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  پيام وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

چالش روزگار پرسسات آموزشي در ؤمآموزشي، ضرورت استمرار حيات  –علميهاي تنوع، تمركز و تمايز در محيط
ركت ما در هايي است كه بايد چراغ راه حآموختهاست. در چنين شرايطي وظيفه همه ما استفاده حداكثري از درس

يشرفت به منظور پرورش نسلي توانمند، با يادگيري و پ -مسير شكوفايي آموزشي و ايجاد محيطي سرشار از ياددهي
انشاط را براي اي رو به پيشرفت و بادراك حداكثري از جامعه و مشكالت آنها باشد. نسل آينده بايد بتواند جامعه

حران كرونا بينده در عرصه جهاني بسازد. لذا بايد در ادامه تحول سالمت و آموزش، از آنچه در هاي آخود و نسل
تر با ريعساي نمود براي حركت براي مملكت ايجاد شده است، در جهت تمايز و ارتقاء كمك گرفت و اين را بهانه

اي گونه ا ملموس شده و آن را بهها و درك سريع و مديريت تغيير كه در اين شرايط براي همه مكاهش پيچيدگي
  ايم.ناخواسته آزموده

زشكي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ مجازي همايش امسال براي اولين بار در كشور به صورت كامالً
 ameeيش المللي مشابه خود كه هماسازي اين همايش زودتر از واقعه بينگردد. جالب آن كه مجازيبرگزار مي

  شود؛ در حال وقوع است.ريور ماه امسال برگزار مياست و در شه
 و اميد حفظ يبرا تالش اهميت آن از بيشتر شايد بلكه است، همايش محتواي ارايه و برگزاري تنها نه كار اين ارزش
  است. يقبل دستاوردهاي حفظ ضمن شرايط، با خود دادن تطبيق براي پزشكي علوم آموزش نظام قابليت دادن نشان

نشجويي يكمين همايش ملّي آموزش پزشكي كه همزمان با سيزدهمين جشنواره مطهري و دومين جشنواره دابيست و 
شود . توصيه ميهاي ناب براي بحث و تبادل نظر در اين موارد استشود، يكي از فرصتهاي نوآورانه برگزار ميايده

ا اشتراك باي نوين در سطحي چنين گسترده و گيري از شرايط موجود براي تجربهتا همه همكاران عزيزم با بهره
ه ذاتي تجربيات گرانقدر خود در هموارسازي سريع و قدرتمند هرچه بيشتر مقوله آموزش كه اصل اساسي و فلسف

رامي به بهبود گها است، بيش از پيش كوشا باشند. اميدوارم دستاوردهاي ارزشمند شما اساتيد و دانشجويان دانشگاه
  شور خصوصا در شرايط خاص فعلي كمك كند.وضعيت آموزشي ك

  

  دكتر سعيد نمكي
  وزير
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 پيام معاون محترم آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي از شروع برنامه تحول نظام آموزش عالي سالمت كه در قالب بسته

رفته است، گهاي علوم پزشكي در سراسر كشور قرار اي معاونت آموزشي و دانشگاهاقدامات توسعهتدوين و سرلوحه 
هاي بالقوه براي تحقق، مرحله ها و تواناييها با شناسايي ظرفيتگذرد. در اين مدت در دانشگاهسال مي 5حدود 

كارهاي عملي براي نتشار مباني نظري و تدوين راهها در سطح كشور با بسيج توان آكادميك در توليد و ااستقرار بسته
ايج با تجربه هاي مرتبط و پايش نتها به قوت انجام يافته است. ساز و كار مديريت فعاليترسيدن به اهداف بسته

 اي كه مجموعههاي همه جانبهود يافته است. اكنون انتظار است با تكيه بر حمايتتوسعه و بهب سنگ اين دوره،گران
ها هايي كه از همكاري دانشگاهآورد و با ظرفيتعمل ميوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از اين برنامه به

زديك نسازي و همكاري در كالن مناطق شكل گرفته است، دستاوردهاي اين طرح به اشتراك گذاشته شود و شبكه
 بگيرد.هاي كشور شكل هاي مشترك در ميان دانشگاهحول ماموريت

دهد تا مندان قرار مينظران و عالقههمايش كشوري آموزش علوم پزشكي جايگاه و مجالي مناسب در اختيار صاحب
ها و حل اين ها براي يافتن راه حلافزايي تالشانديشي، تبادل تجارب، شناسايي مشكالت مشترك، همامكان هم

يد است اين همايش به المللي اماي و بينشركت كنندگان منطقهمشكالت فراهم گردد. از طرفي با توجه به استقبال 
تواند به كسب مرجعيت علمي در منطقه و جهان كمك المللي بدل گردد كه مياي و بينهاي منطقهمحلي براي رايزني

  شاياني نمايد.
ين هري و دومسيزدهمين جشنواره كشوري شهيد مطبيست و يكمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي، اميدوارم 

هاي اعضاي محترم هاي نوآورانه، بستر مناسبي را براي عرضه، ارزيابي و ارج نهادن به تالشجشنواره دانشجويي ايده
  ن دارند.هيئت علمي و دانشجويان عزيزي باشد كه دل در گرو ارتقاي كيفيت آموزش علوم پزشكي در ميهن عزيزما

  دبيرخانه همايش تشكر و قدرداني مي نمايم.از تالش همه همكاران و دست اندركاران در 
  

  
  

  ست                دكتر علي اكبر حقدو
 رييس همايش و معاون آموزشي وزير
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 پيام رييس محترم مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
ــته هما يدر ط ــور يها شيدو دهه گذش ــك يكش ــور عز يآموزش پزش و  نيتر از بزرگ يكيبه  رانيا زمانيدر كش
 ليدكشور تب  يكنشگران و تالشگران عرصه آموزش پزشك      عادگاهيجهان و م يآموزش پزشك  يدادهايرو نيترمنظم

 ييواهبا حال و  يپزشك موزشآ يكشور شيهما نيكميو  ستيكرونا، ب يماريب يجهان يدميشده است. به واسطه اپ
قالب   فاوت و در  جاز   يمت مام گز  اني گردد. در م يبرگزار م يكامال م ما  نيا يبرگزار يرو برا شيپ يها  نه يت  شيه

ه بر برگزار گردد. عالو تيفيو ك تيكم و كاســت و بدون هر گونه خدشــه در كم يب شيبر آن شــد كه هما ميتصــم
 شيهما ،يموضـوعات حوزه آموزش پزشـك   نيو به روز تر نيانتقال مهمتر يادر راسـت  شيهما نيا ييارزش محتوا

ــتيب ــيتوان رزما يرا م كميو  س ــاختيز يها ياز توانمند نانياطم يبرا يش ــال يآموزش عال ينديو فرا يرس مت س
  و پرمخاطب دانست.   دهيچيپ يداديرو يكشور جهت برگزار

مزمان هزاران هگردد و امكان اســـتفاده  يبرگزار م يطور موازه ب نوعمنحصـــر به فرد ده ها برنامه مت داديرو نيدر ا
و  بدايبتواند به اهداف خود دســت  شيهما نيكه ا ميواثق دار ديمخاطب از ســراســر كشــور برقرار شــده اســت. ام

  كشور رقم زند. ينظام آموزش پزشك يو موفق را برا ديجد ياتجربه
  
  

  شهرام يزدانيدكتر 
  آموزش علوم پزشكي مركز مطالعات و توسعهرييس 
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  اركان بيست و يكمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي 
  و سيزدهمين جشنواره كشوري شهيد مطهري

  و دومين جشنواره دانشجويي ايده هاي نوآورانه آموزشي
  

  علي اكبر حقدوست: رييس همايش، جشنواره شهيد مطهري و جشنواره ايده هاي نوآورانه
  مطهري و جشنواره ايده هاي نوآورانهدببر همايش، جشنواره شهيد : عظيم ميرزازاده

  نويد محمدي: دبير علمي همايش
  اميراحمد اخوان: دبير اجرايي همايش، جشنواره شهيد مطهري و جشنواره ايده هاي نوآورانه

  پارسا پناهي: دبير علمي جشنواره ايده هاي نوآورانه
  

  بيست و يكمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي اعضاي كميته علمي
  ترتيب حروف الفبا) (به

  
  سليمان احمدي
  محسن اعرابي

 اميرحسين اكبرزاده

  فواد ايرانمنش
  ليال بذرافكن
  شعله بيگدلي
  الهام بوشهري

  اميرحسين جهانشير
  محمد جباري
   محمد جليلي
   علي حائري

  سيد جليل حسيني
  فخرالسادات حسيني

   فريبا حقاني
   آبتين حيدرزاده

  عبداهللا خرمي ماركاني
   دهقان خليليمريم 

  حبيب اله رضايي
  يداهللا زارع زاده
   جواد سرآباداني

  سيد كامران سلطاني عربشاهي
  آريا شفق شوقي فرنگيس

  رضا غفاري
  چهر طباطبايي محبوبه

  جواد كجوري
 مونقي كريمي حسين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  فاطمه كشميري
  مهرجردي كالنتر ابراهيم

  كوهستاني حميدرضا
  رقيه گندمكار

  محمدي نويد
   ريتا مجتهدزاده

  ميرزازاده عظيم
  صديقه نجفي پور

  سيد مجتبي ياسيني اردكاني
  فرد محمدرضا يزدانخواه

   يزداني شهرام
  يماني نيكو
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  هيئت داوران سيزدهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري
  (به ترتيب حروف الفبا)

  
 رضوي اعتضاد محمد

  الهام بوشهري
  عليرضا خوشدل 
  محمدرضا دهنويه
  عبداهللا رفيعي
  جواد سرآباداني

  
 
 

  مصباح شمس 
  محمدرضا شكيبي
  احمد عليخاني
  آيين محمدي 
  نويد محمدي 

  محمدرضا محمدي فالح
 

  سيد فرزين ميرچراغي 
  عظيم ميرزازاده 
  فريد نجفي
  اردكاني سيد مجتبي ياسيني
  نيكو يماني

  كشوري آموزش علوم پزشكيداوران خالصه مقاالت فارسي و انگليسي بيست و يكمين همايش 
  (به ترتيب حروف الفبا)

  

  شهناز كريمي  آزاده روح االميني  مريم آويژگان
  زهرا كريميان  فاطمه رنجبر   حبيبه احمدي پور

  فرحنازكمالي  ربابه زروج حسيني ياخوت يممر
  محمود كهن  سكينه سبزواري بتول  اقبالي

  نوشين كهن  ويدا سپاهي  اكبرزاده يبرزفر
  رضا الري پور عليرضا سيما  فارمد اكبريسميه 

  سيامك محبي ماريا شاطر جاللي  معصومه ايماني پور
  الهه ملكان راد ساره خاتون شاكريان  علي اصغر حيات
  كامران ميرزايي مهسا شكور  پيغام حيدرپور

  زهره سادات ميرمقتدايي محبوبه طباطبايي چهر  عبداهللا خرمي ماركاني
 نوابي نسرين ماهدخت طاهري معصومه خيرخواه

 فاطمه كشميري سميره عابديني مرضيه دشتي

  عصمت نوحي محمدرضا عبدالملكي عليرضا دهدشتي
  صديقه نجفي پور  آرزو فرج پور  محمودرضا دهقاني

  محمد مسعود وكيلي  خديجه فرخ فال افسانه دهناد
 زريچهر وكيلي مريم قائمي اميري حبيب اهللا رضايي

 افسانه يخ فروشها  نسترن قطبي ريتا رضايي

 محمدرضا يزدانخواه فرد علي كبير ييرضا يسيع
 

  سيزدهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري داوران
  (به ترتيب حروف الفبا)

  

 حسين كريمي مونقي رضا دهنويه  سليمان احمدي

 فاطمه كشميري سولماز زارع  رضا اسدي 
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  كوهستانيحميدرضا   مجيد زارع بيدكي اطهر اميد
  رقيه گندمكار  يداهللا زارع زاده  ميترا اميني
 ريتا مجتهدزاده  جواد سرآباداني  ليال بذرافكن

  آيين محمدي  مهدي سياح برگرد  الهام بوشهري
 مژگان محمدي مهر  علي شبستاني منفرد  شعله بيگدلي

  عباس مكارم  فروزان شكوه  فرين تاتاري
  ممتازمنشنادر  امير صادقي  علي جعفريان
  محمدرضا منصوريان مهستي عليزاده محمد جليلي

  سيد فرزين ميرچراغي مريم عليزاده غالمرضا حسن زاده
  فخرالسادات ميرحسيني رضا غفاري محمد حسين زاده

  سيد مجتبي ياسيني اردكاني سعيده غفاري فر  فريبا حقاني
  نيكو يماني آرام فيضي محبوبه خباز مافي نژاد

   جواد كجوري دادگرانايده 

  هاي نوآورانه آموزشيداوران دومين جشنواره دانشجويي ايده
  )الفبا حروف ترتيب به(

  
  فريبا عسگري  راضيه خسروراد  زهرا آموزشي
  خديجه فرخ فال  نسرين خواجه علي  رسول اسالمي
  علي قرباني  زهره خوش گفتار  كاوه اسالمي
  قنواتيشيرين   محمد دادگستر نيا  مريم اعال

  نسيم قشالقي آذر  سميه دالوري  مريم اكبري الكه
  آزاده كردستاني مقدم  سعيده دريازاده  محمدرضا اندرواژ

  مريم كرباسي مطلق  مصطفي دهقاني پور  زهرا ايازي
  نرجس كاظمي  آفاق زارعي  سميه بساك
  مجيد كاظمي  ساناز زرگر باالي جمع  ليلي بريم نژاد
  سليمه گوهري نژاد  افروزداريوش رخ   نصرت بهرامي
  اكرم گازراني  علي رحماني  افسانه پاكدامن
  مهرناز گرانمايه  مريم رواني پور  آرش پوالدي

  فيروزه مجيدي  سكينه سبزواري  منصوره تقوي نيا
  يحيي محمدي  عليرضا شهرياري  ليال جاناني

  ليال نعيمي  يحيي صفري  سپيده جمشيديان
  رقيه نظري   نرگس صالحي  مريم حسيني ابرده
  زهره وفادار   شهنام صديق معروفي  امين حسيني شاوون
  محمدرضا يوسفي  سميه عليزاده  ربابه زروج حسيني
 روح ا... عسگري  هنگامه حبيبي
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  هيئت داوران دومين جشنواره دانشجويي ايده هاي نوآورانه آموزشي 
  (به ترتيب حروف الفبا)

  

  پوستر  ارايه شفاهي
  بدر يفرهاد رمضان  سعيده غفاري فر علي اردكاني
 روزرخ ايپور  آرام فيضي  ميترا اميني

  سولماز زارع  نادر ممتازمنش  ايده دادگران

 جواد سرآباداني  اردكاني سيد مجتبي ياسيني  سميه دالوري

 

  هيئت داوران پايان نامه هاي آموزش پزشكي
  (به ترتيب حروف الفبا)

  كارشناسي ارشد   دكترا 
  حبيب اله رضايي  جواد حاتمي 
  محمدرضا عبدالملكي  يداهللا زارع زاده

  فاطمه كشميري  مسعود فالحي خشكنابي
  نوشين كهن  مصطفي قادري 

    حسين كريمي مونقي
  
  

  هاي نوآورانه هاي شهيد مطهري و دانشجويي ايدهكميته برگزاري همايش، جشنواره
  )الفبا حروف ترتيب به(

 
  رضا الري پور  نسرين روزبهاني  الهام بوشهري
  نويد محمدي  شهرزاد سراواني  شعله بيگدلي
  محمدرضا منصوريان  فروزان شكوه  پارسا پناهي
  فرشيد منجمي  فرنگيس شوقي شفق آريا  محمد جباري

  عظيم ميرزازاده  مريم عليزاده  فخرالسادات حسيني
  سميه نوري حكمت  نواز عمادي  محمد حسين زاده

  مهرداد هروي  نويد فهيمي  مافي نژادمحبوبه خباز 
    علي كبير  مرضيه دشتي

      

  هاي نوآورانه هاي شهيد مطهري و دانشجويي ايدهكميته فناوري اطالعات همايش، جشنواره
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  ينيبال آموزش
  
  

 بخش در »يمحورمسئله« هيپا بر يصبحگاه گزارش ياجرا

 يپزشك انيدانشجو يبرا يروانپزشك
 زيتبر. پ. دانشگاه ع - ميقد يزچيهر دهيسپ

 و است بالين بر آموزش براي خوبي محل صبحگاهي گزارش :مقدمه
 رژانسياو و ابتدايي درمان و تشخيص روند و باليني استدالل دتوانمي

 باليني يهابخش صبحگاهي گزارش در سنتي طوربه. دهد آموزش را

 ار بيماران كشيك كارورز دارند، حضور دستياران و دانشجويان همه كه
 درستي استاد و دهدمي گزارش را شده انجام اقدامات و كندمي معرفي

 بخش در يا و كندمي بررسي را شده انجام اقدامات و تشخيص

 ناي در. است واقعي بيمار تشخيصي مصاحبه يك با همراه روانپزشكي
 شوندمين درگير دارند، كمي باليني اطالعات كه كارآموزان اغلب روش

 نظرمورد صبحگاهي گزارش جلسه طراحي. باشندمي گرنظاره فقط و

 خصوصبه و دانشجويان و باشد متفاوت ديگر جلسات با كه بود

 سئلهم حل بر مبتني روش در امكان ناي .نمايد گيررد بيشتر را كارآموزان

 فتيا روانپزشكي صبحگاهي گزارش براي الگويي ولي بود پذيرامكان

  .نشد
 بوردوايت در معمول روش مانند ابتدا روش ناي در اجرا: روش

 شرح خالصه و اصلي شكايت نام، ذكر بدون دموگرافيك مشخصات

 شكايت استاد .شودمي ليست تابلو بر بستري دليل و باليني عالئم و حال

 مشترك گذشته شب مراجعين و بيماران از بيشتري تعداد در كه اصلي

 براي را اهميت پر يا و جالب مورد يك اصلي شكايت يك يا و بود

 دانشجويان كه خواهدمي دانشجويان از استاد. نمايدمي انتخاب بررسي

 عنوان بستري علت و اصلي شكايت بر اساس را اصلي مشكل مختلف

 و علل سپس .گرددمي مشخص استاد مشورت با اصلي مشكل و كنند
 افكار بارش صورت به مشكل با مرتبط مختلف افتراقي يهاتشخيص

 ندتوانمي دانشجويان .شودمي آورده تابلو روي بر دانشجويان طرف از

 هاستفاد دادن پاسخ براي همراه گوشي نترنتاي و همديگر با مشورت از
 يهاتشخيص تعداد استاد طرف از نكته يك يادآوري است ممكن. كنند

 نيز استاد دانشجويان اظهارنظر اتمام از پس .شود مطرح بيشتري

 هاينك از پس كندمي عنوان را افتراقي تشخيص چندين نياز درصورت
 شده هآورد افتراقي يهاتشخيص تمام تقريبا كه دهدمي تشخيص استاد

 شرايط به توجه با يك به يك افتراقي يهاتشخيص درستي است،

 رسيدن رايب الزم پاراكلينيكي و باليني اقدامات و شودمي بررسي بيماران

 همچنين .شودمي بررسي نياز مورد درماني اقدامات و اصلي تشخيص به

 نيا -Problem Solving-  مسئله حل مهارت با كارناي شباهت توضيح با
 عنوان استاد توسط است، زندگي مهم مهارت يك كه نيز مهارت

 بدون كتبي و شفاهي صورت به دانشجويان از نظرسنجي. گرددمي

  . شد انجام نام نوشتن

 دمفي و داشت تازگي روش ناي دانشجويان درصد 80 نظر از :هايافته
 سياريب براي بود جمع شانحواس آخر تا كه كردندمي اظهار اغلب. بود

 رد مسئله حل براي روش ناي از استفاده« و گوشي نترنتاي از استفاده
  . »بود جالب افكار بارش و زندگي امور

 در همسئل حل بر اساس يادگيري روش از استفاده :گيرينتيجهو بحث 

 ار دانشجويان بيشتر دتوانمي دانشجويان نظر از صبحگاهي گزارش
 و مختلف مسائل حل و شناخت قبال در را آنان نگرش و كند درگير
 .بخشد بهبود نقادانه تفكر

  
 

 يانتقاد تفكر به شيگرا بر ينيبال نگيفيدبر تأثير يبررس
 يپرستار انيدانشجو

 ،فسا. پ. دانشگاه ع  -يآباد هيفوز ،دانشگاه ع. پ. فسا  -يميكر شهناز
 ،فسا. پ. دانشگاه ع - يمراد زهرا ،اصفهان. پ. دانشگاه ع  -يمحمد اكرم
  اصفهان. پ. دانشگاه ع  -يباقر ميمر

 مهارتي عنوانبه پرستاري عمل و آموزش در انتقادي تفكر :مقدمه

 هب منجر آن كارگيريبه كه باشدمي پرستاري حرفه توسعه در ضروري
 تخدما ارائه توانايي و كيفيت قضاوت، مسئله، حل يهامهارت بهبود
 از توانمي و است كنترل قابل فرايندي تفكر ناي .شودمي باليني

 ناي در. نمود استفاده آن توسعه جهت آموزشي متنوع هاياستراتژي
 گزارش) دبريفينگ( از استفاده آموزشي، يهاروش از يكي زمينه

 در يادگيري و تدريس جهت مهمي استراتژي كه است باليني تجارب

 به منجر باليني تجارب گزارش. باشدمي سالمت از مراقبت يهاحرفه

 بايد ربيم ابتدا در. شودمي بيمار از مراقبت كيفيت و هامهارت ودببه

 ينب و كرده تعيين فراگيران با بحث شروع به منظور را ييهااولويت

 در. يدنما جاداي تعادل فراگيران طرف از شده گرفته در نظر يهااولويت
 و كرده هدايت و راهنمايي را يكديگر بايستي گروه اعضاي شيوه ناي

 از حاكي تمطالعا از تعدادي. باشدمي گرتسهيل عنوانبه مربي نقش

 در ينيبال حوادث دبريفينگ يهاشيوه از استفاده با احيا نتايج پيشرفت

 دبريفينگ. باشندمي ويژه مراقبت يهابخش و اورژانس يهابخش
 با. كند همفرا را دانشجويان باليني مهارت و دانش ادغام زمينه دتوانمي

 گروه دانشجويان در انتقادي تفكر يهامهارت پرورش لزوم به توجه

 ار،بيم با مواجهه در مناسب عملكرد و گيريتصميم جهت پزشكي علوم

 دبريفينگ روش به آموزش تأثير بررسي هدف پژوهشيبا كه شديم آنبر

 معلو دانشگاه پرستاري دانشجويان انتقادي تفكر به گرايش بر باليني
  .دهيم انجام 1397 سال در فساء پزشكي
 پرستاري 5 ترم دانشجويان از نفر 48 مطالعه، ناي در اجرا: روش

 1397 تحصيلي دوم سالنيم در فساء مامايي و پرستاري دانشكده

 وهگر 8 به تصادفي طوربه دانشجويان. شدند انتخاب سرشماري روشبه

  .باشندمي كنترل گروه 4 و مداخله آن گروه 4 كه شدند تقسيم
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 به گرايش پرسشنامه از انتقادي تفكر به گرايش ميزان سنجش منظوربه

 قياسم با سؤالي 75 پرسشنامه ناي .شد استفاده كاليفرنيا انتقادي تفكر

 نمره حداقل اساس، ناي بر است، مخالف كامالً تا موافق كامالً از ليكرت

 اجراي از پس. است 420 حداكثر و 70 آزمون ناي از شده كسب

 و اخلهمد گروه براي ماه 2 مدت به هفته در روز 2 مداخله ،آزمونپيش
 دهيگزارش بر اساس آموزشي شيوه اول گروه 4 در. شد اجرا كنترل

 انزج يتأمل مدل گرنشان تسؤاال با خطير يهاموقعيت از باليني تجارب

 اب همراه روتين صورت به تدريس روش دوم گروه 4 در. شد هدايت
 گروه 8 درسي محتواي. شد ارائه مربي باليني يهاكنفرانس و توضيحات

 ايشگر پرسشنامه از مداخله اجراي از قبل ترتيببدين. بود همگون

 مجددا ه،مداخل دوره هر پايان از پس و شد استفاده كاليفرنيا انتقادي تفكر

 گرديد، تكميل دانشجويان توسط انتقادي تفكر به گرايش پرسشنامه

  .شد انجام SPSS18  افزارنرم از استفاده با هاداده تحليل سپس
 37/21 مورد گروه در دانشجويان سني ميانگين مطالعه ناي در :هايافته

 گروه در. باشدمي سال 12/21 كنترل گروه سني ميانگين و بوده سال

 فرن 11 كنترل گروه در. بودند آقا نفر 12 و خانم نفر 12 تعداد مورد

 نميانگي كه داد نشان زوجي t آزمون. داشتند حضور آقا نفر 13 و خانم
 فاختال مداخله از بعد و قبل دانشجويان انتقادي تفكر به گرايش نمره

 نمرات بين كه داد نشان مستقل تي آزمون. )>05/0P( داشت معنادار

 و مورد گروه دو در مداخله از بعد دانشجويان انتقادي تفكر به گرايش
 تفكر به گرايش ميزان و) >05/0P( داشت وجود معنادار تفاوت كنترل

  .است يافته افزايش مورد گروه در انتقادي
 تدريس نوين يهاروش كارگيريهب حاضر مطالعه :گيرينتيجهبحث و 

 در دانشجو مشاركت و فعال يادگيري با همراه كه باليني آموزش در

 فينگدبري از استفاده. كندمي توصيه را است يادگيري-ياددهي فرايند
 .باشد دانشجويان در نقاد تفكر و تأمل توسعه ساززمينه دتوانمي

   
 

 علوم دانشگاه نترناي انيدانشجو ستهيز تجارب نييتب

 دانشجومحور يكردهايرو يريكارگهب از مازندران يپزشك

  خانواده پزشك يكارورز در
. عدانشگاه  - يمردانشاه رضايعل، مازندران. پ. دانشگاه ع -ياعراب محسن

 -يحيذب عاطفه، مازندران. پ. دانشگاه ع -يغفار محمد، مازندران. پ

 مازندران. پ. دانشگاه ع -يآباديعل يميكر پرستو، ايران .پ. دانشگاه ع

 در را زيادي توجه نگرجامعه پزشكي آموزش الگوي امروزه مقدمه:

 ناي اهميت .است نموده جلب خود به پزشكي علوم مختلف حيطه
 دانشجويان ناي زيرا باشدمي ترپررنگ عمومي پزشكي مقطع در مسئله

 قالب در اكثرا تحصيل، ادامه عدم درصورت و التحصيليفارغ از بعد

 يهامطب و بهداشتي مراكز خانواده، پزشك اورژانس، پزشك
 داده نشان نيز مطالعات .داد خواهند ادامه خود هايفعاليت به خصوصي

 اندكرده گزارش را پزشكي مشكل يك كه كساني ٪0,7 ايران در كه است

 مراجعه جهت التزامي افراد ناي بيشتر و اندنموده مراجعه بيمارستان به

 يهاروش ينترمهم از يكي راستا در اين .اندداشتهن بيمارستان به
 سالمت خدمات از مردم آحاد عادالنه منديبهره و دسترسي افزايش

 كسب مورد در نگراني همواره حالناي با .باشدمي خانواده پزشك برنامه

 پزشك عنوانبه خدمت ارائه براي جوان عمومي پزشكان آمادگي

 يهاروش كارگيريهب و طراحي راستا در اين .استداشتهوجود خانواده
 امكان حد تا آموزشي اتتأثير رساندن حداكثر به در آموزشي مناسب

 از دانشجويان تجربيات بررسي لذا. شتافت خواهد ما ياري به جامع

 را ما آن آموزشي مناسب يهاروش و آموزشي دوره ناي معايب و مزايا
 ياري موجود نواقص رفع و آن مطلوب اتتأثير رساندن حداكثر به در

  .داد خواهد
 مركز تجهيز و اندازيراه طراحي، از پس مطالعه در اين اجرا: روش

 كارگيريهب با خانواده پزشك كارورزي جهت اختصاصي آموزشي

 روتيشنصورت به خانواده پزشك دوره آموزشي، طراحي اصول

 تعناي با ويزيت و راند برگزاري دوره در اين. گرديد برگزار ماههيك
 و ويزيت را بيمار مستقل دانشجو هر كه بود دانشجومحور رويكرد به

 تتح را آنها دوربين طريق از مستقل اتاقي در استاد و نمودمي مديريت
 روش. دادمي ارائه بازخورد و مداخله نياز درصورت و دادمي قرار نظر

 ،Case برمبتني گروهي بحث صورت به نيز تئوري كالس در تدريس
Role modeling تدريس در. بود آموزشي هايكالبژورنال ارائه و 
Role modeling، و شدمي دارعهده را بيمار نقش دانشجويان از يكي 

 به هم با وي معالج پزشك عنوانبه را خود نظرات دانشجويان ساير

 و گرتسهيل نقش استاد بحث در اين .گذاشتندمي بحث و اشتراك
 .نمودمي راهنمايي و مداخله نياز موارد در و داشت را بحث كنندههدايت

 زن به مربوط يهامراقب نظير مواردي دانشجويانRole modeling با

 خون رفشا داراي بيمار ديابتي، بيمار سالمند، بيماران كودكان، باردار،

 جربياتت بررسي و دوره ارزشيابي جهت. كردندمي تمرين را. .. و باال

 با دوره انتهاي در پديدارشناسي رويكرد كارگيريهب با دانشجويان

 آناليز گيريكارهب با هاداده. گرديد شفاهي و كتبي مصاحبه فراگيران

  .گرديد تحليل محتوا
 نظير كلماتي بردن كارهب با آنها اغلب كه داد نشان هايافته :هايافته

 "نفس به اعتماد ءارتقا"و "پزشكي واقعي حس ايجاد"، "بودن كاربردي"
 حالناي با. دانداشته اعالم مذكور فرايند اجراي از را خود رضايت

 مدت طول شدن طوالني و فرايند بهتر اجراي جهت پيشنهاداتي تعدادي

 13 در فراگيران تجربيات لذا. اندداشته دوره بودن مفيد به دليل آن

 يادگيري بيماران، مديريت مهارت ءارتقا نويسي،نسخه تقويت( تمساب

 اعتماد جاداي ارتباطي، مهارت ءارتقا آموزشي، هايگايدالين و هاسامانه

 بيماري، شايع الگوهاي و فرهنگي يهاتفاوت با آشنايي نفس،به

 و آموزشي ريزيبرنامه مناسب، آموزشي و تدريس روش گيريكارهب
 نيازهاي با متناسب يادگيري، فضاي و جو بودن مناسب مناسب، زماني

 واقعي، معناي به پزشكي تمرين بودن، كاربردي نده،يآ شغلي
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 يهاتوانمندي و هامهارت ءارتقا( تم 3 و )آموزش بودن محورجامعه
 برنامه كلي مطلوبيت و اجرا و طراحي )بودن مناسب عمومي، پزشك

  .شد داده قرار
 بوده مهبرنا ناي بودن مفيد از حاكي مطالعه نتايج :گيرينتيجه و بحث

 كه داد نشان نيز 2015 سال در همكاران و Turkeshi مطالعه. است

 و داد بهبود را دانشجويان قبلي يادگيري خانواده پزشك كارورزي
 مزمن و حاد شرايط با برخورد نحوه مورد در فردي به منحصر يادگيري

 حل يهامهارت و ارتباطات بيماري، از پيشگيري سالمت، حفظ شايع،

 زا حاكي نيز كرمانشاه در همكاران و رشادت مطالعه .داد ارائه مسئله
 اولويت در نگرجامعه پزشكي آموزش مراكز تقويت بر دكيأت و مطلوبيت

 طراحي تا شودمي پيشنهاد لذا. است داشته آموزشي هايگذاريسياست

 به تعناي با دانشجومحور و محورجامعه يهابرنامه چنين اجراي و

 . باشد آموزشي مناسب يهاروش گيريكارهب و يادگيري اصول

  
  

 انيدانشجو ينيبال يهامهارت بر ايحرفهبين آموزش تأثير

 سال در بوشهر يپزشك علوم دانشگاه يپرستار و يپزشك

1398 
دانشگاه   -فرخيمشا نينگ، بوشهر. پ. دانشگاه ع  -فردزدانخواهي محمدرضا

 بوشهر. پ. دانشگاه ع  -يپوالد شهناز، بوشهر. پ. ع

 و پزشكي حرفه ضروريات از باليني اقدامات انجام در مهارت مقدمه:
 در استرس بروز موجب باليني يهامهارت كسب عدم. است پرستاري

 بمطلو خدمات ارائه براي مانعي احتماالّ و شده جوان دانشجويان بين
 از يكي عنوانبه ايحرفهبين آموزش اينكه به نظر. گرددمي بيماران به

 سطح در را زيادي توجه باليني، آموزش مدآكار و نوين رويكردهاي

 بررسي هدف با مطالعه ناي است؛ كرده جذب خود به الملليبين

 ياندانشجو باليني يهامهارت بر ايحرفهبين آموزش مدل اثربخشي

  . است شده انجام بوشهر پزشكي علوم دانشگاه در پرستاري و پزشكي
 كه است شاهددار تجربي نيمه مطالعه يك حاضر پژوهش :اجرا روش

 صورت به پرستاري و پزشكي دانشجويان از نفر يك و هشتاد روي بر

 نفر 20 پزشكي، نفر 21( آزمون گروه دو در ساده تصادفي تخصيص

 1398 سال در )پرستاري نفر 20 پزشكي، نفر 20( كنترل و )پرستاري

  .است شده انجام بوشهر شهر فارس خليج شهداي بيمارستان در
 خلهمدا از بعد و قبل پرستاري و پزشكي دانشجويان باليني يهامهارت

 انجام گرديد يبررس آن پايايي و روايي كه ساختهمحقق ابزار از استفاده با

 و توصيفي آمار يهاروش از ،هاداده تحليل و تجزيه به منظور. پذيرفت
 يو ويتني من فيشر، دقيق تست دو، كاي مجذور آزمون شامل استنباطي

  .شد انجام SPSS19 افزارنرم از استفاده با t آزمون و
 دو بين مداخله از قبل پزشكي، دانشجويان باليني يهامهارت :هايافته

 اما )052/0( نداشت معناداري آماري تفاوت كنترل و آزمون گروه

 طوربه آزمون گروه در مداخله از پس باليني يهامهارت نمره ميانگين

 ميانگين همچنين. )P=014/0( بود كنترل گروه از بيشتر معناداري

 تفاوت كنترل و آزمون گروه دو بين باليني يهامهارت نمره تغييرات

 دانشجويان باليني يهامهارت بين .)P=0001/0( داشت معناداري آماري

 يهامهارت تغييرات ميانگين همچنين و مداخله از بعد و قبل پرستاري
 نداشت وجود معناداري آماري تفاوت كنترل و آزمون گروه دو بين باليني

)05/0P> .(  
 ايحرفهبين آموزش مدل است حاكي مطالعه نتايج :گيرينتيجهبحث و 

 افزايش بر اما است؛ مؤثر پزشكي دانشجويان آموزيمهارت افزايش بر

 هب توجه با. است نبوده مؤثر پرستاري دانشجويان باليني يهامهارت
 دانشجويان يهامهارت و دانش افزايش در ايحرفهبين آموزش نقش

 باليني آموزش يهابرنامه در آموزش، شيوه ناي شودمي پيشنهاد پزشكي

 آموزش تأثير عدم به توجه با و گيرد؛ قرار مدنظر پزشكي دانشجويان

 شودمي پيشنهاد پرستاري دانشجويان افزاييمهارت در ايحرفهبين

 باليني يهامهارت نيازهاي و مداخله زمان حيث از بيشتري مطالعات

  .پذيرد انجام پرستاري دانشجويان
 دانشجويان باليني، مهارت ،ايحرفهبين آموزش كليدي: لماتك

  پرستاري و پزشكي

  
 

 -نويسيروايت از پرستاري دانشجويان تجربيات نييتب

 باليني آموزش در بازانديشي
 ...ا هيبق. پ. دانشگاه ع - وفادار زهره

 ينترمهم است، پرستاري آموزش بخش ينترمهم باليني آموزش :مقدمه

 ،ايحرفه يهاصالحيت ارتقاء و گيريشكل بالين، در يادگيري پيامد
 ورنيا از است، باليني گيريتصميم و استدالل انتقادي، تفكر توسعه
 ايحرفه يهاشايستگي ناي تحقق به بتواند كه آموزشي يهاشيوه اتخاذ

  . است الزامي نجامدابي
 تجربيات بر (narrative writing- reflection) بازانديشي نويسيروايت

 روشي .است بالين در خودراهبر آموزش يهاشيوه ترينمؤثر از باليني،

 انات،هيج و احساسات بيان يزمينه و داده پيوند هم با را فكر و عمل كه

 توسعه به و آورده فراهم را فردي عملكرد يدرباره نقادانه تفكر

 باليني گيريتصميم و استدالل و پيچيده يهاموقعيت در سازيمفهوم

 نويسيروايت اجراي دوره يك انجام متعاقب مطالعه . اينكندمي كمك

 تبيين هدف با پرستاري، دانشجويان باليني آموزش در بازانديشي

 نويسيروايت به شيوه باليني آموزش از پرستاري دانشجويان تجربيات
   .است شده انجام بازانديشي

 در قراردادي محتوي تحليل رويكرد با كيفي يمطالعه :اجرا روش

 فردي مصاحبه 8 با هاداده. شد انجام )عج( اهللابقيه پرستاري دانشكده

 دانشجويان با ،)نفر 6 هرگروه( متمركز گروه بحث 2 و اختارمندسنيمه

 يشيوه به باليني آموزش يهابرنامه دركننده شركت پرستاري
 تا و بود هدفمند گيرينمونه. شد گرد آوري بازانديشي نويسيروايت
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 رويكرد با ،سازيپياده از پس هامصاحبه متن يافت، ادامه هاداده اشباع

 مديريت جهت. شد استخراج نتايج و تحليل قراردادي محتوي تحليل

  .شد استفادهMAXDA10  افزارنرم از متني يهاداده
  نويسيروايت روش با باليني آموزش از دانشجويان تجربيات :هايافته

 هماي درون بود، اصلي طبقه 4 و كلي مايه درون يك بيانگر بازانديشي،
 اصلي طبقه چهار هك "باليني فعاالنه يادگيري در خودارزشمندي ركد"

 يادگيري" ،"انگيزش و خودكارآمديارتقاء " ،"خودآگاهي" شامل

 .گيرديم دربر را "هيجانات يتخليه و خوداظهاري "و "فعال و مشاركتي
 خودارزشمندي آموزشي، يشيوه در اين شده كسب يهتجرب ينترمهم

 متاثر خودارزشمندي درك .است باليني يفعاالنه يادگيري در شده درك

 فضاي مدي،آكار خود درك و انگيزش خودآگاهي، فعال، يادگيري از
 هيجانات يتخليه آزاردهنده، احساسات بيان براي تهديدي غير و مناي

  . است بوده آنان منفي
 ني،بالي يادگيري تجربيات بر بازانديشي داد، نشان دانشجويان تجربيات

 ،هاهدغدغ ،هاتوانمندي ضعف، نقاط خود، از شناخت يزمينه سويي از
 ديگر سوي از و وردهآ فراهم دانشجويان در را تفكر و ذهني الگوهاي
 بر بازانديشي. است داده افزايش را خودشان به آنها باور و انگيزش

 دانهمنتق و عميق تفكر و تأمل عقب، به برگشت معناي به باليني تجربيات
 بينش كسب هدف با آنها مجدد تحليل و يادگيري تجربيات در خصوص

 يشيوه يك عنوانبه ناي از ،بوده عملكرد در صحيح و عميق درك و
 ساده، نگارش. استشده درك دانشجويان توسط فعال يادگيري

 يهزمين  آن، منفي پيامدهاي از نگراني بدون تجربيات شفاف و دغدغهبي
 طرفي از و وردهآ فراهم دانشجويان هيجانات يتخليه براي را مناسبي

 ديگر در مشابه منفي احساسات و هاهدغدغ از آگاهي با دانشجو

 همدلي يزمينه ناي و كرده پيدا آنان با مشترك حس يك دانشجويان،

   .آوردمي فراهم را آنان در
 زشآمو در بازانديشي نويسيروايت از استفاده :گيرينتيجهبحث و 

 دهش درك خودارزشمندي ارتقاء و جاداي با پرستاري، دانشجويان باليني
 فراهم را آنان يهاتوانمندي سازيبارور براي الزم بستر و زمينه دتوانمي

 . ايندهد كاهش آنان در را ينيبوخودكم انگيزگيبي اضطراب، و آورده

؛ گيرد رقرا استفاده مورد باليني آموزش در آساني به دتوانمي رويكرد
 ضايف تجهيزات، به ،آنها از يادگيري و تجربيات بر بازانديشي كه زيرا

 آن گيريكارهب و نداشته نياز مجزايي آموزشي زمان و خاص موزشيآ
 براي مناسب يزمينه العمر،مادام يادگيري يشيوه يك عنوانبه دتوانمي

 كهآن زا بيشتر بازانديشي نگارش. آورد فراهم را فراگيران ايحرفه رشد

 يزمينه و شود آموخته بايستي كه است مهارتي باشد، ذاتي توانايي يك
  .گردد فراهم دانشجويان براي بايستي آن صحيح آموزش
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 گذاريسياست: آموزشي رهبري و مديريت

  آموزشي
  

 رانيمد و ينيبال دياسات نگرش و يآگاه يبررس

  يآموزش يكاوداده مورد در يپزشك علوم يهادانشگاه
 يبهشت ديدانشگاه ع. پ. شه - فتارگخوش زهرهيي، بابا ميمر

 غني و يزلبر تابعه، يهابيمارستان و پزشكي علوم يهادانشگاه مقدمه:

 شناسايي به منجر تواندميآنها  پردازش بهينه كه هستند ييهاداده از

 .شود بزرگ يهاداده از حجم اين بين از كاربردي دانش كشف و الگوها
 و تخصصي رويكردي عنوانبه كاويداده كارگيريبه اخير هايدهه در

 يهاظامناست.  گرفته قرار توجه مورد ،هاداده كالن تحليل براي كارآمد
 يهانظام عملكرد بنديرتبه منظور به نوين دانش از اين آموزشي
 ايجاد و طراحي يادگيري، مؤثر يهاروش تعيين ،پژوهشي و آموزشي

 بينيپيش دانشجويان، عملكرد بينيپيش آموزش، كننده توصيه سيستم

 موضوعي يهاحيطه از بسياري و آموزشي خدمات تقاضاي و عرضه

 تحول طرح در شده تعيين محورهاي به توجه اند. باگرفته بهره ديگر

 اجراي به تواندميكاوي داده دانش كارگيريبه پزشكي، آموزش

 يداسات پذيرش كه جاآن كند. از شاياني كمك باليني آموزش آميزموفقيت

 دانش كاربست و سازيپياده در ترين عواملكليدي از آموزشي مديران و

 ميزان تعيين هدف با مطالعه اين هستند باليني آموزش در كاويداده

 رد پزشكي علوم يهادانشگاه مديران و باليني اساتيد نگرش و آگاهي
  شد.  اجرا و طراحي آموزشي اويكداده زمينه
 در كه است تحليلي– توصيفي پژوهش يك مطالعه، ينا اجرا: روش

 ساختهمحقق پرسشنامه هاداده آوريجمع شد. ابزار اجرا 1396 سال
 تپايلو نفره 30 نمونه يك در ابتدا كه بود سؤال  50 با محور 7 شامل
 عاملي تحليل روش از پرسشنامه دروني ساختار تحليل منظور شد. به

 آلفاي روش از آن پايايي تعيين براي ) و=0,078RMSEA( تأييدي

راي ب پرسشنامه مطلوبيت بر مبني خبرگان شد. نظر استفاده ٪89 كرونباخ
 و شده طراحي الكترونيكي صورت به پرسشنامه .شد اخذ پژوهش اين
 تيپ پزشكي علوم يهادانشگاه در آماري نمونه عنوانبه نفر 250 براي

 111 تعداد دريافت از پس و شد ارسال آنها بيمارستاني توابع و 1

 اطياستب و توصيفي آمار يهاروش با هاداده شده، تكميل پرسشنامه

  .گرفت قرار تحليل و بررسي مورد
 مديران و باليني اساتيد مطالعه در اين كنندگانمشاركت :هايافته

 داد نشان شده محاسبه هايفراواني بودند. مجموع آموزشي
 قابليت )،٪51( آموزشي كاويداده مفهوم به نسبت كنندگانمشاركت

 كاويداده اثرگذاري و ) ٪67( باليني آموزش در كاويداده دانش كاربرد

 معتقد كنندگانمشاركت از ٪73 .دارند آگاهي) ٪84( خدمات كيفيت در

 است. همچنين كم بسيار آموزشي كاويداده از استفاده ميزان بودند

 از آموزشي مديران استفاده به نسبت نگرش كه بود اين يدؤم هاپاسخ

 منابع، وجود است و منفي اهداف پيشبرد براي كاويداده هايقابليت

 و ٪85 ،٪86 فراواني با ترتيببه آگاهانه گيريتصميم و هاداده تحليل
 مورد در دادند. نگرش اختصاص خود به را هاپاسخترين منفي 85٪

 بود منفي باليني آموزش براي بيمارستان اطالعاتي يهاسيستم عملكرد

 بودن يكپارچه و هاداده بودن كامل به مربوط يهاپاسخ زمينه در اين و

 همچنين. دادند اختصاص خود به را هاپاسخترين منفي اطالعات

 ميزان جنس، پايه بر نگرش نحوه مورد در معناداري يهاتفاوت
  .داشت وجود كنندگانمشاركت شغل و تحصيالت

 يهاهداد در سالمت نظام شدن ورغوطه به توجه با :گيرينتيجهبحث و 
 تواندمياوي كداده است واضح مديريتي و درماني پژوهشي، آموزشي،

اشد. ب پنهان گنج اين مديريت و برداريبهره براي ابزارها بهترين از يكي
 وزهح و آموزشي هايزيرساخت از يكي عنوانبه اويكداده كردن لحاظ

 يهاحيطه رد افزوده ارزش به منجر تواندمياساتيد،  سازيتوانمند
   .گردد باليني آموزش ازجمله سالمت عالي آموزش نظام مختلف
 آموزش ،آموزشي اويكداده ،داده كالن كاوي،داده كليدي: كلمات

 باليني 

  
 هايويژگي مورد در يپزشك انيدانشجو دگاهيد يبررس

 كردستان يپزشك علوم دانشگاه در برتر استاد
 - ينوروز مهساي، ميقد بيط، دانشگاه ع. پ. كردستان - يوسفي قيفا

 فرزانه، دانشگاه ع. پ. كردستان - زادهزارع داهللا، يدانشگاه ع. پ. كردستان

 دانشگاه ع. پ. كردستان - يبيغر

 نجريا بر مؤثر عوامل از يكي آموزشي امكانات و شرايط اگرچه مقدمه:
 يكي معلم، خصوصبه و انساني نيروي شك بدون ولي است، يادگيري

 است. معلم آموزشي هايي محيطدهندهتشكيل عوامل ترينمهم از

 هايهدف تحقق جهت مطلوب شرايط ايجاد براي ين عاملتراساسي

 اتامكان كمبود و درسي هايكتاب نقص تواندمياست. معلم  آموزشي

 عدم با را تدريس موضوع و شرايط بهترين يا نمايد جبران را آموزشي

 غير و فعال غير محيطي به مطلوب، عاطفي ارتباط ايجاد در توانايي

 كه نيست معلم مهارت و علم تنها تدريس فرايند كند. در تبديل جذاب

 شرايط ايجاد در كه اوست شخصيت كل بلكه ،شودميواقع  مؤثر

 اصلي اركان از يكي. گذاردتأثير مي فراگيران تغيير و يادگيري
 كل بازدهي در ايشان عملكرد نحوه كه هستند اساتيد ،هادانشگاه

 عملكرد نحوه از مستمر . ارزشيابينمايدميايفا  اساسي نقش سازمان،

 طوربه كه درصورتي است دانشجويان عهده به آن از بخشي كه اساتيد

 داستا عملكرد وضعيت گوياي حدودي تا تواندميشود  انجام صحيح
 نندهككمك عاملي عنوانبه ضعف و قوت نقاط تشخيص ضمن و بوده

 يناباشد. در  مؤثر ايشان آموزشي هايفعاليت كيفيت ارتقاء جهت در

 جوياندانش ديدگاه از توانمند استاد يك هايويژگي مطالعه هدف تحقيق

  است. بوده كردستان پزشكي علوم دانشگاه پزشكي رشته
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 پزشكي دانشجويان از نفر 225 روي توصيفي بر مطالعه اين اجرا: روش

 انجام 1394 سال در سرشماري روش به كارآموزي و كارورزي مقطع

 ركزم در كه بود ساخته پژوهشگر پرسشنامه هاداده آوريگرد شد. ابزار

 وسيله اينبه آن پايايي و روايي و طراحي آموزش توسعه و مطالعات

شد.  تعيين 81/0 كرونباخ آلفاي گرفت. ضريب قرار تأييد مورد مركز
 بخش و دموگرافيك اطالعات اول بود. بخش بخش 2 داراي پرسشنامه

 سؤاالت .بود برتر استاد هايويژگي درباره سؤال 16 شامل دوم

 بدين. گرفت قرار سنجش مورد عددي -رتبه مقياس با پرسشنامه

 هر اهميت ميزان حسب بر سؤاالتبه  بايد دهندگانپاسخ كه صورت

 شده توصيف برتر استاد يك براي هاپرسش در كه يهايويژگي از يك

 )ويژگي ترينمهم(10  تا )ترين ويژگياهميتبي( صفر از اينمره است
 SPSS22  افزارنرم وارد آوريجمع از پس دهند. اطالعات اختصاص

  گرديد. محاسبه درصد و فراواني با هاداده سپس شد.
 از تركم درصد 3/77 حدود و مونث افراد 58/0 مطالعه در اين :هايافته

 كارورزي مقطع در ٪54 و كارآموزي مقطع در ٪46 .داشتند سال 25

 ار مثبت ديدگاه بيشترين خانم دانشجويان كه داد نشان بودند. نتايج
 هدايت و مديريت قدرت ،جنس دو هر دانشجويان بين . دراندداشته

 حضور به دادن اهميت آموزشي، اهداف به نيل جهت در آموزشي محيط

 داتانتقا پذيرش ميزان و آموزشي درمانگاه يا راند يا كالس در دانشجو

 10 تا 8 نمره بين پاسخگويي درصد بيشترين دانشجويان پيشنهادات و

 تأثير درباره جنس دو هر دانشجويان ديدگاه در طرفي از. است بوده

 انگيزه ايجاد و دانشجو بر اخالقي و معنوي هايجنبه از مدرس مثبت

 وجود هم 4 تا 2 امتياز ٪10 درسي منابع مطالعه به نسبت دانشجو در

 تسلط كارورزي، و كارآموزي مقطع دو هر دانشجويان نظر ز. اداشت

 تسلط درسي، مطالب تفهيم و بيان قدرت درس، محتواي بر مدرس

 در مدرس موقع به حضور مشاوره، و درسي اشكاالت رفع در مدرس

 وقت، از مطلوب و صحيح استفاده و آموزشي درمانگاه يا راند يا كالس

 سمدر اجتماعي رفتار و تدريس در روز به دانش جديد منابع از استفاده
 به است. احترام داشته 8 تا 6 امتياز احترام ايجاد قدرت و دانشجو با

 ديدگاه از كالس در اسالمي شئونات و اخالق فرهنگي، مسائل

 دهدا اختصاص خود به را امتياز بيشترين سال 25 از باالتر دانشجويان

  است. 
 نتيجه به اين توانميپژوهش  يهايافته بر اساس :گيرينتيجهبحث و 

 و علمي توانايي بر عالوه كه است فردي خوب مدرس يك كه رسيد
 ،اخالقي تدريس، روش ازجمله ابعاد و هاحيطه ساير در تخصصي،
 كافي مهارت و دانش از فراگيران سنجش و ارزيابي نحوه رفتاري،

 ايويژه اهميت از فراگيران نظر از ابعاد تمامي و باشد برخوردار

حيطه  هر در شده شناسايي هايويژگي ترينمهماست.  برخوردار
 هنگام در هاويژگي اين گرفتن در نظر با تا كند كمك اساتيد به تواندمي

 تربيت و آموزش خطير مسئوليت عهده از درستي به بتوانند آموزش

دهند.  ءارتقا را دانشجويان رفتاري و علمي سطح و برآيند دانشجويان

 كشور پزشكي علوم آموزش توسعه و مطالعات مراكز كه رودميانتظار 

 به را توانمند مدرس يك هايويژگي آموزشي، يهاكارگاه برگزاري با

 الگوي تدوين در مؤثري گام تا كنند معرفي خود علمي هيأت اعضاي

  باشد.  مدرسين رفتاري
 پزشكي دانشجويان ديدگاه، برتر، استاد كليدي: كلمات

  
  

 يعلم هيأت ياعضا ارتقاء در يآموزش عدالت مفهوم نييتب
 ديبريه : متديپزشك علوم يهادانشگاه يآموزش

 ...ا هيدانشگاه ع. پ. بق - درانلويح لياسماع

 توسعه مهم هايشاخصه از يكي آموزش عرصه در عدالت مقدمه:

 در هايتوانمند و استعدادها بروز ساززمينه و آموزشي سيستم جانبههمه
 در ترين مباحثپرچالش از يكي آموزشي است. عدالت كالن سطح

 قوانين يكسان اجراي بالندگي، و رشد به اساتيد است. رساندن آموزش

 رسيدن هايزمينه نمودن فراهم و اساتيد همه براي آموزشي مقررات و

. باشدميآموزشي  عدالت هايمقوله از ارتقاء براي آمادگي و مهارت به
 اعضاي ارتقاء در "آموزشي عدالت" مفهوم تبيين هدف با مطالعه اين

  گرفت.  صورت پزشكي علوم يهادانشگاه علمي هيأت
 در كار نظري،( هيبريد مدل مرحله سه از مطالعه، در اين اجرا: روش

 مفهوم بررسي به نظري، مرحله شد. در استفاده) نهايي تحليل و عرصه

 در معتبر هايپايگاه در علمي هيأت اعضاي ديدگاه از آموزشي عدالت

 21 با عرصه، در كار مرحله شد. در پرداخته 2019 تا 2000 زماني بازه

 شرو از و يافت انجام عميق يهامصاحبه پزشكي علوم اساتيد از نفر
 ليلتح آخر، مرحله شد. در استفاده هاداده تحليل براي محتوا تحليل

  گرفت. صورت نهايي
در  هشد آشكار اصلي تم "ديگر استادي بر استاد برتري عدم" :هايافته
، "يبالين عملي و تئوري دروس تخصيص نحوه"باشد. ميمطالعه  اين

 جاداي"و  "هاپژوهش بحث در مالي و محتوايي منابع تخصيص حوهن"

شكل  را اساتيد دغدغه بيشترين كه بود مباحثي از "ءارتقا هايفرصت
 عدالت رعايت توانندميكه  هستند عواملي سه، اين، آنان نظر داد. ازمي

 لميع هيأت عضو هر بودند معتقد ببرند. اساتيد سؤال  زير به را آموزشي

  باشد.  داشته سازمان در ارتقاء جهت برابر فرصت بايد
 آموزشي عدالت حاضر، مطالعه يهايافته بر اساس :گيرينتيجهبحث و 

 شيپژوه آموزشي، امكانات از برخورداري امكان يعني اساتيد ارتقاء در

 پزشكي علوم دانشگاه اساتيد كليه بين در برابر رفاهي خدمات و

 كه يطوربه ؛باشد آنان مديريتي و كاري سابقه تحصيلي، رشته رغمعلي

 شرايط ايجاد جهت در يكسان اقداماتي علمي هيأت اعضاي كليه براي

 پذيرد.  صورت ارتقاء راستاي در مناسب امكانات و
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 نسل يهادانشگاه التحصيالنفارغ يهاتوانمندي نييتع

 نگياسكوپ مندنظام مرور مطالعه كيچهارم: 
 يوابستگ بدون - انياسد فاطمه، دانشگاه ع. پ. تهران - ييرضا ماين

، دانشگاه ع. پ. سمنان - يوسفي محمد ،يايرانيارسطو ديتوحي، دانشگاه
  روزرخ ايپور

 پزشكي آموزشي هايكوريكولوم از مختلفي ساختارهاي ،امروزه مقدمه:

 توانمندي بر مبتني آموزش آنها از يكي كه دارد وجود عمومي
(Competency Based Medical Education) در ساختار اين و است 

 آنها شآموز شيوه بازبيني منظور به دنيا، برتر يهادانشگاه از بسياري

 نسبت آگاهي يك توانمندي بر مبتني آموزش است. سابقا شده استفاده

 موكوريكول با تضاد در كه شدمي توصيف كوريكولوم نتايج و پيامدها به
 وزشآم نوع اين بودن پيامدمحور اخير، تعاريف در و بود زمان مبناي بر

 يهاهبرنام طراحي منظور . بهشودميمحسوب  آن بارز هايويژگي از
 مدل عيينت" اساسي مرحله سه توانمندي، بر مبتني آموزشي

 اجراي و اساييشن"و  "يآموزش نيازهاي شخيصت"، "هادينتوانم

 وزشآم و درمان ،بهداشت وزارت راستا دارد. در اين ودوج "هابرنامه

 پيامد بر مبتني آموزشي كوريكولوم در 1388 سال در ايرانپزشكي 

 يهاتوانمندي چهارچوب 1391 سال در تهران دانشگاه و كرد بازنگري
 كه است ذكر نمود. قابل طراحي را جامعه و دانشجويان نياز مورد

 در هاتوانمندي از مشترك مجموعه يك بر اشتراكي هيچ ،تاكنون

 نيازهاي حسب بر كشور هر و ندارد وجود جهان مختلف كشورهاي

 را مناسب يهاتوانمندي سالمت، خدمات ارائه نظام و خود جامعه
 و لاو نسل در در ايران هادانشگاه بيشتر طرفي از .است كرده تعريف
 سوم نسل يهادانشگاه و برندمي سر به دوم نسل در محدودي تعداد

 و اجتماعي توسعه اهميت به توجه با .اندنشده مطرح جدي طوربه
 سوي به پزشكي علوم يهادانشگاه حركت وسيلههب اقتصادي

 ينلذا اگرفت.  صورت مطالعه اين چهارم و سوم نسل يهادانشگاه

 التحصيالنفارغ در توانمندي يهامدل تعيين منظور به مطالعه

 در جهان سراسر در نوآوري حوزه پيشگام و چهارم نسل يهادانشگاه

  .گرفت صورت پزشكي غير و پزشكي علوم يهارشته
 اسكوپينگ مند نظام مرور روش با مطالعه در اين اجرا: روش

(Systematic scoping review) بازه چپتر بوك و كيفي ،كمي مقاالت 

 ,WOS-SSCI, ERICي هاپايگاه در ميالدي 2018 تا 1965 سال زماني

Psych info, Scopus, ABI   نظير هاييواژه كليدبا "innovative 

university", Cognition, Skill, Creativity, Graduates  شد.  بررسي
 دادتع ،JBI علمي مطالعات نقد ابزار بر اساس مطالعه به ورود معيارهاي

 .دش تنظيم ارزيابان نمرات و ژورنال بودن Q2 و  Q1 ،مقاله به ارجاعات
و  دگردي استخراج محتوا تحليل روش با نهايي مقاالت در هاتوانمندي

-Attitude مدل از كيفي صورت به هاتوانمندي از ايگزيده ارائه منظور به

Skill-Knowledge (ASK) گرديد.  استفاده 

 بود راريتك مقاله 1952 آمده، دستبهمقاله  7920 مجموع از :هايافته

 در و مقاله 544 هاچكيده مرور در و مقاله 5301 هاعنوان مرور در و

 بر مقاله 51 درنهايت و گرديد حذف مقاله 19 مقاالت كامل متن مرور
 يمطالعه با شدند و مطالعه وارد مطالعه، به ورود معيارهاي اساس

 بين ي پاياييگرديد. نمره اضافه ديگر مطالعه 10 مقاالت رفرانس

 مطالعه 61 ازبود.  84,7 ،(Weighted Cohen Coefficient) ارزيابان

 ٪42,7 و كمي نوع از ٪29,5 ،كيفي نوع از مقاالت  ٪27,8 شده بررسي

 به مربوط ترتيببه مقاالت توليد بود. بيشترين كيفي– كمي صورت به
 كل از ٪8 با اسپانيا و ٪9 با انگليس ،٪13,11 با آمريكا متحده اياالت

 الت،مقا در شده ذكر ييهاتوانمندي در فراواني بود. بيشترين مقاالت

 Problem)  مسئله حل توانايي ،(Critical thinking) نقادانه تفكر

solving،  كارآفريني و كار كسب ايجاد قصدEntrepreneurial intention 
  بود. (Self-efficacy) خودكارآمدي و

 ورمنظ به اسكوپينگ ندمنظام مرور مطالعه اين :گيرينتيجهبحث و 

 صورت چهارم نسل دانشگاه التحصيالنفارغ توانمندي يهامدل تعيين

 خود نيازسنجي برحسب كشور هر ،هايافته بر اساس و گرفت

قبلي  طالعاتم با تأييد در كه كندميتعيين  را هاتوانمندي از ايمجموعه
 فعلي وضعيت درباره كافي هايگزارش و مطالعات . همچنينباشدمي

 وجود چهارم و سوم نسل يهادانشگاه به دستيابي كيفيت زمينه در ايران

  .ردگي صورت زمينه در اين مشابهي مطالعات شودميتوصيه  لذا ندارد

   
 

 يآموزش يهاگروه در ياريدست آموزش تيفيك يابيارز
 كيمازندران:  يپزشك علوم دانشگاه به وابسته ينيبال

 يبيترك مطالعه
دانشگاه ع.  - گدازنده يغالمعل، دانشگاه ع. پ. مازندران - رنجبر منصور

 شجاع يعل، دانشگاه ع. پ. مازندران - يمحليصادق فروزان، مازندرانپ. 

، دانشگاه ع. پ. مازندران - ياخالق آرش، دانشگاه ع. پ. مازندران -
دانشگاه ع. پ.  - يعموئ فتانه، دانشگاه ع. پ. مازندران - يمراد اوشيس

 مازندران

 آموزش اصلي ركن پزشكي، يهادانشكده در باليني آموزش مقدمه:

 دانشجويان ايحرفه سازيتوانمند و آموزش در و باشدميپزشكي 

 دانش باليني آموزش دارد. در كليدي و مهم نقش دستياران و پزشكي

 استدالل و مهارت به نظري، يادگيري-ياددهي يندافر در شده كسب

 در موجود هايواقعيت از درستي درك فراگيران و شودميتبديل  باليني

 تخصصي دستياران اينكهبه  توجه . باكنندميكسب  طبابت كاري محيط

 شرايط و باشندميپزشكي  آموزش نظام اصلي مشتريان ازجمله پزشكي

 از مختلف يادگيري -ياددهي هايمحيط در آنان آموزشي نيازهاي و

 باليني، راند كالب،ژورنال درمانگاهي، آموزش صبحگاهي، گزارش قبيل

از  يك هر وضعيت از مستقل شناخت لذا ،باشدميمتفاوت  راند گراند
 طراحان منظور . بدينباشدميضروري  باليني آموزش هايمحيط اين
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 در حاضر مطالعه اجراي و طراحي با تا شدند آن بر حاضر مطالعه

 آموزش موجود وضعيت تري ازعميق درك باليني به مختلف يهاگروه

  يابند.  دست پزشكي تخصصي دستياران براي باليني
 (Mixed method) تركيبي مطالعه نوعي حاضر پژوهش اجرا: روش
 تحليل نوع از و  (In-depth interview)كيفي مطالعه اول فاز در كه است

. باشدميپرسشنامه  بر مبتني پيمايشي كمي مطالعه دوم فاز در و محتوايي
 با نيبالي آموزشي مختلف يهاگروه ارشد دستيار 7 مطالعه كيفي فاز در

 گلوله به شيوه و مطالعات مركز دستياري آموزش شوراي دبير مشورت

 مصاحبه اصلي گرفتند.  سؤال قرار عميق مصاحبه مورد و انتخاب برفي

 غناي به ستتوانميآموزشي  هايجنبه كدام از: رعايت بود عبارت

 عاشبا تا مصاحبه روند شود؟ منجر شما دستياري دوره در آموزش بيشتر
 گويه  35 و تم 28 شده پياده متون از و انجاميد طولهب اطالعات

 پيشنهادي معيارهاي از مطالعه استحكام و صحت شد. جهت استخراج

 مورد پرسشنامه نويسپيش ادامه شد. در استفاده لينكلن و گوبا

 30  (IS)صوري و  (CVR)محتوايي روايي و گرفت قرار روانسنجي

 اب پرسشنامه پايايي گرفت. همچنين قرار خبرگان پنل تأييد مورد گويه
 كمي فاز گرفت. در قرار تأييد وردم 0,775 كرونباخ آلفاي ضريب

 15 زا )اول سال از غير( ياردست 140 مورگان جدول از استفاده با مطالعه

 گروه هر سهم ميزان به و انتخاب احتمالي غير به شيوه آموزشي گروه

 ميلپرسشنامه تك يهاگويه هيدشد. بارم توزيع آنها بين در پرسشنامه

 تا هرگز از تواتر ارزيابي با گويه 23( اينقطه 5 ليكرت الگوي با شده

 )موافق كامال تا مخالف كامال از توافق ارزيابي با گويه 7 و هميشه
 محاسبه گويه هر براي گانه 5 سطوح درصد و فراواني و گرفت صورت

 تركم فراواني درصد دستياري آموزش يهااولويت تعيين گرديد. معيار

 7 به فقموا پاسخ و اول گويه 23 به هميشه -لباغ پاسخ براي 75 از
  بود. بعدي گويه
 گروه 15 دستياران توسط شده تكميل پرسشنامه 114 نهايت در :هايافته

 تنها داد نشان مطالعه گرفت. نتايج قرار آماري بررسي مورد آموزشي

 7/24 نظر به و داشتند رضايت رفاهي امكانات از دستياران درصد 6/19

 شده توجه شاناستراحت زمان حداقل به كشيك برنامه در آنها از درصد

 وظايف، تقسيم در كه داشتند عقيده دستياران درصد 36 است. همچنين

. گرددميرعايت  آموزشي عدالت عملكرد، ارزيابي و آموزيمهارت
 درصد 3/39 تنها دستياران عملكرد ارزيابي مورد در خصوصبه

 در دانستند. همچنين كافي قابليت داراي را بوكالگ سامانه دستياران

 مناسب آموزشي محيط عنوانبه لباسكيل در حضور موارد درصد 8/55

 معتقد دستياران درصد 5/54 .است نشده ريزيبرنامه دستياران براي

 به منجر استاد مستقيم نظارت با حتي آنان به مسئوليت واسپاري بودند

 منظور به مرجع متون . مرورگرددميآنها ن در نفسه ب اعتماد تقويت

 مشترك علمي نشست بورد، آزمون در شركت جهت دستياران آمادگي

 سال ابتداي در روتيشن برنامه ارائه تخصصي، يهاگروه ساير با

 مشخص برنامه با اساتيد توسط تئوري يها كالس برگزاري و تحصيلي

 درصد 6/64 و درصد 8/57 درصد، 54 درصد، 9/50 فراواني با ترتيببه

 در اين كنندهشركت دستياران نظره ب دستياري آموزش يهااولويت از

 برگزاري نظير مطالعه در اين بررسي مورد ابعاد بودند. ساير پيمايش

 و راند گرند شب، /عصر و صبحگاهي باليني راند صبحگاهي، گزارش
 يهاگروه در درصد 75 از بيش تواتر از برخورداري با OSCE آزمون

  بودند. برخوردار مناسب وضعيت از آموزشي
 فاهير شرايط نمودن فراهم داد نشان مطالعه اين :گيرينتيجهبحث و 

 ادالنهع ارزيابي نيز آنان، عملي فعاليت برنامه به جدي توجه و دستياران

 و دانش توسعه به زمانهم توجه و مناسب ابزار با دستياران فعاليت
 جلسات اجراي و منابع مرور منظم جلسات برگزاري ضمن مهارت

 آموزش يهااولويت از آموزشي يهاگروه ساير با مشترك آموزشي

 باشندميدستياري 

 
  
 

 و پاسخگو آموزش در مؤثر يهاشاخص نييتب و ييشناسا
 يپزشك علوم آموزش در محورعدالت

 ليدانشگاه ع. پ. اردب - آرمون عسگر، ليدانشگاه ع. پ. اردب - كامران زيعز

 روزافزون نيازهاي به پاسخگويي جهت آموزشي يهانظام مقدمه:

 وضعيت عميق مطالعه و بررسي مداوم، نيازسنجي مستلزم جامعه،

 طلوبم اجراي منطقي، نيازهاي به دستيابي براي ريزيبرنامه موجود،

 وزشيآم نظام سازماني برون و درون محيط تغييرات به توجه ،هابرنامه

 يهانظام لحاظ است. بدين آن كمي توسعه با همراه كيفي ارتقاء و
نمايند.  اجرا و طراحي را محورعدالت و پاسخگو آموزش بايد آموزشي
 و پاسخگو آموزش اجراي و سازيفراهم در متعددي يهاشاخص
 علوم آموزش نظام خصوصبه و آموزشي يهانظام در محورعدالت

 شناسايي فهد با پژوهش اين راستا، . در اينباشندميتأثيرگذار  پزشكي

 در محورعدالت و پاسخگو آموزش در مؤثر يهاشاخص تبيين و

  يافت.  انجام پزشكي علوم آموزش
 اكتشافي نوع از كيفي روش به 1398 سال در مطالعه اين اجرا: روش

 علمي هيأت اعضاي تمامي شامل آماري يافت. جامعه انجام

 به تحقيق بود. نمونه 2 آمايشي منطقه كالن پزشكي علوم يهادانشگاه

 نفر 15 شامل و گرديد انتخاب كنندگانمشاركت ميان از هدفمند روش

 هايبسته مسئولين خبره، علمي هيأت اعضاي( آگاه و مطلع افراد از

 برجسته محققين اي،حرفه اخالق و محورعدالت و پاسخگو آموزش

 در اين مطالعاتي يا مديريتي آموزشي، تجربه كه بودند )آموزش حوزه

 هامصاحبه انجام براي آگاه و مطلع افراد انتخاب داشتند. جهت را حوزه

 )برفي گلوله( ايزنجيره گيرينمونه الگوي از ،هاشاخص شناسايي و
 نيمه عميق يهامصاحبه طريق از پژوهش يهادادهشد.  استفاده
 و شد آوريجمع انفرادي صورت به كنندگانمشاركت با افتهيساختار

 تحليل و يافت. تجزيه ادامه اطالعات اشباع تا اطالعات گرد آوري

 باز، كدگذاري بر تكيه با كيفي محتواي تحليل روش به حاصل يهاداده
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 دستبه نتايج و گرديد انجام گزينشي، كدگذاري و محوري كدگذاري

شد.  داده تطبيق تحقيقاتي و نظري مباني از حاصل اطالعات با آمده
 در مؤثر يهاشاخص مطالعه، از اين حاصل يهايافته مطابق :هايافته

 5 شامل پزشكي علوم آموزش در محورعدالت و پاسخگو آموزش
 و فراواني زيرشاخص: رصد 4 با( جامعه سالمت نيازسنجي :شاخص

 درماني، و بهداشتي مراكز به نندهكمراجعه بيماران طريق از بيماري نوع

 و بهداشت فيلدهاي به توجه باليني، پزشكان و اساتيد از نيازسنجي
 يهابيماري مورد در تحقيقاتي جامع مركز ايجاد اجتماعي، پزشكي
 مداوم زيرشاخص: بازنگري 3 باي (آموزش يهابرنامه ،)جامعه در شايع

 محتواي در اساتيد بازنگري آموزشي، يهابرنامه در آموزشي يهاگروه

 سازيبومي آموزش، بودن پاسخگو با مطابق دوره طرح و درس طرح

 ،)جامعه سالمت نيازهاي با متناسب آموزشي يهابرنامه محتواي
 نوين يهاروش از زيرشاخص: استفاده 6 با( دانشجو ارزيابي و آموزش

 آموزش محتواي كامل آموزش ارزشيابي، و آموزش در اثربخش و

 علمي، پاداش و تشويق سيستم ايجاد دانشجويان، همه به ضروري

 عملي آموزش بر تأكيد دانشجويان، باليني صالحيت سنجش در جديت

 ،)دانشجويان به نزدن منفي برچسب و نكردن مسخره آزمايشگاهي، و
 و زيرشاخص: جذب 6 با( انساني و كالبدي منابع كردن استاندارد
 از استفاده آموزشي، توانمند و مندعالقه علمي هيأت اعضاي آموزش

 هايتكنولوژي تدارك و تهيه ماهر، آموزشي كارشناسان و مديران

 كمك وسايل تدارك روز، به يافزارنرم و افزاريسخت آموزشي

 الزم، مالي منابع و بودجه تأمين نوين، آزمايشگاهي و آموزشي

 در پژوهش و )تحقيقاتي و آموزشي فضاهاي توسعه و سازيفراهم

 آموزش هايحوزه در هانامهپايان زيرشاخص: انجام 4 با( آموزش

 زمينه در تحقيقاتي هايطرح اجراي دانشجويان، توسط پزشكي

 استفاده علمي، هيأت اعضاي و اساتيد توسط منطقه در شايع يهابيماري

 هايطرح انجام جامعه، سالمت و آموزش در پژوهش مطالعات نتايج از

 داراي ترتيببه كه باشدمي )بنياندانش مراكز و سساتؤم با مشترك

 پاسخگو آموزش در هاشاخص ساير به نسبت و بوده فراواني بيشترين

  دارند.  بيشتري اهميت پزشكي علوم آموزش در محورعدالت و
 يهاشاخص كه است آن نشانگر حاصل نتايج :گيرينتيجهبحث و 
 ابعمن كردن استاندارد و آموزشي يهابرنامه جامعه، سالمت نيازسنجي

 محورعدالت و پاسخگو آموزش در را تأثير بيشترين انساني و كالبدي

 به بيشتر توجه ضرورت نشانگر امر اين و دارند پزشكي علوم در

 ارداستاند و آموزشي يهابرنامه جامعه، سالمت نيازسنجي يهاشاخص

 محورعدالت و پاسخگو آموزش جريان در انساني و كالبدي منابع كردن

 يهاكارگاه و جلسات برگزاري زمينه همين است. در پزشكي علوم در
 يهابرنامه بر تأثيرگذار و دخيل افراد تمامي براي مرتبط آموزشي
 هايشاخصه تبيين و پزشكي علوم در محورعدالت و پاسخگو آموزش

 ابعمن كردن استاندارد و آموزشي يهابرنامه جامعه، سالمت نيازسنجي

   .باشدميضروري  انساني و كالبدي

 علوم آموزش ،محورعدالت آموزش پاسخگو، آموزش كليدي: كلمات

 پزشكي

   
 

 ينگاردهينآدر  يديكل يهاتيقطع عدم ييشناسا نديفرا
 پروتز و ارتز آموزش

دانشگاه ع. پ.  - يطاهر رضايعل، ...ا هيدانشگاه ع. پ. بق - يقيشهرام توف
 دانشگاه ع. پ. اصفهان - زيچنگ طاهره، اصفهان

 يتوسعه و رشد براي جامعه هر انساني هايسرمايه دانشجويان مقدمه:
 عنوانبه دانشگاه نقش ميان، هستند. در اين صنعتي و اجتماعي اقتصادي،

 هدايت و انگيزه ايجاد براي علمي هيأت اعضاي و رشد اصلي محيط

 است. علوم انكار غيرقابل آنها سازندگي مسير طول در دانشجويان

 در كه دارد شايستگي دارد مردم سالمت در كه تأثيري علت به پزشكي

 همه موزشآ حوزه در خصوصبه آن ريزيبرنامه و هاگذاريسياست

 رتزا رشته ميان كند. در اين شناسائي را هاچالش و هافرصت ،تهديدها

 زا توانبخشي علوم ديگر كنار در پيشگيرانه جايگاه دليله ب پروتز و
 نقش بررسي مطالعه، از اين لذا هدف .است برخوردار ييسزاهب اهميت

 و تدوين براي هاقطعيت عدم شناسائي آن دنباله ب و كليدي عوامل
 و زارت آموزشي نظام براي شده ريزيبرنامه و روشن اييندهآ ترسيم
   .باشدميپروتز 
 و فردي كيفيت آنها قالب در كه كليدي عوامل ابتدا در اجرا: روش
 و آموزش كيفيت ارتقاء يزمينه در و گيردشكل مي دانشجو يك علمي

 كليه .اندشده بنديرتبه و هيدوزن ،شناسايي مؤثرند دانشجويان تحصيل
 يك طي پيشكسوتان و نخبگان و نظر مستندات بر اساس مراحل اين

 عوامل نهائي ليست سپس .گرفت صورت ساختاريافتهنيمه مصاحبه

 در  Micmacافزارنرم توسط ،دهشاستخراج هايپيشران و كليدي

 اصلي عامل دو و گرفت قرار تحليل مورد داده قرار متقابل ماتريس

  .گرديد استخراج بحراني هايقطعيت عدم عنوانبه
 رابطه 123 ،ماتريس در اين ارزيابي قابل رابطه 238 مجموع از :هايافته

 تأثير يگردهم از نداشته و تأثير هم بر عوامل يعني اين كه بوده صفر عدد

 خوده ب را ماتريس حجم كل ٪6/51 به نزديك تعداد اين .اندنپذيرفته

 مبتني موزشآ" كليدي عامل دو كليدي عامل 19 است. از داده اختصاص

 حرانيب قطعيت عدم عنوانبه "يدولت مالي مايتح"و  "هجامع نياز بر

  .گرديدند مشخص
 نظام وجود بدون آموزش در توسعه به دستيابي :گيرينتيجهبحث و 

 منابع عامل دو شناسائي با .نيست پذيرامكان فعال و پويا ريزيبرنامه

 و هااولويت ترينمهم عنوانبه جامعه بر مبتني آموزش و مالي
 مرحله توانميپروتز  و ارتز آموزشي نظام يندهآ اساسي هايگيريجهت

