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 ده يچك
مشبارکت   شيسبب  ازبزا   مارانيب تيهستند و رضا يعلوم پزشک انيدانشجو ينيآموزش بال ديکل مارانيب هدف:

کننبد  ببه    مراجعبه  مارانياحساس ب نگرش و يمطالعه بررس نيشود. هدف از ا يم ينيروند آموزش بال يو بهبود ماريب

 .باشد يسمنان م يدانشگا  علوم پزشک يبخش توان يها درمانگا 

دانشبگا    يبخش کنند  به سه درمانگا  توان مراجعه مارانينفر ب 192 يمقطع يفيمطالعه توص نيا درها:  مواد و روش

 21نامبه ببا    پرسبش  کيها توسط  قرار گرزتند. داد  يمورد بررس  99-99در زاصله زماني سال  سمنان يعلوم پزشک

 .دنديگرد يآور جمع هيگو

در  مباران ي% از ب58( ببود.  8)از  58/9 نسبت ببه حوبور دانشبجو    مارانياحساس ب طهينمر  ح نيانگيم ها: يازته

احسباس   اريب انحبراف مع  و نيانگيب م نيکردند. بب  يم يدرمان احساس راحت و نهيمعا ،يريگ مجموع از روند شرح حال

 رمطلبع يغ ( و91/9±88/0) نسببت ببه حوبور دانشبجو در ازبراد مطلبع از حوبور دانشبجو در درمانگبا           مارانيب

 .(p=001/0) شد د يد يدار يمعن تفاوت( 59/0±00/9)

و درمبان   نبه يدر هنگبام معا  يبخش توان انينسبت به حوور دانشجو ياحساس و نگرش مثبت مارانيب گيري: نتيجه

 مبار يب يخصوص ميو حفظ حر اني، کاهش تعداد دانشجودر صورت مطلع شدن از حوور دانشجو ماريب تيداشتند. رضا

 .خواهد شد تر شيب

 

 

 مقدمه
اجوزا  آمووزش علووم     نيتور  از مهو   يكي ينيآموزش بال

 ينيبال يها باشد و فرصت الزم جهت كسب مهارت يم يپزشك

اسووتدالو و  ،يكوويزيف نوو يمعا ،يريووگ خچوو يمختلوو) اتار

 ني. ا[2،1] كند يو ارتباط موثر( را فراه  م ينيبال يريگ  يتصم

از جملوو  درمانگوواه،  ينيمختلوو) بووال يهووا طيدر محوو نووديفرا

افتد و با توج  ب  كوتواه بوودن    ياورژانس اتفاق م و مارستانيب

بودن خدمات  يو تخصص مارانيو بدحاو بودن ب يمدت بستر

 يهوا  هوا و بخو    در درمانگواه  ينيآموزش بال مارستان،يدر ب

. [4،3] قوورار گرفتو  اسووت  يتور   يموورد توجوو  بو   ييسورپا 

 ينياند ك  آموزش بال نموده شنهاديپ ينيپژوهشگران آموزش بال

 ،ينيبوال  دياسات ،يجامع آموزش يها عامل برنام  4 ريتحت تاث

 Email: fatemyelham@yahoo.com                                                                        023-33322328 تلفن:نويسنده مسئوو،  *

 18/5/1396 تاريخ پذيرش: 3/11/1395تاريخ دريافت:  
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عواموول  نيووا انيوو. در م[5] قوورار دارد مووارانيو ب انيدانشوو و

