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 چکیده

جهت باال بردن بازده آموزشی در رشته های مرتبط با طب الزم است ارزیابی و گزییش  بزا مارارهزای می  زی     

ز پژوه  حاضر بررسی آموزشی نق  و جایگاه مهارت های حرفزه ای در انت زاد دسزتراران    انجام شود. هدف ا

نفر از  951جراح دامپیشک در ایران  می باشد. روش پژوه  توصرفی از نوع همبستگی است. گروه نمونه شامل 

ی، مطزب هزا و   اساترد، دانیجویان، تکشسرن ها و جراحان دامپیشکی در برمارسزتان هزا و دانیزگاه هزای دامپیشزک     

کلرشرک های ت   ی در استان تهران می باششد که از طریق نمونه گرری ت زادفی انت زاد شزدند. ابزیار اصزلی      

پژوه  پرسیشامه هایی بودند که روایی آن ها توسط مت   رن جراح و پایایی آن ها با محاسبه ضزریب آففزای   

اسمررنوف، آزمون نسبت و آزمون فریزدمن   –روف ( تأیرد شدند. تحلرل داده ها با آزمون کوفموگ8/1کرونباخ )

 و صزحر   ارتبزا  "شاخص مهارت های حرفزه ای، شزاخص    8انجام شد. یافته های پژوه  نیان داد که از مران 

 امزن  محرطزی  ایجاد" نری آن کمترین و هستشد جراح انت اد در تاثرر بریترین دارای "برمار همراه و برمار با مشطقی

یافته های پژوه  می توانشزد در سراسزت گزذاری و برنامزه     . است بوده "جراحی ترم و برمار برای استرس بدون و

رییی نظام آموزشی کیور در سشج  و انت اد رزیدنت های جزراح دامپیشزک در کیزور مزورد اسزتفاده  زرار       

  گررند.
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 مقدمه

 با ها، آموزش دیگر به نسبت باید پیشکی علوم در آموزش که هستشد ماتقد نظران احبص اکثر

 دامپیشزکی،  پیشزکی، )  هزا  رشزته  ایزن  در دانز   توسزاه  زیرا گررد، صورت متفاوت رویکردی

 .(91129تزواوی،  )اسزت  اثرگذار دانیجویان یادگرری تجارد و محتوا بر...(  و پرستاری مامایی،

 عوامزل  ایزن  از برخزی . باششد داشته تاثرر آموزش و یادگرری جریان بر نشدمی توا م تلفی عوامل

 مربزو   یزادگرری  اجتمزاعی  هزای  زمرشه به دیگر عوامل و است یادگررنده خ وصرات به مربو 

 در موفزق  آموزشزی  راهبردهزای  تا است مهم موثر، آموزش مورد در تحقرقات به توجه با هستشد.

 اگزر  رو، ازایزن  .شزود  گرفتزه  نظر در می کششد گذاری ارزش دانیجویان و مدرسرن آنچه مفهوم

مزی   آموزشزی  نظزام  آن دارنزد،  وجزود  آموزشزی  نظام یک از ناشی ای رییه مسائل و میکالت

 وجزوح  حزال  درعزرن  وفی هستشد متفاوت یکدیگر با دانیجویان (.9118، 9پتریشا)کشد تغررر تواند

سزبک   و آموزشزی  روش هزای  دربزاره  قرقزاتی تح تزاکشون، . دارد وجود آنها برن در هم اشتراکی

 داده نیزان  تحقرقزات  این .است شده انجام دانیجویان گوناگونی سازگارکردن و یادگرری های

 از متشزاود  اسزتفاده  جزای  بزه  می تزوان  شود ایجاد تغررراتی آموزشی روش های در اگر که است

حرفزه ای   . (9191رس، افز کرد) اسزتفاده  یزادگرری  روش های از وسرع تری مریان از روش، یک

گری یکی از ارکان سشج  مهارتی برای کزارآموزان جراحزی در دنرزای امزروز محسزود مزی       

شود. مهارت های حرفه ای را می توان آموخت و آموزش داد. شاید بر همزرن مبشزا اسزت کزه از     

شاخص مهارت های حرفه ای بزرای ارزیزابی عملکزرد یزک جزراح اسزتفاده مزی شزود. بررسزی          

دهشدگان بررسزی  در گذشته به صورت غرررسمی و فردی توسط آموزش ی حرفه ای مهارت ها

شززدند بلکززه بززه صززورت شززفاهی بززه  مامززوالب بززه صززورت رسززمی ثبززت نمززی  ،شززد. نظززراتمززی

شدند. اگر رفتار کارآموز بزرای ایشکزه بزه    برنامه آموزش ارائه می هدایت کششدهدهشده یا آموزش