 رقم را بلندمدت افق در مطلوب وضع به رسيدن و موجود وضع از گذار

 به وابستگي كاهش براي ،روز هايفناوري به تجهيز با زمانهم زد. يعني

 بخش كمك با ريز رابرنامه مديران دغدغه از بخشي ،دولتي بودجه
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 با كيفيت همراه بر مبتني آموزش طرفي از .نمود برطرف خصوصي

 و هدفمند را مالي هايحمايت تواندميواقعي جامعه  نيازهاي پايش
  .نمايد ندمنظام

  پروتز و ارتز ،آموزش ،قطعيت عدم ،نگارييندهآ: كليدي كلمات

   
 

 از ايحرفه استاد هايويژگي و انتظارات نيب شكاف

 بوشهر يپزشك علوم دانشگاه انيدانشجو دگاهيد
 رازيپ. شدانشگاه ع.  - كشزحمت ايثريي، رزايم كامران

 هاگاهدانش آموزشي اركان از يكي عنوانبه مدرسين و اساتيد مقدمه:

 فردي هايويژگي .دارند دانشجويان آموزش يندافر در مهمي نقش

 در گرتسهيل و اساسي نقش آنان علمي هايتوانايي با همراه اساتيد

 شناخت لذا ؛دارد فراگيران به علمي هايآموخته و مفاهيم انتقال
 فهد با مطالعه اين. دارد زيادي اهميت مدرس يك مطلوب هايويژگي

 هديدگا استاد از هايويژگي و انتظارات بين موجود شكاف شناسايي
  .شد انجام 1397 سال در بوشهر پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان

 دانشجو 386 ديدگاه تحليلي، -توصيفي پژوهش در اين اجرا: روش
 تصادفي صورت به كه بوشهر پزشكي علوم دانشگاه تحصيل به شاغل

 آنها انتظارات و خوب استاد هايويژگي از ،بودند شده انتخاب ايطبقه

 اتارتباط )گويه 3( تدريس روش )،گويه 6( پژوهيدانش بعد شش در
) هگوي 4( ارزشيابي و )گويه 5( شخصيتي  )،گويه 1( اخالقي )،گويه 5(
 ازيامتي 5 مقياس قالب در و شده استاندارد اليؤس 24 پرسشنامه قالب در

 ارزيابي مورد خودايفا صورت به )1=بسياركم تا 5 =زياد بسيار( ليكرت

  گرفت.  قرار
 نگينميا. بودند مونث آنان ٪ 9/51 و مذكر دانشجويان ٪1/48 :هايافته

 14-16 بين معدل فراواني بيشترين و سال 82/21±2,87 دانشجويان سن

 بعادا( خوب استاد هايويژگي ششگانه ابعاد تمامي . در بود ) 6/50٪(

 بين ) تضمين و همدلي ،پاسخگويي ،اطمينان قابليت ،ملموس و فيزيكي

 انتظارات سطح و اساتيد هايويژگي موجود واقعيات ميانگين

 از س). پP>001/0( شد مشاهده توجهي قابل فاصله دانشجويان

 مترينك و) - 15/1( اخالقي بعد در شكاف بيشترين ها،گويه به هيدوزن

 نميانگي بين اختالف. شد مشاهده )- 78/0( تدريس روش بعد در فاصله
 پژوهي،دانش يهاحيطه در اساتيد فعلي هايويژگي و انتظارات

 پژوهي،دانش يهاحيطه و دانشكده برحسب ارزشيابي و ارتباطات

 تفاوت دانشجو تحصيلي رشته حسب بر ارزشيابي و تدريس روش

 ،اخالقي يهاحيطه در همچنين). P>001/0( داد نشان داريمعني
 تفاوت دختر و پسر دانشجويان بين اختالفات شخصيتي و ارتباطات

  ).P>05/0( داد نشان داريمعني
 ويژگي دانشجويان از انتظارات سطح ابعاد همه در :گيرينتيجهبحث و 

 به نياز مسئله اين كه بوداساتيد  فعلي هايويژگي از فراتر خوب استاد

 مبتني مدرسين، شخصيتي و فعاليتي كيفيت ءارتقا هدف با ريزيبرنامه

 براي ييهادوره . برگزارينمايدميضروري  را دانشجويان انتظارات بر

 مؤثر يهاشيوه زمينه در مدرسين و اساتيد بازآموزي و آموزش
 به توجه ،دانشجويان با اثربخش ارتباط برقراري و آموزشي هايفعاليت

 در هارشته نياز با متناسب آموزشي محتواي و فراگيران هايويژگي

 هاروش با آشنايي و پاسخگويي وضعيت بهبود ،مختلف هايدانشكده

 شكاف كاهش در تواندميدانشجويان  ارزشيابي و تدريس فنون و

   .باشد مؤثر موجود
  
  

 يهاتيم ياعضا دگاهيد از يميت يرهبر يرفتارها نييتب
 يفيك مطالعه كي:تهران يپزشك علوم دانشگاه در يدرمان
. دانشگاه ع - يرضو انيشماع نينازن، تهران. پ. دانشگاه ع - يليجل محمد

 تهران. پ. دانشگاه ع - كارگندم هيرق، تهران. پ

 يبرا نياز مورد و ضروري يهاتوانمندي از يكي تيمي رهبري مقدمه:
 كيفيت زني و سالمت مراقبت تيم عملكرد بر مستقيما كه باشدمي پزشكان

 درماني هايمحيط در ويژهبه تيمي رهبري. است اثرگذار بيمار از مراقبت

. ستا اهميت زئحا بسيار زماني محدوديت با و متغير، پيچيده، شرايط با
 مشخص اهداف، تعيين ،ءاعضا وظايف كردن هماهنگ تيم رهبر وظيفه

 تيمي اثربخش نتيجه به رسيدن براي اقدامي هر انجام و مسير كردن

 تيم ردعملك ارتقاء در تيمي رهبري توانمندي اهميت وجود با .باشدمي

 شفاف، تعريف كه است آن از حاكي موجود شواهد بيمار، از مراقبت و

 .ندارد وجود پزشكي آموزش در مفهوم ناي از نظريه بر مبتني و جامع
 رهبري نمايانگر رفتارهاي و هامؤلفه تبيين مطالعه، ناي انجام از هدف

  .است درماني يهاتيم اعضاي ديدگاه از تيمي
 محتوا تحليل روش با كيفي پژوهش يك حاضر مطالعه روش اجرا:

. است شده انجام 1398 سال در تهران پزشكي علوم دانشگاه در كه است
. گرديد استفاده ساختارمندهنيم مصاحبه از هاداده آوريجمع براي

 داخلي، اورژانس، طب درماني يهاتيم اعضاي ميان از كنندگانمشاركت

 علمي، هيأت اعضاي، متخصص پزشكان شامل قلب و بيهوشي جراحي،

 كه بود شكل به اين مصاحبه انجام ساختار. بودند پرستاران و دستياران

 خود يهاهتجرب از يكي شدمي خواسته كنندگانشركت از ابتدا در

 توصيف را بيمار از اثربخش مراقبت به منجر تيمي هايفعاليت به مربوط

 كار نتيجه تيمي، شده انجام اقدامات شدمي خواسته آنها از سپس. كنند

 مواجه آن با كه خطيري حوادث از يكي در تيمي رهبري هايفعاليت و

 در خصوص شوندگانمصاحبه آن از پس. دهند توضيح را بودند

 اثربخش نانآ ديدگاه از كه تيمي رهبري رفتارهاي يا عمومي يهامهارت

 با سپس و بوده كلي اوليه تسؤاال. كردندمي بحث بود اثربخش غير يا

. شد پرسيده تراختصاصي تسؤاال شده، بيان تجربيات به توجه
 گيرينمونه. شد ضبط كنندگانشركت موافقت با كامل طوربه هامصاحبه

 موضوعات به جديد كنندگانشركت كه زماني يعني هاداده اشباع زمان تا

 باشند، داشته اشاره قبلي يهامصاحبه از شده استخراج اطالعات با مشابه
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 هاداده آوريجمع با زمانهم هامصاحبه تحليل و تجزيه. كرد پيدا ادامه

 اصلي مفاهيم تعريف و شناسايي با اوليه كدگذاري سپس و شد انجام

 در يشانهاتفاوت و هاشباهت بر اساس مفاهيم متعاقبا. گرديد انجام

  .گرفتند شكل اصلي يهاهطبق نهايتا و گرفته قرار هاهزيرطبق
 تشكيل درماني يهاتيم اعضاي از نفر 12 را كنندگانمشاركت :هايافته

 و ل،عم فرايندهاي گذار، فرايندهاي اصلي طبقه 3 در هايافته. دادند
 يفرايندها در. گرفتند جاي ارتباط برقراري و فردي بين يهامهارت
 ترسيم و اهداف تعيين موريت،أم تبيين تيم، تشكيل زيرطبقه 4 گذار،

 قهزيرطب 3 در عمل فرايندهاي در. گرفتند جاي اصلي كد 13 و راه نقشه

 در و اصلي كد 44 بيمار، محوريت و وظيفه محوريت تيم، محوريت

 صليا كد 6 و زيرطبقه 2 ارتباط، برقراري و فردي بين يهامهارت طبقه

 هايفرايند در تيمي رهبري نمايانگر رفتارهاي ينترمهم. شد استخراج

 وظايف تخصيص كار، شروع در روشن و واضح گذاري هدف گذار،
 جهت هاپروتكل /هاگايدالين از استفاده ،هانقش واگذاري

 تعيين تيم، اعضاي پيشنهادات گرفتن در نظر ،هافعاليت استانداردسازي

 ارائه و بيمار وضعيت تغيير به پاسخ در جديد برنامه و استراتژي
 يبالين مهارت و دانش بودن دارا عمل، فرايندهاي در. بودند بازخورد

 وظايف، بندياولويت بحران، با مقابله يهامهارت بودن دارا تخصصي،

 به توجه تشويق تنازعات، مديريت نياز، درصورت كمك درخواست

 انساني و مادي منابع مديريت و بيمار نشده بينيپيش تغييرات و وضعيت

 راهيان،هم و بيمار با محترمانه رفتار. بودند تيم رهبري رفتارهاي اهم از

 يهامهارت طبقه مهم رفتارهاي از تيم اعضاي با واضح و شفاف ارتباط
  .بودند فردي بين

 تيمي رهبري كهناي بر مبني عمومي توافق رغمعلي :گيرينتيجهبحث و 

 تحت يهاموقعيت در يژهوبه تيمي هايفعاليت در موفقيت اصلي عامل

 و ارهارفت ارزيابي و تعيين ،باشدمي بينيپيش غيرقابل و استرس
. شودمي محسوب بزرگي چالش هنوز تيمي رهبري يهاصالحيت

 دتوانمي مطالعه در اين رهبري نمايانگر رفتارهاي و هامؤلفه تبيين
 زشكانپ تربيت براي ريزيبرنامه و تيمي رهبري ارزيابي براي ايمقدمه

 . گردد دهينآدر  تيمي رهبري توانمندي با متخصص

   
 

 توسعه ياستيس يهاراهكار و موانع بندياولويت و ييشناسا

 يپزشك علوم يهادانشگاه يآموزش يبندرتبه
. دانشگاه ع - يرينص طه، ...ا هيبق. پ. دانشگاه ع - يريام مسكرپور محمد

 ...ا هيبق. پ

 و اعتبارسنجي ارزيابي، نظارت، يهانظام تقويت و دهيسامان مقدمه:
 وريناف و علم يهاسياست در فناوري و علم يهاهحوز در نديبرتبه

 عمده يهاسياست از يكي عنوانبه رهبري، معظم مقام توسط ابالغي

 استقرار اساس ناي بر. است گرفته قرار تأكيد مورد حوزه در اين كشور

 يهادانشگاه بنديرتبه و ارزيابي نظارت، براي پويا و جامع نظام يك

 و كشور علمي توسعه در سزاييهب نقش دتوانمي پزشكي علوم
 حاضر مطالعه هدف. باشد داشته دانشي هايفعاليت هدفمندسازي

 بنديرتبه( راد طرح توسعه هايراهكار و موانع بندياولويت و شناسايي

  .بود )پزشكي علوم يهادانشگاه آموزشي
 و مقطعي و توصيفي پژوهش يك قالب در حاضر مطالعه روش اجرا:

 سياستي هايراهكار شناسايي هدف با و كيفي رويكرد از استفاده با
 دار،جهت مرور مرحله سه در مطالعه . اينشد انجام راد طرح ءارتقا

 شناسايي به منظور دلفي روش و) سياستي گفتمان( خبرگان نشست

 مرور ،اول گام در .گرفت انجام آنها بندياولويت و هاراهكار موانع،

، Noormags داخلي داده يهاهپايگا آنالين جستجوي طريق از دارجهت
SID ،Magiran ،Iran Medex يهاهكليدواژ. گرفت صورت شد امانج 
 طرح ،هادانشگاه آموزشي توسعه: شامل فارسي زبان به جستجو مورد

 يگاهپا هر در كه بودند پزشكي علوم دانشگاه آموزشي توسعه راهكار راد،

بر  دوم، گام در .شد نوشته مشخصي و مرتبط جستجوي استراتژي داده
 و خبرگان با سياستي گفتمان جلسه اول گام در دستبه نتايج اساس

. رديدگ تشكيل آموزشي گذاريسياست و مديريت حوزه نظرانصاحب
 معيارهاي بر اساس جلسه در اين شركت براي ءاعضا انتخاب ينحوه

 و مديريت حوزه در مرتبط تحصيالت داشتنمانند  شده تعيين پيش از
 و مديريت و پزشكي علوم يهادانشگاه آموزشي گذاريسياست
 رد اجرايي سابقه سال ده حداقل داشتن سالمت، نظام گذاريسياست
 پزشكي علوم يهادانشگاه در آموزش مديريت /مديريت اجرايي حوزه

 يئهارا جلسه ابتداي در. بود هدفمند صورت به و بهداشت وزارت و
 ءرتقاا و توسعه موانع شامل كه مطالعه اول گام نتايج از دقيقه 15 مدت به

 اياعض از سپس و گرديد ارائه پزشكي، علوم يهادانشگاه در راد طرح

 ،موانع به نسبت شاننظرات هئارا ضمن شد خواسته كننده شركت
. كنند عنوان راد طرح توسعه براي را خود پيشنهادي هايراهكار
 بندياولويت براي كليدي معيارهاي كه شد خواستهء اعضا از همچنين

 ودحد سياستي گفتمان جلسه. كنند بيان را هاراهكار قراردادن مدنظر و

 افزارنرم در و ضبط مباحث تمامي و انجاميد طول به ساعت 3

MAXQDA2018  دوم گام نتايج بر اساس سوم، گام در .شد كدگذاري 

 ايپرسشنامه اولويت، باالترين با هايراهكار سازينهايي هدف با و

 .شد ارسال خبرگان براي الكترونيك پست طريق از و شد تنظيم
 از و گرديد ارسال خبرگان براي راند دو طي در شده طراحي پرسشنامه

 يهاشاخص بر اساس را شده شناسايي هايراهكار كه شد خواسته آنها
 در (پذيرش قابليت ي،پذيرامكان اثربخشي،-هزينهمانند  شده تعيين

  .نمايند بندياولويت )5 الي 1 ليكرت طيف
 موانع ينترمهم از برخي حاضر مطالعه يهايافته بر اساس :هايافته

 ترتيببه پزشكي علوم يهادانشگاه آموزشي بنديرتبه طرح توسعه

 عدم ،)4,93±0,27( زمان طول در ارزيابي يهاشاخص ثبات عدم شامل

  )آموزشي دستاوردهاي به آموزشي منابع نسبت( آموزش كارايي به توجه
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 و خودارزيابي يهاروش بر حد از بيش تمركز ،)0,33±4,86(
 در نوآوري و تحول به توجه عدم و )4,86±0,49( هيدخودگزارش

 ينترمهم از برخي اساس بر اين .بود )4,66±0,59( پزشكي آموزش

 يهاشاخص در پايداري جاداي شامل راد طرح موفق توسعه هايراهكار
 از استفاده زمان، طول در هاشاخص مقايسه امكان جاداي ارزيابي،

 بر اساس ارزيابي توسعه عملياتي، و فني كارايي سنجش يهاروش

 دانشگاه يهاشاخص از استفاده و  (Peer Review)همتايان مرور برنامه

  .بود ارزيابي در )كارآفرين و پاسخگو دانشگاه( سوم نسل
 آموزشي بنديرتبه توسعه موانع شناسايي :گيرينتيجهبحث و 

 مهمي نقش دتوانمي مؤثر هايراهكار هئارا و پزشكي علوم يهادانشگاه

 نظمم سنجش راستا در اين. نمايد فااي آموزش كيفيت ارتقاء و بهبود در

 هاانشگاهد رتبه از ساليانه بازخورد هئارا و راد طرح يهاشاخص ساالنه و

 ءارتقا به منظور. نمود خواهد مشكل ناي حل به سزاييهب كمك
 شده هئارا هايراهكار مجموعه از توانمي هادانشگاه آموزشي بنديرتبه

 وانبت آموزشي بنديرتبه طرح توسعه ضمن تا نمود استفاده مقاله در اين

 يهادانشگاه براي طرح به اينرت توسعهارتقاء  به كمك جهت در هاآن از
  .برد بهره پزشكي علوم

   
 

 بر اساس يدانشگاه يدرس يهابرنامه نظارت يهامؤلفه

 پاسخگو آموزش بسته يراستا در يكشور آموزش برنامه
دانشگاه ع. پ.  - ديام اطهر، اصفهان. پ. دانشگاه ع - ژگانيآو ميمر

دانشگاه  - يماني كوين، اصفهان. پ. دانشگاه ع - يديشه شهرزاد، اصفهان
 اصفهان. پ. ع

 آنچه يعني است؛ درسي برنامه درست اجراي تضمين نظارت :مقدمه

 نقص بدون ،شودمي اجرا آنچه و شود اجرا درآيد، اجرا به است قرار

 ينترمهم از يكي و درسي برنامه فرايند چرخه كل در نظارت. باشد

 فعاليت . ايناست درسي برنامه پيشرفت و بهبود جريان در هافعاليت

 نهايت، در و شده درسي ريزيبرنامه در بازخورد مدار جاداي موجب

 برنامه يك. داشت خواهد ارمغان به را درسي يهابرنامه اصالح و بهبود

 كه كندمي جاداي اطمينان شده،هماهنگ و نظارت خوب كه درسي

 وسيلهبه و گرفته ياد را الزم استانداردهاي و هامهارت فراگيران

 والنئمس نكته همين. شد خواهند آزمون نيز استاندارد يهاآزمون

. نمايند طراحي را پاسخگو آموزش بسته كه داشته برآن را كشور آموزشي
 ناي دادن نشان براي بلكه نيست؛ ناگهاني و گذرا موج يك ييپاسخگو
 در جدي طوربه دانشجويان و علمي هيأت اعضاي كه است واقعيت

 هزينه اثربخش و كارا طوربه منابع و هستند يادگيري و ياددهي حال

 ناي از اطمينان درسي، برنامه ارشد مديران براي ييپاسخگو. شوندمي
 حال در فرايندي فراگير، وسيلهبه شده تجربه درسي برنامه كل كه است

 نيز رسمي آموزش از بعد كه است سفري از بخشي و است شدن غني

 آموزش استانداردهاي براي علمي هيأت اعضاي و مديران .دارد ادامه

 طوربه بايد استانداردها ناي و باشند پاسخگو بايد دانشگاه يا دانشكده در

 قدم براي مطالعه ناي بنابراين. باشند داشته وجود باال كيفيت با مداوم

 بر نظارت نظام طراحي هدف با و ييپاسخگو راستاي در برداشتن

 اجراي و تدوين بر نظارت يهامؤلفه تعيين به دانشگاهي درسي يبرنامه

  .پرداخت دانشگاهي درسي يهابرنامه
 آموزش بسته راستاي در ايتوسعه نوع از مطالعه ناي روش اجرا:

 علوم دانشگاه پزشكي علوم آموزش توسعه و مطالعات مركز در پاسخگو

 شامل متون نظارت، يهامؤلفه تعيين براي. شد اجرا اصفهان پزشكي

 روش با تبطمر مستندات ساير و هانامهآيين ،هاهمقال ،هاهنامپايان كتب،

 اجراي و تدوين بر نظارت يهامؤلفه. شدبررسي محتوا تحليل

 كدگذاري، ،دارمعني جمالت صورت به و تفكيك به درسي يهابرنامه

 از پس. گرديد استخراج كد 726 ،مجموع در .گرديد بنديطبقه و تايپ

 تيجلسا طي شده گرد آوري اطالعات ،هاگويه و ابعاد تعيين و تعريف

 و شدند حذف يا ادغام هاگويه برخي. شد بررسي پژوهشگران توسط
 و اصلي محور چهار در مؤلفه 110 هايتندر. يافتند تغييراتي نيز برخي
  .آمد دستبه فرعي محور سيزده

 رسيد برنامه نظارت مؤلفه110 مطالعه ر ايند :گيرينتيجهبحث و  

 اجرا، تدوين، اصلي محور چهار در هامؤلفه . اينگرديد استخراج

. شد دهيسازمان فرعي محور سيزده و آموزش جو ءارتقا و ارزشيابي
 زيرمحور چهار در درسي برنامه بازنگري و تدوين حيطه: الف محور

 ،)همؤلف 3( اهداف دهيسازمان و انتخاب ،)مؤلفه 19 شامل( الزامات
 مجموعه دهيسازمان و انتخاب ،)مؤلفه 7( محتوا دهيسازمان و انتخاب
: ب محور. باشدمي )مؤلفه 3( يادگيري–ياددهي يهاروش از گسترده
 منابع تخصيص و بودجه زيرمحور دو شامل درسي برنامه اجراي حيطه

: ج محور. بود )مؤلفه 20( تغيير و اجرا مديريت زيرمحور و )مؤلفه 15(
 ارزشيابي حورمزير سه در )علمي هيأت و دانشجو دوره،( ارزشيابي

 يعلم هيأت ارزشيابي و ،)مؤلفه 3( دانشجو ارزيابي ،)مؤلفه 10(دوره
 چهار در آموزش جوارتقاء : د محور. گرديد نديبتقسيم) مؤلفه 5(

 تعامالت دهيشكل ،)مؤلفه 4( علمي هيأت اعضاي توسعه زيرمحور
) همؤلف 6( شناسيوظيفه و ،)مؤلفه 5( نشاط و شور ترغيب ،)مؤلفه 10(

  .شد توزيع
 ءارتقا حيطه در شده استخراج يهامؤلفه ازجمله :گيرينتيجهبحث و 

 پاسخگو فرهنگ ترويج مؤلفه ،شناسيوظيفه زيرحيطه و آموزشي جو

 دهيشكل زيرحيطه در و ارشد مديران و مشتريان خود، برابر در بودن
 انديشيهم جلسات و استاد و دانشجو نظرات از استقبال مؤلفه تعامالت

 بودجه زيرحيطه و اجرا حيطه در .است ودهب مناسب يهاهداي اخذ براي

 و تجهيزات آموزشي، مواد نمودن بروز مؤلفه منابع، تخصيص و
 بررسي مؤلفه تغييرات، و اجرا مديريت زيرحيطه در و هاهآزمايشگا

 امر در موفقيت براي. شد استخراج اجرا حين درسي برنامه اثربخشي

 بنابراين،. است نياز مشخص استانداردهاي و معيارها وجود به نظارت

 فرايند در خصوص را ييهامؤلفه ناظر، است بهتر كار سهولت براي
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 محك آن با را چرخه كل و عمليات تا كند تدوين و تعريف نظارت،

 رهبر يك هامؤلفه ناي از استفاده با. سازد روشن را موفقيت سطح و بزند

 اندازه چه تا عملكردها و وظايف كه كند مشخص دتوانمي اثربخش

  .است بوده استانداردها مطابق
 بسته كشوري، آموزش برنامه درسي، برنامه نظارت، كليدي: كلمات

 پاسخگو آموزش

   
 

 در شاغل پرستاران مداوم آموزش جهت يآموزش يطراح

 كشور يپزشك علوم يهادانشگاه به وابسته يهابيمارستان
دانشگاه  - مفرد كروانين مالحت، يبهشت ديشه. پ. دانشگاه ع - يبرهان بايفر
، يبهشت ديشه. پ. دانشگاه ع - ادهزعباس عباس، يبهشت ديشه. پ. ع

   يستيبهز. پ. دانشگاه ع - يمحمد شمعانه، يمنجم ديفرش
. است العمرمادام يادگيري بر مبتني رويكردي مداوم، آموزش :مقدمه
 آموزشي برنامه طراحي بايد پرستاران، آموزش نيازهاي برآوردن جهت

 طراحي، وتحليل، تجزيه فرايند آموزشي، نظام طراحي. گيرد صورت

 يادگيري تسهيل به منظور آموزش كامل سيستم يك ارزشيابي و توسعه

 انپرستار مداوم آموزش جهت الگويي و راه نقشه عنوانبه كه است

 جهت آموزشي طراحي پژوهش، ناي از هدف. شودمي محسوب

 يهاهدانشگا به وابسته يهابيمارستان در شاغل پرستاران مداوم آموزش
  . است كشور پزشكي علوم

 و فوشي ايمرحله 10 مدل از استفاده با پژوهش در اين روش اجرا:
 با مدل، در اين كه گرفت صورت آموزشي طراحي ،)1986( همكاران

 نيازسنجي، مراحل طي در كيفي، و كمي يهاپژوهش از تلفيقي انجام

 تحليل كار، محيط هايويژگي تحليل يادگيرندگان، هايويژگي تحليل

 عملكردي، معيارهاي توسعه عملكردي، اهداف تعيين وظيفه، و شغل

 آموزشي، راهبردهاي كردن مشخص عملكردي، اهداف به دادن توالي

 آموزشي طراحي آموزشي، ارزشيابي روش تعيين و آموزشي مواد تعيين

 مطالعه، مورد يهانمونه. شد انجام پرستاران مداوم آموزش جهت

 ويژه هايمراقبت و جراحي و داخلي كليه يهابخش در شاغل پرستاران

 با دسترس در و ايخوشه روش به كمي بخش در كه بودند اورژانس و

 و درمان بهداشت، وزارت پزشكي جامعه مداوم آموزش اداره همكاري
 از هدف بر مبتني روش به كيفي بخش در و پزشكي آموزش

 انتخاب تهران شهر پزشكي علوم يهادانشگاه به وابسته يهابيمارستان

 نيازسنجي پرسشنامه تكميل از استفاده با كمي، بخش در ،هاداده. شدند

 وظايف شرح پرسشنامه و اول مرحله در كلب يادگيري سبك و

 آموزش اداره اتوماسيون طريق از شده فرستاده 4 مرحله در پرستاري

 با ساختاريافتهنيمه مصاحبه طريق از كيفي بخش در و هااستان به مداوم

 هاابزار كليه پايايي و صوري و محتوا روايي. شد گرد آوري پرستاران

 از استفاده با هاداده. گرفت قرار بررسي مورد پژوهش در استفاده مورد

 تحليل كمي و كيفي قسمت در ترتيببه توصيفي، آمار و محتوا تحليل

 آموزشي طراحي آمده، دستبه كيفي و كمي يهاداده از استفاده با. شدند

  .گرفت صورت پرستاران مداوم آموزش جهت
 را نيازسنجي يهاپرسشنامه استان شش از پرستار 1631 تعداد :هايافته

 لكنتر، %71,6 نرسينگتله دور راه از پرستاري مراقبت. كردند تكميل
 آموزش نوين يهاروش، %61,8 فردي حفاظت و بيمارستاني عفونت

 منياي، %57,4 ايحرفه رفتار و ارتباطات ،%58,7 خانواده و مددجو به

 آموزشي نيازهاي اول اولويت پنج ،%53,4 خطر مديريت و مددجو

 يهاهنمون بيشتر فراگيران هايويژگي تعيين بخش در. بودند پرستاران
 كارشناسي مدرك داراي و، %85,23 خانم، %64,63 هلأمت پژوهش
 كاربه مشغول ،%35,74داخلي بخش در پرستاران بيشتر. بودند، 87,49%

 يابنده انطباق يادگيري سبك داراي پژوهش يهاهنمون اكثر و باشندمي
 تحليلي كار محيط تحليل قسمت در. بودند %33,71 همگرا و 40,47%

 ناي سازماني چارت و وظايف شرح اهداف، موريت،أم تاريخچه، از
 نونقا و مداوم آموزش كل اداره معرفي به سپس و گرديد بيان وزارتخانه

 مرتبط املعو درنهايت و شد پرداخته اداره ناي با مرتبط يهانامهآيين و

 صورت به مداوم آموزش يهابرنامه در شركت براي پرستاران حضور با

 10 درنهايت و گرفت قرار بررسي مورد مقاله 378 كه شد مرور ندمنظام

 مشخصات. گرفت قرار بررسي مورد و انتخاب هدف، بر اساس مقاله

 رشته زمينه در گرفته، انجام مطالعات بيشتر شده، انتخاب مقاالت

 و كنندهتسهيل يا انگيزشي عامل 18 مطالعه در اين. باشدمي پرستاري
 نامطلوب كيفيت و پرستاران شركت جهت مانع يا بازدارنده عامل 34

 ارائه مناسب هايراهكار درنهايت و است شده بيان مداوم آموزش

 مورد ايران در آن ابعاد و پرستاري شغل شغل، تحليل بخش در. گرديد

 تلفيقي پژوهش صورت به وظيفه تحليل همچنين. گرفت قرار بحث

 كد 1564 هامصاحبه تحليل در كيفي بخش در كه شد انجام زمانهم

 كدهاي ادغام از بعد. گرديد استخراج پرستاري وظايف جهت اوليه

 دستبه زيرطبقه 53 هايتندر آنها ادغام از و آمد دستبه كد 135 مشابه

 قرار ريپرستا اصلي وظايف عنوانبه اصلي طبقه 4 و طبقه 16 در كه آمد

  . گرفتند
 داراي پرستاران، نظر از كه پرستاري وظايف كمي بخش در همچنين

 از دهاستفا با. گرديد تعيين بودند كار انجام فراواني و اهميت بيشترين

 گرديد تحليل و تدوين آموزشي هدف 21 فوق، مراحل از حاصل نتايج

 جهت لجيك الگوي و گرديد انتخاب آموزشي مواد و مناسب راهبرد و

  . شد تدوين پرستاران مداوم آموزش ارزشيابي
 در توانمي آموزشي طراحي از حاصل نتايج از :گيرينتيجهبحث و 

 زشيآمو برنامه تا كرد استفاده يادگيرندگان جهت آموزشي برنامه تدوين

 ار آموزشي برنامه تدوين و باشد يادگيرندگان شرايط با مطابق دقيقاً
  . فتگر در نظر آموزشي طراحي پاياني محصول عنوانبه توانمي

 نيازسنجي آموزشي، طراحي پرستاري، مداوم، آموزش :كليدي كلمات

  شغل تحليل آموزشي،
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 توسعه بر ياسيس و يفرهنگ ،يعلم ،يرسم عوامل تأثير

  پژوهيدانش يفضا
 رازيش. پ. دانشگاه ع - انيميكر زهرا

 يكپارچه و لمانهعا تحقق معناي به توانمي را پژوهيدانش مفهوم مقدمه:

 ،دانش كاربرد دانش، توليد دانش، انتقال از اعم دانشگاه كاركردهاي
 نوعيبه مفهوم . ايننمود تعريف جامعه با زبانيهم و دانش، ادغام

 دهه در بوير ارنست ديدگاه از پژوهيدانش واژه بازتعريف از برخاسته

 هادانشگاه Scholarship Reconsidered كتاب در كه است ميالدي 90

 يكپارچگي و علمي هيأت اعضاي يهانقش در بازنگري به را

 فرهنگي، علمي، متنوع عوامل. فراخواند عالي آموزش كاركردهاي

 هادانشگاه پژوهيدانش حركت در دتوانمي ساختاري و سياسي

 دامك كه است شده پرداخته سؤال به اين تحقيق در اين. باشد گذارتأثير

 توسعه بر را تأثير بيشترين پژوهيدانش هايزيرساخت از يك

  . دارند دانشگاه در علمي كاركردهاي
 انجام كمي كيفي توالي با آميخته به روش تحقيق رويكرد روش اجرا:

 تحقيق پرسشنامه كمي ابزار ساخت به منظور تحقيق كيفي بخش. شد

 مصاحبه عالي آموزش خبرگان از نفر 20 با مرحله در اين كه شد انجام

 ايپرسشنامه محتوا تحليل روش از استفاده با و شد انجام ساختارمند

 رسمي عوامل شامل مياني مؤلفه 14 و كلي طبقه 4 سؤال 67 بر مشتمل
 :مؤلفه 3 سياسي عوامل ؛ارزشيابي مقررات، پااليش، منابع، :مؤلفه 4

 ،سازيتوانمند تعامل، :مؤلفه 4 علمي عوامل ؛استقالل تدبير، تاكتيك،
 دامي و وحدت فرهنگي، نمادهاي :مؤلفه 3 فرهنگي عوامل و ؛نقد تفكر،

 روايي به شيوه پرسشنامه محتوايي روايي. شد تدوين علمي نشاط و

 ءااعض ديدگاه از ابزار ناي كمي مرحله در. شد بررسي سازه و محتوايي
 شد نجيساعتبار شيراز پزشكي علوم و شيراز دانشگاه دو علمي هيأت

. كردند شركت تحقيق كمي بخش در علمي هيأت عضو 300 مجموعاً و
 مليعا تحليل از استفاده با نتايج. شد بازگردانده كامل پرسشنامه 265

  . شد تحليل ليزرل و  SPSS22 افزارنرم با يتأييد و اكتشافي
 و تحقيق براي اين عاملي تحليل آزمون بودن مناسب ابتدا :هايافته

 مقدار با بارتلت آزمون معناداري و KMO مقدار با نمونه، كفايت
0,90KMO= هم تحقيق در اين عاملي تحليل آزمون تناسب. شد تأييد 

 ابزار و پرسشنامه شده تبيين واريانس. P&lt=0,001 شد تأييد

 بيشترين شده، تحليل عوامل بين از. بود درصد 71 حدود ساختهمحقق

 فرهنگي عوامل بين در. داد اختصاص خود به فرهنگي عوامل را تأثير

 علمي نشاط و اميد و ٪30يگانگي و وحدت مؤلفه به عاملي بار بيشترين
 به رسمي هايزيرساخت در عاملي تأثير بيشترين. داشت اختصاص 6٪

 سيستم اصالح و بازنگري يهامكانيسم معناي به ٪5 پااليش مؤلفه

 حدود عاملي بار با تدبير مؤلفه سياسي عوامل بين در. داشت اختصاص

 با تعامل مؤلفه علمي عوامل بين در و بود سياسي عامل ترينقوي 4٪

 در اوليه تغييرات برخي. داشت را عاملي تأثير بيشتر ٪5/3 عاملي بار

 بر مبتني تسؤاال برخي حذف يا و هاحيطه در تسؤاال جاييهجاب مورد

 گويه 67 اوليه، كد 74 از سپس و شد انجام اكتشافي تحليل يهايافته

 با درنهايت كه شدند اعتباريابي يتأييد عاملي تحليل از استفاده با نهايي

 رسمي، هايزيرساخت براي ٪90 مقدار با GFI برازش نيكويي شاخص

  .شد تأييد سياسي زيرساخت براي ٪94 و علمي و فرهنگي
 را ثيرتأ بيشترين فرهنگي عوامل نتايج، بر اساس :گيرينتيجهبحث و 

 رهبا در اين اول اصلي عامل. داشتند دانشگاه در علمي فضاي توسعه بر

 رديموا مؤلفه ناي كننده تبيين يهاگويه. بود يگانگي و وحدت مؤلفه

 فرد، هويت از بخشي عنوانبه دانشگاه به افتخار و تعلق احساس چون

 همه تالش دانشگاه، جايگاه و افتخارات به همبستگي و تعلق احساس

 دانشگاه منافع ارجحيت علمي، تعالي به نيل براي علمي هيأت اعضاي

 نشاط و اميد به توجه دوم سطح در و بود شخصي پيشرفت بر جامعه و

 ه،دانشگا در مثبت روحيه و علمي نشاط وجود چون ييهامؤلفه كه بود

 و تقدير يهاآيين علمي، پيشرفت و رشد براي قوي يهاهانگيز و اميد
 دارپرچم و پرانرژي افراد وجود و پيشكسوت، و الگو اساتيد بزرگداشت

 يهاسال در. كردندمي تبيين را آن سرزندگي و نشاط روحيه جاداي در
 ارزشيابي، جديد يهاشيوه ارائه به اغلب هادانشگاه گذارانسياست اخير

 توجه. ...و متعدد و متنوع يهانامهآيين آموزشي، متنوع يهامدل

 تريپنهان عوامل علمي هيأت اعضاي ديدگاه از كهحالي در ،اندداشته

 نيز و كشور و دانشگاه علمي فضاي با وحدت و تعلق احساس چون

 بين در حتي. است داشته را عاملي بار بيشترين اميد و نشاط احساس

 همؤلف از قوانين و مقررات پااليش مؤلفه عاملي بار نيز رسمي عوامل
 رسدمي به نظر جموعمدر. است داشته بيشتري عاملي بار ارزشيابي

 و هاريزيبرنامه در بازخورد و ارتباط انسان، عناصر به بيشتر توجه
 ضروري پزشكي علوم يهادانشگاه و عالي آموزش نظام يهاارزشيابي

  .است

   
 

 يعلم يكاركردها توسعه در مجدد يمعمار ضرورت
 يعال آموزش خبرگان دگاهيد بر يمبتن دانشگاه

 رازيش. پ. دانشگاه ع - انيميكر زهرا

 در ،عالي آموزش نظرانصاحب نونكتا پيش دهه سه از تقريبا مقدمه:

 عرصه دانشگاه، علمي كاركردهاي بر پژوهش حاكميت بر نقدي

 ربردكا دانش، توليد دانش، انتقال حيطه پنج در را علمي هايفعاليت

 ردرويك . ايناندنموده تعريف جامعه با زبانيهم و دانش، ادغام دانش،

 Scholarship كتاب در بوير تأكيد و ميالدي 90 دهه در ويژهبه

Reconsidered مهم سؤال به اين حاضر تحقيق در. گرفت بيشتري قوت 

 علمي كاركردهاي توسعه عمده هايزيرساخت كه است شده پرداخته

  .كدامند؟ دانشگاه فضاي در
 از استفاده با و محتوا تحليل روش به كيفي تحقيق، رويكرد روش اجرا:

 20 شامل پژوهش، آماري جامعه. شد انجام ساختارمند مصاحبه ابزار

 علوم پزشكي، علوم يهارشته حوزه در عالي آموزش خبرگان از نفر
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 پزشكي علوم تهران، دانشگاه 9 از مهندسي فني و پايه علوم انساني،

 پزشكي علوم شيراز، بهشتي، شهيد پزشكي علوم بهشتي، شهيد تهران،

 ريزيبرنامه و پژوهش مؤسسه و مدرس تربيت صنعت، و علم شيراز،

 از. شدند انتخاب هدفمند گيرينمونه به شيوه كه بودند عالي آموزش
 تا 42 بين افراد سني دامنه. بودند زن نفر 3 و مرد نفر 17 جنسيت، نظر

 14 علمي، مرتبه نظر از. بود سال 55 حدود ميانگين متوسط با سال 71

 افراد كاري سنوات دامنه .بودند استاديار نفر 1 و دانشيار نفر 5 استاد، نفر

 مصاحبه مطالعه ابزار. بود سال 24 ميانگين متوسط با سال 40 تا 13 بين

 و انتخاب خبرگان از نفر 5 گروه هر از و بود ساختارمند عميق
 در آمده دستبه يهاپاسخ. يافت ادامه هاداده اشباع حد تا گيرينمونه
 مفهوم درنهايت و پاراگراف جمالت، و عبارات كليدي، كلمات سطح

 كيفي تحليل ،هاداده تحليل روش. قرارگرفت بررسي مورد مصاحبه كلي

  . بود كيفي و كمي استقرايي اكتشافي به شيوه
 معناي و متن تماميت به توجه كيفي، محتواي تحليل در :هايافته

 صورت به هم واژگان و عبارات و گرفت قرار توجه مورد شده استخراج

 جمالت، كلمات، سطح در هاهگفت و واژگان از متبادر معناي وهم عيني

 عبارات بيان شيوه و لحن از پژوهشگر ذهني دريافت و پاراگراف

 مفهوم يا واژه 823 حداقل باز كدهاي اول مرحله در. شد استخراج

 انواع و وندهشمصاحبه هر از باريك حداقلهاهوندشمصاحبه از عبارت

 شده سؤال دانشگاه علمي كاركردهاي مختلف يهاهزمين در كه تيسؤاال

 تكراري، مفاهيم و عبارات حذف با دوم، فاز در كه شد استخراج بود

 اشتراكات بر اساس سوم فاز در. شد تلخيص عبارت 74 در هاگويه

 مؤلفه 10 در ابتدا باز كدهاي برگشت، و رفت رابطه يك در و معنايي

 تأكيد به دليل ،هامصاحبه انجام حين در. شدند بنديدسته رتكلي

 ساختار، مينأت ضرورت بر عالي آموزش خبرگان و شوندگانمصاحبه
 هايزيرساخت از هنرمندانه چيدمان و كاركردها مهندسي فرهنگ،

 معماري واژه پژوهشگر ذهنيت بر اساس عالي، آموزش توسعه ضروري

 هايزيرساخت يهاهسرواژ اكرونيوم عنوانبه و شد متبادر ذهن به

 يا REARCHITECTURE واژه به دادن پوشش براي و شده استخراج

 اكرونيوم حروف ترتيببه مياني مؤلفه 14 در هاگويه مجدد، معماري

 استقالل ،(Evaluation) ارزشيابي ،(Resource) منابع شامل
(Autonomy)، پااليش (Refining)، فرهنگي نمادهاي (Cultural 

Symbols)، علمي نشاط (Happiness)، تعامل (Interaction)، تفكر 
(Thinking)، آموزش (Education)، نقد (Critique)، تاكتيك (Tactics)، 

تدبير  و  (Regulation)مقررات ،(Unity) ييگانگ و وحدت
(Expediency)  بر  مياني مؤلفه 14 چهارم فاز در. شدند بنديدسته

 كلي طبقه 4 به علمي متون از گيريبهره با و پژوهشگر نباطتاس اساس

. شدند بنديطبقه سياسي و فرهنگي علمي، رسمي، هايزيرساخت
 مستلزم دانشگاه در علمي كاركردهاي توسعه :گيرينتيجهبحث و 

 چيدمان و است رسمي و علمي فرهنگي، سياسي، متنوع هايزيرساخت

 از مناسبي تركيب و رمونيها استلزامات، ناي از مناسب و هنرمندانه

 هايزيرساخت از زيادي بخش. زندمي رقم را هادانشگاه هايفعاليت

 ،هارشته همه در عالي آموزش خبرگان ديدگاه از دهشاشاره
 نمادهاي نقد، فضاي توسعه نظير زيربنايي و نرم هايزيرساخت

 آزادي و استقالل و علمي، نشاط و تفكر يگانگي، و وحدت فرهنگي،

 قرار توجه مورد كمتر كالن يهاريزيبرنامه در رسدمي به نظر كه است

 كيفي توسعه و طراحي در ويژهبه مجدد معماري يك به و است گرفته

 .رسدمي به نظر ضروري عالي آموزش

   
 

 كالن گيرياندازه ابزار ياعتبارسنج و ساخت ،يطراح

 آموزشي عملكرد اجتماعي ييپاسخگو راهبردي شاخص

  دانشگاه
 يبهشت ديشه. پ. دانشگاه ع - الكهياكبر ميمر

 و مطلوبيت ميزان از آگاهي براي پزشكي علوم دانشگاه هر :مقدمه
 نظام هب نياز خود آموزشي هايفعاليت ازجمله خود هايفعاليت كيفيت

 عالي آموزش نظام تحول طرح. دارد اعتباربخشي و پايش سنجش،

 كه شودمي محسوب كشور پزشكي آموزش نظام در تغيير يك سالمت

 ريتمدي الزم شرط تحول، جريان در تغييرات ارزيابي و گيرياندازه

 توانمين كرد ارزيابي و گيرياندازه نتوان را ايپديده اگر. است تحول

 مواجه مشكل با نيز آن براي منابع و بودجه تخصيص و كرد مديريت
 پژوهشي آموزشي، عمده عملكرد سه جهاني، بهداشت سازمان .شودمي

 ملزم هادانشگاه و است كرده لحاظ هادانشگاه براي خدمت ارائه و

 به اجتماعي ييپاسخگو نظر از را حوزه سه ناي هايفعاليت هستند

 اب لذا. دهند قرار پايش و سنجش ارزيابي مورد همواره جامعه نيازهاي
 گيريازهاند كميته در كشور، نياز طورهمين و جهاني تأكيد به اين توجه

 بهشتي شهيد پزشكي علوم دانشگاه آموزشي تحول طرح ابزارسازي و

 اجتماعي ييپاسخگو( راهبردي شاخص كالن ينترمهم تا شديم آن بر

 نوآوري و تحول والنئمس سوي از كه )دانشگاه آموزشي عملكرد

 به نسبت و دهيم قرار پژوهش مورد را بود مدنظر دانشگاه آموزش

. نيمك اقدام آن براي معتبر گيرياندازه ابزار اعتبارسنجي و ساخت
 بزارا هيچ كه داد نشان الملليبين مكاتبات همچنين و هابررسي

 راهبردي شاخص كالن ناي پايش و سنجش براي معتبري گيرياندازه

 و ساخت، طراحي، مراحل در لذا نداشت، وجود دنيا در و كشور در
 زا حوزه ناي اساتيد الملليبين همكاري از ابزار اعتبارسنجي

 الملليبين مشاور و شارجه دانشگاه از ازجمله مختلف يهادانشگاه

از  هدف لذا .شد استفاده جهاني بهداشت سازمان اجتماعي ييپاسخگو
 شاخص كالن گيرياندازه ابزار اعتبارسنجي و طراحي انجام اين مطالعه

 سنجش جهت دانشگاه آموزشي عملكرد اجتماعي ييپاسخگو راهبردي

 پزشكي علوم دانشگاه آموزشي تحول و توسعه اعتباربخشي پايش و

  بود. بهشتي شهيد
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 ساخت :ابزار اعتبارسنجي و ساخت طراحي،: مراحل شامل روش اجرا:

 و تسؤاال استخراج براي منابع و متون مرور( ايكتابخانه شيوه با ابزار
 يدلف راندهاي( كيفي شيوه با ابزار جيسناعتبار )،ابزار اوليه فرمت

 يبرا ابزار توليد عيني اهداف تعيين از پس ).خارجي و داخلي خبرگان
 دانشگاه، آموزشي عملكرد اجتماعي ييپاسخگو راهبردي شاخص كالن

 براي جهاني معتبر هايمتريكس و هاسايت و منابع و متون مرور به

 هر توليد اول مرحله. شد پرداخته ابزار اوليه تسؤاال و هاآيتم استخراج

 ابزار اوليه يهاآيتم كه است ييهامؤلفه يا ابعاد و تسؤاال توليد ابزاري،

 و اصلي يهاشاخص كه دانيممي .شوندمي الصاق )ابعاد( هامؤلفه آن به
 فتدر ابتدا از اما گيرندمي شكل ازيرسابزا انتهاي در واقع در كليدي

 ،هاشاخص عناصر مراتبي سلسله درختچه عنوانبه اياوليه
 اهداف گيرياندازه براي مرتبط كليدي يهاشاخص و هاشاخصزير

 يدهوزن و )امتيازگذاري( دهينمره فرم همچنين و ابزار عيني
 زا پس ،ابزار اعتبارسنجيبراي . شد پيشنهاد و تشكيل را هاشاخص
 فادهاست و دلفي راندهاي تشكيل و اعتبارسنجي ابزار، اوليه درفت طراحي

 و يظاهر روايي ضريب تعيين. شد نهايي ابزار خبرگان تأييد و مداقه از
 رحلهم اولين هدف گروه و نظرانصاحب ديدگاه از هاشاخص محتوايي

 لفيد برگشت و رفت چند در كه باشدمي ابزار تئوريك اعتبارسنجي در

 نهايي ابزار دهينمره فرمت و ابزار يهاآيتم نهايت در تا شد انجام

  . گرديد
 82 لشام نهايي ابزار اعتبارسنجي، و ساخت مراحل طي از پس :هايافته

 نيازهاي بينيپيش: از عبارتند كه شد جاداي) بعد( مؤلفه 9 در تميآ

 ،)تميآ 6( هابرنامه كالن اهداف و موريتأم در جامعه سالمت
 يهاوهشپژ ،)يتمآ 12( دانشگاه هايفعاليت مديريت و ريزيبرنامه

 ،)يتمآ 27( آموزشي يهابرنامه و درسي ريزيبرنامه ،)يتمآ 6( آموزشي
 9( سالمت خدمات در مشاركت ،)يتمآ 5(علمي هيأت اعضاي /اساتيد

 پذيرش ،)يتمآ 7( اعتباربخشي ،)يتمآ 7( التحصيالنفارغ ،)يتمآ

 الملليبين و داخلي خبرگانبا  دلفي راند دو از پس ).يتمآ 3( هاورودي

 محاسبه 0,93 ابزار محتوايي روايي نهايتدر زمينه، در اين نظرصاحب

  .شد
 كننده كمك هادانشگاه خودارزيابي براي ابزار ناي :گيرينتيجهبحث و 

 اجتماعي ييپاسخگو نظر از شوند متوجه كه جهت ينا از است

 هر است بديهي. هستند وضعيتي چه در خود موزشيآ هايفعاليت

 اجراي لدستورالعم تهيه به نسبت ابزار ناي از استفاده براي بايد دانشگاه

 يعال آموزش نظام مديران براي ابزار ناي سويي از. كند اقدام ابزار
 ييپاسخگو سنجش و پايش براي هادانشگاه اعتباربخشي در سالمت

 .دارد كابرد نيز هادانشگاه آموزشي عملكرد اجتماعي

  
  

 نيب در يسازمان تعهد با يسازمان عدالت نيب رابطه يبررس
 97 سال در زابل يپزشك علوم دانشگاه يعلم هيأت ياعضا

. پ. دانشگاه ع - يقيحق يمهد، زابل. پ. دانشگاه ع - مجاهد يشهرك الله
 زابل. پ. دانشگاه ع - اول يسرگز نيالبنام، زابل

 و سازماني ادراك بين رابطه محققان كه است دهه پنج به نزديك مقدمه:
 تعهد و شغلي درگيري، شغلي رضايت مانند را كارمندان يهاگرايش

 تهگرف صورت زيادي تحقيقات مدت در اين. كنندمي بررسي سازماني

 ن،اي بر عالوه .است يافته گسترش گيريچشم طوربه ادبيات دامنه و

، گذشته چنددهه طول در.  است شده مطرح جديدي پژوهشي يهاهحوز
 جلب خود به سازماني رفتار ادبيات در را زيادي توجه سازماني تعهد

 بينيپيش سازماني تعهد كه دهدمي نشان مختلف مطالعات. است كرده

   .است متعددي شغلي يهاگرايش و رفتارها كننده
 گيرينمونه روش از استفاده با ابتدا منظور براي اين روش اجرا:

 97-96 سالنيم در علمي هيأت اعضاي ميان از سرشماري صورت به

 هاپرسشنامه درنهايت.  بود نفر 120 بر بالغ نمونه حجم. شدند انتخاب

 .گرديد تكثير علمي هيأت اعضاي بين در پايايي و روايي تأييد از پس
 ريبض آزمون بر اساس كه داد نشان پژوهش ناي يهايافته :هايافته

 و سازماني تعهد بين شده محاسبه معناداري سطح و پيرسون همبستگي
)، P value>05/0( داشت وجود معناداري ارتباط سازماني عدالت

. يابدمي افزايش سازماني تعهد سازماني، عدالت افزايش با كه يطوربه
 درصد 27 ميانگين با سازماني تعهد علمي هيأت اعضاي بين در همچنين

 ريآما لحاظ به تفاوت ناي و بوده كمتر 37,5 يعني تي آزمون متوسط از

 يسازمان تعهد مطلوبيت بيانگر كه است بوده معنادار درصد 99 سطح در
 هيأت اعضاي بين در. است دانشگاه ناي علمي هيأت اعضاي بين در

 50 يعني تي آزمون متوسط از درصد 65 ميانگين با سازماني تعهد علمي

 بوده معنادار درصد 99 سطح در آماري لحاظ به تفاوت نايو بوده كمتر

 علمي هيأت اعضاي بين در و سازمان در عدالت بودن ضعيف كه است
 وضعيت و سن با سازماني عدالت يهامؤلفه بين. است دانشگاه ناي

 اب سازماني عدالت بين .ندارد وجود يدارمعني و مثبت رابطه هلأت
 و مثبت رابطه علمي هيأت اعضاي بين در هلأت وضعيت و جنسيت

 ميزان و سن با سازماني عدالت بين ولي دارد وجود يدارمعني

  .ندارد وجود يدارمعني و مثبت رابطه تحصيالت
 عدالت كه داد نشان حاضر پژوهش يهايافته :گيرينتيجهبحث و 

 و مثبت همبستگي سازماني تعهد با آن يهامؤلفهو كلي طوربه سازماني
 تحقيق پيشينه در شده ذكر يهاپژوهش با حاضر نتايج .دارند يدارمعني

 به شده انجام يهاپژوهش اغلب در .باشدمي همسو هاپژوهش اكثر در

 علمي هيأت اساتيد است الزم و گرديده توجه سازماني عدالت مهم نقش
 سازماني عدالت نظريه بر اساس .دهند قرار مدنظر را مهم متغير ناي

 عدم يا وجود قبال در علمي هيأت اساتيد كه كرد بينيپيش توانمي

 مراجعه با. دهندمي نشان واكنش كار محيط در سازماني عدالت وجود
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 تعهد و سازماني عدالت ميزان كه دريافت توانمي پژوهش يهايافته به

   .است بوده مطلوبي حد در علمي هيأت اعضاي بين در سازماني
 كثرحدا با سازماني تعهد با سازماني عدالت بين رابطه مورد در همچنين

 ننشا معنادار و مستقيم رابطه ابعاد، تمامي در درصد 95 سطح در خطا
 هدتع افزايش باعث سازماني عدالت افزايش كه معنا به اين؛ دهدمي

 از يحاك رگرسيون تحليل نتايج .گرددمي علمي هيأت اساتيد سازماني

 لتعدا و توزيعي عدالت بعد دو سازماني عدالت ابعاد بين از كه بود آن

 با .رنددا برعهده سازماني تعهد بينيپيش در را نقش بيشترين ايهروي

 تعهد و سازماني عدالت بين كه معناداري و مستقيم رابطه به توجه
 لتعدا ابعاد كه گرديد بينيپيش امر اين گرديد، مشاهده سازماني

  .نمايد بينيپيش قبولي قابل حد در را سازماني تعهد و سازماني

  

  

  برنامه ريزي درسي
  

  

 يبرا اعتماد قابل ايحرفه هايفعاليت نييعت
 يپزشك آموزش يتخصص يدكترا آموختگاندانش

دانشگاه  - يزائر رضا، كاتهتن اوله، دانشگاه ع. پ. تهران - رزازادهيم ميعظ
 دانشگاه ع. پ. تهران - كارگندم هيرق، ع. پ. تهران

 تدوين در توانمندي بر مبتني آموزش پاردايم امروزه مقدمه:

 مراكز اكثر و يافته اهميت بسيار پزشكي آموزشي هايكوريكولوم

 مورد اساس همين بر را خود آموزشي يهابرنامه معتبر آموزشي

 برنامه بازنگري در اقدام اند. اولينداده قرار اساسي هايبازنگري

ت. اس آن آموختگاندانش براي هاتوانمندي تدوين آموزشي،
 ماا بوده مفيد توانمند فرد يك شناسايي براي كهآن ضمن هاتوانمندي

 شده تعيين رفتارهاي گيرياندازه و مشاهده دارد. مثالً نيز ييهاچالش

 ارزيابي روايي آن، كردن جزئي درصورت همچنين و بوده مشكل

 موزشآ ادبيات در جديدي مفهوم لذا .رودمي سؤال زير هاتوانمندي

 EPAs اعتمادقابل ايحرفه هايفعاليت عنوان با توانمندي بر مبتني
 كنندهتوصيف صرفا كه توانمندي برخالف هاEPA. است گرفتهشكل

 يك اساسي هايفعاليت تعيين به هستند، آموختهدانش يك يهامهارت

 و تبيين به و پردازدشود مي انجام بايد آموختهدانش توسط كه حرفه
 به توجه . باكندميكمك  حرفه زانهور هايفعاليت در هامهارت ترجمه

 پزشكي آموزش تخصصي دكتري EPA تعيين براي ايمطالعه كهآن

 آموختگاندانش برايEPA تعيين هدف با مطالعه اين است، نشده انجام

  .است شده انجام پزشكي آموزش تخصصي دكتري
 مشاركت با اسمي گروه به روش مطالعه اين روش اجرا:

 حال در كه كشور سراسر پزشكي آموزش دكتراي آموختگاندانش

 اسمي شد. گروه انجام اندداشته فعاليت پزشكي آموزش زمينه در حاضر

 و آنها مورد در گيريرأي نظرات، تصريح و ثبت خلق، مراحل طي
 دوم شد. مرحله استخراج هاEPA  عناوين و شد اجرا بنديجمع
 1 ليكرت مقياس دري دشوار و اهميت ميزان تعيين هدف با گيريرأي
 آنها بودن اختياري يا اصلي و شده، استخراج عناوين از يك هر ،5 تا

  .شد انجام
 بودند. در نفر 9 اسمي گروه جلسه در كنندگانشركت تعداد :هايافته

 از پس كه شد مطرح عنوان 93 اسمي، گروه در هاايده خلق مرحله

 24 گيريرأي از يافت. پس كاهش مورد 57 به سازيشفاف و تصريح

 در و بوده انتخابي عنوان 6 و اصلي عنوان 18. شد نهايي EPA عنوان

 و ،)3( مديريت ،)4( پژوهش ،)7(آموزش ،)6( مشاوره حوزه پنج
 تعيين و جينيازسن عناوين ترينمهم اهميت، نظر بودند. از) 4( ارزشيابي

 ارزشيابي و اجرا طراحي، همچنين و آموزشي و پژوهشي يهااولويت

 ريرهب عناوين، دشوارترين نيز دشواري نظر از و بودند ارزشيابي نظام

 بازنگري و اجرا طراحي، و پزشكي آموزش در تغيير مديريت و
  .بودند آموزشي )كوريكولوم( يهابرنامه

 شد تدوين و تعيين EPA عنون 24 مطالعه در اين :گيرينتيجهبحث و 

 بر مبتني آموزشي ريزيبرنامه تكميل جهت عملياتي چارچوبي تا

 ريزيبرنامه جهت نيز مبنايي ضمنا و آورده فراهم دوره اين توانمندي
 در آموختگاندانش يا فراگيران عملكرد ارزشيابي و ايحرفه توسعه

   .كند فراهم پزشكي آموزش واقعي محيط
 توانمندي، بر مبتني آموزش پزشكي، آموزش دكتري كليدي: لماتك

  اعتماد قابل ايحرفه هايفعاليت
  
 

 يبرا يستگيشا بر يمبتن يدرس برنامه يالگو يطراح
 يپرستار يكارشناس دوره

 يعل، ع. پ. تهراندانشگاه  - يريندهقان ديناه، - يعسگريعل ديمج
 دانشگاه ع. پ. تهران - ياضير سپند، خواهينيحس

 علوم در نوآوري و تحول طرح توجه مورد موضوعات از يكي مقدمه:

 ويسبه حركت طريق از اجتماعي پاسخگويي تقويت پزشكي،

 بر يمبتن آموزش و درسي يهابرنامه بازنگري مؤثرتر، يهانيازسنجي

 حال رد رويكردي عنوانبه شايستگي بر مبتني هاست. رويكردشايستگي

 اين اب جهان، برتر يهادانشگاه در درسي يهابرنامه طراحي در تكامل

 وضعيت ءارتقا علمي، اسلوبي هئارا با و داشته تطبيق كالن، سياست

به  كه همم مقاطع رشته از يكي ميان، . در ايننمايدميتسهيل  را موجود
 خاصي پيچيدگي و اهميت از عملكردي، و دانشي متفاوت وجوه دليل

 جهت، هميناست. به پرستاري رشته كارشناسي دوره است، برخوردار

 ه،دور اين درسي برنامه براي مناسب الگوي طراحي مطالعه، اين از هدف

  .باشدميشايستگي،  بر مبتني رويكرد به عنايت با
 مشتمل و روشي چند نوع از كيفي بررسي يك پژوهش اين :اجرا روش

 اساسي، مفاهيم متون، مرور با نخست وهله بود. در مرحله هفت بر
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 شايستگي، بر مبتني درسي برنامه عناصر هايشاخصه و هاويژگي

 الگوي از منديبهره با و تطبيقي فرايندي در سپس گرديد؛ استخراج

 وضعيت مقايسه، و جواريهم تفسير، توصيف، مرحله چهار شامل بردي

 ده با مقايسه در در ايران پرستاري كارشناسي دوره درسي برنامه موجود

 قرار بررسي و نقد مورد اس، كيو بنديرتبه بر اساس جهان برتر دانشگاه

 در موجود هايشكاف و نيازها دلفي، فن از استفاده با همچنين گرفت؛

 راند، سه طي پرستاري، آموزش حوزه نظرانصاحب نظر از مذكور برنامه

 از گروه همين با ساختارمند گرديد. مصاحبه بندياولويت و تعيين

 بعدي مرحله درسي، برنامه الگوي عناصر در خصوص نظرانصاحب
 آموزش حوزه والنئمس و مديران شامل پژوهش بود. جامعه پژوهش اين

 دانشگاه مامايي و پرستاري دانشكده علمي هيأت اعضاي و پرستاري

 آموزش وليتئمس داراي آموختگاندانش همچنين ،تهران پزشكي علوم

 دانشگاه آموزشي يهابيمارستان در )كارورزي مربي ،پرستار( بالين در

   شدند. انتخاب هدفمند گيرينمونه روشبه ،كنندگانشركتبود. 
 با نيز هامصاحبه يافت. محتواي ادامه اشباع حد به رسيدن تا هامصاحبه

گرفت.  قرار بررسي مورد موضوعي، محتواي تحليل و تجزيه روش
 ت،اطالعا در وريغوطه با و هاداده مكرر بازخواني با كهصورتدينب

 يهامجموعهزير و اصلي مضامين ها،گزاره و عبارات استخراج ضمن
 مختلفي يهاراه از هاداده مقبوليت همچنينگرديد.  استنتاج مضامين،

 و وسعت افزايش براي هاداده با مستمر شامل: درگيري گرديد حاصل
 و هاهداد باره چندين خواندن صورت به مداوم مشاهده اطالعات، عمق
 كه كنندگانشركت توسط هانوشتهدست مرور و آنها تحليل و تجزيه

 وجهت با شد. درنهايت انجام شده، استخراج محتواهاي اعتبار تأييد براي

 هبرنام طراحي الگوي هايگام بر اساس و پيشين مراحل يهايافته به
 و طراحي الگو نويسپيش فرانك، آر جيسون شايستگي بر مبتني درسي
 منظر از مناسب، فنون و هاروش با آن، مدياكار از اطمينان براي

   .گرفت قرار اعتباريابي مورد ،نظرانصاحب
 ،نظرانصاحب توسط اعتباربخشي و هاتعديل اعمال از پس :هايافته

 پرستاري كارشناسي دوره براي شايستگي بر مبتني درسي برنامه الگوي

 هايشايستگي به اول است. بخش بخش پنج شامل آمد. الگو دستبه

 يهاشرو به سوم بخش ها،استون مايل به دوم بخش ،آموختگاندانش
 بخش و دانشجو ارزيابي به چهارم بخش يادگيري، تجربيات و آموزشي

 بر عالوه همچنيندارد.  اختصاص برنامه پيامدهاي ارزشيابي به پنجم

 شايستگي حوزه 9 مرتبط، عناصر و هاشايستگي هايويژگي تصريح

 سطح پنج به توجه با هااستون مايل مرتبط، هايزيرحوزه و ضروري

 ارزيابي روش 17 يادگيري، تجربيات و آموزشي روش 24 عملكردي،

 زاراب جعبه عنوان با برنامه پيامدهاي ارزشيابي براي روش 6 و دانشجو

 درسي برنامه الگوي قالب در و تأييد استخراج، درسي، برنامه عناصر

  گرديد. هئارا پرستاري، كارشناسي دوره براي شايستگي بر مبتني
 دوره براي شايستگي بر مبتني درسي برنامه الگوي :گيرينتيجهبحث و 

 برنامه در موجود هايشكاف و نيازها رفع به منظور پرستاري كارشناسي

 به توجه با است درصدد و شده طراحي در ايران، دوره اين درسي

 هايشايستگيارتقاء  بسترساز پژوهش، اين از حاصل يهايافته
 الگو، اين محاسن باشد. ازجمله تخصصي دوره اين آموختگاندانش

 هاياسلوب از يكي بر اساس درسي برنامه مختلف عناصر به عنايت

 پس و پژوهشي گام چندين مدد به كه است درسي برنامه طراحي جهاني

  .است شده هئارا ،نظرانصاحب منظر از اعتبار حصول از
 يكارشناس دوره شايستگي، بر مبتني درسي برنامه الگو، كليدي: لماتك

  پرستاري
  
  

 رانيفراگ قصد بر ايحرفهبين آموزش مداخله تأثير يبررس

 در شركت يبرا شده ريزيبرنامه رفتار يتئور بر اساس

  يمشاركت گيريتصميم
 يزددانشگاه ع. پ.  - يريكشم فاطمه

 ربيمارمحو درمان تحقق اصول از يكي مشاركتي گيريتصميم مقدمه:
 درمان تيم مختلف حرف اعضاي و بيماران بين همكاري فرايند كه است

 اخير هايدهه در .شودميتعريف  تصميم، بهترين يافتن براي

 يهاسيستم در بيمارمحور اصول تحقق براي مختلفي راهبردهاي
 و كيفيت با خدمات ارائه آنها اصلي هدف كه است شده تبيين سالمت
 و ورمحتيم درمان از است. استفاده سالمت سيستم پيامدهاي بهبود

است.  اديپيشنه راهبردهاي از خدمات ارائه در ايحرفهبين رويكرد
 ،ايحرفهبين صورتبه اشتراكي گيريتصميم يبهبوددهنده مداخالت
 تصميمات از حمايت كيفيت بهبود مانند پيامدهايي تحقق موجب

 دهندگانارائه ميان موجود شكاف بين پلي ايجاد تيم، توسط اخذشده

 همچنين. گرددميوي  خانواده و بيمار و مختلف هايهحرف در خدمات

 ازجمله وي دريافتي درمان و بيمار ترجيحات بين تناسب بهبود

 ردرويك اين بر عالوه .است رويكرد دو اين ادغام توجه مورد پيامدهاي

 براي را تارمنديساخ فرايند مشاركتي، گيريتصميم براي ايحرفهبين

 مايتح براي كليدي عوامل كه كندميفراهم  دشوار هايگيريتصميم

 سيبرر هدف با حاضر مطالعه لذا .است شده تبيين آن در تصميم، از مؤثر

 تئوري اسبر اس فراگيران قصد بر ايحرفهبين آموزش مداخله تأثير

 انجام مشاركتي گيريتصميم در شركت براي شده ريزيبرنامه رفتار

  است.  شده
 صورتبه كه است تركيبي يمطالعه حاضر پژوهش اجرا: روش
 در نفر 113 حاضر است. مطالعه شده انجام )كيفي-كمي( گزينيالنه

 نفر 29 :شامل نفر 55 مداخله گروه در كه شدند وارد حاضر مطالعه

 نفر 58 كنترل گروه در و )٪3/47( پرستار نفر 26 و )٪7/52(دستيار
 بودند. ابزار ٪)1/43(پرستار نفر 25 و )٪9/56( دستيار نفر 33شامل: 

 مشاركتي گيريتصميم سنجش پرسشنامه حاضر مطالعه در استفاده مورد

 جلسات ابتدا است. در شده ريزيبرنامه رفتار تئوري بر مبتني
 تيمي كار از حمايتي راهبردهاي سازيپياده و تبيين جهت انديشيهم
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 اعضاي براي مشاركتي گيريتصميم اصول با آشنايي و ايحرفهبين

شد.  برگزار پرستاري مديران و بيمارستان مديران بخش، علمي هيأت
 عنوانبه پرستاري مديران و علمي هيأت اعضاي آموزشي جلسات در

 مداخله انجام به منظورداشتند.  حضور مداخله در كننده تسهيل

  كردند.  شركت) جلسه دو( كارگاهي جلسات در كنندگانشركت
 case based) مورد بر مبتني يادگيري روش و سخنراني شامل جلسات

learning)  و ايحرفهبين همكاري اصول جلسه ابتداي است. در بوده 
 يهاگروه در كنندگانشركت شد. سپس ارائه مشاركتي گيريتصميم

 بر اساس شدند. تقسيم )پرستار و دستيار شامل نفر 5( ايحرفهبين

 سناريوها كوچك، يهاگروه در كنندگانشركت مورد بر مبتني يادگيري

 كوچك گروه در را خود تصميمات و دادند قرار بحث مورد را شده ارائه

 هگرو در خود تصميمات هاگروه از هريك بعد مرحله دركردند.  مطرح
گرفت.  قرار بحث مورد مختلف گروهاي نظرات و كردند مطرح تربزرگ
 با مرتبط يپرسشنامه آموزشي، مداخله از بعد و قبل كنندگانشركت

 ترلكن گروه كردند. در تكميل را TPB بر مبتني مشاركتي گيريتصميم

 مقايسه جهت مطالعه اين دوم فاز نداشت. در وجود آموزشي مداخله

  Pearson's chi-square test (χ2)  آزمون از استفاده با ايطبقه متغيرهاي
به  independent samples Student's t-test آزمون شد. براي از انجام
 مطالعه در كنندگانشركت ايحرفهبين عملكرد نمرات مقايسه منظور

 رايب افراد آمادگي سطح تغيير بررسي براي مذكور آزمون شد. از استفاده

است.  شده فادهاست نيز كنترل و مداخله گروه دو در ايحرفهبين همكاري
 نمرات بر )افراد جنس، مانند(مستقل متغيرهاي تأثير بررسي براي

 RM-ANOVA آزمون از ،كنندگانشركت استيج و ايحرفهبين عملكرد

  شد. استفاده
 روهگ دو شركت نمرات ميانگين داد نشان حاضر مطالعه نتايج :هايافته

 در داريمعني دارد. تفاوت تفاوت داريمعني طوربه كنترل و مداخله

  .است نداشته وجود كنترل و مداخله گروه در آزمونپيش نمرات
)0,87 =P-value .(كنترل و خلهمدا گروه در زيرحيطه 5 در تفاوت اين 

 آزمون ). نتايجP-value= 0,0001( است بوده متفاوت داريمعني طوربه

RM-Anova  و مداخله روهگ در فراگيران نمرات بين تفاوت داد نشان 
  ).P-value=0,0001؛  =0,28Eta( دارد وجود داريمعني طوربه كنترل
 نانآ حرفه با كنترل و مداخله گروه دو در كنندگانشركت نمرات

)0,07=P-value 0,06()، جنس=P-value0,02(قه كاري ) و ساب=P-

valueاست نبوده دار) معني.   
 فاكتورهاي از يكي عنوانبه مشاركتي گيريتصميم :گيرينتيجهبحث و 

تأكيد  محورتيم درمان و بيمار ترجيحات گرفتن در نظر بر بيمارمحوري
 موزشآ رويكرد از استفاده داد نشان حاضر مطالعه . نتايجكندمي

 رايندف در مشاركت براي فراگيران قصد بهبود موجب ايحرفهبين

 است.  شده مشاركتي گيريتصميم

  
  

در  يوتراپيزيف رشته ينيبال تيصالح يهاشاخص نيتدو
 ايران

دانشگاه ع. پ.  - يرازق محسن، رازيدانشگاه ع. پ. ش - ييرضا مانيا
ع. دانشگاه  - بذرافكن ليال، رازيدانشگاه ع. پ. ش - يجالل ونيكتا، رازيش

 رازيپ. ش

 شايستگي عنوانبه آن از گوناگون منابع در كه باليني صالحيت مقدمه:

 و انهمدبر كارگيريهب از است عبارت ،شودميياد  نيز باليني تبحر و
 باليني، استدالل دانش، ارتباطي، و تكنيكي يهامهارت هميشگي

 به ييپاسخگو به منظور باليني هايمحيط در هاارزش و عواطف

 متسال مراقبت اوليه متخصصين هاباليني. فيزيوتراپيست يهاموقعيت

 زندگي كيفيت بهبود و عملكرد رساندن حداكثر به طريق از و هستند

 . بيشباشند سازنده و مولد خود زندگي طول در افراد تا كنندميكمك 

 ولي كنندميخدمت  در ايران هاوتراپيستيفيز كه است سال 50 از

 تدوين در ايران رشته براي اين باليني صالحيت يهاشاخص تاكنون

 به وتراپيفيزي آموختگاندانش باليني صالحيتء است. ارتقا نگرديده

است.  برانگيزيچالش كار باليني محيط بودن نامعلوم و پيچيدگي علت
 آموزش و بيمار به خدمات ارائه زمينه در را مشكالتي هاسرپرست

 اين ن،. بنابرايكنندميتجربه  باليني صالحيت ارزيابي و دانشجويان

 فيزيوتراپي رشته باليني صالحيت يهاشاخص تدوين هدف با مطالعه

  شد. انجام و طراحي در ايران
 است. ابتدا شده انجام مرحله چند در كيفي مطالعه اين روش اجرا:

 را موضوع دربارة صحيح نظراته ارائ توانايي كه متخصصان از گروهي
 تدوين و بررسي به متخصصان پانل تشكيل با و انتخاب داشتند

-پيش متعدد جلسات از پرداختند. پس باليني صالحيت يهاشاخص

 از گروهي آن گرديد. پس تهيه پرسشنامه قالب در هاصالحيت نويس

 حرفه در كار سابقه سال 5 حداقل با كشور سراسر از متخصصان

 جهت پرسشنامه و شده انتخاب دلفي اول راند انجام جهت فيزيوتراپي

 دريافتي يهاپاسخشد.  ارسال آنها براي اظهارنظر و هاگزاره به دهينمره

 اصالح پرسشنامه تخصصي پانل اعضاي نظر با و گرديد تحليل و تجزيه

 يهاپاسخ بر اساسشد.  ارسال كنندگانشركت براي مجددا و شد
 يهاشاخص تخصصي پانل اعضاي نظر و دلفي دوم دور دريافتي

  گرديد.  تدوين فيزيوتراپي رشته باليني صالحيت
 شد. پس تشكيل نفر 5 حضور با متخصصان پانل :گيرينتيجهبحث و 

 و هاسازمان رويكردهاي بررسي و ءاعضا نظر تبادل و بحث از
 رويكرد ها،فيزيوتراپيست باليني صالحيت مورد در مختلف كشورهاي

World Confederation for Physical Therapy اصلي مبناي عنوانبه 

 تعريف كلي فصل 11 .گرفت قرار باليني صالحيت يهاشاخص تعريف

  بود.  قسمت 6 شامل 10 فصل و قسمت 12 شامل 1 شد. فصل
 گرديد. پرسشنامه تهيه دلفي اول راند اجراي براي ايپرسشنامه

 نفر 16. شد طراحي گوگل سازفرم با و بود الكترونيك صورتبه

 ارسال را هاپاسخ و بررسي را پرسشنامه ظرنصاحب فيزيوتراپيست
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 و حذف گزاره 3 شده بيان نظرات و نمرات ميانگين بر اساسكردند. 
 دلفي دوم راند انجام جهت اساس بر اين  و گرديد اصالح گزاره 51

شد.  ارسال مجددا و شد تهيه Word فايل فرمت در جديدي پرسشنامه
 ميانگين و 5 هاگزاره تمامي نمرات ميانه دوم، راند در شده انجام آناليز در

 با و كرد تغيير گزاره 15 مرحله بود. در اين 5/4 از باالتر هاگزاره تمامي

 رشته باليني صالحيت يهاشاخص متخصصان پانل اعضاي تأييد
  گرديد. تدوين در ايران فيزيوتراپي

 رشته باليني صالحيت يهاشاخص مطالعه در اين :گيرينتيجهبحث و 

 هدايت باعث تواندمي هاشاخص شد. اين تدوين در ايران فيزيوتراپي

 اين شود. هاآن عملكرد ءارتقا و هافيزيوتراپيست باليني عملكرد

 دعملكر ارزشيابي و آموزش ءارتقا جهت در را مناسبي بستر هاشاخص
   .نمايدميفراهم  فيزيوتراپي باليني

  دلفي روش باليني، ايران، صالحيت فيزيوتراپي، كليدي: كلمات

   
 

  ييپاسخگو موجود تيوضع يابيارز و هاشاخص نييتب
 ايران يپزشك علوم دانشگاه يآموزش يهاگروه

دانشگاه ع.  - يجانان اليل، دانشگاه ع. پ. ايران - يطهران ييرضايعل مايس
دانشگاه ع. پ.  - شهيپرام زهرا، دانشگاه ع. پ. ايران - ريكب يعل، پ. ايران

 دانشگاه ع. پ. ايران - ينجوم هيمرض، ايران

 وزشآم يپاسخگو بتوانند پزشكي علوم يهادانشگاه كهآن براي مقدمه:

 ربرقرا جامعه سالمت بخش با تنگاتنگ ارتباط كه است الزم باشند خود
 مردم، نيازهاي جامعه، واقعي وضعيت به ديگر بارتعبه نمايند

 آموزشي تجربيات و درسي برنامه نفعان،ذي و متخصصان هايديدگاه

 اريابز تهيه دليل همين باشند. به داشته اشراف پزشكي علوم دانشجويان

پزشكي  علوم دانشگاه آموزشي يهاگروه ييپاسخگو ارزيابي جهت
 بتنيم ابزاري تدوين هدف با مطالعه . اينرسدمي به نظر ضروري ايران

 شده اجرا آموزشي يهاگروه در ييپاسخگو سنجش براي CIPP مدل بر

  است. 
 و ابزار اعتباريابي و طراحي شامل فاز دو در مطالعه اين روش اجرا:

پزشكي  علوم دانشگاه سطح در شده طراحي ابزار بر مبتني ارزيابي انجام
 انجام با هاشاخص شد. ابتدا انجام 1397-1396 يهاسال طي در ايران

شامل  بخش چهار بر مبتني CIPP الگوي بر اساس و جامع متون مرور
 قسمت ،(Input) درونداد قسمت ،(Context) ايزمينه قسمت

 و سؤال  عنوانبه ،(Product) برونداد قسمت در و  (Process)فرايند
 هايگزينه صورت به تاييسه ليكرت مقياس بر اساس به سؤاالت پاسخ

 براي اوليه شده طراحي ابزار .گرديد طراحي تاحدودي خير، بلي،

 متخصصين اختيار در استخراجي يهاشاخص در خصوص اظهارنظر

گرديد.  اعمال ابزار در آنها نظرات و گرفت قرار پزشكي علوم يحوزه
 نفر 10 اختيار در شده طراحي ابزار محتوا، روايي ارزيابي براي ادامه در

 گرفت قرار اجتماعي پزشكي و پزشكي آموش يحوزه متخصصين از

بر  نيز دروني گرديد. سازگاري محاسبه CVI و CVR يهاشاخص و
 تدوين ابزار دوم فاز در. گرفت قرار رايابي مورد كارونباخ آلفاي اساس

 و گرديد ارسال آموزشي گروه 71 براي موضوع تناسب به توجه با شده
  دادند.  پاسخ تسؤاال  به گروه 47 تعداد پيگيري مرحله سه از پس
 يطهح چهار در محور 20و شاخص 30با ابتدا در اوليه ابزار :هايافته

 نسطح ايرا در تحقيقات نتايج بررسي و متون مطالعه به توجه با اصلي
 يحوزه متخصصين ياوليه نظر طبق كه گرديد استخراج جهان و

 6 جزبه هاآيتمي همه يافت. براي تغيير شاخص 38 به پزشكي، آموزش
 CVI شاخص در خصوص آمد. دستبه باالتر يا CVR 6/0 مقدار يتمآ

 79/0 زير CVI داراي يتمآ 7 نيز سادگي و وضوح بودن، مربوط براي
 32 انتها در و گرفتند قرار نظر تجديد مورد يا شده حذف كه بودند

 يآلفا ظريب از استفاده با نيز پرسشنامه پايايي. گرديد تأييد شاخص
 وضعيت از كلي ارزيابي گرديد. نتايجتأييد 0,90كرونباخ برابر

 يهاشاخص به توجه كه داد نشان آموزشي يهاگروه ييپاسخگو
 هاحيطه ساير به نسبت تريمطلوب وضعيت زمينه حيطه در ييپاسخگو

  . باشدميدارا 
 ارزيابي براي شده طراحي ابزار مجموع در :گيرينتيجهبحث و 

 پزشكي علوم يهادانشگاه آموزشي يهاگروه در آموزشي ييپاسخگو

. باشدميمطلوب  پايايي و روايي داراي CIPP الگوي بر اساس
 تواندميپژوهش  در اين شده تدوين و شده استخراج يهاشاخص

 ارقر استفاده مورد آموزشي يهاگروه يهابرنامه اربخشيباعت جهت

 بمتناس ييپاسخگو يهامدل آن اساسبر  آموزشي يهاگروه و گرفته
  . نمايند ارائه و سازيپياده را آموزشي چارچوب با

   پزشكي، علوم يهادانشكده ،پاسخگو آموزش كليدي: كلمات
 محتوا  روايي شاخص محتوا، روايي نسبت يي،پاسخگو يهاشاخص

  
 

 در ايحرفهبين يهمكار يهاتوانمندي چارچوب نيتدو

 يشغل سالمت خدمات ارائه يهاتيم
دانشگاه ع.  - يريكشم فاطمه، زديدانشگاه ع. پ.  - مهرپرور رهوشنگيام

 زديپ. 

