى ٍاحتزام هتمبثلآداة ٍ رفتبر 

 082/0 8/1 1/3±4/1 5/3±16/1 ّبی داًؾدَیبى ٍاوٌؼ هٌغمی هزثی ثِ اًتمبدّب ٍ دیذگبُ

 023/0 2 2/3±2/1 6/3±35/1 رػبیت سهبى ٍ حضَر هٌظن هزثی در دٍرُ

 011/0 4/3 5/2±3/1 2/3±03/1 هذت سهبى فزف ؽذُ اس عزف هزثی

 022/0 8/2 2/3±2/1 8/3±96/0 گؾبدُ رٍیی هزثی ٍ تىزین داًؾدَیبى

 011/0 5/3 30 35 ًوزُ ول

 

ی هیشاى ػاللِ داًؾدَیبى ثِ رؽتِ تحقیلی  ثب همبیغِ

تَاى  ؽبى هی ّب اس هزثی ثبلیٌی خَد ٍ ًوزُ رضبیت آى

 ،=p 001/0ٍ هثجتی ٍخَد دارد )دریبفت وِ راثغِ هؼٌبدار 

7/7 ;Fتز  ( ٍ ّزچِ ػاللِ داًؾدَ ثِ رؽتِ خَد ثیؼ

تزی ثِ هزثی خَد دادُ اعت.  ثَدُ اعت، ًوزُ ثیؼ

تزی ثِ  هیبًگیي ًوزُ رضبیت داًؾدَیبًی وِ ػاللِ ون

ٍ هیبًگیي ًوزُ رضبیت  29±1/5رؽتِ خَد دارًذ ثزاثز 

د دارًذ ثزاثز داًؾدَیبًی وِ ػاللِ هتَعغی ثِ رؽتِ خَ

ٍ هیبًگیي ًوزُ رضبیت داًؾدَیبًی وِ ػاللِ  1/8±29

اعت. در  34±1/6ثبالیی ثِ رؽتِ خَد دارًذ ثزاثز 

پزعؼ دیگزی اس داًؾدَیبى خَاعتِ ؽذُ اعت وِ 

ثِ داًؼ تئَری خَد در رؽتِ  20تب  0ای اس  ًوزُ

ؽبى ثذٌّذ ٍ ثب همبیغِ ایي ًوزُ ٍ ًوزُ رضبیت  تحقیلی

ؽَد وِ راثغِ  اس هزثی ثبلیٌی، هؾخـ هیداًؾدَیبى 

(. p=، 5/7;F 001/0هؼٌبدار ٍ هثجتی ٍخَد دارد )

اًذ رضبیت  تزی ثِ خَد دادُ داًؾدَیبًی وِ ًوزُ ثیؼ

تزی اس هزثی دارًذ. هیبًگیي ًوزُ رضبیت  ثیؼ

ثِ خَد دادُ ثَدًذ ثزاثز  15تز اس  داًؾدَیبًی وِ ًوزُ ون

 15داًؾدَیبًی وِ ًوزُ ٍ هیبًگیي ًوزُ رضبیت  1/5±25

ٍ هیبًگیي ًوزُ  31±2/7اًذ ثزاثز ثب  ثِ خَد دادُ 18تب 

 اًذ ثِ خَد دادُ 18رضبیت داًؾدَیبًی وِ ًوزُ ثبالتز اس 

 اعت.  3/8±34

ثزرعی ًوزُ رضبیت داًؾدَیبى اس هزثیبى هزد ٍ سى 

ًؾبى اس ایي اعت وِ رضبیت اس هزثیبى هزد ثبالتز اس 

هیبًگیي ًوزُ رضبیت داًؾدَیبى اس هزثیبى سى اعت. 

ثَد وِ  7/29±3/5ٍ اس هزثیبى سى  3/33±3/4هزثیبى هزد 

 ،=p 014/0ایي تفبٍت هؼٌبدار اعت ) tثز اعبط آسهَى 

2/9 ;t ثزرعی تفبٍت رضبیت اس هزثی ثز اعبط .)

ّبی رضبیت ًؾبى اس ایي ثَد وِ  خٌغیت هزثی در گَیِ

ل ارسؽیبثی ػبهل افلی رضبیت اس هزثیبى هزد ؽبه

هٌقفبًِ ٍ هٌبعت اس داًؾدَ، ٍاوٌؼ هٌغمی ثِ 

 اًتمبدّبی داًؾدَ ٍ گؾبدُ رٍیی ٍ تىزین داًؾدَ اعت. 