آنگاه بزرای رد   می رسردغرر ابل  بول به نظر ر گرفته شود در نظعشوان عضوی از جاماه جراحی 
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سرستم ارزیابی کارآموزان جراحی در مرحلزه پزر     این ا دام می شد.های دانیی او در آزمای 

بزود. ایزن نزوع سزشج  و ارزیزابی نارضزایتی و اعتزرا         افتح رلی در این باد ضزروری  از فارغ

که فکر می کردند بزا سزالئق فزردی افزراد، مزورد      رزیدنت های جراحی را  به همراه داشت چرا 

 ؛9119، 9گرلبزارت گییش   رار گرفته اند و مشطق علمزی در ورای ایزن ارزیزابی وجزود نزدارد )     

امروزه یکزی از تکشرزک هزای ارزیزابی مهزارت هزای فزردی جزراح، سزشج           . (9184کالرک، 

کرد جزراح در  مهارت های حرفزه ای و رفتارهزای فزردی او محسزود مزی شزود. میزاهده کزار        

تمریشات کلرشرکی و کارورزی مارار بسرار خوبی برای بررسی کارکرد جراح می باشد. هر چشزد  

که اطالع کارآموز از تحت نظر بودن او، سبب بروز استرس و یا م فی کزاری هزایی مزی شزود     

 (. 9184تاریکو، که می تواند دوسویه در خروجی ارزیابی اثر گذار باشد )

در حرفی چون برهوشی نری کاربرد دارد چشان چه در آمریکزا ایزن سزشج     ارزیابی حرفه ای 

انجام می پزذیرد   CRM ((Crew Resource Management مدیریت بحران برهوشی توسط 

که از مدیریت انجام وظرفزه،   ارزیابی می کششدبشدی رفتارهای مت  ص برهوشی را رده در اینو 

رد ا. ایزن مزو  استتیکرل شده مت  ص برهوشی  مشطقیگرری  کارگروهی، هوشراری و ت مرم

بشزدی و سرسزتم ارزیزابی خزاد خزود را بزرای       که هر ت  ص یا حرفزه بایزد رده   می دهشدنیان 

 (.9185هورن، داشته باشد)بشدی  رفتارهای مرتبط با آن رده

 هززا، پرچرززده، محرمانززه و از فحززا  ش  ززرتی متمززایی اسززت و مسززتلیم  ضززاوت ایفاافرززت حرفززه

خ ود برای همکاری افراد و جاماه بسزرار مهزم اسزت و ارزش    ه باشد. فاافرت آنها ب ( می)تی رص

 حرفزه (. 9111سزرو،   ؛ 9186کرپسزی،  ؛9114شوارتی، )گرری کرد  را نمی توان تشها با پول اندازه آن

هزای بزازار آزاد و بروکراترزک توصزر      بشزدی کزار بزرن مزدل     ای گری به عشوان مشطق سزوم تقسزرم  

هزا و  هزا، نگزرش  گری درمانی را به عشزوان مجموعزه ای از ارزش  ای  توان حرفهمیدر کل ت. اسشده

شزود و یزا بزه صزورت     مرن مشافع جاماه پر  از مشافع فردی را باعث مزی أرفتارهایی توصر  کرد که ت
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مهزارت هزای حرفزه     .(9185هزورن،  محسود می شود) انجام کار درست صرف نظر از احساس فرد

ای گری، یکی از چهار حوزه صالحرت کزارآموزان جراحزی در انگلسزتان تاریز  شزده      ای و حرفه 

 گری را یاد گرفت و مزورد ارزیزابی  زرار داد.    ای این مسئله نیان از آن دارد که می توان حرفهاست. 

 NOTSS (non-technical skills for فشززی بززرای جراحززان هززای غرززربشززدی مهززارت تززدوین رده

surgeons) کشد. چشدین ابزیار   ایجادگری  ای بشدی ارزیابی حرفه واند فرایشد میابهی را برای ردهتمی

دودی از آنهزا ماتبزر، پایزا یزا     حز گری در مشابع توصر  شده است امزا تازداد م  ای  ارزیابی برای حرفه

 .(9185هورن، )کاربردی هستتشد

در کارهای خود بزه آن اصزول   که  ها و ارزش هایی را دارندتقریباب همه در ذهن خود کرفرت

حزال اگزر بتزوان ایزن اصزول      گزری هسزتشد   ای مثال برتر حرفه  همرن مبانی ارزشی، پایبشد هستشد

ارزشی را در یک چارچود تبررن شده عملراتی نمود و جمع را مجزاد بزه توافزق بزر آن اصزول      

پ و ون دی کامز  نمود می توان گفت که مبانی حرفه ای گزری ت   زی شزکل گرفتزه اسزت.     