 يهاسيستم در ايحرفهبين همكاري و آموزش مفهوم امروزه مقدمه:
 ايحرفهبين است. آموزش گرفته قرار ويژه توجه مورد پزشكي علوم

 ايحرفهبين صورت به شغلي سالمت خدمات هئارا ضرورت به باتوجه

 همكاري فرايند در اين مختلف حرف از افراد دارد. الزمست اهميت

 بهداشت يهارشتهشوند.  توانمند باكيفيت خدمات ارائه براي و كنند

 سالمت خدمات ارائه در اصلي حرف كار طب و ارگونومي ،ايحرفه

 اهداف پيشبرد در آنها بهاي حرفهبين همكاري آموزش كه هستند شغلي

 يهابرنامه حاضر حالاست. در مؤثر شغلي سالمت خدمات ارائه
 يهادانشكده در مجزا كامال صورت به هارشته براي اين آموزشي
 آموزشي يهاگروه بين ارتباطي هيچ و شودميارائه  پزشكي و بهداشت

 ايحرفهبين آموزش جهت ريزيبرنامه لزوم امر ندارد. اين وجود مذكور



٤٣ 
 

 به توجه با. كندميمسجل  را ايحرفهبين همكاري يهاتوانمنديو 

 كار طب مراكز در شغلي سالمت مبحث در تيمي مراقبت ارائه ضرورت

 يهابرنامه در ايحرفهبين آموزشي رويكردهاي ريزيبرنامه لزوم و
 كشور شغلي سالمت خدمات هئارا در درگير مختلف فراگيران آموزشي

 مطالعه ندارد، وجود كشور در ايحرفهبين آموزش برنامه اينكهبه  نظر و

 ايحرفهبين همكاري يهاتوانمندي چارچوب تدوين هدف با حاضر

 مهم گامي تا است، شده انجام شغلي سالمت خدمات ارائه يهاتيم در

  .شود برداشته شغلي سالمت خدمات بهتر چه هر ارائه جهت در
 شده انجام 1398 سال در و است ايتوسعه حاضر مطالعه روش اجرا:

 در ايحرفهبين همكاري يهاتوانمندي تدوين مطالعه است. در اين

 است. در شده انجام فاز سه در شغلي سالمت خدمات ارائه يهاتيم

 با رابطه در مختلف نفعانذي هايديدگاه تعيين و ايده ايجاد اول مرحله

 اسمي گروه از مرحله شد. در اين انجام شغلي سالمت خدمات ارائه

 يهارشته از آموختگاندانش و علمي هيأت اعضاي ديدگاه تبيين براي
 بهداشت كار، طب: شامل شغلي سالمت خدمات ارائه در درگير مختلف

 مرحله 4 در اسمي گروه شد. جلسات استفاده ارگونومي و ايحرفه

شد.  اجرا گيريرأي و هاايده تصريح ها،ايده ثبت پروري،ايده: شامل
 هيأت اعضاي نظرات تبيين براي نظرسنجي راندهاي از اين بر عالوه

 المتس خدمات ارائه در درگير يهارشته آموختگاندانش و علمي

 به استخراجي كدهاي تبديل هدف با دوم شد. مرحله استفاده شغلي

 حضور با جلسات شد. اين انجام تخصصي پانل جلسات در توانمندي

 يهاتوانمندي اوليه نسخه و شد تشكيل مختلف يهارشته متخصصين
رديد. گ تدوين شغلي سالمت هايفعاليت ايحرفهبين همكاري
 روايي بررسي جهت شده تدوين يهاتوانمندي اوليه نسخه درنهايت

 ارزيابي مورد كيفي و كمي رويكرد بر اساس محتوايي و صوري

 ديدگاه از (CVR- CVR) محتوايي روايي يهاشاخص و قرارگرفت

 د.ش بررسي شغلي خدمات ارائه در درگير مختلف يهارشته نفعانذي

 هايفعاليت در ايحرفهبين همكاري توانمندي 77 مجموع در :هايافته

 بنديطبقه حيطه 12 و محور هفت در كه گرديد تبيين شغلي سالمت

 محيط مواجهات كنترل اوليه، ارزيابي( پيشگيري: شامل شد. محورها

 تشخيص،( شغلي يهابيماري مديريت ،)عمومي سالمتارتقاء  كار،

 و شغلي تناسب تشخيص)، شغلي سالمت ارزيابي، توانبخشي و درمان
 بخشيبين و ايرشتهبين همكاري ،)شغلي سالمت يهاارزيابي

 ،)نظارت و پايش ،ايرشتهبين همكاري سازماني،برون همكاري(
 د،شواه بر مبتني و آگاهانه گيريتصميم( شواهد بر مبتني عملكرد

  .باشدمي )ايحرفه رفتار به پايبندي و نفعانذي آموزش
 اولين ايحرفهبين همكاري يهاتوانمندي تدوين :گيرينتيجهبحث و 

 در تواندميكه  شودميمحسوب  توانمندي بر مبتني ريزيبرنامه در گام

 بر مبتني رويكرد بر اساس ايحرفهبين آموزش برنامه اجراي و طراحي

 را شغلي سالمت خدمات ارائه در درگير افراد تا باشد مؤثر توانمندي
 براي امر اين تحقق كند. درصورت آماده تيم بر مبتني خدمات ارائه براي

 شغلي سالمت خدمات ارائه تيم در ايحرفهبين آموزش دوره باراولين

  . شودمياجرا  يزد پزشكي علوم دانشگاه در
 بر مبتني ،ايحرفهبين آموزش ،ايحرفهبين همكاري كليدي: كلمات

  شغلي  سالمت توانمندي،
 
 

 انيدانشجو يدرس برنامه در يانتقاد تفكر موانع يبررس

 كي: يپزشك آموزش نظرانصاحب دگاهيد از يپزشك
 يفيك قيتحق

دانشگاه ع. پ.  - ييكساال نهيافش، رازيدانشگاه ع. پ. ش - ينيام ترايم
دانشگاه  - يئينب سايپر، رازيدانشگاه ع. پ. ش - نژاديموسو يحور، اسوجي

 رازيع. پ. ش

 هاينظريه و الگوها ارائه با يكم و بيست قرن گسترده تحوالت مقدمه:

 باال، سطوح در تفكر مهارت بر تأكيد با نوين وردهايادست و فكري

 اگر كه جاآن از و است بوده همراه هادانشگاه آموزشي سيستم در يژهوبه

 تفكر هايارزش و شوند درگير انتقادي تفكر يهامهارت در دانشجويان

 خواهد گيرچشم حاصل اجتماعي منافعي يابد؛ توسعه آنها در انتقادي

 در انتقادي تفكر موانع كيفي بررسي به حاضر رو پژوهشاز اينشد. 

  است. پرداخته پزشكي دانشجويان آموزش درسي برنامه
 را زمينه دانشجويان، درسي برنامه در موانع اين شناخت با بتوان شايد
 رد انتقادي تفكر توسعه راستاي در درسي يهابرنامه بازنگري براي

 آماده آنان يندهآ مشاغل و زندگي در آن اهميت و پزشكي دانشجويان

  نمود.
 روش از آن در كه است كيفي پژوهش حاضر، پژوهش اجرا: روش

 مصاحبه روش از حاضر پژوهش است. در شده استفاده محتوا تحليل

 گرد آوري جهت هدفمند گيرينمونه روش به و ساختاريافته عميق

 باز كدگذاري مرحله ،هاداده تحليل است. روش شده استفاده هاداده
 خواهد ايزمينه تئوري ارائه نهايت در و) گزينشي و محوري كدگذاري(

 در را آمده دستبه مختلف مفاهيم ،هاداده بيشتر بررسي با ادامه بود. در

  .بود خواهد زيرگروه و گروه تم، قالب
 نظرانصاحب از نفر 11 شامل مطالعه، در اين كنندگانمشاركت :هايافته

 سابقه و سال 58 تا 35 سني دامنه با )مرد 5 و زن 6( پزشكي آموزش

 زيرطبقه، 18 شده، پااليش كدهاي از نهايت بودند. در سال 33 تا 5 كار

 كننده منحرف عوامل تغيير، برابر در مقاومت( مضمون 4 اصلي، طبقه 6

 .گرفت شكل) شخصيتي عوامل و فعال يادگيري از استفاده عدم فكري،
 اصلي تأكيد و آمده دستبه نتايج به باتوجه :گيرينتيجهبحث و 

 درسي، برنامه در باال سطح يهامهارت كردن لحاظ بر درسي ريزانبرنامه

 تحقيق، تفكر، سبك در تحولي نيازمند كشور دانشگاهي آموزش نظام

 يهابرنامه طراحي به اساتيد نگرش در تغيير و انتقادي روحيه تعميق
 توجه و )ارزشيابي و تدريس يهاروش محتوا، اهداف، زمينه در( درسي
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 آموزش مختلف مقاطع در انتقادي تفكر پرورش ضرورت به آنان

  شد.  خواهد پذيرامكان
 آموزش درسي، برنامه انتقادي، تفكر تفكر، موانع، كليدي:كلمات 

 پزشكي

   
 

 التحصيالنفارغ يآموزش يازهاين بندياولويت و نييتع

 پاسخگو ييماما آموزش تيتقو يراستا در ،ييماما
دانشگاه ع. پ.  - اينيخلج زهره، دانشگاه ع. پ. قم - طهرانياحمر يهد
، دانشگاه ع. پ. قم - ييباكو ساره، دانشگاه ع. پ. قم - يميرح هيحان، قم

، دانشگاه ع. پ. قم - يخاك مانهيا، دانشگاه ع. پ. قم - جعفربگلو عصمت
دانشگاه ع. پ.  - يموسو ساداتفاطمه، دانشگاه ع. پ. قم - يسيرئ هيمرض
دانشگاه ع. پ.  - ياسكندر نرگس، دانشگاه ع. پ. قم - مهران ديناه، قم
 قم

 در ماماها آموزشي نيازهاي بررسي زمينه در محدودي مطالعات مقدمه:
 و آموزشي نيازهاي ارزيابي كه حالي در است، شده انجام ايران
 بهبود جهت در مثبتي گام تواندميآن  مبناي بر آموزشي ريزيبرنامه

 نيازهاي بودن متفاوت به توجه باشد. با مامايي خدمات ارائه كيفيت

 رد جامعي مطالعه تاكنون اينكه به توجه با و مختلف جوامع در آموزشي
 لذا اين ست،ا نشده انجام مامايي آموختگاندانش آموزشي نيازهاي مورد

 مقطع آموختگاندانش آموزشي نيازهاي تعيين هدف با مطالعه

 آموزش تقويت راستاي و در قم شهرستان در مامايي رشته كارشناسي

  شد. پاسخگو انجام مامايي
 از كيفي مطالعه يك شامل ايرحلهمچند تركيبي مطالعه اين اجرا: روش

 با فيدل تكنيك از گيريبهره با كمي مطالعه يك و ،محتوا تحليل نوع

 نيازهاي اول مرحله بود. در آموزشي نيازهاي بندياولويت هدف

 التحصيالنفارغ ديدگاه و تجارب بر اساس مامايي دانشجويان موزشيآ

 كمك با مامايي، گروه علمي هيأت اعضا و مربيان مامايي، رشته

 با و آوريجمع ساختاريافتهنيمه  پرسشنامه و دسترس در گيرينمونه

 با مطالعه دوم مرحله گرديد. در استخراج كيفي محتوي تحليل كمك

 از نفر 9 نظرات از گيريبهره با و راند 2 طي در دلفي تكنيك از استفاده

 يهااولويت قم، پزشكي علوم دانشگاه مامايي گروه علمي هيأت اعضا
  .شد مشخص مامايي رشته آموزشي

 دانشجويان موزشيآ نيازهاي حاضر مطالعه اول مرحله در :هايافته

نيمه  پرسشنامه از استفاده با پاسخگو آموزش تقويت راستاي در مامايي
  به مامايي رشته التحصيالنفارغ از نفر 39. شد گرد آوري ساختاريافته

 نظرانصاحب و متخصصان دادند. نظرات پاسخ كيفي بخش سؤاالت

به  )مختلف مراكز در شاغل ماماهاي و مامايي گروه علمي هيأت اعضا(
 اصلي طبقه 13 و طبقه 73 كد، 289 در و تحليل محتوا، تحليل شيوه

 آشنايي مشاوره، كودك، و مادر بهداشت داروها، پاراكلينيك، پژوهش،(

 ارتباطات مامايي، يهامهارت مامايي، هاياورژانس ها،دستگاه با

 طب زنان، يهابيماري ،هابيماري پيگيري و درمان تشخيص، اي،حرفه

 به) 5 نمره( اولويت گرديد. بيشترين بنديدسته )هامهارت ساير مكمل،

 زمايشاتآ تفسير و يافت: درخواست اختصاص زير موضوعات

 هايمراقبت نويسي،نسخه جنين، سالمت ارزيابي مامايي، در كاربردي

 نوزاد، معاينه اكالمپسي، پره زايمان، خونريزي، از پس و حين قبل،

 ايمني اي،حرفه اخالق همكار، و مددجو با ارتباط فيزيولوژيك، زايمان

  بود.  درصد 84 دلفي دوم راند در خبرگان توافق بيمار. درصد
 طيف شانگرن كه حاضر مطالعه يهايافته به توجه با :گيرينتيجهبحث و 

 موضوعات با مرتبط مامايي رشته التحصيالنفارغ نيازهاي از وسيعي

 محتواي در شده ذكر موضوعات بر بيشتر تأكيد و توجه است، آموزشي

 طول در تكميلي يهاكارگاه ريزيبرنامه مامايي، دانشجويان درسي

 آموزش يهاكارگاه و سمينارها ريزيبرنامه و دانشجويان، تحصيل مدت

 مامايي رشته التحصيالنفارغ مهارت و دانش افزايش هدف با مداوم

   .باشدميضروري  زمينه در اين بيشتر . مطالعاتگرددميپيشنهاد 
 پاسخگو، آموزش مامايي، دانشجو، آموزش، نياز، كلمات كليدي:

 نيازسنجي

  
  
 

 ياستراتژ ياجرا جهت يشنهاديپ يراهكارها نيتدو
 يكارشناس يدرس برنامه در SPICES مدل يمحورجامعه

 ايران يپرستار
دانشگاه ع. پ.  - نژادبهرام فاطمه، دانشگاه ع. پ. تهران - يعسگر پروانه
 تهران

 يادگيري ارتقاء و ايجاد جهت هدفمند و پويا فرايندي آموزش مقدمه:

 درماني، مراقبتي سيستم در مداوم تغييرات با همگام هادانشگاه .است

 با هايمراقبت ارائه جهت الزم يهامهارت كسب نيازمند پرستاران

 تكامل جهت پرستاري آموزش اهميت راستا هستند. در اين باال كيفيت

 ضروري مددجويان براي كيفيت با مراقبت دريافت از اطمينان و حرفه

 نيازهاي با همسو و جامع مدون، بايد فراگيران درسي برنامه است. لذا

 تدوين جامعه نيازهاي تأمين براي است شايسته و باشد سالمت نظام

پذيرد.  صورت موجود يهابرنامه اصالح و بازنگري و جديد يهابرنامه
 استراتژي شش خصوص در اين همكاران و هاردن 1984 سال در

 ،جامعه بر مبتني ،ادغام ،مسئله بر مبتني ،دانشجومحور( نوآورانه آموزشي
 كه كردند مطرح SPICES مدل قالب در را )بودن ندمنظام انتخابي و

 آموزشي سيستم در هااستراتژي مجموعه معتبرترين از يكي عنوانبه

 كه دارد وجود پيوستاري مدل است. در اين مطرح پزشكي علوم مدرن

 قديمي رويكردهاي آن ديگر طيف در و نوين رويكردهاي آن سر يك در

 ،بيمارستان بر مبتني ،رشته بر مبتني ،اطالعات آوريجمع ،محوراستاد
 يك عنوانبه SPICES دارد. مدل استادشاگردي قرار استاندارد و برنامه

درسي  برنامه در تغيير و بازنگري ارزشيابي، جهت شدهشناخته چارچوب
 فرايند كل در اجرايي هاياستراتژي SPICES هاي. استراتژيباشدمي
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 آن اجراي در سعي پرستاري يهادانشكده كه هستند يادگيري ياددهي

 استراتژي سازيپياده نحوه تعيين حاضر مطالعه انجام از . هدفاندداشته

 امريكا، پرستاري ليسانس درسي برنامه در SPICES مدل محوري جامعه

 درسي برنامه در پيشنهادي راهكارهاي ارائه و استراليا، ايران كانادا،

  .باشدميپرستاري ايران  كارشناسي
 برادي الگوي كمك به 1398 سال در تطبيقي مطالعه اين اجرا: روش

 شد. ده انجام مقايسه و واريجهم تفسير، توصيف، مراحل داراي

 به ر ايرانكشو مراههبه كانادا استراليا، امريكا، كشور سه از برتر دانشكده

 هااهدانشگ اين درسي شدند. برنامه انتخاب هدفمند گيرينمونه روش

 بررسي مورد SPICES مدل محوري جامعه استراتژي گرفتن در نظر با

  گرفتند. قرار
 اول، . مرحلهباشدميمرحله  پنج شامل يمحورجامعه استراتژي :هايافته

 با ارتباطي ندارند. حتي جامعه مشكالت با ارتباطي درسي واحدهاي

 واحدهاي دوم، ندارند. مرحله هم مراقبتي سوم سطح شايع مشكالت

دارند.  )محوربيمارستان( مراقبتي سوم سطح مشكالت بر تأكيد درسي
 نگري جامعه به توجه منابع و محتوي اهداف، در واحدها سوم، مرحله

 محورجامعه هم و نگر جامعه هم درسي واحدهاي چهارم، دارند. مرحله

 واقعي وضعيت به مربوط پيامدها و يادگيري محيط هستند. بنابراين

 صورت به و اندشده تنيده هم با هارشته پنجم، است. مرحله جامعه

 در اصلي مركز ها. تمشودمياجرا  عرضيهم و ايرشته درون

 دانشگاه اساس بر اينهستند.  درسي يهابرنامه دهيسازمان

 گاهدانش چهارم، مرحله در سيدني دانشگاه پنجم، مرحله در هاپكينز،جان

  است. يمحورجامعه دوم مرحله در و ايران سوم مرحله در وسترن
 در استراتژي اين سازيپياده نحوه بر اساس لذا :گيرينتيجهبحث و 

 استراتژي اين سازيپياده جهت راهكارهايي دنيا، برتر يهادانشكده

 پرستاري ايران كوريكولوم بازنگري و اصالح جهت SPICES مدل

 هب توجه.1باشد: مي زير موارد شامل راهكارها .دارد وجود
 ماتخد ارائه با بهداشتي: جامعه مشكالت رفع طريق از يمحورجامعه

 خدمات مشاركت طريق از جامعه به دانشجويان توسط پرستاري معتبر

 نياز هب درسي: توجه برنامه در يمحورجامعه به توجه.2؛ باليني علمي

 ايجبه سالمتي به توجه درسي، واحدهاي و اهداف ترسيم در جامعه

 درسي هايپروژه اي،دانشكده خارج يادگيري يهابرنامه بيماري،

 متحانا جامعه، و محيط با درگيري صورت به تكاليف ،محورجامعه

 به مندعالقه يهاگروه تشكيل اي،دانشكده خارج باليني بررسي

 ربيتت و منزل در مراقبت و اوليه هايمراقبت مراكز ايجاد سالمندي،

: تحقيقات در يمحورجامعه به توجه.3؛ اهداف با اين دانشجويان
 درمان، و بهداشت در بازاريابي خدمات ارتقاء تحقيقات مركز تشكيل

 از يمحورجامعه به توجه.4؛ پرستاري الكترونيكي گروهيهم تحقيقات

 مانند ايدانشكده مراكز و هاسازمان مشاركتي: تشكيل هايفعاليت طريق

 ايجاد جامعه، روان بهداشت كميته پرستاري، يادگيري جامعه وجود

  باال ترم دانشجويان مديريت با پرستاري هايكلينيك

  
 يآموزش يهادرمانگاه در يعلم هيأت ياعضا ييپاسخگو

 از يكي عنوانبه بابل يدندانپزشك انيدانشجو دگاهيد از

  ايحرفه تعهد يهاشاخصه
دانشگاه ع.  - يرياميقائم ميمر، دانشگاه ع. پ. بابل - مطلقينيحس نبيز

 ييروزجايفعرب ينادعل، دانشگاه ع. پ. بابل - پوراهللاروح احسان، پ. بابل

، دانشگاه ع. پ. بابل - يردهيام ادهزعباس ميمر، دانشگاه ع. پ. بابل -
دانشگاه ع.  - يروانيش اينغالم نبيز، دانشگاه ع. پ. بابل - يسلطان محبوبه
 پ. بابل

 ار افرادي تربيت و تعليم وليتئمس پزشكي علوم يهادانشگاه :مقدمه
 ايهحرف وظايف انجام با بتوانند آموختگيدانش از پس كه دارند عهده به

 شتال جامعه سالمتارتقاء  راه در ،حرفه اين اصول به پايبندي و خود
 پاسخگويي و ايحرفه تعهد با مرتبط مفاهيم آموزش رواين نمايند. از

 قرار پزشكي آموزش مسئوالن توجه مورد سالمت مختلف يهارشته در

 كنار در باليني اساتيد كه معتقدند اشميت و روتگانز. است گرفته

 بيماران و دانشجويان با را مناسبي اجتماعي روابط بايد علمي تخصص

 رد باليني اساتيد شخصيت معتقدند نيز وود و موريس. باشند داشته خود
 دننمو فراهم و و بيمار با صحيح روابط قالب در آموزشي هايدرمانگاه

 يهامؤلفه از يكي عنوانبه آموزش در دانشجويان مشاركت زمينه
 ترينممه از يكي دندان و دهان بهداشت به اهميت باشد.ميپاسخگويي 

 در دندانپزشكي اساتيد نقش بين در اين و است جامعه سالمت اركان

 الگوهاي عنوانبه آموزشي هايدرمانگاه در بيماران درمانگر كسوت

 باليني آموزش كهييجاآن از. است توجه قابل بسيار پاسخگويي مناسب

 حيطه اهداف گيرد،صورت مي رفتاري اهداف يهاحيطه همه در

 دانشجويان كه چرا گيرد قرار مدنظر آموزش در بايد نيز نگرشي

 هحيط مراحل آموزند،خود مي اساتيد از را دانش و مهارت كه گونههمان
 بنابراين. بنددنقش مي وجودشان در استاد رفتار مشاهده با نيز نگرشي

 امري دانشجويان ذهن در اساتيد روش و منش و شخصيت ترسيم

 يندهآدر  الگو عنوانبه يا و خوگرفته آن با كه چرا ؛است بالذات و طبيعي

 منظر از ات آن شديم بر پژوهش رو در ايناز اين .كنندمياستفاده  آن از

 كيفيت بابل پزشكي علوم دانشگاه دندانپزشكي دانشكده دانشجويان

 دانشجويان قبال در دندانپزشكي مختلف يهاگروه اساتيد پاسخگويي

 ار دانشگاه دندانپزشكي آموزشي هايكلينيك به كنندهمراجعه بيماران و
  دهيم.  قرار بررسي مورد
 بر 97-98 تحصيلي سال در تحليلي -توصيفي مطالعه اين اجرا: روش

 در كه عمومي دندانپزشكي دوره آخر سال سه دانشجويان روي

 .شد انجام بودند فعاليت و آموزش حال در آموزشي هايكلينيك
  كه اساتيد پاسخگويي معيارهاي بر اساس سؤال 18 با ايپرسشنامه
 طراحي شد، آوريجمع مختلف مقاالت و متون بررسي در آن سؤاالت

 مورد پزشكي اخالق زمينه در خبره اساتيد توسط آن روايي و گرديد

 فاصله به آزمون دو اجراي در نيز پرسشنامه پايايي. گرفت قرار تأييد
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 دستبه ٪85 مطالعه مورد جامعه از غير دانشجوي 12 روي بر هفته يك

 آناليز روش شد. از انجام SPSS18  افزارنرم با هاداده تفسير .آمد

 دارمعني سطح استفاده و توكي Post-Hoc ANOVA  آزمون و واريانس

  .شد گرفته ر نظر) دP>05/0( آن
 سشنامهپر 89 دانشجويان، بين در شده توزيع پرسشنامه 100 از :هايافته

 ٪71. بودند دختر ٪38 و پسر دانشجويان ٪62 .گرديد تكميل

 درمانگاه در موقع به حضور در خصوصرا  خود اساتيد دانشجويان

 راماحت و نأش آنها اساتيد بودند معتقد دانشجويان ٪51. نمودند تأييد

 دانشجويان ٪62 .كنندميرعايت  باليني آموزش هنگام در را دانشجويان

پاسخ  اآنه به مناسبي طرز به وجود سؤال هنگام در اساتيدشان داشتند بيان
  پاسخگوي آنها اساتيد بودند معتقد نيز دانشجويان ٪52. گويندمي

پيگيري  را قبل جلسات بيماران و بوده او همراه و بيمار سؤاالت
 داشتن وجود دختر و پسر جنس بين داريمعني تفاوت .نمايندمي

)91/0>Pدر شده  مطرح معيارهاي از دانشجويان رضايت يزان). م
 داشت داريمعني اختالف تحصيل سال بر اساس اساتيدشان خصوص

 اساتيد به 6 سال دانشجويان نمره توكي آزمون بر اساس كه نحوي به

در  داريمعني ختالف. ا;P&lt)0,003( بود 4 سال دانشجويان از كمتر
 به داشت وجود مختلف يهاگروه اساتيد از منديرضايت خصوص

 راديولوژي گروه اساتيد ترتيببه بودند معتقد دانشجويان كه نحوي

 پرسشنامه معيارهاي دانتيكس اندو ،صورت و فك ،دهان جراحي دندان،

 ميزان كه باليني يهاگروه همچنين .;P&lt)0,001( نمايندميرعايت  را

 ،بود هاگروه ساير از باالتر دانشجويان در خصوصآنها  منديرضايت
  بودند.  كرده كسب بيماران به پاسخگويي در نيز باالتري نمره

ط استنبا چنين پژوهش از اين حاصل نتايج از :گيرينتيجهبحث و 
 از يكي عنوانبه اساتيد پاسخگويي اصول رعايت كلي نمره كه شودمي

 تا طمتوس بابل دندانپزشكي دانشكده باليني اي،حرفه تعهد معيارهاي

 بخش همكاران و پوراسالمي مطالعه است. در شده گزارش خوب

 دريافت را قبول قابل معيارهاي ژوهشپ  اين خالف بر اندودانتيكس

 اب تنگاتنگ ارتباط به دليل پزشكي آموزش كه جاآن از اما بود نكرده
 آشنايي است بوده نظرانصاحب توجه مورد همواره مردم سالمت

 به شايسته الگوهاي معرفي اي،حرفه اخالق اصول با پزشكان
ويژه  امتيازاتي گرفتن در نظر و پاسداشت همچنين و دانشجويان
 لوحه سر را ايحرفه پاسخگويي پذيري ومسئوليت اصول كه اساتيدي

 انگيزه در تواندمينيز  دهندميقرار  خود هايدرمان و هاآموزش

 در دانشجويان آموزش و تشويق و علمي هيأت اعضاي به بخشيدن

  نمايد. ايفا را مهمي نقش اصول اين رعايت
 ،آموزشي هايدرمانگاه اي،حرفه تعهد پاسخگويي، كلمات كليدي:

 دندانپزشكي

  
  
  

 كرديرو بر يمبتن بحران تيريمد آموزش ياثربخش

 بحران با مقابله در پرستاران يتوانمند بر ايحرفهبين
 هيدانشگاه ع. پ. بق - يعباد عباس، ...ا هيدانشگاه ع. پ. بق - وفادار زهره

 ييقاآ نيسحمحمد، ...ا

 و ايحرفهبين تيمي، عملكردي بحراني، مواقع مديريت مقدمه:
 ان،بحر به پاسخگو درماني بهداشتي نيروهاي بين است. از ايرشتهچند

 يناز ا دارند، قرار مختلف هايبحران با مقابله اول خط در پرستاران

 ديگر با و هماهنگي تيمي عملكرد ارائه جهت آنها توانمندي جهت

 خواهد بحران مديريت در مهمي نقش بحران، به پاسخگو هايحرفه

 زا تنها نه پرستاران دهدمينشان  اخير هايبحران داشت. تجربيات
 بلكه نيستند، برخوردار بحران به پاسخگويي براي مطلوب مادگيآ

 در درگير ايحرفه يهاگروه بين متضاد يا موازي اقدامات و ناهماهنگي

 ينوع به كه ،شودميتلفات  افزايش و شرايط شدن بدتر باعث بحران
 اقعمو براي نانآ سازيمادهآ و آموزشي يهاشيوه در شكاف هندهدنشان

 تك شكل به بحران مديريت موزشآ فعلي شرايط است. در بحراني

 ايجاد ضرورت كه ايحرفهبين رويكردهاي و شودميارائه  ايحرفه

قرار  توجه مورد كمتر است پرستاران در تيمي عملكرد مندينتوا
 مديريت آموزش اثربخشي بررسي هدف با حاضر پژوهش .گيردمي

 با مقابله در انپرستار توانمندي بر ايحرفهبين رويكرد بر مبتني بحران

   .شد انجام تهران شهر منتخب يهابيمارستان در بحران
 پرستاران از ايسهميه گيرينمونه با تجربينيمه  مطالعه اجرا: روش

 گروه 3 به نهاآ تصادفي تخصيص و تهران شهر ي منتخبهابيمارستان

 طوربه و داشتند شركت مطالعه ايندر  پرستار 60 .است شده انجام

 پرستاران از تركيبي ،ايحرفهبين آموزش.1: آزمون گروه 3 در مساوي

 نيروهاي پزشكان، شامل بحران به پاسخگو ايحرفه گروه 5 حضور با

 تك آموزش.2؛ تهران اورژانس شاني،آتش نجات، و امداد احمر، هالل

 ؛آموزشي مداخله بدون كنترل گروه.3و  پرستاران گروه فقط ايحرفه
 آموزش روزه دو كارگاه دو برگزاري قالب در گرفتند. مداخله قرار

 مباني ارائه شامل نظري بخش .شد اجرا بخش دو در و بحران مديريت

 دورميزي مانور عملي بخش و HICS سيستم بر مبتني بحران مديريت

 هر يبرا بيمارستاني، و شهري بحراني يهاموقعيت سناريوهاي بر مبتني

گزارشد. بر يكسان شرايط با و جداگانه صورت به ،2 و1 آزمون گروه دو
 در اريپرست پرسنل توانمندي پرسشنامه با مداخله از بعد و قبل هاداده

 SPSS22افزارنرم با و شده آوريجمع 88/0 پايايي با بحران با مقابله
  .شدند تحليل
 6,9 معيار انحراف و 34,8 سني ميانگين با پرستار 60 مطالعه در :هايافته

. داشتند حضور 6/6معيار انحراف و سال11,7 ميانگين با كار و با سابقه
 توانمندي .بودند كارشناسي مدرك داراي درصد 88,3 ،مرد درصد 55

) P>05/0( با گروه 3 هر در آزمونپيش در بحران با مقابله در پرستاران
 است. ميانگين شده ايجاد مطالعه گروه 3 هر بين ماريآ اردمعنا وتتفا

 گروه در 19,17 معيار انحراف نمره و 199,5 با پرستاران توانمندي
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 )ايحرفه تك( 2ن آزمو گروه دو هر به نسبت )ايحرفهبين( 1ن آزمو
 گروه دو بين است اما بوده معنادار ماريآ لحاظ از و باالتر كنترل گروه و

 نشده ديده آماري اردمعنا تفاوت )ايحرفه تك( 2ن زموآ گروه و كنترل

  است. 
 رويكرد بر مبتني بحران مديريت آموزش :گيرينتيجهبحث و 

 در تيمي لكردعم ارائه در پرستاران توانمندي ارتقاء بر ايحرفهبين

 آموزشي هايريزيبرنامه در آن از توانميو  بوده مؤثر بحران با مقابله

  .كرد بهينه استفاده درماني و بهداشتي هايسازمان
  
  

  يادگيري – ياددهي
  

 كالس و يمجاز آموزش ،يسخنران روش سه تأثير مقايسه

 تيرضا و اطالعات يماندگار ،يريادگي زانيم بر وارونه
 عمل اتاق انيدانشجو

 دانشگاه ع. پ. اصفهان - يابرقوئ يقاسم سنحمحمد

 راتتغيي به توجه با آموزشي نوين يهاروش از استفاده ضرورت مقدمه:

 همقايس هدف با حاضر، . مطالعهشودمياحساس  جوامع نيازهاي سريع
 ميزان بر وارونه كالس و مجازي آموزش ،سخنراني روش سه تأثير

 دانشگاه عمل اتاق دانشجويان رضايت و اطالعات ماندگاري يادگيري،

  .گرفت انجام 1398 اصفهان پزشكي علوم
 از نفر 60 ،ايمرحله دو تجربي نيمه مطالعه در اين اجرا: روش

 1398 سال در اصفهان مامايي و پرستاري دانشكده عمل اتاق دانشجويان

 گروه سه در رضايت كسب از بعد كردند، اخذ را بيهوشي واحد كه

) نفر 20(سخنراني و )نفر 20( مجازي آموزش ،)نفر 20( وارونه كالس
 رضايت و يادگيري يساختهمحقق يهاپرسشنامه با هادادهگرفتند.  قرار

 هاداده ،گرديد. سپس آوريجمع بود، شده تأييد آنها پايايي و روايي كه

 سطح با ليليتح و توصيفي يهاآزمون و  SPSS16 افزارنرم از استفاده با

  گرفتند.  قرار تحليل و تجزيه مورد />05/0P دارمعني
 گروه رد اول يادگيري آزمون نمرات ميانگين نتايج، بر اساس :هايافته

 نرانيسخ گروه دو از بيشتر معناداري طوربه 85/18±83/0 وارونه كالس
 بين )، اماP>05/0( بود 29/16±19/2 مجازي آموزش و 9/1±21/16

 نداشت وجود معنادار اختالف مجازي آموزش و سخنراني يهاگروه
)05/0>P .(وارونه كالس دوم آزمون يادگيري نمرات ميانگين 

 مجازي آموزش گروه و مجازي آموزش گروه از بيشتر 42/1±47/17
-). بهP>05/0( بود 90/12±64/2 سخنراني گروه از بيشتر 41/2±26/14

 44/169±82/17 وارونه كالس دانشجويان گروه رضايت ميانگينعالوه 

 آموزش گروه در و 24/132±92/17 مجازي آموزش گروه از بيشتر

  ).P>05/0( بود 56/115±57/17 سخنراني گروه از بيشتر مجازي

 هس بلندمدت و مدتكوتاه آموزشي نتايج مقايسه :گيرينتيجه و بحث
 ميزان و مطالب يادآوري يادگيري، كه داد نشان آموزشي روش

 بيشتر ديگر روش دو به نسبت وارونه كالس روش در منديرضايت

 آموزش و سخنراني روش دو مدتكوتاه آموزشي نتايج حال، با اين بود؛

 در فراگيران رضايت ميزان و مطالب يادآوري اما بود، يكسان مجازي

  .بود سخنراني از بيشتر مجازي آموزش روش

 
 

  يپرستار نديفرا آموزش در وارونه كالس ياثربخش
، النيدانشگاه ع. پ. گ - يقنبر عاطفه، النيدانشگاه ع. پ. گ - يجواد اليناز
 النيدانشگاه ع. پ. گ - يجفرود نيريش

 و كارگيريبه موانع از يكي پرستاري يندافر مؤثر غير يادگيري :مقدمه
 واحدهاي در پرستاري دانشجويان توسط آن اجراي به تمايل عدم

 از يكي عنوانبه وارونه كالس رسدمي نظر است. به كارآموزي

 امادغ براي فرصتي فعال، يادگيري با بتواند تدريس نوين هاياستراتژي

 خشياثرب تعيين هدف با مطالعه اين .آورد فراهم عملي و تئوري يادگيري

  .گرديد انجام پرستاري فرايند آموزش در وارونه كالس
 رمت دانشجويان از نفر 102 روي بر تجربي نيمه مطالعه اين اجرا: روش

شد.  انجام 1397 سال در رشت مامايي پرستاري دانشكده پرستاري اول
 روهگ دو به و مطالعه وارد دسترس در گيرينمونه روش به دانشجويان

شدند.  تقسيم) 97 بهمن ورودي( آزمون و) 97 مهر ورودي( كنترل
 واحد اخذ و پرستاري پيوسته كارشناسي اول ترم دانشجوي ورود معيار

 فرايند مبحث) نفر 45( كنترل گروه بود. در پرستاري فنون و اصول

 يهاگروه در عملي كار و سناريو ارائه تئوري، جلسه روش به پرستاري
 وارونه تدريس روش )نفر 57( آزمون گروه گرديد. در تدريس كوچك

 يك كالس برگزاري از قبل هفته 4 كه صورت به اين .شد گرفته كاربه

 شاهد، گروه براي شده تدريس مطالب صوتي فايل حاوي فشرده لوح

 براي شده طراحي سؤاالت باليني، سناريوي تئوري، جلسه پاورپوينت

  به پاسخگويي و كالس از قبل يمطالعه جهت منابع و عملي جلسه
 صورت به تئوري گرفت. جلسه قرار دانشجويان اختيار در سؤاالت

 يهاگروه در دانشجويان عملي جلسه شد. در برگزار پاسخ و پرسش
 و ارائه بودند، داده انجام كالس از قبل كه را مربوطه تكاليف كوچك
 رسد پاياني آزمون در گروه دو نمرات نهايت دادند. در قرار بحث مورد

 از هاستفاد با نتايج و بررسي يادگيري و ياددهي از آنان رضايت ميزان و

 SPSS23  افزارنرم كمك استنباطي به و توصيفي آماري يهاآزمون

 .شد تحليل

 4/56( و آزمون )درصد 60( كنترل گروه در هانمونه اكثريت :هايافته
 و) كنترل گروه( 46/20± 93/0 سني ميانگين با و دختر )درصد

 اول ترم معدل و جنس سن، نظر از گروه بودند. دو 02/1±56/20

 فرايند آزمون در كلي نمرات نداشتند. ميانگين معناداري آماري اختالف

 40/17±88/1 آزمون گروه رو د 8/16± 11/2 كنترل گروه در پرستاري
 ميانگين در مستقلتي زمونآ از استفاده با معناداري آماري اختالف بود.
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 حيطه در نمره نگين). مياp=0001/0( شد مشاهده گروه دو كلي نمره

و در  10,00±1,35 كنترل گروه در پرستاري فرايند مراحل از "بررسي"
 با نمرات ميانگين در افزايش وجود بود و با 10,07±0,96 آزمون گروه

 .نشد مشاهده معناداري آماري وارونه، اختالف تدريس روش اجراي
 كنترل گروه در "پرستاري تشخيص "حيطه در نمرات ميانگين

 بود و با وجود ارتقاء نمره در 31,2±1,26 آزمون و در گروه 1,34±2,2
 در نمرات نشد. ميانگين مشاهده معناداري آماري اختالف بخش اين

 آزمون گروه درو  1,02±0,98 كنترل گروه رد "فاهدا تدوين"
 نمرات بين بخش در اين معناداري آماري اختالف و بود 0,99±2,07

 از دانشجويان رضايت ميزان). p=0001/0( شد مشاهده گروه دو

 بسيار رضايت ميزان درصد 33,3 آزمون گروه در داد نشان يادگيري

 رضايت ميزاندرصد  12,3 و زياد رضايت ميزاندرصد  54,4 زياد،

 35,6 زياد، بسيار رضايت درصد 13,3 كنترل گروه داشتند. در متوسط
 صددر 11,1 و متوسط رضايت صددر 40,0 و زياد رضايت صددر

 مطالب ارائه از دانشجويان رضايت كردند. ميزان گزارش را كم رضايت

 42,1 زياد، بسيار رضايت ميزان صددر 45,6 آزمون گروه در داد نشان
 ؛داشتند متوسط رضايت ميزاندرصد  12,3 و زياد رضايت ميزان صددر
 رضايت رصدد 68,9 زياد، بسيار رضايت درصد 17,8 كنترل گروه در

 از استفاده با .كردند گزارش را متوسط رضايت صددر 13,3 و زياد

 ميزان گروه در دو بين داريمعني آماري ويتني اختالفمنيو آزمون

 ميزان در ) وp=0001/0( يادگيري از دانشجويان منديرضايت

   .آمد دستبه )p=016/0( مطالب ارائه از دانشجويان منديرضايت
 روش رسدمي نظر به پژوهش نتايج اين بر اساس :گيرينتيجه و بحث

 پرستاري فرايند درس در دانشجويان يادگيري در وارونه تدريس

 است. مقايسه اثربخش مراقبتي اهداف نوشتن زمينه در خصوصبه

 استراتژي يك عنوانبه وارونه تدريس دهدمينشان  گروه دو نمرات

 پرستاري فرايند درس در دانشجويان يادگيري در تدريس نوين

 كوچك يهاگروه در عملي و تئوري روتين تدريس تر ازاثربخش

 طالبم ارائه از دانشجويان باالتر منديرضايت . ميزانباشدمي

 در روش اين مقبوليت هندهدنشان نيز وارونه تدريس صورت به

 اول ترم در طرح اين دانشجويان به اينكه توجه . باباشدميدانشجويان 

 بر وارونه تدريس اثربخشي ارزيابي امكان و بودند تحصيل به مشغول

 گرددميپيشنهاد  نبود، راهمف "يزشيابار"و  "تمداخال تدوين" مهارت

 به مبتال بيماران از پرستاري فرايند تدريس در روش اين اثربخشي

 ارقر ارزيابي مورد باالتر هايترم بدن در مختلف هايدستگاه اختالالت

 گيرد. 

   
 

 با  (TBL)ميت بر يمبتن يريادگي سهيمقا

 انيدانشجو در  (Speech)يسخنران و  (Discussion)يبحث

 يصدوق ديشه يپزشك علوم يپزشك
، زديدانشگاه ع. پ.  - ياسالم لدايگ، زديدانشگاه ع. پ.  - يبافقيفتاح يعل

دانشگاه ع. پ.  - يجعفر يعباسعل، زديدانشگاه ع. پ.  - ييرزايم فرزانه
 زديدانشگاه ع. پ.  - يزيمحمود عز، زدي

 حالت از و شده دگرگون بسيار يادگيري يهاشيوه امروزه مقدمه:

 سوي از شفاهي صورت به هاآموزه ارائه( سخنراني چندنفره، دونفره،

 زا برداشتن داشتديا يا و دادن گوش طريق از آنها يادگيري و آموزگار
 . ازدهدميتشكيل  را روش اين كار اساس )آموزاندانش طرف

 الفع غير و بودن آموزگار الوحدهمتكلم و فعال روش اين هايويژگي

 و سنجيده است گفتگويي بحث روشولي  است آموزان دانش بودن
 در كنندگانشركت مشترك عالقه مورد كه ويژه موضوعي درباره منظم

 آموزشي، هايفعاليت در فعاالنه شاگردان روش، است. در اين بحث

 ضمن در گيرند. آنهامي عهده به را يادگيري مسئوليت و كنندمي شركت

 حقايق، بر متكي داليل ذكر با خود هاينگرش و انديشه از مباحثه،

 هاحس همه از زمانهم استفاده به، كنندمي دفاع علمي اصول و مفاهيم
 يرتغيي آموزشي وريافن ابزارهاي از استفاده با و )ديداري شنيداري،(

 است تيم بر مبتني يادگيري هاروش از ايناست. يكي  يافته

(TBL:Team-based learning). فعال صورت به يادگيري روش، ندر اي 

 را بحث مورد مطلب كالس، برگزاري از قبل بايد دانشجويان و است
 از فردي آمادگي تضمين آزمون جلسه، آغاز نمايند. در مطالعه

 IRAT: Individual Readiness Assurance) آيدميعمل  به دانشجويان

Test) و گروهي صورت به را سؤاالت همان بايد دانشجويان سپس و 
 حل مدرس توسط آنها مشكالت نهايت، دهند. در پاسخ خود تيم در

 گرايش افزايش اخيرا .شودميداده  بازخورد دانشجويان به شده،

 يرنظ دانشجومحور، و فعال آموزشي يهاروش كاربرد به هادانشگاه

 يادگيري مقايسه بررسي است. در اين شده تيم بر مبتني يادگيري

 و )Discussion( بحثي با  (TBL)تيم بر مبتني پزشكي ناسيشانگل
 شهيد پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشجويان در  (Speech)سخنراني

  شد.  انجام صدوقي
 و سرشماري گيرينمونه روش با پژوهي اقدام مطالعه اين اجرا: روش

 پزشكي 1395 مهر ورودي پزشكي دانشجويان از نفر 110 همكاري با

 سال در صدوقي شهيد پزشكي علوم دانشگاه المللبين و پرديس

 گروه سه به آنها تقسيم و دانشجويان توجيه از پس و 1397-98 تحصيلي

 شد. ابزار اجرا تيم بر مبتني و بحث سخنراني، در كننده شركت نفره 30

 مهپرسشنا و مشاهدات ثبت فرم مطالعه در اين هاداده آوريجمع

انجام  وصيفيت آمار از استفاده با پرسشنامه نتايج بود. تحليل ساختهمحقق
  . شد
 افزايش بحثي و سخنراني گروه دو هر در يادگيري سير يندافر :هايافته

 از پس سخنراني در كننده شركت گروه باور به .داد نشان را داريمعني
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 و حافظه و كنندهكسل يادگيري كالس، وقت از نيمي گذشت
 كه حالي در ؛شودميكم  انگيزه و يابدكاهش مي مطالب خاطرسپاريبه

 در توجهيكم و پرتيحواس گرچه ،بحث در كننده شركت گروه در

 دهدمينشان  كاهش ايمالحظه قابل طوربه سخنراني گروه با مقايسه

 ما آمادگي بدون و ريزيبرنامه بدون هابحث كه دارندمياذعان  ولي

 مباحث در شركت براي چنداني شدهتعيين پيش از مطالب و ابزار و بوده

 يادگيري دانشجويان از درصد 63 تيم بر مبتني گروه در ولي ؛ندارند را

 44,2. همچنين كردند ذكر ژرف يادگيري براي مناسبي روش را تيم بر
ه ب دانستند،مناسب مي و جاهب را درس در شده مطرح سؤاالت درصد
 76. است شده يادگيري تسهيل سبب گروهي تكاليف درصد 54,3 نظر
 يندافر و كالس هادار نحوه از دانشجويان كه دهدمي نشان نتايج صددر

  داشتند.  رضايت اموزش
 كه داد نشان مشاهده از حاصل يهايافته :گيرينتيجه و بحث

 سرپا داشتند، مشاركت گروهي هايبحث در بيش و كم دانشجويان
 به كمتر و دادندگوش مي خوب دادند، تغيير را خود جاي و ايستادند

 كه داشتند توجه و پرسيدندهمديگر مي از شدند، مشغول ديگري كار

 به شيوه يادگيري گرچه .باشد منابع ذكر با همراه هايشانصحبت

 و محوراستاد صرفا چون ولي دهدميجواب  موارد برخي در سخنراني
 يكمتر خيلي راندمان ،تيم بر مبتني و بحث با مقايسه در است طرفهيك
 آمادگي عدم، تيم بر مبتني روش با هسمقاي در نيز بحث شيوه .دارد

 يادگيري سمت به را دانشجو موضوع، روي قبلي تمركز عدم دانشجو،

 عميق يادگيري افزايش باعث تيم بر مبتني يادگيري ولي بردجامع نمي

 سبب همچنين است. شده دانشجويان از نيمي از بيش در آن تسهيل و

 ينب كه تعامالتي علت به شايد و شودمي دانشجويان مشاركت افزايش

 اندانشجوي ارتباطي يهامهارت ارتقاء بر كند،ايجاد مي دانشجويان

 .باشد مؤثرتر پزشكي

  
  

 علوم دانشگاه يپزشك انيدانشجو زنده تجارب يبررس

 در سال يپزشك آموزش در قيتلف ياجرا از رازيش يپزشك

1397 
دانشگاه ع.  - صادق آرامش، رازيدانشگاه ع. پ. ش - يمختارپور قهيصد

دانشگاه  - بذرافكن ليال، رازيپ. شدانشگاه ع.  - رضوان نيپرو، رازيپ. ش
 رازيع. پ. ش

 است. الزام يك پزشكي علوم آموزش در تغيير به توجه امروزه مقدمه:
 علوم دوره خصوصبه عمومي پزشكي دوره آموزشي برنامه تغييرات

 پيش يافته ادغام صورت به چيدمان نظر از چه و محتوا نظر از چه ،پايه

 زنده تجارب تبيين هدف با مطالعه گردد. اين احساس پيش از

 عنوانبه تلفيق اجراي از شيراز پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشجويان

 دوره در پزشكي آموزش آموزشي در دهيسازمان در اساسي تغيير يك

  .شد عمومي انجام پزشكي

. بود محتوا آناليز نوع از و كيفي تحقيق يك حاضر مطالعه اجرا: روش
 مصاحبه براي هدفمند طوربه پژوهش در كنندگانشركت يا دانشجويان

 ،عمومي پزشكي دوره دانشجويان شامل پژوهش شدند. جامعه انتخاب
 و پايه علوم مقطع را ادغام دروس كه بود شيراز پزشكي علوم دانشگاه
 12 را پژوهش در اين مطالعه آماري مورد بودند. نمونه گذرانده باليني

 پزشكي، دانشكده باليني پايه و علوم مقطع در پزشكي عمومي دانشجوي

 ايابتد در حاضر، مطالعه دادند. در تشكيل شيراز پزشكي علوم دانشگاه

 خصوصيات توصيف به شدمي خواسته كنندگانمشاركت از مصاحبه

 راستاي در سپس بپردازند و پزشكي آموزش در ادغام مفهوم و فردي

 گونهآن پزشكي آموزش در ادغام از شما درك يعني مطالعه، اصلي سؤال

 اب سپس ،شد نوشته گذاره شكل به هادادهچيست.  ايدكرده تجربه كه
 بنديهدست از كمتري شماربه را آنها ها،زيرمقوله دهيسازمان و تركيب

 اين بنديجمع حاصل كه كلي مفهوم بارتي،عشد. به تبديل )مقوله(

 پزشكي شامل همدچهار تا دوم ترم از بود. دانشجويان تم هامقوله

 طالعاتا تكميل براي اينترني و اكسترني وپات،يفيز پايه، علوم يهادوره

 از مصاحبه مورد شدند. سؤاالت انتخاب مطالعه زمينه به مربوط

  قبلي سؤال  جواب با متناسب و بود متفاوت مقطع هر در دانشجويان
   .شدمطرح مي بعدي سؤال
 گزاره 100 حدود در اطالعات، بنديجمع و تحليل از پس :هايافته

 در اآنه ميان از و شدند تبديل زيرطبقه 7 به هاگزاره شد. اين استخراج

 برنامه مزاياي"ن عنوا تحت محوري و اصلي درون مايه يا تم 2 نهايت

 اهديدگ از ادغام برنامه يهاچالش"و  "ندانشجويا ديدگاه از ادغام

 كه بود آن هندهدنشان كلي طوربه آمد. نتايج بيرون "دانشجويان

 مثبت را ادغام سيستم شيراز پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشجويان

 ايهپ علوم بين تعامل باعث ادغام سيستم داشتند اظهار و كردند ارزيابي

 تقدمع . همچنينشودميدانشجويان  نگرش و انگيزه افزايش باليني، و

 هشكا قبيل از ييهاچالش داراي دانشگاه در اين ادغام سيستم بودند

 و باليني مباحث به دانشجويان بودن ناآشنا دانشجويان، مطالعه فرصت
   .باشدميمحتوا  نظر باليني از و پايه علوم تلفيق كفايت عدم
پژوهش  ندر اي شده ي انجامهامصاحبه به توجه با :گيرينتيجه و بحث
 موزشآ در پيچيده مفهوم يك و مهم استراتژي يك ادغام، گفت توانمي

 يادگيري براي باليني و پايه علوم ادغام طرح از توانميكه  است پزشكي

 اين يدؤم طالعهم نتايج اينكرد.  استفاده ابزار عنوانبه هامهارت كسب و

 تدابيري رو پيش يهاچالش و تلفيق مشكالت حل براي كه است

 بازنگري مورد هوشمندانه تلفيق انجام مراحل و شود انديشيده اساسي

   .گيرد قرار
 پزشكي  آموزش ،زنده تجارب ادغام، كلمات كليدي:
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 سوم سال انيدانشجو توسط ايگزينه چهار سؤال يطراح

 درس در همدان يپزشك علوم دانشگاه يپزشك

 پاسخ و هاسؤال گذارياشتراك به و هير يوپاتولوژيزيف

 ءارتقا يبرا مؤثر يروش ،يمجاز گروه در آنها يحيتشر
 يريادگي

 همدان. پ. دانشگاه ع - يباقر رضايعل

 وياندانشج براي شايع يهابيماري فيزيوپاتولوژي دوره تدريس مقدمه:

 طفق تاكنون و نشده باليني يهادوره وارد هنوز كه پزشكي سوم سال
 روزافزون حجم به توجه با اند،خوانده را پايه علوم تئوري مباحث

 باليني اساتيد براي چالشي زماني محدوديت و جديد مطالب و اطالعات

 رورم به منجر درنهايت كه باشدمي دانشجويان براي سردرگمي نيز و

 ديگر طرف از. شودمي آنها توسط مطالب عميق فهم عدم و سطحي

 خصوصبه اخير يهاسال در مجازي اجتماعي يهاشبكه از استفاده

 و امكانات راحتي،. است شده فراگير دانشجويان فعلي نسل براي
 رامو جهت آنها از استفاده جذابيت باعث مجازي، يهاشبكه مقبوليت
 كيبيتر و نو روشي ارائه مطالعه، ناي پيشنهادي روش. شودمي آموزشي

 سهمقاي از اين مطالعه هدف همچنين .است فعال يادگيري يهاروش از

 توسط ايگزينه چهار سؤال طراحي صورت به تدريس روش
 درس در همدان پزشكي علوم دانشگاه پزشكي سوم سال دانشجويان

 آنها تشريحي پاسخ و هاسؤال گذارياشتراك به و ريه فيزيوپاتولوژي

  است. مرسوم سخنراني تدريس روش با مجازي، گروه در
 ريه فيزيوپاتولوژي درس جلسه 17 از جلسه شش ابتدا در روش اجرا:

 براي همدان پزشكي علوم دانشگاه سوم سال پزشكي دانشجويان براي

 وردم در دانشجويان به دوره ابتداي در نيز. شدند انتخاب مطالعه انجام

 از كدام هر از پس: شد داده زير الزم توضيحات مطالعه اهداف و روش

 آن مباحث از كه دارند فرصت ساعت 48 تا استاد، تدريس جلسات

 هاهگزين توضيحات با همراه تكراري غير جوابي چهار سؤال يك جلسه

 بود شده تشكيل منظور همينبه كه تلگرامي گروه در صحيح پاسخ و

 تالسؤا مورد در ستندتوانمي دانشجويان از كدام هر. كنند ارسال
 هاپرسش استاد، تكميلي توضيحات از پس حتي و داده نظر هاهمكالسي

 براي تكليف نمره عنوانبه نيز اينمره. كنند مطرح ديگري يهاچالش و

 سطح با تيسؤاال از درنهايت. شد گرفته در نظر جلسه هر تسؤاال

 هايين امتحان در دانشجويان تسؤاال با مشابه باال )توكسونومي( تحليلي

 شش آن امتحان از دانشجويان شده كسب نمره و طرح جلسه، شش آن

 سخنراني صورت به كه ديگر جلسه 11 نمره با )مطالعه روش( جلسه

 روش نمره همچنين. گرديد مقايسه ،)كنترل روش( بود شده انجام ساده

 همان در قبلي سالنيم سه دانشجويان ميانگين نمره با مطالعه تدريس

  . گرديد مقايسه )جلسه 6( موضوعات
 ميانگين و 96/56± 4/14 مطالعه روش امتحان نمره ميانگين :هايافته

بر ). P-value=0,008( بود 26/63± 13/11 كنترل روش امتحان نمره
 روش امتحان نمره و تكليف نمره بين اسپيرمن آزمون نتايج اساس

بر . )P-value>05/0( داشت وجود يدارمعني و مثبت ارتباط مطالعه
 و تكليف نمرات در يدارمعني تفاوت ويتنيمن آزمون نتايج اساس
 نمره ميانگين ).P-value</05( نداشت وجود جنسيت بر اساس امتحان

 در دانشجويان نمره ميانگين از بيشتر 96/56 مطالعه روش با دانشجويان

 يبه روش درس 6 همان در) 32/43 ،67/54 ،87/52( قبلي يهاسالنيم
 دارمعني آماري نظر از اختالف كه چند هر بود، مطالعه مورد روش از غير

 وسيلههب مطالعه روش از دانشجويان رضايت ميزان پايان در .نبود

 كه ايگزينهپنج ليكرت با آيتمي 16 پژوهشگر خودساخته پرسشنامه

 آلفاي با آن پايايي و ظرنصاحب فرد پنج نظرات به توجه با آن روايي

 با. گرديد ارزيابي پاسخ باز تسؤاال نيز و بود، شده تأييد 7/0 كرونباخ

 تسؤاال مورد در استاد تذكر و اصالح" تسؤاال نتايج به توجه
 سؤال طراحي و "بود آموزنده و مفيد شدهتدريس مطالب از شدهطراحي

 و بود جديد دانشكده تحصيل دوره طول در شده تدريس مطالب از"
 طراحي" سؤال .بودند ميانگين بيشترين داراي، "داشت تازگي برايم

 ميانگين كمترين داراي نيز "بود گيروقت شدهتدريس مطالب از سؤال

 درصد 95/71 جديد روش از رضايت كلي ميانگين هايتندر. بود

 جديد روش از دانشجويان اكثر كه آنست دهندهنشان كه باشدمي

 مجبور اينكه از دانشجويان بيشتر نيز باز يهاپاسخ در. اندداشته رضايت

 كنند مرور روز همان را شده تدريس مبحث ،سؤال طراحي براي بودند

 مثبت نكات از ،داشتند نهايي امتحان زمان در كمتري استرس ميزان و
  . برشمردند طرح ناي

 از ركمت مطالعه روش امتحان نهايي نمره چند هر :گيرينتيجهبحث و 

 كه شد مشخص تسؤاال بازبيني در ولي بود كنترل روش امتحان نمره

 در بوده (recall) شناختي پايين سطوح از همگي كنترل گروه تسؤاال
 شناختي باالتر سطوح از مطالعه روش تسؤاال سوم دو از بيش كهحالي

 ينهم در دانشجويان نمره برآن عالوه. بود شده طرح )باال تاكسونومي(

. دبو باالتر قبلي يهاسالنيم در سطحهم دانشجويان نمره از مباحث
 طرف از سنجيرضايت در خوبي نمره تدريس روش ناي اينكه ترمهم

 از بيش كه بود ناي طرح ديگر مثبت نكات از. كرد كسب دانشجويان

  .شد آوريجمع گروه سؤال بانك در مبحث شش تنها از سؤال 400

   
 

 دانش ياددهي يبرا يابزار هنر، بر يمبتن آموزش

  يپزشكريغ
. پ. دانشگاه ع - سروش زهرا، رجنديب. پ. دانشگاه ع - فالفرخ جهيخد
 رجنديب. پ. دانشگاه ع - يبهرام افسانه، رجنديب

 كه است يآموختگاندانش تربيت پزشكي آموزش از هدفمقدمه: 

 برنامه بر اساس. سازند برآورده يمؤثر طوربه را جامعه سالمت يهانياز

 ريزيبرنامه عاليشوراي مصوب پزشكي عمومي دكتري دوره آموزشي

 از انتظار مورد يهاتوانمندي اصلي محور هفت از محور پنج

 پيشرفت ارتباط، برقراري يهامهارت يعني پزشكي آموختگاندانش



٥١ 
 

 پزشكي، حقوق و اخالق ،ايحرفه تعهد مستمر، فراگيري و فردي

 غير دانش با ارتباط در مسئله حل و استدالل ،گيريتصميم يهامهارت

 ييپاسخگو كه داد نشان ايران در شده انجام بررسي. است زيستي علوم

 در ويژهبه جامعه باليني غير يهانياز به مربوط سالمت نظام اجتماعي

 ندتوانمين ييهاصالحيت چنين طرفي از. است ضعيف ارتباطات زمينه

 و قدرت حفظ با تا شود تدريس بايد بلكه باشند ذاتي شخصيت صرفا
 طبق .باشد داشته مراههبه را انتظاري قابل ايحرفه رفتار پزشك اقتدار

 علوم غير دانش آموزشي محتواي پزشكي، آموزش متخصصين نظر

- معرفت شامل اصلي مايه درون چهار دربرگيرنده موردنظر زيستي

 تا شد سعي مطالعه در اين. باشدمي قدرت و عدالت فرهنگ، شناسي،

روش . گردد تبيين زيستي علوم غير يهاصالحيت كسب در هنر تأثير
 را مطالعه آماري جامعه. است تحليلي -توصيفي نوع از مطالعه اجرا:

 45 تعداد. دهندمي تشكيل باليني و پايه علوم دوره پزشكي دانشجويان

 كارآموزي، يهادوره( باليني دانشجو 33 و پايه علوم دوره از دانشجو

 صورت به گيرينمونه. داشتند شركت مطالعه در )دستياري و كارورزي

 هنري آثار روي بر بحث و تفسير با دوره اجراي. شد انجام هدفمند

 با نفره 10-15 يهاگروه در و استعاري و مفهومي يهانقاشي ويژهبه

 دوره پايان در. شد انجام) هنري متخصص( آموزشي گرتسهيل كمك
 حيطه چهار در كه ساختهمحقق پرسشنامه )ايدقيقه 40 جلسه سه(

 . اينگرديد تكميل بود شده تدوين زيستي علوم غير دانش اصلي

 را پزشكي غير دانش ياددهي در دوره ناي اثربخشي ميزان پرسشنامه
 5 و تأثير بدون 1( بود شده امتيازدهي ليكرت مقياس با و ساخته تبيين

 تفكر انتقادي، تفكر يهاگويه. شد آناليز هاداده پايان در. )تأثير بيشترين

 مايه درون در دشوار، شرايط در مسائل حل و تحليل قدرت خالق،

 قدرت، مايه درون در نفس به اعتماد و تيمي فعاليت شناسي،معرفت

 احترام و فرهنگ مايه درون در شفاف و صريح بيان و ايحرفه اخالق

 مايه درون در موضوع، يك به راجع سايرين ديدگاه به توجه و متقابل

 بررسي بر اساس پرسشنامه تسؤاال كه است گفتني .داشتند قرار عدالت

 استفاده با آن اعتبار. گرديد استخراج حوزه ناي متخصصان نظر و متون

 روايي بررسي جهت. شد محاسبه 81/0 با برابر كرونباخ آلفاي از

 قرار موضوعي متخصصين از نفر 10 اختيار در پرسشنامه ناي محتوايي،

 وضوح و سادگي ارتباط، و تناسب ضرورت، مورد در آنها نظر و شد داده

 كدام هر براي CVI و CVR ضرايب .شد آوريجمع تسؤاال از كدام هر

. گرديد واقع تأييد مورد كه بود 74/0 و 64/0 از بيشتر ترتيببه تسؤاال از
 براي. گرديد بيان استاندارد خطاي ± ميانگين صورت به نتايج تمامي

 آناليز آزمون از هاهماي درون يا هاگويه بين اختالف وجود بررسي

 گروه دو در گويه يك مقايسه براي و گرديد استفاده رفهطيك واريانس

 گرفته در نظر دارمعني >05/0p. گرديد استفاده Tukey تعقيبي تست از

  . شد
 يهاهماي درون در باليني و پايه علوم امتيازات ميانگين :هايافته

 ،)3,10 مقابل در 3,12( قدرت ،)3,1 مقابل در 4,33( شناسيمعرفت

 به. بود )3,5 با مقايسه در 3,62( فرهنگ و )3,9 مقابل در 3,9( عدالت

 تحليل قدرت گويه به امتياز باالترين پايه علوم گروه در گويه تفكيك

 مقايسه. داشت تعلق) 4,1( صريح بيان به باليني گروه در و) 4,8( مسائل

 آموزش "گويه در يدارمعني تفاوت مطالعه مورد گروه دو در گويه هر

 كهيطوربه داد نشان "فعال مشاركت و صريح بيان"و  "ايحرفه اخالق

 در كه بود 3/3 و 6/4 ترتيببه پايه گروه در گويه دو ناي امتياز ميانگين

  ).>05/0p( كرد تغيير 1/4 و 3 به باليني گروه
 هنر تأثير كلي طوربه كه داد نشان مطالعه ناي نتايج :گيرينتيجهبحث و 

 تا متوسط از پزشكي فراگيران نياز مورد زيستي غير دانش آموزش در

 پايه معلو دوره فراگيران تحصيلي مقطع تفكيك به. باشدمي زياد خيلي
 توجه لقاب. نمودند معرفي باليني فراگيران از ترمؤثر را تدريس شيوه ناي

 گويه و شناسيمعرفت مايه درون با مرتبط مفاهيمارتقاء  اهميت كه است

 با شودمي پيشنهاد. بود كمتر باليني فراگيران در ايحرفه اخالق آموزش

 ناي پزشكي، غير يهاصالحيت آموزش در هنر بودن اثربخش به توجه
 تحصيل اول يهاسال در ويژههب و پزشكي دوره در طولي تم با دوره

  .شود ارائه فراگيران براي
 دانشجويان ياددهي، هنر، زيستي، علوم غير دانش: كليدي كلمات

  پزشكي

   
 

 يتمام در وارونه درس كالس يابيارزش و اجرا ،يطراح
 تهران يپزشك علوم دانشگاه يراپزشكيپ دانشكده يهارشته
. پ. دانشگاه ع - يشعاع خيش فاطمه، تهران. پ. دانشگاه ع - يشمس افضل
 - اكانين رستم شراره، تهران. پ. دانشگاه ع - محمدزاده لوفرين، تهران

 يعرفان وسفي، تهران. پ. دانشگاه ع - يريجزا الهه، تهران. پ. دانشگاه ع
 آزاده، تهران. پ. دانشگاه ع - يزيچنگ ديوح، تهران. پ. دانشگاه ع -

 تهران. پ. دانشگاه ع - دخدايام

 آموزش تهران پزشكي علوم دانشگاه پيراپزشكي دانشكده مقدمه:

 هماتولوژي، آزمايشگاهي، علوم شامل پيراپزشكي مختلف يهارشته

 سالمت، اطالعات مديريت هوشبري، عمل، اتاق پرتويي، علوم

 با. دارد عهدهبه را پزشكي رسانياطالع و كتابداري پزشكي، انفورماتيك

 و درمان تشخيص، در پيراپزشكي يهارشته اهميت به توجه
 منتهي كه باكيفيت آموزش دغدغه همراه سالمت، حوزه گذاريسياست

 بوده دانشكده ناي عالي اهداف از شود دانشجويان يادگيري افزايش به

 به اين نيل براي علمي هيأت اعضاي مستمر يهاتالش وجود با. است

 مشاركت و انگيزه كاهش نگرانماي مختلف يهاارزيابي هدف،
 و حضور انجام به دليل صرفا درس كالس در آنان حضور و انشجوياند

 دانشكده در تدريس يهاچالش ينترمهم كهجاييآن از. بود غياب

 بود، دانشجويان فعال مشاركت عدم و مباحث بودن صرف سخنراني

 سنتي يهاروش دانشكده، يهارشته تمامي در تا شد تدوين ايبرنامه

 به را خود جاي هست، محورمدرس و سخنراني بر مبتني كه آموزش
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 پروسه در دانشجو آن در كه فعال يادگيري و يادهي نوين يهاروش

 كالس اجراي اساس، ناي بر. بدهد باشد، داشته فعال شركت يادگيري

 در اين. گرفت قرار مدنظر دانشكده يهارشته تمامي در وارونه درس

 و وب بستر طريق از آموزشي محتواي سنتي، روش برخالف روش
 دانشجو تا گيردمي قرار دانشجويان اختيار در الكترونيكي صورت به

 بين تعامل براي كالس زمان از سپس. كند مطالعه را آن كالس از قبل

  .شودمي استفاده شده خوانده قبل از محتواي تبيين و دانشجويان
 كالس اجراي داوطلبين تمامي الكترونيك محتواي تهيه روش اجرا:

 اصول يهادرس شامل كارشناسي دانشجويان براي وارونه درس

 يهاسيستم فيزيكي اصول كامپيوتري، توموگرافي يهاسيستم فيزيكي
 پزشكي، ناسيشباكتري تشخيصي، پرتوشناسي ،MRI تصويربرداري

 مديريت پزشكي، يهافوريت آن، هايمراقبت و داخلي يهابيماري

 شامل ارشد كارشناسي دانشجويان براي و سالمت حوزه در وريناف

 عصبي يهاشبكه اطالعات،وري ناف و اطالعاتي يهاسيستم يهادرس

 در را جلسه دو و مراجعه مجازي دانشكده به هوشمند يهاسيستم و

 اجرايبراي  .كردند ضبط )اساليد ست روي سخنراني( فلش فايل قالب

 از كالس شروع از قبل هفته 2 شده توليد محتواي ،وارونه درس كالس

 اطالعاتي همچنين. گرفت قرار دانشجويان اختيار در نويد سامانه طريق

 تأكيد و شد داده دانشجويان به تدريس نوع ناي اجراي روش مورد در

 در. نمايند مطالعه عميق را شده اريذبارگ فايل دانشجويان حتما كه شد

 از تا شد گرفته دانشجويان از كوتاه آزمون يك ابتدا حضوري كالس

 تسؤاال به سپس. شويم نئمطم شده اريذبارگ محتواي مطالعه
 شدمي داده پاسخ شده مطالعه محتواي مورد در دانشجويان از شدهمطرح

 تسؤاال و شده تقسيم نفره 5 تا 4 يهاگروه به دانشجويان درنهايت و
 خواسته دانشجويان از. گرفت قرار آنها اختيار در دانشجويان تكاليف و

 حال در دانشجويان زماني. دهند پاسخ تسؤاال به فكري هم با تا شد

 عالوه و كرده گردش مختلف يهاگروه بين مدرس بودند، گروهي كار

 هم آنها تسؤاال به بيشتر مشاركت و بحث به هاگروه اعضاي ترغيب بر

 همه شده، چسبانده ديوار به مقواها ،هاپاسخ نوشتن از پس. دادمي پاسخ

 يأر بود بقيه از بهتر كه پاسخي به و خواندند را هاپاسخ دانشجويان
 و نقد به مدرس مرحله ناي از پس. شد شمرده هايأر هايتندر. دادند
 بيان را نهايي صحيح پاسخ و پرداخته دانشجويان كارگروهي تكميل

 جهت. داشت خوانيهم دانشجويان توسط برگزيده پاسخ با كه نمودمي

 1 مخالفم كامال ز(ا ايگزينه 5 ليكرت مقياس با پرسشنامه از ارزشيابي
 نظر از پرسشنامه ناي محتوايي روايي. گرديد استفاده )5 موافقم كامال تا

 پايايي و گرفت قرار بررسي مورد مجرب اساتيد نظر طريق از كيفي

 نتايج. آمد دستبه 85/0 كرونباخ الفاي ضريب بر اساس نيز پرسشنامه

 وارونه درس كالس دانشكده، در نوين يهاروش انجام مدت در كل در

 از آمده دستبه يهاداده طبق. شد اجرا )دانشجو 201( جلسه 28 در

 حضوري به را وارونه روش دانشجويان درصد 9/82 ،هاپرسشنامه

. بودند وارونه روش مخالف درصد 8/10 كهحالي در ،دادندمي ترجيح

 به دانشجويان مشاركت افزايش با دانشجويان رصدد 5/91 همچنين

 درس كالس مورد در درصد 3/2 تنها مقابل در و موافق وارونه روش

 با مطالب پاريسخاطربه با درصد 83 .داشتند مخالف نظري وارونه

 درصد 6/71 ضمن در. بودند مخالف درصد 3/6 و موافق وارونه روش

 درصد 5/12 و موافق جلسات از بيشتري تعداد در وارونه روش اجراي با

 2/80 وارونه، روش با كه داد نشان هاگويه كل ميانگين. بودند مخالف

  .هستند مخالف درصد 3/9 و موافق درصد
 ناي از دانشجويان باالي بسيار رضايت به توجه با :گيرينتيجهبحث و 
  .شودمي توصيه هم هادرس ساير در روش ناي اجراي روش،

   
 
 

 شاغل يماماها عملكرد بر پارتوگرام آموزش تأثير يبررس

 تهران شهر يدولت يهابيمارستان در
 تهران. پ. دانشگاه ع - مدرس ميمر

 يمهم نقش درماني مراكز در خصوصبه خدمات دهندگانهئارا مقدمه:
 ءرتقاا بر مبتني و عيني به شيوه آموزش. دارند مادران سالمتارتقاء  در

. است مؤثر عملي يهاپروسيجر بهتر اجراي بر بالين محيط در عملكرد
 مانساز توسط استانداردشده ترسيمي - ايمشاهده فرم يك پارتوگرام

 زايماني هايمراقبت پروسيجر چندين اجراي كه است جهاني بهداشت

 نمودار تا شودمي ثبت آن در آن چگونگي و اجرا زمان به توجه با را

 رتأثي تعيين هدف با پژوهش . اينشود روشن مراقبتي عملكرد روند كلي
 دولتي يهابيمارستان در شاغل ماماهاي عملكرد بر پارتوگرام آموزش

  .است شده انجام تهران شهر
 صورت به گروهي تك طرح با تجربينيمه مطالعه يك طي روش اجرا:

 هدايت، يهابيمارستان يهاهزايشگا در آزمونپس-آزمونپيش
 معيارهاي داشتن با شاغل ماماي 53 تعداد اكبرآبادي و بهارلو،  يائيان،ض

 ليست از هابيمارستان. گرفتند قرار بررسي مورد اخالقي رضايت و الزم

. شدند انتخاب تصادفي صورتبه تهران شهر دولتي يهابيمارستان
 سپس. شد محاسبه آموزش از قبل بالين در ماماها مراقبتي عملكرد

 صورت به و حركتي و عاطفي شناختي، حيطه سه به توجه با آموزش

 انفرادي - تكميلي جلسه 3 و جلسه 5 بالين در نفري 5 تا 4 يهاگروه

 ماما هر. شد اجرا جلسه 8 در درمجموع و نقادانه بحث صورت به

 يك براي آموزش هرجلسه براي پارتوگرام نمودار يك ترسيم به موظف

 ايمشاهده ليستچك يك از استفاده با كه بود يرندهگمراقبت مادر

 2 توسط وي عملكرد مادران، از مراقبت بعد 4 در شده بنديطبقه
 شامل گرمشاهده 2 آموزش، مدت طول در. شدمي ثبت گرمشاهده

 همبستگي ضريب كه دادند انجام را اطالعات ثبت همكارش، و محقق

 با اطالعات ثبت ليستچك. شد تعيين =0,99r گرمشاهده 2 بين

 و پترسون دكتر ويژههب محققين توصيه و راهنما كتب از استفاده
 از نفر 14 توسط محتوا اعتبار تعيين روش با سپس و تهيه همكارانش

 بازبيني استفاده از قبل تهران پزشكي علوم دانشگاه علمي هيأت اساتيد
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 تسؤاال و شاغل مامايي پرسنل دموگرافيك پرسشنامه. شد اصالح و
 و شد تكميل ساختارمند مصاحبه صورت به و محقق توسط مرتبط

 يهاواحد توسط نمودارها ترسيم و آموزش مراحل كليه در پژوهشگر
 پژوهش، در استفاده مورد پارتوگرام. داشت فعال حضور پژوهش

 پايا و معتبر ابزاري عنوانبه و معرفي جهاني بهداشت سازمان وسيلهبه

 حضور با مراقبتي نمودار 5 ماما هر مجموع در. است شده استفاده

 جلسه هر. نمود تكميل بالين در آموزش جلسه 5 طي دهندهآموزش

 زايمان تا و آغاز بيمارستان به مادر پذيرش شروع زمان از باليني آموزش

 آموزش جلسه 3 طي سپس. )ساعت 6 حدود ميانگين( داشت ادامه او

 در واقع كالس محيط در رو، در رو و انفرادي صورت به تكميلي
 هر براي درمجموع دقيقه 90( دقيقه 30 جلسه هر مدت به بيمارستان،

 شدهترسيم يهاپارتوگرام و عملكرد يهانمودار ماه يك طول در) نفر

 تكميلي جلسات . اينشد نقد و تفسير گيرندهآموزش توسط قبلي

 يهاپارتوگرام بررسي و نقد بر عالوه و شد تشكيل بازخورد عنوانبه
 توضيح را نواقص و اصالح را نمودارها دهندهآموزش شده، ترسيم

 قرار گيرندگانآموزش كليه اختيار در آموزشي جزوه انتها در و دادمي

 صفر يا يك امتياز 2 متغير هر براي ليستچك ارزيابي جهت. شد داده

 صفر امتياز خير درصورت و يك امتياز بلي درصورت. شد گرفته در نظر

 ندارد موردي پاسخ نداشت، كاربرد كهيدرصورت و گرفت تعلق متغير به

 يهاپاسخ تعداد هكصورت نايبه. شد محاسبه نداشت امتيازي كه
 و انجام محاسبه 100 ضربدر دارد موردي پاسخ تعداد بر تقسيم صحيح
 دسته سه به كه بود هامراقبت كيفيت سنجش معيار بلي يهاپاسخ تعداد

 و )درصد 75 تا 50( مطلوب حدودي تا ،)درصد 100 تا 75( مطلوب
 با آموزش از پس ماماها عملكرد. شد تقسيم )درصد 50 تا 1( نامطلوب

  .شد مقايسه آموزش از قبل آنها عملكرد
 موزش،آ از قبل آنان عملكرد با آموزش از پس ماماها عملكرد :هايافته

 آماري معنادار تفاوت مراقبتي ابعاد اكثريت نظر از مادران از مراقبت در

 عضو نزول منحني رسم ينحوه در آموزش اما ،;P&lt)0,0001( داشت

 تفاوت متخصص پزشك به ارجاع زمان و مولدينگ ثبت و جنين نمايش

 رهادا آموزش از قبل كه افرادي از درصد 33,3. نداد نشان را معنادار

 درصد 19,1 مطلوب تاحدي آموزش از پس داشتند نامطلوب زايمان

  .بودند شده مطلوب
 در پارتوگرام بر مبتني آموزش پژوهش، ر ايند :گيرينتيجهبحث و 

 ماتخد بهتر اجراي نهايتا و ماماها باليني عملكرد ءارتقا موجب بالين

 شايستگي براي كه شودمي پيشنهاد. است شده مادران از مراقبتي

 ردعملك بر مبتني آموزشي يهاروش از سالمتي هندگاندهئارا عملكرد

  د.شو استفاده بالين در
 زايماني نمودار آموزش، پارتوگرام، ماما، عملكردكليدي:  كلمات

   
  

 نظر از كالس در انيدانشجو مشاركت بر مؤثر عوامل نييتب

 يپرستار انيدانشجو
، دانشگاه ع. پ. بابل - بهمنش فرشته، دانشگاه ع. پ. بابل - يفيلط شهربانو
 دانشگاه ع. پ. بابل - يفيس شهرام

 دوجو يادگيري، -ياددهي فرايند در مهم بسيار عوامل از يكي مقدمه:
 با ههمرا دانشجويان بايد انگيزه ايجاد است. براي آموختن براي انگيزه

 باشند. تشويق داشته مشاركت آموزشي رخدادهاي در فعاالنه استادان

 تفكر توسعه براي اساسي و پايه كالس، در مشاركت به دانشجويان

 عوامل نتبيي به حاضر . مطالعهباشدمي آنها يادگيري تسهيل و انتقادي

 پرستاري دانشجويان نظر از كالس، در دانشجويان مشاركت بر مؤثر

  است. پرداخته
 و قراردادي محتواي تحليل رويكرد با حاضر كيفي مطالعه روش اجرا:

 سال دانشجويان پژوهش، شد. جامعه انجام استقرايي استدالل روش

 با كه بودند بابل پزشكي علوم دانشگاه پرستاري چهارم و سوم

 مهنارضايت كسب از شدند. پس انتخاب هدف بر مبتني گيرينمونه

 انجام انفرادي صورت به اختاريافتهسنيمه صورت به هامصاحبه كتبي،

 سپس و ضبط هامصاحبه رسيد. تمام اشباع به مصاحبه 27 با هادادهشد. 