. بوا  [6] باشوند  يمطرح م ينيآموزش بال ديب  عنوان كل مارانيب

آگاهان   تيو ضرورت كسب رضا ماريتوج  ب  منشور حقوق ب

خوود حو     نيحضور دانشو و در بوال   ي درباره مارياز آنان، ب

 انينسبت ب  حضور دانشو و  ماراني. نگرش ب[7] انتخاب دارد

مانند  يب  عوامل مختل) متفاوت بوده و يدر مناط  و كشورها

. [8] دارد يو... بسوتگ  يموار ينوو  ب  ،ياجتماع ،يفرد طيشرا

، [10،9] موذكر(  يو دانش و مونث مارياب مانند جنس يعوامل

 و ياورولووژ  يهوا  يماريب مثالً يماريو نو  ب [11] اسالم نيد

را نسبت ب  حضور دانش و  مارانيتواند نگرش ب يم يكولوژينژ

 [.13،12] قرار دهد ريتحت تاث

كو  حضوور    نشان داده شده اسوت  Waterbury مطالع  در

 ريرا با تواخ  يخدمات مراقبت مارانيشود ك  ب يدانش و سبب م

ناموانو  نگوران    يكلموات علمو   دنينموده و بوا شون   افتيدر

 كوو  ييجووا آن از گووري. از طوورد د[14] خووود شوووند يموواريب

 يدر ان ام اقدامات عمل يهنوز مهارت و دقت كاف انيدانش و

را نگوران   موار يب يجسوم  بيبروز آس اند، خطر نكرده برا كس

 مواران يو همكواران ب   McLachlanمطالعو   . در[15] كنود  يمو 

اند ك  انتظار دارنود توسوط درموانگر معوالد خوود       اظهار كرده

و درموان   نو  يكو  او را معا  يانيبا دانش و يدرمان شوند و وقت

هوا   نآ دكنند ك  از اعتموا  يشوند، احسا  م يمواج  م كنند يم

مكورر دانشو و    يها استفاده شده است و در هنگام تالش سو 

 نيتمور  يبرا يا ل يخود را وس ،يعمل يها مهارت نيتمر يبرا

  يكننود كو  حور    ياحسا  مو  مارانيكنند. ب يدانش و تصور م

آنان بو  پرونوده    يدسترس ها با مداخل  دانش و و آن يخصوص

بودن  ديدها با در معرض  شود و حرمت آن يشكست  م يپزشك

 [.16] شود يبدنشان مخدوش م

و همكواران  نشوان داده اسوت كو       Marwan مطالع  اما

ها احتورام گذاشوت  شوود،     ك  ب  حقوق آن يدر صورت مارانيب

ب  آن دارند و  يمثبت دگاهيد ينيبال ينسبت ب  حضور در راندها

 انيدانشو و  يريادگيو لذت عمده آنان احسا  مشواركت در  

و  Stacy مطالعو   ديبور اسوا  نتوا    نيچنو  . هو  [2] باشود  يم

 يك  عالق  و نگرانو  يدر طوو راند هنگام مارانيب مكاران ،ه

و موورد توجو  قورار     ننود يب ينسبت بو  خوود را مو    يروان  يت

 يبورا  يآنوان فرصوت  عوالوه    شووند. بو   يخوشحاو م رنديگ يم

در موورد   ياطالعوات  كننود و  يمو  دايو سواالت خوود پ  دنيپرس

شووند كو     يراند كسب كورده و متوجو  مو    نيدر ح شانيماريب

 ها دخالوت داشوت  اسوت    يريگ  يو احساسشان در تصم تنظرا

 مارانيب دگاهيباره دهمكاران در مطالع  خود در و يزدي. ا[17]

 ديشوه  مارسوتان يب يآموزشو  يهوا  كننده بو  درمانگواه   مراجع 

در م موو  از   مواران ي% ب8/71نشان دادند ك   ينيخم يمصطف

 رانو همكوا  يبياد نيچن . ه [18] داشتند تيرضا ن يروند معا

 ينيبال يدرباره راندها يبخ  داخل مارانيب دگاهيد يدر بررس

 تر  يب يمنف دگاهيمثبت آنان از د دگاهيد زانينشان دادند ك  م

ماهر و همكاران  نشوان   يها افت ي گريد ياز سو. [19]است 

 يهووا در بخوو  انياز حضووور دانشوو و موواراني% ب90داد كوو  

 [.20]هستند  يراض يآموزش يمارستانيب

 انينسبت ب  حضوور دانشو و   مارانيب تيهر حاو رضا ب 

 ينيو بهبوود رونود آمووزش بوال     موار يمشاركت ب  يسبب افزا

دهد كو    يمطالعات موجود نشان م يشود. بررس يم انيدانش و

نسبت ب  حضور  مارانيب دگاهيد يمطالعات ان ام شده ب  بررس

ا هو  و درمانگواه  يمارسوتان يب يها در بخ  يپزشك انيدانش و

كشورها  ريو سا رانيدر ا يا محدود شده است و تاكنون مطالع 

 و نگرش (يماد راتيتاث يبازتاب ذهنا احسا  يباره بررسدر

 نيوي رفتوار فورد را تع   ي موضو  ك  نحووه  کينظر نسبت ب  ا

 يبخشو  توان انينسبت ب  حضور دانش و مارانيب [14] (كند يم

 ياز دوره آموزشو  يمو ين كو   نيو . نظور بو  ا  ان ام نشده اسوت 

صورت آمووزش    ب يدر مقطع كارشناس يبخش توان انيدانش و

احسوا  و   يبا هودد بررسو   مطالع  نيشود، ا يان ام م ينيبال

در  يبخشو  تووان  انينسبت ب  حضوور دانشو و   مارانينگرش ب

 .سمنان ان ام شده است يدانشگاه علوم پزشك

 

 هامواد و روش
-94در سواو   يمقطعو  يفيمطالعو  توصو   نيا .

 يگفتاردرموان  و يكاردرموان  ،يوتراپيزيدرمانگاه ف 3در 1393

 .ان ام شد ماريب 291 يسمنان بر رو يدانشگاه علوم پزشك
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 يتصادف ريب  روش ساده و غ يريگ : نمون 

فعواو درمانگواه در    يكو  در روزهوا   يمارانيب  يان ام شد. كل

بوو   1394موواه  يد تيوولغا 1393موواه  يصووبا از د فتيشوو

كردند، وارد مطالع  شودند.   ينظر مراجع  م مورد يها درمانگاه

 تيرضوا ، هدد مطالعو   باره روش ودر حاتيبعد از ارائ  توض

شود   يداده مو  نانياطم ماريب  ب نيچن . ه ديگرد ياخذ م مارانيب

 ياريو آن اخت ليو نام  محرمان  بوده و تكم ك  اطالعات پرس 

 اخوذ شوده و   نياز والد تيساو رضا 15 ريز ماراني. در باست

. روش مطالع  و ديگرد يم ليتكم نينام  ه  توسط والد پرس 

 ياخالق دانشگاه علووم پزشوك   ت يتوسط كمها  داده يآور جمع

 .شده بود دييسمنان تا

: ابووزار گووردآوري اطالعووات   

رافيک نام  با دو بخ  بود. قسمت اوو، اطالعات دموگ پرس 

و وضعيت تأهل بوود. در ايون   از جمل  سن، جنس، تحصيالت 

موورد  اي از بيمواران در   چنين با سؤاالتي چندگزين  قسمت ه 

دليل انتخاب و مراجع  ب  اين مركوز درمواني، آگواهي داشوتن     

دانش و در درمانگاه، تمايول داشوتن بو  اخوذ     از حضور  ها آن

جونس يوا غيور     او و معاين  شدن توسط دانش وي ه شرح ح

معاينو   ها ب  حضور دانشو و در هنگوام    جنس و تمايل آن ه 

مو   نا شد. قسومت دوم پرسو    شدن توسط تراپيست سؤاو مي

گوي  تشكيل شده بود. بخ  اوو  17شامل دو بخ  بود و از 

بود ك  احسوا  بيموار را در موورد اتفاقوات      سؤاو 11شامل 

كورد. مقيوا     اند آموزشي در درمانگاه بررسي ميحين يک ر

 ، راحت بودم[5] دهي ب  هر گوي  شامل كامالً راحت بودم نمره

 راحوت نبوودم   و اصالً [2] ، راحت نبودم[3] ، فرقي نداشت[4]