انزد و آنهزا را   گیارش است راج کزرده  52می  ه را از  Van de camp et al 11))همکاران 

 صفات عبزارت این اند. فردی  رار دادهفردی، عمومی و درون  گری مرانای های حرفه در دسته

از نوع دوستی، جوابگزویی، احتزرام، درسزتی، تبارزت از اصزول اخال زی، صزدا ت، دفسزوزی و         

 (. 9114، 9ون و همکارانمی باششد) یرسانخدمت

برخی تالش برای حفظ حس وظرفه ششاسی، توجه به انتظارات برمار، یادگرری مزادام افامزر،   

کاه  اشتباه هزای درمزانی، ایجزاد امشرزت برمزار، تزروی  دانز  و فشزاوری علمزی را ب یزی از           

(. تحقرقزاتی  9185هزورن،  شاخص های مهارت های حرفزه ای در عرصزه جراحزی دانسزته انزد )     

دیگر نیان دادند که احترام و دفسوزی نسبت به برمار و ایفای تاهد و پایبشدی به راستی دو عامل 

مهمی هستشد که می توانشد به عشوان عامل محزرک و برانگریانشزده ی جزراح در حرفزه ای گزری      

 (.9111، 9سودافرسعمل نمایشد )
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ارزش هزای  باید  ی و اجتماعی خود با نگاه افگوی بومی، ت  هر موسسه یا نهاد ت   ی 

گرزری کشزد و    ، ت زمرم آن ها در سازمان خود بپردازدبه ارزیابی خود را اح اء و تبررن نماید و 

 و جوابگزویی تزدارک ببرشزد.   ادامه ابیارهای ارزیزابی مشاسزب را بزرای افیامزات خزاد خزود        در

ب یزی و  فزردی، انتظزام    در دسترس بودن برای برماران و پزذیرش درد سزرهای   ،مسئوفرت فردی

پاس گویی می توانشد ب یی از وظای  حرفه ای یک جراح در اسزت راج ارزشزی مزورد توجزه     

 (.9116جها،  ؛9111مریل،  رار گررند )

را به عشوان مفاهرم و رفتار توصزر    ی حرفه ای گریهامی  ه(9116ها و همکاران ) جی

ها، دسترسی برمار، رابطزه   بول ارزشند؛ اییان دنمو بشدیآنها را در ش  زمرشه دسته  اند وکرده

را مؤففه های ارزیزابی حرفزه    ، هوشراری فردی و انگریشجراح مدیریتو  برمار، رفتار -پیشک

 . (9118دابلرو ای جی،  ؛9116جها، ای گری در جراح مارفی کردند)

بزه   نتزوا مزی  جملزه  کزرد. از  تقسرمگری را به چشدین می  ه  ابل ارزیابی ایتوان حرفهمی

 و همزدفی  ،پزذیری، دفسزوزی  دوسزتی، احتزرام، ایفزای تاهزد و مسزئوفرت     هایی مانشد نوع  ارزش

ششاسزی،  ، مسزائل عملزی مانشزد ظزاهر و و زت      ایحرفزه های ارتباطی و روابط برن همچشرن ارزش

 (.9114اوزن،  ؛9116آیشسورت، در این خ ود توجه نمود)راستی و عدم وابستگی 

حاضر، برنامه رییی و یا سراست گذاری های آموزشزی فقزط بزه شزاخص هزای      فذا در ع ر 

ت   ی بسشده نمی شود زیرا تحقق یک رشزته علمزی و دانیزی مبتشزی بزر پزاره ای محفوظزات        

علمی نرست و با مهارت ها و توانمشدی های حرفه ای نرزی ارتبزا  دارد، بشزابراین تحقزق سزشج       

ششاسایی شاخص های اثر گزذار در هزر رشزته امکزان      مشطقی و علمی بجی از طریق دست یابی و

پذیر ن واهد بود. امروزه در شبکه اطالعات جهانی پذیرش دانیجو در هر رشته مبتشی بر عالئق، 

ذائقه، دان  و توانمشدی هزای فزردی و مهزارت هزای حرفزه ای، ش  زرتی، مزدیریتی، تازاملی،         

فرز  هییشزه هزای خروجزی نظزام      ارتباطی ... او صورت مزی گرزرد. ایزن نزوع نگزرش سزبب ت       

آموزشی شده و مریان خال رت ها و ابتکارات حرفزه ای را در راسزتای حزداکثر سزازی کزارایی      

ارتقاء خواهد ب یرد. بدین مشظور، این پژوه  جهت اعتالی نظزام آموزشزی و ارتقزاء عملکزرد     

ر ت   ی در حوزه جراحزی دامپیشزکی، بزه ششاسزایی و اسزت راج شزاخص هزای اثزر گزذار د         
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انت اد رزیدنت های جراحی با تکره بزر اکوفزو ی فرهشگزی ایرانزی در مهزارت هزای حرفزه ای        

پرداخته است تا بتواند اثری هر چشزد کوچزک در اعزتالی سراسزت گزذاری هزای آموزشزی در        

 حوزه گییش  و ارزیابی رزیدنت های جراحی دامپیشکی در کیور داشته باشد.