  شد. انجام هاداده تحليل و وارد 10 ورژن MAXQDA افزارنرم در
 زير 8 در كه آمد دستبه كد 116 كنندگانمشاركت بيانات از :هايافته

 قرار دانشجويان مشاركت هاي�كنندهتسهيل و موانع طبقه دو و طبقه

 ضعف و ناپختگي استاد، ايحرفه و فردي آموزشي گرفت. رفتارهاي

 مشاركت موانع طبقه در كالس فيزيكي و زماني شرايط و دانشجو منش

 مديريت استاد، اخالقي و عاطفي هايجنبه و گرفتند قرار دانشجويان

 طبقه در كالس رواني آمادگي و دانشجو منشي توانمندي تدريس،
  شدند. بنديطبقه دانشجويان مشاركت كنندهتسهيل عوامل

 نشجودا با مرتبط منشي و رواني عوامل بر عالوه :گيرينتيجهبحث و 

 جهت كه مديريتي يهاروش و اساتيد رفتار كالس، فيزيكي شرايط و

 لذادارد.  سزاييبه تأثير دانشجويان مشاركت بر ،برندميكار به تدريس

 جوياندانش در انگيزه ايجاد جهت باشند داشته در نظر بايد محترم اساتيد

يادگيري،  تسهيل هدف به دستيابي نتيجه در و كالس در مشاركت براي
 آن كردن برطرف جهت و كنند توجه خود طرف از ايجادشده موانعي به

  بكوشند.
 قراردادي، محتواي تحليل دانشجو، مشاركت،كليدي:  كلمات

 كيفي  مطالعه پرستاري، دانشجوي
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 يريادگي زانيم بر يكروسكوپيم ريتصاو پازل تأثير يبررس
 البرز يپزشك علوم دانشگاه در يدندانپزشك انيدانشجو

دانشگاه ع.  - ياريبخت يخوانسار محسن، دانشگاه ع. پ. البرز - يپناه ديام
  ميمر، دانشگاه ع. پ. البرز - ياسفنجان يگرام سجاد، پ. البرز
دانشگاه ع.  - زادهآقاكوچك آرزو، دانشگاه ع. پ. تهران - زادهآقاكوچك
 پ. البرز

 يندافر شناخت نيازمند آن، در تحول ايجاد و آموزش توسعه مقدمه:

 ويژهبه موضوع است. اين آن اجراي نوين يهاشيوه از آگاهي و آموزش

 زيرا است، برخوردار بيشتري اهميت از پزشكي علوم آموزش در

 كه توانمندي است افراد تربيت پزشكي، علوم آموزش اصلي موريتأم

 جامعه سالمت ءارتقا و حفظ جهت را الزم يهامهارت و نگرش دانش،

 تواندميتدريس  در فعال غير و سنتي يهاروش از باشند. استفاده داشته

 نميزا كاهش و انگيزه ايجاد عدم دگي،زدل توجه، عدم خستگي، به منجر
 شده دكيأت فعال يادگيري بر اخير يهاسال شود. در دانشجويان يادگيري

 و بررسي در دانشجو شدن توانا موجب يادگيري نوع اين زيرا است،
 يندافر در فعال نقشي به دستيابي خويش، يادگيري نيازهاي شناخت

 از يكي  .شودميله ئمس حل مهارت و نقادانه تفكر تقويت آموزش،

 روش . اينباشدمي (Jigsaw) پازل روش آموزشي، نوين يهاروش

 گرديد. اين ابداع آرنسون توسط ميالدي 1970 سال در باراولين براي

 لذت و فراگيران انگيزه بهبود يادگيري، تقويت باعث تواندميروش 

 هب پاتولوژي، علم كلي طوربه گردد. يادگيري تجارب از آنان بردن
مولكولي  و سلولي سطح در هابيماري علت و ماهيت باب در مطالعه

 اختيشن داشتن آن فهم در اصلي گام كه باشدميبديهي  پردازد. پسمي

 نماي ضايعات، از . هركدامباشدميها سلول نماي از كامل

 ديگر از افتراق قابل را آنها كه دارد را خود به مخصوص ميكروسكوپي

 جهت تا شديم امر اين بر فوق برمطالب استناد سازد. باضايعات مي

 و تصاوير مرور يشيوه در تنوع ايجاد همچنين و بيشتر تكرار و تمرين
 نماهاي از هاييپازل ،باشدميپاتولوژي  علم در كليدي امري كه مطالب،

 به ندانشجويا بيشتر هرچه توجه بر عالوه تا كنيم، تهيه را ضايعات مهم

 ليتوا نماي دقيق رعايت دارد، وجود تصاوير در كه مختلفي عناصر نماي

 وجهت مورد خوبي به پازل، قطعات دادن قرار هم كنار طرفي از و هاسلول

 لپاز از استفاده تأثير بررسي مطالعه اين انجام از گيرد. هدف قرار
دندانپزشكي  دانشجويان يادگيري ميزان بر ميكروسكوپي تصاوير

   .باشدمي
   گروهي تك تجربيشبه پژوهش يك حاضر مطالعه روش اجرا:

 ميكروسكوپي تصاوير پازل تأثير بررسي هدف با كه باشدمي آزمونپس

 علوم دانشگاه در دندانپزشكي رشته دانشجويان يادگيري ميزان بر

 دندانپزشكي دانشكده شد. دانشجويان انجام 1397 سال در البرز پزشكي

 هايدادند. نمونه تشكيل را پژوهش جامعه البرز پزشكي علوم دانشگاه

 صورت به گيرينمونه روش و رشته اين دانشجويان از نفر 51 پژوهش

 از بود عبارت مطالعه به دانشجويان ورود بود. معيار دسترس در

 و دهان شناسيآسيب و 2 تشخيصي درس واحد دو هر كه دانشجوياني
 كرده اخذ 1397 تحصيلي سال دوم سالنيم در را 1 عملي صورت و فك

 موجود Olympus نوري ميكروسكوپ از استفاده با اول قدم بودند. در

دوربين  به مجهز كه البرز دندانپزشكي دانشكده شناسيآسيب بخش در
 درسي واحد دو اين ضايعات از گروهي نماهاي از تصاويري ،باشدمي

 از ديگري گروه و درآورديم پازل صورتبه را آنها سپس و كرده تهيه

 صحيح قراردادن هم كرديم. كنار تدريس معمول روش با را ضايعات

 را هاسلول توالي بهتر هرچه تا كندميكمك  دانشجويان به پازل قطعات
 يكنندهسرگرم جنبه به دليل طرفي از و بشناسند مختلف ضايعات در

 اين از استفاده با نيز نيستند دانشگاه در كه اوقاتي در دانشجويان پازل،

 گرد آوري بپردازند. ابزار ضايعات ميكروسكوپي نماي مرور به روش

 دموگرافيك اطالعات شامل ساختهمحقق پرسشنامه يهاداده
 با هادادهبود.  سنجيرضايت و مربوطه هايدرس نمره دانشجويان،

   .شد تحليل و تجزيه SPSS افزارنرم از استفاده
 دانشجويان، از امتحان برگزاري و تحصيلي سالنيم پايان از پس :هايافته

 گرفته انجام طرح از رضايت عدم يا رضايت بر مبني كتبي، نظرسنجي

 هم با را مختلف روش دو از دانشجويان نمرات و پذيرفت صورت

 فرن 47 نظرسنجي در كننده شركت دانشجوي 51 كرديم. از مقايسه
 ماعال را يادگيري در آن مؤثربودن از را خود ضايت) ردرصد 92 معادل(

 احتساب با كه ندانستند مفيد را طرح اين) درصد 8( نفر 4 و كردند
)05/0<P-valueدانشجويان . نمراتباشدمي دارمعني تفاوت ) اين 

 شرو از باالتر 3,15 بود شده تهيه آنها از پازل كه درسي مطالب براي
 داريمعن تفاوت ) اينP-value>05/0( احتساب با كه بود معمول

  .دهدمينشان  را يادگيري در روش اين بودن مؤثر كه باشدمي
 هايپازل از استفاده كه داد نشان حاضر مطالعه :گيرينتيجهبحث و 

 همراه ييادگير در آن بودن مؤثر و دانشجويان منديرضايت با شدهتهيه

. باشدميهمسو  گرفته صورت مشابه مطالعات با آن نتيجه كه است، بوده
 كه مشابه يهاروش همچنين و روش اين از يندهآدر  شودميپيشنهاد 

 آموزش در ،شودميدرسي  مطالب به دانشجويان توجه جلب باعث

 شود.  استفاده دانشجويان

  
  

 توسط معكوس كالس آموزش و متداول روش دو سهيمقا

 دانشجويان ماريب يمناي تيريمد دانش بر كينزد يهمتا

 بوشهر يپزشك علوم دانشگاه ييماما و يپرستار
دانشگاه ع. پ.  - نژاديحاج فاطمه، بوشهردانشگاه ع. پ. - يكمال فرحناز
 - باقرزاده هيراض، دانشگاه ع. پ. بوشهر - يگلك يپورمهد مايس، بوشهر

 دانشگاه ع. پ. بوشهر - واحدپرست مهيحك، دانشگاه ع. پ. بوشهر

 و اجتماعي سياسي، اقتصادي، هايحوزه در سريع تغييرات مقدمه:
 است؛كرده مواجه هاييپيچيدگي با را پزشكي آموزش غالباً فناوري

 و ترسنگين پزشكي علوم مربيان هايمسئوليت و وظايف دليل، همينبه
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 سنتي يهاروش با توانمين ديگر و است شده گذشته از ترپيچيده

 مباحث از داد. يكي سوق پيشرفت سمتبه را پزشكي علوم دانشجويان

. باشدمي بيمار ايمني است، جهاني بهداشت يهااولويت از كه مهم
 براي الزم كليدي عناصر از يكي عنوانبه كه است استراتژي يك آموزش

در  با . لذاشودميگرفته  در نظر بيمار ايمني يهاشيوه و هانگرش بهبود
 علوم دانشجويان براي بيمار ايمني مديريت يادگيري اهميت گرفتن نظر

 آموزش روش دو مقايسه و تأثير تعيين كلي هدف با مطالعه اين پزشكي

 دانش بر نزديك همتاي توسط معكوس كالس آموزش و متداول

 انجام بوشهر پزشكي علوم دانشگاه مامايي و پرستاري دانشجويان

  گرفت.
 كه بود تجربينيمه  كارآزمايي مطالعه يك حاضر پژوهش روش اجرا:

 در يريپيگ و مداخله از پس قبل، صورت به كنترل و آزمون گروه دو در

 سه ترم مامايي و پرستاري شرايط واجد دانشجوي 46 بر 1398 سال

 تصادفي صورت به هاگرديد. نمونه انجام بوشهر پزشكي علوم دانشگاه

 آموزش محتواي مداخله، از پيش هفته شدند. دو تقسيم گروه دو به
 در آنالين صورت به و شد بارگذاري سايتوب روي بر بيمار ايمني

 رسپانسيو طراحي به توجه گرفت. با قرار مداخله گروه دسترس

 و زمان هر در سايتوب كاربر عنوانبه مداخله گروه افراد ،سايتوب
 هرايان تبلت، هوشمند، همراه تلفن توسط اينترنت به اتصال با مكاني

 دسترسي سايتوب به ستندتوانمياسمارت  هايتلويزيون و شخصي

 گروه وضعيت مشاهده امكان محقق مداخله انجام طول باشند. در داشته

 روز به و ايلحظه صورت به سايتوب مديريت پنل طريق از مداخله

 را دانشجويان تلفني تماس يا و پيام ارسال با نياز درصورت و بود دارا
 يآمادگ با دانشجويان ترتيب نمود. به اينتشويق مي محتوا مشاهده به
 همتاي توسط معكوس كالس يافتند. سپس، حضور درس كالس در

 استفاده با )درس استاد نظر تحت ارشد كارشناسي دانشجوي( نزديك

 كنترل گروه گرديد. در اجرا پاسخ و پرسش و باليني سناريوهاي از

 دانش سنجش شد. آزمون رائه) اكارگاهي( متداول روش به آموزش

 هگرو دو هر از مداخله از پس ماه يك و بعد قبل، بيمار ايمني مديريت
 و ،SPSS19افزارنرم از هاداده تحليل و تجزيه آمد. جهت عمل هب

 شد. سطح استفاده كا مجذور و مستقلتي آماري توصيفي، يهاآزمون

 .شد فرض 05/0 از كمتر موارد همه در داريمعني

 و سن ميانگين لحاظ از گروه دو بين كه داد نشان نتايج :هايافته
 نداشت وجود دارمعني آماري اختالف ختيشناجمعيت متغيرهاي

)05/0>P.( در ايمني دانش آزمونپيش نمره معيار انحراف و ميانگين 

 بين بود؛ 65/16±10/2 و 60/15±92/1 ترتيببه كنترل و آزمون گروه

 وجود دارمعني آماري تفاوت آزمونپيش نمره ميانگين لحاظ از گروه دو

 بالفاصله ايمني دانش نمره معيار انحراف و ميانگين ).P<05/0( نداشت

 و 17/25±32/3 ترتيببه آزمون و كنترل گروه در مداخله از پس
 از پس بالفاصله ايمني دانش نمره تغييرات ميانگين بود؛ 16/4±80/20

 بيشتر دارمعني طوربه آزمون گروه در )مداخله از پيش به نسبت( مداخله

 ميانگين). همچنين P&lt ،4,204-=t؛0,001( بود كنترل گروه از

 )آزمونپيش به نسبت( مداخله از پس ماه يك ايمني دانش نمره تغييرات
د بو كنترل گروه از بيشتر داريمعني طوربه آزمون گروه در
  ).P&lt ،5,211-=t؛0,001(

 دو هر آزمونپس مرحله در كه داد نشان نتايج :گيرينتيجهبحث و 

 همتاي توسط معكوس كالس تلفيقي روش و متداول آموزش روش

به  ولي است بوده مؤثر بيمار ايمني مديريت دانش افزايش در نزديك
 به روش آموزش دانشجويان، دانش بيشتر ماندگاري و حفظ منظور

 كهجاييآن . ازشودميپيشنهاد  نزديك همتاي توسط معكوس كالس

 نش،دا انتقال براي ندارد، وجود باليني امور آموزش براي برتر روش يك

 قرار استفاده مورد هاروش از ايآميزه روش، يك جايهب است بهتر

 بيشتري مطالعات آموزشي رويكرد اين بودن نوپا به توجه با و گيرند

  است. الزم يادگيري مختلف يندهايابر بر آن تأثير بررسي براي
 مديريت نزديك، همتايان آموزش معكوس، كالسكليدي:  كلمات
  دانش ماندگاري مامايي، و پرستاري دانشجويان بيمار، ايمني

  
  

 بر ميترس كمك به يآناتوم درس آموزش تأثير يابيارزش

  انيدانشجو يريادگي
دانشگاه ع.  - انيحجاز گميالبيل، دانشگاه ع. پ. بابل - مطلق ينيحس نبيز

 دانشگاه ع. پ. بابل - يروانيش اينغالم نبيز، پ. بابل

 درس يك يمنزلهبه دانشجويان اغلب براي آناتومي درس مقدمه:

 فراموشي و مشكل آنسپردن ذهن به كه شودميمحسوب  درك غيرقابل

 كه باشد ايگونههب بايد درس اين افتد. آموزشاتفاق مي سريع آن

 به آناتومي درس ارائه در خصوص باشد. يادگيري فعال عضو دانشجو

 چنين اجراي كه است اين بر اعتقاد آموزشي، نوين يهاروش كمك

زياد  وقت صرف و آموزشي فضاهاي و امكانات نيازمند ييهاروش
 گردد استفاده ييهاروش از بايد كه شودمياحساس  نياز اين و باشدمي

 آموزشي يهاسيستم بر اضافي هايهزينه تحميل عدم بر عالوه كه

 از توانميبين  كند. در اين كمك مطالب ترعميق يادگيري ايجادبه

 اشاره هزينه رينكمت با اجرا قابل يهاراه از يكي عنوانبه نقاشي و ترسيم

است.  كاغذ روي مشاهدات آن ثبت و دقيق مشاهده آن الزمه كه كرد
 كمك به آناتومي درس آموزش تأثير ارزشيابي حاضر مطالعه هدف

  .است بابل پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان يادگيري بر ترسيم
 بر )1398( تاكنون 1396 سال از پژوهيدانش فعاليت اين روش اجرا:

 پزشكي علوم دانشگاه پزشكي علوم مختلف يهارشته دانشجويان روي

 آموزشي فرايند اين اجراي و طراحي است. روش اجرا حال در بابل

برگه  آناتومي، درس تئوري جلسه هر از قبل كه است صورتبدين
 از آن اوليه فرمت كه گيردقرار مي دانشجويان اختيار در خامي تصاوير

 استاد توسط ويندوز پينت افزارنرماز  استفاده با و اطلس طبق بر تصاوير

 تئوري، جلسه هر شروع . درگرددميطراحي  مجددا و بازنگري درس
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 را خام يهاقسمت دانشجويان با همگام ويژيواليزر، از استفاده با استاد
 زمانهم نيز دانشجويان ،دهدميتوضيح  و نموده پر رنگ با كم كم

 موالژ و اساليد از تدريس بين . درنمايندميكار  و دارندميبر يادداشت

عملي  كه بعد جلسه . درشودمياستفاده  كمكي ابزار عنوانبه نيز
 و بياورد مراههبه را كرده تكميل برگه است موظف دانشجو ،باشدمي
 روي بر ترسيم بر كند. عالوه دريافت تشويقي نمره و عملي كار نمره

 هايه گرو به دانشجويان دست، انگشتان و كف مچ، تدريس براي كاغذ،

 پايش و دست ناحيه گروه، هر از نفر يك و شوندميتقسيم  نفره 15-20

 اين هايتاندون و اعصاب عروق، گيرد. كلقرار مي ويژواليزر زير

 مدادهاي از استفاده با دانشجويان، از يكي پاي يا دست روي بر ناحيه،

دانشجويان  از . استادشودميكشيده  بدن روي بر ترسيم مخصوص رنگي
 و دست روي را طراحي اين نيز كالسي تكليف عنوانبه كه خواهدمي
 به منظورنمايند.  ارسال استاد براي را آن تصوير و داده انجام خود پاي

 و )احساسات و واكنش( اول سطح از تدريس، روش تأثيراين ارزشيابي
 به منظورگرديد.  استفاده پاتريك كرك مديفيه هرم )يادگيري( دوم

 پاياي و روا استاندارد پرسشنامه از اول سطح در اطالعات آوريجمع

 ليست از ارزشيابي، دوم سطح شد. در گرفته بهره ترسيمي آناتومي

 شد. تجزيه گرفته بهره دانشجويان آناتومي درس ترم پايان آزمون نمرات

  گرفت. صورتSPSS21  افزارنرم توسط هاداده تحليل و
 ترسيم، كمك به آناتومي درس تدريس از رضايت بررسي در :هايافته

 راديوتراپي عمومي، بهداشت راديولوژي، پزشكي، رشته دانشجوي 231

 ركتش 19,04 ±1,47 معيار انحراف ± سني ميانگين با فيزيوتراپي و

تحصيل  پزشكي رشته در ٪ 64و بودند مونث %56,3 كه كردند
 يشافزا به مربوط سؤال ،سنجيرضايت بررسي تسؤاالنمودند. در مي

 معيار انحراف ±ميانگين بيشترين ترسيمي، آناتومي كمك به يادگيري
 مطالعه براي ترغيب" امتياز و سؤال 5از  1,02±4,01  كمترين"

 اختصاص خود به امتياز را 5از  3,76±1,1 معيار انحراف ±ميانگين

متياز ا 30از  23,42±5,59 پرسشنامه كل معيار انحراف ±دادند. ميانگين
 درس در دانشجويان ترم پايان نمرات به توجه آمد. با دسترا به

 بهمربوط  17,55±2,64 معيار انحراف ±ميانگين بيشترين آناتومي،

 بهمربوط  13,57±3,6 ميانگين كمترين و هوشبري رشته دانشجويان

  .بود )خودگردان پرديس( پزشكي رشته
 رسيمت و نقاشي كه داد نشان حاضر مطالعه نتايج :گيرينتيجهبحث و 

 ميزان ءارتقا موجب تواندمييادگيري  امر در فعال مشاركت واقع در و

 درس در پزشكي علوم دانشجويان يادگيري نتيجه در و نمرات رضايت،

 به آناتومي تدريس در ترسيم است الزم گردد. بنابراين آناتومي

  .گيرد قرار مدنظر دانشجويان
  پزشكي علوم دانشجويان آموزش، ترسيمي، آناتومي كليدي: كلمات

  

 نينو يهاروش از استفاده بر تأثيرگذار يهاچالش و موانع
 دياسات دگاهيد از يپرستار انيدانشجو موزشآ در سيتدر

  يپرستار

دانشگاه  - يحاتم محمود، دانشگاه ع. پ. فسا - روز كين اليل ،يميكر شهناز
دانشگاه ع.  - يمراد زهرا، دانشگاه ع. پ. فسا - يژنيب يمصطف، ع. پ. فسا

 دانشگاه ع. پ. فسا - يدونيفر اليژ، پ. فسا

 در را نوين يهاروش از استفاده متعدد مطالعات اينكه وجود با مقدمه:

 و نعموا ليكن ،دهندمي قرار تأكيد مورد پرستاري دانشجويان موزشآ
 دفه با حاضر تحقيق دارد. لذا وجود آنها از استفاده در ييهاچالش

 رد نوين رويكردهاي سازينهادينه در اجرايي موانع و هاچالش بررسي
 هدانشكد سه در پرستاري اساتيد ديدگاه از پرستاري دانشجويان موزشآ

 .است گرفته صورت 2019 سال در غربي ايران جنوب در پرستاري
 روش .است تحليلي – مطالعه توصيفي يك حاضر پژوهش روش اجرا:

 نفر 150 دتعدا اساس اين بر كه بود سرشماري صورت به گيرينمونه

 جنوب در فارس استان در پرستاري دانشكده سه از پرستاري اساتيد از

 از هاداده تحليل و تجزيه كردند. جهت شركت پژوهش در غربي ايران

 انحراف و ميانگين فراواني، آماري توزيع هايتست و  SPSS22 افزارنرم

  .شد استفاده طرفهيك واريانس آناليز و تستتي زمونآ معيار،
نفر  96 پژوهش در كننده شركت پرستاري اساتيد نفر 150 از :هايافته
 درصد) 40نفر ( 60درصد) بودند.  36نفر مرد ( 54درصد) و 64زن (

درصد) داراي مدرك كارشناسي  60نفر ( 90داراي مدرك دكترا و 
 با دانشجويان شناييآ عدم دانشجو، به مربوط حيطه بودند. در رشدا

تيد، اسا حيطه نمود. در كسب را امتياز باالترين تدريس نوين يهاروش
 و تسلط عدم و تدريس نوين يهاروش از اساتيد كافي شناخت نداشتن
 حيطه در همچنيننمود.  كسب را نمره باالترين نداشتن مهارت

 عدم و دانشجويان تعداد بودن زياد ساختاري، و مديريت يهاچالش

 خود به را نمره باالترين موزشيآ سساتؤم طرف از حمايت و تشويق

 سيتجن بين را ماريآ داريمعني رابطه مستقلتي زمونآداد.  اختصاص

 بين همچنين). P>0,001( داد نشان حيطه سه هر در تحصيلي مدرك و

 مشاهده داريمعني رابطه حيطه سه هر در شده كسب نمرات و كار سابقه

  ).P>0,001( گرديد
 اريپرست موزشآ در نوين رويكردهاي كارگيريهب :گيرينتيجهبحث و 

 از اساتيد كافي است. شناخت اجرايي موانع رفع و بسترسازي مستلزم

 رايياج روند با آنها آشناكردن و آنها به آموزش دادن و جديد يهاروش

 تأثيرگذار هاروش اين بستن كارهب در مديران وحمايت استقبال همچنين

  .بود خواهد
حيطه  سه هر در تفكيك به سؤال هر معيار نمره انحراف و ميانگين
  :موانع و تأثيرگذار عوامل

 3.84و  1,18: دانشجو بودن انگيزشبي ،دانشجو به مربوط يهاچالش  
 3,55و  1,54 تغيير برابر در دانشجو مقاومت  
 4,67و  0,60 تدريس نوين يهاروش با دانشجويان شناييعدم آ  
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 4,25و  0,98  تدريس محتواي نبودن برديكار  
 3,51و  1,32 تغيير به نسبت مقاومت، استاد به مربوط يهاچالش  
 0,58و  4,73 تدريس نوين يهاروش با اساتيد نبودن شناآ  
 3,73و  1,23 انگيزه فقدان  
 0,97و  4,03 تدريس معمول يهاروشبه  اعتماد و رضايت داشتن  
 4,43و  0,79 اساتيد براي امتياز فقدان  
 4,33و  0,86 تدريس نوين يهاروش در ارزشيابي بودن سخت  
 3,92و  1,15س تدري روش با منطبق درس طرح داشتنن  
 4,57و  0,72 نداشتن استاد مهارت و تسلط عدم  
 4,43و  0,77 زمان ساختاري محدوديت و مديريت يهاچالش  
 4,57و  0,62 دانشجو تعداد بودن زياد  
 4,30و  0,78 كالس مديريت بودن سخت  
 4,35و  0,90 مناسب فيزيكي فضاي فقدان  
 4,49و  0,72 دانشگاه طرف از حمايت و تشويق عدم  
 دانشجو موزش،آ پرستاري،كليدي:  لماتك

 

 تيفيك و ياشتراك يرهبر بر بازخورد و يشيبازاند تأثير
  يپزشك انيدانشجو يريادگي يهاميت يري درگتصميم

 ،تهراندانشگاه ع. پ. -تهران، عظيم ميرزازادهدانشگاه ع. پ.- زادهيعل ميمر 
 - يجانان اليل تهران،دانشگاه ع. پ. -دين پارملي، غالمرضا حسن زاده

 دانشگاه ع. پ. ايران

 از پزشكي دانشجويان تكتك در رهبري مهارت تقويت اگرچهمقدمه: 

 ياشتراك رهبري مفهوم به امروزه اما است، پزشكي هايدانشكده وظايف
 كه معتقدند رهبري پردازاننظريه شود. امروزهبيشتري مي توجه

 كه رهبر يك هايتوانمندي تمامي از تنهاييبه فرد يك است غيرممكن

 لومع آيندهبه  نگاهي با. باشد برخوردار است الزم تيم يك موفقيت براي

  نظر به ها،بيماري گسترش به رو شدن ترپيچيده به توجه با و پزشكي
 كمك بتواند اشتراكي رهبري وجود درماني هايميت در كه رسدمي 

 آموزش حوزه در كهبا ايننمايد.  مراقبت كيفيت ارتقاء به بيشتري

 مطالعات اما است، نشده انجام زمينه در اين چنداني مطالعات پزشكي

 ياشتراك رهبري با رابطه در پزشكي آموزش حوزه از خارج در شدهانجام
 تيم هايبرونداد بر اشتراكي رهبري وجود كه است حقيقت اين مؤيد

 .ددگرمحسوب مي هاتيم موفقيت عوامل از يكي و داشته سزاييهب تأثير
 رهبري بر بازخورد و بازانديشي تأثيرات تعيين مطالعه از اين هدف

 هايتيم در اشتراكي رهبري ظرفيت و تيمي برونداد كيفيت اشتراكي،

 پزشكي دانشجويان در شاهد و مداخله گروه از استفاده با يادگيري

  .بود تهران پزشكي علوم دانشگاه
 آزمونپيش و شاهد و مورد گروه با ايمداخله مطالعه اين اجرا: روش

 و بازانديشي بر مبتني مداخله مورد گروه شد. در طراحي آزمونپس و
 يادگيري جلسات از جلسه سه طول در اشتراكي رهبري بر بازخورد

 روش تنها شاهد گروه و داشت وجود تنفس بلوك در تيم بر مبتني

 گرفته كارهب بازخورد و بازانديشي وجود بدون تيم، بر مبتني يادگيري

 ليستچك بازانديشي، فرم پرسشنامه، اطالعات جمع آوري شد. روش

   تحليل و مديريت بود. براي ديدهآموزش گرانمشاهده از استفاده و
  ، Excel softwar ،SPSS22 گرديد استفاده افزارنرم سه ها ازداده

Stata 12 software (StataCorp 2011) .تيم سطح در كه هاييداده براي 

 چند صورتبه بايد افراد نمره كه هاييداده و SPSS از شدند تحليل

 تأثير ضريب تحليل براي و Stata افزارنرم از شدمي تحليل سطحي

  .گرديد استفاده اكسل افزارنرم از )آموزشي تأثير( مداخله
 در رنف 99 .داشتند مشاركت دانشجو 206 كل در مطالعه در اين ها:يافته

 طالعهم هاييافته بر اساسبودند.  شاهد گروه در نفر 107 و مداخله گروه

 و مداخله گروه در اشتراكي رهبري ظرفيت بين آماري معنادار تفاوت
 يرهبر در كه افرادي تعداد بين معناداري تفاوت اما داشت وجود شاهد

 از كدامهيچ در شاهد و مداخله گروه در شوندمي درگير اشتراكي

 اين هاييافته نداشت. همچنين وجود تيم بر مبتني يادگيري جلسات

 ميتي برونداد كيفيت در شاهد و مداخله گروه بين تفاوت فرضيه مطالعه

   .نكرد تأييد نيز تيم بر مبتني يادگيري جلسات از كدامهيچ در را
 رب رهبري، فرايند بر بازخورد و بازانديشي اگرچه گيري:نتيجه و بحث

 رهبري ظرفيت بر مداخله اين اما نداشت مثبتي تأثير اشتراكي رهبري

 خود شناخت رهبري، نقش واگذاري و پذيرش به تمايل شامل اشتراكي

 هايهداشت. يافت مثبت تأثير پيرو عنوانبه خود شناخت و رهبر عنوانبه
ال، با آموزشي اثر يك با بازخورد و بازانديشي كه داد نشان مطالعه اين
 شود. دانشجويان در اشتراكي رهبري ظرفيت ارتقاء به منجر تواندمي

هب دانشجويان شود،گذاشته مي اشتراك به رهبري تيم، يك در كه زماني
 بايد نهاتنه گيرند. بنابراينمي قرار پيرو و رهبر هاينقش در مداوم طور

 نيز پيرو هاينقش از بايد بلكه بشناسند، تيم در رهبر عنوانبه را خود

 رهبري يك ايجاد براي كه است معتقد )2013( باشند. رافو آگاه

براي  ببينند. او آموزش نيز بودن پيرو مورد در بايد دانشجويان مشاركتي
 . ازدهدمي پيشنهاد را بودن پيرو تجربه بر فردي بازانديشي آموزش اين
 زني تيم در پيرو نقش مشاركتي، رهبري سبك و جديد هايتيم در او نظر
 خود نقش مورد در بايد پيرو يك كه است معتقد است. او كرده تغيير

 القياخ اصول به معتقد باشد، داشته تيمي كار به مثبتي نگرش باشد، آگاه

 كيفيت حاضر، مطالعه در اگرچه. باشد خود تيم اهداف به متعهد و

 غييرت به توجه با اما نبود متفاوت شاهد و مداخله گروه در تيمي برونداد

 تفاوت مشاهده عدم سوم، تا اول جلسات مقايسه در معناداري سطح در

 بودن وتاهك و متغيرها پايه سطح بودن باال به دليل تواندآماري مي معنادار

  .باشد مطالعه در اين بررسي زمان
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  ارزشيابي و ارزيابي
  
 

 ينيبال تيصالح يهاآزمون سؤاالت ياستانداردساز
  مازندران يپزشك علوم دانشگاه

دانشگاه ع.  - يعموئ فتانه، دانشگاه ع. پ. مازندران - قيصديناصر فاطمه
 دانشگاه ع. پ. مازندران - ينعمت ميمر، پ. مازندران

 هاينگرش و عملي مهارت دانش، تلفيق باليني صالحيت مقدمه:

 و همدبران كاربرد و پيچيده باليني وظيفه يك انجام ضمن در ايحرفه
 باليني، استدالل و دانش ارتباطي، و تكنيكي يهامهارت هميشگي

 آموزش كيفيت ارتقاء. است باليني هايمحيط در هاارزش و عواطف

 نحوه از آگاهىت. اس كارآمد يهاروش از استفاده مستلزم باليني

 كيفيت ءارتقا و سؤال طراحي در ضعف و قوت نقاط يافتن ارزشيابي،

 پايايي، روايي، بررسي هدف با مطالعه است. اين ضروري بسيار آموزش

 برگزار باليني صالحيت يهاآزمون تميز سؤاالت و دشواري ضريب

   .شد انجام 97سال در مازندران پزشكي علوم دانشگاه در شده
 آزمون دوره چهار طي مقطعي، توصيفي مطالعه اين اجرا: روش

 عمومي پزشكي دانشجويان دوره پايان در شده برگزار باليني صالحيت

 و استراحت ايستگاه سه با سؤال 12 حاوي آزمون است. هر شده انجام
 اجرا دانشجويان مهارت سنجش جهت ايستگاه 48 داراي مجموع در

 بود هاايستگاه از شده كسب نمرات شامل اطالعات گردآورى شد. ابزار

 و كارورزيپيش امتحان نمرات و شد دريافت پزشكي دانشكده از كه
 شد. ضريب آوريجمع سما افزارنرم از كه دانشجويان كل معدل

 گرديد. محاسبه سيبرز و ويتني روش به سؤاالت  كليه تميز و دشواري
 تأييد رشته هر متخصصان توسط سؤاالت كليه صوري و محتوايي روايي

 پيرسون همبستگي ضريب آزمون كمك زمان بههم مالكي روايي و شد

 كل معدل و ارورزيكپيش با باليني صالحيت آزمون نمرات بين

 هر رابطه ،دروني ثبات تعيين براي گرديد. همچنين بررسي دانشجويان

 Inter-Item روش از باليني صالحيت آزمون كل نمره با مهارت

Correlation Matrix  كرانباخ آلفاي ضريب نيز پايايي تعيين براي و 

 استفاده SPSS افزارنرم از هاداده تحليل و تجزيه گرديد. براي محاسبه

  است.  شده
 شده برگزار آزمون دوره 4 در كننده شركت دانشجويان كل :هايافته

درصد)  64,6زن ( 84درصد) و  35,4(  مرد 46 تركيب با نفر 130
 7,7نفر ( 10درصد) قبول و  92,3( نفر 120 تعداد از اين كه بودند

 و Critical سؤالدرصد)  64,6سؤال ( 31 تعداد شدند. مردوددرصد) 
 52,1( يستگاها 25. شد مطرح Non.critical درصد)  35,4سؤال  ( 17

بود.  بيمارنما بدون درصد) 47,9سؤال ( 23 و بيمارنما داراي درصد)
 سؤال 22 آسان، سؤال 26 تعداد داد نشان دشواري ضريب محاسبه

 ضريب محاسبه در همچنيننداشت.  وجود دشوار و سؤال بود متوسط

 58,3. بود مناسب سؤال 10 و متوسط سؤال 9 ضعيف، سؤال 29 تميز

 معنادار ارتباط باليني صالحيت آزمون كل نمره با سؤاالتدرصد 
)0,05(P< سؤال 48درصد از  41,7 ايستگاه 20 مجموع در و شتدا 

 آنها از تا 15 كه نداشتند دروني هماهنگي آزمون كل نمره با شده مطرح
 ساختار موضوع بيانگر اين و بود غيرحياتي سؤال  5 و حياتي سؤاالت

 آزمون در كرانباخ آلفاي ضريب عالوههاست. ب آزمون نامطلوب دروني

گرديد.  اسبهمح 0,57و بهمن  0,54 آبان ،0,55 مرداد، 0,44 ارديبهشت
 نمره با معناداري همبستگي رابطه باليني صالحيت آزمون نمرات

 داشت دانشجويان )=0,359r( كل معدل با) و =0,391r( ارورزيكپيش

  است.  آزمون مالكي روايي نشانه كه
 انآس ضريب با اكثريت سؤاالت داد نشان نتايج :گيرينتيجه و بحث

 نپايي و باال سطح افراد تفكيك به قادر نيز آنها اغلب و شدند طراحي
 صالحيت آزمون )زمانهم( مالكي و محتوايي صوري، نبودند. روايي

 گيهماهن كل نمره با برخي سؤاالت ليكن است، قبول قابل حد در باليني

 . لذاباشدمي 5( استاندارد از كمتر نيز هاآزمون پايايي و نداشته دروني

 بزارا استاندارد، سؤاالت كاربرد و نتايج بازبيني ضمن شودميتوصيه 

 كاربه دانشجويان مهارتي حيطه ارزشيابي تري برايمناسب سنجش

  .شود گرفته
  
  

 عرصه در يپرستار ينيبال آموزش يهاچالش نييتب
 دانشگاه ع. پ. قم - ينيگائ نايم، دانشگاه ع. پ. قم - طهرانياحمر يهد

 و است پرستاري آموزش مهم و اساسي بخش باليني آموزش مقدمه:
ليني با آموزش است. در شده شناخته ايحرفه آموزش قلب عنوانبه

 نمايدميكسب  را الزم تجارب باليني، عملكردهاي يادگيري با دانشجو

 يهامهارت به را خود نظري دانش تا شودميفراهم  براي وي فرصتي و
كند.  تبديل ،باشدميبيمار  از مراقبت الزمه كه اجتماعي، و حركتي ذهني،

كه  است پرستاري آموزش برنامه از بخشي ،عرصه در كارآموزي
 دانش كارگيريهب در مهارت افزايش جهت را مناسب يهاموقعيت

 جهان در كه ي متعدديهابررسي . دركندميايجاد  بالين عرصه در نظري

 ده،آم عمل به آن همراه يهاچالش و باليني آموزش اهميت با رابطه در

 عدم به منجر باليني آموزش با همراه مشكالت كه است شده داده نشان

 وموضوع  به اين توجه است. با گرديده دانشجويان باليني تبحر كفايت
 آموزش به كلي صورت به و كمي ديدگاه با مطالعات اكثر كهيي جاآن از

 ميقع درك به مطالعه جهت دستيابي اين ،اندپرداخته پرستاري در باليني

 دفه با باليني و مربيان پرستاري و دانشجويان هايديدگاه و تجارب از

  شد.  انجام عرصه باليني پرستاري در آموزش يهاچالش تبيين
 نفر 33 كنندگان بود. مشاركت كيفي نوع از حاضر پژوهش اجرا: روش

 مربيان و )هشتم و هفتم سالنيم( چهارم سال پرستاري دانشجويان از

 صورت به گيرينمونه و )پرستاري مربي 8 و دانشجو 25( بودند مربوطه

 هاداده آوريجمعشد.  انجام هاداده اشباع به رسيدن تا و هدف بر مبتني

 خط سپس و نويسدست ضبط، هامصاحبه بود. تمام مصاحبه روش با
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 از شده استخراج كدهاي و هامصاحبه ثبت شد. براي تحليل خط به

 محتوا تحليل روش از هاداده تحليل منظور به و MAXQDA10  افزارنرم

   .گرديد استفاده استقرايي رويكرد با كيفي
 9 و مايه درون 2 ،)اوليه كد 400( هاداده تحليل و تجزيه از :هايافته
 باليني آموزش هايكنندهتقويت توسعه شامل كه شد، حاصل طبقه

 اي،حرفه گذاريارزش باليني، يادگيري متنوع يهاشيوهد (كارآم

 كردن محدود و )مستقل دانشجوي تربيت جهت در آموزش

 واسطههب تجربي يادگيري( مدآكار باليني آموزش هايكنندهتضعيف

 بر تمركز علمي، يادگيري كنندهتضعيف عوامل بخش، به واگذاري

 علمي دانش كمبود ناكارآمد، آموزشي ريزيبرنامه كاري، روتين

  بودند.  ارتباطي موانع و منتور )مربي نقش در پرستاران
 ورهد در باليني يهامهارت ارتقاء كسب و جهت :گيرينتيجه و بحث

 در موزشآ و يادگيري متنوع يهاشيوه از گيريبهره پرستاري به عرصه

 ندر اي همچنين .شودميپيشنهاد  مستقل دانشجويان تربيت راستاي
 رفع جهت در تالش مجرب، باليني مربيان كارگيريبه و راستا جذب

 توسعه ارتباطي، موانع رفع و يادگيري و انگيزه كننده تضعيف عوامل

 بهسازي جهت در تالش و باليني يهابخش و مدرسين بين همكاري

 به توجه طرفي باشد. از داشته سزاييهب تأثير تواندميآموزشي  محيط

 ازجمله نيز، پرستاري عرصه دوره در مؤثر آموزشي ريزيبرنامه

   .باشدميباليني  آموزش بهبود جهت ضروري فاكتورهاي
  كيفي مطالعه عرصه، در پرستاري ،باليني آموزش كليدي: كلمات

   
 

 دانشگاه در يعلم هيأت ياعضا سيتدر يستگيشا يابيارز

 يفيك مطالعه كيمشهد:  يپزشك علوم
دانشگاه ع. پ.  - يشاقل حانهير، دانشگاه ع. پ. مشهد - يبادانآسر جواد
 دانشگاه ع. پ. مشهد - يليوك دايو، مشهد

 اعضاي هادانشگاه و عالي آموزش نظام عناصر ترينمهم از يكيمقدمه: 

 تحقق در انكارناپذيري و كنندهتعيين نقش كه هستند علمي هيأت

 لذا دارند، كيفي و كمي نظر از عالي آموزش هايرسالت و اهداف

است.  ضروري بسيار علمي هيأت اعضاي تدريس شايستگي ارزيابي
 و خالقانه هايظرفيت ،هامهارت اطالعات، حداقل تدريس، شايستگي
 هيأت اعضاي توسط بايد كه است هاييمطلوبيت و ايحرفه هاگرايش

شود.  كسب شانخدمات ارائه و اثربخش وظايف انجام براي علمي
افراد  كه است ييهامهارت و هاتوانايي از دسته آن شايستگي، از منظور

 كسب افتد،مي اتفاق آنان براي كه مسائلي حل منظور به را آنها توانندمي

 و راديا انگيزشي، يهامهارت و تمايالت عنوانبه عالوهكنند. به
 در هاحل راه اين مسئوالنه و آميزموفقيت كاربرد منظور به اجتماعي

 اضرح مطالعه از . هدفشودميگرفته  در نظر مختلف شرايط و هازمينه

 علوم دانشگاه در علمي هيأت اعضاي تدريس شايستگي ارزيابي

  است.  مشهد بوده پزشكي

 هدايت غير محتواي تحليل نوعي حاضر كيفي يمطالعه اجرا: روش

 ريافتهساختا نيمه مصاحبه از استفاده با اطالعات آوريجمعاست.  شده

 كه مشهد پزشكي علوم دانشگاه نظرانصاحب و اساتيد از نفر 22 با

 زا نفر 50 نيز و بودند شده دعوت ممتحنه هيأت اعضاي عنوانبه
 يشايستگ ارزيابي "ايستگاه در شركت براي را الزم امتياز كه مدعوين
 پيماني علمي هيأت جذب مرحله پانزدهمين متقاضيان ميان از  "تدريس

 تحليل شد. در انجام بودند كرده اخذ مشهد پزشكي علوم دانشگاه در

 وردم كوربين و استراوس تحليلي يهاتكنيك و ايمرحله روش ،هاداده
 در پيام داراي عناصر به مصاحبه متن تفكيك با گرفت؛ قرار استفاده

 حصول شوند. براي استخراج باز كدهاي شد تالش عبارات داخل

 تحقيق در ردرگي اما مختلف نفر دو توسط هاداده نتايج، اعتبار از اطمينان

 رد مجدد بازنگري با آن در موجود هاياختالف و شدند سازيپياده
 اعتبار از اطمينان كسب جهت دوم مرحله در شد. رفع هامصاحبه

 پژوهشگر توسط شده گذارينام و شده تشكيل مقوالت ها،كدگذاري

 اب نهايت قرارگرفتند. در بازبيني مورد پژوهشگران ساير وسيلهبه اول
 شكل نهايي مقوالت اجماع، كسب و محققان نظرات از برخي اعمال

 در شده مصاحبه افراد از برخي با نهايي مقوالت سوم مرحله گرفتند. در

 كه دادمي نشان افراد اين نظرات كه شدند گذاشته ميان در پژوهش

 از صحيح انعكاسي شده استخراج نتايج و گرفتهشكل مقوالت

  . باشندميآنها  هايديدگاه
 تدريس شايستگي ارزيابي داد نشان آمده دستبه اطالعات :هايافته

 طبقه  3 در مدعوين و ممتحنه هيأت اعضاي ديدگاه از علمي هيأت

دارد.  قرار) تدريس از بعد تدريس، حين تدريس، از قبل( اصلي
 اصلي طبقه 3 و عمومي طبقه 5 زيرطبقه، 10 و شاخص 52 درمجموع

 ديدگاه از را علمي هيأت تدريس شايستگي عنوان تحت و استخراج

 و "تدريس از قبل "اصلي طبقه اولين .شد ممتحنه فرموله هيأت اعضاي
 لفهؤم 2 با قوت نقاط زيرطبقه 2 داراي رسانياطالع عمومي طبقه شامل

 رسانياطالع "قوت نقاط شد. مصاديق فرموله لفهؤم 1 با ضعف نقاط و

 جزئيات بيان معد" ضعف نقاط و "مصاحبه انجام از قبل توجيه مناسب،

 "ستدري حين "اصلي طبقه . دومينباشدمي "تدريس روش و مصاحبه
 قوت نقاط زيرطبقه 2 داراي روش هايويژگي 1 عمومي طبقه 3 شامل و

 ؛قوت نقاط شد. مصاديق فرموله لفهؤم 6 با ضعف نقاط و لفهؤم 6 با
 رو و عملي تعامل خالقانه و نوآورانه ،)قبل يهاروش به نسبت( عادالنه

 زمان اختصاص نوين، تكنولوژي از استفاده عدم ؛ضعف نقاط و دررو

 5 با قوت نقاط زيرطبقه 2 داراي اجرايي يندافر .باشدمي ارائه براي كم
 ؛قوت نقاط شد. مصاديق فرموله لفهؤم 3 با ضعف نقاط و لفهؤم

 نقاط و باطضان و نظم و دقيق ريزيبرنامه مصاحبه، نبودن كنندهخسته

 ،دانشجويان حضور و واقعي كالس با سازيشبيه امكان عدم ؛ضعف
 .باشدمي فيلم طريق از مستقيم غير ارائه امكان عدم و زياد استرس وجود
 نقاط و لفهؤم 9 با قوت نقاط بقهطزير 2 داراي ممتحنين هايويژگي

 اساتيد از استفاده ؛قوت نقاط شد. مصاديق فرموله لفهؤم 4 با ضعف
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 علمي برخورد ،بخش آرامش مناسب برخورد متخصص، و باتجربه

 زمان،هم طوربه مختلف هايجنبه به توجه عدم ؛ضعف نقاط و اساتيد

 طبقه . سومينباشدمي ديگر يهادانشگاه از مرتبط اساتيد از استفاده عدم

 زيرطبقه 2 داراي بازخورد عمومي طبقه شامل و  تدريس از بعد اصلي

 كتبي بازخورد دريافت و شفاهي بازخورد دريافت لفهؤم 2 با؛ قوت نقاط

  شد.  فرموله داوطلب به بازخورد ندادن لفهؤم 1 با ضعف نقاط و
 در تواندميشده  احصا يهاشاخص توجه به :گيرينتيجه و بحث
 علمي هيأت اعضاي جذب

  
 يپزشك علوم دانشگاه انيدانشجو يتوانمند يابيخودارز
 رشته التحصيالنفارغ يهاتوانمندي سند بر اساس كشور

  1398 سال مرداد يپزشك
 زادهدريح نيبت، آدرپوريح غاميپي، بهشت ديدانشگاه ع. پ. شه - ثابت بابك

 النيدانشگاه ع. پ. گ -

 آموزش عنوانبه كه دستاورد بر مبتني آموزشي سيستم از استفادهمقدمه: 

 كه زيچي بر سنتي آموزش تمركز زا شودميشناخته  استاندارد بر مبتني

 شانن خود از بايد دانشجو كه مهارتي ارزيابي به بياموزد بايد دانشجو

 1384 سال در كارورزان درصد 86 كه يطوربه ؛است كرده تغيير ،دهد

 امانج براي مهارت ايجاد در هابخش باليني آموزش كه داشتند اظهار

 باليني يهامهارت حيطه درباشد. ميكم  بسيار حد در شغلي وظايف

 طول در پزشكي دانشجويان درصد 90 از بيش و بود هم بدتر وضعيت

 هابررسي نتايج .بودند نديده مورد در اين آموزشي هيچ تحصيل دوره

 كه داد نشان باليني صالحيت مراكز سيسأت از دهه يك نزديك از بعد

 پايه عملي يهامهارت آموزش دوره پزشكي دانشجويان درصد 33 تنها

 خود فهد با پژوهش اين .بودند گذرانده باليني يهامهارت مراكز در را

و  ارزيابي آموزش وضعيت از پزشكي آموختگاندانش ارزيابي
 هدور 17 و باليني مهارت مراكز گسترش از كه سال 15 از بعد توانمندي

  پردازد. مي ،گذردباليني مي صالحيت زمونآ
 با زمانهم جاري سال ماه مرداد در مقطعي مطالعه يك در اجرا: روش

 شرايط واجد كارورزان باليني صالحيت زمونآ دوره هفدهمين برگزاري

 سرشماري صورت به. باشندميباالتر  و نهم ماه زمون كهآ در شركت

 63 بين از باليني صالحيت آزمون برگزاركننده منتخب يهابخش در

 دوره سه حداقل كه باليني مراكزي صالحيت آزمون برگزاركننده مركز

 بقط و مايشيآ قطب ده در .باشند داشته را آزمون اين برگزاري سابقه
  .شوندميمطالعه  وارد دانشكده 42 مجموع در و آزاد دانشگاه
 شده داده خودارزيابي عودت پرسشنامه 900 مجموع از :هايافته

 240 و دختر دانشجوي 360 د.بو كامل پرسشنامه 600 اطالعات

 92. شدند مطالعه وارد كارورزي ماه 15 ميانگين با پسر دانشجوي
 اين .بودند كرده شركت آزمون ايندر  اول بار كنندگانشركت درصد

 در حيطه 10 و دختر دانشجويان در حيطه 9 مورد حيطه 41 از بررسي

 قرار آزمون و آموزش مورد توانمندي سند مجموع از پسر دانشجويان

  نبودند. هافعاليت انجام اين به قادر دانشجويان و بود نگرفته
 ييهاحيطه در كه دهدمينشان  بررسي نتايج اين :گيرينتيجه و بحث

 ستا گرفته قرار تأكيد مورد آزمون دوره هفده كه در زخم ترميم مانند

 نسبت كه داشتند را مهارت مستقل انجام توانايي دانشجويان درصد 80

 دبهبو بود درصد 40 از كمتر مهارت اين كه 1383 ي سالهابررسي به
 ريتمدي و احيا بر هاتوانمندي سند تأكيد رغمعلي داشت اما گيريچشم

 رداستاندا تر ازپايين خودارزيابي بر اساس توانمندي اين هوايي راه

 پايه احيا هايگواهينامه اخذ و ويژه توجه لزوم است كه التحصيليفارغ

 كوريكولوم در كه را مدون دوره و آموزش بر اساس تكميلي و

اجباري  گواهينامه عنوانبه التحصيالنفارغ بازآموزي و دانشجويان
   .كندمي. طلب باشدمي

 يادگيري  ،دانشجو ،توانمندي، باليني صالحيت كليدي: كلمات

   
 

 نشي: گزيليتحص تيموفق بينيپيش و دانشجو نشيگز

 يمجاز يپزشك آموزش ارشد يكارشناس انيدانشجو
 آزمون از استفاده با تهران يپزشك علوم دانشگاه

 (Multiple Mini Interview)  ددمتع كوتاه يهامصاحبه
دانشگاه ع. پ.  - يمحمد نبيز، دانشگاه ع. پ. تهران - رزازادهيم ميعظ

 دانشگاه ع. پ. تهران - كارگندم هيرق، تهران

 كه است پيچيده گيريتصميم فرايند يك دانشجو گزينش مقدمه:

 معيارهاي دفراين . در اينباشدميآنها  عملكرد از جامع ارزيابي مستلزم

 پژوهشي، عاليق تحصيلي، سوابق علمي، توان ازجمله گزينش چندگانه

 روش گيرند. قرار مدنظر زمانهم صورت به بايد... و فردي استعداد

MMI آن حيطه در كه است دانشجو انتخاب ساختارمند روش يك 

 به عوامل از ايگسترده طيف و گيردقرار مي سنجش مورد غيرشناختي

 يهاتوانمندي و هاصالحيت تر ازدقيق تصويري انعكاس منظور
 لحاظ با متعدد هايايستگاه روش اين . ازشودميگرفته  كاربه داوطلبان

 اي ارزياب ايستگاه هر ر. دشودميگرفته  در نظر زماني محدوديت
 انداوطلب به را متعددي سؤاالت و سناريوها كه دندار ودجو ارزياباني

 . مطالعاتدهندميقرار  ارزيابي مبناي را آنها يهاپاسخ و داده ارائه

 ارزيابي براي مطمئن و عادالنه استاندارد، روشي را MMI متعدد

 ندانشجويا گزينش جهت حاضر يمطالعه رواين اند. ازدانسته متقاضيان
  MMI روش از استفاده با مجازي پزشكي آموزش ارشد كارشناسي
 گزينش مطالعه، هدف از انجام اين .است گرديده اجرا و طراحي

 علوم دانشگاه پزشكي آموزش مجازي ارشد كارشناسي دانشجويان

  است. MMI  از استفاده تهران با پزشكي
 هادستورالعمل و مرتبط مطالعات مرور طريق از اول گام در اجرا: روش

 و تهيه آزمون برگزاري راهنماي اوليه نويسپيش موجود راهنماهاي و
 آزمون برگزاري نهايي راهنماي خبرگان پنل جلسه در آن طرح با سپس
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MMI مالحظات آزمون، برگزاري از پيش الزم اقدامات" بخش سه در 

 الزم اقدامات شد. بخش تدوين "آزمون برگزاري از پس و حين اجرايي

 روش به آزمون ساختار طراحي فاز سه در ،آزمون برگزاري از پيش
MMI )ها،ايستگاه ارزيابي ليستچك تدوين سؤاالت، و محتوا طراحي 

 دريافت و ارزيابان سازيتوانمند ،)آزمونگر و داوطلب راهنماي طراحي

 بخش گرديد. در تدوين داوطلبان پژوهشي و آموزش سوابق

 اجرايي الزامات ،"آزمون برگزاري از پس و حين اجرايي مالحظات"

 داوطلبان بنديتقسيم نحوه به مربوط عملي نكات صورت به آزمون روز

 شروع ساعت و زمان يادآوري ايشان، توجيهي جلسات برگزاري و

 و هانظرسنجي ،هافرم تكميل داوطلبان، و پرسنل ممتحنين، به آزمون
 اجرا روند ارزشيابي شيوه نهايت در و آزمونپس تحليل مستندات، ثبت

 يهاسال طي آزمون نهايت شد. در گرفته در نظر گزارش ارائه و آزمون
 انگليسي، زبان ،ITيهامهارت تخصصي، دانش ايستگاه 5 با 97 الي 95

 شد. افراد برگزار پژوهشي و آموزشي سوابق بررسي و نگرش و بينش

 دو هرايستگاه در ارزيابان بودند. تعداد نفر 77 مجموع در كننده شركت

 ارزيابي مورد را داوطلبان سال هر در ارزياب 10 مجموع در و بود نفر

 و ارزيابان بين نظرسنجي يهافرم آزمون پايان از بعددادند.  قرار
 اسامي آزمون نتايج بررسي از پس .گرديد توزيع داوطلبان
 داوطلبان پذيرش از ترم سه گذشت از گرديد. بعد اعالم شدگانپذيرفته

 2 آموزش در رايانه كاربرد و انگليسي زبان دروس نمرات و كل معدل
 هر در داوطلبان همه به مربوط اطالعات آمد. همچنيندستبه 3 و

 يهاداده نهايت گرديد. در آوريجمع نظرسنجي يهافرم و ايستگاه
 ضريب از استفاده با ،SPSS21 افزارنرم از استفاده با شده آوريجمع

 .شد تحليل و تجزيه توصيفي آمار يهاشاخص و پيرسون همبستگي

 نشان MMI هايايستگاه بين معناداري همبستگي مطالعه نتايج :هايافته

 و دانش ايستگاه هر زيرا نيست انتظار از دور چندان نتيجه اين نداد كه
 معناداري و مثبت همبستگي سنجد. همچنينمي را خاصي توانمندي

 وجود كل معدل با انگليسي زبان و تخصصي دانش هايايستگاه ميان

 كه نمود بينيپيش توانمي بنابراين). P-value=0,047( داشت

 اندكرده كسب باالتري نمره تخصصي دانش ايستگاه در كه دانشجوياني

 دهدمينشان  خود باشند. اين داشته بهتري تحصيلي پيشرفت نهايت در

 طوراست. همان دانشجو گزينش براي مناسبي روش MMI آزمون كه

 قبيلاز  مختلف هايحرفهروش در  يناز ا بسياري مطالعات در كه
 مانند متنوعي افهدا باو  شتيابهد زي،سادارو ري،پرستا ،پزشكي
 ه،نشكددا بهورود  ايبر طلبينداو يهاينمنداتوو  هاتيصالح سنجش

استفاده شده است. پس از  شيزموآ موفقيت گيدكننبينيپيش رتقد
 شده ارائه توضيحات كفايت" ارزيابان نظر از نظرسنجيهاي تحليل فرم

 موافقت كمتريندرصد) و  69,2( موافقت بيشترين "آزمون ابتداي در
 ،سنتي آزمون نسبت به آزمون برگزاري دشواري به بوطدرصد) مر 8(

 بيشترين گرانمصاحبه مناسب برخورد داوطلبان نظر از همچنين. بود

 به بوطدرصد) مر 3,5( موافقتدرصد) و كمترين  79,1( موافقت

 استفاده با كه بود آزمون عمومي جو به دليل داوطلبان نامناسب عملكرد

 ارزيابان داريمعني طوربه كه گفت توانمي تستتي آزمون از
)13,51T=) ،(0,000P-value=)  و داوطلبان (15,83T=) ،(0,000P-

value=اندداشته رضايت آزمون برگزاري ) از.   
 ستا نشجودا بنتخاا مندرساختاروش  يك MMI :گيرينتيجه و بحث
 نشيدر گز شيزموآ لتاعدروش  ينا يگيراركبه با رودمي رنتظاو ا

 گردد.  محقق نيز تكميلي تتحصيال مقاطعدر  انيدانشجو

   MMI دانشجو، گزينش :كليدي كلمات

  
 

 در يصبحگاه گزارشات يبرگزار تيفيك يابيارزش

بر  نيقزو يپزشك علوم دانشگاه يآموزش يهابيمارستان
 يمل ياستانداردها اساس

دانشگاه ع. پ.  - هاروشفخي افسانه، نيع. پ. قزودانشگاه  - يسياو ايسون
 رالساداتيمن، دانشگاه ع. پ. فسا - يسوادكوه يرينص الديم، نيقزو

 نيدانشگاه ع. پ. قزو - رزادهيم

 علم در باليني آموزش روش يك عنوانبه صبحگاهي گزارش مقدمه:

 وزشيآم فعاليت ترينباارزش ،پزشكي آموزش زيربناي عنوانبه پزشكي

 مينتض براي روشي و باليني خدمات ارزيابي براي روشي عنوانبه و

 نحوه به اينكه توجه است. با شده شناخته بيماران درمان كيفيت در

 واريانس ايدار ي مختلفهادانشگاه در باليني آموزش براي ريزيبرنامه

 هابيماري مديريت طريقه يادگيري براي تضميني اغلب و است متفاوت
 تيداسا آگاهي عالوههب و ندارد وجود عملي يهامهارت بر تسلط يا و

 ندكا باليني آموزش نوين يهاروش استاندارد اجراي نحوه از دانشگاه

 اثر صبحگاهي گزارشات برگزاري بر مختلفي فاكتورهاي ضمنا و است

 ينااجراي  نحوه ارزشيابي تر بهعميق نگاهي با مطالعه لذا اين ،دارند

 علوم دانشگاه در آن ضعف و قوت نقاط شناخت و باليني آموزش شيوه

  .است گرديده طراحي پزشكي قزوين
 سرشماري صورت به و توصيفي -مقطعي نوع از مطالعه اجرا: روش

 دانشگاه به وابسته درماني -آموزشي مراكز صبحگاهي گزارشات تمام

 مشاهدات شروع از قبل فوق، مطالعه گرفت. درقرار ارزيابي مورد قزوين

 آموزشي جلسات تحقيق، تيم صبحگاهي، گزارش جلسات ارزيابي و

در الزم   آموزش ارزيابان بين پايايي افزايش جهت و تشكيل داده
 گرديد ارائه ليستچك سؤاالت  از يك هر ارزيابي نحوه خصوص

)0,82r=با ارزياب 4 توسط صبحگاهي گزارش جلسات زيابي). ار 

 و درمان و بهداشت وزارت توسط قبال كه ليستچك 3 از استفاده
 آوريجمع ابزارهاي كه گرفت انجام ،اندشده استاندارد پزشكي موزشآ

 استاندارد 54 كه هستند متنوعي يهاآيتم و سؤاالت شامل اطالعات

 صورت به اول ليستچك. دهندميپوشش  را صبحگاهي گزارش

 صبحگاهي گزارش در استانداردها مستقيم مشاهده با و حضوري

 اندديده آموزش زمينه در اين كه ارزيابان توسط ساختارمند صورت به
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 كه دوم وارسي فهرست تكميل بود. براي سؤال 37 شامل و شد تكميل

 سؤال هابخش رئيس يا آموزشي معاون از مستقيما بود، سؤال  26 شامل

 بخش ارشد دستيار از كه بود سؤال 10 شامل سوم وارسي شد. فهرست

 و استانداردها با تطابق ميزان بر اساس هاآيتم به دهينمره. شد پرسيده
 كشور كل يهادانشگاه به بهداشت وزارت توسط شدهابالغ دستورالعمل

  شد.  تحليل و تجزيه SPSS19 افزارنرم از استفاده با هادادهشد.  انجام
 رد شده برگزار صبحگاهي هايگزارش شده انجام ارزيابي در :هايافته
 امتياز نميانگي داد نشان درماني -شيآموز مراكز مختلف يهابخش

 استانداردهاي و 31/86±47/21آموزشي مراكز اجباري استانداردهاي

 39/9±01/10 بيمار معرفي زمان بود. ميانگين 96/74±31/28 ترجيحي
 زمان مدت متوسط و بيمار 3 شده معرفي بيماران تعداد متوسط دقيقه،

  . بود دقيقه 75/58±78/16 صبحگاهي گزارش برگزاري
 امتياز كل نميانگي حاضر مطالعه يهايافته بر اساس :گيرينتيجه و بحث

 ترجيحي استانداردهاي و اجباري استانداردهاي بخش در شده كسب

 گزارش برگزاري زمان داشت. ميانگين قرار متوسطي سطح در

 وجود مطلوبي حد در آن در شده معرفي بيماران تعداد و صبحگاهي

 گزارشات ارزشيابي و سازيمستند مانند مواردي البته كه داشت

 الزم بايد امكانات و تجهيزات و برخي فضا و شده برگزار صبحگاهي

  يابد.  ارتقاء الزم مداخالت و ريزيبرنامه با
 مراكز استاندارد، ارزشيابي، صبحگاهي، گزارش كليدي: كلمات

  درماني -آموزشي

  
  

 علوم دروس در يعموم يپزشك رانيفراگ تجارب انتقال

 اصفهان يپزشك دانشكده يعلم هيأت ياعضا به هيپا
دانشگاه ع. پ.  - يديشه شهرزاد، دانشگاه ع. پ. اصفهان - ژگانيآو ميمر

 اصفهان

 استفاده مورد تدريس ارزيابي براي اساتيد، ارزشيابي و نظارت مقدمه:

 كارهب روش ارزشيابي خوب، تدريس هر اصلي بخش زيرا گيردمي قرار

 و مدرس ارزشيابي بدون تواندمياي نبرنامه است. هيچ شده گرفته
 مؤثر اجراي مانع ترينمهمكند.  پيدا بهبود معناداري طوربه درسي برنامه

 دشواري و تدريس ارزيابي هايمالك سر بر توافق عدم درسي، برنامه

 نتيجه در و تدريس نتايج و فرايند درباره اطالعات آوريجمع

 يك در متخصص فرد هر كه غلط نگرش اين وجود و آن، به دهيپاداش

 و دوره طرح با منفعالنه هست. برخورد هم قوي و خوب استاد حوزه،
 با تعارف بر مبتني يا غلط يا ناقص بازخورد آن، مستمر كارشناسي عدم

 اصالح كه ارزشيابي هدف ترينمهم تحقق عدم موجب اساتيد وظايف

 از . استفادهشودمياست،  ارزشيابي و نظارت نتايج بر اساس بهبود و

 بهتر كه زيرا است ارزيابي براي روش ترينمتداول دانشجويان، نظرات

 مطالب تدريس جريان در غيرمستقيم يا مستقيم طوربه فردي هر از

 به پاسخ ازجمله مختلفي يهاروش به گيرند. آنهامي قرار درسي

 گروهي، و فردي مصاحبه و پاسخ، بسته يهاپرسشنامه باز، هايسؤال

 نظرات نتايج از كامالً بايد . اساتيدكنندمي ارزشيابي را اساتيد تدريس

 هايديدگاه به استاد ارزشيابي نبايد ضمن اينكه شوند، مطلع دانشجو

 نداشته را الزم كارايي است ممكن زيرا شود محدود دانشجويان كلي

 فراگيران تجارب انتقال ارزشيابي و اجرا طراحي، به مطالعه اينباشد. 