 رگوي  بود ك  نگورش بيموار را د   7بود. بخ  دوم شامل  [1]

شد و اين گوروه از   روند كلي راندهاي آموزشي جويا ميمورد 

، [5] اي خيلوي زيواد   الت نيز با مقيا  ليكرت پند نقطو  سؤاا

پاسوخ داده   [1] و خيلوي كو    [2] ، كو  [3] ، متوسوط [4] زياد

 ينام  در مطالعات قبل س شد. روايي صوري و محتوايي پر يم

پزشوكي   موزشنظران آ نفر از صاحب 10توسط  آن يبا بررس

ي  پايايي آن بوا اسوتفاده از محاسوب     مورد تأييد قرار گرفت  و

 [.18] ب  دست آمده بود( α=75/0ضريب آلفاي كرونباخ ا

هوا در   اطالعوات، داده  يآور : پوس از جموع  

هوا   قرار گرفوت. داده  يآمار زيمورد آنال SPSS- 18.0افزار  نرم

 يهووا يژگوويگووزارش و يبوورا يفيبووا اسووتفاده از آمووار توصوو

 يهوا   يو هوا بو  گو   پاسخ يفراوان نييها و تع نمون  کيدموگراف

 يشود. از آزموون هوا    ليو و تحل  يو نامو  ت ز  مختل) پرس 

هوا،   نرمواو بوودن داده   يبررسو  يبورا  رنودياسوم  كلموگرود

صوفت در سو     عيو توز س يمقا يبرا سيازآزمون كروسكاو وال

 نيچنو  دو گوروه مسوتقل و هو     س يمقا يبرا يتنيو من و گروه

 ليو % جهت تحل5دار  يدر سطا معن رمنياسپ يبستگ ه  بيضر

 .ها استفاده شد داده
 

 نتایج
درمانگواه   3كننوده بو     مراجع  ماريب 291پژوه   نيدر ا

قورار   يسمنان موورد بررسو   يدانشگاه علوم پزشك يبخش توان

ب   %5/26 ،يوتراپيزيب  بخ  ف %2/62 مارانيب نيگرفتند. از ا

 88 ب  بخ  گفتار مربوط بودنود.  %3/11 و يبخ  كاردرمان

توسوط   نامو   پرسو   وساو داشتند  15تر از  ك  مارانينفر از ب

 هوا  نمونو   کيدموگراف يها يژگي. وديگرد ليها تكم نآ نيوالد

تور از   كنندگان ك  مراجع % 1/36ارائ  شده است.  1و در جدو

% 64% متاهول و  9/51% آنان زن، 9/64ساو سن داشتند.  20

 (.  1داشتند اجدوو  پل يتر از د ك  ليآنان سطا تحص
 

های  ویژگی دموگرافیک بیماران مراجعه کننده به درمانگاه .1جدول 
 بخشی توان

 متغیر گروه فراوانی)درصد(

1/63)%101  

(9/11 )%36 

(7/11 )%71 

(1/13 )%67 

19-1  
69-10 
19-60 
≥30 

 سن

(9/36 )%189 

(1/61 )%101 

 زن
 مرد

 جنس

(1/68 )%160 

(9/11 )%111 

 مجرد
 متاهل

 وضعیت تاهل

(36 )%183 

(1/10 )%30 

(1/11 )%61 

 کمتر از دیپلم
 دیپلم

 باالتر از دیپلم

 تحصیالت

 

كننده بو    مراجع  مارانياحسا  ب اريانحراد مع و نيانگيم

 ي، درمانگوواه كاردرمووان01/4±56/0 يوتراپيووزيدرمانگوواه ف
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بوووده  65/3±62/0 يو درمانگوواه گفتاردرمووان  7/0±58/3

 داشوت  يدار ينمرات س  درمانگواه تفواوت معنو    عياست. توز

 يوتراپيزيكنندگان ب  بخ  ف ك  مراجع  ي(. ب  طور>001/0pا

( و >001/0pا يكاردرموان  نينسبت ب  موراجع  ياحسا  بهتر

بو    ني( داشتند. اما احسوا  موراجع  p=002/0ا يدرمان گفتار

نداشوت   يدار يتفاوت معن يو گفتاردرمان يدرمانگاه كاردرمان

 (.2(. اجدووp=886/0ا

كننوده   مراجع  مارانينمره نگرش ب اريانحراد مع و نيانگيم

 ي، درمانگوواه كاردرمووان11/4±57/0 يوتراپيووزيبوو  بخوو  ف

بوووده  13/4±5/0 يگفتاردرمووانو درمانگوواه  58/0±00/4

كننوده بو  سو  درمانگواه      مراجعو   مارانينمرات ب عياست. توز

 (.3جدوو ( اp=351/0نداشت  است ا يدار يتفاوت معن

باره حضور دانشو و در درمانگواه خبور    در ماراني% از ب3/21

با حضور دانش و در زمان  ماراني%( از ب7/57ا 168نداشتند. 