نت زاد دسزتراران جراحزی در رشزته دامپیشزکی بزر       درحال حاضر در ایران مزالک و مارزار ا  

مبشای کسب رتبه در آزمون های کتبی و م احبه شفاهی علمی می باشد. در حافی که در دنرزای  

امروز فقط برعلم یک جزراح نمزی تزوان تکرزه نمزود، ارزیزابی جزراح بزر اسزاس مهزارت هزای            

مزی شزود آنچزه کزه در      فتاری و ش  رتی و مهارت های تکشرکی انجامرششاختی، ویژگی های 

کیور ما مغفول مانده و مورد توجه  رار نگرفته است و الزم است در مزورد آن تجدیزد نظزر بزه     

عمل آید. عدم وجود افگو و شزاخص هزای انت زاد رزیزدنت هزای عال مشزد و توانزا در حزوزه         

 جراحی، سبب بروز پرامدهای مشفی و صدمات جبران ناپذیر و صرف هییشه های باالی آمزوزش 

جراحی بدون بازده نهایی در جاماه علمی کیور شده و همرن امر مزا را از توجزه و  زرار گزرفتن     

در استانداردهای جهانی باز داشته است. با دسترابی به شزاخص هزای ارزیزابی دسزتراران جراحزی      

می توان به ششاسایی و مارفی شاخص های گییش  رزیدنت های جراحزی در ایزران پرداخزت و    

گوی واحد انت زاد رزیزدنت جراحزی مشطبزق بزر مهزارت هزای تکشرکزی و شزشاختی و          به ارایه اف

ویژگی های حرفه ای جزراح خزود ا زدام نمزود. عزالوه بزر آن بزا بسزتر سزازی مشاسزب جهزت            

استاندارد سازی گییش  دسزتراران جراحزی در دانیزگاه هزا امکزان اسزتاداد یزابی و رتبزه بشزدی          

اهزد شزد. نترجزه نهزایی ایزن ا زدام کزاه  خطزای         دستراران جراحی به صورت واحزد مرسزر خو  

گییش  علمی و  ضاوت های سطحی در انت اد دستراران جراحی و افزیای  ضزرایب اطمرشزان    

گییش  دستراران جراحی با تکره بر مجموعه شاخص های استاندارد جهانی و متشاسب با ویژگزی  

اح اء شاخص های مرتبط های فردی و فرهشگ بومی خواهد بود. این پژوه    د دارد که با 

در خ ود سشج  دسزتراران جزراح دامپیشزک در حرطزه مهزارت هزای حرفزه ای جوابگزوی         

 سؤاالت زیر باشد:

 حرفه ای اثر گذار بر انت اد دستراران جراح دامپیشک در ایران کدامشد؟ شاخص های.9

سهم و نق  مهارت های حرفه ای در انت اد دستراران جراحی دامپیشکی در ایران چزه  .9
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 مریانی می باشد؟

اوفویت شاخص های اثر گذار بر انت اد دستراران جراح دامپیشک در ایران در مهزارت  .9

 های حرفه ای کدامشد؟ 

 روش تحقیق

روش پژوه  توصرفی است و از آنجایی که پژوهیگر مزی خواهزد متغررهزای مهزم مزرتبط بزه       

ر محزرط طبرازی برمارسزتان و    باشد. این تحقرزق د مدل را تاررن کشد، بررسی از نوع همبستگی می

دانیگاه، همراه با حدا ل دخافت پژوهیگر در جریان طبرازی مسزائل و تغررزر در نگزرش جامازه      

نفر برآورد گردیزد کزه    951از طریق فرمول کوکران حجم نمونه آماری صورت پذیرفته است. 

و دانیزگاه هزای    از مران اساترد، دانیجویان، تکشرسرن ها و جراحان دامپیشکی در برمارسزتان هزا  

دامپیشکی، مطب ها و کلرشرک های ت   ی در استان تهران توسط نمونه گرری ت ادفی ساده 

انت اد شدند. ابیار جمع آوری داده ها به صورت پرسیشامه محقق ساخت بوده و شاخص هزای  

مورد استفاده در آن از شاخص های تحقرقات میابه خارجی است راج شزده اسزت، وفزی جهزت     

شاخص ها با فرهشگ بومی و ایرانی و روایی صوری و محتوایی گویزه هزا، پرسیزشامه هزا     انطباق 

نفر از خبرگان و مت   ان جزراح دامپیشزک مزورد بررسزی  زرار گرفتشزد.         91در ابتدا توسط 

کزامالب   5کزامالب م زاففم تزا     9درجه ای )از  5گویه بوده که به صورت مقراس  8پرسیشامه شامل 