در ًْبیت ًتبیح راثغِ هذت سهبى عپزی ؽذُ اس عزف 

هزثی ٍ ثیوبرعتبى هحل وبرآهَسی ًؾبى اس ایي اعت وِ 

تزی ثِ داًؾدَیبى  ّز چِ هزثی هذت سهبى ثیؼ

ًوزُ رضبیت اس اٍ ثِ فَرت اختقبؿ دادُ اعت 

(. ٍ p=، 649/0;r 0012/0تز ؽذُ اعت ) هؼٌبدار ثیؼ
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ٌّگبهی وِ ًوزُ رضبیت اس هزثی را ثز اعبط ثیوبرعتبى 

ؽَد وِ راثغِ  هحل وبرآهَسی عٌدؼ ؽذ، هؾبّذُ هی

(، p=، 4 ;F 01/0هؼٌبداری ثیي ایي دٍ ٍخَد دارد )

 زًُو تزیي ، ٍ ون4/39±3/3تزیي ًوزُ رضبیت  ثیؼ

 ثَد. 27±1/4رضبیت 
 

 بحث

ّییذف هغبلؼییِ حبضییز ثزرعییی ًمییؼ هزثییی در رضییبیت 

ّبی ثیبلیٌی ثیَد.    داًؾدَیبى اتبق ػول اس آهَسػ هْبرت

ّبیی در داخل ٍ  ًمؼ هزثی در رضبیت ثبلیٌی در پضٍّؼ

ؽذُ اعت. هغبلؼِ حبضز ًیش ًؾیبى   تأییذخبرج اس وؾَر 

داد وِ اثؼبد هختلفی ثزای رضبیت اس هزثی ثیبلیٌی ٍخیَد   

یي ًمیؼ هزثیی   تیز  هْین دارد. ثزخالف تقَر ػوَهی ویِ  

داًؼ تئَریه اٍ اعت، ًَع راثغِ هزثی ثب داًؾیدَ دارای  

 اّویت ثغیبر اعت. 

در ارتجبط ثب ًمؼ هزثی، هغبلؼیِ فتَوییبى ٍ ّوىیبراى ثیز     

(، ٍ 8ثییَدى ػولىییزد هزثییی ثییز رضییبیت داًؾییدَ)  هییؤثز

آهیبدگی ثیبلیٌی هزثیی ثیز      تیأثیز هغبلؼِ خؼفیز خیالل ثیز    

(در هغبلؼِ حبضز ثییؼ  6اًذ) وزدُ تأویذرضبیت داًؾدَ 

اس ًیوی اس داًؾیدَیبى رضیبیت هتَعیظ اس هزثیی خیَد      

( ٍ 14)ّبی عیلوبًی ٍ اهیزییبى   داؽتٌذ وِ ثب ًتبیح پضٍّؼ

عَ ثَدُ اعیت. در هغبلؼیِ   (، ّن15)پَرًبهذار ٍ ّوىبراى

(، ػولىزد 17(، ٍ ٍّبثی ٍ ّوىبراى)16)سادُ ٍ فیضی ّبدی

گشارػ ؽیذُ اعیت. ثیز خیالف      "خَة"هزثی ثِ فَرت 

(، ٍ 13ایییي هغبلؼییبت در هغبلؼییِ ثْزاهییی ٍ ّوىییبراى)    

(، رضییبیت اس هزثییی در عییغح  18)ػبثییذیٌی ٍ ّوىییبراى 

عبیز ضؼیف ثَدُ اعت. ثِ عَر ولی در هغبلؼِ حبضز ٍ 

هغبلؼبت، رضبیت اس هزثی در عغح هغلَثی ًجیَدُ اعیت   

(. ثب تَخیِ  8)در عغح هتَعظ گشارػ ؽذُ اعت ٍ ػوذتبً

ثِ ایي هْن وِ رضبیت داًؾیدَیبى در اوثیز هغبلؼیبت در    

اعیت، ثبیغیتی هتغیزّییبی    ُعیغح هتَعیظ گیشارػ ؽیذ    

ی در رضبیت داًؾیدَیبى  تز هْنهزثَط ثِ هزثی وِ ًمؼ 

تَخِ لزار گیزًذ. در اییي هغبلؼیِ    هؾخـ ٍ هَرد ،دارًذ

یي ًوزُ رضبیت هزثَط ثِ آداة ٍ رفتبر اختویبػی  تز ثیؼ

هزثی ثب داًؾدَیبى ٍ احتزام هتمبثل ٍ پیظ اس آى هییشاى   

تغییلظ هزثییی ثییز هَضییَع وییبرآهَسی ثییَدُ اعییت.       