 يعنو ي موار يب123ا مارانيب يبودند. مابقدرمان مواف   و ن يمعا

جونس بوودن    ها بو  هو    نآ%( اظهار داشتند ك  موافقت 7/57

 طو  ينمره ح نيانگيدارد. م يدانش و و عضو مورد درمان بستگ

 يبخشو  تووان  يهوا  كننده ب  درمانگواه  مراجع  مارانياحسا  ب

  در كو  يافوراد  يفراوانو (. 4اجدوو ( بود5ااز  64/0±85/3

و درموان و   نو  يمعا ،يريو گ ب  روند شرح حواو م مو  نسبت 

كو  نسوبت بو  مشواركت در امور آمووزش        يافوراد  نيچن ه 

مربووط   ياهو   يگو ريداشتند از سا ياحسا  راحت انيدانش و

%(. 5/85% و 9/85 بيو ابو  ترت  باالتر بود مارانيب  احسا  ب

 و نو  يك  نسبت ب  مشاركت چنود نفور در معا   يافراد نيچن ه 

بو   را داشوتند ا  يفراوان نيتر داشتند ك  يراحتدرمان احسا  

 %(.5/42% و 9/40 بيترت

 يرانودها  ينسوبت بو  رونود كلو     مارانينگرش ب 5 جدوو

 256دهود.   يرا نشان مو  يبخش توان يها در درمانگاه يآموزش

 اديرا ز ماريارتباط با ب ينكات اخالق تيرعا زاني%( م88ا نفر

%( نسبت ب  مراجع  2/85ا نفر 248كردند.  انيب اديز يليخ اي

داشوتند.   ياديو ز يليخ اي اديز ليها تما درمانگاه نيم دد ب  ا

 تيرضا انيدانش و ييپاسخگو زاني%( از م6/86ا ماريب 252

 داشتند.

گروه مطلوع از   نمره احسا  در اريانحراد مع ±نيانگيم  

 ري( و در گروه غ91/3 ان يابا م 92/3±55/0حضور دانش و 

( بووده  64/3 انو  يبا ما 60/3±84/0مطلع از حضور دانش و 

 دار داشووت ياسووت. نمووره احسووا  دو گووروه تفوواوت معنوو  

گوروه   نمره نگورش در  اريانحراد مع ±نيانگيم (.p=002/0ا

( و در 14/4 انو  يبوا م ا 08/4±54/0مطلع از حضور دانش و 

 انو  يبوا م ا 08/4±66/0دانشو و   حضوور مطلع از  ريگروه غ

دار  ي( بوده اسوت. نموره نگورش دو گوروه تفواوت معنو      14/4

 (.p=790/0ا نداشت

كو  موورد    ياز بدن و يو عضو ماريب ياحسا  راحت نيب

 يدار يمعنو  مثبوت و  يهمبسوتگ  رد،يگ يدرمان قرار م و ن يمعا

 .(>001/0P و r=379/0وجود دارد ا

 

 
 (1696احساس بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان )سال  .1جدول

P 
value 

 نوع درمانگاه

 =n 181 فیزیوتراپی  n =77   کاردرمانی n =33  گفتاردرمانی  گویه مورد سوال
 میانگین معیار انحراف میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

 . در هنگام مالقات با استاد در حضور دانشجو  چه احساسی داشتید؟3 91/6 88/0 17/6 17/1 37/6 11/1 117/0

 .از اینکه دانشجویان شما را معاینه کردند چه احساشی داشتید؟ 7 03/6 80/0 66/6 07/1 61/6 03/1 <001/0

 در درمان شما شرکت داشتند چه احساسی داشتید؟. از اینکه دانشجویان 8 06/6 73/0 68/6 01/1 31/6 97/0 <001/0

 .از اینکه چند نفردر هنگام معاینه حضورداشتند چه احساسی داشتید؟9 66/6 96/0 13/1 00/1 67/6 08/1 <001/0

 . از اینکه چند نفردر درمان شما شرکت کردند چه حسی داشتید؟10 61/6 97/0 03/6 99/0 11/6 18/1 013/0

 .ازاینکه دانشجویان شرح حال شما را به استاد انتقال دادند چه احساسی داشتید؟11 08/6 73/0 78/6 91/0 37/6 78/0 001/0

 .ازاینکه دانشجویان با نظارت استاد فرایند درمان شمارا انجام میدهند چه احساسی داشتید؟11 11/6 71/0 83/6 96/0 00/6 86/0 071/0

 . در صورتی که مطلع شوید به امرآموزش دانشجویان کمک نموده اید چه احساسی دارید؟16 66/6 37/0 99/6 87/0 97/6 91/0 001/0

 . درمجموع در روند شرح حال گیری و معاینه و درمان چه احساسی داشتید؟16 19/6 71/0 86/6 09/1 36/6 96/0 <001/0

 شما برای دانشجویان توضیح می داد چه احساسی داشتید؟. از اینکه استاد در باره مشکل 11 18/6 71/0 86/6 07/1 81/6 87/0 011/0

 . در باره مباحثه استاد با دانشجویان در باره بیماری شما چه احساسی داشتید؟13 16/6 77/0 71/6 00/1 88/6 96/0 019/0
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 نگرش بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های توان بخشی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان نسبت به حضور دانشجویان .6جدول

 
P 

value 

 نوع درمانگاه

 گویه مورد سوال
 فیزیوتراپی کاردرمانی گفتاردرمانی

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

009/0 38/0 60/6 73/0 18/6 73/0  61/6  فکر می کنید که دانشجویان چقدر نکات اخالقی ارتباط با بیمار را رعایت می کنند؟ .17 