است.  پرداخته اصفهان پزشكي دانشكده استادان به پايه علوم دروس در
 توسعه دفتر در كيفي رويكرد با ارزشيابي مطالعه اين اجرا: روش

 تجارب اول شد. مرحله انجام مرحله سه در پزشكي دانشكده آموزش

 طي سالنيم هر اواسط در دانشجويان منفي و مثبت هايديدگاه و

 جوان مشاورين نماينده دانشجويان، نمايندگان با گروهي مصاحبه

 هايسؤال با شد. مصاحبه دريافت دانشجويان از نفر ده و دانشكده

 سمت به ،كنندگانمشاركت يهاپاسخ بر اساس و آغاز يافتهسازمان

 با هامصاحبهگرديد.  هدايت غيرمستقيم و مستقيم پيگير، سؤاالت

 تفكيك به و بنديدسته شد. نتايج، پياده و ضبط جلسه اعضاي رضايت

 اعتماد رعايت گرديد. براي آماده نام با و نام بدون شكل دو به استاد هر

 و صحت تا گرفت قرار دانشجو چند اختيار در مجدداً نتايج اطمينان، و
 تجارب انتقال براي مناسب اقدامات دوم شود. مرحله تأييد آنها سقم

 بدون مكتوب محرمانه شد. گزارش اجرا و طراحي استادان به فراگيران

 درسي، برنامه كميته دانشگاه، آموزشي معاون دانشكده، رييس به نام

 در دانشجويان هايدغدغه ترينشايع كلي گزارش و گروه، هر شوراي

 شوراي و دانشكده يهاگروه مديران شوراي دانشكده، معاونين شوراي

 مديران تقاضاي به بنا سوم، مرحله گرديد. در ارسال دانشگاه آموزش

 ارائه با سربسته پاكت در چاپي و محرمانه نام، با گزارش ارسال ،هاگروه

 انجام مديرگروه به مدرس و درس هر تفكيك به مستقيم و حضوري

 در هاگروه مديران توسط مدرسان به محرمانه طوربه تجارب شد. اين

 و مطلوب پيامدهاي چهارم گرديد. مرحله ارائه خصوصي جلسات
 مصاحبه منظور گرديد. براي اين استخراج اقدامات از حاصل نامطلوب

 و شد بردارييادداشت و انجام انفرادي طوربه هاگروه مديران با مجزا
 در و استخراج كد صورت به دارمعني جمالت اصلي مفهوم نهايت، در

  گرديد.  بنديدسته پيشنهادات، و ضعف قوت، نقاط يهاحيطه
 از هاستفاد با دانشجويان منفي و مثبت هايديدگاه و تجارب :هايافته

 با جلسات گرديد. اين دريافت استادان تفكيك به گروهي مصاحبه

 با جلسه 10 در و آغاز 96 مهر در عمومي پزشكي ملي برنامه شروع

 دانشجويان با جلسه يك ،96 مهر : ترمصورتبه دانشجو 125 حضور

 با 97 مهر ترم دوم؛ و اول ترم دانشجويان با 96 بهمن ترم اول؛ ترم

 تا اول ترم دانشجويان با 97 بهمن ترم و سوم تا اول ترم دانشجويان

 داستا 42 تفكيك به اينكه بر عالوه تجارب گرديد. اين برگزار چهارم
 رعايت دليله ب شد، گزارش ايشان به محرمانه طوربه گروه 8 در

 منفي تجارب عنوان تحت نيز كلي بنديدسته يك در محرمانگي

 و منابع درس، طرح حيطه 5 تفكيك به پايه علوم دوره در دانشجويان
  گرديد.  استخراج كالس مديريت و تدريس روش محتوا،
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 يبرا علمي هيأت تدريس وضعيت سازيشفاف :گيرينتيجه و بحث
 نقاط و مشكالت از ايشان نمودن آگاه آموزشي، يهاگروه مديران

 يادگيري، و ياددهي يهاروش بهبود به ايشان ترغيب و تدريس ضعف

 مستمر درس، تعامل يك مختلف مدرسان بين هماهنگي ايجاد ترغيب

 تدرياف براي مطمئن مرجع و منبع ايجاد و دانشجويان با EDO سازنده و
 . مشكالتباشدميمطالعه  اين قوت نقاط از شانپيشنهادات و انتقادات

 در استاد حريم رعايت علته ب تدريس عيني و دقيق ارزشيابي و پايش

 نحوه در نقص علمي، هيأت بعضي در نقدپذيري فرهنگ كمبود كالس،

 فرهنگ كمبود علمي، هيأت اعضاي و مديران به علمي بازخورد ارائه

 عفض نقاط از سيستم در رودربايستي با همراه برخورد و سازيشفاف

 پذيرد تصور كامل دقت با ارزيابي شودميبود. پيشنهاد  هامحدوديت و

 بعضاً كه بدهد دستبه غيردقيقي نتايج تواندميانگاري سهل اندكي زيرا

  شود.  آزماييراستي حتما هاارزيابي نتايج همچنين .بگذارد معكوس اثر
  
  

  
 

 جهت شدهيسازشبيه مارانيب ياستانداردساز و آموزش

  بد خبر ارائه نهيزم در يانكولوژ يفلوها عملكرد يابيارز
. دانشگاه ع - يرازيش ماندانا، نيقزو. پ. دانشگاه ع - هاروشف خي افسانه

 - يبهرامخان اليل، تهران. پ. دانشگاه ع - يامام نيحسريام ديس، تهران. پ

 نيقزو. پ. دانشگاه ع

 پايا و ارو روش يك عنوانبه (SP) استاندارد بيمار از استفاده :مقدمه

 محيط در هم هاانكولوژيست بد خبر-ارتباطي مهارت ارزيابي جهت

 حلم در ارزيابي( واقعي محيط در هم و )آسكي آزمون( شده يسازشبيه

 روش هر استانداردسازي اينكهبه  توجه با. است شده گزارش) كار

 نهعادال ارزيابي اجراي همچنين و ارزيابي كيفيت ارتقاء جهت ارزيابي

 زياساستاندارد هدف با زير مطالعه لذا است شده توصيه اعتماد قابل و

 رائها زمينه در انكولوژي فلوهاي ارزيابي جهت شده يسازشبيه بيمار

  . است شده انجام تهران پزشكي علوم دانشگاه در بيمار به بد خبر
 زير فازهاي طي SP استانداردسازي فرايند و مقطعي مطالعه روش اجرا:

 فرم نوع دو به مربوط سناريو چهار :محتوا استانداردسازي. شد انجام

 فوق دو توسط معده سرطان ريه، سرطان ،CML ،CLL خون سرطان

 استاندارد فرمت در پزشكي آموزش متخصص دو و انكولوژي تخصص

 خبر رسانياطالع ينحوه بر سناريوها تمركز. شد نوشته سناريو طراحي

 از انكولوژي تخصص فوق 4 توسط كه بود انكولوژي فلوي توسط بد

 استاندارد و آموزش. شد تأييد و بررسي صوري و محتوايي روايي لحاظ

:  SP نقش فاياي پايايي و دقت ،SP توسط نقش فاياي ينحوه كردن
SPرا الزم آموزشي دوره شده، تدوين سناريوهاي نقش فاياي جهت ها 

  SP نفر 8 هر: هاSPنقش فاياي صحت و روايي بررسي جهت. گذراندند
 پزشكي علوم دانشگاه آموزش توسعه و مطالعات مركز  SP بانك ازكه 

 ايمشاهده ليستچك از استفاده بابودند   شده انتخاب تهران

 مورد متخصصين توسط شده،يسازشبيه شرايط يك در ه،شدطراحي

 SP نقش اجراي صحت در اساتيد بين توافق ميزان. گرفتند قرار ارزيابي

 ، SPهر نقش فاياي پايايي ميزان بررسي براي. گرديد محاسبه
 فاصله با و بار دو مدت به اساتيد توسط ،SPنقش ارزيابي ليستچك

 پرسشنامه تكميل ينحوه استانداردسازي .گرديد تكميل هفته يك

 ذكر به الزم :SP)توسط ليستچك تكميل پايايي و روايي(SP توسط

 SP توسط انكولوژي فلوهاي بد خبر ارائه مهارت ارزيابي ابزار كه است

 مورد آن سايكومتريك هايويژگي قبلي مطالعات در كه بود يليستچك

 تكميل ينحوه نمودن روا جهت اكنون و بود گرفته قرار سنجش

 با ايجلسه در ،هاSPآموزش از بعد هفته يك شده ذكر ليستچك

 انكولوژي، فلوي يك با نقش فاياي در SP متخصصين، حضور

 با سپس. نمود تكميل را بد خبر ارائه مهارت ارزيابي ليستچك

 بيمار توسط ليستچك كردن پر ينحوه بين ارتباط گيرياندازه

 در حاضر اساتيد توسط شدهتكميل زمانهم ليستچك و استاندارد

 زمانهم روايي ،(Golden standard) مرجع استاندارد عنوانبه جلسه

 پايايي، ميزان سنجش براي. گرفت قرار سنجش مورد آن تكميل نحوه

 موردي يك هفته به فاصلهدوباره  ،SPتوسط ليستچك تكميل ينحوه

  . گرفت قرار بررسي
 مرد آنها نفر 2 تحقيق در كننده شركت SP نفر 8 كل تعداد از :هايافته

 براي داساتي بين توافق ميزان. بود 5/46±9 آنها سني ميانگين زن، نفر 6 و

 هاآن نقش فاياي پايايي ميزان و %95 استاندارد بيمار نقش فاياي صحت
)0,89=(r  و استاد زمانهم روايي ميزان. بود قبول قابلو SP يلتكم در 

 ليستچك تكميل ينحوه پايايي، ميزان و r)=0,82( ارزيابي پرسشنامه

  .گرديد گزارش r)=0,86( توسط
 ،مؤثر آموزشي يهادوره و متدولوژي انجام با :گيرينتيجهبحث و 

 ارزيابي جهت اپاي و روا ارزياب عنوانبه استاندارد بيمار از توانمي

 . نمود استفاده انكولوژي فلوهاي عملكرد

   
 

 يهادانشگاه در دياسات يابيارزش ستميس يمفهوم مدل ارائه
 ايران يپزشك علوم

. پ. دانشگاه ع - زيچنگ طاهره، بندرعباس. پ. دانشگاه ع - يكمال فرحناز
 اصفهان. پ. دانشگاه ع - يماني كوين، اصفهان

 دو با آموزشي يمؤسسه هر در استاد ارزشيابي سيستم استقرار مقدمه:

 اجتماعي ييپاسخگو مينأت و استاد عملكرد يتوسعه و اصالح هدف،
 سيستم يك وجود مستلزم آموزشي، نظام در اهداف ناي مينأت. باشدمي

 هدف دو هر به دستيابي امكان كهنحويبه باشدمي استاد ارزشيابي جامع

 شرايط، گرفتن در نظر با شد تالش پژوهش در اين لذا. آورد فراهم را

 تجارب از استفاده و ،ايران در موجود فرهنگي يزمينه و امكانات

 ارزشيابي سيستم براي جامع، تقريبا و كاربردي مدلي كشور، در موجود
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 تقويت باعث رودمي انتظار كه نمائيم ارائه آموزش، يحيطه در استاد

 علوم يهادانشگاه در جاري سيستم ضعف نقاط رفع و قوت نقاط

  .گردد ايران پزشكي
 يمطالعه يك ابتدا .شد انجام مرحله چهار در پژوهش ناي روش اجرا:

 يهاسيستم زمينه در اطالعات حداكثر به دستيابي به منظور مروري
 آنها نتايج بر اساس سپس. شد انجام كشور از خارج و داخل ارزشيابي

 مدل در ستتوانمي كه اجزاء از تعدادي كشور موجود شرايط و

 گروه در FGD  از استفاده با سپس. شدند انتخاب گيرد قرار پيشنهادي

 يهنظر رويكرد با آن از پس. شدند نهايي و تأييد اجزاء ناي متخصصان،

 ناي لتعام و ارتباط و اجزاء ناي دهيجاي و تركيب با ،هاسيستم عمومي
 و شد طراحي اوليه پيشنهادي مدل شماتيك، شكل يك در هم با ءاجزا

. دگردي تدوين مدل ناي بر اساس استاد ارزشيابي فرايند اجرايي مراحل
 مصاحبه طريق از پيشنهادي مدل جامعيت و تناسب تعيين براي سپس

 هاانت در. شد آوريجمع متخصصان از تن 5 نظرات حضوري يمناظره و

 و لتكمي را نهايي مدل تحقيق گروه اعضاي ،هامصاحبه نتايج بر اساس
  .دادند ارائه
 استخراج يهاول مدل اجزاء آنها نتايج تركيب و تحليل و تجزيه از :هايافته

 ورد،بازخ ،برونداد فرايند، ،درونداد از بودند عبارت اجزاء ناي. شدند

 بيارزشيا اهداف: شامل داد درون. اجزاء بين ارتباطات و فراارزشيابي

 هدف اب متناسب اطالعاتي منابع و هدف مينأت با متناسب ابزارهاي استاد،
 املش برونداد. است تراكمي و تكويني بخش دو شامل فرايند. باشدمي

 بازخورد. شودمي فرايندها از هريك از حاصل نتايج و محصوالت

  .است سيستم اصالح به منظور دوسويه ارتباطات از ايمجموعه
 نهايتا و است تراكمي و تكويني بخش دو از متشكل كه فراارزشيابي

 يهندهدنشان كه است پيكان تعدادي شامل كه اجزاء بين ارتباطات
 و ابزار. باشدمي اجزاء بين زماني خرأت و تقدم و معلولي و علت روابط
 تراكمي و تكويني اهداف مينأت به منظور استفاده مورد ارزشيابي مواد

 هدف مينأت براي ارزشيابي مواد و ابزار: از عبارتند كه اندشده ديده مجزا

 مستندات مصاحبه، رسمي، غير يا و توصيفي پرسشنامه شامل: تكويني

) باليني عملي، نظري،( استاد تدريس از كوتاه فيلم دوره، آموزشي
 پرسشنامه،: تراكمي هدف مينأت براي ارزشيابي مواد و ابزار. باشندمي

 آموزشي، وليويفپورت آموزشي، پژوهيدانش مستندات مصاحبه،

 نظري،( استاد تدريس از كوتاه فيلم مشاهده دوره، آموزشي مستندات

 به مربوط اختصاصي مجموعه دو شامل اطالعاتي منابع). باليني عملي،

 براي اطالعاتي منابع: از عبارتند كه باشندمي تراكمي و تكويني اهداف

 ،post graduateوundergraduate  دانشجويان: تكويني هدف مينأت
: تراكمي هدف تامين براي اطالعاتي منابع .استاد خود همكاران،
 و استاد خود همكاران، ،post graduateوundergraduate  دانشجويان

 كدام هر ....و دانشكده رئيس و معاون و مديرگروه از اعم مديران يا مدير

 شدهطراحي كه رديفهبصرحمن فرايندهاي طي ابزارها و منابع ناي از

 از هدف بر مبتني نيز نهايي محصول پايان در و شوندمي گرفته كاربه

 هدف به مربوط نهايي محصول :گرددمي زير موارد شامل ارزشيابي

 الزم، مشاوره ارائه با همراه او به استاد ضعف و قوت نقاط ارائه: تكويني

 نقائص رفع جهت در تالش وي، پيشين عملكرد با فرد عملكرد مقايسه

 كارنامه: تراكمي هدف به مربوط نهايي محصول. مثبت نقاط تقويت و

 و دانشكده و گروه همكاران به نسبت استاد ايمقايسه ارزشيابي
 مافوق مديران ساير و آموزشي معاون به كارنامه ارائه دانشگاه،

 تشويقي اجرايي، و مديريتي تصميمات اخذ براي ضرورت درصورت

  .)...و مديريتي هايپست در انتصاب ترفيع، ارتقاء، قبيل از( تنبيهي و
 زشيابيار مفهومي مدل يارائه هدف با مطالعه ناي :گيرينتيجهبحث و 

 تالش مدل در اين .شد انجام استاد آموزشي وظايف يحيطه در استاد

 و گرفته قرار توجه مورد استاد ارزشيابي تراكمي و تكويني اهداف شد
 ابزار هدف، نوع مبناي بر مدل در اين لذا. شود ديده زمانهم دو هر

 .شدند اختصاصي نهايي محصول درنتيجه و اطالعاتي منابع و ارزشيابي
 بسياري دتوانمي سيستم به اين دستيابي كه اندعقيده ناي بر محققين

 الوهع و نموده مرتفع را هادانشگاه ارزشيابي سيستم در موجود مشكالت

 شدر به استاد، ارزشيابي نتايج به آموزشي مديريت نيازهاي به كمك بر

  .كند كمك هاآموزش كيفي

   
 

 يهامهارت يازسنجين ابزار ياعتبارسنج و يابيهنجار
 رازيش يپزشك يدانشكده ينيبال دياسات ايحرفه

 ينعمت رضا، اتيح اصغر يعل، رازيش. پ. دانشگاه ع - يهيفق اكبر يعل ديس
، رازيش. پ. دانشگاه ع - ادهزعرب اله رحمت، رازيش. پ. دانشگاه ع -

 رازيش. پ. دانشگاه ع - يكشاورز محمدحسن

  عيينت ممستلز برنامه هر ثربخشو ا قعبينانهوا يو اجرا حياطر :مقدمه
 دمفي تطالعاا شيزموآ يهازنيا تحليلو  شناخت با تا هاستزنيا قيقد
  مطالعه ينا آيد. دستبه برنامه افهدا قيقد تعيينو  يتصميمگير ايبر
ابزار  يطراح يستادر را شيزموآ يهازنيا تعيينو  سيربر فهد با

  . ديگرد منجاا ينيبال علمي هيئت يعضاا ايحرفه يهامهارت
و دكه در  ستا يليتحل -توصيفي عنواز  حاضر مطالعه روش اجرا:
 يرسم عضو رـنف 270شامل يجامعه آمار. شد منجاا 1398فاز در سال 

 لوجد سساا بر كهبودند  رازيش يپزشك يدانشكده ينيبال علمي هيئت
 اول، زفا شدند. در انتخاب نمونه عنوانبه نفر  158تعداد  نگارمو

 دستبه نكارشناسا توسط تأييد و متون مرور طريق از هاگويه و هاحيطه

 يمحتواي روايي صوري، روايي پرسشنامه؛ طراحي براي دوم فاز آمد. در
)CVR  وCVI (سازه روايي و )انجام )تأييدي و اكتشافي عاملي تحليل 

 افزارنرمد و توسط ش استفاده كرونباخ آلفاي روش از پايايي شد. براي
SPSS و PLSگرفت قرار تحليل و تجزيه مورد.  
شد.  حذف صوري روايي در گويه 5 تعداد گويه 45 مجموع از :هايافته
 ايگويه و آمد دستبه 7/0 باالي CVI و CVR ميزان محتوا روايي در

 KMO آماره ميزان نتايج اينكهبه  توجه با محتوا روايي نشد. در حذف
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 7/0 از بيش چون و آمد دستبه 82/0پژوهش يپرسشنامه براي
 عاملي تحليل آمد. در دستبه عاملي تحليل اجراي شرط لذا ؛باشدمي

 هاگويه اين، آمد دستبه 5/0 از كمتر كه سؤال 9 عاملي بار به توجه با

  .ماند باقي سؤال 31 كل در و شدند حذف
 هيأت اعضاي نياز مورد مهارت سنجش براي :گيرينتيجهبحث و 

 طالعهم . در اينباشدمياعتماد  قابل ابزار يك به نياز باليني علمي

  گرديد. طراحي مناسب پايايي و روايي با ايپرسشنامه
 علمي هيأت اعضاي ايحرفه يهامهارت نيازسنجي، كليدي: لماتك

  اعتبارسنجي باليني،

  

  

  

 گروه در يآموزش يراندها ياستانداردها تيرعا يبررس

 زيتبر يپزشك علوم دانشگاه كودكان يآموزش
 زيتبر. پ. دانشگاه ع - رينظيب برادران ميمر

 گروه در آموزشي راندهاي استانداردهاي رعايت بررسي مقدمه:

 راند هدف و زمينه تبريز پزشكي علوم دانشگاه كودكان آموزشي

 نوع ناي دارد، بسياري مزاياي باليني آموزش از بخشي عنوانبه آموزشي

 با استاد ارتباط نحوه تا آوردمي فراهم دانشجو براي را موقعيتي آموزش

 معاينه كردن،مصاحبه آموزش بيمار، با تعامل در و نمايد مشاهده را بيمار

 موزشآ اهميت به توجه با لذا. بياموزد را مشاوره يهامهارت و فيزيكي

 تدوين و پزشكي دانشجويان براي استانداردها با مطابق راند در

 اخير يهاسال در بهداشت وزارت توسط باليني آموزش استانداردهاي
 آموزشي يهابخش در استانداردها ناي رعايت ميزان از ناكافي دانش و

 يبررس به مطالعه در اين تبريز، پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشكده
 براي كودكان بخش در آموزشي راندهاي استانداردهاي رعايت وضعيت

  .پرداختيم پزشكي كارورزي و كارآموزي دانشجويان
 سال در كه باشدمي مقطعي -توصيفي نوع از حاضر مطالعه روش اجرا:

 در كه پزشكي دانشجوي نفر 98 مطالعه، هدف جمعيت. شد انجام 97

 علوم دانشگاه كودكان بخش اساتيد و كودكان چرخش گذاراندن حال

 لينيبا آموزش استانداردهاي كتابچه از استفاده با. بودند تبريز پزشكي

 ايحرفه منتشر 1394 پاييز بهداشت وزارت آموزشي معاونت توسط كه
 18 شامل كه آموزشي راندهاي وضعيت بررسي ليستچك است، شده
 ختيارا در و گرديد تهيه بود، راند در آموزش استاندارد بايدهاي از گويه

 وارد شده آوريجمع يهادادهت. گرف قرار مطالعه در كنندگانشركت

  .گرفت قرار آناليز مورد و شده SPSS16  افزارنرم
 از نفر 32 و پزشكي دانشجويان از نفر 98 توسط هاليستچك :هايافته

 5كه  داد نشان هايافته .گرديد تكميل كودكان آموزشي بخش اساتيد
 صد در صد طوربه آموزشي راندهاي استانداردهاي از درصد) 27مورد (

 وزارت استانداردهاي با مطابق دانشجو و علمي هيأت ديدگاه از

 دانشجويان، با مقايسه در اساتيد موارد تمام در .شودمين اعمال بهداشت

  .بودند داده آموزشي راندهاي به باالتري امتياز
 و يعلم هيأت نظر از كه داد نشان حاضر مطالعه :گيرينتيجهبحث و 
 سوي از شدهتعريف آموزشي راندهاي استانداردهاي از برخي دانشجو

 با كه گرددمين رعايت صد رد صد و كامل طوربه بهداشت، وزارت

 تمهيداتي وضعيت بهبود و اءارتق براي بايستمي آنها اهميت به توجه

  .شود انديشيده
 خشب در اساتيد و دانشجويان ديدگاه از كه آموزشي راند استانداردهاي

  :شوندمينرعايت  تبريز پزشكي علوم دانشگاه كودكان
 ادانشجو ب به استاد بازخورد بيمار حضور در و آموزشي راند حين در 

  . گيردمي صورت دانشجو كامل احترام رعايت
 از پس جزئي نكات و مسائل با رابطه در دانشجو به استاد بازخورد 

  .گيردصورت مي بيمار حضور بدون و آموزشي راند
 آموزشي يهابخش در پزشكان دارويي راهنماي و طب مرجع كتب 

  .باشدمي دانشجويان اختيار در
 مسئول استاد توسط كارآموزي حال شرح بيماران، ترخيص هنگام 

 كارآموز كارپوشه در شدن لحاظ براي و شده امضاء و مهر بيمار

  .گرددميتحويل  وي به مربوطه
 و دو حداقل مسئوليت، اطفال هايگردش از يك هر در كارورز هر 

 فيزيكي معاينه و حال شرح و داشته عهدههب را بيمار پنج حداكثر

 ينحوه و تشخيصي، رويكرد افتراقي، يهاتشخيص محور،مسئله
 در و نموده تكميل دهشتعيين چارچوب بر اساس را بيماران مديريت

  .دهدمي قرار بيمار پرونده
 آموزش استانداردهاي كودكان، بخش باليني، آموزش كليدي: لماتك

  بهداشت وزارت باليني
  

 

 صادقند؟ خود دياسات از يابيارزش در انيدانشجو 
 ياسالم دانشگاه آزاد  - ينيحس انيآر، ياسالم دانشگاه آزاد  - يائيض اليسه

 بردن سؤال زير و دانشجويان ارزشيابي از اساتيد نارضايتي :مقدمه

 كه شد موجب اساتيد ارزشيابي انجام در دانشجويان دقت و صداقت
 انجام اساتيد ارزشيابي در دانشجويان صداقت بررسي جهت ايمطالعه

 كالس در شادقت و فعاليت از دانشجو خودارزيابي مطالعه در اين. شود
  گرفت قرار اساتيد ارزشيابي در شاناي صداقت معيار

 كليه پژوهش جامعه و ايمقايسه -توصيفي پژوهش روش روش اجرا:

 اسالمي آزاد دانشگاه پزشكي علوم علمي هيأت اعضاء و دانشجويان

 از نظرخواهي پرسشنامه اطالعات آوريجمع ابزار .بود كازرون واحد

 . اينبود ارتقاء نامهآيين از شدهاقتباس ،استاد نظري تدريس نحوه

 رابطه در سؤال 4 و استاد تدريس با رابطه در سؤال 14 حاوي پرسشنامه

 مربوط تسؤاال در تغيير كمي با كه باشدمي خود از دانشجو ارزشيابي با

 پرسشنامه 1500 .گرفت قرار استفاده مورد خود از دانشجو ارزشيابي به
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 ضريب از هاداده تحليل و تجزيه براي. گرفت قرار بررسي مورد

  .شد استفاده فتجتي زمونآ و پيرسون همبستگي
 طحس در را خود اساتيد دانشجويان ٪44 كه داد نشان بررسي :هايافته

در سطح  ٪17,5) و 3.4-2,6( خوب سطح در ٪31 ،)3,5>ي(عال
 نمره بين همبستگي ضريب .نداكرده ارزيابي )2,5-1,5متوسط (

 همچنين هايافته .بود 0,73 اساتيد ارزيابي نمره و دانشجو خودارزيابي

 كيفيت ،كنندمي ارزيابي عالي را خود كه نيادانشجوي ٪80,3 كه داد نشان

 ٪26,5ند. اكرده ارزيابي عالي سطح در نيز را خود اساتيد تدريس
 متوسط را خود كه دانشجوياني ٪12,8 خوب، را خوددانشجوياني كه 

 زا عالي ارزيابي اند،كرده ارزيابي ضعيف را خود كه دانشجوياني ٪7 و
 نمره ،مندعالقه و دقيق فعال، دانشجويان اكثريت .داشتند خود اساتيد

 و عالف غير دانشجويان ٪37,5. اندداده خود اساتيد به ارزيابي در بهتري
  .اندكرده ارزيابي متوسط و خوب حد در را مربوطه استاد عالقه،بي

 خود كالسي فعاليت از دانشجو كه ارزشيابي اگر :گيرينتيجهبحث و 
 بهتر بلكه دقانهصا تنها نه اساتيد از او ارزشيابي بدانيم، صادقانه را كندمي

  .كندمي خود از كه است ارزيابي از

   
 

 يشانهيبازاند تفكر سطوح سنجش ابزار يروانسنج
Kember  يايران پزشكان يجامعه انيم در 

. پ. دانشگاه ع - يسرو فاطمه، قم. پ. دانشگاه ع - طهرانياحمر يهد
. دانشگاه ع - يكچوئ احمد، تهران. پ. دانشگاه ع - يرازيش ماندانا، همدان

 قم. پ

 يفناور درمان، شرايط بيماران، نيازهاي پزشكي، دانش امروزه :مقدمه
 طرفي از. است تغيير حال در پيوسته يادگيري يهاشيوه و اطالعات

 و مسائل با مواجهه به پزشكان ايحرفه فعاليت از اعظمي بخش
 حل راه و نشده تعريف خوبيبه اكثرا كه دارد اختصاص ييهاچالش

 تا سازدمي ملزم را پزشكان امر . اينندارند هم مشخصي و شفاف

 يايهس در را خود عملكرد و دارند نگاه روز به را خود دانش و هامهارت
 اصالح پيوسته طوربه و كرده طراحي درماني، شرايط و بيماران نيازهاي

 شدان ءارتقا مسير در بايد پزشكان كه معناست به اين امر اين. كنند
 ارزيابي رو ناي از. بپردازند بازانديشي به پيوسته طوربه خود ايحرفه

 ابزار. رسدمي به نظر ضروري پزشكان يبازانديشانه تفكر سطوح

 عادتي، رفتار سطح چهار شامل Kember بازانديشي سطوح ارزيابي

 ارچه داراي خود سطح هر كه است نقادانه بازانديشه و بازانديشي درك،

 كه شديم متوجه خود جستجوي در ما كهجاييآن از. باشدمي گويه

 يارزياب در آن توانايي و بودن ساخت خوش به دليل كمبر يپرسشنامه
 مورد را آن كه است بوده جوامعي قبول مورد بازانديشانه تفكر سطوح

 و روايي تعيين حاضر يمطالعه هدف لذا اند،داده قرار پايايي و روايي
 بازانديشانه تفكر سطح سنجش براي Kember يپرسشنامه پايايي

   .بود يايران يجامعه در متخصص و عمومي پزشكان

 & Sousa گايدالين طبق Kember'Questionnaire ترجمه روش اجرا:

Rojjanasrirat2011 پايايي و روايي شواهد بررسي براي. شد انجام 

. كردند تكميل را پرسشنامه عمومي و متخصص پزشك 280 مقياس،
 ايخوشهدرون همبستگي و دروني انسجام از پايايي شواهد بررسي براي

 ليلتح كيفي، محتوايي روايي از ابزار سازه روايي شواهد بررسي براي و

  .شد استفاده يتأييد و اكتشافي عاملي
 همساني شبه رو ابزار پايايي. شد تأييد مقياس محتوايي روايي :هايافته

 امهپرسشن كل براي و 0,9 باالي عامل هر براي )كرونباخ آلفاي ( دروني
 يهاشاخص. آمد دستبه 0,71 مقياس كل براي (ICC) مقدار و 0,97

، RMSEA=0,078 دادند نشان را قبولي قابل مقادير نيكوئي برازش
0,98=TLI ،0,98=CFI ،78,295= χ2 ،0,001< P-value. حليلت با 

 يجامعه در عامل 4 و گويه 16 با كمبر يپرسشنامه يتأييد عاملي
  .شد تأييد يايران پزشكان
 يايران پزشكان جامعه در Kember فارسي نسخه :گيرينتيجهبحث و 

  .است برخوردار مطلوب سازه و محتوا روايي پايايي، از

 

  
  

 يپرستار در ينيبال آموزش تيفيك يابيارز
. پ. دانشگاه ع - ياحمد مانيسل، شهركرد. پ. دانشگاه ع - يشهباز سارا
 يبهشت ديشه

 هدف كه است پرستاري آموزش بخش ينترمهم باليني آموزش مقدمه:

 انجام براي دانشجويان در گيرياندازه قابل رفتاري تغييرات جاداي آن، از

 يپرستار دانشجويان كه حاليست در . ايناست دهينآدر  مراقبتي وظايف
 با باليني، يهامحيط در قبول قابل نظري دانش بودن دارا رغمعلي

 چگونگي دتوانمي مسئله، ناي علل از يكي. كنندمين عمل كافي، مهارت

 تكيفي ارزشيابي مطالعه ناي از هدف لذا،. باشد باليني آموزش كيفيت
  .باشدمي پرستاري در باليني آموزش

 يهاروش از استفاده با ارزشيابي تركيبي مطالعه ناي روش اجرا:
 هجعب از استفاده و متمركز گروهي بحث برگزاري مشاركتي، غير مشاهده
 فرم باليني، تدريس مستقيم مشاهده ليستچك بر مشتمل ابزاري

 شده، گذرانده باليني دوره تدريس در خصوص دانشجويان نظرسنجي

 ابيارزشي پرسشنامه پرستاري، مربيان براي باليني آموزش صالحيت ابزار

 دوره يك در ،Cleveland باليني تدريس كيفيت ابزار و باليني آموزش

 عضو مربي آموزش تحت داخلي، بخش در جلسه، 8 مدتبه كارآموزي

. گرديد انجام جراحي، و داخلي پرستاري ارشد كارشناسي علمي هيأت
 طالعاتا و SPSS افزارنرم از استفاده با كمي شده گرد آوري اطالعات

 يلتحل روش به و سازيپياده لغت به لغت گروهي، بحث از حاصل كيفي

  .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد محتوا،
 آموزش متوسط سطح دهندهنشان مطالعه، ناي از حاصل نتايج :هايافته

 مختلف يهازمينه در اساسي اصالحاتي نيازمند كه بود شده انجام باليني
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 ليستچك تكميل از حاصل نتايج كه نستاي توجه قابل نكته. باشدمي

 ابزارهاي و دانشجويان ارزيابي نتايج با گر،مشاهده توسط ايمشاهده

 1,78±0,05 نمره با امتياز كمترين. باشدمي راستاهم شده استفاده متعدد
 بيشترين و آنان به فيدبك ارائه عدم و دانشجويان ارزيابي بحث به ربوطم

 دانشجويان، نگاه از. ودب 4,79±0,015شناسي وقت به مربوط امتياز

 آموزش پروفشناليزم، آموزش ارزيابي، يهابخش در ضعف بيشترين

 در تئوري آموزش به توجه قابل زمان اختصاص و باليني يهامهارت

 علل سازماني، علل طبقه 3 در محتوا تحليل نتايج. است بوده بالين

  .گرديد تعيين آموزش ريزيبرنامه به مربوط علل و استاد به مربوط
 متوسط كيفيت دهندهنشان مطالعه ناي نتايج :گيرينتيجهبحث و 

 آموزش كيفيت افت جاداي در متعدد فاكتورهاي وجود و باليني آموزش

 تلزممس باليني، آموزش مشكالت شناخت ترديد بدون. باشدمي باليني

 نقاط اصالح و قوت نقاط شناخت موجود، وضعيت مستمر بررسي

 موجود يهااستاندارد با باليني آموزشي وضعيت مقايسه و ضعف
 مؤثر طورهب پرستاري، در باليني آموزش ءارتقا جهت در بتوان تا باشدمي

 . برداشت گام

  
  

  علمي هيأت اعضاي سازيتوانمند
  

 

 در يپزشك دانشكده يعلم هيأت ياعضا يازهاين نييتب
 عملكرد بهبود و يفرد توسعه يراستا

ع. پ.  دانشگاه - يعبد نينسر، دانشگاه ع. پ. كردستان - يفتوح الدن
 - يبيغر فرزانه، دانشگاه ع. پ. كردستان - زادهزارع داهللا، يكردستان

 دانشگاه ع. پ. كردستان

 افاهد تعيين براي مبنايي مهم، نيازهاي شناسايي با نيازسنجي مقدمه:

 ارتقاء جهت در مهم، عناصر ساير دهيسازمان و ريزيبرنامه با كه بوده

 .شودمي انجام دانشگاه آموزش سطح ارتقاء نهايتا و اساتيد يهاتوانمندي
 راستاي در مهم ابزارهاي از يكي عنوانبه آموزشي نيازسنجي

 آموزشي هايشكاف سازينمايان موجب انساني نيروي سازيتوانمند

 و گيرانتصميم به و كرده تسهيل را سريع و اثربخش گيريتصميم شده،
 و حدودم مالي منابع به توجه با تا دهدميرا  امكان اين ريزانبرنامه
 ناسبم راهكار مختلف، هايگزينه بندياولويت با فزاينده، هايهزينه

 ينترمهم علمي، هيأت كارگيرند. اعضايبه هاشكاف پركردن براي را

 آنان سازيتوانمند و شوندمي محسوب عالي آموزش موسسه هر سرمايه

 هارسالت گرددميسبب  رهبري، و پژوهيدانش تدريس، هايزمينه در

  .يابند تحقق خوبي به آموزشي موسسه گسترده اهداف و
 به شيوه كه است كيفي ايپژوهش مطالعه اين روش اجرا:

Conventional Content Analysis  اعضاي نيازهاي تبيين هدف با و 

 عملكرد بهبود و فردي توسعه راستاي در پزشكي دانشكده علمي هيأت

 دانشكده علمي هيأت اعضاي كنندگانمشاركتگرفت.  صورت آنان

 امهنرضايت با و انتخاب هدفمند گيرينمونه روش به كه بودند پزشكي

 هاداده اشباع نمودند. مالك شركت مطالعه در آزادانه و آگاهانه كتبي،

 آوريجمعقرارگرفت.  استناد مورد پژوهش نمونه كفايت از آگاهي براي

 هايبحث روش دو به ساختاريافتهنيمه  يهامصاحبه از استفاده با هاداده

 جلسه 4 طي در هادادهشد.  انجام فردي عميق يهامصاحبه و گروهي

 مصاحبه 8 و گروه هر در نفر 11 حداكثر  و 9 حداقل با گروهي بحث

 و ساعت 1-2 بين گروهي جلسات گرديد. مدت آوريجمع فردي
 مصاحبه روند و شرايط به توجه با و ساعت 5/1 تا 1 بين فردي مصاحبه

 آوريجمع از پس. نيامد دستبه جديدي داده ،مصاحبه آخرين در .بود

  شد.  استفاده قراردادي محتوي تحليل روش از هاداده
 طبقه 16 ،ياصل مايه درون 5 تحقيق يهاداده تحليل و تجزيه از :هايافته

 فردي، توسعه شامل هامايه گرديد. درون پديدار زيرطبقه 11 و

 طمحي آكادميك، تعامالت براي مناسب جو ،مديريت و ريزيبرنامه
 در فردي توسعه به بود. نياز وامكانات تسهيالت ،دانشگاهي مناسب

 سازيتوانمند.شد. الف طبقه 3 گيريشكل به منجر علمي هيأت اعضاي

 ؛انفورماتيك يهامهارت آموزش.ب ؛PDP, CME, CPE براي اساتيد
 هايجهان. نياز و كشور يهادانشگاه ساير با تعامل برقراري امكان.ج

 و ريزيبرنامه مايه درون در خصوص  علمي هيأت اعضاي دهشمطرح
 روش ارزشيابي در بازنگري.گرفت. الف قرار طبقه 5 در مديريت

 رخيب جايگزيني.ب؛ ارزشيابي نتايج از استفادهارتقاء  اساتيد و تدريس

 متفاوت و آكادميك مديريت.ج ؛كنفرانس ويديو با حضوري جلسات از

 در خدماتي نيروي و منشي وجود لزوم .د ؛ادارات ساير مديريت با

 نامهآيين بازنگري لزوم.ر ؛گروه دبيرخانه ايجاد و آموزشي يهاگروه

 مالتتعا براي مناسب جو اهميت بيانگر 3 مايه درون. دانشگاه در ارتقاء

 محيط نشاط طبقه و است علمي هيأت اعضاي نظر از دانشگاه آكادميك

 مناسب محيط وجود لزوم 4 مايه دربرگرفت. درون را آموزشي

طبقه  4 شامل و دهدمينشان  علمي هيأت اعضاي نظر دانشگاهي از
 ايفض از استفاده.ب ؛آكادميك صورت به فضا معماري و آرايش.الف

 لمع بزرگان عكس يا و مجسمه دادن قرار .ج ؛هادانشكده داخل در سبز

 رد پيشكسوت اساتيد اسامي از استفاده .د ،بزرگان نوشتار يا و پزشكي
 از يكي عنوانبه 5 مايه است. درون راهروها و ها كالس نامگذاري

 فيزيكي فضاي طبقه 2 و آشكار علمي هيأت اعضاي مهم نيازهاي

 فضاي شد. طبقه شامل را اطالعات وريناف هايزيرساخت و مناسب

 تجهيز و اساتيد اتاق پاركينگ، طبقه زير 3 شامل خود مناسب فيزيكي

 . طبقهباشدميآموزشي  كمك وسايل به دسترسي و آموزشي فضاهاي

 افزارنرمIT (پشتيباني زيرطبقه دو نيز اطالعات وريناف هايزيرساخت

  .شودميشامل  را سرعت پر واينترنت) انساني نيروي و
 و ابعاد در علمي هيأت اعضاي نيازهاي به توجه :گيرينتيجهبحث و 

 و اساسي گامي رفاهي و مديريتي آموزشي، از اعم مختلف يهاحيطه
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 وظايف شرح دتوانميدرصورتي  علمي هيأت عضو است. يك ضروري

 اجتماعي، ابعاد در حمايتي ساختارهاي كه كند اجرا عالي نحو به را خود

 نيازهاي باشد. شناسايي داشته وجود رواني و روحي و سازماني

 هيأت اعضاي رشد يهابرنامه براي ريزيبرنامه در مهم گامي آموزشي،

  دارد. آموزش كيفيت ارتقاء در مهمي نقش و بوده علمي
 ،فردي توسعهي، علم هيأت اعضاي ،نيازسنجي :گيرينتيجهبحث و 

  پزشكي دانشكده ،عملكرد بهبود

  
 

 علوم يعلم هيأت ياعضا يبالندگ در موجود يهاچالش

 ي)فيك مطالعه( در ايران يپزشك
 دانشگاه شاهد  -تباريمحمد قهيشف، دانشگاه شاهد  - پورعباس عباس

 آموزش مهم جزء ايفزاينده طوربه علمي هيأت اعضاي بالندگي مقدمه:

 توسعه مراكز كشورها از بسياري در و است شده سالمت ايحرفه

 انساني نيروي تربيت جهت علمي مركز يك عنوانبه پزشكي آموزش

 را متنوعي خدمات مراكز اين كه است گرديده ايجاد پزشكي گروه در
 يپزشك علوم يهادانشگاه انساني نيروي تربيتي اهداف به رسيدن در

 توسعه اكزمر پزشكي، علوم يهادانشگاه نيز در ايران .دهندميانجام 

 آموزش بهبود هدف با  (EDO)آموزشي توسعه دفاتر و  (EDC)آموزشي

 زا و است آمده وجود به علمي هيأت اعضاي علمي هايفعاليت ديگر و
 كه باشدميعلمي  هيأت اعضاي بالندگي آن وظايف ترينعمده

 نظرانصاحب توجه مورد همواره آن يهاچالش و مراكز اين يهابرنامه

 يهاچالش بررسي جهت در حاضر پژوهش باشدمياندركاران دست و
 هديدگا در ايران از پزشكي علوم علمي هيأت اعضاي بالندگي در موجود
  .باشدمي نظرانصاحب

 ميان از پژوهش سؤاالت و اهداف به دستيابي جهت روش اجرا:

 در علمي هيأت اعضاي بالندگي اندركاراندست و نظرانصاحب

 اين دركاراندست و نظرصاحب افراد تعدادي پزشكي علوم يهادانشگاه

 كدگذاري، از پس كه گرفتند قرار مندارساختنيمه  مصاحبه موردحوزه 

 هايپرسش به پاسخ براي نياز مورد اطالعات هاداده بنديطبقه و

 زبا كدگذاري رويكرد بر اساس نهايت در و گرديد آوريجمع پژوهش
د. ش پرداخته كيفي يهاداده تحليل به مستند شواهد مراههبه محوري و

 دستهب كد 321 ابتدا در ها،نوشته دست تحليل از استفاده با :هايافته

 مفهومي يهاتفاوت و هاشباهت بر اساس كدها اينسپس  و آمد

 بالندگي در موجود يهاچالش شدند كه بنديطبقه و سازيخالصه

 چهار در نظرانصاحب ديدگاه از پزشكي علوم علمي هيأت اعضاي

   .گرديد يافت ارزشيابي و انگيزش، ريزيبرنامه ،ساختارها طبقه
 مناسب، سازوكاري ايجاد با بايد هادانشگاه مديران :گيرينتيجهبحث و 

 كه علمي هيأت اعضاي فردي و پژوهشي آموزشي، واقعي نيازهاي

 را هستند هادانشگاه هايرسالت و اهداف پيشبرد در ترين عنصراصلي
 اعضاي بالندگي جهت در را ييهابرنامه آن با متناسب و نمايند شناسايي

 هابرنامه آن بر اساس و ببينند تدارك آنها براي علمي هيأت

  دهند.  انجام نيز مناسبي هايارزشيابي
  هاچالش ،پزشكي علوم ،علمي هيأت اعضاي بالندگيكلمات كليدي: 

  
  

 بودن الگو نقش از ينيبال يعلم هيأت ياعضا درك نييتب

 ييالگو نقش ءارتقا يآموزش برنامه در شركت از بعد
دانشگاه ع. پ.  - يشهسوار هومن، دانشگاه ع. پ. تهران - رزازادهيم ميعظ

دانشگاه  - يمحمد الهه، دانشگاه ع. پ. تهران - پورسهراب يرعليام، تهران
 دانشگاه ع. پ. تهران - يهجرمرتاض سارا، ع. پ. تهران

 به دادن شكل در مهمي عامل ،(Role modeling) الگويي نقش مقدمه:

 آنجا از و است پزشكي دانشجويان ايحرفهرفتار و هانگرش ها،ارزش

 ايفاي جهت علمي هيأت اعضاي است، چندجانبه و پيچيده امري كه

 دارند. هدف آن از عميق و صحيح درك به نياز نقش اين مؤثر و صحيح

 والگ نقش از باليني علمي هيأت اعضاي درك تبيين مطالعه، از اين ما
   .باشدميالگويي  نقش ارتقاء آموزشي دوره در شركت از بعد بودن

 ماهه سه دوره در كه باليني علمي هيأت اعضاي از نفر 18 روش اجرا:

شدند.  عهمطال وارد بودند؛ كرده شركت الگويي نقش ءارتقا سازيتوانمند
 تبيين تجه ابزاري عنوانبه نوشتاري بازانديشي كيفي، مطالعه در اين

 از ميعل هيأت اعضاي تجربيات آوريجمع به تا شد استفاده افراد درك

 الگو نقش از آنها درك بر دوره تأثير و آموزشي دوره در اين شركت

 شد طراحي گيبس بازانديشي مدل بر مبتني بازانديشي بپردازد. فرم بودن

 نكهضمن اي بود شده خواسته افراد از آن طي كه بود باز سؤال سه شامل و

 ن،بالي محيط در دانشجويان براي بودن الگو نقش مورد در را خود تجربه
 عنوانبه بودن الگو نقش از خود منفي و مثبت تجارب ؛كنندميتوصيف 

. دهند توضيح دوره، در اين شركت از پيش به نسبت نيز را باليني مدرس
 چه باشند مؤثرتري و مثبت الگوي نقش اينكهبراي  كنند بيان همچنين

 يهافرم آموزشي دوره اتمام از پس ماه دو داد؟ خواهند انجام كارهايي
 محتوا تحليل روش از هاداده آناليز شدند. جهت تكميل بازانديشي

  گرديد. استفاده
 و بودن الگو نقش به توجه" يطبقه سه هاداده آناليز تحليل از :هايافته
 سازيبستر"و  "الگويي نقش عامدانه نمايش" ،"آن ارتقاء براي تالش

 شد. در استخراج "الگو نقش از فراگيران پذيري بيشترتأثير جهت در

 درك به اين آموزشي، دوره اتمام از پس علمي هيأت اعضاي واقع

 است ضروري خود، الگويي نقش ارتقاء  به توجه لزوم ضمن كه رسيدند

دهند.  قرار دانشجويان ديد معرض در را نقش اين عامدانه و آشكارا
 مؤثرتر الگويي نقش جهت مناسب زمينه و بستر سازيآماده در همچنين

   .كنند تالش نيز الگو، عنوانبه آنها از فراگيران بيشتر يادگيري و
 يهادوره مؤثرتر برگزاري در دتوانميمطالعه  اين :گيرينتيجهبحث و 
 ،هادوره اين طراحي در كه نحوي به باشد مفيد الگويي، نقش ارتقاء
 درك است الزم الگوها، نقش مهارت و دانش ارتقاء به توجه بر عالوه
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گيرد. بازانديشي  قرار تأثير تحت نيز بودن الگو نقش به نسبت آنها
 نقش موضوع به نسبت وي درك تبيين و فرد خودآگاهي در دتوانمي

  .باشد داشته كليدي نقش بودن الگو
 
  

 ياعضا سازيتوانمند برنامه يابيارزش و اجرا ،يطراح
 آموزش نهيزم در يداخل يآموزش گروه يعلم هيأت

 يپزشك دانشكده كارآموزان به يارتباط يهامهارت
  تهران يپزشك علوم دانشگاه

دانشگاه ع.  - پورميابراه محبوبه، دانشگاه ع. پ. تهران - ادريخواجو مينس
 پ. تهران

 انپزشك ضروري يهاتوانمندي از يكي ارتباطي يهامهارت  مقدمه:

 از توانمندي اين آموزش در خصوصمدون  ايبرنامه وجود و است

 متنوعي آموزشي يهاروشاست.  آموزشي هايكوريكولوم مهم اجزاي

 آموزشي روش از فارغ داشت توجه بايد اما دارد وجود زمينه در اين

 اجرا ضامن علمي، هيأت اعضاي مؤثر و مستمر مشاركت شده، انتخاب

 متعددي عوامل Herzberg تئوري است. مطابق برنامه اين بقاي و

 يهاسياست ترفيع، مسئوليت، حس پاداش، كار، در پيشرفت ازجمله
 جلب و انگيزش ايجاد در و عواملي مانند آن، نظارت وجود سازماني،

راحي ط نوع هر در و هستند دخيل سازماني يهابرنامه در افراد مشاركت
 دوره بازنگري برنامه اجراي از گيرند. پس قرار مدنظر بايد آموزشي

 از يكي تهران پزشكي علوم دانشگاه داخلي گروه در عمومي پزشكي

 يهامهارت آموزش جهت ايبرنامه تدوين برانگيزچالش مسائل
 شودميآغاز  پايه علوم دوره از كه بود طولي آموزش قالب در ارتباطي

 مشاركت جلب و گروه آموزشي برنامه در آن تثبيت آن از ترمهم و

م د. هدف از انجابو برنامه تداوم از اطمينان جهت علمي هيأت اعضاي
 هيأت اعضاي سازيتوانمند برنامه ارزشيابي و اجرا طراحي،اين مطالعه 

 آموزش زمينه در تهران پزشكي علوم دانشگاه داخلي گروه علمي

  بود.  كارآموزان به ارتباطي يهامهارت
 آموزش جهت آموزشي بسته يك شدن آماده به توجه با اجرا:روش 

 پزشكي دانشكده در دشوار شرايط در بيمار و پزشك ارتباطي مهارت

 يهاتكنيك از زمانهم استفاده و كوچك گروه در آموزش قالب در كه
 بهره مغتنم فرصت از اين داخلي گروه بود، شده طراحي ياددهي متنوع

 كردن مصوب.1د: نمو طي را زير مراحل طرح اجراي اين جهت و برده

 به دشوار شرايط در بيمار و پزشك ارتباطي مهارت آموزش برنامه

 يهامهارت گروه در شده آماده محتواي پايه بر داخلي كارآموزان
 و عصباني بيمار با ارتباط چگونگي مهارت دو انتخاب.2؛ ارتباطي

 هيأت اعضاي فراخوان.3؛ آموزش جهت بيمار به بد خبر ارائه چگونگي

 مرور جهت جلساتي تشكيل.4؛ برنامه در مشاركت براي مندعالقه علمي

 پايلوت دوره يك اجراي.5 ؛داوطلب اساتيد با اجرا ياتئجز و محتوا

 سال اول سالنيم از برنامه رسمي اجراي.6؛ آن ارزشيابي و برنامه

 ،داخلي دوره هدف: كارآموزان زير: گروه جزييات با 96-97 تحصيلي

 دادن شده: چگونگي داده آموزش عناوين ،1396 ماه مهر :شروع زمان

 :آموزش روش ، عصباني بيمار با ارتباط چگونگي بيمار، به بد خبر
 ايفاي فيلم، نمايش مثل آموزشي يهاروش تركيبي با ساعته 2 كارگاه

 ترم هر در نفر 150 :فراگيران تعداد، گروهي بحث فعال، سخنراني نقش،
 كارگاه 8 عنوان هر : برايهاكارگاه تعداد )،نفر 750 مجموعاً كنونتا(

مدرسين: )، امروز تا كارگاه 80( شودميبرگزار  فراگير 20 تا 15 با موازي
 ارهايكراه از استفاده.7)؛ نفر 16( داخلي گروه علمي هيأت اعضاي

 عنوانبه برنامه اين دادن قرار: برنامه در اساتيد مشاركت حفظ براي زير

 ريزيبرنامه ،داخلي كارآموزي دوره برنامه اجباري اجزاي از يكي

، باشد داشته را اساتيد كار با تداخل كمترين كه يصورت به هاكارگاه
 از مكرر بازخورد كسب، جذاب و شده آماده قبل از محتواي از استفاده

 پاداش گرفتن در نظر ،اساتيد به منظم بازخورد ارائه و فراگيران و اساتيد

 و آموزشي امتياز گرفتن در نظر صورت به برنامه به مشاركت براي
  .كارگاه در تدريس گواهي صدور
 ٪70 از بيش :است زير صورت به برنامه اين ارزشيابي نتايج :هايافته

 دجدي نكات حاوي و خود نياز با متناسب را كارگاه محتواي دانشجويان
 و اندداشته رضايت مدرسين و رفته كاربه آموزشي روش از و دانسته
 دوره ادامه در آموزشي برنامه از شكل اين برگزاري تداوم به تمايل

در   نيز كارگاه در كننده شركت مدرسين ديد از. اندداشته خود تحصيل
 باالي منديرضايت هدف گروه انتخاب و محتوا و اجرا روش خصوص

 اعالم برنامه در حضور ادامه جهت نيز ايشان ٪90 داشته و وجود 80٪

 وهشي و محتوا از اندكرده اعالم نيز مدرسين از ٪75 و اندكرده آمادگي

 دهاستفا فراگيران هايرده ساير آموزش جهت در هاكارگاه اين آموزش

  .اندكرده
 يرانفراگ به ارتباطي يهامهارت صحيح آموزش :گيرينتيجهبحث و 

 و مشاركت جلب طريق از جز آموزشي شيوه هر با بالين دوره در
 ورهد در فراگيران آموزش وظيفه كه علمي هيأت اعضاي سازيتوانمند

 گرفتن در نظر با رسدمينظر  به .شد نخواهد ميسر دارند عهده بر را بالين

 تمشارك گروه، آموزشي الزامات در برنامه اين دادن قرار مثل مواردي
 تعديل و بازخورد مكرر دريافت طريق از علمي هيأت اعضاي دادن

 ظرندر  و مكرر نظارت كارگاه، براي شده آماده پيش از محتواي برنامه،

 حيطه در اين تهران پزشكي علوم دانشگاه داخلي گروه پاداش، گرفتن

  ت.اس هكرد عمل موفق
   اساتيد سازيتوانمند ارتباطي، مهارتكلمات كليدي: 
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 مدتكوتاه يبيترك دوره يابيارزش و اجرا ،يطراح

 گروه ينيبال نيمدرس سازيتوانمند جهت ينيبال آموزش

 يپزشك
، زديدانشگاه ع. پ.  - يدريح سارا، دانشگاه ع. پ. اصفهان - يبياد مانيپ

 دانشگاه ع. پ. اصفهان - يماني كوين ، ديام اطهر

 ايحرفه سازيتوانمند در باليني آموزش اهميت بهنظر مقدمه:

 آموزش يهاروش از باليني اساتيد اطالع پزشكي، علوم دانشجويان

 آشنايي موجب سازيتوانمند يهادوره. باشدميضروري  بسيار باليني،

 . جهتشودميبالين  در تدريس يهامهارت و هاروش فراگيري و

 شرايط با تطابق و باليني آموزش در علمي هيأت اعضاي تعالي و توسعه

 و پزشكي علوم در مجازي آموزش توسعه اساتيد، هاينقش و
 تركيبي دوره طراحي هدف با حاضر مطالعه روز، فناوري با راستاييهم

  .شد انجام باليني آموزش
 جزء هدف نظر از كه بود مقطعي پژوهش يك مطالعه اين روش اجرا:

 هايطرح رديف در نتايج كاربرد نظر از و ايتوسعه يهاپژوهش

 جهت در اصفهان پزشكي علوم دانشگاه در كه باشدميكاربردي 

 اساس بر دوره آموزشي شد. طراحي انجام باليني اساتيد سازيتوانمند

 تحليل كيفي مطالعه تحليل، فاز گرفت. در صورت ADDIE مدل

 پزشكي علوم يهادانشگاه سطح در نيازسنجي توصيفي و مخاطبين

 نظريه انتخاب جهت گروپ فوكوس كيفي مطالعه طراحي فاز در كشور،

 زفا در يادگيري، اهداف تدوين و ارزشيابي يهاروش غالب، يادگيري
 و اجرا فاز در و پايلوت اجراي دوره و طرح و محتوا تدوين توسعه،

 بخش گرديد. در انجام توصيفي و تجربي ماقبل مطالعات ارزشيابي

 بر اساس كيفي محتواي تفسيري تحليل روش با نتايج تحليل كيفي،

 هاداده آناليز جهت كمي، بخش شد. در انجام قراردادي يا عرفي رويكرد

ر د P&lt؛0,05 يدارمعني سطح و گرديد استفاده SPSS16 افزارنرم از
 يمعيارها بر اساس كيفي بخش در هادادهصحت  و شد. دقت گرفته نظر
 پذيريييدتأ يا تأييد قابليت اطمينان، قابليت اعتبار، لينكلن شامل و گوبا

 10 ظرن از كيفي صورت به محتوا روايي كمي بخش در و پذيرانتقال و

 نظرات از نيز صوري روايي جهت پزشكي، آموزش متخصصان از نفر

 محاسبه با نيز هاپرسشنامه گرديد. پايايي استفاده هدف گروه از نفر 10

  .شد تأييد كرونباخ آلفاي ضريب
 ،باليني استادان داد نشان مخاطبين تحليل تحليل، فاز در :هايافته

 يادگيري يهادوره در دهندميترجيح  كه هستند بزرگسال يادگيرندگاني

 و شده طراحي انعطافي مدل اساسبر كه نمايند تركيبي شركت
مختلف  ابزارهاي در اجرا قابل و كوتاه جذاب، الكترونيكي محتواهاي

 استادان و باليني استادان از نيازسنجي و دوره باشد. تحليل شده تدوين

 امتياز شده، نيازسنجي هايسرفصل تمامي داد نشان پزشكي آموزش

 تمامي جهت طراحي فاز نمودند. لذا كسب متوسط ازحد باالتر

 ايجاد و طراحي امكان نيازسنجي، نتايج به توجه با .شد انجام هاسرفصل

 آموزش سرفصل نهايت در محققين، تصميم و هارسانه انواع در محتوا

 انتخاب ارزشيابي و اجرا توسعه، فازهاي جهت بستري يهابخش در

 مودل سامانه در و طراحي مختلف هايرسانه صورت به دوره شد. اين

 پايلوت، اجراي شد. جهت بارگذاري اصفهان پزشكي علوم دانشگاه

 و يادگيري ياددهي متخصصين عنوانبه پزشكي آموزش دانشجويان
 جامعه از اينمونه عنوانبه حضوري، جلسه يك از بعد باليني، دستياران

 يهاپرسشنامه تحليل نمودند، شركت دوره در نهايي مخاطبين
 انجام الزم اصالحات و نمود مشخص را بهبود به نياز موارد نظرسنجي

 آشنايي جهت حضوري ايجلسه ابتدا ارزشيابي، و اجرا شد. جهت

 جهت محققين از يكي تدريس با دوره حضوري فاز انجام و استادان

 دوره تكميل به تمايل كه استاداني و گرديد برگزار داخلي گروه استادان

 سامانه در داشتند، بستري يهابخش در آموزش تركيبي سازيتوانمند

 تكميل را هافعاليت استادان از نفر 33 نهايت شدند. در نام ثبت مودل

 كرك ارزشيابي چارچوب اول دوسطح در دوره ارزشيابي و نمودند

 يهاحيطه تمامي به استادان واكنش، سطح شد. در انجام پاتريك
 به امتياز باالترين .دادند حدمتوسط از باالتر امتياز نظرسنجي پرسشنامه

 سطح گرفت. در تعلق دوره ارزشيابي به كمترين و دوره تكنيكي موارد

 لحاظ از آزمونپيش به نسبت آزمونپس يهانمره افزايش يادگيري،

 در آموزش تركيبي دوره مثبت تأثير از نشان اين و بود معنادار آماري

  .داشت موضوع در اين استادان آگاهي ميزان بر بستري يهابخش
 يبيترك دوره از باليني استادان باالي رضايت :گيرينتيجهبحث و 

 ن،آنا يادگيري ميزان در آماري معنادار تفاوت همچنين باليني، آموزش

 كه شودميگرفته  نتيجه ناياست. بنابر دوره بودن اثربخش هندهدنشان

 موزشآ موضوعات در استادان سازيتوانمند يهادوره تركيبي طراحي

 نتدوي و طراحي كه داشت توجه بايد است. البته كارگر و مفيد باليني
 تيداسا باالي ست. رضايتهادوره اين موفقيت كليد محتوا هوشمندانه

 مؤيد يادگيري، ميزان در آماري معنادار تفاوت و تركيبي دوره از باليني

 ريزيهبرنام در آموزشي طراحان رودميبود. انتظار  دوره بودن اثربخش

 سازيشخصي هاياستراتژي پزشكي اساتيد سازيتوانمند براي

 و ميكرولرنينگ همراه، هايفناوري بر اساس يادگيري يادگيري،
 نمايند.  لحاظ را تركيبي يادگيري

  
  
 

برتر:  استاد اتيخصوص از يپرستار انيدانشجو تجربه نيتبب
 محتوا ليتحل مطالعه كي

  زادهحسام يعل، دانشگاه ع. پ. مازندران - اندرواژ رضا محمد

 اجزاي از يكي اساتيد و بوده هادانشگاه اصلي وظايف از آموزش مقدمه:

 دانشجويان گفت توانميهستند.  آموزش فرآيند در مهم و كليدي
 و محصول التحصيالنفارغ و دانشكده سيستم  (Intake)ورودي
 مؤثر افراد ينترمهم عنوانبه اساتيد قطعا و هستند آن (Output) خروجي

 هايويژگي داشتن با برتر استاد يك .باشندمي (Process) فرايند روي بر

 مؤثر آموزشي سازمان يك اعتبار و ارتقاء در دتوانميمطلوب  و مناسب
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 آموزش اهداف سوي به را دانشجويان است قادر گردد. استاد واقع

 از يكي سازد. لذا محروم آنها دسترسي به از يا نموده و هدايت

 نظر از آگاهي بنابراين و است استاد تربيت، و تعليم ترين عواملاصلي

نام  برتر استاد يك عنوانبه آنها كه معيارهايي و هامالك و دانشجويان
 هاكيفيت كالس افزايش و هاآموزش بهبود جهت در دتوانمي، برندمي

 هايويژگي ،ددمتع يهاپژوهش كهناي وجود با باشد؛ مؤثر بسيار

 يافتن براي تالش هنوز اندداده ارائه خوب استاد يك براي را متفاوتي

 اساتيد، شايستگي تبيين رايب دباي و دارد ادامه مشترك هايويژگي

 كرد. اكثر جستجو دارند كه هايينقش به هتوج اب را يمختلف يهاحيطه

 از معدودي مطالعات و پرداخته موضوع به اين كمي روش به مطالعات

 است. هدف پرداخته مهم موضوع اين بررسي به كيفي روش طريق

 دانشجويان ديدگاه از برتر استاد هايويژگي بررسي حاضر پژوهش

  بود. پرستاري
 تحليل از استفاده با كه است پژوهش كيفي اين روش روش اجرا:

نيمه  مصاحبه دادها، آوريگرد شد. روش انجام قراردادي محتواي
 گيرينمونه ،گيرينمونه روش بود. همچنين دانشجويان با ساختارمند

 انجام مصاحبه تحصيل، به شاغل دانشجويان از نفر 8 با كه بود نظري

 هدف و نموده معرفي كنندگانشركت به را خودش رگمصاحبه شد. ابتدا

 و هدوستان جو ايجاد از بعد شد. سپس تبيين آنان براي پژوهش انجام از
 هاآن نام كه شد داده اطمينان آنها به مصاحبه ابتداي در بخشاطمينان

. گردديمتلقي  محرمانه مدهآ دستبه اطالعات كليه و ماند خواهد گمنام
 كه را اساتيدي خود ذهن در كه شد خواسته كنندگانشركت از سپس

كنند.  منظم استاد بدترين تا استاد بهترين ترتيببه اندداشته تاكنون
 زا خصوصياتي خود تجربه از استفاده با كه شد خواسته آنها از همچنين
 به ار رتبه باالترين آنها شد موجب كه آورند ياد به را خود برتر اساتيد

 يبرا شد استخراج خوب هايويژگي تمامي اينكه از بدهند. پس آنها
 و كنند مراجعه خود ليست به مجددا كه شد درخواست آنها دوم از بار
 استاد بدترين هايويژگي در خصوص  خود تجربه به مراجعه با بار اين

 گرمصاحبه براي است شده برچسب اين دريافت به منجر كه خود

 غذكا روي بر صدا ضبط از پس بالفاصله هامصاحبه دهند. كليه توضيح

 موردMAXQDA10  افزارنرم از استفاده با و شد تايپ سپس و پياده

 لياص طبقه كه گرديد استخراج كد باز  780. گرفت قرار تحليل و تجزيه

: لشام ،طبقه 5 در كه بود دانشجو حقوق به احترام عبارت شده استخراج
 يتوانمند.4، كالس رفاه .3، كالس اداره.2، كالس مناسب جو ايجاد.1

 اين شد. استحكام بنديو طبقه عادالنه ارزشيابي.5  و عملي و علمي

  . گرديد پذيري انجامباور پذيري واطمينان معيار دو بر اساس مطالعه
 در يادگيري -فرايند ياددهي كيفيت تضمين :گيرينتيجهبحث و 

در  عوامل دخيل تمام به اهتمام جدي پزشكي نيازمند علوم يهادانشگاه
 ينترمهم از هادانشگاه يعلم هيأت ضاءاع قطع طوربه و تاس دينافر اين

 اساتيد توجه گردند. جلبمحسوب مي فرايند در اين تأثيرگذار عوامل

 ردعملك ودبهب به منجر دتوانميبرتر  استاد يك هايويژگي هب رممحت

گردد.  اثربخش تدريس و يادگيري -ياددهي فرايند ءارتقا آنها، يآموزش
 اداره مقوله دو به بايد اساتيد پژوهش، از اين حاصل نتايج به توجه با

 طريق از باشند و داشته بيشتري اهتمام و توجه عادالنه ارزشيابي و كالس

 نمايند.  تقويت را مهارت دو اين آموزشي يهاكارگاه در شركت

  
  
  
  
  

 دانشجويي حمايت و مشاوره
  
  

  شده ميتنظ خود يريادگي بر پيمنتورش تأثير يبررس
دانشگاه ع. پ.  - يمقبول نسترن، دانشگاه ع. پ. تهران - ييطباطبا سرور
 - ياحمد اداتسنگار، دانشگاه ع. پ. تهران - نژادينجف سروش، تهران

 دانشگاه ع. پ. تهران

 فرايند در مهم يهاروش از يكي شده،تنظيمخود يادگيري مقدمه:

 يادگيري مقاالت، و متون درت. اس مدتطوالني در يادگيري

 مثبت نگرش آن داراي افراد كه انددانسته توانايي يك را شدهخودتنظيم

 يادگيري .است افراد بقيه از بيشتر يادگيري در شانكارايي و

 تدابير نخست؛. كرد تقسيم اساسي بعد سه به توانمي را شدهخودتنظيم

 و مديريت دوم؛ گيرد،مي كارهب ريزيبرنامه براي فراگير كه فراشناختي
 سوم؛ و دارد خود آكادميك وظايف اجراي بر فراگير كه كنترلي
 محتويات فهم و يادآوري يادگيري، براي او كه درخوري يهاروش

 شدهخودتنظيم يادگيري گيرد. تواناييمي كارهب خود آموزشي

 شودميتغييرات  دچار فراگير آموزشي بستر كه مواردي در خصوصبه

 دانشجويان براي تغييرات اين بزرگترين از . يكيشودميمهم  بسيار

 اتفاق باليني محيط به ورود و پايهعلوم دوران از گذر زمان در پزشكي

 دانشجوي يادگيري و رشد براي باليني محيط موارد، اين اكثر در. افتدمي

 ياد چگونه و بگيرد ياد چيزي چه دقيقا بايد اينكه و نيست آماده پزشكي

 رودمي انتظار او از شرايطي چنين در. شودميمبهم  دانشجو براي بگيرد

 هايويژگي بر عالوه. كند تنظيم را خود يادگيري برنامه خودش كه

 شدهخودتنظيم يادگيري نتيجه بر نيز يادگيري محيط فراگير، شخصي

 دانشجوي براي توانايي به اين رسيدن حساب با اين. گذاردمي تأثير

 است تغيير حال در همواره كه شودميباليني  محيط وارد كه ايپزشكي

 يادگيري بر مختلفي اجتماعي عوامل .بود خواهد سخت بسيار

 افرادي نقش آنها ينترمهم از كه دارد تأثير ي دانشجويانشدهخودتنظيم

 ارتباط در دانشجو با و دارند قرار دانشجو يادگيري محيط در كه است

 اساتيدو  ترباتجربه دانشجويان همتا، دانشجويان شامل افراد ن. ايهستند

 سازيشفاف همچون مختلفي هايزمينه در ندتوانمي افراد اين .باشدمي

 سازش و خود به بازخورد مناسب، گذاريهدف دانشجو، نقش
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 با مطالعه كنند. اين كمك دانشجو به  (behavioral coping)رفتاري

 اجتماعي عوامل از يكي عنوانبه منتورشيپ برنامه تأثير سنجش هدف

 انجام دانشجويان شدهخودتنظيم يادگيري ميزان بر اثرگذار احتمالي

   .است گرديده
 پزشكي دانشكده منتورينگ دفتر باليني منتورينگ برنامه اجرا: روش

 تازگيبه كه دانشجوياني هدف گروه با تهران، پزشكي علوم دانشگاه

 نامهبر فراخوان مختصر، توضيحي در .گرديد اجرا بودند، شده بالين وارد

آغاز  را خود 8 ترم 1398 سال در كه دانشجوياني تمامي به منتورشيپ
 رضهع) استاجري مقطع در بيمارستان به ورود زمان اولين( كردندمي

 يك حداقل كه پزشكي دانشجويان از منتورها تمامي همچنين .گرديد

 وضعيت ازجمله خاص معيارهاي داشتن در نظر با بودند، باالتر سال

 قتعل منتي سه منتور هر به مچينگ، فرايند طي .گرديدند انتخاب درسي
 گاهكار يك در شده انتخاب منتورهاي منتي،-منتور رابطه آغاز در .گرفت

 منتورها ماه 4 طي در اجرا، حين در .نمودند شركت روزه سه آموزشي

 ايفض طريق از و تلفني حضوري، رابطه خود منتي با هفتگي صورتبه

 بيمارستان، جديد محيط با تطبيق جهت در را آنها و داشتند مجازي
 بعمنا انتخاب دروس، مطالعه نحوه درمان، كادر اعضاي ساير با ارتباط

 از گيريگزارش برنامه. نمودندحمايت مي روپيش يهاچالش ديگر و

 و امهبرن اين پايان پذيرفت. در صورت مداوم صورت به نيز منتورها
 و شدهخودتنظيم يادگيري بر فوق منتورينگ برنامه تأثير ارزشيابي براي

 پرسشنامه دو از استفاده با مطالعه اين روانشناختي، دستاوردهاي

 ل،او پرسشنامه .گرديد طراحي پايايي، و روايي لحاظ به استانداردشده
 كه باشدمي (MSLQ) خودتنظيمي يادگيري هايراهبرد پرسشنامه

 ييهاپاسخ قالب در و عبارت 47 با و طراحي گروتدي و پينتريچ توسط

 يادگيري راهبردهاي و انگيزشي باورهاي بخش دو در تايي5 ليكرت با

 و فراشناختي راهبردهاي شناختي، راهبردهاي(تحصيلي خودتنظيمي
 سالمت پرسشنامه دوم، پرسشنامه .است شده تنظيم )منابع مديريت

 انتخاب ايگزينهچهار سؤال 12 از متشكل  (QHQ)گلدبرگ رواني

 گروه دو مقايسه در ناكامل رواني سالمت كنندهمخدوش اثر تا گرديد

 علوم دانشگاه پزشكي چهارم سال دانشجوي 136 .گردد حذف هدف

 صورت به و گرديدند مطالعه وارد نفره 230 ورودي از تهران پزشكي

 مطالعه در كننده شركت نمودند. افراد پر را فوق يهاپرسشنامه داوطلبانه

 با آمده دستبه يهاداده و تقسيم منتور فاقد و منتور داراي گروه دو به

  .شدند آناليز SPSS افزارنرم
 ينگمنتور برنامه در كه افرادي مقياس، عبارت 47 ميان از :هايافته

 يهابخشزير شامل انگيزشي باورهاي بخش در بودند كرده شركت
 اضطراب و دروني گذاريارزش اهداف، گيريجهت خودكارآمدي،

 دو منابع، مديريت و فراشناختي راهبردهاي بخش در همچنين و امتحان

 معناداري صورت به دهينظم فعاليت و ريزيبرنامه يعني آن زيربخش

 ساير داشتند. در بهتري عملكرد نبودند، منتور داراي كه افرادي از

   .نگرديد مشاهده هدف گروه دو بين تفاوتي هابخشزير و هابخش

 كه باشدمياجتماعي  عوامل ازجمله منتورشيپ :گيرينتيجهبحث و 

 القاي رد و گرفته قرار دانشجو يادگيري محيط در مهم عنصري عنوانبه

. كندميايفا  را سزاييبه نقش دانشجويان در شدهخودتنظيم يادگيري
 بازتاب شدهخودتنظيم يادگيري از معيني اجزاي در عامل اين تأثير

 و ينگمنتور برنامه اجراي نحوه به دتوانميالبته  كه داشته بيشتري
 گيردمي صورت بيشتري تمركز آن بر منتورينگ برنامه هر در كه عواملي

 در منتورشيپ معنادار تأثير اثبات به توجه با صورتهر برگردد. به نيز

 داشتن ذهن در با همچنين و فرد در شده خودتنظيم يادگيري القاي

 نگرش و كارايي افزايش و مدت طوالني يادگيري در مهارت اين اهميت

 .گرددميتوصيه  وسيع هايمقياس در برنامه اين گسترش مثبت،

  
 

 - يپرستار انيدانشجو دگاهيد از ينيبال يمرب تيحما

  ييماما
 ياسالم دانشگاه آزاد  - يائيض اليسه

 فرهنگي سازگاري بر ،يادگيري عالوه بر باليني تجارب ماهيت مقدمه:

 تضمين را آموزشي برنامه موفقيت و بوده مؤثر دانشجويان ايحرفه
 شده ئهارا حمايت باليني، تجارب كيفيت بر مؤثر عوامل ازجمله. كندمي

دانشجويان  ديدگاه بررسي هدف با نيز مطالعه است. اين دانشجو به
تخصصي  باليني محيط در مربي حمايت مفهوم از مامايي و پرستاري
  . است شده اجرا و طراحي
 97-98 تحصيلي سال در مقطعي -توصيفي مطالعه ينا اجرا: روش

و  كارشناسي پرستاري دانشجويان از نفر 120 گرديد. نظرات انجام
 نحي" ،"تخصصي هايكارآموزي به ورود از قبل "مقطع سه مامايي در
 گرديد. براي آوريجمع "يالتحصيلارغف"و  "يتخصص كارآموزي

 ليكرت ايرتبه 5 مقياس در ساختهمحقق پرسشنامه از هاداده آوريجمع

 رد پرسشنامه سؤاالت .شد استفاده )حمايتي كامال 5 حمايتي تا غير 1(
 هب احترام "لفهؤم 6 در اطالعاتي و و ابزاري ،عاطفي حيطه حمايت سه

 ارائه"، "لاستقال قويتت"، "ودانشج در نفس به اعتماد ايجاد" ،"دانشجو

مبناي  بر بود كه "بازخورد "و  "آموزشي نياز درك" ،"نظارت و كمك
 هوممف با رابطه پژوهشگر در قبلي مطالعات از آمده دستبه اطالعات

راي شد. ب تدوين ماماييدانشجويان  نظر از باليني محيط در مربي حمايت
استنباطي  و مارهاي توصيفيآو   SPSSافزارنرم از يافته تحليل و تجريه
  .گرديد استفاده مناسب

 كارآموزهاي به ورود از قبل داد كه دانشجويان مطالعه نشان :هايافته 

 در مشابهي ارزشي نمره و دانسته سنگهم را حمايتي لفهؤم 6 تخصصي

 كارآموزي وارد كه . دانشجويانيدهندمي آنها هب 50±4,3تا  47±4 حد

 ي نظارتهامؤلفه بيشتري براي عددي بودند ارزش شده خود تخصصي
 )39 ±4,1مربي ( كمك ) و63±4,1( نفس به اعتماد يجاد)، ا4,7±26(

بودند  خود التحصيليفارغ مرحله در كه دانشجوياني و شدند قائل
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 ) و59 ±3,79( بازخورد دريافت حمايتي يهامؤلفه به كه عددي ارزش

  .بود هامؤلفه ساير از بيشتر ) دادند؛78±3,82ل (استقال تقويت
 ودنب حمايتي ميزان با رابطه در دانشجويان نظر :گيرينتيجهبحث و 

 چه . هركندميتغيير  ي تحصيليهاسال طول در حمايتي يهامؤلفه

 زنيا شود؛ بيشتر آموزشي محيط با دانشجو ايحرفه فرهنگي سازگاري
 ه سالب . لذا توجهشودميبيشتر  نيز ابزاري او -اطالعاتي حمايتي

 ائهار حمايت نوع با ارتباط در دانشجو شخصيتي هايويژگي و تحصيلي

 است.  ضروري او به شده

   
 

 زهيانگ زانيم با ياسناد يهاسبك نيب روابط يبررس

  يپزشك انيدانشجو در يليتحص
 يسنجرموسو ناصري، اسالم دانشگاه آزاد  - فرداشرفي سميه، پورفرج آرزو

 دانشگاه ع. پ. مشهد - ردفياشرف حوراي، اسالم دانشگاه آزاد  -

 نظريه شنگيزا يختشناروانشناسي  جديد ينظريههااز  يكي مقدمه:
 لعل و رمودرك و فهم ا يابر جستجو نظريهباشد. طبق اين مي ديسناا

 دنبو كه دانشجويياست.  ننساا شنگيزا منبع ينترمهم ،هااديدرو
 را دارد و شكست رنتظاا ارههمو نددايم دخو شكست علترا  يينااتو
 زهينگا. توجه به اردندرا  موفقيت كسب يينااتو هـك سدريم وربا ينا به

 يدرون زهيانگ رايمهم است ز اريبس يپزشك انيدر دانشجو يليتحص
همچنين، صدمات انگيزشي  .شودمحسوب مي يريادگي ازينشيپ كي

اضطراب و افسردگي و از طرفي، منجر به افت  باعث نوعي بدبيني،
ي طفعا نتايج همچنين هادسناشود. اعملكرد تحصيلي دانشجويان مي

از  پس هاتفاوتييب يا بد ب،خو تحساساا منبعداشته و  ينهيجا
 باعث دتوانميآموزش  در اسناد نظريه كاربرد .ستا شكستو  موفقيت

به  ندانشجويا از شود. بسياري دانشجويان خودكارآمدي و انگيزهارتقاء 
 كه خود توانايي عدم بر آن دادن نسبت و خود متوالي هايشكست دليل

 در انگيزه كاهش و شايستگي عدم احساس باعث است كنترل قابلغير

 واملع به را خود هايشكست بتوانند دانشجويان اين . اگرشودميآنها 

 نآ تبع به و آنها زيادتر تالش باعث دهند نسبت بيروني و كنترل قابل
 تاهمي به توجه با . بنابراينشودميعملكردشان  و انگيزه افزايش
 آنها تحصيلي پيشرفت و پزشكي دانشجويان آموزش كيفيت در موضوع

  شد. انجام مطالعه اين موضوع، اين كمتر پيشينه همچنين و
 همبستگي نوع از و تحليلي پژوهش در اين تحقيق روش اجرا: روش

 سرشماري روش به 1398 سال در اول ترم پزشكي دانشجويان. بوده

 ترم در تحصيل به بودن شاغل مطالعه، به ورود شدند. معيارهاي بررسي

 معيارهاي و مطالعه در شركت به رضايت و مذكور دانشگاه در اول

 انگيزه پرسشنامه دو سپس .بود همكاري به تمايل عدم شامل، خروج

 سليگمن و پترسون اسنادي هايسبك و (AMS) 1992 والراند تحصيلي

(ASQ)  بين پزشكي آموزش مطالعات مركز ارزشيابي كارشناس توسط 

 پژوهشگر اخالقي، مالحظات رعايت جهت .گرديد توزيع دانشجويان

 اطمينان دانشجويان به پژوهش، روش و اهداف توضيح و خود معرفي با

 پژوهشگر و ماند خواهد باقي محرمانه و نام بدون آنان اطالعات كه داد

 شركت از باشد مايل كه زمان هر در ندتوانميكه  كرد اعالم هاآزمودني به

 در الزم هايآموزش ارائه از پس. همچنين دهند انصراف تحقيق در
 هاپرسشنامه داوطلبانه كامال صورت به هي،دپاسخ صحيح نحوه با رابطه

 مبناي بر )1992( والراند تحصيلي انگيزه گرديد. پرسشنامه تكميل

 ايگزينه هفت پرسش 28 داراي و شده ساخته كنندگيخودتعيين نظريه

را  انگيزشيبي و بيروني انگيزش دروني، انگيزش بعد سه كه است
 0,83 بين را كرونباخ آلفاي ضريب و تأييد را آن روايي سنجد. والراندمي
 و پترسون اسنادي هايسبك است. مقياس كرده زارشگ 0,86تا

 در بازنگري دنبال به كه است زارشيگخود پرسشنامه يك سليگمن

 براي و شد ساخته )1979( سليگمن توسط شدهآموخته درماندگي نظريه

 -كلي و ناپايدار، -پايدار بيروني، -دروني بعد سه در اسناد سبك تعيين
 ميزان با متناسب) شكست و موفقيت يهاموقعيت از پس( اختصاصي

در  .گيردمي قرار استفاده مورد ،دهندمي پيامدها آن به افراد كه اهميتي
 7 طيف يك در كه شودميخواسته  فرد از سؤالي، 48 پرسشنامه اين

 آلفاي پايايي ضرايب )1982( همكاران و دهد. پترسونپاسخ ايدرجه

 رويدادها كل براي 75/0 را منفي تجارب و 72/0 مثبت تجارب كرونباخ

 از استفاده و SPSS19 افزارنرم با هاداده آوردند. تحليل دستبه

  .گرفت صورت پيرسون گشتاوري همبستگي
 به دهيپاسخ نرخ( تكميل عدد 65 تعداد پرسشنامه 70از :هايافته

 با دانشجويان .گرفت قرار بررسي مورد و) درصد 85/92 پرسشنامه

 1/43و مونث درصد 9/56 ،)سال18-30( سال 6/19 سني ميانگين
 گيزهان بين مثبت و معنادار روابط هندهدنشان بودند. نتايج مذكر درصد

 اب آن ابعاد ميان از و) =007/0p= ،35/0r( مثبت اسنادي سبك با دروني
) مثبت =02/0p= ،28/0r) و كلي (=009/0p= ،33/0r( دروني اسناد
 منفي هاياسناد با معنادار ارتباط انگيزگيبي لفهؤم. از طرفي باشدمي

)003/0p= ،37/0r= (يمنف پايدار اسناد با آن، ابعاد ميان از و داشت 
)001/0p= ،43/0r= 003/0( منفي كلي اسناد) وp= ،27/0r=رتباط) ا 