و پایزایی مقرزاس و پرسیزشامه هزا بزا محاسزبه ضزریب آففزای کرونبزاخ           موافقم( میز ص شزدند  

(8/1α=        ( تأیرد شدند. برای تحلرل داده هزا از آمزار اسزتشباطی و آزمزون هزای نرمزافرتی )آزمزون

 استفاده شد.  اسمررنوف(، آزمون نسبت یا دوجمله ای و آزمون فریدمن –کوفموگروف 

 

 هایافته

غرر کمی و تاررن نرمال بودن جامازه آمزاری در ایزن پزژوه  از     برای بررسی توزیع داده های مت

( برای شاخص های مهارت های حرفه ای استفاده شد. در جدول 9آزمون نرمافرتی طبق جدول )
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 زیر نتای  آزمون نرمافرتی متغرر مهارت حرفه ای و شاخص های آن نیان داده شده است.  

 . آزمون نرمالیتی مهارت های حرفه ای1جدول 

 آماره تغررها و شاخص هام

K-S 

سزط  ماشززی  

 داری

مقدار 

 خطا
 نترجه آزمون

 1015 مهارت های حرفه ای متغرر
رد فر  صفر= عزدم  

 نرمافرتی

شززاخص 

 ها

ارتبززا  صززحر  و مشطقززی بززا برمززار و   

 همراه برمار
1015 

رد فر  صفر= عزدم  

 نرمافرتی

آمزززوزش و آمزززاده سزززازی برمزززار و   

 ان برمار پر  از جراحیهمراه
1015 

رد فر  صفر= عزدم  

 نرمافرتی

آمزززوزش و آمزززاده سزززازی برمزززار و   

 همراهان برمار پس از جراحی
1015 

رد فر  صفر= عزدم  

 نرمافرتی

توجه به ارزش های فرهشگی و مزذهبی   

 همراهان برمار
1015 

رد فر  صفر= عزدم  

 نرمافرتی

در اعزالم خبرهزای نزاگوار بزه      مهزارت 

 همراه برمار
1015 

رد فر  صفر= عزدم  

 نرمافرتی

درست برخورد کردن با بافت و ایجزاد  

 کمترین ت ریب بافتی
1015 

رد فر  صفر= عزدم  

 نرمافرتی

ایجززاد محرطززی امززن و بززدون اسززترس  

 1015 برای برمار
رد فر  صفر= عزدم  

 ینرمافرت

و شزاخص هزای    "مهارت هزای حرفزه ای  "همان گونه که نتای  آزمون نیان می دهد متغرر 

آن هرچ یک دارای توزیع نرمال نرستشد. پس باید از آزمون های ناپارامتری جهت بررسزی ماشزی   

داری آنها استفاده شود. آزمون ناپارامتری مشاسب، آزمون دوجمله ای است. این آزمون همانشزد  

رن یک جاماه آماری برای تی رص تزأثرر یزا عزدم تزأثرر یزک متغرزر در پدیزده ای        آزمون مرانگ

مارن استفاده می شود. ماموالب در طراحی فر  های این آزمون، فر  صفر برزانگر عزدم تزأثرر    

اهمرت متغرر و فر  م اف  برانگر تأثرر یا اهمرت متغرر است. اگر سزط  ماشزی داری کوچزک    

دارای  X د، فر  صفر رد می شود و درنترجه می توان گفت متغرزر باش 15/1تر از مقدار خطای 
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باشد، فزر  صزفر رد نمزی     15/1اهمرت است اما اگر سط  ماشی داری بیرگتر از مقدار خطای 

دارای اهمرت نرست. با بررسی اهمرت شاخص های مهارت هزای حرفزه    Xشود و درنترجه متغرر 

برای تمزامی شزاخص هزا  کوچزک تزر از      ( می ص شد که سط  ماشی داری 9ای طبق جدول )

است، یاشی فر  صفر رد مزی شزود و درنترجزه مزی تزوان گفزت متغررهزای         15/1مقدار خطای 

و  "مهزارت هزای حرفزه ای   "ماشزادار هسزتشد. بزه عبزارت دیگزر متغرزر        "مهارت های حرفزه ای "

 شاخص های آن در انت اد دستراران جراحی دامپیشکی موثر هستشد.
 زمون نسبت متغیر مهارت های شخصیتینتايج آ .2جدول 

 طبقه متغررها و شاخص ها
میاهده تاداد

 شده

احتمال 

 میاهده شده

سط  ماشی 

 داری
 مقدار خطا

نترجه 

آزمو

 ن

 حرفه ای مهارت های متغرر

رد  0/05 0 0 0 9

فر  

 صفر

9 148 1   

   1 148 کل

 ها
ص

اخ
ش

 