611/0 01/1 70/6 08/1 16/6 10/1 61/6 
به بیماران  وقت بیشتری را  استاد فکر می کنید در صورت عدم حضور دانشجویان، .18

 ؟اختصاص می دهد

 . دقت در ارائه درمان را چگونه ارزیابی می کنید؟19 11/6 78/0 97/6 78/0 97/6 76/0 010/0

 . دانشجویان به چه میزان پاسخگوی سواالت شما بودند؟ 10 61/6 71/0 19/6 73/0 11/6 80/0 019/0

 یادگیری آنها ضروری است؟. فکر می کنید چقدرحضور دانشجویان در مراکز آموزشی برای 11 91/6 07/1 91/6 87/0 11/6 96/0 671/0

361/0 71/0 16/6 89/0 11/6 96/0 06/6 
 در تراپیستبا توجه به حضور دانشجویان چقدر توانستید سواالتتان را به طور کامل با  .11

 میان بگذارید و راهنمایی بگیرید؟

 درمانی چقدر است؟تمایل شما برای مراجعه مجدد به این مرکز . 16 66/6 76/0 03/6 91/0 69/6 33/0 111/0

     89/0  00/6 
قرار می گیرد چقدر در رضایت شما نسبت  و درمان .عضوی از بدن شما که مورد معاینه. *16

 حضور دانشجویان نقش دارد؟ به

 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه فیزیوتراپی پاسخ دادند. 181* این گویه  را فقط 

 

توزیع فراوانی مطلق و نسبی احساس بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های توان بخشی آموزشی  دانشگاه علوم پزشکی سمنان نسبت به حضور  .6جدول

 دانشجویان

 فرقی نداشت
 کامال ناراحت یا

 ناراحت
 گویه ها کامال راحت یا راحت

 حضور دانشجو چه احساسی داشتید؟در هنگام مالقات با استاد در  %198( 38) %13( 9) %37( 16)

 چه احساسی داشتید؟ و معاینه کردند از اینکه دانشجویان از شما شرح حال گرفتند %101(6/39) %11(3/8) %36(11)

 چه احساسی داشتید؟در درمان شما شرکت داشتنداز اینکه دانشجویان  %101(6/39) %10(9/3) %39(7/16)

 چه احساسی داشتید ؟ هنگام معاینه حضور داشتند نفر از اینکه چند %119(9/60) %36(11) %108(1/67)

 چه احساسی داشتید؟در درمان شما شرکت کردنداز اینکه چند نفر %116(3/61) %31(11) %103(66/63)

 ؟داشتید انتقال دادند چه احساسی استاد شما را به از اینکه دانشجویان شرح حال %111(81/71) %11(78/6) %38(63/16)

 داشتید؟ چه احساسی با نظارت استاد شما را درمان کردند از اینکه دانشجویان  %118(6/78) %16(1/6) %10(1/17)

 دارید؟ در صورتی که مطلع شویدبه امر آموزش دانشجویان کمک نموده اید، چه احساسی %169(3/81) %11(8/6) %61(3/10)

 چه احساسی داشتید؟ و درمان روند شرح حال گیری و معاینهدر مجموع از  %110(9/81) %10(9/3) %11(1/7)

 داشتید؟ درباره بیماری شما برای دانشجویان توضیح می داد چه احساسی استاداز اینکه  %117(78) %16(8/6) %10(1/17)

 با دانشجویان درباره بیماری شما چه احساسی داشتید؟ استاددرباره مباحثه  %110(3/71) %13(1/1) %11(9/18)

 

توزیع فراوانی مطلق و نسبی نگرش بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های توان بخشی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان نسبت به حضور  .1جدول

 دانشجویان

 گویه ها خیلی زیاد یا زیاد متوسط کم یا خیلی کم

 فکر می کنید که دانشجویان چقدر نکات اخالقی ارتباط با بیمار را رعایت می کنند؟ %113(88) %61(3/10) %6(6/1)

 به بیماران اختصاص می دهد؟ وقت بیشتری را  استاد فکر می کنید در صورت عدم حضور دانشجویان، %111(16/11) %61(66/16) %97(66/66)

 را چگونه ارزیابی می کنید؟ دقت در ارائه درمان %166(6/80) %69(8/13) %8(8/1)

 دانشجویان به چه میزان پاسخگوی سواالت شما بودند؟ %111(3/83) %61(11) %6(6/1)

 فکر می کنید چقدرحضور دانشجویان در مراکز آموزشی برای یادگیری آنها ضروری است؟ %111(9/76) %16(1/18) %16(9/7)

(1/1)%13 (6/16)%69 (1/81)%163 
میان بگذارید و  در تراپیستدانشجویان چقدر توانستید سواالتتان را به طور کامل با  با توجه به حضور

 راهنمایی بگیرید؟

 تمایل شما برای مراجعه مجدد به این مرکز درمانی چقدر است؟ %168(1/81) %63(6/11) %7(6/11)

(8/1)%9 (3/13)%13 (3/77)%111 
حضور  قرار می گیرد چقدر در رضایت شما نسبت به و درمان .عضوی از بدن شما که مورد معاینه*

 دانشجویان نقش دارد؟

 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه فیزیوتراپی پاسخ دادند. 181* این گویه  را فقط 



 علي سعدالهي و همكاران                                     ...