ی اس هزثیی ثیبلیٌی خیَد    تیز  ونداًؾدَیبى دختز رضبیت 

هؼٌیبدار ثیَدُ   اًذ ٍ راثغِ رضبیت ثب خٌظ داًؾدَ  داؽتِ

(، ٍ پَرًبهذار ٍ 19)اعت، وِ ثب هغبلؼِ عبّزی ٍ ّوىبراى

خَاًی دارد، ؽیبیذ ثیِ دلییل عیزس تفىیز       (، ّن15)ّوىبراى

تَاًذ در ؽخقییت دٍ خیٌظ در    پغزاى ثَدُ ٍ تفبٍت هی

 (. 19)ثزخَرد ٍ ًحَُ همبثلِ ثب هؾىالت ثبؽذ

در حیَسُ تغیلظ    تیز  ثییؼ ًبرضبیتی داًؾیدَیبى دختیز،   

ِ هَضیَع دٍرُ ویبرآهَسی، هیذت سهیبى فیزف      هزثی ث

ؽییذُ اس عییزف هزثییی ٍ تَاًییبیی اًتمییبل هغبلییت اعبعییی  

وبرآهَسی ثَدُ اعت. ثِ عَر ولی ػلت افلی ًبرضیبیتی  

داًؾدَیبى ارسؽیبثی ًبهٌبعت ثَدُ اعت وِ ثب ًتیبیح دل  

 خَاًی دارد.   (، ّن20)ای در هؾْذ (، ٍ هغبلؼ9ِ)آرام

ػاللِ داًؾدَ ثِ رؽتِ خیَد   ایي هغبلؼِ ًؾبى داد وِ ثیي

ٍ هیشاى رضبیت اٍ اس هزثی راثغِ هؼٌبدار ٍ هثجتی ٍخَد 

ثیَدُ   تیز  ثییؼ چٌیي ّزچِ هذت سهیبى آهیَسػ    دارد. ّن

ثیَدُ اعیت. داًؾیدَیبى     تز ثیؼاعت، هیشاى رضبیت ًیش 

اًذ ٍ رضیبیت   ّبی هزد دادُ ًوزُ رضبیت ثبالتزی ثِ هزثی

در تویبم اثؼیبد    ی اس هزثیی سى گیشارػ ؽیذُ اعیت.    تز ون

یي تیز  هْناًذ.  ی گزفتِتز ثیؼّبی هزد ًوزُ رضبیت  هزثی

ّبی سى ثِ تزتیت ػجبرتٌذ  اس هزثی تز ثیؼاثؼبد ًبرضبیتی 

اس: ارسیبثی هٌبعت ٍ هٌقیفبًِ داًؾیدَ، ٍاویٌؼ هٌغمیی     

ی داًؾیدَ ٍ گؾیبدُ رٍییی    ّیب ُ هزثی ثِ اًتمبدّب ٍ دیذگب

هزثی ٍ تىزین داًؾیدَ. در ًْبییت ثییي هیذرن تحقییلی      

 ی هؼٌبداری هؾبّذُ ًؾذ.  هزثی ٍ رضبیت اس هزثی راثغِ

ِ  اًدبم ایي هغبلؼِ ثیِ دلییل    هحمیك ًییش اس خبهؼیِ     اییي وی

داًؾییدَیبى ثییَد ٍ ثییِ دلیییل فضییبی اػتوییبدی وییِ ثیییي   

ت ٍخَد داؽت ثِ خَثی فَرت گزف گَ پبعخپزعؾگز ٍ 

ت ثِ خیَثی  عؤاالتَاى گفت وِ پبعخ داًؾدَیبى ثِ  ٍ هی

ٍ ثب دلت اًدبم ؽذ. ثب ایي حبل اًدبم هغبلؼِ ثب هؾیىالتی  

ّبی آهَسؽیی   در خوغ آٍری دادُ هَاخِ ثَد، ثیوبرعتبى
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ٍآهذ ثغیبر ثیزای   در عغح اعتبى پزاوٌذُ ثَدُ ٍ لذا رفت

ًیبس  ت ٍعؤاالًیبس ثَد، تؼذاد سیبد  ّبِ پز وزدى پزعؾٌبه

 3ثِ فزف سهبى ثزای تىویل پزعؾیٌبهِ ًییش ثبػید ؽیذ     

ِ هَرد اس اػضبی خبهؼیِ در تىوییل    هؾیبروت   پزعؾیٌبه

ًىٌٌذ. هغبلؼِ حبضز در یه خبهؼِ هحذٍد ٍ ثیِ فیَرت   

ت افیلی آى در ػیذم   یلذا هحیذٍد  ،توبم ؽوبری اًدبم ؽذ

پذیزی ًتیبیح آى ثیِ ویل داًؾیدَیبى وؾیَر اعیت.        تؼوین

هغبلؼییِ هؾییبثِ ٍ ثییِ فییَرت    ؽییَد در پیؾییٌْبد هییی 

گیزی تقبدفی اعتبًذارد اس ویل   تز ٍ در یه ًوًَِ گغتزدُ

تز  ای ٍ در عغغ ٍعیغ داًؾدَیبى وؾَر ثِ ًتبیح همبیغِ

 پزداختِ ؽَد.  