ارتبا  صحر  و  -9

مشطقی با برمار و 

 همراه برمار

رد  0/05 0 0/03 5 

فر  

 صفر

3 143 0/97   

   1 148 کل

آموزش و آماده  -9

سازی برمار و 

همراهان برمار پر  

 از جراحی

رد  0/05 0 0/03 4 

فر  

 صفر

3 144 0/97   

   1 148 کل

آموزش و آماده  -9

و  سازی برمار

 همراهان برمار پر 

 از جراحی

رد  0/05 0 0/26 38 3≥

فر  

 صفر

3 108 0/74   

   1 146 کل

توجه به  -4

های ارزش

فرهشگی و مذهبی  

رد  0/05 0 0.26 38 3

فر  

 صفر

3 108 0/74   

   1 146 کل
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 همراهان برمار

مهارت در اعالم  -5

خبرهای ناگوار به 

 همراه برمار

رد  0/05 0 0/13 38 3

فر  

 صفر

3 108 0/87   

   1 146 کل

درست برخورد  -6

کردن با بافت و ایجاد 

کمترین ت ریب 

 بافتی

رد  0/05 0 0 0 3

فر  

 صفر

3 146 1   

   1 146 کل

ایجاد محرطی امن  -2

و بدون استرس برای 

 برمار

رد  0/05 0 0/04 6 3

فر  

 صفر

3 142 0/96   

   1 148 کل

تأمرن محرطی امن -8

و بدون استرس برای 

 ترم جراحی

3 6 0/4 0 0/05 
رد 

فر  

 صفر

3 142 0/96   

   1 148 کل

   1 150 کل

سپس برای اوفویت بشدی به شاخص هزای مهزارت هزای حرفزه ای در تارزرن رزیزدنت هزا از        

شد. نتای  آزمون فریدمن برای رتبه بشدی شاخص های متغرزر   آزمون ناپارامتری فریدمن استفاده

 است.آورده شده  4و  9های مهارت های حرفه ای، در جدول

 : نتايج آزمون فريدمن جهت رتبه بندی شاخص های متغیر مهارت های حرفه ای3جدول 

 تاداد سط  ماشاداری درجه آزادی آماره کای دو

 2 10111 944 

در سزط  ماشزی داری    0Hدهد فر  شده نیان میدو و سط  ماشاداری محاسبه  کای آماره

توان گفت برن شاخص هزا از نظزر تزأثرر بزر انت زاد دسزتراران جراحزی        گردد و میرد می 15/1

 دامپیشکی تفاوت ماشاداری وجود دارد.
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 يدمناز آزمون فر بندی شاخص های متغیر مهارت های حرفه ای با استفاده. رتبه 4جدول 

 رتبه ایمرانگرن رتبه شاخص ها

9 ارتبا  صحر  و مشطقی با برمار و همراه برمار

9 آموزش و آماده سازی برمار و همراهان برمار پر  از جراحی

9 آموزش و آماده سازی برمار و همراهان برمار پس از جراحی

 4 توجه به ارزشهای فرهشگی و مذهبی همراهان برمار

 5 مهارت در اعالم خبرهای ناگوار به همراه برمار

 6 درست برخورد کردن با بافت و ایجاد کمترین ت ریب بافتی

 2 ایجاد محرطی امن و بدون استرس برای برمار

 8 تأمرن محرطی امن و بدون استرس برای ترم جراحی

ارتبا  صزحر  و مشطقزی بزا برمزار و     "شاخص نیان می دهد،  4همانطوری که جدول شماره 

تزأمرن  "دارای بریترین رتبه تأثرر بر انت اد دستراران جراحی دامپیشکی و شاخص  "همراه برمار

دارای کمتزرین رتبزه تزأثرردر انت زاد دسزترار       "محرطی امن و بدون استرس بزرای تزرم جراحزی   

 جراحی است.

 گیریبحث و نتیجه

شزاخص خزود توانسزتشد در     8ص گردید مهارت های حرفزه ای بزا   همانطور که در یافته ها می 

تبررن مارارهزای رزیزدنت جزراح دامپیشزک در ایزران از نظزر مت   زان جزراح و کارششاسزان          

آموزشی مورد توجه  رار گررند و از نظزر آمزاری از اعتبزار کزافی بهزره مشزد شزوند. ششاسزایی و         

در ایران و تاررن اوفویت هزای موجزود   مارفی شاخص های حرفه ای دستراران جراح دامپیشک 

در شاخص ها، می تواند افگوی ارزیابی و سشج  دانیجویان ایزن رشزته را در حرطزه آموزشزی     

تبررن نماید. به عبارت دیگر با اسزتشاد و بهزره گرزری از مزدل مهزارت هزای حرفزه ای مزی تزوان          

ی برار زام، بلکزه بزر مبشزای     سشج  دستراران جراحی را نه بر اساس مارارهای کامالب علمی و مبتشز 