 

 

 گيريبحث و نتيجه
 يبو  منظوور بررسو   است كو    يا مطالع  نيمطالع ، اول نيا

 يهوا  كننوده بو  درمانگواه    مراجعو   مواران ينگرش و احسا  ب

سومنان ان وام شوده اسوت.      يدانشگاه علوم پزشك يبخش توان

نسوبت بو  حضوور     مواران يمطالعو  نشوان داد كو  ب    نيا دينتا

 ماراني% از ب2/85 نيچن دارند و ه  ييباال رشيپذ انيدانش و

% در هنگام درمان 9/85و  ن يو معا يريگ هنگام شرح حاو در

نسبت ب  مراجع   ماراني% از ب2/85كردند.  يم ياحسا  راحت

نشوان   ياديو ز يلو يخ و اديو ز ليها تما درمانگاه نيم دد ب  ا

 دادند.

مطالعو  بوا مطالعوات     نيو ا ديدر نتا مارانيب تيرضا زانيم

 و يزديو دارد. ا يخووان  هو   ياديو توا حود ز   رانيو مشاب  در ا

كننده ب   مراجع  مارانيب دگاهيباره دخود در همكاران در مطالع 

نشوان   ينيخم يمصطف ديشه مارستانيب يآموزش يها درمانگاه

 تيرضوا  نو  يدر م مو  از رونود معا  ماراني% ب8/71دادند ك  

 دگاهيو د يو همكواران در بررسو   يبو ياد نيچن ه [ 18] داشتند

نشوان دادنود كو      ينيبال يدر باره راندها يبخ  داخل مارانيب

. از [19]است  تر  يب يمنف دگاهيمثبت آنان از د دگاهيد زانيم

% 90ماهر و همكواران  نشوان داد كو      يها افت ي گريد يسو

 يمارسووتانيب يهووا در بخوو  انياز حضووور دانشوو و مووارانيب

 تيرضوا  زانيو تفواوت در م  ني. ا[20]هستند  يراض يآموزش

 يهوا  ابخو   پوژوه   طيتفاوت در مح ليب  دل ديشا مارانيب

در  مواران يب يدرمانگواه  طي( باشود. در محو  يبستر اي ييسرپا

پزشک هستند و در همان زمان كوتواه   اريدر اخت يزمان كوتاه

 موار يب يبورا  ديو با نو  يعالوه بر گرفتن شرح حاو و ان ام معا

فرصوت محودود باعوث     نيرسد ا يشود. ب  نظر م يريگ  يتصم

را  ماريب يتيتواند نارضا يتداخل امر درمان با آموزش شده و م

 يهوا  ذكور اسوت كو  در درمانگواه     انيدهد. البت  شوا   يافزا

در درمانگاه حضوور دارد   يتر  يب  مدت ب ماريب ،يبخش توان

و دانش و را فوراه    ماريب نيب تر  يامر فرصت تعامل ب نيك  ا

 تر  يارتباط ب نيمثبت ا ديو دانش و از نتا ماريكند و لذا ب يم

  يامور در افوزا   نيو رسود ا  ينظور مو  شووند. بو     يمند مو  بهره

 موثر باشد. مارانيب يمند تيرضا

مطالع  با مطالعات ان وام شوده در    نيا ديحاو نتا نيع در

دهود. در   يرا نشان مو  يها و تشابهات مختل) تفاوت يكشورها

بودند با  ليما مارانياكثر ب ت،يمطالع  مروان و همكاران در كو

هوا داشوت     پرونوده  يمثل بررس  يمستق ريارتباط غ انيدانش و

و  نو  يمعا  يو از طر مثالً  يب  ارتباط مستق ليتر تما ك  باشند و

 .[2] گرفتن شرح حاو داشتند

 مواران يدر تونس نشوان داد كو  ب   يا مطالع  دينتا نيچن ه 

مثول    يمسوتق  ريو دارند ك  با دانش و ارتبواط غ  ليتما تر  يب

 يهوا  بخو   %( و حضوور در 5/93ا هوا  بو  پرونوده   يدسترس

بوا   مواران ي% از ب2/90%( داشت  باشند و البتو   8/93ا ييسرپا

 ه  موافو  بودنود   يمشاركت دانش و در ان ام اقدامات درمان

[21]. 

 کيو مطالع  ان ام شوده در   ديتوان ب  نتا يرابط  م نيا در

از  تر  يدر سودان اشاره نمود ك  نشان داد ب  يريخ مارستانيب

و  خچ ياركت دانش و در گرفتن تارنسبت ب  مش ماراني% ب90

داشوتند. اموا در صوورت عودم      تيرضوا  ينيبال ناتيان ام معا

دانشو و   وسوط ت نو  يها  با ان وام معا  آن تيحضور استاد، اكثر

  يعودم حفوح حور    ليو بو  دل  ديامور شوا   نيمخالفت نمودند. ا

 .[22]تر باشد  نييپا تيفياحتماو ارائ  خدمات با ك و يخصوص

  يحسون و همكواران در سوور    ديدر مطالعو  سو   نيچن ه 

% از 42يو همكاران در كراچ يوديدر مطالع  ك و [5]% 2/58

 يدر حوال  نيا[ 23] مواف  بودند انيبا حضور دانش و مارانيب

و در  [8] % افوراد 68در لنودن،   ياست ك  در مطالعو  چوودار  

و  [24] % افوراد 3/90 ايمطالع  فوارمر و همكواران در اسوترال   

 [25] سيو همكواران  در انگلو   سيدر مطالعو  پورا   نينچ ه 

 نداشتند. يمشكل انيبا حضور دانش و مارانيب تياكثر

 يك  مواو و همكواران  بور رو    يدر مرور گريد يسو از

ان وام داده بودنود،    2010توا   1990 يدر بازه زموان  يمطالعات

% قورار  98% توا  83در محودوده   انيحضور دانشو و  تيمقبول

 [.26] داشت

بو  دسوت آموده در     ديگون  كو  مشوهود اسوت، نتوا     همان

نسبت  يباالتر رشيدرصد پذ يدارا يغرب يمطالعات كشورها

 انگريتواند ب يباشد ك  م يم يشرق يحاصل از كشورها ديب  نتا
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تفواوت در نحووه    ايو و  [27]باشد  يمذهب اي يفرهنگ راتيتاث

