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علوم  انیدانشجو یسازآماده مار،یب یمنیا بهبود ریموجود در مسمسائل  نیدر باست.  های جهانیدغدغهاز  ایمنی بیمار مقدمه:

 ،برخوردار است یشتریب تیکار در اتاق عمل از حساس تیماه لیبه دل ماریب یمنیموضوع ا برخوردار است. شایانی تیاز اهم یپزشک

طالعه با این م، لذا ردیمورد توجه قرار گ این واحددر  دیاست که با یامسئله نیترافراد مهم و عملکرد نگرش یو ارتقا رییتغ نیبنابرا

 شد.  انجام ماریب یمنیانسبت به  اتاق عمل یتکنولوژ انیدانشجو ینیبر نگرش و عملکرد بال مجازی آموزش ریتاثهدف تعیین 

نفر از دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل دانشگاه   84گیری سرشماری و با مشارکت پژوهش از نوع شبه تجربی به روش نمونهروش کار: 

معیارهای ورود به پژوهش شامل رضایت دانشجویان مبنی بر شرکت در مطالعه، دسترسی  انجام شد. 8934ایران در سال علوم پزشکی 

گذراندن حداقل یک ترم کارآموزی در اتاق عمل بود  ی وآموزش مجاز یمحتوا افتیدرهای اجتماعی جهت به فضای مجازی و شبکه

ید.  نمره نگرش و عملکرد خروج از مطالعه لحاظ گرد یمه و درخواست فرد براکامل پرسشنا یلخروج شامل عدم تکم یارهایو مع

و چک لیست محقق ساخته با ضریب  48/0بالینی دانشجویان قبل و بعد از آموزش با استفاده از پرسشنامه اقتباسی با آلفای کرونباخ 

کمتر داری استفاده شد. سطح معنی 81نسخه  SPSS افزارها از آزمون تی زوجی توسط نرمگیری و جهت آنالیز دادهاندازه 44/0کاپا 

  در نظرگرفته شد. 00/0از 

قبل از مداخله میانگین و انحراف معیار نمرات نگرش و عملکرد بالینی . پسر بودند زیاز افراد ن %1/93از افراد دختر و  %8/10 ها:یافته

 نتایج رسید. 10/14 ±80/ 09و  03/18±34/3بود که بعد از مداخله به  بر مبنای صد 43/08 ± 08/48و 00/01±80/88به ترتیب 

 موزشیآ مداخله از بعد و قبل عمل اتاق تکنولوژی دانشجویان بیمار ایمنی به نسبت نگرش نمره بین که داد نشان زوجی تی آزمون

 آن دهندهنشان نگرش نمره برای %30 اطمینان فاصله با 48/8 اثر اندازه همچنین(. P<0/001)دارد وجود آماری دارمعنی اختالف

ها نشان داد که بین نمره نگرش و عملکرد بالینی قبل و بعد از است نتایج تحلیل داده داشته زیادی بسیار تاثیر آموزش که است

 .  (p<008/0وجود داشت ) یدار آماریاختالف معنمداخله 

بیمارستان جهت ارتقای نگرش و عملکرد بالینی کارکنان اتاق عمل و همچنین نهادینه نتایج این مطالعه به مدیران گیری: یجهنت

 کند.بار کمک میکردن جوّ ایمن و ارتقای کیفیت ارائه خدمات و کاهش حوادث زیان
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