 نيدرو انگيزه لفهؤم با دانشجويان در معدل شد. متغير يافت معنادار

انگيزگي رابطه ) و با بعد بي=04/0p= ،26/0r( مثبت و معنادار رابطه
 اسنادي سبك با طرفي از .شت) دا=004/0p= ،36/0-rمعنادار و منفي (

 مثبت دروني اسناد با آن ابعاد ميان از ) و=001/0p= ،40/0r( مثبت
)001/0p= ،46/0r= 006/0( مثبت كلي اسناد) وp= ،35/0r=ابطه) ر 

 نس متغير با دانشجويان در نيز انگيزگيبي لفهؤشد. م يافت معنادار
  اشت. ) د=02/0p= ،29/0r( مثبت معنادار رابطه

 انگيزه داراي مثبت، اسنادي سبك با دانشجويان :گيرينتيجهبحث و 

 منفي، اسنادي هايسبك داراي دانشجويان و باشندميدروني  تحصيلي

حاصله  نتايج در معدل ارتباط و دادند نشان را تحصيل در انگيزگيبي
 هاپژوهشباشد.  دانشجويان پيشرفت وضعيت هندهدنشان دتوانمي

 ،بيروني هايعلت به را شكست مثبت، اسناد با بينخوش افراد داده نشان
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 كه رفتار مثبت پيامدهاي همچنين. كنندمي انتساب اختصاصي و ناپايدار

 نفس عزت غرور، احساس شخص در شوند داده نسبت دروني علل به
 پيشرفت و معدل افزايش تحصيلي، انگيزش افزايش نتيجه در و

 طريق از ندتوانميآموزشي  اندركاران . دستشودميمنجر  را تحصيلي

 ءارتقا جهت در آموزشي ريزيبرنامه اي،مشاوره و حمايتي يهاسيستم
 سبك تا نمايند فراهم شرايطي دانشجويان، تحصيلي انگيزش سطح

 .شود داده سوق مثبت اسنادي سبك سوي به آنان اسنادي

  
 

 و انهرنوآو رفتار بروز بر مؤثر يهامهارت بندياولويت
  يآموزش طيمح در تيخالق

دانشگاه ع. پ.  - يآرانيكاوسيك اليل، دانشگاه ع. پ. البرز - يصالح يليل
 البرز

 يعسر تغييرات به منجر كه جهاني رقابت به دليل امروز جوانان مقدمه:

 شتريبي اطمينان عدم با ،شودميافراد  زندگي كيفيت و كار صنعت، در

 روهايني استخدام براي كارفرمايان اي،فزاينده طوربههستند.  روبرو

 محيط براي اين مناسب يهامهارت و نگرش داشتن به نياز خود جوان

  دارند. رانگيزبچالش
 (cross-sectional) تحليلي -توصيفي نوع از پژوهش اين اجرا: روش

 علوم دانشگاه دانشجويان كليه شامل حاضر پژوهش آماري بود. جامعه

 نفر 341 نمونه حجم مورگان جدول طبق ).نفر 3050( بود البرز پزشكي

 طبقات شيوه شدند. در اين انتخاب ايطبقه گيرينمونه به شيوه كه بود

 هر حجم نسبت به توجه با و شد تقسيم دانشكده 6 به آماري جامعه

 بدين گرديد. طبقات در نمونه اندازه تعيين به اقدام جامعه حجم به طبقه

 نسبت رعايت با نمونه حجم دانشجو نفر 341 مجموع از كه ترتيب

 دانشكده از نفر 41 تعداد دانشكده، هر دانشجويان تعداد تناسب

 دهدانشك از نفر 45 تعداد پزشكي، دانشكده از نفر 134 تعداد بهداشت،

 پيراپزشكي، دانشكده از نفر 57 تعداد پزشكي، هايفوريت و پرستاري

 دانشكده از نفر 37 تعداد داروسازي، دانشكده از نفر 27 تعداد

 پرسشنامه ،دانشجويان اين تمام بين شدند. سپس انتخاب دندانپزشكي

  (YISM)جوانان نوآوري يهامهارت سنجش ابزار گرديد. از توزيع
 در ؤالس  46 شامل پرسشنامه شد. اين استفاده هاداده آوريجمع براي

 و هنوآوان رفتار بروز بر مؤثر يهامهارت با مرتبط متغيرهاي زمينه
 را متغيرها از اين يك هر تأثير ميزان كه بود آموزشي محيط در خالقيت

 از قسمت اين داد. سؤاالتقرار مي سنجش مورد مربوطه مهارت در

 خيلي و 1=مخالف خيلي ليكرت، ايگزينه 7 مقياس با پرسشنامه

 تاطالعا پرسشنامه اين اول قسمت به شد. البته دهينمره 7=موافق
 دانشكده تحصيلي، مقطع تولد، رتبه جنس، سن، قبيل از دموگرافيك

 وضعيت مادر، و پدر شغل مادر، و پدر تحصيالت ميزان تحصيل، محل

 ،يگرد آور از پس هادادهشد.  اضافه خانواده اقتصادي وضعيت تاهل،
  .گرديد تحليل عاملي تحليل روش با

 در قيتخال و نوآورانه رفتارهاي بروز براي مهارت پنج تقويت :هايافته

 كه رسدمينظر  به البرز ضروري پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان

 مشكالت، حل و مقابله ها،ايده ارتباط تخيل،( خالقيت از بود عبارت

 احساس خودآگاهي، يي،أخودر خودباوري،( خودكارآمدي ؛)كنجكاوي

 شتياق،ا كردن، تحريك( انرژي ؛)اجتماعي نفس به اعتماد ،سازيتوانمند

 از تركيبي( خطر به گرايش ؛)تعهد و استقامت كوشي،سخت انگيزه،

 ؛)شده محاسبه هايريسك گرفتن در نظر توانايي و ريسك تحمل
 مجموع در مهارت 5 . اين)تعهد بسيج توانايي و اندازچشم( رهبري

 درتق نمود. بيشترينتبيين مي را هاداده كل واريانسدرصد)  24,48(

 تبيين قدرت كمترين و )صددر 7,81( رهبري مهارت به مربوط تبيين

  .بوددرصد)  1,93(خودكارآمدي مهارت به مربوط
 توسعه براي الزم هايفرصت هادانشكده :گيرينتيجهبحث و 

 در صحيح هايگذاريسياست دارند. با را جوانان نوآوري يهامهارت

 مودن تقويت را شده شناخته اصلي مهارت پنج توانميآموزشي،  محيط

  داد.  توسعه و
  
 

 
 ارتباطي مهارت ،ايحرفه منش و اخالق آموزش

  
  

 بر يگرتيروا به شيوه اخالق اصول يمجاز آموزش تأثير

 ژهيو مراقبت پرستاران ياخالق تيحساس
، زديدانشگاه ع. پ.  - يموبر داهللا، يزديدانشگاه ع. پ.  - جوفضل الهام
 زديدانشگاه ع. پ.  - يانيرينص جهيخد

 اخالقي گيريتصميم يندافر در گام اولين اخالقي حساسيت مقدمه:

 زشآمو پرستاران، اخالقي حساسيت ارتقاء . جهتباشدمي پرستاران

 بحث مورد هنوز آموزشي مناسب شيوه كارگيريبه و اخالقي مفاهيم

 به اخالقي اصول مجازي آموزش تأثير تعيين هدف با مطالعه است. اين
 ويژه هايمراقبت پرستاران اخالقي حساسيت بر گريروايت شيوه

  است.  گرفته صورت
 روهگ دو با تجربي نيمه ايمداخله نوع از مطالعه در اين اجرا: روش

 يهابخش در شاغل پرستاران از نفر  60 روي بر كنترل و آزمون
 تگرفتند. جه قرار بررسي مورد بيمارستان دو در ويژه هايمراقبت
 طريق از گريروايت به شيوه اخالقي اصول آموزشي برنامه آزمون گروه

 پرسشنامه و دموگرافيك اطالعات شد. پرسشنامه اجرا مجازي فضاي

 افزارنرم با اطالعاتشد.  تكميل نوبت سه در اخالقي حساسيت

SPSS18 گرديد. تحليل و تجزيه  
 آزمون گروه پرستاران اخالقي حساسيت نمره داد نشان هايافته :هايافته

 تفاوت كه ودب 60,60±7,76 كنترل گروهو  61,53±9,24 مطالعه از قبل

 گروه اول آزمونپس در مداخله از بعد ) اماP<05/0( نداشت يدارمعني
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 تفاوت كه دبو 60,83±8,07 كنترل گروه و  77,50±6,05 آزمون

 گروه بين دوم آزمونپس در . همچنين;P&lt)0,05( داشت يدارمعني

 زمون. آ;P&lt)0,05( داشت وجود يدارمعني تفاوت كنترل و آزمون

 آزمون گروه در اخالقي حساسيت نمرات بين تكراري هاياندازه آماري

 مشاهده دارمعني تفاوت كنترل گروه در اما داد نشان يدارمعني تفاوت

  .نشد
 دو رانپرستا اخالقي حساسيت هايافته بر اساس :گيرينتيجهبحث و 

 بهبود آزمون گروه مداخله از بعد اما بود، متوسط مطالعه ابتداي در گروه

 اينكه به توجه بود. با متوسط كماكان كنترل گروه اما داشته ايتوجه قابل

 مجازي آموزش از استفاده است، استوار اخالق پايه بر پرستاري حرفه

 در ريشه كه هاييداستان از استفاده و گريروايت آموزشي برنامه ارائه و

 .گرددميتوصيه  دارد پرستاران روزانه مواجهات

  
  

 از پايه علوم مقطع يعموم پزشكي دانشجويان درك نييتب

  راييگحرفه
دانشگاه ع. پ.  - جمالزاده ديسع، رازيدانشگاه ع. پ. ش - يصفار زهرا
دانشگاه ع.  - بذرافكن ليال، رازيدانشگاه ع. پ. ش - يجالل ونيكتا، رازيش

 رازيپ. ش

 با مأتو رفتار و درست قضاوت مهارت، بر اساس راييگحرفه مقدمه:

 ست،ا ديده آموزش درست صورت به شغلي انجام براي كه فردي احترام

 بر اساس نه علمي ايحرفه اخالقيات هايمنش و ها. ارزششودميبيان 

 در زادرون انتشار و شيوع الگوي با بلكه ؛باال از سازيفرهنگ الگوي

 هادانشگاه ايحرفه نهادهاي سوي از خودجوش هايفعاليت بستر

 نيز و اخالقي هايپرسش و مسائل به اييگرايحرفهيابد. مي توسعه

 پزشكي حرفه مانند ايحرفه نظام يك اخالقي هايارزش و اصول

 هايفعاليت حيطه در هاايحرفه ارادي افعال بر ناظر و پردازدمي

 علوم يهادانشگاه هايمسئوليت ازجملهاست.  خودشان ايحرفه

 از پس كه است درماني پرسنل و پزشكان تربيت و تعليم پزشكي

 اصول به پايبندي و خود ايحرفه وظايف انجام با بتوانند آموختگيدانش

 عهجام سالمت ارتقاء راه در كنندميايجاد ها هحرف اين كه مشخصي

 مطالعه چندين طي در راييگحرفه مؤثر بررسي كنند. اهميت تالش

 شناخت در شكست دهدمينشان  كه است گرفته قرار بررسي مورد

 در نقص وجود همچنين و دارد وجود دانشجويان ميان در راييگحرفه

 در ضعيف عملكرد موجب بالين از قبل دوران در راييگحرفه شناخت

 ازشير پزشكي علوم دانشگاه در به اينكه . نظرشودميبالين  دوران

 آموزش با ورود بدو در عمومي ي پزشكيدانشجويان دوره آموزش

 چگونگي و ايحرفه اخالق از آنها ادراك ،شودميآغاز  پايه علوم

 درك تبيين هدف با مطالعه است. اين مهم بسيار ادراك اين گيريشكل

 دانشگاه در راييگحرفه از پايه علوم مقطع عمومي پزشكي دانشجويان

  است.  شده اجرا و طراحي شيراز پزشكي علوم

 پديدارشناسي رويكرد با و كيفي مطالعه يك مطالعه اين اجرا: روش

 در پزشكي دانشجوي 11 را پژوهش در اين كنندگانمشاركت و بوده

 رنف 4 و شيراز پزشكي علوم دانشگاه پزشكي، پايه دانشكده علوم مقطع
 در كه دانشگاه در شاغل كاركنان از نفر 4 و پايه علوم مقطع اساتيد از

 انجام طي در دادند. همچنين تشكيل كنند،خدمت مي پزشكي دانشكده

 با علمي هيأت اعضاي ،گيرينمونه كه بود اينبر سعي مطالعه

 مرد و زن جنس از پايه علوم مقطع يهاگروه در مختلف هايتخصص

 و مختلف هايورودي از دانشجويان از گيرينمونه همچنين و باشد
 .يافت ادامه هاداده اشباع تا و گرفت صورت متفاوت يهاتوانمندي

 تلفني تماس طي مصاحبه در شركت جهت اساتيد از مصاحبه انجام براي

 يهماهنگ با دانشكده در نيز دانشجويان با مصاحبه و آمد عمل به دعوت
 وسيع و باز قتحقي سؤال يك با معموالً هاداده آوريجمعشد.  انجام قبلي

 اسخپ سؤال، هر به خودشان كلمات با كنندگانمشاركت و شده آغاز

 احساسات يا و افكار ها،ديدگاه ذهني، پاسخ مبين هاداده دادند. بنابراين،

 نيمه يهاهمصاحب از حاصل يهادادهاست.  تحقيق در كنندگانمشاركت

 لسا در شيراز پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشكده يافته، در ساختار
 عرفي محتواي گرديد. تحليل تحليل عرفي محتوا تحليل روش با 2017

 دهپدي يك شرح آن هدف كه رودمي كاربه مطالعاتي طرحي در معموالً

 بنابراين يابند؛مي ظهور هاداده از هامقوله ءاستقرا طريق از است. بنابراين

 عنام تداعي طريق از و هامصاحبه طريق از شده آوريجمع اطالعات

 آنها خواندن با هاداده تحليل كه صورت گرفتند. به اين قرار تحليل مورد

   .يدآ دستبه آنها دربارة كامل دركي تا شد آغاز مكرر صورت به
 ،كنندگانمشاركت عميق و غني هايتوصيف تحليل و تجزيه از :هايافته
 و سازيخالصه مرور بار چند از پس شد. كدها استخراج اوليه كد 320

 رد آنها ميان از و شدند تبديل زيرطبقه 16 به تناسب و تشابه بر اساس
 واملع" عنوان تحت محوري و اصلي درون مايه يا تم 4 نهايت

 آموزش رشته يهاچالش"، "يپزشك رشته سمت به دهنده دانشجوسوق

و  "هحرف به نسبت دانشجو نگرش تغيير "،"پايه علوم در پزشكي
گرديد.  استخراج "راييگحرفه در موجود وضعيت راهكارهاي ارتقاء"

 علوم طعمق در پژوهش، آموزش اين يهايافته طبق :گيرينتيجه و بحث

 وفقيتيم اجرا در است نتوانسته موجود زمينه و اساتيد درسي برنامه پايه،

 جاربت بيان به كه باشد داشته دانشجويان در ايحرفه نگرش ارتقاء در

 برنامه تأثير مطالعه است. اين گرفته امن "شنگر ييرتغ" كنندگانمشاركت

 قاخال از دانشجويان ادراك بر را فرهنگ و پنهان درسي برنامه درسي،
 رزيابيا و تدريس هنگام در بايد پزشكي . مربياندهدمينشان  ايحرفه

 فعلي درسي مهبرنا باشند. بنابراين تأثيراتي چنين ي، متوجهگرايحرفه

 بودن ايحرفه بر متمركز تا گيرد قرار بازنگري و بررسي مورد بايد

 مشاركت هبلك اخالقي يهاشيوه تنها نه سبب به شايستگي يك عنوانبه

 نبالد به بايد يندهآ يهاپژوهششود.  استفاده ،ايحرفه مقررات در

  باشند.  پزشكي ايحرفه ادراك در فرهنگي يهاتفاوت داليل كشف
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 ،پايه علوم مقطع عمومي، پزشكي دانشجويان كلمات كليدي:
   راييگحرفه

  
  

 يهاچالش در خصوص يدندانپزشك انيدانشجو دگاهيد
 يدندانپزشك حوزه در ياخالق

دانشگاه  - نژادقيال ميمحمدكر، اسوجيدانشگاه ع. پ.  - ييرضا الهبيحب
 يليزهرا اسماع، اسوجيدانشگاه ع. پ.  - يبهرام پورفاضل، اسوجيع. پ. 

 دانشگاه ع. پ. ياسوج - موسوي اسداله، اسوجيدانشگاه ع. پ.  -

 رعايت بحث ايحرفه هر در توجه مورد نكات ينترمهم از يكي :مقدمه

 نيدرو هنجارهاي كنندهمنعكس ايحرفه اخالقاست.  ايحرفه اخالق

. باشدميحرفه  آن در درگير افراد اخالقي تعهد احساس و حرفه
 زا مستثني پزشكي علوم هايهزيرشاخ از يكي عنوانبه دندانپزشكي

 در ايحرفه اخالق يهاچالش نيست. تاكنون ايحرفه اخالق رعايت

 بررسي پژوهش انجام اين  از است. هدف نگرديده تببين دندانپزشكي
 دندان حرفه در اخالقي يهاچالش در خصوصدانشجويان  ديدگاه

  است. پزشكي
 گرفت. نوع انجام مقطعي و كيفي به شيوه موردنظر مطالعه اجرا: روش

 گيرينمونهبود.  كيفي محتواي تحليل روش استفاده مورد كيفي مطالعه

 انجام 5 منطقه كالن دندانپزشكي دانشجويان بين از هدفمند صورت به

 نيمه صورت-به مصاحبه اطالعات آوريجمع روش .گرفت

 طول به هدقيق 60 تا 30 زمان طي هامصاحبه از كدام بود. هر ساختاريافته

 ضبط شوندگانمصاحبه صداي صدا، ضبط دستگاه كمك انجاميد. به

 افزارنرم توسط هامصاحبه تحليل .شد پياده بالفاصله و گرديد

MAXQDA10  شد.   
 89/57( نفر 33 كه بودند نفر 57 شوندهمصاحبه افراد تعداد :هايافته

 كه شد استخراج كد 1397 تعداد مجموع در .بودند زن آنها از )درصد

 سيستم دانشجويان، اساتيد، اخالقي يهاچالش اصلي طبقه چهار در

 آموزشي اخالقي يهاچالش فرعي طبقه يازده و بيماران و دانشكده

 4 داراي( استاد پژوهشي )؛كد 780 فرعي، زيرطبقه 5 داراي( استاد
 و فرعي بقهطزير 2 داراي( استاد خدمات ارائه )؛كد 98 فرعي، زيرطبقه

)؛ كد 59 و فرعي زيرطبقه 2 داراي( دانشجويان آموزشي)؛ كد 46
 خدمت ارائه )؛كد 18 و فرعي بقهطزير 3 داراي( دانشجويان پژوهشي

 آموزش سيستم )؛كد 235 و فرعي زيرطبقه 3 داراي( دانشجويان

 دانشكده پژوهش سيستم )؛كد 87 و فرعي زيرطبقه 3 داراي( دانشكده
 1 داراي( دانشكده خدمات ارائه )؛كد 13 و فرعي زيرطبقه 2 داراي(

 37 و فرعي زيرطبقه 2 داراي( بخش كاركنان )؛كد 19 و فرعي زيرطبقه

   .قرارگرفتند )كد 4 داراي( دانشجويان با رفتار در بيمار و )كد
 آموزش، حوزه در بسياري اخالقي يهاچالش :گيرينتيجه و بحث

 دارد وجود دانشجويان ديدگاه از دندانپزشكي خدمات ارائه و پژوهش

 اساتيد، دانشكده، مسئولين توسط تدابيري آنها رفع براي بايستكه مي

 يهاپژوهش در گرددميشود. پيشنهاد  برداشته بيماران و دانشجويان
 كدهاي و گيرند قرار بررسي مورد هاچالش اين رفع راهكارهاي يندهآ

 گردد.  تدوين خصوص در اين مناسب اخالقي

   
 

 بر يتأمل فيتكال بر يمبتن يوهايسنار يريكارگهب تأثير

  يپرستار انيدانشجو ايحرفه رفتار و ياخالق تيحساس
 - يباقر ميمر، دانشگاه ع. پ. اصفهان - يمحمد اكرمي، ميكر شهناز

 دانشگاه ع. پ. اصفهان

 نسبت بايد پرستاري حرفه در صحيح تصميمات اتخاذ منظور به  :مقدمه

 باشد. حساسيت داشته وجود كافي حساسيت اخالقي موضوعات به

 مناسب دهيپاسخ امكان و بوده بيماران نيازهاي تفسير ساززمينه اخالقي

 نيز ايحرفه رفتار توسعه ديگر سوي . ازكندميفراهم  را پرستار توسط

 زمينه . در اينباشدميپرستاري  شدن ايحرفه در اساسي هايبنيان از

 وزشآم دانشجويان اخالقي حساسيت و ايحرفه رفتار بر گذار عوامل از

 ساسيا راهبردهاي از . يكيباشدميدرسي  برنامه در آن كارگيريهب و

 از استفاده باليني هايواقعيت با دانشجويان سازيمواجهه منظور به

 رويكرد كه باشدميپرستاري  آموزش در موردي مطالعه و سناريوها

 يكديگر با را خود نظرات فراگيران آن طي كه است مسئله حل بر مبتني

 يكديگر نظرات نقد و ارزشيابي به سپس و گذاشته ميان در گرتسهيل و
 در گيريياد تكاليف از نوعي عنوانبه تأملي نوشتارهاي پردازند.مي

 وسعهت به منجر كه باشدمياستفاده  مورد پرستاري دانشجويان آموزش

اتفاقاتي  و احساسات مورد در هدفمند و عميق تفكر تأملي، تفكر
 توسعه براي ايزمينه و دهدميرخ  باليني تجارب اسطهوبه كه شودمي

 يهاروش كارگيريهب ضرورت به توجه . باكندميفراهم  ايحرفه
 مطالعه آن، اثربخش آموزش جهت پرستاري اخالق آموزش در نوآورانه

 نوشتارهاي بر اساس تأملي سناريوهاي تأثير بررسي هدف با حاضر

 رفتار و اخالقي حساسيت بر دانشجويان تجارب از شده كسب تأملي

  شد.  انجام پرستاري دانشجويان ايحرفه
 -آزمونپيش تجربي نيمه مطالعه يك پژوهش اين اجرا: روش
 ورودي پرستاري دانشجويان كليه آن در كه بود گروهي تك آزمونپس

 داشتند. در اين شركت دسترس در روش به نفر، 44 ، شامل96 سال

 اول، جلسه در اخالق، درسي واحد كالس در شروع با زمانهم مطالعه

 آشنا دوره تكاليف و آموزش نحوه اهداف، دوره، طرح با دانشجويان

 تكاليف عنوانبه دانشجويان تأملي نوشتارهاي مورد شش شدند. حداقل

 تجارب از مورد دو حداقل مبناي بر جلسه هر در و آوريجمع يادگيري

 پرستاري اخالق تئوري كالس در تأملي مدل از استفاده با دانشجويان

 بر اساس سناريوها بر مبتني آموزش جلسه هر زمان شد. مدت ارائه

 بوسيله سؤاالت آموزشي بود. جلسات دقيقه 90 دانشجويان تجارب

 اخالق آموزش جلسات اجراي از گرديد. قبل هدايت تأملي نشانگر

 از دانشجويان اخالقي حساسيت ميزان سنجش منظور به و پرستاري
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 رفتار سنجش منظور به و )2006( لوتزن اخالقي حساسيت پرسشنامه

 و شد استفادهGoze  دانشجويان ايحرفه رفتار پرسشنامه از ايحرفه
 دانشجويان توسط هاپرسشنامه مجددا مداخله، دوره هر پايان از پس

 انجام  SPSS18 افزارنرم از استفاده با هاداده تحليل سپس گرديد، تكميل

   .شد
 خانم نفر 22 و آقا كنندگانشركت از نفر 22 مطالعه در اين :هايافته

دند. بو خوابگاهي غير نفر 11 و ساكن خوابگاه در آنان از نفر 32. بودند
 ،ايحرفه رفتار و اخالقي حساسيت نمره ميانگين تفاوت بررسي در

 بود، توجه مورد بعد دو هر در مداخله انجام از بعد نمره ميانگين افزايش

 حساسيت بين مطالعه در اين). P<001/0( نبود دارمعني اختالف اين اما

 وجود يدارمعني مثبت رابطه آموزش از قبل ايحرفه رفتار و اخالقي

 ساسيتح بين نيز آموزش از بعد همچنين). P-value=0,007( داشت

 داشت وجود يدارمعني مثبت رابطه ايحرفه رفتار و اخالقي
)0,001=P-value .(مقدار از آموزش از بعد همبستگي اين ميزان 

   .است بيشتر آموزش از قبل همبستگي
 بين معناداري مثبت همبستگي مطالعه در اين :گيرينتيجه و بحث

 داشت وجود مداخله از بعد و قبل ايحرفه رفتار و اخالقي حساسيت

 عنوانبه اخالقي موقعيت تفسير و آگاهي تأثير گوياي بتواند شايد كه

اشد. ب دانشجويان ايحرفه رفتار توسعه بر اخالقي حساسيت براي مبنايي
 رب شده انجام مداخله كارگيريهب تأثير نشدن معنادار رغمعلي همچنين

 دو ره در نمره ميانگين افزايش اما ،ايحرفه رفتار و اخالقي حساسيت

 به نياز يگويا بتواند شايد كه شودميمشاهده  مداخله انجام از بعد مورد

 سناريوهاي با آموزشي جلسات برگزاري جهت بيشتري زمان مدت

 العهمط باشد. اين نمونه حجم افزايش يا و باشد تأملي تكاليف بر مبتني

 در را دانشجويان واقعي تجارب بر مبتني اخالقي موضوعات به توجه

 و پرستاري مدرسان به را ايحرفه رفتار و اخالق درسي واحد آموزش
 . كندميپيشنهاد  آموزشي ريزانبرنامه

   
 

  يپزشك علوم دانشگاه انيدانشجو يكالس رفتار نديفرا نييتب
، دانشگاه ع. پ. فسا - يمراد گانه، يدانشگاه ع. پ. فسا - جوكار زهرا
 - يعبدالله عباسي، ميكر شهناز، دانشگاه ع. پ. فسا - يدهقان سمانه

 دانشگاه ع. پ. فسا - يدونيفر اليژ، دانشگاه ع. پ. فسا

 استاد و دانشجو از است اي متشكلمجموعه درس كالس يك مقدمه:

 ايمجموعه يكديگر كنار در كه متفاوت هايويژگي با كالس فضاي و

 ناسيشجامعه و مديريت حيطه در مطالعات .دهندمي تشكيل را كارآمد

 نحوه و بوده جريان در گوناگوني تعامالت هاگروه در كه دهدمي نشان

 يك عنوانبه نيز درس كالس؛ است مهم بسيار گروه اعضاي ميان تعامل

 داراي كه شودميگرفته  در نظر گوناگون تعامالت داراي و پيچيده گروه

 و زماني به موقعيت توجه با كه باشدميگفتارها  و رفتار از ايمجموعه
است  معتقد پارسونسون. نيس ثابتي و خصوصيت كندميتغيير  مكاني

 استرس ايجاد در سزاييهب تأثير دتوانميكالس  در رفتهگرفتارهاي شكل

 به كالس در همتايان رفتار طرفي از باشد، داشته اساتيد و دانشجويان در

عادات  دانشجويان شود باعث است ممكن حتي كه دارد اهميت قدري
 زيادي مطالعات در .يابند وفق كالس محيط با تا داده تغيير را خود

 مطالعات از اين بسياري .است گرفته قرار بررسي مورد كالسي فرهنگ

 دانشگاه در دانشجويان رودمي توقع اينكه وجود با كه است آن بيانگر

ديده  دانشجويان رفتارهاي در هاييناهنجاري هم هنوز باشد قوانين تابع
 در كه است هاييانسان پرورش تربيت، و تعليم اصلي هدف .شودمي

 رفتاري و ذهني سالمت داراي و بوده انرژي پر و شاد دانش، كسب كنار

 بستر به پيشرفت و شايستگي كسب آموزش، اهداف تحقق. باشند

 رفتارهاي كالس يك در موجود رفتارهاي كه هنگامي دارد، نياز مناسب

 اين غير در ابديمي تحقق خوبي به نيز موزشآ اهداف باشد ايپسنديده

 بر رام اين و گرددميايجاد  اختالل يادگيري ياددهي در فرايند صورت
 نظام در كار خطير وظيفه كه پزشكي علوم دانشجويان شغلي يندهآ

 عملكرد همچنين بر دارند، عهده بر را جامعه به خدمت ارائه و سالمت

 رفتارهاي اهميت بررسي به توجه است. لذا با مؤثر نيز اساتيد ايحرفه

 تا شديم آن بر شودميتجربه  دانشجويان توسط كه گونههمان كالسي

 انجام را فسا پزشكي علوم دانشجويان كالسي رفتارهاي تبيين پژوهش

  م.دهي
 ردرويك از استفاده با كه است كيفي مطالعه يك مطالعه اين اجرا: روش

پذيرفت.  انجام 1398 لغايت 1396 تحصيلي سال در يئمبنا نظريه
 مبتني گيرينمونه روش به فسا پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان

 يهاداده به توجه با و تدريج به قرارگرفتند؛ مطالعه مورد ،برهدف
 هدف بر مبتني گيرينمونه روند ظهور، حال در نظريه و آمده دستبه

 اصلي حاصل گرديد. منبع اشباع و شدتبديل نظري گيرينمونه به

 روش از بود. ساختارمند نيمه عميق يهامصاحبه هاداده آوريجمع

 با حبهمصا 21 نهايت شد. در استفاده هاداده تحليل براي مداوم مقايسه

 كوربين-روساشت رويكرد بر اساس هادادهشد.  انجام كنندگانمشاركت

   .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد 2006
 دانشجويان كالسي رفتار كه بود آن بيانگر مطالعه نتايج اين :هايافته

 و است پويا و پيچيده تعاملي، فرايندي فسا پزشكي علوم دانشگاه
 بر فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، خانوادگي، فردي، متفاوت هايجنبه

 مراحل مبين كه بود اصلي طبقه سه هاداده تحليل مؤثرند. حاصل آن

 از گريز و پذيرش موقعيت، بود. تحليل دانشجويان كالسي رفتار

 بر مؤثر بودند. عوامل مذكور طبقه سه تحصيلي، روند و ،يادگيري

 يادگيري، از گريز و پذيرش كالسي، رفتار فرايند زمينه رفتار، گيريشكل

 كالسي رفتار يندافر پيامد تحصيلي، روند و پيوستار فرايند اين راهبرد

 گرفته در نظر مركزي طبقه عنوانبه مطلوب آموزش به دستيابي كه بود

 كه است هاييپرسش و هاتحليل موقعيت شامل تحليل طبقه .شد

 و قوانين كالس، استاد، مورد در كالس تشكيل بدو در يا دانشجو قبل
 پذيرش . طبقهكندميانتخاب  را خود راهبرد و داده انجام ارزشيابي نحوه
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 ياددهي فرايند در دانشجو كه رفتارهايي است شامل يادگيري از گريز يا

 و مطلوب دانشجو براي كالس چنانچه ،دهدمي انجام كالسي يادگيري
 يادگيري پذيرش رفتارهاي دانشجو باشد، تعاملي استاد تدريس روش

 پيشرفت شامل تحصيلي، روند پيوستار بالعكس. طبقه و دهدمي نشان را

 رواني پيامدهاي و شغلي يندهآ بر مهمي تأثير كه است تحصيلي افت و

  خواهدداشت.  بر در را تحصيلي افت و پيشرفت از ناشي
 ،حقيقت از اين برآمده كالسي رفتار فرايند تدوين :گيرينتيجه و بحث

 ارائه در و است داشته پي در را دانشجويان كالسي رفتار شناخت

 و هانياز بر مبتني مؤثر و ساختارمند مداخالت انجام و رفتاري الگوهاي
 از ناشي مشكالت كردن برطرف منظور به دانشجويان انتظارات

در  )آن با مرتبط پيامدهاي و تأثيرگذار علل از ناشي(  كالسي رفتارهاي
 رفتارهاي شناسايي همچنين .داشت خواهد كاربرد قابليت يندهآ

 داساتي و آموزشي مسئولين هايگيريتصميم در يادگيري برندهپيش
 خواهد قرار استفاده مورد دانشجويان تحصيلي پيشرفت و ءارتقا جهت

  .گرفت
  
  

 انيدانشجو در يارتباط يهامهارت با يجانيه هوش ارتباط

 همدان يپزشك علوم دانشگاه در هيپا علوم مقطع يپزشك
دانشگاه ع. پ.  - يميرح فاطمه، دانشگاه ع. پ. همدان - پوريعل سارا

دانشگاه  - خانلرزاده الهام، دانشگاه ع. پ. همدان - يمنصور نيرام، همدان
 ع. پ. همدان

 و معاني اطالعات، آن در كه است دوطرفه تعامل يك ارتباط مقدمه:
 اطيارتب مؤثر . ارتباطشوندمي منتقل افراد بين احساسات و عواطف

ود. ش لقمنت گيرنده دهنده وپيام بين درست صورت به پيام كه است
 و عواطف بيان جهت در كنندهكمك رفتارهايي ارتباطي يهامهارت

 ارتباطي يهامهارت. باشندمي فردي بين اهداف به رسيدن و هانيازمندي

 و ايحرفه عملكرد جهت پزشكان نياز مورد يهاتوانمندي ازجمله
 نشان هك عواملي ازجمله .باشندمي پزشك نقش ايفاي در مناسب باليني

 ميزان باشد تبطمر افراد در يطارتبا هامهارت ميزان با دتوانميشده  داده

 از ايمجموعه هيجاني . هوشباشدمي افراد در هيجاني هوش

كمك  فرد به كه است پيوسته هم به هيجاني و شناختي يهاييتوانا
 كه هايياحساس از هاهيجان دقيق بيان و ارزيابي دريافت، با تا كندمي

 و افكار ميان توازن برقراري با و يابد آگاهي كنندمي تسهيل را افكار
 هداشت مسئوالنه رفتاري و عاقالنه هايگيريتصميم خود هايهيجان
 با انيهيج هوش و ارتباطي يهامهارت فاكتور دو كه جاآن از . لذاباشد

 داشته سزاييهب تأثير ندتوانمي درمان كادر اخالقي و ايحرفه عملكرد

 منديبهره وضعيت بررسي به كه شديم آن بر مطالعه در اين باشند

 و همدان پزشكي علوم دانشگاه پايه علوم مقطع در پزشكي دانشجويان
 كديگري با عامل دو اين ارتباط و ارتباطي يهامهارت و هيجاني هوش از

   .بپردازيم محيطي عوامل برخي و

 دادتع بود، تحليلي توصيفي نوع از كه مقطعي مطالعه در اين اجرا: روش

 تحصيلي سالنيم 4 در تحصيل حال در پزشكي دانشجويان از نفر 114

 صورت به همدان پزشكي علوم دانشگاه در پايه علوم مقطع در مختلف

 هنمر بررسي شدند. براي مطالعه وارد تصادفي ايخوشه گيرينمونه
 سال در كه شد استفاده گلمن هيجاني هوش پرسشنامه از هيجاني هوش

 براي كرونباخ آلفاي و شده ترجمه فارسي به منصوري توسط 1381

 پنج سؤال  33 پرسشنامه داراي شد. اين گزارش 85/0 آن فارسي نسخه

 اهي،خودآگ خودانگيختگي، يهاحيطه شامل كه باشدمي ايگزينه

 نآ نهايي نمره بازه و است اجتماعي يهامهارت و همدلي خودتنظيمي،
 يهامهارت ميزان بررسي . برايباشدمي 165 حداكثر تا 33از حداقل
 در چاري حسين توسط كه شد استفاده دامكوئين پرسشنامه از ارتباطي

 گزارش 71/0 آن كرونباخ آلفاي و شده ترجمه فارسي به 1384 سال

 پنج ليكرت صورت به گويه 34 شامل پرسشنامه اين. است شده

 كنترل ،پيام ارسال و دريافت يهاحيطه شامل كه باشدمي ايگزينه

 مأتو ارتباط و ارتباط فرايند به نسبت بينش دادن، گوش مهارت عاطفي،
 .باشدمي 170 تا 34 از آن در كسب قابل نمره بازه كه باشدمي قاطعيت با

 ساختهمحقق پرسشنامه توسط نيز دانشجويان دموگرافيك اطالعات

 و SPSS22 افزارنرم توسط هاداده آوريجمع از شد. پس استخراج
 گرديدند. تحليل خطي رگرسيون و پيرسون همبستگي آماري يهاآزمون
 از پس( پرسشنامه 109 از حاصل اطالعات مطالعه در اين :هايافته

 تجزيه مورد )بودند شده پر اشتباه يا ناقص طوربه كه پرسشنامه 5 حذف

 پسر كنندگانشركتنفر از  62 كه داد نشان گرفت. نتايج قرار تحليل و
بودند. ) ٪1/43( دختر كنندگانشركت از نفر 47 و )9/56٪(

ود. ب سال 20,62±2,41 كنندگانشركت سن معيار انحراف±ميانگين
 ژوهشپ در اين كنندگانشركت هيجاني هوش ميزان كلي نمره ميانگين

 در ارتباطي يهامهارت كلي نمره آمد. ميانگين دستبه 6,18±99,82

 بين رتباطا بررسي آمد. در دستبه 109,14±8,01 نيز كنندگانشركت

 پيرسون همبستگي آزمون نتايج ارتباطي يهامهارت و هيجاني هوش

 ين). ب=03/0p= ،21/0r( بود معنادار و مستقيم ارتباط هندهدنشان

 ردعملك وضعيت از شاخصي عنوانبه دانشجويان درسي معدل ميانگين

، =24/0p( نشد مشاهده معناداري ارتباط هيجاني هوش نمره و تحصيلي
11/0r= 04/0( بود معنادار ارتباط يهامهارت و معدل بين رابطه) اماp= ،
27/0r= .(و سن معيارهاي با ارتباطي يهامهارت و هيجاني هوش نمره 

 نگرديد مشاهده معناداري ارتباط زندگي محل و هلأت وضعيت و جنس

)05/0>P.(  
 مطلوب چندان نه وضعيت هندهدنشان مطالعه ينا :گيرينتيجه و بحث

 يهامهارت از پايه علوم مقطع پزشكي دانشجويان مندبهره ميزان
 به توجه بود. با پزشكان نياز مورد و مؤثر مهارت يك عنوانبه ارتباطي

ارتباطي  يهامهارت و هيجاني هوش ميزان بين هشدمشاهده همبستگي
 راستاي در آموزشي مداخالت طراحي رسدمي نظر به مطالعه در اين
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 يهاتوانمندي افزايش در ارتباطي يهامهارت و هيجاني هوش ارتقاء
 باشد.  مؤثر آينده پزشكان باليني

  
 PSIQ پرسشنامه يفارس ترجمه ييايپا و ييروا نييتع

 ايحرفه تيشخص گيريشكل سنجش يابيارز يبرا يابزار

 يپزشك علوم دانشگاه ينيبال مقطع يپزشك انيدانشجو در
 1398 سال در رازيش

دانشگاه  - يساالر نايم، اتيح اصغريعل، رازيدانشگاه ع. پ. ش - ينيام ترايم
دانشگاه  - يموسو مهسا، رازيدانشگاه ع. پ. ش - كاركن نويم، رازيع. پ. ش
 رازيع. پ. ش

 تعهدات و هامسئوليت پذيرش براي ايحرفه شخصيت هويت مقدمه:

كار  براي نفس به اعتماد پيشرفت موجب و است حرفه به مربوط
؛ گردديممحسوب  حرفه يك از عضوي عنوانبهفرد  احساس و باشدمي

شد. در با شخصيتي و دموگرافيك ،اجتماعي عوامل از ثرأمت دتوانميپس 
 شده انجام پزشكي رشته در راييگحرفه مورد اندكي در مطالعات ايران

 اهميت از ايحرفه شخصيت گيريشكل ارزيابي ضرورت و ستا

 پايايي و روايي تعيين هدف با حاضر است. مطالعه برخودار سزاييبه

  .است فارسي ترجمه صورت بهPSIQ  پرسشنامه
. باشدميتحليلي  توصيفي مطالعه يك حاضر يمطالعه اجرا: روش
 علوم دانشگاه پزشكي ي بالينيدوره دانشجويان مطالعه ي موردجامعه

 و انتخاب تصادفي صورت به كه باشندمي 1398 سال در شيراز پزشكي
 روايي، نظر از هاداده سپس .شد تكميل آنها توسط PSIQ پرسشنامه

  گرفت.  قرار بررسي مورد مقايسه و تحليل توصيف، پايايي،
 نفر 98 ادتعد از اين كه بودند نفر 175 مطالعه دانشجويان مورد :هايافته

 تحصيلي سال نفرات تعداد و بودند مرد )٪44(نفر 77 و زن )56٪(

 حصيليت سال ،نفر 43 با برابر پنجم تحصيلي سال ، نفر 43 با برابر چهارم

 ريببودند. ض نفر 61 با هفتم برابر تحصيلي سال و نفر 28 با برابر ششم

 نپيرسو همبستگي ضريب و ودب 0,87 با برابر پرسشنامه كرونباخ آلفاي
 0.7 باالي پرسشنامه ابعاد بين افتراقي و همگرايي روايي بررسي براي
 زا معناداري صورت به هفتم سال دانشجويان در PSIQ ينمره و دبو

  بود.  باالتر پنجم و چهارم سال دانشجويان
 ي فارسيترجمه آمده دستبه نتايج به توجه با :گيرينتيجه و بحث

 در استفاده براي قبول قابل پايايي و روايي داراي PSIQ پرسشنامه

 در ايحرفه شخصيت بررسي براي پزشكي موزشآ هايمحيط

 تقاار و پيشرفت براي ايحرفه شخصيت. باشدمي پزشكي دانشجويان

 با است مساوي آن گيريشكل عدم و است الزم و ضروري امري فرد

  .حرفه آن در فرد كافي توانايي عدم
  ايحرفه شخصيت ،پايايي ،روايي،  PSIQكلمات كليدي:

  
  
  

  الكترونيكي يادگيري
  

 از استفاده با يروانپزشك اختالالت تظاهرات سازيشبيه

 و دياسات نگرش يبررس و يمجاز تيواقع يفناور
 اختالالت آموزش در آن ياثربخش زانيم بر انيدانشجو

 يپزشك انيدانشجو به يروانپزشك
 - پوراحتشام رضايعلي، ستيدانشگاه ع. پ. بهز - يموسو يالهدبنتدهيس

 رجنديدانشگاه ع. پ. ب - يدكيب زارع ديمج، رجنديدانشگاه ع. پ. ب

 گراييساخت ينظريه از الهام با كه آموزشي ايهسازيشبيه مقدمه:

(Constructivism) در كه است ييهاسبك ازجمله است، يافته توسعه 

 يتاهم به توجه . باشودميتأكيد  آن بر نوين آموزشي يهاسيستم

 آموزش يهامحدوديت و پزشكي دانشجويان به سايكوز عالئم آموزش

 بر مبتني آموزشي محتواي يك توليد حاضر، مطالعه از هدف معمول،

 سازيشبيه سايكوز تجربه اثربخشي ارزيابي و مجازي واقعيت فناوري

 به شيوه آموزش با مقايسه در مجازي واقعيت فناوري بر مبتني شده

   .است بوده پزشكي كارآموزان نگرش و دانش در معمول
 علمي، سناريوهاي نگارش بر مشتمل پروژه طراحي :اجرا روش

 مجازي، واقعيت فناوري با محتوا سازيشبيه آموزشي، هايطراحي

 تجزيه و نتايج آوريجمع ،)پژوهشي مداخله و نظرسنجي( مطالعه انجام

 پرسشنامه يك طراحي شامل نظرسنجي اول بود. مرحله هاداده تحليل و

. 2 موافقم، . بسيار1 شامل( ليكرت ايگزينه 5 مقياس با نظرسنجي
 شامل كه بود )مخالفم . بسيار5 . مخالفم،4 ندارم، . نظري3 موافقم،

 قبلي مطالعات بر اساس آنها استانداردسازي و مرتبط هايمقياس تدوين

 محيط شباهت شد: ميزان تدوين حيطه سه در پرسشنامه سؤاالت بود.

 جانبي، عوارض شدت و انواع عيني، واقعيت محيط با مجازي واقعيت

 اختالالت تظاهرات آموزش در مجازي واقعيت محتواي كارايي ميزان

 بالفاصله و كنندگانمشاركت گروه سه از دوم، مرحله روانپزشكي. در

 مجازي، واقعيت فناوري با شده سازيشبيه سايكوز از آنان تجربه از پس

، پزشكي آموزش خبرگان و .متخصصين1 :گرفت انجام نظرسنجي
 سابقه با اساتيد پزشكي، آموزش توسعه و مطالعات مراكز در فعال اساتيد

 كارشناسي مدرك حداقل دارندگان نيز و مستمر تدريس سال ده از بيش

 علوم دانشگاه بيرجند، پزشكي علوم دانشگاه در پزشكي آموزش ارشد

 جريان در نيز و مجازي پزشكي علوم دانشگاه توانبخشي، و بهزيستي

 ،1398 ارديبهشت -پزشكي آموزش كشوري همايش نوزدهمين
 علوم دانشگاه در باليني روانشناسي و روانپزشكي متخصصين.2

 ،روانپزشكان ساليانه كنگره امين 36 جريان در و توانبخشي و بهزيستي
 گروه رد بيرجند پزشكي علوم يهادانشگاه در پزشكي .دانشجويان3

 عملي دوره گذراندن از قبل كنندگانشركت كليه پزشكي، دانشجويان

 ابتدا و شدند طرح وارد كتبي آگاهانه رضايت اخذ از پس و روانپزشكي

 توهم و هذيان شامل سايكوز، عالئم آموزش نظري جلسه يك در همگي
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- هكردند. ب شركت گرفت، انجام روانپزشكي متخصص استاد توسط كه
 باليني تظاهرات مشاهده از عملي يسابقه هيچ آنان اينكه به نظر عالوه،

 روانپزشكي استاد حضور با آنان همگي نداشتند، روانپزشكي اختالالت

 شركت روانپزشكي اختالالت دچار بيمار يك از باليني مصاحبه در

 فناوري با شده سازيشبيه سايكوز بعد، مرحله در سپس و جستند

 نگرش مقايسه هدف با كار اين. كردند تجربه را مجازي واقعيت

 از يك هر از استفاده به نسبت آنان پذيرش ميزان و پزشكي دانشجويان

 انجامVR)  با شده سازيشبيه سايكوز و باليني مصاحبه( فوق روش دو

 و پزشكي آموزش متخصصين گروه دو در گيرينمونهگرديد. 
 در كنندگانشركت از گيرينمونه روش به روانپزشكي، متخصصين

 17 و پزشكي آموزش متخصص 86 شامل كه گرفت انجام دسترس

 گروه در بودند. اما باليني روانشناسي و روانپزشكي متخصص
 آلفاي ضريب گرفتن در نظر با كوهن، جدول بر اساس دانشجويان،

 72 احتمالي، ريزش ٪10 احتساب با كه شد گرفته در نظر نفر 64 ،0,05

 ،هاداده آوريجمع  از پس درنهايت، شدند. مطالعه وارد گروه هر در نفر
 هم با و آناليز SPSS21 از استفاده با گروه هر در كنندگانشركت ديدگاه

  گرديد.  مقايسه
 استفاده هب نسبت كلي نگرش ،كنندگانشركت گروه سه هر در :هايافته

 اختالالت باليني تظاهرات آموزش در مجازي واقعيت فناوري از

 ٪76 پزشكي، آموزش متخصصين ٪91. بود مطلوب بسيار روانپزشكي،

 كارگيريبه با پزشكي دانشجويان ٪96 و روانپزشكي، متخصصين

د. بودن موافق كامال مجازي واقعيت فناوري بر مبتني آموزشي محتواهاي
 پذيرش ميزان پزشكي، آموزش متخصصين گروه در حالعين در

 متخصصين گروه در و بود ٪79,5 آموزش در شده سازيشبيه سايكوز

 شد. دانشجويان مشاهده ٪68 حد در پذيرش ميزان روانپزشكي،

 از %1,2. دادند نشان را) ٪92( پذيرش ميزان بيشترين پزشكي

 محتواهاي مشاهده تجربه از ناشي گذرا عوارض كنندگانشركت

 از گزارشي ياكنندهشركت هيچ اما نمودند، گزارش را مجازي واقعيت

 كليه از ٪87. نكرد گزارش را تجربه اين متعاقب سايكوز به ابتال

 هبتجر زمان طول از هايبره در حداقل كه داشتند اعتقاد كنندگانشركت
 و شده قطع شاناطراف محيط فيزيكي واقعيت با شانارتباط سايكوز،

 و شده غرق )شده سازيشبيه فضاي( مجازي واقعيت فضاي در كامال
 ٪75 پزشكي، آموزش متخصصين ٪95. اندداشته آن با تعامل به تمايل

 محتواهاي از استفاده پزشكي دانشجويان ٪98 و روانپزشكي متخصصين

 شيآموز روش يك عنوانبه را مجازي واقعيت بر مبتني الكترونيكي

 هتوصي روانپزشكي آموزشي يهابخش در باليني مصاحبه كنار در مكمل
  نمودند.

 انيدانشجو در اريس يريادگي يآمادگ زانيم يبررس

 يروانسنج و زنجان يپزشك علوم دانشگاه يدندانپزشك
 ابزار

دانشگاه ع.  - معتمد مايني، بهشت ديدانشگاه ع. پ. شه - فارمد ياكبر هيسم
 دانشگاه ع. پ. زنجان - انينور نيآذ، زنجانپ. 

 هاينوآوري جديدترين از يكي سيار يادگيري فناوري مقدمه:

 شدر شود. با وارد پزشكي آموزش به تواندميكه  است تكنولوژيكي

 حال در حاضر حال در كه آموزش سنتي يهاروش اطالعات، فناوري

 ديدج نسل آموزشي نيازهاي كردن برآورده به قادر تنهايي به هستند اجرا

 با زد كه نسل و )فناوري هايبرده( ايگرگ نسل شامل دانشجويان

نيستند.  ،شودميگفته  هم فناوري بوميان آنها به و اندشده بزرگ فناوري
 سيار يادگيري اثرگذاري و پذيرش بر كه فردي عوامل ترينمهم از يكي

 و طراحي به منظور روانشناختي نظر است. از آمادگي گذارد،تأثير مي
 استفاده به نسبت انسان رفتار بايد ابتدا سيار يادگيري فناوري مؤثر توسعه

 ادراك با سيار يادگيري يهاسيستم و شود شناخته فناوري آن از

 استفاده از محدودي دانش حاضر حال در باشد. اما متناسب دانشجويان

 ندانشجويا در خصوصا و دارد وجود در ايران سيار يادگيري فناوري از
. است نگرفته صورت ايمطالعه ايحرفه يادگيري هدف با دندانپزشكي

 پايا و روا صورت به كشورمان فرهنگ با مطابق بومي ابزاري همچنين

 ديمش آن بر راستا ندارد. در اين وجود سيار يادگيري آمادگي زمينه در

 دانشجويان در سيار يادگيري آمادگي ميزان تعيين هدف با ايمطالعه

 و 1397-98 سال در زنجان پزشكي علوم دانشگاه دندانپزشكي
  دهيم. ابزار انجام روانسنجي

 355 مجموع از تحليلي -توصيفي يمطالعه در اين :اجرا روش

 تحصيلي سال در زنجان پزشكي علوم دانشگاه دندانپزشكي دانشجوي

 تكميل را پرسشنامه ٪6/78 پاسخ درصد نفر با 279 ،1397-1398

 يادگيري ياستاندارد آمادگ پرسشنامه اطالعات آوريجمع نمودند. ابزار

 موافقم امالك تا مخالفم كامال ايگزينه 5 ليكرت صورت به كه است سيار

از:  عبارتند حيطه 3 در گويه 19 بر مشتمل و است شده طراحي
 خودراهبر يادگيري حيطه و سؤال 7 بينيخوش ،سؤال 7 خودكارآمدي

 ترجمه سپس و شد اخذ پرسشنامه از استفاده مجوز بود. ابتدا سؤال 5

 بخش ود از پرسشنامه گرفت. صورت  forward-backward روش به آن

 تشكيل سيار يادگيري آمادگي بررسي سؤال 19 و دموگرافيك اطالعات

 نفر 10 نظر اعالم با ابزار صوري روايي و محتوايي بود. روايي شده

 بر اساس و الكترونيكي آموزش و پزشكي آموزش رشته در نظرصاحب

 باالي  CVR ميزان سؤال 19 هر براي و گرفت صورت الوشه، معيارهاي

 روايي بررسي نشد. براي حذف يسؤال بنابراين و آمد دستبه 75/0

. شد استفاده تأييدي عاملي تحليل و اكتشافي عاملي تحليل از ايسازه
  .آمد دستبه دروني انسجام تعيين طريق از ابزار پايايي
 برخوردار خوبي دروني انسجام از پرسشنامه داد نشان نتايج :هايافته

 طوربه پرسشنامه ابعاد از يك هر و )943/0: كرونباخ آلفاي( است
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 كرونباخ گذاشتند. آلفاي نمايش به را خوبي دروني انسجام جداگانه

 براي و 890/0 بينيخوش 2 فاكتور ،896/0 خودكارآمدي 1 فاكتور براي

 عاملي تحليل آمد. در دستبه 885/0 خودراهبر يادگيري 3 فاكتور

 كه آمد دستبه 930/0 برابر KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) اكتشافي،

 متغيرها يهمه براي است. اشتراكات گيرينمونه كفايت يدهندهنشان

-تبيين واريانس ميزان دهدمينشان  كه بود متفاوت 825/0 تا 503/0 از

 . نتايجباشدميمناسب  ٪ 1/66 مشترك عوامل توسط هاآيتمي شده

 شامل پيشنهادي عاملي سه مدل تأييدي، و اكتشافي عاملي تحليل

 .كندمي تأييد را خودراهبر يادگيري و بينيخوش خودكارآمدي،
 ،=0315/0SRMR=، 943/0GFI شامل برازش يهاشاخص

933/0CFI=، )086/0-067/0RMSEA= (047/0 و آمد. درصد دستبه 
 از استفاده با آماري تحليل و شد گزارش تسؤاالبه  پاسخ فراواني

  شد. انجام AMOS و SPSS  افزارنرم
 آمادگي يپرسشنامه داد نشان حاضر مطالعه نتايج :گيرينتيجه و بحث

 لذا ؛است برخوردار مناسبي عاملي ساختار از سيار يادگيري

 بيشتر شواهد گرفتن قرار دسترس در تا حاضر مطالعه كنندگانهدايت

 ارسي يادگيري آمادگي ارزيابي به منظور را پرسشنامه اين از استفاده

 دگيآما از دانشجويان عموما داد نشان نتايج . ضمناكنندميتوصيه 

  .هستند برخوردار سيار يادگيري به نسبت مناسبي
 دندانپزشكي، ،آمادگي آموزش، سيار، يادگيري كليدي: لماتك

 .ابزار روانسنجي

  
 

 توسط يمجاز آموزش از استفاده كننده بينيپيش عوامل

 ريمس ليتحل مطالعه كي: يعلم هيأت اعضاء
دانشگاه ع. پ.  - اينفيشر ديحم، دانشگاه ع. پ. مازندران - ينظر هيرق

 مازندران

 ملي توسعه محور عنوانبه ارتباطات و اطالعات فناوري امروزه :مقدمه

 اطالعات رياوفن بر مبتني آموزشي يهانظام و شودميتلقي  كشورها

 پيشرفت كهيطوربهاند. كرده پيدا ايويژه جايگاه بشر آموزش فرايند در

 در يادگيري و آموزش زمينه در زيادي تغييرات باعث بخش در اين

 ازجمله مجازي و آموزش است گرديده دنيا آموزشي مراكز سطح

 كارگيريهب . جهتشودميشمرده  دانشجويان علمي ءارتقا راهبردهاي
 شود متحول پزشكي علوم يهادانشگاه سازماني ساختار بايد نظام، اين

 استانداردهاي تدوين قوي، هايزيرساخت ايجاد چون شرايطي و

 سازيفرهنگ دانشجويان، و آموزشگران ارزيابي براي الزم آموزشي

 و گذاريسرمايه آموزش، امر در جامعه فرهنگي نگرش تغيير و مناسب
 از ياآ اما؛ شود فراهم زمينه در اين خصوصي بخش و دولت مشاركت

 آموزش امر در فناوري اين كنندگاناستفاده كه علمي هيأت اعضاء نظر

 يهادانشگاه در استراتژي اين موفق اجراي بر كليدي عوامل چه هستند،
 از استفاده ميزان كنندهبينيپيش تواندميو  مؤثرند پزشكي علوم

 گردند؟ براي هادانشگاه اين سطح در الكترونيك آموزش يهاروش

 عوامل تعيين هدف با حاضر مطالعه به اين سؤال ييپاسخگو

 پزشكي علوم دانشگاه در مجازي آموزش از استفاده كنندهبينيپيش

   .است شده انجام مسير تحليل طريق از مازندران
 85 آن در كه است كنندهگوييپيش مطالعه يك مطالعه، اين روش اجرا:

 ار خود نظر مازندران، پزشكي علوم دانشگاه علمي هيأت اعضاء از نفر
 ميزان الكترونيك، آموزش برگزاري براي موجود امكانات در خصوص

 زا استفاده به تمايل نيز و الكترونيك آموزش يهاروش از استفاده
 AMOS افزارنرم از استفاده با هادادهاند. نموده بيان الكترونيك آموزش

   .گرديد آناليز  (Path Analysis)مسير تحليل روش و
 و يآموزش نظام بر حاكم مديريتي نگرشه ك داد نتايج نشان :هايافته

 يهابرنامه "ميانجي طريق از الكترونيك آموزش براي نياز مورد امكانات
 مستقيم غير صورت به "الكترونيك آموزش براي اساتيد سازيتوانمند

الكترونيك  آموزش در آنان "فردي توانمندي "نمره افزايش سبب
 است كمتر آن مستقيم اثر كهحالي در)، 564/0و 405/0( شودمي

 فردي توانمندي درصد 42 تقريبا اساس بر اين ).393/0 و 161/0(

 گرددميتبيين  فوق متغير دو طريق از الكترونيك آموزش در اساتيد
)416/0=2R ،(اثر طريق از توانمندي اين درصد 10 تقريبا كهحالي در 

 كهحالي در. )2R=099/0( است بوده تبيين قابل متغير دو اين مستقيم

 يفرد توانمندي طريق از "الكترونيك آموزش از استفاده ميزان" متغير
 نگرش متغير دو است، بوده تبيين قابل درصد 14 ميزان به اساتيد

 آموزش براي نياز مورد امكانات و آموزشي نظام بر حاكم مديريتي

. اندهداشتن رفتار اين تبيين در نقشي مستقيم صورت به الكترونيك،
 وزشآم از استفاده براي دروس قابليت"متغير كه داد نشان نتايج همچنين

 آموزش از استفاده در علمي هيأت اعضاء تمايل گرچه "الكترونيك

 رفتار تبيين براي ولي) 2R=423/0( است نموده تبيين را الكترونيك

  .است نبوده دارمعني روش اين از استفاده
 يانجيم متغيرهاي نقش اهميت از حاكي هايافته :گيرينتيجهبحث و 
 آموزش براي اساتيد سازيتوانمند يهابرنامه و اساتيد فردي توانمندي

 تمايل داشتن است. پس آموزشي روش اين كارگيريهب در الكترونيك

 و الكترونيك آموزش امكانات وجود الكترونيك، آموزش از استفاده به
 آموزش از استفاده براي دانشگاه يك آموزشي مديريتي مثبت نگرش

 ينا از علمي هيأت اعضاء استفاده ميزان بينيپيش الكترونيك براي

 مؤثر يهاروش برگزاري با كه گرددميپيشنهاد  نيست. لذا كافي روش

 اين كارگيريهب علمي براي هيأت اعضاء فردي توانمندي ،سازيتوانمند

   .يابد افزايش آموزشي مهم استراتژي
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 OPSIMي مجاز تيواقع سازشبيه يتوسعه و يطراح
 به ونيكاسيفيامولس كويف يجراح آموزش ارتقاء منظوربه

  ي پزشك چشم ارانيدست
دانشگاه  - نجات فرهادي، بهشت ديدانشگاه ع. پ. شه - ونيكالنتر معصومه 

ي، دانشگاه يوابستگ بدون - نظر نيعاطفه حسي، بهشت ديع. پ. شه
دانشگاه  - ييايض نيحسي، بهشت ديدانشگاه ع. پ. شه - يجواد يعلمحمد

 نيامي، بهشت ديدانشگاه ع. پ. شه - يضيف سپهري، بهشت ديع. پ. شه
دانشگاه ع. پ.  - ياللهنيع بهرامي، بهشت ديدانشگاه ع. پ. شه- يبيجب
 ديسعي، بهشت ديدانشگاه ع. پ. شه - عيربمحمد نيحسي، بهشت ديشه
 يمرتضي، دريح يمهد محمدي، بهشت ديدانشگاه ع. پ. شه - يميكر

  - پوريحاج محمد،  نشيبهنام ب- يقندهار

 ابلق نابينايي به منجر عامل ترينشايع )كاتاراكتآب مرواريد ( مقدمه:

 اليبا شيوع به توجه با .باشدميتوسعه  حال در كشورهاي در برگشت

 به بيماران به شده هئارا خدمات كيفيت بودن وابسته و مرواريد آب

 صحيح انجام آموزش بنابراين جراحي، نوع اين انجام در جراح مهارت

 يهااولويت از يكي فيكوامولسيفيكاسيون به شيوه مرواريد آب جراحي
 و دانش ارتقا جهت شديم نآ بر است. لذا پزشكي چشم آموزش اصلي
 يداخل نمونه اولين يتوسعه و طراحي به پزشكي چشم دستياران مهارت
  بپردازيم. امولسيفيكاسيون فيكو جراحي مجازي واقعيت سازشبيه
 ميان پل، يك عنوانبه سازيشبيه پزشكي، علوم آموزش در اجرا: روش

 با. كندميعمل  بينانهواقع باليني يتجربه و درس كالس در يادگيري

 انآلم كشور محصول جراحي اين موجود سازشبيه تنها اينكهبه  توجه

 سبب آن خريد و است باال بسيار نآ تعمير و خريداري هزينه و است

 هدانشگا چشم تحقيقات مركز لذا ،شودميكشور  از ارز بيشتر خروج
 صنعتي دانشگاه مهندسي تيم همكاري با بهشتي شهيد پزشكي علوم

 فيكو جراحيسازشبيه دستگاه داخلي نمونه ساخت جهت شريف

 ساخت و كردند. طراحي برگزار را متعددي جلسات امولسيفيكاسيون
 ستگاهيد توليد به منظور مقاومتي اقتصاد تحقق راستاي در سازشبيه اين

 تيم و خارجي هاينمونه به نسبت برابر دقت داراي و صرفهبه مقرون

 نام دستگاه با انجاميد. اين طول به سال سه مدت به قوي پشتيباني

 مدت به دستگاه ،سازشبيه ساخت از شد. پس توليد OPSIM تجاري

 مهر در و بررسي مورد اعتبارسنجي جهت چشم گروه توسط ساليك

  گرفت. قرار چشم گروه تأييد مورد دستگاه 1397
 پكيج دو و پايه افزارسخت يك شامل توليدي سازشبيه :هايافته

است.  چشمي مختلف هايجراحي شامل پكيج، هر كه است يافزارنرم
 تعيين امكان كه است موزشآ مديريت افزارنرم يك داراي دستگاه اين

 و فراگير به بازخورد و آموزشي هايكورس و كالس تعريف استاد،
 سازشبيه اين مزاياي از .داراست . را.. و موزشيآ تاريخچه تهيه همچنين

 موارد به توانمي )احشام چشم( سنتي آموزشي يهاروش با مقايسه در

 عمل سرعت ايجاد ،(High Fidelity) واقعيت به نمود: وفادار اشاره ذيل

 چشم و پا و دست بين هماهنگي ازجمله دستياران در مهارت افزايش و

 آن سوابق ضبط و كاربر عملكرد ارزيابي توانايي دستگاه، پدال با جراح

 افراد و كارشناسان بين مهارت سطح مقايسه و ارزيابي بازخورد، ارائه و

 عدم اساتيد، حضور بدون و تنهايي به دستياران تمرين امكان مبتدي،

 آن نهايي قيمت بودن صرفهبه مقرون مصرفي، مواد محدوديت وجود

  . )خارجي نمونه قيمت 50٪(
 فيكا مهارت و دقت به نياز مرواريد آب جراحي :گيرينتيجهبحث و 

 و دارد دستگاه پدال با جراح چشم و وپا دست بين ازجمله هماهنگي
 حين رد بيمار به سيبآ بروز سبب تواندمي هامهارت اين كسب عدم

 موزشيآ ابزار يك عنوانبه  OPSIMسازشبيه كه است اميد. شود عمل

 سراسر در پزشكي چشم دستياران مهارت ءارتقا جهت مؤثر
 .گيرد قرار استفاده مورد كشور پزشكي علوم يهادانشگاه

  
  

 يريادگي زانيم بر اريپاتو افزار نرم تأثير يبررس
 و فك ناسيشبيآس درس در يدندانپزشك انيدانشجو

 البرز يپزشك علوم دانشگاه در يعمل صورت
دانشگاه ع.  - ياريبخت يخوانسار محسن، دانشگاه ع. پ. البرز - يپناه ديام

 آرزو، دانشگاه ع. پ. البرز - ياسفنجان يگرام سجاد، پ. البرز

 دانشگاه ع. پ. البرز - ادهزكآقاكوچ

 يهاكالس كه دارند اعتقاد آموزشي يهاحيطه در پردازانيهنظر :مقدمه
 و انمك به وابسته زيرا ،باشدمياثربخشي ن داراي ديگر سنتي آموزش
كند.  راهمف يادگيري براي را مناسبي شرايط تواندميو ن بوده خاص زمان
 فرصتي ر،فراگيرمحو يادگيري روش يك عنوانبه آموزشي افزارنرم

 فك و دهان شناسيآسيب درس .كندميفراهم  يادگيرندگان رشد براي

 آن در كه است واحدي دندانپزشكي، رشته در عملي صورت و

 هايويژگي با و كرده مشاهده را ضايعات هايالم دانشجويان

 واحد در اين دانشجويان اكثر . مشكلشوندميآشنا  آنها ميكروسكوپي
 تجه ديگري فرصت كالس، شده ريزيبرنامه زمان جز به كه است اين

 را شده ديده تصاوير زمان گذر با و ندارند ضايعات دوباره مشاهده
 با وياندانشج كه مناسب برنامه يك به نياز رواين از ،كنندميفراموش 

 ريتئو مطالب بتوانند آن در شده طراحي مختلف يهاقسمت از استفاده

 توسط مكان و زمان محدوديت بدون ميكروسكوپي تصاوير كنار در را

 از . هدفشودمياحساس  كنند، مشاهده و مطالعه رايانه يا همراه تلفن

 ميزان بر شده طراحي پاتويار افزارنرم تأثير بررسي مطالعه اين انجام

 صورت و فك شناسيآسيب درس در دندانپزشكي دانشجويان يادگيري

  . باشدميعملي 
 گروهي تك تجربيشبه پژوهش يك حاضر مطالعه :اجرا روش

 ميزان بر پاتويار افزارنرم تأثير بررسي هدف با كه باشدمي آزمونپس

 البرز پزشكي علوم دانشگاه در دندانپزشكي رشته دانشجويان يادگيري

 پزشكي علوم دانشگاه دندانپزشكي دانشجويان شد. انجام 1397 سال در

 از نفر 33 پژوهش هايدادند. نمونه تشكيل را پژوهش جامعه البرز
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 بود. معيار دسترس در صورت به گيرينمونه روش و 6 ترم دانشجويان

 مذكور درسي واحد كه دانشجوياني همه از بود عبارت مطالعه به ورود

 جزوات، شامل بخش چهار از متشكل افزارنرمبودند.  كرده انتخاب را

 تدريس فايل جزوات قسمت . درباشدميآزمون  و كارت فلش تصاوير،

 كه ضايعات ميكروسكوپي هايعكس تصاوير، قسمت در ضايعات،

 دانشگاه دندانپزشكي دانشكده آرشيو در موجود هايالم از آنها بيشتر

 تهيه درس اين رفرنس هايكتاب از آنها از برخي و البرز پزشكي علوم

 شده بيان خالصه صورت به مباحث كارت فلش بخش در است، شده

 شده طراحي دانشجو ارزيابي براي هاييسؤال نمونه آزمون بخش در و

 درطول افزارنرم اين كه بود صورت به اين مطالعه انجام است. روش

 واحد كه 6 ترم دانشجوي 33 اختيار در 1397 تحصيلي سال دوم سالنيم

 با تا همگام شد داده قرار بودند كرده انتخاب را عملي شناسيآسيب

ببرند.  بهره آن از تمرين و درس بهتر يادگيري براي آموزشي يها كالس
 اطالعات شامل ساختهمحقق پرسشنامه ،هاداده آوريگرد ابزار

 بود. در سنجيرضايت يهاآيتم و ايشان نمره دانشجويان، دموگرافيك

  شد. تحليل و تجزيه  SPSS افزارنرم از استفاده با هاداده نهايت
 روش با آن همقايس و برنامه اين گذاريتأثير ميزان يبارزيا براي :هايافته

شناسي آسيب درس ضايعات از بخشي براي فقط افزارنرم سنتي، تدريس
 مابقي براي و (دنداني تومورهاي مبحث. گرديد طراحي 1 عملي

 شد. در استفاده سنتي روش از دنداني، هايكيست مبحث) ضايعات

 تسؤاال به دهيپاسخ ميزان و شد آناليز امتحاني سؤاالت ترم، پايان
 مقايسه سنتي روش با بود شده طراحي افزارنرم آنها براي كه ضايعاتي

 همچنينود. ش تعيين يادگيري در افزارنرم اين تأثيرگذاري ميزان تا شد،

 پاياني نآزمو در شركت از بعد افزارنرم از دانشجويان رضايت ارزيابي

 72 ليكرت، مقياس بر اساسشد.  انجام ليكرت پرسشنامه طريق از

 75 ،افزارنرم از استفاده و دسترسي ينحوه از دانشجويان از درصد

 كيفيت زا درصد 84 ،افزارنرم در شده استفاده تصاوير تعداد از درصد

 از درصد 88 و افزارنرم يهاآزمون از درصد 77 موجود، هايعكس

 اين درصد 90. داشتند زياد خيلي و زياد رضايت هاكارت فلش قسمت

 منديالقهع آنها از درصد 85 و دانستند مؤثر يادگيري در را افزارنرم

 واحد ينا مطالب ساير براي يافزارنرم چنين از استفاده براي را خود

 كرذ مبحث دو در نيز دانشجويان يهانمره همچنينكردند.  اعالم درسي

 كه گرديد مشاهده و شد مقايسه هم با و گرفت قرار بررسي مورد شده

 ردهك استفاده افزارنرم از كه مبحثي در دانشجويان نمره ميانگين

 اينP value >05/0 احتساب با كه بود سنتي روش از بيشتر 25/2بودند،

  . باشدمي دارمعني تفاوت
 به روش آموزش كه داد نشان حاضر، مطالعه :گيرينتيجهبحث و 

 مشابه مطالعات با آن نتيجه كه شده يادگيري افزايش باعث پاتويار

پيشنهاد  همچنيندارد.  همخواني ديگر يهارشته در گرفته صورت
 افزارنرم به ضايعات، تعداد كردن تركامل بر عالوه يندهآدر  شودمي

 شود جورچين افزوده و پازل آنالين، آزمون همانند مختلفي يهاقسمت

 طراحي هاييافزارنرم چنين نيز دروس ساير براي امكان درصورت و

  .گردد

  
  

 تيواقع با ينيبال طيمح از زودرس دوره اثر يبررس
 دانشگاه عمل اتاق انيدانشجو ايحرفه نگرش بر يمجاز

 شهرايران يپزشك علوم
ع. پ.  دانشكده - شيپو دهيوح، دانشگاه ع. پ. تهران - يعماد نواز
 شهرع. پ. ايران دانشكده - ستوده ترايم، شهرايران

 براي عمل اتاق كارشناسي رشته در تحصيل هدف و سابقه مقدمه:

عمل  اتاق بر حاكم استرس پر شرايط به دليل رشته اين دانشجويان
 طرفي باشد. از همراه متفاوت هاياسترس و هاتنش با همراه تواندمي

 لانتقا عمل اتاق كارشناسي يرشته در فازها انگيزترينبرچالش از يكي
 و آشنايي عدم به دليل باليني محيط به باليني پيش فاز از دانشجويان

 در متداول هاياستراتژي از است. يكي بالين به ورود براي آنان آمادگي

 زودرس مواجهه جهت هاييفرصت سازيفراهم درسي، يهابرنامه

 زا باليني زودرس مواجهه براي سنتي شيوه است. در دانشجويان باليني
 ازجمله يهامحدوديت با كه شودمياستفاده  باليني تورهاي يا بازديد

 مواجه دهدمينشان  شواهد طرفي است. از مواجه دانشجويان زياد تعداد

 دهمشاه و عمل اتاق مانند استرس پر هايمحيط از باليني زودرس باليني

 ربااولين براي ايتجربه چنين با كه دانشجوياني براي جراحي عمل
است.  بوده مراههبه نگراني و ترس شامل منفي اثراتي شوندميمواجه 

ه ك است شده ايجاد مؤثرتري آموزش ابزارهاي تكنولوژي پيشرفت با اما
 ايمن محيط يك در سازيشبيه از استفاده با را يادگيري ميزان تواندمي

 باليني هايمحيط از فراگيران واقعي درك طورهمين و كند برابر چند

 واقعيت ها،فناوري از اين يكي كندميتقويت  را حضوري مواجه بدون

كرد.  مجازي محيط يك به تبديل را پيرامون اطراف دنياي مجازي است
 تواقعي با باليني محيط از زودرس دوره اثر مطالعه ايندر  بنابراين
 پزشكي علوم دانشگاه عمل اتاق دانشجويان ايحرفه نگرش بر مجازي
  .شودميبررسي  ايرانشهر

 آزمونپيش تجربينيمه ايمداخله مطالعه يك حاضر مطالعه روش اجرا:
 عمل اتاق رشته اول ترم دانشجويان نيز هدف گروه است و آزمونپس

 كل سرشماري صورت به كه است پزشكي ايرانشهر علوم دانشگاه در

. شدندمطالعه  وارد 98-99 تحصيلي سال در بودند نفر 30 كه دانشجويان
 محتواي توليد جهت اجرا، محل دانشگاه اخالق مجوز دريافت از پس

 خروج تا ورود فرايند از برداريفيلم 360 دوربين با مجازي واقعيت

 علوم دانشگاه نظر زير آموزشي ايران بيمارستان عمل اتاق در بيمار

 اصالحات انجام و بررسي و نقد از پس و انجام پزشكي ايرانشهر

 محتواي درنهايت گرفت و صورت مجازي واقعيت فرمت با خروجي

 يهامهارت مركز در دانشجويان به ايدقيقه 15 نوبت دو در شده توليد
 اتاق حرفه به نسبت دانشجويان ايحرفه نگرش .شد داده نمايش باليني
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 و سؤال 25 حاوي كه ايپرسشنامه توسط رشته در اين آموزش و عمل
 انتهاي و ابتدا در بود شده طراحي ليكرت ايمرحله 5 مقياس قالب در

 از بعد ساختهمحقق سؤال 5 با دانشجويان نگرش همچنينشد.  سنجيده

 شد. جهت سنجيده مجازي واقعيت تكنولوژي با باليني مواجه نوع

   .شد استفاده paired-t-test و توصيفي آمارهاي از هاداده تحليل و تجزيه
 شدتكميل دانشجويان توسط هاپرسشنامه كليه :هايافته
100%=Response Rateآموزش و حرفه به نسبت دانشجويان . نگرش 

 مواجهه از بعد و قبل نگرش نمره و گرفت قرار بررسي مورد عمل اتاق

 تفاوت با كه بود 37/87 و 80/79 ترتيببه مجازي واقعيت با باليني

 نوع نسبت نيز دانشجويان نگرش =p).000128/0( بود همراه معناداري

 از درصد 7/76 كهيطوربه بود مثبت مجازي موقعيت با مواجهه

 هب عمل اتاق از مجازي واقعيت فيلم مشاهده داشتند اظهار دانشجويان
شند با داشته عمل اتاق فرايند و محيط از بيشتري درك تا كرده كمك آنها
 جهت به كمكي را مواجه اين دانشجويان از درصد 7/46 طورهمين و

 از درصد 70دانستند.  تئوري دروس بين بيشتر ارتباط برقراري

 بيشتر جذابيت داراي را مجازي واقعيت ويديو با مواجه دانشجويان

  كردند.  تلقي عادي وئويد به نسبت
 با لينيبا زودرس مواجهه مثبت آثار مطالعه در اين :گيرينتيجه و بحث

 كارشناسي اول دانشجويان ترم نگرش بر )مجازي واقعيت( نوين روشي

 يبالين مواجهه نوع از دانشجويان نگرش همچنينشد.  مشاهده عمل اتاق
 مجازي واقعيت تكنولوژي استفاده شودميپيشنهاد  بود. بنابراين مثبت

 از عيواق مواجهه اولين از قبل حتي باليني زودرس مواجهه يهادوره در

 اتاق شجوياندان آموزشي يهابرنامه از بخشي عنوانبه باليني هايمحيط

  شود.  گرفته در نظر عمل
 عمل، اتاق مجازي، واقعيت باليني، زودرس مواجهه كليدي: لماتك

 ايحرفه نگرش

  
 ايمد يمولت و يكارگاه آموزش روش دو ايسهيمقا يبررس

CPR يماماها و پرستاران يريادگي زانيم بر نوزادان 
 1398 سال در اوز دواريام مارستانيب

، رازيدانشگاه ع. پ. ش - ينيام ترايم، رازيدانشگاه ع. پ. ش - يصفار زهرا
دانشگاه  - زادهعرب الهرحمت، رازيدانشگاه ع. پ. ش - يمختارپور قهيصد
 - يجعفر محمد، ع. پ. الرستان دانشكده - يجعفر هيرق، رازيپ. شع. 