 دينتوا  ت . البديامكانات را مطرح نما ايو  يآموزش يزير برنام 

 نيو باشد. ا يتر م کينزد يمطالعات غرب ديمطالع  حاضر ب  نتا

در  رايو رشت  و تخصو  باشود ز   تيتواند ب  علت ماه يامر م

كوود    مواران يب تيو اكثر يو كاردرمان يگفتاردرمان يها بخ 

بور   سوت يو تراپ موار يمانند جنس و سون ب  يهستند، لذا عوامل

طورح   ياجورا  يطرفو  ازگذارد.  ينم ريتاث ماريب  يراحت زانيم

دانشگاه  يوتراپيزيدر بخ  ف ستيتراپ و ماريب يتيانطباق جنس

 گردد. يم مارانيب تر  يب يسمنان ه  سبب راحت يعلوم پزشك

 مواران ي% ب8/78مطالع  نشان داد ك  ب   نيا دينتا نيچن ه 

و درمووان  نوو يبوواره حضووور و مشوواركت دانشوو و در معا در

نموره احسوا     نيبو  كو   نيشده بود و نكت  مه  ا يرسان اطال 

مطلوع از حضوور دانشو و     ريو در دو گروه مطلوع و غ  مارانيب

امور بو  ضورورت آگواه      نيو وجود داشت. ا يدار يتفاوت معن

نوان  آمشاركت  زانياز حضور دانش و و نحوه و م ماريب ننمود

در  اريو بر اخت يرا از حقوق خود مبن ماريب دياشاره دارد. لذا با

آگاهانو  بو     تيحضور دانش و آگاه نمود. كسب رضا رشيذپ

كمک نمووده و سوبب    ماريدانش و و ب نيارتباط مثبت ب  اديا

 .دگرد يدانش و م تيمقبول  يو افزا يبهبود همكار

 ماراني% از ب6/85دهد ك   يمطالع  نشان م نيا دينتا يبرس

انود   كموک كورده   انيك  بدانند ب  آموزش دانشو و  يدر صورت

هو    گور يمطالعوات د  ديكنند. نتا يم يتر  يب ياحسا  راحت

بواره  در يمثبت دگاهيد عموماً مارانيباشد ك  ب ينكت  م نيا ديمو

مشاركت   ينق  خود در آموزش دانش و دارند ك  سبب افزا

  ي. لوذا توصو  [29،28،18] گوردد  يمو  ينيدر امر آمووزش بوال  

آگاه نمود.  ينيموزش بالآرا از نق  مه  خود در  ماريشود ب يم

 ديو با "دهنده آموزش"ب  عنوان  يآموزش نديدر فرآ مارينق  ب

 يريو نظ يت ارب بو  يدارا مارانيگردد چرا ك  ب يتلق تيبا اهم

و عوامول   يموار ياز ب يناش يها ينخود، ناتوا يماريب ي درباره

 انيكو  دانشو و   يباشند. نكوات  يگذار بر سالمت جامع  مريتاث

بوا   Bleaky[ 21] رنود يفورا بگ  يكتاب درس چيتوانند از ه ينم

 ينيآمووزش بوال   ياجورا  يرا برا يا وهيش ت،يواقع نيبر ا  يتك

مرسوم كو  در آن اسوتاد    روش يمطرح نمود ك  در آن ب  جا

نقو    موار يب و رنوده يادگيدانش و نقو    نده،ده نق  آموزش

 موار يسوق داد كو  در آن ب  يرا ب  عهده داشت ب  سمت يتيحما

كننده را  تيو استاد نق  حما رندهيادگيدهنده، دانش و  آموزش

نقو    يفوا يا يب  جوا  مارانيحالت ب ني. در ارديگ يب  عهده م

مشاركت فعاو دارند.  يدر جلسات آموزش ،يابزار ايفعاو  ريغ

 [.16] ه  شود يدرمان ديتواند سبب بهبود نتا يامر بالقوه م نيا

 ماريب ياحسا  راحت نيمطالع  نشان داد ك  ب نيا نيچن ه 

 يهمبسوتگ  رديو گ يو درمان قورار مو   ن يك  مورد معا يو عضو

هو  نشوان داده اسوت كو  نوو  و       يوجود دارد. مطالعات قبل

نسوبت بو     مارياحسا  ب نييدر تع ينق  مهم يماريب تيماه

و همكاران  نشان داد  يزديمطالع  ا حضور دانش و دارد. مثالً

از  ياستاد و بست  ب  عضوو  ب  شرط حضور ماراني% از ب5/72

بوا حضوور دانشو و موافو       رديگ يقرار م ن يبدن ك  مورد معا

 ديو متحده مشخ  گرد االتيدر ا يا و در مطالع  [18] هستند

و   يو كل و موان يدر بخو  زنوان و زا   يزن بسوتر  مواران يك  ب

 نشوان نسبت ب  حضوور دانشو و    يتر ك  ليادرار تما يم ار

 يهاان وام شوده در كشوور    گور يمطالعوات د  .[30،7] دهند يم

نسوبت بو     مواران ي. لذا بدينما يم ديينكت  را تا نيه  ا ياسالم

 يزنوان احسوا  راحتو    يها مذكر در بخ  يحضور دانش و

تور در   كو   ينيامر سبب كسب ت ارب بال ني. ا[27،5] كنند ينم

 نيو در ا جو  . نكتو  قابول تو  [21] گوردد  يمذكر مو  انيدانش و

انود كو  حوس     نشان داده ياست ك  مطالعات قبل نيخصوص ا

 نيبا حضور اسوتاد توام   يخصوص  يحفح حر و تيب  امن ازين

بو    ي.  لذا حضوور فعواو اسوتاد و توجو  و    [32،31] گردد يم

 اريبس )ياز وظا يو يخصوص  يحفح حر و ماريب يها دغدغ 

نظر قرار  مد ديبا ينياستاد بوده و در جلسات آموزش بال ريخط

 .رديگ

سوطا   نيتور  نيياست ك  پوا  نيمطالع  ا نيا گريد ي   ينت

نسوبت بو  حضوور     ماري%( مربوط ب  احسا  ب9/40ا يراحت