شایسته ساالری و سشج  مهارت ها و توانمشدی های اییان نری مورد بررسی  زرار داد. ایزن نزوع    

مارار سبب می شود که  ابلرت های فردی افراد در راستای رشته ت   ی جراحزی مزورد توجزه    
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از افزراد مسزتاد   اساترد  رار گررد و روند سرمایه گذاری علمی و دانیزی آتزی بزر روی عزده ای     

صورت گررد و از صرف هییشه کالن و عدم دسترابی به عملکرد بهرشه جلوگرری شود. اگر بتوان 

رزیدنت های شایسته و توانمشد را در حوزه جراحی به این رشزته جزذد نمزود طبراتزاب مزی تزوان       

فه ای رضایت مشدی دو سویه را برای جراح و برمار فراهم نمود. پذیرش بررسی مهارت های حر

در سشج  و گییش  دستراران جراحی در کیور مؤید این نکته است کزه انت زاد یزک جزراح     

دامپیشک فقط مبتشی بر دان  ت   ی او نرست بلکه ارتبا  صحر  و مشطقی جزراح بزا برمزار،    

آماده سازی و آموزش  بل و باد از جراحی برمار، ارتبا  مشطقی با بافزت و احتزرام بزه نرازهزای     

ار و همراه برمار در این حرفه از ضروریات اوفره محسود می شوند. ضمن آن کزه بزا   عاطفی برم

پذیرش پر  فر  مهارت های حرفه ای جراح، می توان از ابتدا استاداد و  ابلرت هزای فزردی   

را در فرآیشد آموزشی و توانمشزد سزازی مزورد پزرورش و تربرزت هدفمشزد  زرار داد و خروجزی         

مهارت های حرفزه ای تشهزا یکزی از مهزارت هزای سزشج  دسزتراران         آموزشی را ارتقاء ب یرد.

جراح دامپیشک در ایران محسود می شوند که باید با اح اء مهارت های تکشرکی، ش  رتی، 

ارتباطی، مدیریتی و ... تکمرل شوند و در تبررن سرستم سشج  رزیدنت هزای جزراح دامپیشزک    

شایستگی هزای جزراح    ((CANMEDSطبق مدل در ایران مورد بررسی و ارزیابی  رار گررند. 

جزیء مهمزی از ایزن شزاخص هزا       9با هفت ویژگی  ابل بررسی می باشزشد کزه مهزارت حرفزه ای    

 (.9118، 9فرشدبرگمحسود می شوند)

دارای بریزترین رتبزه تزأثرر و     "ارتبزا  صزحر  و مشطقزی بزا برمزار و همزراه برمزار       "شاخص  

دارای کمتزرین رتبزه تزأثرردر     "ای تزرم جراحزی  تأمرن محرطی امن و بدون اسزترس بزر  "شاخص 

انت اد دسترار جراحی بوده اند. توجره صزحر  و مشطقزی برمزار و بزویژه همزراه برمزار در حرفزه        

دامپیشکی در شروع یک فرآیشد درمانی بسرار مهم می باشد. نق  یک جراح در جلب اطمرشان 

فتی بسزرار ارزشزمشد اسزت، شزاید بزرای      و اعتماد برمار و همراه برمار در روند جراحی و بهبود بزا 

تحقق چشرن امری است که جراح باید مشطبق با فرهشگ و ارزش هزای همراهزان برمزار بزه ایجزاد      

                                                                                                                         
1. Profesional experts 

2. Lindberg 
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یک تاامل دوسویه ا دام نماید و با آماده سازی و آموزش مبتشزی بزر دانز  افزراد آنهزا را بزرای       

ی رسد در فرهشگ ت   زی  (. بشظر م9111، 9هامدورفپرامدهای خود و بد آتی آماده سازد )

جراحی در حرفه دامپیشکی در کیور ما نق  جراح بزه عشزوان کزاه  دهشزده اسزترس در تزرم       

جراحی در حدا ل مریان ترسرم شده است! افبته شاید این امر بدنبال ویژگی های فرهشگزی مزردم   

و مهزارت  در فرد گرایی  ابل توجره باشد و یا این که اعضای ترم جراحی در کیور از آمزادگی  

 های کافی برای مواجه با شرایط بحرانی به نحو احسشت بهره مشد می باششد.  