 

 گيري نتيجه

ثِ عَر ولی داًؾدَیبى اس هزثی ثبلیٌی رضیبیت هتَعیظ   

دارًییذ ٍ ثییب تَخییِ ثییِ ًمییؼ حغییبط هزثییی در یییبدگیزی 

ّیبی   ًییش ًییل ثیِ اّیذاف آهیَسػ هْیبرت       داًؾدَیبى ٍ

رعییذ وییِ هزثیییبى ثییبلیٌی ثبیغییتی   ثییبلیٌی، ثییِ ًظییز هییی 

ی در ًَع ارتجبط خَد ثب داًؾدَ داؽیتِ  تز ثیؼحغبعیت 

ثبؽٌذ، چزا وِ داًؾیدَیبى اهیزٍسی در حیغیِ ارتجبعیبت     

اخاللییی دارای حغبعیییت ثییبالیی ّغییتٌذ ٍ ًیییش هزثیییبى  

ٍ رغجییت در ثبیغییتی تَخییِ وٌٌییذ وییِ ایدییبد اًگیییشُ      

تیَخْی ثیِ    ّب اعت ٍ ثیی  داًؾدَیبى، ًیوی اس آهَسػ آى

تَاًیذ تالؽؾیبى را در اهیز آهیَسػ ثیْیَدُ       ایي هْن هیی 

ثیب تَخیِ ثیِ رضیبیت پیبییي       ایي وِعبسد. هَضَع دیگز 

داًؾدَیبى در هَرد ارسؽیبثی هٌبعت ٍ هٌقیفبًِ، ثْتیز   

اعت چبرچَثی دلییك ٍ حغیبة ؽیذُ تؼیییي گیزدد ٍ در      

یبى ثبلیٌی لزار گیزد تب هزثی ثب تَخیِ ثیِ آى   دعتزط هزث

ای اًدبم دّیذ. در اییي راعیتب     ارسؽیبثی درعت ٍ ػبدالًِ

ًیش ثبیذ در اًتخبة هزثی ثزای داًؾیدَیبى ثیِ    ّبُ داًؾگب

ایي هَضَػبت تَخِ ًوبیٌذ، ثبیذ هزثییبًی اًتخیبة ؽیًَذ    

وِ ٍلت هٌبعت ثزای آهَسػ داًؾدَیبى داؽتِ ثبؽٌذ ٍ 

یغتن ارسؽیبثی هزثی اس داًؾدَیبى ًظبرت ّوچٌیي ثز ع

داؽتِ ثبؽٌذ وِ در ایي ثیي ًبػذالتی در ثییي داًؾیدَیبى   

 اػوبل ًؾَد.  

 

 قدرداني

حوبیت  ثب 5881ثب وذ پضٍّؾی ایي همبلِ حبفل عزح 

وویتِ تحمیمبت داًؾدَیی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ٍ 

خذهبت ثْذاؽتی ٍ درهبًی ؽْیذ فذٍلی، اًدبم ؽذُ 

اعت. اس هؼبًٍت پضٍّؾی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی یشد 

ثبثت حوبیت اس عزح تمذیز ٍ تؾىز دارین. اس ولیِ 

داًؾدَیبى ؽزوت وٌٌذُ در تحمیك ًْبیت عپبط را اثزاس 

 دارین. هی
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Abstract 

 
Introduction: Preceptors are one of the important factors affecting the quality of clinical education. This 

study sought to investigate the role of preceptor in surgical technologist students' satisfaction with clinical 

education course in Shahid Sadoughi University of Medical Science. 

Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted as a census among undergraduate students 

of surgical technology at Yazd University of Medical Sciences in the academic year 2018 (80 samples). A 

standard questionnaire including items about the satisfaction with instructor and the demographic 

characteristics of the students and the instructor was completed by the students. The collected data were 

analyzed using descriptive and inferential statistics. 

Results: In general, 31 students (43%) had high satisfaction, 22 students (31%) had moderate satisfaction 

and 19 students (26%) had low satisfaction with their instructor role. Satisfaction with the female instructor 

was lower than the male instructor in all areas (mean score of satisfaction with the male instructor was 33 

and female instructor was 29). The highest score of satisfaction was related to the social etiquette and 

behavior of the instructor and mutual respect (with an average of 3.7). The main dissatisfaction of students 

was inappropriate evaluation (with an average of 2.7). 

Conclusion: The clinical instructor should be more sensitive to the type of communication with the student 

and keeping in mind that motivating of students is an indispensable part of their learning. A comprehensive 

framework for evaluating students and monitoring its implementation by the instructor should be set 

throughout university. Clinical preceptors who have enough time to train students should be selected. 

 

Keywords: Clinical training, Instructor, Satisfaction, Surgical technology student 
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