نكت   ني. اباشد يو درمان م ن يدانش و در هنگام معا اديتعداد ز

دارد ك  نشان داده بودنود كو     يخوان ه  يمطالعات قبل ديبا نتا

 يزشو آمو طيمحو  تيو سوبب كواه  مقبول   انيكثرت دانشو و 
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 يزيو ر با برنامو   يمشكل تا حدود ني. ا[33] گردد يم يدرمان

 باشد.   يم ليمناسب قابل تعد يآموزش

كنندگان ب  بخو    مطالع  نشان داد ك  مراجع  نيا نيچن ه 

و  يكاردرموان  نينسبت بو  موراجع   ياحسا  بهتر يوتراپيزيف

بو  درمانگواه    نيداشوتند. اموا احسوا  موراجع     يدرموان  گفتار

 نيب  ا ديامر شا نينداشت. ا يتفاوت يو گفتاردرمان يكاردرمان

  بخوو مووارانيب يجلسووات درمووان باشوود كوو  معموووالً ليوودل

كو    ييجوا  نآباشد و از  يم گريتر از دو بخ  د ك  يوتراپيزيف

 يدر ط يو گفتادرمان يكاردرمان يها بخ  مارانيب يدرمان  يت

م بور ب  تعامل با تعداد  ماريعوض شده و ب روند درمان مكرراً

تواند بور احسوا     يامر م نيباشد. ا يم انياز دانش و يادتريز

فووق   يهوا  بخو   در انينسبت بو  حضوور دانشو و    مارانيب

 گذار باشد. ريتاث

است  يمارانيمطالع  مربوط ب  ب نيمطالع : ا يها تيمحدود

 ديموافقت نموده بودنود كو  شوا    انيبا حضور دانش و ك  اكثراً

در  نيچنو  . هو  ديرا مطرح نما ديمثبت در نتا يرياحتماو سوگ

 ريو نظ يها از نظر امكانات درمانگاه يها يژگيو ريمطالع  تاث نيا

 ينسووانا يرويوون اتيخصوصوو زات،يووت ه ،يكوويزيف يفضووا

 دانشو و بور احسوا  و    اسوتاد و  طيها از جمل  شرا درمانگاه

توانود   يقرار نگرفت  است، كو  مو   يمورد بررس مارانينگرش ب

 باشد. ن يزم نيدر ا تر  يب يها موضو  پژوه 

برداشت نمود ك   نيتوان چن يمطالع  م نيا دياز م مو  نتا

و  ياصوو اخالقو  تيحضور دانش و، رعا از ماريمطلع نمودن ب

توور  تعووداد كوو  موواران،يب يخصوصوو  يحفووح حوور نيچنوو هوو 

 يآموزشو  طيمحو   واد يسوتاد در ا حضور فعواو ا  ان،يدانش و

  يدارد و سوبب افوزا   يمطلوب و مناسب نق  مهمو  يدرمان

 .گردد يم مارانيب تيرضا و يراحت

 

 تشكر و قدردانی
 سمنان و يدانشگاه علوم پزشك يمال تيمطالع  با حما نيا

دانشگاه ان ام شوده اسوت. از    نيا يبخش توان يها در درمانگاه

از  نيچنو  هو   مطالع  شركت نمودنود و  نيك  در ا يمارانيب  يكل

 . يرا دار يقدردان مراكز كماو تشكر و نيكاركنان ا
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Introduction: Patients are cornerstone of medical student teaching. Patients´ satisfaction increases their 

participation and improves the educational process. In this account, the aim of this study was to assess 

patients´ attitude and feeling toward the presence of rehabilitation students in educational clinics of Semnan 

University of Medical Sciences. 

Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 291 patients who 

referred to educational rehabilitation clinics of Semnan University of Medical Sciences during 2014-2015. 

The data was gathered by using a questionnaire with 17 items. 

Results: Mean score of patients’ feeling toward presence of medical students was 3.85out of 5 total 

scores. Overall, 85% of patients were relaxed during history taking, examination and treatment by students. 

Considerably, there was a significant statistical difference between mean and standard deviation of the 

patients´ feeling who were informed about presence of students (3.92±0.55) and those who were not 

informed. (3.60±0.84) (p=0.002).  

Conclusion: In general, patients felt comfortable about presence of rehabilitation students during history 

taking, examination and treatment. Patient Satisfaction will be increased by being aware of student's 

presence, reducing the number of students and keeping patients ´privacy. 

 

Keywords: Attitude, patients’ feeling, rehabilitation students, clinical education. 
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