در تحقرقاتی حرفه ای گری را در سزه حزوزه مرزان فزردی، درون فزردی و عمزومی تاریز         

نمودند. تاهد به حرفه خاد و تاافی حرفه ای، احساس هویت با حرفه و نه شغل و تاهد بزه رفزاه   

ع دوسزتی، احتزرام  و خزدمت رسزانی از جملزه می  زات حرفزه ای        دیگران با شاخص های نو

جراح مارفی شدند. فرشچ بران می دارد که  بول ارزش ها، رابطه صحر  با برمزار و همزراه برمزار،    

اخالق و هوشراری فردی از جمله مهارت های جراح محسود می شوند. از نظر اییان حرفزه ای  

 (. 9114، 9فرشچی جراح جلوه می نماید )گری در شاار ختم نیده و در رفتار مشطق

نکته  ابل توجهی که در این شاخص هزا و بزه صزورت بزومی مطزرح شزده اسزت، توجزه بزه          

فرهشگ و ارزش های بومی افراد می باشد، در کیوری با تشوع  ومرتی و فرهشگزی متفزاوت ایزن    

بر مریان تح زرالت،   نکته بسرار ضروری و  ابل تأمل می باشد. نگرش افراد و صاحبان دام مبتشی

تاداد فرزندان، میکالت خانوادگی و حتی دین و ارزش های اییان متفاوت می باشد. فذا بزرای  

آموزش مشطقی همراه برمار، باید جراح به پر  داشته هزای فرهشگزی و ارزشزی افزراد نرزی توجزه       

 نماید.

ه نزوع برخزورد او   مهارت های حرفه ای جراح به برمار و همراه برمار خالصه نمی گردد بلک 

با بافت نری می تواند از مهارت های حرفه ای او محسزود شزود. تحقرقزات نیزان مزی دهشزد کزه         

برخورد یک جراح در حرن جراحی با بافت، احترام به بافت و توجه به کاه  ت ریب بافتی می 

                                                                                                                         
. Hamdorf1 

2. Lynch 
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رزیزدنت  بزرای ارزیزابی کزارایی     GRS9 تواند بر افترام آتزی بافزت مزؤثر باشزد. امزروزه از ابزیار      

جراحی در اتاق عمل استفاده می نمایشد، در بشد اول این ابیار، احترام به بافت و کزاربرد صزحر    

 .(9112، 9دویلابیار و کاه  اسکار و ت ریب بافتی  رار داده شده است )

مهزارت حرفزه   "جزایگیین    " ضاوت حرفه ای"در بسراری از مقافه ها و تحقرقات اصطالح  

روه ماتقدند که سرعت دست جراح بزر  از مغزیش مزی باشزد، بابزارتی      شده است. این گ "ای

آگاهی ادراکی و درک عمرق از موضوع، ناخودآگاه به توانایی های حرکتی دست ها مشجر می 

شود و سبب بروز چاالکی دست ها و ت مرم گرری بمو ع جراح در شرایط غرر متر بزه در حزرن   

 ضزاوت مشطقزی و صزحر  مشطبزق بزر دانز  و        جراحی توسط جراح می شود. به عبارتی نزوعی 

مهارت های ت   ی به تکرار می تواند در افراد به صورت هدفمشد وفزی در  افزب ناخودآگزاه    

جایگیین گردد و این توانمشزدی را بزرای جزراح فزراهم نمایزد تزا در شزرایط بحرانزی بتوانزد بزا           

 .(9111، 9برادفوردکمترین ت ریب بافتی ت مرم گرری صحر  نماید )

پژوه  حاضر می تواند شزروعی بزرای تشظزرم مارارهزای سزشج  و پزای  جهزت انت زاد         

دستراران جراح دامپیشک محسود شود تا با تکمرزل ایزن پزازل و مارارهزای گزییش ، بتزوان از       

 ابلرت های بافقوه دانیجویان دامپیشکی به نحو احسزشت بهزره مشزد شزد و در عزرن توفرزد ارزش       

ه سالمت،  به صورت دوجانبه و کامالب تااملی بروز رضایت مشزدی  ملی و رضایت مشدی در حوز

های حرفه ای و ش  رتی را در جراحان نری هدفمشد و  ابل تحقق نمود. با استشاد به اوفویت های 

حرفه ای، به درستی می توان توانمشدی های یک جراح دامپیشزک را در عرصزه جراحزی مزورد     

ش  دستراران جراح مارارهای اصوفی و علمزی را جزایگیین   مکاشفه و ارزیابی  رار داد و در گیی

 سالئق و  ضاوت های فردی نمود. 

                                                                                                                         
9. Global Rating Scale 

2. Doyel 

3. Bradford 
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 سپاسگزاری

( انجزام  25194/9این تحقرق با حمایت مافی دانیگاه آزاد اسالمی واحد کرج )طزرح تحقرقزاتی   

شده است. نویسشدگان مقافه بر خود واجب می دانشد از همکاری و مساعدت مااونزت پژوهیزی   

کرج، دانیکده دامپیشکی واحد، سرکار خانم غراثی و آ ای رنجبر و تمامی عیییانزی کزه   واحد 

 در این طرح ما را یاری نموده اند تیکر و  دردانی نمایشد.
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