 رازيدانشگاه ع. پ. ش - رضوان نيپرو، رازيدانشگاه ع. پ. ش

 موارد بسياري از دتوانمينوزاد  احياء زمينه در كاركنان آموزش مقدمه:

 در را ناتواني ميزان و كرده جلوگيري زايمان حوالي ميرهاي و مرگ

 انجام و صحيح آموزش . باكندميكم  تولد زمان آسفيكسي از بازماندگان

 كشورهاي در نوزادي مير و مرگ درصد 99 از توانمينوزاد  مؤثر احياي

 بررسي هدف با حاضر پژوهش كرد. بنابراين پيشگيري توسعه حال در

 بر نوزادان CPR مديا مولتي و كارگاهي آموزش روش دو ايسهيمقا

 1398 سال در اوز اميدوار بيمارستان ماماهاي و پرستاران يادگيري ميزان

  است. شده انجام
 و آزمونپيش طرح با تجربي، نيمه ايمداخله مطالعه اين اجرا: روش
 دو به تصادفي صورت به ماماها و پرستاران از نفر 50. است آزمونپس

 )نفر 2 گروه هر از( نفر 4 همكاري عدم علت به كه شدند تقسيم گروه
 طريق از خودآموزي روش به اول رسيد. گروه نفر 46 به نمونه حجم

 دو آموزشي كارگاه با دوم گروه و نوزاد احياي مديا مولتي آموزشي لوح

 با عملي تمرين و كارگروهي دوم روز و تئوري كالس اول روز( روزه

 هر از پژوهش مورد واحدهاي ديدند. از آموزش را نوزاد  CPR)موالژ

 ،ساختهمحقق پرسشنامه از استفاده با آزمونپس و آزمونپيش گروه دو
 زادنو احياي درسنامه كتاب از برگرفته عملكرد ارزيابي ليستچك و

 آزمون آمد. روايي عمل به مهارت و دانش سطح تعيين براي ششم چاپ

 لفايا طريق از و بازآزمايي روش با آن پايايي و محتوايي روايي طريق از

  .گرديد أييد) ت0,923( كرونباخ
 حيطه دو در آزمونپس و آزمونپيش نمرات ميانگين مقايسه :هايافته

 شت كه) داP>001/0( دارمعني اختالف گروه دو در مهارت و دانش

 مقايسه از آمده دستبه است. نتايج گروه دو هر در آموزش تأثير بيانگر

 زمونآ در و دانش آزمون در گروه دو آزمونپس نمرات ميانگين تفاوت

  داد. نشان را يدارمعني آماري اختالف عملي
 آزمونپس نمرات ميانگين بودن باالتر به توجه با :گيرينتيجه و بحث

 روش كه رسدمي نظر به مديا، مولتي روش به نسبت كارگاهي روش در

 زمينه در باليني كاركنان مهارت و دانش سطح ارتقاء باعث محورفرد

CPR   كمك وسيله از استفاده توانميآن  ديگر علل . ازگرددمينوزاد 

 يانب را باليني شرايط مشابه فضايي در عملي كار انجام و موالژ آموزشي

  دارد. تأثير يادگيري پايداري در كه نمود
 مهارت  دانش، ريوي،-قلبي احياي كلمات كليدي:

   
 

 انواع يعمل و يعلم يهامهارت بر يآموزش افزارنرم تأثير

  يپرستار انيدانشجو در قاتيتزر
 دانشگاه آزاد  - يميسجاد كري، اسالم دانشگاه آزاد  - محمدجواد رضازاده

 ياسالم دانشگاه آزاد  - يقائم زهرادهيسي، اسالم

 و ترينيبديه جزو ي امروزيجامعه در هاافزارنرم از استفاده مقدمه:
 دسترس در با دتوانميراحتي  به كه شده آموزشي ابزارهاي ترينساده

 آموزشي اهداف اجراي براي خوبي منبع عنوانبه عموم براي گرفتن قرار

 نياز تزريقات انواع انجام فراگيري جهت پرستاري باشند. دانشجويان

 امكان كه جاآن دارند. از بدن هايدستگاه و آناتومي آموزش به مبرم

 و نشود فراهم است ممكن دانشجويان تمام براي تزريقات انواع انجام
زير  افزارنرم از استفاده باشند، نداشته كافي آموزش و تجربه تمرين، يا
 يبرا را آن صحيح محل و تزريق انواع از حداقلي تجربه دتوانمي

  سازد. فراهم دانشجويان
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 افزارنرم دانشجويان، نيازسنجي از پس پژوهش در اين اجرا: روش

 و هادستگاه تمامي آناتومي و فيزيولوژي شناخت هدف با آموزشي
 دارو كشيدن نحوه تزريق، شيوه تزريق، مبحث در دخيل يهاسيستم

 دانش كارگيريهب گرديد. با طراحي فيلم و انيميشن صورت به

 پرستاري دانشجويان از نفر 50 روي بر و ساخته افزارنرم نويسيبرنامه

 قرار دهاستفا مورد آزمايشي طوربه استهبان واحد اسالمي آزاد دانشگاه

 به تصادفي طوربه پرستاري 2 ترم دانشجويان وهشژپ گرفت. در اين

 گروه در دانشجويان شدند. براي تقسيم كنترل و مداخله گروه دو

 را افزارنرم تزريق، انواع عملي و تئوري تدريس از پس استاد مداخله،
 ككم با ديگر بار يك را مطالب سپس داد،مي قرار دانشجويان اختيار در
 تدريس كنترل گروه كرد. درمي مرور انيميشن و فيلم صورت به افزارنرم

 3 از گرفت. پسمي انجام افزارنرم از استفاده بدون و سنتي روش به
 و كرده شركت يكساني عملي آزمون در دانشجويان كليه آموزش، هفته

مودند. ن اعالم دانشجويان نمرات ليستچك از استفاده با ممتحن اساتيد
 SPSS افزارنرم از استفاده با كنترل و مداخله گروه دو نمرات  نهايت در

  گرديد.  تحليل واريانس آناليز و تست T آماري آزمون و
 روهيگ در عملي آزمون نمرات كه بود اين يدهندهنشان نتيجه :هايافته

 به سبتن معناداري اختالف با كردند استفاده آموزشي افزارنرم از كه

 و ودندب برخوردار باالتري نفس به اعتماد از و بوده باالتري كنترل گروه
 18.34 مداخله گروه در نمرات داشتند. ميانگين بهتري عملكرد و مهارت
 دهدمي نشان را معناداري آماري اختالف كه بود 14,96 كنترل گروه و در

)0,001P≤.(  
 افزارنرم از استفاده داد نشان حاضر پژوهش :گيرينتيجه و بحث

 ارتقا باعث دتوانميآموزشي  مؤثر استراتژي يك عنوانبهآموزشي 

. شود تزريقات روند در پرستاري دانشجويان عملي و ي علميهامهارت
 افزاهاينرم نقش به توجه با اطالعات وريناف كاربرد اهميت به نظر

 وملز يادگيري دانشجويان بهبود و ءارتقا زمينه در الكترونيك آموزشي

 آموزش در هاافزارنرم گونه از اين استفاده به مديران و والنئمس توجه

  .رسدمي نظر به اهميت پر پزشكي
  آموزشي افزارنرم تزريقات، پرستاري، دانشجويان كلمات كليدي:

  
 

 بر يباردار يولوژيزيف مراحل يآموزش افزارنرم تأثير

 ييماما انيدانشجو يعمل و يعلم يهامهارت
 دانشگاه آزاد  - يمعز مانهسدهيسي، اسالم دانشگاه آزاد  - ييرضا فيشر

  - آموزنده نبيزي، اسالم دانشگاه آزاد  - زادهرپناهيكشم ميمري، اسالم
 ياسالم دانشگاه آزاد  - يقائم زهرادهيسي، اسالم دانشگاه آزاد

 ،محورفراگير يادگيري روش يك عنوانبه آموزشي هايافزارنرم مقدمه:
 مشاركتي محيط ايجاد با و كنندمي فراهم يادگيرندگان رشد براي فرصتي

 مسائل انواع و پرداخته جستجو به دهدمي اجازه اساتيد و يادگيرندگان به

 كمك افزارنرم تأثير ارزيابي منظور به مطالعه لذا اين كنند؛ بررسي را

 و رحم تغييرات و قاعدگي فيزيولوژي زمينه در شده طراحي آموزشي
 يهامهارت يادگيري بر بارداري، فيزيولوژي و بارداري طول در جنين
  است. شده انجام مامايي دانشجويان عملي و علمي
 يمحتوا با آموزشي افزارنرم پژوهش در اين محققان اجرا: روش

 رشد مراحل و بارداري طول در رحم تغييرات بارداري، فيزيولوژي

 از نيازسنجي از كردند. پس تهيه و طراحي انيميشن صورت به جنين

 نويسيبرنامه دانش از استفاده با اوليه آموزش و طراحي دانشجويان،

 روي افزارنرم گرديد. اين اجرا و طراحي آموزشي افزارنرمكامپيوتري، 

 وردم استهبان واحد اسالمي آزاد دانشگاه مامايي دانشجويان از نفر 150

 تصادفي طوربه پژوهش دانشجويان است. در اين شده داده قرار مطالعه

 زا استفاده با مداخله شدند. گروه تقسيم كنترل و مداخله گروه دو به
 نترل،ك گروه در و آموختند را بارداري فيزيولوژي مراحل ،افزارنرم

 انجام شده طراحي افزارنرم از استفاده بدون و سنتي صورت به آموزش

 يجنتا و شد گرفته يكسان آزمون گروه دو هر از پژوهش پايان گرفت. در

  شد. داده قرار مقايسه مورد گروه دو در آزمون
 زشآمو تحت كه گروهي كه بود اين دهندهنشان آزمون نتايج :هايافته

 باالتري تمعلوما سطح از ،يدارمعني اختالف با بودند افزارنرم با

 و كردند. ميانگين كسب آزمون در بهتري نمرات و بوده برخوردار
 در و 35/17±64/2 مداخله گروه در دانشجويان نمرات معيار انحراف

 نمرات بين معناداري آماري تفاوت كه بود 90/15±95/1 كنترل گروه

  ).≥0,002P( شد مشاهده كنترل و مداخله گروه
 هايافزارنرم از استفاده داد نشان پژوهش اين :گيرينتيجه و بحث

 ارتقاء باعث دتوانميآموزشي  مؤثر استراتژي يك عنوانبه آموزشي

 طبيعي زايمان روند در مامايي دانشجويان عملي و علمي يهامهارت

 نقش به توجه با و اطالعات وريناف كاربرد اهميت به شود. نظر

 انشجويان،د يادگيري بهبود و ءارتقا در الكترونيك آموزش هايافزارنرم

 پر ها،افزارنرم گونهاين يتهيه به آموزشي مديران و النئومس توجه لزوم

  .رسدمي نظر به اهميت
 ولوژيفيزي باليني، يهامهارت آموزشي، افزارنرم كلمات كليدي:

  مامايي دانشجويان بارداري،

  
  

 و يپرستار انيدانشجو يبرا ياتيح عالئم افزارنرم يطراح
 پيفل يشيوهبه  آموزش روش در آن كاربرد

 اينيشمسعل عباسي، نواب نينسري، فاطمه غفار

 ،گفتگو تعامل، ،همگرائي گرو در امروزه فرهنگي جوامع رشد مقدمه:
 گوييتك واگرائي، دوران. است بشري فرهنگ و اطالعات دانش، تبادل

 به جستجو يك با شما كه يطوربه است، رسيده پايان به انزواطلبي و

 گوگل در اگر( بازار كافه سايت در را مجازي آموزش يدتوانميراحتي 

 را پرستاري در باليني يهامهارت افزارنرم آپارت در يا) نماييد سرچ
 اطالعاتي كسب به قادر برنامه اين مشاهده با فراگيران واقع ببينيد. در
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-كرده ايجاد خود براي را ايذخيره تدريس، اجراي از قبل و بود خواهند

 در را يادگيري ميزان و تأثير يمتوانميفيليپ  روش اجراي با حاال. اند

 افزارنرم توليد و طراحي با محققين دليل همين به. دهيم افزايش فراگيران

. اندنموده اقدام اول ترم پرستاري دانشجوي براي حياتي عالئم كنترل
) فيليپ( وارونه كالس اجراي و توليد و طراحي بررسي در اين هدف

  است.  پرستاري دانشجويان به حياتي عالئم آموزش در
 افزارنرم توليد و طراحي ابتدا حاضر پژوهش در اجرا: روش

 هيأت اعضا توسط افزارنرم بررسي .است گرفته شكل ايچندرسانه

 نآنا ديدگاه و نظرات .شد اجرا ،توليد از پس پرستاري فن گروه علمي
 تأييد از پس .شد بازبيني فوق افزارنرم .شد گرفته كارهب افزارنرم در

 درس كالس در افزارنرم اين علمي، هيأت همكاران توسط محتوا روايي

 افزاررمن شد. ابتدا گرفته كارهب فيليپ يا وارونه كالس روش صورت به

 دانشجويان كل اختيار در موضوع تدريس ارائه از قبل هفته دو از

نگام ه در دانشجويان كل به اينكه ضمن .گرفت فالين قرارآ صورت به
 استفاده مورد در ايدقيقه 30 كالس جلسه يك طي در افزارنرم تحويل

 رگزاريب طي در سپس. شد داده دانشجويان توضيح به افزارنرم از اين

 ساعت 2 ي تمرينجلسه سه( حياتي عالئم تمريني و تئوري يهاكالس

 دو تدريس ارائه بود و نفر 10 گروه هر كه گروه دانشجويي سه براي

 هر درباره كوتاهي توضيح مدرس ابتدا )دانشجويان كل براي ايجلسه
 ارائه) تنفس و فشارخون نبض، ،حرارت درجه( محتواي قسمت از

 سبر اسا دو به دو ،گروه هر در را عملي تمرين دانشجويان نمود. سپس
 مشاهدات انزم همين نمودند. در اجرا بودند، ديده افزارنرم از كه نچهآ

 و و سؤاالت شدمي داده انتقال مدرس به فراگيران بازخوردهاي و
مطرح  دانشجويان سوي از نيز مفاهيم درك يا كاربرد در مشكالت

 و يرانفراگ و مدرس بين زيادي بسيار تعامل ترتيب به اين. گرديدمي
 دانشجويان منديرضايت ميزان سنجش براي .شد اجرا تدريس موضوع

  .شد استفاده خودساخته ايپرسشنامه از افزارنرم از اين
 اول ترم دانشجوي براي افزارنرم اين كاربرد از حاصل نتايج :هايافته

 ارائه زير پارگراف در كامل شرح به فنون و اصول واحد در پرستاري

 و بود خودساخته كه تحقيق پرسشنامه بر اساس نتايج اين. است شده
 دانشكده علمي هيأت )نفر 10( همكاران ديدگاه از محتوي روايي داراي

 آمد. در دستبه ) P=88/0( با مجدد آزمون -آزمون يشيوهبه  پايايي و

 و مطالب علمي محتوي تهيه و تعيين( اول هدف به دستيابي ميزان
 از همچنين ،پيچيده به آسان صورت به محتوا نظر از مطالب بنديطبقه

 از ٪85 بر بالغ). باشد ساده و آسان فراگير كاربر براي كاربرد نظر

 بالغ دوم هدف به دستيابي زمينه بودند. در موافق امر با اين دانشجويان

 و تهيه( بودند تصاوير انتخاب چگونگي با موافق دانشجويان از ٪95 بر
 فراگير كه يطوربه آموزشي، مطالب عينيت براي مناسب تصاوير تنظيم

 مشاهده مطالب بهتر درك براي را آموزشي تصاوير محتواي متناسب با

 آموزشي محتواي با متناسب آموزشي هايفيلم تهيه و طراحي ).نمايد

 بالغ )شدهتدريس موضوع با فيلم ارتباط و كيفيت نظر از (قسمت هر در

 و افزارنرم آسان نصب با ارتباط در .بودند موافق دانشجويان از ٪94 بر
 كالس يشيوه .بودند موافق دانشجويان از ٪97 بر بالغ آن راحت كاربرد

  شد.  استفاده تدريس براي نيز فيليپ يشيوه يا واژگون
 يهاوهشي اتخاذ و فناوري زمينه در سريع تغييرات :گيرينتيجه و بحث
 مدرسين اطالعات رسمي غير رسمي و هايمحيط در تدريس در جديد

 كلي طوربهت. اس كشانده چالش به تدريش شيوه بهترين اجراي براي را

 علت همين به؛ شودميداده  سوق محورفراگير سمت به آموزش

 حتي و شودميتوليد  و ساخته مدرسين هايديدگاه با هايافزارنرم

. در گرددميانجام  فيليپ به شيوه تدريس اجراي قالب در آن كاربرد
 ودب مطلوب بسيار دانشجويان ديدگاه از فيليپ شيوه كاربرد بررسي اين

 ديا بايد چه بدانيم اگر ،كالس از قبل ما بودند معتقد دانشجويان و
 خواهيم را بازخورد ارائه براي تالش كالس در صورت نآ در. بگيريم

  .شد خواهد مطرح فراگير تعامل با نيز يادگيري صورت در اين .داشت

  
  

 در مانيزا مهارت ءارتقا بر افزارنرم قيطر از آموزش تأثير

  ييماما انيدانشجو
 دانشگاه آزاد  - زادهيانيدر اليلي، اسالم دانشگاه آزاد  - يفاطمه نصر

 ياسالم دانشگاه آزاد  - يقائم زهرادهيسي، اسالم

 هايكشور در رايج يهاروش از افزارنرم طريق از آموزش مقدمه:

 همراه هايگوشي به دسترسي و امكانات است. افزايش جهان مختلف

 نحوه برانگيز،تأمل عامل دارد. تنها مؤثري نقش روش اين رشد در

 و بررسي به نياز كه است روش نوپايي به توجه با دانشجويان عملكرد
 اب آموزش روش دو تأثير مقايسه هدف با مطالعه لذا ايندارد.  پيگيري

 ايمانز آموزش سنتي و معمول روش و زايمان اتاق در همراه افزارنرم

 احدو اسالمي آزاد دانشگاه مامايي، گروه دانشجويان يادگيري ميزان بر

  شد. انجام استهبان
 مقطع دانشجويان از نفر 100 بين در تجربي نيمه مطالعه اين اجرا: روش

 ترم مامايي دانشجويان هدف شد. جامعه انجام مامايي رشته كارشناسي

 زايشگاه در زايمان و بارداري كارآموزي انجام جهت كه بودند 7 و 6

 شاهد و مورد گروه دو بهتصادفي  طوربه داشتند. دانشجويان حضور

 وسايل معرفي با همراه زايمان كامل افزارنرم مطالعه شدند. در اين تقسيم

 همراه گوشي روي و شد طراحي محققين توسط آنان عملكرد نحوه و

 ورود بدو از مربي مورد، گروه گرديد. در نصب مورد، گروه دانشجويان

 مراجعه با كه كردمي درخواست دانشجويان از زايمان اتاق به دانشجو

 را زايمان وسايل شانهمراه گوشي بر شده نصب آموزشي افزارنرم به
 زايمان انجام مراحل در و كنند آماده زايمان جهت را زائو و كرده فراهم

 علمي طوربه را مراحل پيشرفت افزارنرم به مراجعه با دانشجويان

 آموزش شيوه مربي شاهد گروه دانشجويان كنند. براي بيان و ارزيابي

 ساختهمحقق نمود. پرسشنامه استفاده تدريس جهت را هميشگي

 ميزان آموزش، اهداف و درس محتواي تناسب با رابطه در نظرسنجي
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 توالي و شيوه و محتوا نوع آموزشي، نياز رفع و اهداف به دستيابي

 تنظيم مطالعه به دانشجو ترغيب و دانشجويان، و استاد ارتباط مطلب،

 تعداد با جداگانه برگه دو در مجازي و حضوري دروس گرديد. آزمون

 نمرات تفاوت شد. سپس انجام زمانهم صورت به يكسان نحوه و سؤال

 آن گرديد. نتايج بررسي آموزشي روش دو در دانشجويان آزمون

 واريانس آناليز و تست T آماري يهاآزمون SPSS افزارنرم وسيلهبه

   .گرديد تحليل
 افزارنرم و حضوري آزمون در دانشجويان نمرات ميانگين :هايافته

 به بيدستيا نظر از افزارنرم كمك با داشت. آموزش معناداري تفاوت

 ون،آزم و مطلب نوع و توالي و شيوه و محتوا آموزشي، نياز رفع و اهداف

 با مجازي، آموزش اهداف و درس محتواي تناسب بين و بود مطلوب

شت. دا وجود معناداري ارتباط پاياني آزمون در دانشجو اشتباهات تعداد
 نمرات و مجازي آموزش افزارنرم از استفاده با دانشجو مهارت و تسلط

 آمده، دستبه نتايج بر اساس). P=001/0( داشت معناداري رابطه آزمون

 ياندانشجو و شده درس اين يادگيري افزايش باعث مذكور افزارنرم

  داشتند.  تلفيقي آموزشي روش به اين نسبت مثبتي ديدگاه
 موفق و دجدي روش يك افزارنرم طريق از آموزش :گيرينتيجه و بحث

 و انزم تداوم، به نياز آن عاليه اهداف به دستيابي براي كه است آموزشي
 جهت همراه گوشي و رايانه از استفاده در دانشجويان ديدگاه ارتقاء

 آموزش قابليت افزارنرم اين كه جاآن . ازباشدمي علمي مطالب يادگيري

 ذال داراست، هم را به اينترنت نياز بدون و زايشگاه فضاي از خارج در

 احدو تدريس در آموزشيكمك ابزار يك عنوانبه شودميپيشنهاد 

  .قرارگيرد استفاده مورد زايشگاه كارآموزي

  
 خودراهبر يريادگي كنندهتسهيل عوامل و امدهايپ يبررس

 آموزش ارشد يكارشناس يمجاز انيدانشجو دگاهيد از

 آن ارتباط و تهران شهر يپزشك علوم يهادانشگاه يپزشك

 1397- 98 سال در آنها يليتحص شرفتيپ با
  يخانيصف معصومه ،كهن نينوش، دانشگاه ع. پ. كرمان - ينوح عصمت

 در كه است آموزشي روش يك يادگيري در خودراهبري مقدمه:

 .دگيرقرار مي استفاده مورد وسيع شكلي به مؤثر، آموزشي يهانظام
 ظرفيت دنبر باالو  عميق يگيرديا ورشپر خودراهبر، يريادگي از هدف
 هب دعتماا يشافزا باعث نهايتو در  ننشجويادا ربتكاو ا يتياهددخو

 حاضر پژوهش از هدف .باشدمي انيدانشجو يليتحص شرفتيو پ نفس

 دگاهدي از خودراهبر يادگيري كنندهتسهيل عوامل و پيامدها تعيين

 علوم يهادانشگاه پزشكي آموزش رشته مجازي دوره دانشجويان

-98 سال در آنها تحصيلي پيشرفت با ارتباط آن و تهران شهر پزشكي

  . باشدمي 1397
 . جامعهباشدميتحليلي  نوع از و توصيفي حاضر پژوهش اجرا: روش

 يهادانشگاه مجازي پزشكي آموزش دانشجويان شامل پژوهش آماري
 205 شامل كه ،1398-1397 تحصيلي سال در تهران شهر پزشكي علوم

 يك پژوهش ابزار. شدند مطالعه وارد سرشماري صورت به دانشجو نفر

 شده طراحي همكاران و كهن توسط كه است پايايي و روا پرسشنامه

 معيار كل دانشجويان معدل تحصيلي پيشرفت تعيين بود. جهت است

  .گرفت قرار
 امدهايپي و خودراهبر يادگيري كنندهتسهيل عوامل بين :هايافته

 با). P>0001/0( دارد وجود يدارمعني و مستقيم ارتباط يادگيري

 رفتپيش و يافته ءارتقا خودراهبر يادگيري پيامدهاي فراگير سن افزايش

  ).P>03/0( دارد دنبال به را دانشجويان تحصيلي
 ،خودراهبر يادگيري كنندهتسهيل عوامل تقويت با :گيرينتيجه و بحث

 نتيجه اين يابد. ازمي ءارتقا نسبت همان به نيز يادگيري پيامدهاي

 دانشجويان يادگيري و مجازي آموزش ءجهت ارتقا توانميپژوهش 

  نمود.  استفاده مجازي
 ،كنندهتسهيل عوامل خودراهبر، يادگيري پيامدهاي كليدي: كلمات
  پزشكي آموزش دانشجويان مجازي، آموزش

  
  

 يفضا در يگرايحرفه پرسشنامه ياعتبارسنج و ساخت
 يپزشك علوم در يمجاز

دانشگاه ع.  - فرديعبدالله ديسع، دانشگاه ع. پ. جهرم - يضيمنصور تفو
 دانشگاه ع. پ. جهرم - نژاديمصل يليل، رازيپ. ش

 اطاتارتب با مرتبط هايتكنولوژي گسترش با و اخير يهاسال درمقدمه: 

 طرز به هم هاانسان تفكر بر تكنولوژي تأثير اطالعات، فناوري و

 امر در سهولت وجود با كه تغييراتي. يافت افزايش انگيزيشگفت

 شدن گم و هاهويت دگرگوني به منجر زيادي موارد در اما ارتباطات

اهميت  به توجه با .است شده مجازي فضاي هزارتوي در انسان
 نين باهمچ ،پزشكي علوم در ايحرفه اخالق و مجازي يگرايحرفه

 ،پزشكي يگرايحرفه بر آن تأثيرگذاري و امر به اين توجه لزوم به توجه
 ازيمج محيط در يگرايحرفه ساخت پرسشنامه هدف با مطالعه اين

  .شد انجام پزشكي علوم دانشجويان در
كه  است رويكرد هيبريدي با كيفي مطالعه يك مطالعه اين اجرا: روش
 .باشدمي تحليلي بخش و عرصه در تحقيق نظري، مرحله بر سه مشتمل
 توسعه و مفهوم تكامل پردازي،مفهوم يهاروش از يكي هيبريد مدل

 مفاهيم ابهام و بودن رفع انتزاعي جهت روش اين و رفته شمار به تئوري

 هايپديده تبيين در و باليني و عملي علوم در مدل اين .رودمي كارهب

 تحليل سپس و عرصه در كار مرحله نظري، مرحله دارد. سه كاربرد مهم

 با ،مرحله . در ايندهدميتشكيل  را مدل اين مختلف مراحل نهايي

 و هاشاخص به بررسي مجازي يگرايحرفه كدهاي توسعه هدف
استخراج  به سپس و شد پرداخته قبلي مطالعه در شده شناسايي هايتم

 تحقيق ي دوممرحله در. شد كدها اقدام فهرست و كدهاي تطبيقي

. گرديد آوريجمع ي كدهااوليه پيشنويس مورد در متخصصان نظرات
 نهايي و اعتبارسنجي آمده دستبه كدهاي مجموعه ي سوممرحله در
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 و سپس محتوايي بر روايي سنجي مشتملاعتبار معيارهاي سپس و شد

 اجراي از ترتيب پس گرفت. بدين قرار ن بررسيآپايايي  و سازه روايي

 با هدف بود كه گروه روي بر اجراي پرسشنامه بعد هلمرح ،آزمون اوليه

 يهاآيتم و حيطه نهايي تأييد جهت و گرديد عاملي دنبال تحليل روش با
  گرفت. قرار تحليل ن موردآ

 ييروا انجام از پس و حيطه 5 در شدهشناسايي يتمآ 58 زا :هايافته

 مورد 39 به هاآيتم تعداد ،ضرايب مربوطه محاسه و صوري و محتوايي

 هر سؤال ارتباط سنجش بر عاملي مشتمل تحليل انجام يافت. با تقليل

 هايتان ،حيطه هر يهاآيتم بين ارتباط چنينمه و كل سؤال و حيطه هر با

 هايتحليل بررسي با و يافت تقليل حيطه 5 و سؤال 33 به سؤاالت  تعداد
 اطالعاتي سواد از برخورداري .1 :شامل اصلي حيطه 5 ،مربوطه ماريآ

 و فردي بين مقررات و قوانين در يگرايحرفه رعايت.2؛ ايرايانه و
 فضاي در كار و كسب در ايحرفه تعهد.3؛ وب فضاي در گروهي

 قرراتم و قوانين رعايت.5؛ فردي يگرايحرفه به توجه.4؛ مجازي

   .گرديد شناسايي مجازي
 دتوانمييتم آ 33 و حيطه 5 با پرسشنامه اين :گيرينتيجه و بحث
 وردم پزشكي علوم دانشجوياندر  را مجازي محيط در يگرايحرفه

 رام اين بررسي جهت محققين توسط دتوانميدهد. لذا  قرار بررسي
    .گيردقرار استفاده مورد
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Student based evaluation of reform education 
system in the medical doctorate: an Iranian 

medical school experience  
Mahshid Naghashpour, Abadan School of M. S. sahar 
golabi, Abadan School of M. S. 

  

Introduction: To be more successful in medical education and 
identifying the strengths and weaknesses of the reform education 
system, assessment of the students' views is essential. The aim of 
this qualitative study was to identify the strengths and weaknesses 
of the reform system from medical students' point of view who 
reported their educational experiences. 
Methods: A self-administered anonymous survey with 6 
questions including reference (s) used in training, teaching 
theoretical topics, teaching practical topics, compliance with the 
prerequisites of the offered lessons in each semester, 
proportionality between the numbers of lesson units and the 
allocated time for presenting the lessons and sufficient time of 
student's self-preparation for final exams with Likert criteria was 
applied to 134 students (82 studying in reform and 52 studying in 
old system of medical education) at the basic sciences phase of 
medical education from 2018-2019. Students were also asked an 
open question as “what deficiencies did you find in your 
educational experience?” The answers were recorded in written 
form without the mention of name. A coding and systematic 
categorizing process was used to analyze the answers. The initial 
codes were 43. Then, coding treatment was done by removing the 
duplicate and similar codes and merging the overlapped ones. 

Final codes were 37. Then, according to the quality of 
communication between the codes, the researchers categorized 
the codes as primarily by combining, grouping, and organizing of 
them. Finally, secondary categorization was extracted based on 
the abstract thinking of the researchers as macro (experiences 
focused on the policies of the ministry of health and medical 
sciences), meso (experiences focused on the physical and 
educational environment of the university), and micro 
(experience focused on the individual factors including teachers 
and students) levels. Answers to the survey and open question 
were compared between students studying in the reform and old 
system groups by Chi-squared and Fisher exact tests. 
Results: The results showed that the proportion of students who 
agreed with a weak compliance with the prerequisites of the 
offered lessons in each semester was more significantly in reform 
than old system group (77.5% vs. 22.5%, respectively) (p≤ 0.05). 
The proportion of students who agreed that proportionality 
between the numbers of lesson units and the allocated time for 
presenting the lessons is very good were significantly more in old 
compared to the reform group (66.7% vs. 33.3 %, respectively 
(p≤0.001). Ninety percent of medical students studying in reform 
but 9.4% of students who studying in old system reported a weak 
agreement with sufficient time of student's self-preparation for 
final exams (p≤0.001). Primary categorization of the codes 
obtained from the students answeres were “disparity between 
lesson content and specified time for lesson presentation”, 
“limitation of educational facilities and training environment”, 
“teacher's objections from the student's point of view”, “problems 
of the training staff”, “lack of simultaneous presentation of basic 
and clinical education and abundant specialized floating lessons”, 
“ignoring research in basic science education”, “need to monitor 
the reform system”, “advisor's objections from the student's point 
of view”, “mnemonic and non-functional lessons for the future of 
the profession”, “curriculum problems (non- applicable course 
headings in the basic education for a physician's future career)”, 
and “problems of student assessment system”. Twenty-two 
(15.1%) of reform and 1 (1.6%) of old system students reported 
“disparity between lesson content and specified time for lesson 
presentation” (p≤0.001). However, forty-three (29.5%) of reform 
but 29 (47.5%) of old system students reported “teacher's 
objections from the student's point of view” (p≤0.001). The 
comparison of thems between two groups showed that twenty-
eight (19.2%) of reform but 1 (1.6%) of old system students 
reported their educational experinces in macro level. But 70 
(47.9%) of reform and 31 (50.8%) of old system students reported 
their experinces in meso level. Moreover, 48 (32.9%) of reform 
and 29 (47.5%) of old system students reported thier experiences 
in micro level (p≤0.01). 
Conclusion: We concluded that medical students studying in the 
reform system of the MD course have experienced deficiencies 
that focuse more on the macro level of medical education. 
However, medical students studying in the old education system 
have experienced deficinces focused on the meso and micro 
levels of medical education. Therfore, successful journey of 
medical education reform is an ongoing process that needs to 
comprehensively identify the perspective of medical students as 
those who run this program. 
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Introduction: The importance of efficiency and improvement of 
health service for resolving people's health requirement and 
meeting their expectation is increasing. In addition, it considers 
as a priority for making decision and manager's activity in health 
official. Manager's control on the management principle and the 
proper use of their management skill and creating a sense of trust 
and commitment are the tools that were providing a good 
condition for working and catching the organization's goals.  
Methods: In this quasi- experimental study, before beginning the 
research, the Non-teaching hospitals that are affiliated to the 
Kurdistan's Medical Science University were randomly divided 
into 2 groups. Three hospitals from 3 cities considered as a 
control group, and three hospitals from 3cities considered as an 
intervention group.80 person of hospital's midwifery staff 
classified in these 2 group by quota method and the hospital's 
head nurses and midwifery managers of intervention-control 
involved by census method. The research's tool was Herse and 
Gold- Smith's standard efficiency questionnaire, which was filled 
out at the beginning of the study by the midwifery staff and 
managers of both groups. Then it gave to the hospital's nurses and 
midwifery managers of the intervention group's instructing 
management skills based on ACHIEVE model for 16 hours. The 
efficiency's questionnaire was filled out, compared, and evaluated 
again by the midwifery staff of both groups, 12 weeks after 
intervention. The data analyzed by the independent T-test, 
variance analysis, paired T-test, and SPSS 22.  
Results: The findings showed that the average of the midwifery 
staff efficiency mainly developed in the intervention team after 
the instruction of management skills to the managers (P &lt; 
0.001).  
The instruction of the management skill to the head nurses and 
midwifery managers based on ACHIEVE model caused the 
efficiency's promotion in midwifery staff.  
Conclusion: According to the fact that the effect of the 
Directorate skill's instruction program of nurses and midwifery 
managers on efficiency evaluated, it has been suggested that some 
studies were well done in assessing the impact of other factors, 
such as midwives' sanitation, empowerment them, incentive 
factors, leadership style, etc. on the midwifery staffs' efficiency. 
Also, a qualitative research should be done with this regard.  
Keywords: Instructing Management Skills, Based on ACHIEVE 
Model, Head Nurses and Midwifery Managers, Midwives' 
Productivity  
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Introduction: Historically, less attention has been paid to 
nutrition sciences in curriculums of many medical schools. 
Community based review of nutrition lesson plan may support 
and facilitate more robust medical and nursing nutrition education 
and training. On the other hand, to be more successful in medical 
education and detect the strengths and weaknesses of the 
curriculum in this field, assessment of the students' views is 
essential. The overall goal of this study was to identify the 
strengths and weaknesses of community-based reviewed lesson 
plan of nutrition in the doctorate of medicine and baccalaureate 
of nursing from the students' views. This study was conducted in 
the form of a strategic development, objective, and mission-
oriented package from the Medical Education Development Plan 
of the Iran Ministry of Health and Medical Education. 
Methods: This qualitative study was conducted on the 
communication of Abadan, Khorramshahr, and Shadegan, in 
Khuzestan province, Iran, in 2017-2019. The study was designed 

in four phases: 1) training needs assessment, 2) review of 
nutrition lesson plan, 3) implementation of reviewed nutrition 
lesson plan, and 4) evaluation by students. In the first phase, by 
applying the "needs assessment technique based on a survey", the 
participants including 13 nutrition experts declared five priorities 
of nutrition-related health problems in the communication. Then, 
the nominal group technique (NGT) was applied to determine the 
causes of each problem and categorize into “behavioral” and 
“non- behavioral” types. In the second phase, "General Principles 
of Nutrition" lesson plan in the medical doctorate and the 
"Nutrition and Nutrition Therapy" lesson plan in the bachelor of 
nursing was reviewed and changed up to 20%. In the third phase, 
the reviewed lesson plan was presented to the medical (n=124) 
and nursing (n=128) students in two consecutive semesters (1st 
and 2nd semester of academic year 2018-2019). In the fourth 
phase, evaluation of implemented lesson plans was carried out at 
the end of each semester by a researcher-made written form and 
provided to the students who trained with revised lesson plans. 
The form included two open questions: 1) “how was the quality 
of educational content?”; 2) “did the educational headings meet 
your educational needs as a physician / nurse who will work in 
this community in the future?”. Method for the subjective 
interpretation of the qualitative data content through a coding and 
systematic categorizing process was used to analyze the date. The 
final codes after coding treatment were 27 for answers to the 
question 1 (18 for medical and 9 for nursing student) and 31 for 
answers to the question 2 (20 for medical and 11 for nursing 
students). Then, according to the quality of communication 
between the codes, the researcher was able to primary categorize 
the codes by combining, grouping, and organizing of them as 
context based. By secondary categorization, the overall concept 
(themes) that was the resulting sum of these categories was 
obtained. Three main themes were perfect educational content, 
shortcomings, and strategies to improve the quality of nutrition 
education. 
Results: Among the medical students answering the question 1, 
22 (52.9%)  
considered the educational content as perfect and practical, 30 
(50%) stated that their educational needs as a physician who will 
be working in the community in the future have been fully met. 
Among the nursing students answering the question 1, 5 (10.9%) 
considered the educational content as perfect and practical, 7 
(15.2%) was considered the educational content incomplete and 
in need of modification, 7 (15.2%) found the educational content 
excessive for the nursing student's educational needs. Also, 
among nursing students,17 (60.7%) stated that their training 
needs as a nurse who will be working in the community in the 
future have been fully met. As students' view, many factors 
contribute to shortcomings in medical nutrition education and 
training. Among these are incomplete and out of the chart 
educational content for future physician duties, compactness 
educational content and inconsistency with the numbers of lesson 
units, lack of sustainability of educational content in mind, time 
constraints for student study, and educational system problems. 
Besides that, factors contributed to shortcoming in nursing 
nutrition education were excessive educational content for 
nursing students and the lack of sustainability of educational 
content in mind. However, the strategies to improve the quality 
of medical and nursing nutrition education were focused on the 
more practical and clinical educational contents. 
Conclusion: The evaluation of trained medical/nursing students' 
view can be identified their education needs in the field of 
nutrition as future employees, the shortcomings, and strategies to 
reinforce the reviewed lesson plan. 
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Introduction: According to the fact that number of stakeholders 
of education increased rapidly along with the prompt 
development of information and communication technology, the 
in-service training systems alone could not be respond the needs 
of educational system. So the virtual training is expanding (1). 
The novel learning environment, the multimedia system, and the 
challenges of andragogy in universities would be important issues 
that affect the learning process. In this paper, the strategies of 
Teaching-Learning from the perspective of online and in-person 
master's degree in Medical Education in Iran University of 
Medical Sciences were compared. 
Methods: This study was a descriptive cross-sectional study in 
which all MS students of Medical education in both on line (60 
students) and in person (9 students) courses participated. In order 
to data gathering, a researcher made questionnaire containing 15 
items was used. Most of questions were about teacher's teaching 
methods and educational materials. To determine the reliability 
of the questionnaire, a test-retest method was used and a 
questionnaire was distributed among the 6 graduate students. 
Spearman's correlation coefficient was obtained from the re-test 
for the whole questionnaire (r = 0.081, P = 0.03).  
Results: The results indicated that in on line course, teaching by 
experts (3.4 ± 0.88) and determining the educational goals along 
with outlines at the beginning of the course (3.5 ± 0.75) were got 
maximum scores whereas team work in preparing and presenting 
assignments (2.8 ± 1.1), the existence the practical units in 
hospitals (2.7 ± 0.96) were acquired minimum scores. In person 
course survey showed that using the novel strategy in teaching 
and learning process (4.22 ± 0.66), team work in preparing and 
presenting assignments (4.11 ± 0.60), and using the up to dates 
references by teachers (4.11 ± 0.33) were got maximum scores 
while making research group (3.00 ± 0.92) were acquired 
minimum scores. 

Conclusion: In the online course, the interaction between the 
instructor and the student would not be enough. There is no 
precise focus on the course in online tutoring, and neither teacher 
control on the students, nor face to face and non-verbal 
communication. Practical skills are less common in the virtual 
period than online vs. in-person course. Considering that 
achieved scores, it seems that in the in person course the hidden 
curriculum would have important role because of face to face 
communication whereas in on line courses students focused on 
the formal planned curriculum. 
Keywords: Online course, In-person course, learning and 
teaching  
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Introduction: Currently information and technology has been 
accepted as a necessary part of the mainstream medical 
educational system throughout the globe. This study aimed to 
compare blended learning and e- and learning with respect to 
General physicians' learning in shiraz university of medical 
sciences, southern Iran. 

Methods: This quasi-experimental research was performed on 
general practitioners who had participated in continuous medical 
education (CME) programs about crisis management. All 150 
participants randomly divided into three groups after; two 
intervention groups (e-learning and Blended learning) and a 
control group (presence education), filling a pre-test 
questionnaire . 2 weeks later, they filled a post-test questionnaire. 
The data gathering tool was a questionnaire that was completed 
by the study participants. 
Results: There was a significant difference between the three 
groups (presence education, eLearning, Blended learning). 
General physicians who participated in blended courses were 
more successful than two other groups (p=0.004). However, the 
wasn't any difference between e-learning and presence groups. 
The participants in the Blended learning group more satisfied 
than e-learning and presence education (p=0.007). 
Conclusion: The findings generally showed that blended 
learning is an effective approach to create a deep and long lasting 
learning experience in continuous medical education.  
 
 
 

 
 
  
  

  

  يادگيري-ياددهي -ميزگرد
  

  

 هيأت يدر توانمندسازي اعضا كاركرد طراحي آموزشي
   يعلم

 يعل ،حسين كريمي مونقي ،دانشگاه ع. پ. مشهد  -فرديحورا اشرف
  دانشگاه ع. پ. مشهد -حامد تابش ،عمادزاده
 يهانقش را در تحقق رسالت ينترمهم يعلم هيأت ياعضا مقدمه:
پاسخگو و  يآموزش پزشك ياجرا ،يعلوم پزشك يهادانشگاه

. كنندمي فايآموزش پاسخگو در نظام سالمت ا كرديرو يسازنهينهاد
به  يابيو دست ايحرفهتوسعه  يبرا يعلم هيأت ياعضا سازيتوانمند

 ينقش آموزش يبتوان آنها را برا تامهم است  اريبس ياهداف آموزش
 سازيتوانمند يشرط الزم برا. خود آماده كرد يو عمل گذارريثأت

 و يآموزش، طراح نهيدر زم يپزشك يهادانشكده يعلم هيأت ياعضا
 يآموزش يهاروشثر و استفاده از ؤم سازيتوانمند يهابرنامه ياجرا

 قيبتط يطرف . ازستا يمنابع انسان يهاتيقابل ءارتقا يمناسب برا
بهتر منجر  يآموزش جيبه نتا يفرد يريادگيبا سبك  يآموزش يطراح
كه در  دهدميرخ  يزمان نهيبه يريادگياست كه  شده شنهادي. پشودمي

 دوره و روش يبا محتوا رندهيادگي هياول يريادگيسبك  حاتيآن ترج
 ريثأرو پژوهش حاضر قصد دارد ت نيآموزش هماهنگ باشد. از ا

 يريادگي يبر رو يريادگي يهاسبكبا استفاده از  يزشيانگ ياحطر
 لهيوسهب زشيانگ زانيم بينيپيش تيقابل نيو همچن يعلم هيأت ياعضا
  قرار دهد.  يرا مورد بررس يريادگي يهاسبك
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بود. جامعه  يتجرب مهيو ن يپژوهش از نوع كاربرد نيا :اجرا روش
ه مشهد بودند ك يپزشك مدانشگاه علو يعلم هيأت ياعضا هيكل يآمار

و مشمول دوره  سيبه تدر مشغول 97-98 يليدر سال تحص
 سازيتوانمند يهادورهبوده و تاكنون در  يآموزش طهيح سازيتوانمند

 هيكل ورساليوني گيرينمونهاساس  نفر) و بر 138شركت نكرده بودند (
 تعداد انيم نيكه از ا دنديانتخاب گرد قينمونه تحق عنوانبهجامعه  نيا

به  ليعدم تما لينفر به دل 2نام نموده كه ثبت هادوره نينفر در ا 51
 با استفاده از يآمار ليهش خارج شده و تحلادامه مشاركت از پژو

 ي. براصورت گرفت كنندگانشركتنفر از  49مربوط به  يهاداده
 يريادگي يهاسبكپژوهش، از سه پرسشنامه  نيدر ا هاداده يآورجمع

 بودن يزشيو انگ سيتدر يهاتوانمندي ي، خوداظهار1/3 خهكلب نس
 يريادگي يهاسبك نييمنظور تعكلر استفاده شد. ابتدا به يمواد آموزش

 عنوانبهكلب و  يريادگي يهاسبكاز پرسشنامه  يعلم هيأت ياعضا
س به . سپدياستفاده گرد سيتدر ياز پرسشنامه توانمند آزمونپيش
 يهادوره يكلر برا يزشيانگ دلاساس م بر يآموزش يطراح

 دستبه يريادگي يهاسبكاساس  پرداخته شد. بر ءاعضا سازيتوانمند
 متناسب با هر سبك سيروش تدر گر،يكديبا  هاسبكآمده و نسبت 
اختصاص داده شده به هر روش  يو مدت زمان كالس ديمشخص گرد

 هورد نياجرا به مدرس ينظر برا مورد ي. طرح آموزشديگرد شنهاديپ
 سيو فنون تدر هاروشسطح اول ( يعلمهيأت ياعضا سازيتوانمند
 يهاگاهو آموزش داده شد. گار لي) تحويآموزش هايفعاليت يابيو ارز

 كي ماه و هر دو هفته 5در طول  يعلم هيأت ياعضا سازيتوانمند
 يساعت برگزار شد. پس از اجرا 4نبه به مدت شپنج يبار، روزها

 و يريادگي يبا استفاده از پرسشنامه خوداظهار يابيكامل طرح، ارز
فت. كلر انجام گر يبودن مواد آموزش يزشيانگ زانيم يپرسشنامه بررس

 يهامونآزو  يفيتوص يآمار يهاآزمونبا استفاده از  هاداده ليتحل
 SPSS20توسط  رسونيپ يو همبستگ يزوجيت لكاكسون،يو دو،يكا

  انجام شد.
 يريادگي يهاسبك يدارا يعلم هيأت ياعضا يلك طوربه :هايافته
درصد)،  3/9درصد)، واگرا ( 8/27درصد)، همگرا ( 8/59كننده (جذب
 يآمده از آزمون كا دستبه جينتا درصد) بودند. 1/3( ابندهيانطباق

 هيپا يعلم هيأت ياعضا يريادگي يهاسبك انياسكوئر نشان داد كه م
 ي). لذا براP=971/0نداشت ( جودو يمعنادار يتفاوت آمار ينيو بال

 نييمشابه در نظر گرفته شد. پس از تع يهر دو گروه طرح آموزش
اس بر اس نيو همچن يريادگي يهاسبكمتناسب با  سيتدر يهاشيوه
 نيمدرس اريدر اخت يمدل كلر، طرح آموزش يزشيانگ يهامؤلفه
 عهطالم نيقرار گرفت. ا يعلم هيأت ياعضا سازيتوانمند يهادوره

 يبرگزار نشان داد كه يريادگي يبر رو يزشيانگ يالگو ريثأدر رابطه با ت
شان ن نينداشته است. همچن يريادگي يبر رو يمعنادار ريثأدوره ت نيا

 يهاسبك قيدوره از طر يبودن مواد آموزش يزشيشد كه انگ داده
  . باشدمين بينيپيشقابل  رندگانيادگي يريادگي

م در دو عامل مه زشيو انگ يريادگي يهاسبك :گيرينتيجهبحث و 
 مورد يبه درست يزشيانگ يطراح يكه الگو يدرصورت هستند. يريادگي

 يهادوره يثر جهت طراحؤم ييالگو دتوانمي ردياستفاده قرار گ
 يحدر طرا ديكه با ياز عوامل يكي يباشد. از طرف سازيتوانمند

جه به تو ،مدنظر قرار داد رندگانيادگي هايويژگيمورد  در يزشيانگ
 يطراح ياگام از الگوه ني. در اولباشدميافراد  يريادگي يهاسبك
 لياز قب يهايويژگيكه در كنار  شودميمخاطبان انجام  ليتحل يآموزش

 زانيآنان و م يدانش و مهارت قبل رندگان،يادگي يريادگي يازهاين
 بق. طدريمدنظر قرار گ ديبا يريادگي يهاسبكآنان از مباحث،  ييآشنا
قادر به  يريادگي يهاسبكمطالعه توجه به  نيحاصل از ا جينتا

 يكي زين فراشناخت نينبود. همچن رندگانيادگي زشيانگ زانيم بينيپيش
اخت فراشن شياست. با افزا رندگانيادگي زشياز عوامل اثرگذار بر انگ

راد با . افافتيخواهد  شيآنان افزا زشيو انگ يريادگي يامدهايافراد، پ
كرده و از  يابيخود را ارز يريادگي زانيم وستهيپ طوربهباال  شناختفرا

مناسب را  يريادگي يداشته و راهبردها ينقاط قوت و ضف خود آگاه
 يهامهارتاست تا جهت بهبود  ستهيانتخاب خواهند كرد. شا

 شيافزا يمناسب برا سيتدر يهاشيوهاز  رندگانيادگي يفراشناخت
 ،يگروه و بحث يمشاركت يريادگي ه،لئمس فراشناخت مانند حل

  متقابل استفاده گردد. پرسش
  
  

ثر در اهمال ؤپرسشنامه عوامل م يو روانسنج يطراح
   يبيمطالعه ترك كي: يپرستار انيدانشجو يليتحص

 -يتاج محمد اراز ،يفاطمه غفار ،دانشگاه ع. پ. بابل  -ي محمد دهيسپ
  شابوريدانشگاه ع. پ. ن

و  نكارا قابل ريغ ع،يمشكل شا عنوانبه يلتحصي كارياهمال مقدمه:
 ش،يشامل تشو يدرون يامدهايپ يجهان و دارا يدر نظام آموزش يجد

له ازجم يرونيب يامدهايو پ يمانيو پش يدناامي خود، سرزنش ،يآشفتگ
است.  يبه روابط كار بيو آس ندهيآ يشغل يهارفتن فرصت نياز ب

 يبرا هياول يهااز قدم ،يليوجود آورنده اهمال تحصعلل به يواكاو
است. سنجش اهمال  نهيزم نيشناخت و رفع مشكالت موجود در ا

 يمستلزم داشتن ابزارها يپرستار انيو علل آن در دانشجو يليتحص
 هب توجه با. است متغير اين گيريحساس، مناسب و معتبر براي اندازه

 ليتحصپرستاران در دوران  رينظ يگروه علوم پزشك انيدانشجو نكهاي
ال دارند و علل اهم انيدانشجو رينسبت به سا يمتفاوت اتيخود تجرب

 رابسي باشد، هارشته ريدر آنها ممكن است متفاوت با سا يليتحص
 نيا ديو اسات انيدانشجو دگاهياز د يلياهمال تحص كهاست  يضرور
و  ساززمينهو علل  رديقرار گ يمورد بررس ياختصاصصورت بهگروه 

ش پژوه نيا نيق. لذا محقرديقرار گ ليآن مورد تحل يكنندهديتشد اي
  با عنوان فوق گرفتند.  ايبه مطالعه ميتصم
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است. در  بوده يو كم يفيمطالعه شامل دو مرحله ك نيا :اجرا روش
رشته  يعلم هيأت يبا اعضا يمصاحبه اختصاص 16 يفيمرحله ك
 ديهو ش شابوريرامسر، بابل، تنكابن، ن يدر دانشكده پرستار يپرستار
 6تا  4 يهاگروه( فوكوس گروپ 9و  يمصاحبه اختصاص 18 ،يبهشت

 شكدهندا يپرستار يمختلف دوره كارشناس يهاترم انينفره) با دانشجو
 عنوانبهنفر  76 رامسر و بابل انجام شد. مجموعاً يپرستار

 يفيمرحله ك يپژوهش شركت كردند. بر مبنا نيكننده در امشاركت
 ،يمحتو ييروا يو سپس در مرحله كم ديگرد هيته هيپرسشنامه اول

عضو  32 يمطالعه با همكار ييايپا نيو همچن يعامل ليتحل ،يصور
مورد  يپرستار يكارشناس يدانشجو 260 و يرشته پرستار يعلم هيأت
 يهاداده ليتحل يمبنا بر ييپرسشنامه نها تيقرار گرفت. درنها يبررس
  .دياصالح گرد يكم

قرار  ليمورد تحل يياستقرا يمحتو ليبه روش تحل هاداده :هايافته
لي طبقه اص 6 يريگمنجر به شكل هامصاحبهحاصل از  جيگرفت. نتا

رتبط معوامل  د،يعوامل مرتبط با اسات ان،ينشجوشد: عوامل مرتبط با دا
عوامل  ،يآموزش طيعوامل مرتبط با دانشكده مح ،يدرس فيبا تكال

. بر اساس يزندگ طيو عوامل مرتبط با مح يمرتبط با رشته پرستار
و مرور متون پرسشنامه  هامصاحبهطبقات حاصل از ريطبقات و ز

ك يگويه و داراي  56و  عدب 6. پرسشنامه شامل ديگرد هيته ياهياول
. ) بوده استستيثر نؤثر است تا مؤم اريقسمتي (از بس 5طيف ليكرت 
ر اعتبار محتوا از دو روش كيفي و كمي استفاده شد. دبراي تعيين 

نفر از مدرسين پرستاري در  32بررسي كيفي اعتبار محتوا، از 
ها تا ويهخواسته شد تا ابزار را از نظر اينكه گ يپرستار يهادانشكده
. دهند بررسي نمايندهاي آن را پوشش مياي مفهوم و حيطهچه اندازه

شه محاسبه گرديد و بر اساس جدول الو CVRبر اساس فرمول  هاپاسخ
شدند.  . باالتر بود حفظ/54هايي كه نسبت اعتبار محتواي آنها از گويه

، از روش والتس و باسل CVIجهت بررسي شاخص اعتبار محتوا 
رفته نظر گ . مناسب در/7هاي داراي نمره باالتر از گويه شد. ستفادها

 يصلطبقه ا 6از  فيبط با تكالطبقه عوامل مرت كيمرحله  نيشد. در ا
 14. ديطبقات مرتبط ادغام گرد ريدر سا شيهاگويهو  ديحذف گرد

شنامه بودند از پرس يتكرار ايرا كسب نكردند و  يكاف ازيكه امت هيگو
 رييبه تغ ازين نيكه از نظر متخصص ييهاگويه ريحذف شدند و سا

رسشنامه پ. ديالزم اعمال گرد راتييقرار گرفته و تغ ينيداشتند مورد بازب
 ديگرد ليتكم 8تا  2ترم  يپرستار يدانشجو 260اصالح شده توسط 

 ،يعامل ليتحل جيقرار گرفت. طبق نتا يمورد بررس يعامل ليو با تحل
 نيب هاگويه يبار عامل د،يحذف گرد پرسشنامهكه از  هيبه جز سه گو

د پرسشنامه بودند و تمام ابعا دارمعني ي. بوده است و همگ/68. تا /41
 39و  يصلطبقه ا 5با  يي. پرسشنامه نهاديگرد دييأبا مقدار قابل قبول ت

  .ديگرد هيته هيگو
مطالعه، در دو دانشكده  نيشده در ا هيابزار ته :گيرينتيجهبحث و 
بابل و رامسر مورد استفاده قرار گرفته  يعلوم پزشك دانشگاه يپرستار

دانشكده داشته است و  نيمسئول ياز سو ياست و بازخورد خوب
 انيدانشجو يليچند ساعته علل اهمال تحص ياجلسه يط نيمسئول

قرار دادند و هدف بر آن  يمطالعه را مورد بررس نيكشف شده در ا
 يليالزم جهت كاهش اهمال تحص تجامع اقداما ياشد تا طبق برنامه

است با استفاده  ديام مرتبط انجام دهند. يهاحيطهدر تمام  انيدانشجو
علل اهمال  يپرستار يهادانشكده ريپرسشنامه در سا نيا عيوس

مورد كنكاش قرار  هادانشكده ريدر سا يپرستار انيدانشجو يليتحص
گرانه صورت الاهم يجهت كنترل رفتارها يو اقدامات مقتض رديگ
  .رديگ
  
  

 نتيمشاركت در گروه بال رياز تأث ينيبال ديتجارب اسات
)Balint Groupيهاطيآنها در مح يكار ي) بر زندگ 

   يفيمطالعه ك كي: ينيبال
 -دياطهر ام ،يحقان بايفر ،دانشگاه ع. پ. اصفهان  -فردزدانخواهي محمدرضا

  دانشگاه ع. پ. اصفهان
رك د تيتقو يگسترده برا طوربهاست كه  يروش نتيگروه بال مقدمه:
ه قرار مورد استفاد مارانشانيوابسته به سالمت و ب هايهحرف نيارتباط ب

 كيكوچك با  يهاگروهمنظم در  طوربه كنندگانمشاركت. رديگ يم
ود از خ اتيتا در مورد تجرب كنندمي يجلسات ليرهبر اقدام به تشك

 يبرا 1950روش در ابتدا در سال  ني. انديساز بحث نماموارد مشكل
 چياما تاكنون ه ،توسعه داده شد رمايب-درك روابط پزشك تيتقو

شده نانجام  ايدر سطح دن ينيبال ديو اسات نتيگروه بال يرو يامطالعه
 دياسات اتيتجرب ليو تحل فياست. هدف از پژوهش حاضر، توص

ها در آن يكار يآن بر زندگ ريتأث و نتياز مشاركت در گروه بال ينيبال
  . باشدمي ينيبال يهاطيمح

 ديز اساتبا ده نفر ا قيو عم افتهيساختار  مهين يهامصاحبه :اجرا روش
كار اصفهان مشغول به يدانشگاه علوم پزشك،  در رانيكه در ا ينيبال

شركت كرده بودند، انجام  نتيدر جلسات گروه بال يبودند و همگ
تخاب شدند. هدفمند ان گيرينمونهبه روش  كنندگانمشاركتگرفت. 
فت. قرار گر يفيك ليو تحل هيو مورد تجز يسيضبط، بازنو هامصاحبه
انجام و  هاداده يريپذو انتقال يريدپذيأياعتماد، ت تيقابل ،يريباورپذ

  شد.  ديأيت
 نتيوه بالا در گرهاظهار نمودند كه مشاركت آن ينيبال دياسات :هايافته
موجب  هاليو تحل هي. تجزاست داشته ريآنها تأث يكار يزندگبر 
ابعاد توسعه "و  "يرفتار يسيچرخه دگرد" هيدو درونما شيدايپ

در ساخته را قا ينيبال ديكه اسات ياگونهبه د،يگرد "ايحرفهتعامالت 
  از از استاد بودن خود لذت ببرند.  كه مجدداً
گروه بالينت و به  كهها حاكي از آن است يافته :گيرينتيجهبحث و 
تواند راهي براي تقويت درك مي گرانيگذاري تجربيات با داشتراك

هم  دتوانمي باليني در مواجهه با زندگي كاري باشد، كه احتماالً دياسات
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 يابيارزش يآنها باشد. برا انيباليني و هم به سود دانشجو ديسود اساتبه 
 ،ينيبال يهاطيدر مح ديتاسا يبرا نتيبال يهاگروه ياجرا يسنجامكان

  .باشدمي يشتريب قاتيبه انجام تحق ازين
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 تماتيك هايپوستر
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 باليني  آموزش
  
  
 كارورزان و كارآموزان دگاهيد از ينيبال آموزش تيفيك

  مازندران يپزشك علوم دانشگاه يپزشك
دانشگاه  - پوريرضو مهران، دانشگاه ع. پ. مازندران - زادهيمحمدعل پژمان

 يمحمود الهه، دانشگاه ع. پ. مازندران - زادعيشف ثاقيم، ع. پ. مازندران
 فتانه، دانشگاه ع. پ. مازندران - يمراد اوشيس، دانشگاه ع. پ. مازندران -

 دانشگاه ع. پ. مازندران - يعموئ

 ي،پزشك در شدن ايحرفه بارتيعبه و اساسي يهامهارت كسب مقدمه:
 دارد، بستگي باليني هايمحيط در آموزش كميت و كيفيت به

 كميت و كيفيت بر مؤثر عوامل بايستباليني مي آموزش اندركاراندست

 و جامع ارزشيابي انجام نمايند. لذا مرتفع و شناسايي را آموزش
 در باليني آموزش ارزشيابي يژهوبه آموزشي يهابرنامه جانبههمه

 با و است برخوردار ايويژه اهميت از باليني آموزش حوزه راهبردهاي

 قاءو ارت تصميم منظور به آن پيامدهاي ارزشيابي، صحيح و مستمر انجام

 مراكز در فراگيران نظرات به توجه به اينكه شد. نظر خواهد استفاده آنها

 اهميت حائز بسيار هاآموزش اين كيفيت بررسي براي پزشكي آموزش

 وزشآم كيفيت ارتقاء و بهبود هكجاييآن از و باشدميقبول  قابل و

 اطنق شناسايي و باليني آموزش وضعيت مستمر ارزشيابي مستلزم باليني،

 تنظرا از استفاده كه باشدميضعف  نقاط به بخشيدن بهبود و قوت
 وزر به و آموزشي يهابرنامه تحول و تغيير در مؤثري نقش دانشجويان

 نيبالي آموزش كيفيت ارزيابي هدف با حاضر مطالعه لذا دارد، آن كردن

 پزشكي علوم دانشگاه درماني آموزشي مراكز آموزشي يهاگروه

  .شد انجام مازندران
 روي بر 98 سال در مقطعي -توصيفي نوع از مطالعه اين روش اجرا:

 سينا، بوعلي خميني، امام درماني آموزشي مراكز كارورز و كارآموز 175

 ابزار و سرشماري روش به گيرينمونهگرفت.  انجام رازي الزهرا، فاطمه

 سؤال  95 قالب در كه بود يليستچك پژوهش، ابزار ،هاداده آوريجمع

 برگزاري عدم يا و برگزاريصورت به كارورزان كارآموزان، از

 مكتوب صورت به استانداردها از نبودن يا بودن برخوردار يا استانداردها

 استفاده با و پاسخ بستهصورت به ليستچك اين هايشد. گزينه پرسيده

 با مطابق كه پاسخي هر بود، شده تعريف خير و بله هايگزينه از

 صفر نمره استاندارد با انطباق عدم درصورت و يك نمره بود استاندارد

 مستقيم نظارت با ليستچك دريافت و تكميل كرد. توزيع، دريافت

 آموزشي كارشناسان و آموزشي كارشناس حضوري مراجعه و معاون

 آموزش( هاگروه آموزشي يهابرنامه در باليني آموزش يهاگروه

 )كالبژورنال و گراندراند راند، صبحگاهي، گزارش درمانگاهي،
 بارم متوسط و شد بنديبارم دريافت از پس هاپرسشنامهگرفت.  صورت

 ارتوپدي، آموزشي يهاگروه تفكيك به هاحيطه يكايك بارم نيز و نهايي

 چشم اطفال، اورولوژي، و زنان داخلي، نوروسرجري، عمومي، جراحي

 توصيف گرديد. براي گزارش عفوني و قلب ،ENT نورولوژي، پزشكي،

 از برآوردها دقت ميزان بيان براي و ميانگين درصد و فراواني از هاداده

 آماري يهاآزمون از هاداده آناليز شد. براي استفاده ٪95 اطمينان فاصله

 افزارنرم توسط آناليزها تمامي و استفاده مستقلتي و واريانس تحليل

SPSS16 ت.پذيرف انجام  
 درصد 5/98 با قلب گروه ،"صبحگاهي گزارش" برنامه در :هايافته

 متيازا كمترين داراي امتياز 0/63 با زنان گروه و بيشترين داراي امتياز

 برنامه بود. در دارمعني نيز آماري نظر از اختالف اين كه بوده مكتسبه

 نبيشتري داراي امتياز درصد 8/96 با عفوني گروه ،"درمانگاهي آموزش"
 ينا كه بوده مكتسبه امتياز كمترين داراي امتياز 2/51 با زنان گروه و

 گروه ،"نيبالي راند "برنامه بود. در دارمعني نيز آماري نظر از اختالف

 تيازام 1/52 با زنان گروه و بيشترين داراي امتياز درصد 4/97 با عفوني

 زني آماري نظر از اختالف اين كه بوده مكتسبه امتياز كمترين داراي
 امتياز صددر 1/98 با عفوني گروه ،"راند گراند "برنامه بود. در دارمعني

 كتسبهم امتياز كمترين داراي امتياز 5/50 با زنان گروه و بيشترين داراي

 "هبرنام بود. در دارمعني نيز آماري نظر از اختالف اين كه بوده

 گروه و بيشترين داراي امتياز درصد 3/98 با قلب گروه ،" كالبژورنال

 از تالفاخ اين كه بوده مكتسبه امتياز كمترين داراي امتياز 6/55 با زنان

 گروه ،"باليني يهامهارت مركز "برنامه بود. در دارمعني نيز آماري نظر

 ازامتي 4/50 با زنان گروه و بيشترين داراي امتياز درصد 9/98 با قلب

 زني آماري نظر از اختالف اين كه بوده مكتسبه امتياز كمترين داراي
 گروه ود بين در بالين آموزش يهابرنامه تمامي بود. وضعيت دارمعني

 نبالي آموزش يهابرنامه تمامي شد. وضعيت مشاهده يكسان مرد و زن
 زكارآمو دانشجويان از مقطع دو بين در صبحگاهي گزارش برنامه جز به
 از بيشتري رضايت كارآموز دانشجويان و بود متفاوت كارورز و

   .داشتند هابرنامه تمامي در بالين آموزش وضعيت
 از هيچكدام كه داد نشان حاضر مطالعه :گيرينتيجهبحث و 

 بهداشت، وزارت سوي از شده تعريف باليني آموزش استانداردهاي

 گاهيصبح گزارش اگرچه ،گرددميرعايت ن صد در صد و كامل طوربه

 استانداردهاي در وجود با اين داشت قبولي قابل و مطلوب وضعيت

 باليني يهامهارت مركز و راند گراند كالب،ژورنال درمانگاهي، آموزش

 نقاط رفع و آموزشي يهاكارگاه برگزاري كه دارد وجود هاييضعف

 است.  تأكيد مورد مطلوب وضعيت به رسيدن براي ضعف
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 بخش در ارييدست دوره آموزش تيفيك بر مؤثر عوامل

  اورژانس
دانشگاه ع. پ.  - ياوري ميمر، دانشگاه ع. پ. اصفهان - ازادهيدر دهيسع

دانشگاه  - ماهر ايرو، دانشگاه ع. پ. كاشان - آزادچهر محمدجواد، كاشان
 دانشگاه ع. پ. كاشان - فيمحمدرضا شر، ع. پ. كاشان

 مخاطبان، عنوانبه دانشجويان محور،دانش هايسازمان در مقدمه:

 پزشكي آموزش يندافر و نظام كنندگانمصرف و اصلي مشتريان

. شودميها سازمان اين پويايي رضايت آنها باعث و شوندميمحسوب 
 بيماران با برخورد زمينه در اخالقي و عملي علمي، صالحيت كسب

 و است مرتبط علوم آموختن و درمان در تجربه كسب مستلزم اورژانسي
  در حضور با كه دارد وجود پزشكي فراگيران بين در اعتقاد اين

 ربسيا باليني يهامهارت يادگيري براي شرايط اورژانس يهابخش 
 ستا داده نشان اخير يهاسال در شده انجام يهاپژوهشاست.  مناسب

  در بيماران با بيشتر چه هر دستياران و پزشكي دانشجويان كه
 اعتماد زا نمايند فعاليت باتجربه اساتيد كنار در اورژانسي يهاموقعيت 

 اصولي آموزش كه رسدمي نظر . بهشوندمي برخوردار بيشتري نفس به

 شده آموزش سطح ارتقاء به منجر منسجم تيمي كار با همراه افتهينظام و

  را اورژانسي و حال بد بيماران ،معمول طوربهدرمان  روند بهبود و
 بر مؤثر عوامل بررسي حاضر با هدف داشت. پژوهش خواهد مراههبه 

 بهشتي شهيد بيمارستان اورژانس بخش در دستياري آموزش كيفيت

  شد. انجام 1398 سال در كاشان
 جامعه .گرديد انجام مقطعي -توصيفي روش به مطالعه اين روش اجرا:

 كه بودند آموزشي هايفعاليت انجام حال در كه دستياراني  مطالعه مورد

 اطالعات آوريجمع شدند. ابزار مطالعه دسترس وارد در روش به

 دوم قسمت سؤاالت تهيه منظور به. بود ساختهمحقق پرسشنامه

 5  باالي باتجربه علمي هيأت عضو 5 از متشكل گروهي ابتدا پرسشنامه،
 رمؤث عوامل پيرامون را خود نظرات ،اورژانس طب رشته در فعاليت سال
 از اينكردند.  بيان رو در رو مصاحبه قالب در دستياري آموزش بر

 يك قالب در هاسرفصل گرديد. اين استخراج سرفصل 27 هامصاحبه

 قرار )كامل مخالف 1 تا كامل موافق 5( ليكرت مقياس با پرسشنامه

 تهيأ عضو 5 و دستيار 5 ،پرسشنامه روايي ارزيابي منظور گرفتند. به
 هك پرسش 23 نهايت در تا نمودند كامل را هاپرسشنامه ديگر، علمي
. شدند گنجانده نهايي پرسشنامه در ،داشتند 8/0 باالي كرونباخ ضريب

پذيرفت.  انجام SPSS16  افزارنرم در آناليز ،اطالعات آوريجمع از پس
ه ئارا معيار فانحرا و ميانگين و فراواني صورت به دموگرافيك يهاداده

 آزمون از دستياري آموزش كيفيت بر مؤثر عوامل بررسي شدند. براي

 حسب بر مؤثر عوامل از يك هر بررسي براي و اينمونه تك تي

 تفادهاس واريانس تحليل و مستقلتي يهاآزمون از دموگرافيك متغيرهاي

 گرفته در نظر دارنيمع 05/0 از كمتر p-value مقادير مطالعه در اين .شد

  شد.

 9/42نفر ( 45 و دستيار )درصد 1/57( نفر 105 از نفر 60 :هايافته

. بودند متأهل) درصد 1/78( مطالعه مورد دستياران بيشتر و زن )درصد
 9/21( دوم و )درصد 3/55( اول سال در كننده شركت دستياران بيشتر

 درصد 4/11 با چهارم و سوم سال دستياران و اندبوده دستياري )درصد

   ندستيارا بيشتر تحصيلي . رشتهاندداشته قرار بعدي هايرتبه در
است.  هبود) درصد 6/27( داخلي و) درصد 8/43( اطفال كننده ،شركت

 از دازخورب" گويه فردي، عامل يهاگويه بين در دستياران، ديدگاه از

 عامل يهاگويه بين در ،52/4 ميانگين با "رديگ دستياران و اساتيد

 و راديولوژي( تشخيصي امكانات بودن دسترس رد"ه گوي محيطي،
 بيمار، به مربوط عامل يهاگويه بين در و 37/4 ميانگين اب " اه)آزمايشگ

 تكيفي بر را تأثير بيشترين 22/4 ميانگين اب "ساورژان لوغيش"ه گوي
 هس هر دستياران، ديدگاه داشتند. از اورژانس بخش در دستياري آموزش
 در دستياري آموزش كيفيت بر بيمار به مربوط و محيطي فردي، عامل

 زا يك هر تأثير ليو >P)0,001( داشتند معناداري تأثير اورژانس بخش
 طوربه اورژانس بخش در دستياري آموزش كيفيت بر مؤثر عوامل

 رديف عامل تأثير ميانگينو  <P)0,001( نبود يكسان يكديگر با معنادار

  زن دستياران ديدگاه از اورژانس بخش در دستياري آموزش كيفيت بر
 )03/4±38/0( مرد دستياران از بيشتر معناداري طوربه )30/0±22/4(

 و محيطي عوامل تأثير ميانگين  83/2 و  )t=103(و  )P=006/0( بودند
 بين اورژانس بخش در دستياري آموزش كيفيت بر بيمار به مربوط

 داشتند معناداري تفاوت مختلف، سني يهاگروه دستياران ديدگاه
)0,05(P<. بر بيمار به مربوط و محيطي فردي، عوامل تأثير ميانگين 

 متأهل دستياران ديدگاه از اورژانس بخش در دستياري آموزش كيفيت

  .>P)0,05( بود مجرد دستياران از بيشتر معناداري طوربه
 هيدش بيمارستان دستياران ازديدگاه مجموع در :گيرينتيجهبحث و 

 خشب در دستياري آموزش كيفيت بر مؤثر عوامل بندياولويت بهشتي،

 ابودند. ب بيمار به .مربوط3 .محيطي2 .فردي1:شامل ترتيببه اورژانس
 به توجه با شده و انجام مطالعات ديگر و حاضر پژوهش نتايج به توجه

 ذيل موارد ،دستياران آموزش در اورژانس بخش مهم باارزش و نقش

 بيشتر : توجهگرددميپژوهش پيشنهاد  اين برگزاري بهبود جهت

 به توجه اورژانس؛ بخش وضعيت اورژانس به و بيمارستان والنئمس

 اورژانس بخش در آموزش و بازخورد زمينه در اساتيد آموزش تقويت

 و فيزيكي، فضاي بهبود به توجه آموزشي؛ يهاكارگاه برگزاري با
 امر رد مهم تأثيرگذار عوامل از يكي عنوانبه اورژانس بخش امكانات
  .آموزش
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 نيب ينيبال استدالل و يانتقاد تفكر يهامهارت يابيارز
 يپزشك علوم دانشگاه يپزشك و يدندانپزشك ارانيدست

 1397 سال در نيقزو
دانشگاه ع. پ.  - يكرم هيراض، نيدانشگاه ع. پ. قزو - نيغالم سانيپر
دانشگاه  - پور بهمن سيمهد، نيقزودانشگاه ع. پ.  - يگلدان ايبرد، نيقزو

 نيدانشگاه ع. پ. قزو - يديسف فاطمهي، بهشت ديع. پ. شه

 براي ضروري ايپايه و عالي آموزش نهايي هدف انتقادي تفكر مقدمه:

 سبمنا درمان براي ايپايه نيز باليني استدالل و است باليني استدالل

 نياز و وركش داخل در قبلي مطالعات نامطلوب نتايج به توجه . باباشدمي

 يهاهارتم ارزيابي مطالعه، انجام اين  از ، هدفهامهارت اينارتقاء  به
 پزشكي و دندانپزشكي دستياران بين باليني استدالل و انتقادي تفكر

  .بود 1397 سال در قزوين پزشكي علوم دانشگاه
 در كه بود مقطعي و تحليلي توصيفي نوع از حاضر مطالعه روش اجرا:

 و دندانپزشكي دانشكده تخصصي دستياران از نفره 37 گروه دو آن
 شيوه از استفاده با قزوين پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشكده

 و انتقادي تفكر بررسي منظور گرفتند. به قرار بررسي مورد سرشماري
 مهارت آزمون يهاپرسشنامه از ترتيببه مطالعه، در اين باليني استدالل

 لاستدال( تشخيصي تفكر پرسشنامه و) ب فرم( كاليفرنيا انتقادي تفكر
 استفاده با هاداده اطالعات، گرد آوري از پس كه شد استفاده )DTI باليني

 تي آماري يهاآزمون و توصيفي آمار يهاروش و SPSS افزارنرم از

  ) تحليل شد.>0,05P( معناداري سطح در دوكاي و استيودنت
 باليني لاستدال داراي پزشكي دستياران كه بود آن بيانگر نتايج :هايافته

 استدالل داراي دندانپزشكي دستياران و حافظه ساختار نوع از بيشتر

 در رابطه اين كه باشندميتفكر  پذيري درانعطاف نوع از بيشتر باليني

 آماري لحاظ به پزشكي و دندانپزشكي دستياران پژوهش مورد گروه دو

  .<P)0,05( نبود معنادار
 و عيفضانتقادي  تفكر از حاكي مطالعه نتايج اين :گيرينتيجهبحث و 
 و دندانپزشكي دستياران در پذيري پايينانعطاف با باليني استدالل
 ريزيبرنامه جهت در توانميمطالعه  نتايج اين و هايافته بود. از پزشكي

 تفكر يهامهارت ارتقاء منظور به پزشكي و دندانپزشكي در آموزشي

 در صالحا و بازنگري به نياز كرد. لذا استفاده باليني استدالل و انتقادي

  . رسدمينظر  به ضروري ،درسي برنامه
 پزشكي، دستياران انتقادي، باليني، تفكر استدالل كلمات كليدي:

   دندانپزشكي دستياران
  
 

 ينيبال استدالل مهارت با يانتقاد تفكر به شيگرا ارتباط
  اصفهان يپزشك علوم دانشگاه يهادنتيرز

 - اكييمحمد احمدديس، ديام اطهر، دانشگاه ع. پ. البرز - كهن محمود

 دانشگاه ع. پ. مازندران - يباقر يمهد، دانشگاه ع. پ. مازندران

 حفظ ايبر يگيرميتصم ،باليني خطير هايموقعيتدر  وتقضا مقدمه:

 تفكر به زنيا نيابحر قعامودر  تفكرو  هپيچيد تمشكالدر  تحيا
اين مطالعه با هدف  .نمايدمي ميالزرا ا سالمت زهحودر  دينتقاا

 دانشگاه هايرزيدنت در باليني استدالل مهارت با انتقادي تفكر بررسي

   .شد انجام 1396 سال در اصفهان پزشكي علوم
 آماري جامعه ،مقطعي تحليلي -توصيفي مطالعه در اين روش اجرا:

 1396 تحصيلي سال در تحصيل به مشغول دستياران شامل
 بود. اصفهان پزشكي علوم دانشگاه امين و الزهرا يهابيمارستان

 22 شامل دستيار 48 و پذيرفت انجام سرشماري صورت به گيرينمونه

 شركت مطالعه در اين )درصد 2/54( دختر 26 و )درصد 8/45( پسر

 تفكر به ميل سنجش( سمتاك يهاپرسشنامه توسط نمودند. اطالعات

 Diagnostic) باليني استدالل مهارت ميزان سنجش و )كاليفرنيا انتقادي

thinking inventory) توصيفي رآما از استفاده با هادادهشد.  آوريجمع 

  .گرديد تحليل واريانس آناليز آزمون و
 به قوي و بتمث گرايش از درصد 6/89 كنندگانشركت ميان از :هايافته

 ينبودند. ميانگ برخوردار متزلزل گرايش از درصد 4/10و انتقادي تفكر

 رنظ بود. از نمره 150 مجموع از 13/105 باليني استدالل مهارت نمره
 رد باليني استدالل مهارت ميزان و انتقادي تفكر به گرايش بين آماري
 هامقياس خرده سطح در ماا )P=198/0( نشد مشاهده معنادار ارتباط كل

   .گرديد مالحظه توجهي جالب ارتباطات
 انتقادي تفكر هايمقياس خرده نتايج از استفاده با :گيرينتيجهبحث و 

 ينا هميتو ا بخشيدء ارتقا را دستيار انتخاب امتحانات كيفيت توانمي
 الينيب يهارتمها سطح يتقاو ار باليني يگيرتصميم مردر ا لهئدو مس

 و اتتغيير ديجاو ا سالمت زهحوله در ئمس ينا به ترشيب توجه وملز
 ارانيدست شيزموآ يهابرنامهدر  نهاآ ءتقاار ايبر فعاليتهايي نگنجاند

  .نمايدمي وريضررا 

 
   

چه  : كارورزانينيبال يهاعرصه در يآموزش مشكالت
 يفيك مطالعه؟ يك نديگومي

 دانشگاه ع. پ. سمنان - يصفائ زهرا

 بخش بيمار، يك حضور در تدريس عنوانبه باليني، تدريس مقدمه:

 ٪75 ،1960 سال در روش است. اين پزشكي آموزش از جدانشدني

 از تخمين و رسيده ٪16 به 1978 سال تا كه دادهتشكيل مي را تدريس

 نمايش، براي آليايده محيط بيمار است. بالين ٪8-19 كنوني شرايط

 باليني معاينه يهاتكنيك باليني، مصاحبه يهامهارت ارزشيابي مشاهده،

 بالين بر تدريس است. كاهش فردي بين و ارتباطي يهامهارت و

 پزشكي كار براي ضروري هاينگرش و هامهارت براي اين تهديدي

 كه كساني يادگيري، نفعانذي گروه اولين عنوانبه دانشجويان. است

 با و مؤثر خدمات ارائه در ايشان يابيتسلط در بايد را آموزش اين پيامد

 چه با و برندميسود  مقدار چه بالين بر آموزش از كرد، جستجو كيفيت
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 از دست از اين سؤاالتي به پاسخ يافتن هستند؟ برو رو ييهاچالش

 رفع ها،آموزش ارتقاء براي است مناسبي راهنماي دانشجويان ديدگاه

 نظرات شناسايي هدف از اين مطالعهمثبت.  نقاط تثبيت و كمبودها

 در موانع يافتن جهت باليني آموزش مشكالت درباره كارورزان

  است. يادگيري ابزار يك عنوانبه آن مؤثر سازيپياده
 1398 سال در سمنان پزشكي علوم دانشگاه در مطالعه روش اجرا:

 اريافتهساخت نيمه مصاحبه از استفاده با و كيفي نوع از شد. مطالعه انجام

 نتخابا پزشكي كارورزان تا بود كنندگانمشاركت هدفمند انتخاب و

 اهداف مصاحبه از قبل .باشند گذرانده را هاروتيشن اكثر كه شوند

 مشاركت براي شفاهي رضايت و شد داده توضيح ايشان براي مطالعه

 هر مدت و شد ضبط صوتي صورت به مصاحبه. شد گرفته مطالعه در

 كلمه به كلمه سازيپياده سپس .بود دقيقه 40-30 بين مصاحبه

 بر اساس اصلي هايتم تماتيك آناليز گرفت. با صورت هامصاحبه

 هايواژه و عبارات كلمات، بنديگروه با .شد استخراج مطالعه اهداف

 حاصل نهايي هايتم و نهايي كدگذاري گروه، يك در مشابه معاني با

  شد. 
 نفر 4 بود، نفر 5 مطالعه در كننده شركت دانشجويان كل تعداد :هايافته

 دش حاصل يتمآ 48 ،هامصاحبه تحليل به توجه زن. با نفر يك و مرد
 ،كلينيك نبودن آموزنده درمان، مسائل به اساتيد توجه غلبه :ازجمله
 باليني، دكاربر بدون هايتئوري ارائه صرف، گرمشاهده عنوانبه اينترن
 گزارش موارد بودن دور تخصصي، فوق و تخصصي مطالب ارائه

 نحوه با كردن آشنا جهت توجه كمبود شايع، موارد از صبحگاهي

 براي نگذاشتن وقت آموزش، براي ارزش نبودن قائل نويسي،نسخه

 ي،آموزش غير كارهاي انجام براي اجبار اساتيد، بودن چندشغله آموزش،
 نبود بخش، در هااينترن نامتناسب تعداد بيماري، موارد تعداد بودن كم

 نبود اساتيد، از هااينترن نكردن بالين، سؤال با مرتبط اينترني امتحانات

 عدم بيماران، سريع ويزيت يادگيري، به عالقه نداشتن و نياز احساس

  ايجاد فرصت نكردن فراهم ها،اينترن سؤاالت به مناسب پاسخ ارائه
 ردموا نشدن ارائه آموزشي، هايفرصت بردن بين از ها،در اينترن سؤال

 در مخاطبان نكردن درگير صبحگاهي، گزارش در كاربردي و شايع

 در كمبود ها،به اينترن بيماران مديريت نسپردن صبحگاهي، گزارش

 با كآكادمي برخوردهاي( ايحرفه مناسب الگوي عنوانبه اساتيد

 عدم اينترني، آموزش اهداف با ريزيبرنامه نداشتن ،)بيماران

 به ناينتر ندادن توجه باليني، جلسات از شفاف و مناسب گيرينتيجه

 نفعلم بيمار، بر مبتني توضيحات ارائه عدم ،هاداده گرد آوري فلسفه

 بر اساس ؛ كهپروسيجرها آموزش ارائه كمبود باليني، آموزش در بودن

باليني،  عرصه شامل: بافتار شد، تقسيم شاخه 4 در دوم سطح بنديكد
  كارورزان.  ويژگي و اساتيد، مديريتي، ويژگي سيستم

 هاترين محيطپرچالش از يكي باليني فيلدهاي :گيرينتيجهبحث و 

 آموزش براي ناكافي زمان كارورزان مطالعه است. در اين مربيان براي

 نگذاشتن وقت( كردند بيان آن مشكالت از يكي را باليني فيلدهاي در

 ).آموزشي هايفرصت بردن بين از بيماران، سريع ويزيت آموزش، براي
 است كه آمده است شده انجام زمينه در اين Nair توسط كه ايمطالعه در
 آموزش دانشجويي دوران طول در كه اندكرده گزارش فراگيران ٪48 تنها

 كه داشتند عقيده آنها ٪100 كه حالي در ،اندكرده دريافت را بالين بر

است.  باليني يهامهارت يادگيري براي راه مؤثرترين بالين بر يادگيري
 را اساتيدي دانشجويان است آمده همكاران و Groenland مطالعه در

 مناسب بازخورد آنها و به دهد پيوند عمل با را تئوري كه دانندمؤثر مي

 عباراتي با را زمينه در اين مشكالت دانشجويان نيز ما مطالعه بدهد. در

 بدون هايتئوري ارائه "،" صرف گرمشاهده عنوانبه اينترن" مانند

 .اندنموده بيان" هابه اينترن بيماران مديريت نسپردن"،" باليني كاربرد
 و است پزشكي در يادگيري در اصلي كليد بالين بر يادگيري و ياددهي
 مانند راهكارها از است. برخي آن مشكالت شناخت گرو در آن ارتقاء

 برطرف و هاچالش اين حل در تواندمياساتيد  سازيتوانمند يهابرنامه

 باليني فيلدهاي در آموزش راهبري و مديريت ارتقاء و كمبودها كردن

 شوند، آشنا بيشتر باليني كوريكولوم با كه دارند نياز باشد. اساتيد مؤثر
 آموزشي اهداف نيازها و طبق بر و شناسايي را فراگيران مختلف سطوح

 اين بررسي نمايند. با ريزيبرنامه الزم، هايآموزش ارائه به نسبت

 سيستم اصالح هايزمينه در آن مناسب هايحل راه يافتن و هاديدگاه

 به دانشجويان ترغيب و اساتيد سازيتوانمند بافتار، تنظيم مديريتي،

 .داشت بالين بر آموزش ارتقاء به بيشتري اميد توانمي بهتر نگاه و تفكر
 و پرسنل، ساير مديران، اساتيد، ديدگاه بر ايمطالعه شودميپيشنهاد 
 .شود انجام زمينه در اين بيماران

 
  

 طيطب اورژانس از آموزش در مح يعلم هيأتاعضاء  ربتجا
  يفيمطالعه ك كي:  ينيبال

دانشگاه ع.  - يباقر يمهد، ديام اطهر، دانشگاه ع. پ. البرز - كهن محمود
 پ. مازندران

 ايبر يگيرديا يفرصتها زيهمساافر با مناسب باليني محيط مقدمه:
 يگيركاربه جهت نهاآ زيسادهمادر آ مهمي نقش ن،نشجويادا
 دوموج رياخ هايدگيچيپ به توجه بادارد.  باليندر  هشد موختهآنشدا

 اترتغييو  ،محيطي مختلف ملاعوآن از  يتأثيرپذير، باليني زشمودر آ
 ،باليني علمي تئهي يعضاا چندگانه يهانقشو  باليني محيطدر  رياخ
 حاضر مطالعه. ديگرد سحساا جامع رتصو به هپديد ينا سيربر وملز
 محيططب اورژانس از  علمي تئهي يعضاا ربتجا تبيين فهد با
  . گرفت رتصو باليني زشموآ

انجام  ممرسو ايمحتو ليروش تحل به يفيك مطالعه ينا اجرا: روش
 ديفر مصاحبهو  فهد بر مبتني يگيراز نمونه دهستفاا با هاداده. شد
ه طب اورژانس دانشگا باليني علمي تئهياعضاء  با مندرساختا نيمه

  .شدآوري  جمع عرصهدر  همشاهداصفهان و  يعلوم پزشك
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 هايويژگي و ساختار شامل اصلي طبقه 3 ،نتايج بررسي با :هايافته

 پردازش ،باليني استدالل انجام يهاروش ،اورژانس بخش آموزش

  .گرديد استخراج فرعي طبقه 6 و باليني يادگيري محيط
 مديران به تواندميحاضر  پژوهش از حاصل نتايج :گيرينتيجه بحث و 

 علمي هيأت اعضاء درك فرايند شناخت جهت در درسي ريزانبرنامه و

 اين بهتر شناخت با نمايد. همچنين كمك باليني يادگيري محيط از

 فراهم محيط از اين علمي هيأت اعضاء درك بهبود براي زمينه ادراك،
 پرورش جهت در را دانشجويان توانميطريق  بدين و شودمي

 نمود.  هدايت ايحرفه و شخصي هايصالحيت و استعدادها

  
  
 

 يهااورژانس تيريمد يستگيشا بر يمبتن تأثيرآموزش
 انيدانشجو نفس به اعتماد و مهارت دانش، بر يمانيزا

 ينيبال يهامهارت مركز در ييماما
 دانشگاه ع. پ. ايران - يميمعصومه حك، رخواهيخ معصومه

 نجها در نوزادي و مادري مرگ مهم علل از زايمان هاياورژانسمقدمه: 
 تبهداش و سالمت مهم يهاشاخص از مادري مرگ و رودميشمار  به
 اهداف از يكي نوزادان و مادران مرگ نسبت است. كاهش جامعه در

 خصوصبه سالمت هايآموزش كيفيت ارتقاء و بوده پايدار توسعه مهم

 د. آموزشنماي تسهيل را اهداف به اين رسيدن تواندميمامايي  رشته در

 باليني آموزش در تواندميكه  است ييهاشيوه از شايستگي بر مبتني

 فهد با حاضر باشد. پژوهش مؤثر فراگيران رفتار بهبود و هامهارت
 دانش، بر زايمان هاياورژانس شايستگي بر مبتني آموزش تأثير تعيين

  است. شده انجام مامايي دانشجويان نفس به اعتماد و مهارت
 بر كه است كنترل گروه با آموزشي مداخله حاضر، مطالعه اجرا: روش

پزشكي  علوم دانشگاه كارشناسي و كارداني مقطع مامايي دانشجوي 80
 و تصادفي ايطبقه صورت به است. فراگيران شده انجام 97 سال ايران
شدند.  داده تخصيص نفر) 40( كنترل ونفر)  40( مداخله گروه دو به
د. نمودن دريافت را دانشكده معمول آموزش كنترل و مداخله گروه دو هر

 در خصوصماه  يك طي در ساعته 5 آموزشي جلسه 4 مداخله گروه

 زايمان از پس خونريزي نوزاد، احياي ديستوشي، زايمان هاياورژانس

 از استفاده با تحقيق تيم توسط عملي كردند. آموزش دريافت شوك و

 در گروهي تمرين به فراگيران سپس شد، اجرا پراتيك اتاق موالژهاي

 هب اعتماد و مهارت دانش، پرداختند. سطوح باليني يهامهارت مركز
 و نفس به اعتماد دانش، پرسشنامه از استفاده با دانشجويان نفس
 قبل، لهمرح سه در عيني ساختارمند آزمون به شيوه هامهارت ليستچك

 از استفاده با هاداده .شد سنجيده آموزش از پس هفته 6 و بالفاصله

 و تكراري هاياندازه با واريانس آناليز با استنباطي و توصيفي آمارهاي
  گرفت.  قرار تحليل و تجزيه مورد تعقيبي هاآزمون

 شجوياندان نفس اعتمادبه و مهارت دانش، سطوح هاگروه بين :هايافته

  .)=156/0P و=P=، 153/0 P 673/0( نبود دارمعني تفاوت مداخله از قبل
 در ابعاد، تمام در و گروه دو بين نفس به اعتماد و مهارت دانش، نمرات

  اشتد آماري معنادار تفاوت مداخله، از پس هفته 6 و بالفاصله ارزيابي
)0,001(P< .ميانگين )هب اعتماد و مهارت دانش، نمرات )معيار انحراف 

 143,30)12,146، (5,05)2,074( ترتيببه مداخله گروه در قبل، نفس
 و 139,92)8,416، (4,87)1,588و در گروه كنترل ( 11,56)2,045و (

، 18,97)1,980، (527,70)19,995، (10,17)1,318به ( 12,30)2,015(
 لهبالفاص ارزيابيدر  11,90)1,614و ( 146,30)7,991، (5,20)1,555(

 اماتم از بعد هفته 6 ارزيابي كرد. در تغيير مداخله از پس هفته 4 يا

، 9,37)2,215( مداخله گروه در ترتيببه نمرات آموزش،
 ،5,32)1,558و در گروه كنترل ( 19,00)2,631و ( 521,80)19,784(
 سهمقاي در ترتيب ماند. به اين باقي 11,52)2,286و ( 148,02)8,340(

 نفس به اعتماد و مهارت دانش، نمرات آزمون، گروه در گروهي داخل

 اداعتم و مهارت دانش، حيطه در مداخله از پس هفته 6 و بالفاصله قبل،
 نترلك گروه در تفاوت اينو  >P)0,001( داشت دارمعني تفاوت نفس به

  ).=191/0P و=P=، 455/0 P 380/0 ترتيببه( نبود دارمعني
 هايمراقبت در شايستگي بر مبتني آموزش رويكرد :گيرينتيجه بحث و

 رمؤث نفس به اعتماد و مهارت دانش، سطوح ارتقاء در زايمان اورژانس
 مديريت در باليني يهامهارت آموزش در توانميرويكرد  از اين.  است

 در آموزشي دوره اين دادنقرار برد. بابهره مامايي هاياورژانس

 آموزش هبرنام از بخشي عنوانبه دوره اجراي اين و مامايي كوريكولوم

 و خدمت حين آموزشي يهادوره برگزاري با همچنين كشور، مامايي
 اين در شاغلين اطالعات توانمي بازآموزي، دتمكوتاه برنامه اجراي

  .نمود روزآمد را حيطه

  
    

 

 در يآموزش يراندها گراند يبرگزار تيوضع يبررس

 و كاشان يپزشك علوم دانشگاه ينيبال يآموزش يهاگروه
 1397 سال در ينيبال آموزش ياستانداردها با آن سهيمقا
دانشگاه ع. پ.  - ياحمد مانيسل، دانشگاه ع. پ. كاشان - يداللهي اليسه
 يبهشت ديشه

 موزشآ در آموزشي استاندارد ابزار يك عنوانبه راند گراند مقدمه:

 با زيادي ارتباط روش اين موفقيت اما دارد كاربرد تخصصي دستياران

 فدارد. هد برنامه اين مجريان يهاتوانمندي و آن برگزاري چگونگي
 دانشگاه در شده برگزار راندهاي گراند ايمقايسه بررسي مطالعه اين

 مصوب استانداردهاي( ملي استانداردهاي با كاشان پزشكي علوم

 از )متبوع وزارت آموزشي معاونت راند گراند برگزاري باليني آموزش

  . باشدمي 1397 سال در دستياران ديدگاه
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 دستياران كليه از مقطعي -توصيفي مطالعه يك طي روش اجرا:

 لاطفا و زنان جراحي، داخلي، يهارشته باليني آموزشي يهاگروه
 صوبم استانداردهاي مبناي بر كه يليستچك وسيلهبه )نفر 53 جمعا(

 شده دتأيي آن پايايي و روايي و تهيه راند گراند برگزاري باليني آموزش

 الؤس مربوطه يهاگروه در راند گراند اجراي نحوه در خصوص  بود

 كه بود ايدرجه 5 ليكرت طيف در الؤس 23 بر مشتمل شد. پرسشنامه

را  ندستيارا نظر راند گراند اجراي و بنديزمان سازي،آماده حيطه سه در
 با مقايسه در راند گراند برگزاري مطلوبيت ميزان در خصوص

 آماري افزارنرم توسط هادادهنمود. بررسي مي مصوب استانداردهاي

SPSS16  اريانسو آناليز و اسكوئر كاي آماري يهاآزمون از استفاده با و 

  گرفت. قرار تحليل و تجزيه مورد طرفه يك
 شد ادهد پاسخ دستياران توسط پرسشنامه 68 از پرسشنامه 53 به :هايافته

 گراند استانداردهاي گانه سه يهاحيطه لحاظ به ).٪80 هيدپاسخ ميزان(

 مطلوبيت درصد شده، تعيين هايمالك بر اساس دستياران نظر از راند

 بود 4,75 اجراء حيطه و 75 بنديزمان حيطه 95 سازيآماده حيطه براي

 بودن مطلوب نيمه و سازيآماده حيطه بودن مطلوب هندهدنشان كه

 سه هر مطلوبيت درصد بود. ميانگين اجراء حيطه و بنديزمان حيطه

 زا راندها گراند مطلوب نيمه برگزاري بيانگر كه بود 8,81 نيز حيطه
  بود. دستياران ديدگاه
 در شده ربرگزا راندهاي گراند دستياران ديدگاه از :گيرينتيجه بحث و

 مصوب استانداردهاي با مقايسه در كاشان پزشكي علوم دانشگاه

گرديد.  ارزيابي مطلوب نيمه مجموع در متبوع وزارت آموزشي معاونت
 مطلوب راندها گراند برگزاري وضعيت سازيآماده حيطه در چند هر

 رسيدن براي كه بود مطلوب نيمه بنديزمان و اجراء حيطه در ولي بود

  دارد.  وجود مناسب ايمداخله اقدام به نياز مطلوب وضعيت به
 دستيار، باليني، آموزش استانداردهاي ،راند گراند كليدي: كلمات

 ارزيابي 

   
  

 يفارماكولوژ يكارآموز مدل در داروخانه يريكارگهب
 يپرستار انيدانشجو ينيبال

دانشگاه  - يزمان زهرا، دانشگاه ع. پ. سمنان - يآبادنوش يريتقد ههيوج
 دانشگاه ع. پ. سمنان - زادهيعل اكرم، ع. پ. سمنان

 رشته دانشجويان كاربردي و تخصصي دروس ترينمهم از يكي مقدمه:

 كه جاييآن . ازباشدميفارماكولوژي باليني  كارآموزي درس پرستاري،

شمار  به پرستار يك ترين وظايفحساس از يكي عنوانبه دادن دارو
 در ناگوار پيامدهاي ايجاد به منجر دقتي،بي يا خطا هرگونه و رودمي

 امكانات داراي كه آموزشي مناسب محيط يك ايجاد لذا ،شودميبيمار 

 افزايش منظور به خطا و آزمون انجام امكان آسان، دسترسي مناسب،

 جهت مفيد راهكارهاي ازجمله دارويي خطاهاي كاهش نيز و مهارت

 خوردن برش علت به مطالعه . در اينباشدميپرستاران  مهارت ارتقاء

 مشخص بنديدسته عدم دارو، كامل نام بودن نامشخص و داروها

 در دارويي اصلي باكس به دانشجويان دسترسي عدم و دارويي
 مدل داروخانه تكميل و كارگيريهب ايده بيمارستان، نييبال يهابخش

 باليني فارماكولوژي كارآموزي درس تدريس جهت) مجازي(
 گيريبهره مطالعه، از اين هدف .شد استفاده پرستاري رشته دانشجويان

 و دارويي شناخت در يادگيري و مهارت افزايش براي مدل داروخانه از
  . باشدميدارو  دادن

 2 پرستاري، رشته دانشجويان از نفر 52 مطالعه، در اين روش اجرا:
 داروخانه در را باليني فارماكولوژي كارآموزي درس جلسه 8 از جلسه

 تفادهاس با داروخانه گذراندند. اين سمنان، پزشكي علوم دانشگاه در مدل

 دارو، دادن يزاتهتج و وسايل گذشته، مصرف تاريخ داروهاي از

 كارهب و شده تكميل سمنان پزشكي علوم دانشگاه مجازي داروخانه
 با استرس بدون بودند قادر دانشجويان داروخانه، شد. در اين گرفته

 سازيآماده نحوه دارويي، اسامي و اشكال دارويي، صحيح بنديدسته

  ببينند. آموزش دارو دادن و تجويز نحوه و بيمار براي دارو
 با كه ددا نشان كارآموزي دوره انتهاي در شده انجام نظرسنجي :هايافته

 دانشجويان استرس ميزان مدل، داروخانه در كارآموزي درس اجراي

 به نسبت دانشجويان مهارت و يادگيري ميزان يافت. همچنين كاهش

 . ازيافت افزايش بيمارستان باليني يهابخش در كارآموزي دوره انجام

 مدل داروخانه در حضور كه داشتند اظهار دانشجويان ديگر، سويي

 جهت آنها يادگيري و مهارت افزايش زمان، از بهينه استفاده موجب

 وشر انجام اين  با ديگر، سويي گرديد. از دادن دارو نحوه سازي،آماده

  ت. ياف افزايش نيز پرستاري حرفه به دانشجويان منديعالقه ميزان
 از يپرستار دانشجويان كه داد نشان مطالعه اين :گيرينتيجه بحث و

 مدل داروخانه در باليني فارماكولوژي كارآموزي درس واحد اجراي

 توانمندي، افزايش موجب روش انجام اين داشتند. همچنين رضايت

 برنامه در كه شودميپيشنهاد  گرديد. لذا دانشجويان يادگيري و مهارت

 عنوانبه مدل در داروخانه كارآموزي پرستاري، دانشجويان آموزشي

  ود. ش گنجانده باليني، يهابخش در كارآموزي كنار در تكميلي روش يك
 مدل، داروخانه باليني، فارماكولوژي كارآموزي كليدي: كلمات

  يادگيري و منديرضايت پرستاري، دانشجويان

  
  

 نظارت و همتا يمرب يقيتلف يآموزش برنامه تأثير يبررس

 ينيبال آموزش يزااسترس عوامل و تيوضع بر ينيبال
 يپرستار

، زديدانشگاه ع. پ.  - آرمان نيمتديس، زديدانشگاه ع. پ.  - يرزائيم سمانه
دانشگاه  - يانيرينص جهيخد، دانشگاه ع. پ. اصفهان - هيرشكوئزارع محمد

 زديع. پ. 

 دانشجويان آن در كه است آموزشي مدل يك همتا مربي آموزش مقدمه:

. دهندمي آموزش ترتجربهكم دانشجويان يا و همكالسي به ارشدتر
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 تجربهكم فرد كه است مداوم و منظم رسمي، ينديافر باليني نظارت

 و بازنگري را خود عملكرد متبحر، فرد يا ناظر از مشاوره دريافت ضمن
 پزشكي علوم درسي برنامه حياتي جزء باليني . آموزشدهدمي ارتقاء

. باشدمي اهميت داراي آن زايتنش عوامل كنترل و كيفيت و باشدمي
 بر باليني نظارت و همتا مربي آموزشي مدل تركيب هدف با مطالعه اين

  .گرفت صورت پرستاري باليني آموزش زاياسترس عوامل و وضعيت
 رنامهب آن در كه باشدمي تجربي نيمه نوع از مطالعه اين روش اجرا:

 رنف 60 پژوهش هايشد. نمونه اجرا باليني نظارت و همتا مربي تركيبي
 در تحصيل به شاغل ششم تا سوم هايترم پرستاري دانشجويان از

 بر مبتني گيرينمونه روش به كه بودند يزد مامايي و پرستاري دانشكده

 قسمتي چهار پرسشنامه هاداده آوريگرد شدند. ابزار انتخاب هدف

 در مربي عملكرد ارزيابي پرسشنامه دموگرافيك، مشخصات دربرگيرنده

 و كك باليني محيط زايتنش عوامل استاندارد پرسشنامه باليني، آموزش
 روش به كه بود باليني ناظر و دوره از سنجيرضايت پرسشنامه كليهامر،

 افزارمنر از استفاده با هاداده وتحليل شد. تجزيه تكميل هيدخودگزارش

  گرفت.  صورت SPSS16 آماري
 56,42±9,38 مربي همتا ارزيابي نمره ميانگين هايافته بر اساس :هايافته
 انمربي بود. 38,72±5,6 باليني زايتنش عوامل كل نمره ميانگين و بود

 ينيبال نظارت و مربي همتا برنامه با خود موافقت موارد بيشتر در همتا

  داشتند. اعالم
 همتا بيمر عملكرد فراگيران نظر از يافته اساسبر  :گيرينتيجه بحث و

 سطح در بالين زاييتنش عوامل همچنين .دارد قرار خوب سطح در

 نتيجه دو هر چند هر دارد قرار ضعيف و متوسط بين مرزي

 بيشتر سازيآماده و تردقيق ريزيبرنامه به نياز اما است بخشرضايت

 . باشدمي زمينه در اين تردقيق باليني نظارت اجراي و مربيان همتا

   
 
  
  
   

 گذاريسياست: آموزشي رهبري و مديريت

   آموزشي
  

 

 يپزشك علوم يهادانشگاه در يپژوهدانشگاه واحد عملكرد
 )كرمانشاه يپزشك علوم دانشگاه: يمورد مطالعه(

. پ. دانشگاه ع - ينجف ديفر، كرمانشاه. پ. دانشگاه ع - يسپاه دايو
 - ييرضا منصور، كرمانشاه. پ. دانشگاه ع - يخشا احمد، كرمانشاه

 كرمانشاه. پ. دانشگاه ع

 رو،پيش مشكالت و محيطي پيچيده و سريع تغييرات مقدمه:

 از زيرناگ را آنان و نموده دشوار بسيار را مديران براي گيريتصميم

 گاهيدانش تصميمات در علمي يهاپژوهش از بيشتر چه هر گيريبهره

 اطالق پژوهشي فعاليت نوع هر به (IR) ژوهيپدانشگاه. است كرده
 ارائه و هاداده تهيه راستاي در و عالي آموزش سطوح در كه گرددمي

. شود انجام گذارانسياست و گيرندگانتصميم به كمك براي اطالعاتي
 مسئول نهادهاي ينترمهم از يكي سازيتصميم كانون عنوانبه IR دفاتر

 دتوانمي واحد . اينهستند هادانشگاه در گزارش و هاداده مديريت
 در دانشگاه ازهاياندچشم و عملكرد از را الزم اطالعات و گزارش

 ،آوريجمع سازيتصميم و گذاريسياست به منظور مديريت، سطح
 و عالي آموزش در موجود هايبحران حل براي. نمايند نشر و تحليل
 بيش يكاربر و مهم واحد ناي جاداي به نياز ،هادانشگاه در سازيتصميم

 اركان از يكي واحد ناي حاضر، حال در. شودمي احساس پيش از

 در همشاور نظير متعددي وظايف. شودمي محسوب پيشرو يهادانشگاه

 و پژوهش بر مبتني گيريتصميم و ريزيبرنامه ،گذاريسياست فرايند
 هيأت اعضاي دانشجويان، وضعيت تحليل به مربوط هايگزارش تهيه

 كانون عنوانبه دانشگاه از اگر. دارد عهده بر را دانشگاه كاركنان و علمي

 كانون IR ،شودمي ياد جامعه در خردورزي و پردازيانديشه

 ارائه پژوهش، ناي هدف. است دانشگاه سازماني هوش و سازيتصميم

 طوربه( پزشكي علوم يهادانشگاه در IR از عميق تحليل و توصيف

   .است )كرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه موردي
 كيفي رويكرد بر تأكيد با موردي پژوهشي حاضر پژوهش روش اجرا:

 در اين تحليل و تجزيه واحد. است محتوا تحليل تكنيك بر مبتني و

 اداسن مطالعه در اين لذا. بود كرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه پژوهش،

-تحليلي مطالعه مورد كرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه رسمي وظايف
 تحليل تكنيك از هاداده تحليل و تجزيه براي. گرفت قرار تطبيقي

 ينظر مباني مطالعه با پژوهش اول بخش در. شد استفاده اسناد محتواي
 ولكوين، الگوي از اقتباس و IR حوزه در پژوهش ادبيات بر مروري و

 وظايف سند دوم، بخش در. شد ترسيم IR يهامؤلفه و مفهومي الگوي

. شد بنديمقوله و باز كدگذاري كرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه رسمي
 پزشكي علوم دانشگاه رسمي وظايف از مستخرج يهامقوله سپس

 وميمفه الگوي از مستخرج IR هايفعاليت گانه 17 ابعاد با كرمانشاه

  . شد مقايسه آمده دستبه
 برخي كه داد نشان آمد دستبه اسناد بررسي از كه نتايجي :هايافته

 انجام دانشگاه مختلف يهابخش در IR اهداف راستاي در هافعاليت

 نتايج كلي طوربه. دهدمين پوشش را IR جوانب همه اما پذيردمي
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 و نظري مباني از مستخرج فعاليت 17 از كه داد نشان آمده دستبه
 9 ولكوين، الگوي اصلي كاركرد 4 در محقق، توسط پژوهشي ادبيات
 بيشترين IR حوزه با ارتباط در كه واحدي. شودمي اجرا آن فعاليت

 (EDC) پزشكي علوم آموزش توسعه و مطالعات مركز دارد، را فعاليت

 كه است واحدي فناوري و تحقيقات معاونت ،EDC از بعد. است

 با ارتباطات توسعه و دانشگاهي تحقيقات يهاحيطه در IR كاركردهاي

 شامل نظري مباني از مستخرج مفهومي الگوي  .دارد را صنعت و جامعه

 اصلي كاركرد 4 داراي IR كه داد نشان نتايج مؤلفه 17 و اصلي كاركرد 4

 ،IR واحد متخصصين .است ييپاسخگو ،IR اصلي كاركرد اولين. است
 ترينمناسب و نموده تعيين دقيق طوربه را دانشگاه موجود وضعيت

 دانشگاه، يهاتوانمندي و هاظرفيت بر تأكيد با را مطلوب وضعيت

 روابط و بودجه دريافت به ييپاسخگو نقش فاياي .كنندمي ترسيم

. دهدمي ارائه دانشگاه از مثبتي تصوير و كندمي كمك دولت با متقابل
 كمك و هاسياست گريتحليل IR واحد اهميت حائز كاركردهاي ديگر

. است دانشگاه در ريزيبرنامه و گذاريسياست گاري،نآينده فرايند به
 هاينقش واسطههب ،هادانشگاه در فوق فرايندهاي تحقق و تبيين امروزه

 توسعه مسير در آفريننقش و پيچيده نهاد ناي اجتماعي و سازماني درون

 مفهوم. است گرفته قرار تأكيد و توجه مورد بسيار كشور، و جامعه

 هدايت ،IR كاركرد ينتراساسي. است پژوهش ،IR واژه در كليدي

 طريق از دانشگاه، در كيفيتارتقاء  راستاي در دانشگاهي يهاپژوهش

 بيروني ييپاسخگو و دانشگاهي درون فرايندهاي و ساختار دروني بهبود

 مرجعيت نهايت، در و است دانشگاهي برون تغييرات و نيازها به

 ،ايمشاوره و اطالعاتي كاركرد واقع در است، IR ديگر كاركرد اطالعات
در . كندمي كمك دانشگاه مديران گيريتصميم و سازيتصميم فرايند به
 و دانشگاه رئيس مشورتي بازوي عنوانبه پژوه دانشگاه كاركرد، اين
 سازيفراهم و تحليل ،بنديجمع ،گرد آوري به منظور مديران ساير

 بهينه ايهگيريتصميم راستاي در كارآمد، و روز به دقيق، اطالعات

   .نمايدمي عمل اثربخش، و مستمر طوربه دانشگاه، مديران
 EDC وظايف ندتوانمي پزشكي علوم يهادانشگاه :گيرينتيجهبحث و 

 با انشگاهد در جداگانه واحد عنوانبه را جديدي ساختار يا و تكميل را

 دتوانمي نتيجه . اينكنند ايجاد IR اجرايي كاركردهاي و ساختار
 پزشكي علوم يهادانشگاه در IR دفتر ايجاد براي اقدام و تفكر راهنماي

 .باشد كشور

   
  
 

 حاتيترج و همگن يپزشك يمبنا بر يپزشك آموزش

 همجنس پزشكان يبرا مارانيب
 فروشميس ناصر دكتر، يبهشت ديشه. پ. دانشگاه ع - ييطباطبا مايش دكتر

 يبهشت ديشه. پ. دانشگاه ع -

 خصوصبه هاخانم علمي كارايي در ترديد بشر تاريخ طول در مقدمه:

 ناياست كه  داشته وجود جراحي مخصوصاً پزشكي يهارشته در
 مردساالري فرهنگ بودن حاكم. است بوده مختلف علل از ناشي تصور

 شرايط ،شده نگهداشته عقب كشورهاي در خصوصبه پزشكي در

 براي مناسب فرصت ايجاد عدم ،بدني قدرت نظر از هاخانم فيزيكي

 توسط كافي حمايت عدم و ،متخصص يهاخانم شايستگي و توان بروز

 از هاخانم اشتغال براي مناسب شرايط ايجاد در جامعه و هادولت

 ملي تحقيق وجود عدم به دليل همچنين. هستند امر ناي داليل ينترمهم

 مرد پزشك به فطري شرايط علت به كه خانم بيماران شرايط مورد در

 عايتر در عملي و واقعي اعتقاد عدم و اندديده آسيب و نكرده مراجعه

 هميتا بر تاكنون ،كشور پزشكي در شرع احكام با انطباق و ينگرجامعه

. است نشده پرداخته بيمار و پزشك جنسيتي انطباق و همگن پزشكي
 پزشكي سازيپياده براي عملي هايراهكار تعيين هدف با مطالعه اين

   .است شده انجام پزشكي آموزش در همگن
 مرور اول مرحله. شد انجام زفا دو در كيفي مطالعه ناي روش اجرا:

 براي رانبيما ترجيح از الملليبين تحقيقات نتايج و متون سيستماتيك

 نكرده مراجعه مرد پزشك به كه خانم بيماران شرايط و همجنس پزشكان

 خبرگان اب مصاحبه طريق از دوم مرحله. رسيد انجام به ،اندديده آسيب و

 پزشكي و جنسيتي انطباق طرح مسئله بر كه خبرگاني و پزشكي آموزش

 صورت به كنندگانشركت انتخاب. است شده انجام اندپرداخته همگن

نيمه  يهامصاحبه هاداده اشباع به رسيدن تا و شد انجام هدفمند
 ائهار زير در شده مطرح يهاپرسش از اينمونه. داشت ادامه ساختارمند

 يعلم توان پزشكي يهاخانم و خانم پزشكي دانشجويان اي: آاست شده
 زمال عملي توان مختلف سطوح در پزشك يهاخانم ايآ دارند؟ را الزم

 تخصصي فوق و متخصص ،خانم پزشك تربيت ايآ دارند؟ را

 امهبرن محتواي بايد ياآ است؟ الزم جراحي يهارشته در خصوصبه

 رفع امكان ياآ باشد؟ مشابه كامالً مرد و زن پزشك تربيت آموزشي

 خيبر داشتنيا آ دارد؟ وجود هاشهرستان به هاخانم اعزام عدم مشكل

 براي .است؟ الزم )اطفال مراههبه( بانوان مخصوص يهابيمارستان

 يهامصاحبه. شد برده بهره تماتيك محتواي تحليل روش از داده تحليل
. دندش استخراج زيرطبقات و كدهاو  شد مرور بارها و شده سازيپياده

  .شدند تعيين نهايي مفهومي طبقات و شده بنديگروه طبقات
 مگنه پزشكي براي تقاضا داليل-1 : شدند تعيين مضمون چهار :هايافته

 بر بيمار و پزشك جنسيتي انطباق و همگن پزشكي اتتأثير-2 كشور در

 سازيتوانمند براي پزشكي آموزش يهااستراتژي -3 سالمت پيامدهاي

 پزشكي اجراي براي سالمت مراقبت مديريت هااستراتژي– 4 هاخانم

  .همگن
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 و نجها در گذشته يهادهه در پزشك يهاخانم :گيرينتيجهبحث و 
 هايمسئوليت وجود با اندداده نشان را خود عملي و علمي توان ايران

 و جهان در هاخانم بين از زيادي برجسته جراحان و محققين خانوادگي
 زا بسياري مانند ايران خانم بيماران. اندرسيده ظهور عرصه به ايران

 و پزشكان از پزشكي خدمات دريافت به تمايل ديگر كشورهاي
 در در خصوص خصوصبه مسئله ناي و دارند همجنس جراحان

 اهميت از هاخانم براي حساس هايدرمان و پروسيجرها معاينات

 آموزشي خاص استراتژي و هاخانم از حمايت. است برخوردار ياويژه

 مالز Part-Time كار به تشويق .راهگشاست زمينه در اين مديريتي و
 گيرد قرار هاخانم براي پزشكي آموزشي يهابرنامه كار دستور در است

  .نمايد جراحي يهارشته در حضور به تشويق را آنها تا
 
  

 محروم مناطق هيسهم انيدانشجو يليتحص شرفتيپ يسهيمقا
  بندرعباس يپزشك دانشكده در انيدانشجو ريسا با
دانشگاه  - ينادر نادره، بندرعباس. پ. دانشگاه ع - يهنگام يدريح مهرگان

 بندرعباس. پ. دانشگاه ع - شجاع ديسع، بندرعباس. پ. ع

، پزشكي رشته در دانشجويان پذيرش در مؤثر عوامل از يكي مقدمه:
 انداوطلب از هريك. است كنكور در كننده شركت فرد يسهميه نوع

 در .هستند مشخصي سهميه داراي سراسري آزمون در كننده شركت

 مناطق نام به مجزاييي هميسه هرمزگان، استان مانند محروم مناطق

ي مقايسه به باراولين براي پژوهش . اينشودمي اعمال نيز محروم
 هاسهميه ساير با محروم مناطق سهميه دانشجويان تحصيلي پيشرفت

  .است پرداخته
 رد دانشجو 754 روي بر تحليلي - توصيفي مطالعه ناي روش اجرا:

 )1393 تا 1386( متوالي سال 8 ورودي بندرعباس، پزشكي دانشكده
 عملكرد با مرتبط اطالعات و دموگرافيك اطالعات. گرفت انجام

 با و شد دريافت دانشجويان پرونده و سما سيستم طريق از تحصيلي

  .گرفت قرار تحليل و تجزيه موردSPSS19   افزارنرم از استفاده
 لمديپ در معدل كمترين از محروم مناطق سهميه دانشجويان :هايافته

 هاسهميه كل) در بين P&lt؛0,0001( دانشگاه اول رمت )،P&lt؛0,01(

 انگينمي و پاتولوژي فيزيو مقطع پايه، علوم مقطع معدل .بودند برخوردار

 هاسهميه تمامي از دانشجويان ناي پايه علوم جامع امتحان نمره

 دانشجويان . اينبود ترپايين )شاهد سهميه از غير به( معنادار صورت به

 ) و ازP&lt؛0,0001( داده اختصاص خوده ب را مشروطي سابقه بيشترين
 بدترين از شاهد سهميه از بعد اخراجي تعداد و يالتحصيلفارغ نظر

  ).P&lt؛0,0001( بودند برخوردار هاسهميه ساير با مقايسه در شرايط
 به هاسهميه ساير با دانشجويان ناي دموگرافيك ياتدر خصوص تفاوتي

  .نداشت وجود تأهل ميزان مورد در جز
 از كشور سالمت گذارانسياست هدف به توجه با :گيرينتيجهبحث و 

 در اين كارآمد پزشكان تأمين همانا كه محروم مناطق سهميه تخصيص

 تحصيلي برعملكرد مبني تحقيق نتايج اين به توجه با و باشدمي مناطق

 به آموزشي مسئوالن است الزم سهميه، ناي دانشجويان نامطلوب

 دانشجويان تحصيلي عملكرد بهبود جهت پشتيبان يهابرنامه طراحي

  .بپردازند محروم مناطق سهميه
 محروم، مناطقي سهميه دانشجويان، تحصيلي عملكرد كليدي: لماتك

  پزشكي دانشجويان

  
 

 ينيبال آزمون نمره كنندهبينيپيش يرهايمتغ يبرخ
 يپرستار انيدانشجو ينيع افتهيساختار

. پ. دانشگاه ع - ينظر هيرق، مازندران. پ. دانشگاه ع - دهزايموس نينوش
 ينيحسيحاج فاطمه، مازندران. پ. دانشگاه ع - اينفيشر ديحم، مازندران

 مازندران. پ. دانشگاه ع -

 حوزه اقدامات انجام جهت باليني صالحيت از برخورداري مقدمه:

 به توجه راستا در اين و است برخوردار ايويژه اهميت از پرستاري

 زئحا بسيار پرستاري دانشجويان باليني صالحيت ءارتقا و پرورش
 يهاتوانمندي و باليني صالحيت ارزيابي جهت. باشدمي اهميت

 آن از كه شودمي استفاده متعددي يهاآزمون از پرستاري دانشجويان

. كرد اشاره(OSCE)  عيني ساختاريافته باليني آزمون به توانمي جمله
 و هاتوانمندي سنجش براي عملي امتحان يك آزمون، نوع اين

 شرايط با مشابه نسبتا شرايطي آن در كه باشدمي باليني يهامهارت

 رد را دانشجويان آمادگي ميزان تا شودمي مهيا كار واقعي فعاليت
- فارغ از قبل ايحرفه وظايف و آموزشي ،ارتباطي مهارتي، يهاحيطه

 پرستار يك عنوانبه كار واقعي عرصه به ورود از پيش و يالتحصيل

 نمره يهاكنندهبينيپيش تعيين هدف با حاضر مطالعه لذا. نمايد ارزيابي

OSCE  شد انجام پرستاري دانشجويان.   
 در كه باشدمي كنندهبينيپيش مطالعه يك حاضر مطالعه روش اجرا:

 شجوياندان كليه پژوهش، در اين كنندگانشركت. شد انجام 1398 سال

 انمازندر پزشكي علوم دانشگاه به وابسته پرستاري، دانشكده هشتم ترم

 ميزان سنجش جهت كه شدند انتخاب سرشماري روش به كه بوده
 دانشجويان، كل معدل. شد استفاده OSCE كل نمره از باليني صالحيت

 بزرگسال، عرصه در كارآموزي نمرات هفتم، ترم معدل هشتم، ترم معدل

 عنوانبه اورژانس بخش كارآموزي و ويژه مراقبت يهابخش كارآموزي

 دهاستفا با آماري تحليل و تجزيه. شد گرفته در نظر بينپيش متغيرهاي

   .دش انجام تحليلي و توصيفي آمار كمك با وSPSS19  افزارنرم از
 كارآموزي نمره نشده تعديل رگرسيون مدل در داد، نشان نتايج :هايافته

 OSCE كل نمره كنندهبينيپيش عامل ترينقوي عنوانبه بزرگسال عرصه

 متغيرهاي داد نشان )شدهتعديل( چندگانه خطي رگرسيون مدل اما است

 نمره كنند، بينيپيش را OSCE نمره ندتوانمي كه مدل در ماندهباقي

 كارآموزي نمره و) =001/0p=، 17/1B( بزرگسال عرصه كارآموزي
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 ٪7/57 كه باشندمي) =038/0p=، 27/1B( ويژه مراقبت يهابخش

   .دهندمي توضيح را كنندهبينيپيش عوامل
 بينيپيش يبرا متغيرها ترينمؤثر كه داد نشان نتايج :گيرينتيجهبحث و 

 عرصه در كارآموزي نمره ابتدا كارشناسي، مقطع در OSCE  آزمون نمره

 پرستاري مراقبت يهابخش در كارآموزي نمره آن از بعد و بزرگسال

 را دانشجويان OSCE نمره درصد 58 حدود متغير دو اين كه بود ويژه
 ديگر يهابخش در كارآموزي اگرچه رسدمي نظر به لذا. داد توضيح

 ار تأثير و نقش بيشترين شده ذكر موارد كارآموزي اما نيست تأثيربي
 واردم در اين كارآموزي ءارتقا و تقويت با توانمي و اندداشته

  .كرد تربيت بهتري باليني صالحيت با دانشجوياني
 ي،پرستار دانشجويان ،عيني ساختاريافته باليني آزمون كليدي: لماتك

  باليني صالحيت

   
 

 ارائه با ارتباط در يپرستار انيدانشجو نظرات بررسي

 با آن ارتباط و ينيبال روش به يولوژيزيف درس
 ينيبال هايفعاليت

 ، طاهره فرخندهشابورين. پ. ع دانشكده - انيسمرقند ديسع

 فيزيولوژي درس ويژههب و پزشكي پايه علوم دروس بين ارتباط مقدمه:

 از طرف يك از كه است شده شناخته مهم يك بالين و پزشكي

 و كرده جلوگيري پايه علوم دروس يادگيري بودن كوتاه و گيعالقبي
 تردقيق و بهتر يادگيري به زيادي كمك ديگر طرف از نينچهم

 درمان و تشخيص و باليني اوليه اصول و مفاهيم فهم در دانشجويان

 يبررس مطالعه، ناي اجراي از هدف لذا ،كندمي دهينآدر  هابيماري
 باليني فيزيولوژي درس ارائه در خصوص  پرستاري دانشجويان نظرات

  . باشدمي پايه فيزيولوژي تئوري درس جايهب
 است اصيل پژوهشي و تياتحقيق مطالعه يك مطالعه ناي روش اجرا:

 انجام نيشابور پزشكي علوم دانشگاه مامايي -پرستاري دانشكده در كه

 براي كه است پايه علوم درس يك ،انساني فيزيولوژي درس. شد

 شيوه و گرديد ارائه باليني فيزيولوژي درس يك صورت به باراولين

 كه مطالبي جلسه، هر ابتداي در كه بود شكل بدين كالس در تدريس

 مرور با مطالب ناي. گرديدمي بيان مختصر طوربه گردد ارائه است قرار

 مطالب آن ارائه حين ادامه در و دشمي شروع انساني فيزيولوژي مفاهيم

  مطالب به كاربردي، ديد با فيزيولوژي مطالب بيشتر تفهيم از پس و
 پژوهشگر تجربه به توجه با .دشمي پرداخته مرتبط ايهCaseو باليني

 و هاCase پيشنهادي مطالب ميان از كه بود بر اين سعي ،هادوره در
 آن قالب در بتوان هم و بوده شايع هم كه شدند انتخاب ييهابيماري

 دانشجويان نظرات. گيرد انجام كامل بررسي و مرور را فيزيولوژي اصول

 ساخته پژوهشگر سؤالي 12 پرسشنامه يك توسط درس، ناي ارائه درباره

 نظرسنجي از قبل .گرفت انجام بود شده تهيه درس مدرس توسط كه

 پايايي و فيزيولوژي و آموزشي اساتيد با مشاوره با پرسشنامه روايي

 ترم، پايان در. گرفت قرار تأييد و ارزيابي مورد مطالعه يك در پرسشنامه

 شد توزيع پرستاري دانشجويان تمام بين كالس انتهاي در هاپرسشنامه

. شد آوريجمع هاپرسشنامه آنها، تمامي تكميل و شدن پر از پس و
 محورهاي حول در عمدتاً كه گرديد طراحي طوري پرسشنامه سؤاالت

 درس به اين آنها نگرش فيزيولوژي، درس به دانشجويان يمندعالقه

 و استاد تدريس نحوه و پزشكي دهينآبراي  ضروري درس يك عنوانبه
 و مدت طوالني براي يادگيري استفاده و آنها گيري ياد كردن عميق و
 ليكرت مقياس پرسشنامه، مقياس. بود كالس برگزاري شرايط نينچهم

 : بود صورت به اين تسؤاال براي دهينمره شيوه و بود ايدرجه پنج
 نمره موافقم ،3 نمره ندارم نظري، 2 نمره مخالفم ،1 نمره مخالفم كامالً

 3 از باالتر نمره ميانگين هميشه كه يطوربه. 5 نمره موافقم و كامالً 4
 از كمتر ميانگين و بودن راضي و مثبت نظر هندهدنشان گزينه هر براي

 سؤال آن به نسبت دانشجويان بودن ناراضي و منفي نظر هندهدنشان 3

 دانشجويان از پرسشنامه پاياني بخش در. فتگرمي قرار موردنظر

 .دهند نمره 10 تا 0 از درس ناي ارائه از را خود كلي رضايت شد خواسته
 نتايج و استفادهSPSS  افزارنرم از هاداده تحليل و تجزيه جهت

  .گرديد ارائه معيار انحراف و ميانگين صورت به
 مثبتي نظر هندهدنشان پرسشنامه كل معيار انحراف و ميانگين :هايافته
 گينميان. بود باليني فيزيولوژي درس ارائه به نسبت ،دانشجويان كل در

 هارائ از مثبت نظر همچنين و دانشجويان رضايت نمره معيار انحراف و
 باالي رضايت بر حكايتي باليني فيزيولوژي صورت به درس ناي

 نتايج .ددار باليني فيزيولوژي صورت به درس ناي ادامه از دانشجويان

 درس ارائه به نسبت توجهي قابل منفي نظر دانشجويان كه كرد مشخص

  . دهندمي نشان محض پايه صورت به فيزيولوژي
 االيب عالقه و نگرش و مطالعه نتايج به توجه با :گيرينتيجهبحث و 

 يتاهم ،باليني صورت به فيزيولوژي درس تدريس براي دانشجويان

 يادگيري همچنين و بالين در استفاده براي دانشگاهي يهايادگيري

 رسد ارائه ،پايه صورت به فيزيولوژي درس به نسبت آنتر طوالني

 كهبه اين توجه با. شودمي پيشنهاد دتوانمي باليني صورت به فيزيولوژي
 در موجود يهايافته آخرين پايه، علوم دروس تدريس شيوه ناي

 نآ استمرار لذا داده، قرار مدنظر را مدت طوالني يادگيري يهاتئوري
 .بود خواهد جدي توجه مورد
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ي ارائه: پرستاران خدمت ضمن آموزش در نو يكرديرو
 نامهدوهفته قالب در يآموزش يمحتوا

. پ. دانشگاه ع - يشجر زهرا، زيتبر. پ. دانشگاه ع - يمهبود فرخنده
. دانشگاه ع - ينيحس سارادهيس، بوشهر. پ. دانشگاه ع - ييفدا ايثر، بوشهر

دانشگاه  - يزارع آرمان، بوشهر. پ. دانشگاه ع - يخضر هيرق، بوشهر. پ
 بوشهر. پ. ع

 به منظور سالمت، نظام در پرستاران كليدي نقش به توجه با مقدمه:
 با شدنمنطبق نيز و آنان ايحرفه صالحيت تداوم و ارتقاء حفظ،

 مداوم آموزش به نياز بهداشتي، و پرستاري هايمراقبت و دانش تغييرات

 بهبود در آموزشي فزاينده نقش و اهميت به نظر. است خدمت ضمن و

 انساني و مادي مالي، منابع ساالنه سازماني، بازده بهبود و نيروها عملكرد

 اهميت رغمعلي و وجود با اين. شودميها آموزش صرف ايهگسترد

 افزايش و ايحرفه زندگي در پرستاران خدمت حين آموزش حياتي

 هابرنامه در اين پرستاران از اندكي تعداد عمل در ،هامراقبت كيفيت

 كانم و زمان به مربوط مشكالت از متعدد مطالعات در .كنندمي شركت

 فشار خانوادگي، و شخصي مسائل نياز، با نامرتبط محتواي برگزاري،

 نام تارانپرس شركت بازدارنده داليل اهم عنوانبه زياد، هزينه و كاري

 كنندهوكمك جايگزين راهبردهاي وجود به نياز نايبنابر. است شده برده

 مداوم آموزش هايفعاليت در پرستاران مشاركت بهبود جهت در

 كيفيت ارتقاء در آموزش موضوع اهميت به نظر لذا. شودمي احساس

 آموزشي يهابرنامه نمودن بخشاثر و عملياتي ضرورت و پزشكي علوم

 به چهره آموزش تركيب در خصوص كه تجاربي به توجه با پرستاران،

 بيمار به آموزش در نوشتاري محتواي ارائه و گروهي بحث چهره،

 لي،شغ نياز با متناسب روز، به محتوايي ارائهي دهاي بود، شده مشاهده

 آن اثربخشي و گرديده اجرا و طراحي هفته، دو حداقل منظم فواصل با

  .گرفت قرار ارزشيابي مورد نيز
 از پس كه است ايمداخله پژوهش يك حاضر مطالعه روش اجرا:

 مركز بيمارستان CCU بخش در بيمارستان، مسئولين از اجازه كسب

 هدف با ماه، 6 مدت در پرستاري پرسنل نفر 30 مشاركت با بوشهر، قلب

 انجام آموزشي برنامه در پرستاران يادگيري و مشاركت ميزان افزايش

 آموزشي مطالب حاوي نامه،دوهفته يك موردنظر يمداخله. گرديد

 خود توسط اوليه نيازسنجي يك از پس كه بود پرستاران نياز با متناسب

 علمي منابعترين روز به بر اساس و شده بندياولويت و تعيين پرستاران

 تهيه ايوزارتخانه يهادستورالعمل آخرين و پزشكي و پرستاري
 آموزشي سوپروايزر اختيار در تأييد جهت چاپ از قبل محتوا. گرديدمي

 از استفاده با فرآيند اجراي آغاز از ماه 6 گذشت از پس .فتگرمي قرار

 و )،1382( سلطاني رجاي آموزشي دوره اثربخشي ارزيابي پرسشنامه
 و فراواني شامل توصيفي آمار تحليل ،SPSS21 افزارنرم از استفاده
 از نظرسنجي نيز و آموزشي محتواي از كتبي امتحان يك و ميانگين

 دو حاوي پرسشنامه .گرديد ارزيابي دوره ناي اثربخشي ميزان پرسنل،

 دوم بخش و شناختيجمعيت اطالعات اول بخش :باشدمي بخش

 1( از گزينه هر براي ،اينمره 5 ليكرت مقياس در كه سؤال 15 حاوي
 هدف به دستيابي يهحيط 4و است گذارينمره قابل عالي) 5 ضعيف تا

 علمي تسلط كار، به آموزش انتقال و شغلي عملكرد بهبود و ال)سؤ 3 با(

 ارزشيابي را) سؤال  4 با هركدام( آموزش به واكنش و كارآموز مهارتي و
 ياثربخش 5-44 كل نمره كسب پرسشنامه ناي تفسير در. نمايدمي

 باال ياثربخش بيانگر 60-75 و كنندهراضي و متوسط 45-59 ضعيف،

 پايايي و محتوي روايي نظر از پرسشنامه . اينباشدمي نندهكوخوشحال

  ).0,786 كرونباخ آلفاي ضريب( است تأييد مورد
 زن كنندگانشركت اكثريت شناختيجمعيت اطالعات نظر از :هايافته

 كارشناسي مدرك دارايو  )٪90( سال 40 زير سن داراي ،)83,3%(

 .بودند )%73,3( سال 10 از كمتر كار سابقه داراي و) ٪90( پرستاري
 معيار انحراف و ميانگين با هدف به دستيابي درحيطه ياثربخش نمره
، 17,70±2,53 كار به آموزش انتقال و عملكرد بهبود ،1,99±12,93
 آموزش به واكنشو  17,2±2,80 كارآموز مهارتي و علمي تسلط

 همچنين. شدند ارزيابي خوب خيلي سطح در 17,16±2,80 كارآموز

 نندهوخوشحال باال سطح در 65 ± 9/7 با ياثربخش ارزشيابي كل نمره

 مرهن معدل نيز شده ارائه محتواي به مربوط كتبي آزمون از .تفسيرگرديد

   .آمد دستبه 18,5
 تيجهن و آموزشي محتواي از 18,5 نمره معدل اخذ :گيرينتيجهبحث و 

 ردمو در افراد شفاهي بيان نيز و شده مشخص يهاحيطه در ارزشيابي
 يهاشيفت در آموزشي محتواي به دسترسي امكان كار، جذابيت
 عدم و كاري، شيفت طول در مجله موضوعات مورد در بحث مختلف،

 در خصوصبه همكاران ساير بر فشار ايجاد و بخش از خروج به نياز
 ياددهي جريان كردن فعال در ده،اي ناي ياثربخش بر پركار، يهاشيفت

 يشيوه از اين افراد منديرضايت و ،پرانگيزه و انهمندعالقه يادگيري
 اين .گذاشت صحه بخش، در اين خدمت ضمن درآموزش نندهككمك

 و سوپروايزرها و پرستاران عمومي اقبال مورد كمي مدت در فرآيند
 آموزشي محتواي مينأت در كه تاجايي گرفت؛ قرار پزشكان حتي

 شيانگيز اقدام گونههيچ فرايند در اين. نمودندمي همكاري داوطلبانه

 خود پيگيري و عالقه با و نگرديد منظور مجله مطالعه به ترغيب در مالي
 بر عالوه د،شمي مجله چاپ صرف كه كمي بسياري هزينه با پرسنل،
 . آمد دستبه مطلوبي يادگيري علمي مباحثه جو و اشتياق و انگيزه ايجاد

   
 

 سالمت يعال آموزش نظام يمحور يهاسياست ييشناسا
 - يزداني شهرام - سرشار ترايم، يبهشت ديشه. پ. ه عدانشگا -شمس دايل

 ديشه. پ. دانشگاه ع - دفرديجد انيمحمدپو، يبهشت ديشه. پ. دانشگاه ع
 يبهشت

 در سال ادغام اسطهوبه ايران در سالمت عالي آموزش نظام مقدمه:

 اجراي از پس. دارد فردي به منحصر ساختار خدمات، ارائه نظام با 1985

 تحقيقاتي يهابرنامه از اعم آموزشي هايفعاليت كليه ادغام، استراتژي
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 قرار بهداشت وزارت نظارت تحت پزشكي يهادانشكده خدمات و

 آموزشي هايفعاليت از ايعمده بخش متولي بهداشت وزارت و گرفت

 پژوهش اين هدف .شد ايران در سالمت مراقبت انساني نيروي تربيت و

  .بود ايران در سالمت عالي آموزش نظام محوري يهاسياست شناسايي
 و كيفي رويكرد با كاربردي هدف نظر از پژوهش روش روش اجرا:

 گرد آوري به منظور پژوهش در اين. بود موضوعي محتواي تحليل

 )دلفي روش( متخصصان نظر و )اسنادي( ايكتابخانه روش از هاداده
 اسناد از عبارتند كه مرتبط اخير ساله ده اسناد شامل اسناد .شد استفاده

 هزيرمجموع مراكز مصوبات و اسناد و آموزشي معاونت اسناد باالدستي،
 تحليل روش از پژوهش يهاداده تحليل براي. بود آموزشي معاونت

 فرايند موضوعي تحليل و تجزيه .شد استفاده موضوعي محتواي

 اسناد راستا در اين كه است كيفي يهاداده در هاتم يا الگوها شناسايي

 582 تعداد كالرك و براون ايمرحله شش چارچوب بر اساس سياستي

 2333 توليد با و گرفته قرار محتوا تحليل مورد و بررسي مصوبه و سند

 ياصل تم 109 تعداد نهايتاً و فرعي هايتم گزينشي، كدهاي اوليه، كد
  .شدند شناسايي و ثبت اكسل افزارنرم در

 ليعا آموزش نظام در محوري سياست شش كه داد نشان نتايج :هايافته

 پزشكي، علوم آموزش نظام يهاسياست توسعه: از عبارتند سالمت

 پزشكي آموزش نظام در هاسياست با عمليات راستاييهم تضمين
 پزشكي، علوم آموزش توسعه به مرتبط يهاسياست ،)حاكميت تحكيم(

 تعامالت توسعه و سازيشبكه پزشكي، علوم آموزش در مداريارزش

 دانش ترجمان و مديريت پژوهش، توسعه و پزشكي آموزش نظام

  . باشندمي پزشكي علوم آموزش
 گذارانسياست به محوري يهاسياست تعيين :گيرينتيجهبحث و 

 كشور پزشكي گروه انساني نيروي تربيت متولي كه آموزش حوزه

 منشاء بهداشت وزارت در پزشكي آموزش ادغام كه داد نشان هستند

 لذا. كندمي متمايز كشورها ساير از را آن كه است آموزشي يهاسياست

 يبرا مبنايي دتوانمي شده شناسايي محوري يهاسياست چارچوب
 و هاتسياس ادامه در كه اقداماتي و گذاريسياست فرايند به هيدنظم

 سازمينهز مطالعه ناي همچنين. گيرند قرار شده طراحي هايريزيبرنامه

 هايمالك تعيين زمينه در هاسياست توسعه بعدي مطالعات

  .بود خواهد سالمت عالي آموزش در گذاريسياست
 ،تعامالت توسعه مداري،ارزش ،آموزشي يهاسياست كليدي: لماتك

   سالمت عالي آموزش نظام

 
 

 ييپاسخگو بر يمبتن ينيكارآفر يهامؤلفه يبررس

 علوم دانشگاه سيپرد انيدانشجو دگاهيد از ياجتماع

 مازندران يپزشك
 هزادنيحس فاطمه، مازندران. پ. دانشگاه ع - يثانتابسمانير سحر

 مازندران. پ. دانشگاه ع - دوگلسر

 نگيزها برانگيختن باعث سازمان در كارآفريني يهامؤلفه آموزش مقدمه:

 درون افراد از گيريبهره سپس و باالتر يهاتخصص كسب ،مشاركت

 ناي هدفمندي و استمرار. شودمي آن پايدار رشد براي سازمان
 ييهاهشيوبه  يشانهانگرش توسعه با افراد تا گرددمي باعث هاآموزش

 از .دهند انجامتر بهينه و متفاوت طريقي از را كارها و فكركنند تازه

 در كارآفريني آموزش اهميت تبيين و كارآفريني روحيه توسعه طريق

 و رشد پذيري،انعطاف راه سر بر موجود موانع بر توانمي سازمان
 مفراه مستلزم سازمان درون كارآفرين افراد پرورش. آمد فائق نوآوري
 روحيه ترويج و مديران تعهد آموزشي، مناسب بسترهاي آوردن

 براي مناسب بستر يهاشاخص ازجمله. است سازمان دركل كارآفريني

 رهبري سبك همچون مواردي به توجه سازماني كارآفريني توسعه

 نوآور، و خالق افراد از مديران كافي حمايت تيمي، كار مشاركتي،

. باشدمي پذيرريسك و خالق كاركنان تشويق و پاداش يهاسيستم
 ييپاسخگو بر مبتني كارآفريني يهامؤلفه بررسي حاضر مقاله از هدف

 مازندران پزشكي علوم دانشگاه پرديس دانشجويان ديدگاه از اجتماعي
 كسب هب ميل: قبيل از ييهاانگيزه تحريك نظري مباني و متن. باشدمي

 قبول نو، چيزي ساختن به تمايل طلبي،استقالل طلبي،توفيق ثروت،

 كه اجتماعي پايگاه در فرد نگرفتن قرار موجود، يهاشيوه نداشتن

 آفرينكار مسير در را فرد كه شودمي موجب آن نظاير و دارد را لياقتش

 كارآفرين فرد گرددمي موجب كه يهايويژگي پرورش .دهد قرار شدن

 هاويژگي ناي پرورش بنابراين. است اكتسابي بلكه نيست توارثي شود،

 چگونگي مانند ييهامهارت آموزش. است الزم مختلف افراد در
 كارهاي انجام چگونگي آن، مراحل و كار و كسب يك ازياندراه

 بيمه، مديريت، اصول بازار، شناخت ارتباطي، يهامهارت و گروهي

 .نمايد كسب الزم را تبحر و آگاهي حقوقي امور كار، قانون اقتصاد،
 رقابت جديد، يهاشيوه يافتن شركت، رشد و توسعه مديريت توانايي

   . دارد اهميت بسيار جديد بازارهاي يافتن بازار، در موقعيت حفظ و
 تحقيقات نوع از هدف يا نتيجه بر اساس پژوهش ناي روش روش اجرا:

 گرد حيث از و توصيفي تحقيقات جزء روش، نظر از نيز و كاربردي

 از اطالعات آوريجمع جهت .است پيمايشيي شاخه از هاداده آوري

 گيرينمونه رسيد، اشباع به هاداده كه هنگامي و گرديد استفاده پرسشنامه

 هدفمند گيرينمونه صورت به تحقيق در اين گيرينمونه. يافت خاتمه

 شامل تحقيق در اين آماري جامعه. است شده انتخاب دسترس در و

 روش. باشدمي داروسازي دانشجوي 239 و پزشكي دانشجوي 327

 توصيفي آماري يهاآزمون از استفاده پژوهش در اين تحقيق انجام

 افزارنرم از استفاده با شده آوريجمع هايداده تحليل تجزيه و باشدمي
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SPSS  گيردمي صورت.   
 و ايهزمين ساختاري، يهامؤلفه كه داد نشان تحقيق نتايج :هايافته

 پزشكي علوم دانشگاه پرديس دانشجويان اولويت در ترتيببه رفتاري

 بر مؤثر ايزمينه يهامؤلفه براي يدارمعني سطح. گرفتند قرار مازندران

 دانشگاه پرديس دانشجويان اجتماعي پاسخگويي بر مبتني كارآفريني

 براي يدارمعني سطح. باشدمي 0,05 از كوچكتر مازندران پزشكي علوم

 عياجتما پاسخگويي بر مبتني كارآفريني بر مؤثر ساختاري يهامؤلفه

 0,05 از كوچكتر مازندران پزشكي علوم دانشگاه پرديس دانشجويان

 كارآفريني رب مؤثر ساختاري يهامؤلفه براي يدارمعني سطح. باشدمي

 پزشكي علوم دانشگاه پرديس دانشجويان اجتماعي پاسخگويي بر مبتني

 ينب كه داد نشان تحقيق نتايج. باشدمي 0,05 از كوچكتر مازندران

 يسپرد دانشجويان بين در اجتماعي پاسخگويي و كارآفريني يهامؤلفه

  . دارد وجود يدارمعني رابطه مازندران پزشكي علوم شگاهندا
 به كارآفريني كارآمد و صحيح آموزش اهميت :گيرينتيجهبحث و 

 اتخاذ با توانست خواهند گيرندگان ،آموزش از پس كه است حدي

 يهافرصت شناسايي و بيروني محيط به نگاه با و مستقالنه رويكردي
 براي را سازمان در كارآفريني و كرده نوآوري به اقدام آن در موجود

 از يكي مسير در اين. سازند محقق آن بيشتر چه هر بالندگي به كمك

 ستا موضوع ناي قرارگيرد توجه مورد بايد كه ييهامقولهين تراساسي

 ندر اي. شوند داده آموزش بايستي دانشجويان به ييهامؤلفه چه كه
 مراقبتي، ،ايحرفه اخالقي يهافرهنگ حاكميت كه شد مشخص تحقيق

 قويتت موجبات دتوانمي زيادي حد تا دارمكارآيي و مستقل مقرراتي،

 يانب به .بشود سازماني كارآفريني موضوع با مرتبط يهامؤلفه آموزش

 كاري جو گانهشش ابعاد از يكي حاكميت به توجه با مديران ديگر

 براي ناسبم كارآفريني آموزش محتواي و هابرنامه ندتوانمي اخالقي،

  .نمايند فراهم را خود سازمان رشد
 علوم دانشگاه اجتماعي، پاسخگويي كارآفريني، كليدي: لماتك

  كارآفريني يهامؤلفه مازندران، پزشكي

   
 

 
 

: يمورد مطالعه) DACUM( روش به يآموزش يازسنجين
 آموزش كارشناسان

 كلثومدهيس ،دهزاحسام يعل، مازندران. پ. دانشگاه ع - اندرواژ محمدرضا
. پ. دانشگاه ع - يكانيزل سايپر، مازندران. پ. دانشگاه ع - يشمها

 مازندران. پ. دانشگاه ع - گوران الهنصرت، مازندران

 شودمي شروع آموزش فرايند هادانشكده به دانشجويان ورود با مقدمه: 

 شكل را تدريس فرايند دانشجويان و اساتيد بين تعامل زمينه در اين و
 و دانشكده سيستم (Intake) ورودي دانشجويان گفت توانمي .دهدمي
 اساتيد قطعا و هستند آن خروجي و محصول (Output) التحصيالنفارغ

 در اين اما هستند  (Process)فرايند روي بر مؤثر افراد ينترمهم عنوانبه

 سيستم وارد را هاورودي اين كه هستند نيز ديگري گذارتأثير افراد فرايند
 نهايت در و بخشندمي تسهيل را تدريس و آموزش فرايند ،كنندمي

 افراد از دسته . اينكنندمي خارج آموزشي سيستم از را نهايي محصول

 در قطعا كه شوندمي شناخته آموزش مسئوالن كارشناس و كارشناسان

 هنگام به و درست يهاحمايت و دارند بديليبي نقش آموزشي كيفيت

 موجب صورت ناي غير در و داده ءارتقا را آموزش كيفيت دتوانمي آنها

 و تجزيه را خود هدف مطالعه . اينگردد آموزشي كيفيت شديد افت
 تعيين و پزشكي علوم يهادانشكده آموزشي كارشناسان شغل تحليل

 نهايت در و هادانشكده سيستم بهبود جهت در آن آموزشي نيازهاي

 كه است رويكردي ديكوم الگوي. است داده قرار آموزشي كيفيت ءارتقا

 شغل يك فرعي و اصليي هوظيف آن درون در كه را اقداماتي و هافعاليت

 را خود تمركز آموزشي نيازهاي شناخت براي و شناسايي را دارد وجود
لذا با توجه به توضيح پيشگفت  .دهدمي قرار فرعي و اصلي وظايف بر

 يهادانشكده در آموزشي كارشناسان فرعي و اصلي وظايف شناسايي
 وظايف انجام اين  براي ضروري يهاصالحيت تعيين و پزشكي علوم

 ديكوم روش به هاصالحيت از اين يك هر در آنان آموزشي نيازهاي و

  .بود مطالعه اين هدف
 ديكوم روش از استفاده با پيمايشي توصيفي پژوهش ناي روش اجرا:

 ارايد ديكوم روش به نيازسنجي كلي طوربه. شد انجام مرحله دو در و

 م،ديكو يندافر با خبره كاركنان شنايي.آ1: از عبارتند كه است گام 7
 و هامسئوليت ناسايي.ش3 بررسي، مورد شغل شناسايي و ريف.تع2

 لي،اص وظيفه هر با مرتبط كاري هايفعاليت ناسايي.ش4 اصلي، وظايف
 ناسايي.ش6 ده،ش تخراجاس تكاليف و وظايف پااليش و ازبيني.ب5

 يزانم عيين.ت7 و تكليف هر انجام براي نياز مورد يهامهارت و هادانش

 اول، يهمرحل . درتكليف هر انجام يادگيري سطح و فراواني اهميت،

 آموزشي يهباسابق و خبره كارشناسان از نفر 7 هدفمند طوربه

 پزشكي، دانشكده شامل مازندران پزشكي علوم يهادانشكده

 در و انتخاب بهداشت و پيراپزشكي پرستاري، داروسازي، دندانپزشكي،

 اهداف تبيين و تشريح از پس. كردند شركت ديكوم يهاولي كارگاه

 وظايف اعضاء، يههم توافق با كنندگانشركت ديكوم، فرايند و كارگاه

. كردند مشخص را آموزشي كارشناسي شغل تكاليف و فرعي و اصلي
 ليكرت مقياس با ايپرسشنامه شده، مشخص تكاليف بر اساس سپس

 شد تنظيم مهارت و نگرش دانش، يهمؤلف سه مبناي بر سؤال 55 حاوي

 فرن 30 تعداد به فوق يهادانشكده آموزشي كارشناسان تمامي براي كه

 و تكميل به نسبت آنان از نفر 20 كه شد ارسال سرشماري روش به
 بين اختالف ميانگين بنديرتبه از سپس .نمودند اقدام آنان عودت

 نيازهاي اولويت تعيين جهت موجود وضعيت و مطلوب وضعيت

  . شد استفاده آموزشي
 كارشناسان اصلي شغلي وظايف دهدمي نشان پژوهش نتايج :هايافته

 انتخاب دانشجويان، از نام ثبت درسي، برنامه تنظيم شامل آموزشي

 مربوط اداري يهانامه صدور ،ها كالس اجرايي برنامه مديريت واحد،
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 انجام و امتحانات امور انجام ،انتقال و نقل امور انجام ،دانشجويان به

 ديگري فرعي فيوظا داراي يك هر كه باشدمي يالتحصيلفارغ امور
 ميانگين اختالف به توجه با پرسشنامه، اجراي نتايج طبق بر .باشدمي

 در آموزشي نيازهاي ترتيببه مطلوب، وضعيت و موجود وضعيت بين

 و مختلف مقاطع آموزشي يهانامهآيين بر تسلط دانشي، حيطه
 ناسيشروان پايه مفاهيم با آشنايي، 1,4 ميانگين با انضباطي يهانامهآيين

 با درخشان استعداد دانشجويان يهانامهآيين با آشنائي، 1,3 ميانگين با

 علم به مربوط دانش، 1,25 ميانگين با آمار علم با آشنايي، 1,25 ميانگين

 مختلف مقاطع و هارشته يهاكوريكولوم بر تسلط و آموزشي مديريت

 دانشي، حيطه آموزشي نيازهاي نخست اولويت پنج؛ 1,2 ميانگين با

 به نياز مهارتي حيطه در. باشدمي هادانشكده آموزشي كارشناسان

 اولويت اولين  1,1 ميانگين با انگليسي زبان به نوشتن و خواندن ،مكالمه

 اولين 0,6 ميانگين با فيوظا انجام حين باال دقت نگرشي حيطه در و

  .باشدمي )آموزشي نياز( آموزشي اولويت
 آموزشي يهادوره تدوين در توانمي نتايج از اين :گيرينتيجهبحث و 

 بهبود آن نتيجه كه نمود استفاده آموزشي كارشناسان خدمت ضمن

 رد آنها خدمات ءارتقا و آموزشي يهادانشكده كارشناسي بدنه كيفيت
 .باشدمي هادانشكده آموزشي كيفيت ءارتقا نيز و بيشتر ريوبهره جهت

 ديكوم، روش آموزش، كارشناسان آموزشي، نيازسنجي كليدي: لماتك

  پزشكي علوم يهادانشكده

  
 

 نگر جامعه آموزش در كارآمد يسازمان ساختار ياثربخش
. پ. دانشگاه ع - رامبد معصومه، رازيش. پ. دانشگاه ع - كشتكاران زهرا
 رازيش

 و انيسازم توسعه به منجر دتوانمي اثربخش نگر جامعه آموزش مقدمه:
 و مانز از بهينه استفاده فراگيران، توانمندي تقويت و ءارتقا بارتيعبه

 سالمت خدمات كيفيت و سالمت سيستم ارتقاء و پيشرفت ،هاهزينه

 ازمانيس ساختار برقراري تبيين هدف با مطالعه . اينشودمي نگر جامعه

 از گرن جامعه آموزش اثربخشي ارتقاء جهت يراهكار عنوانبه كارآمد

  . شد انجام پزشكي علوم دانشجويان ديدگاه
 لومع دانشجويان. شد انجام كيفي صورت به مطالعه ناي روش اجرا:

 كارورزي و كارآموزي برنامه كه شيراز پزشكي علوم دانشگاه پزشكي

 شركت مطالعه در اين بودند كرده سپري را جامعه سالمت يا و بهداشت

. شد آوريجمع يافته ساختارنيمه  يهامصاحبه طريق از هاداده. كردند
  . شد انجام هاداده روي محتوا تحليل
 آموزش ياثربخش ارتقاء به منظور داد نشان مطالعه نتايج اين :هايافته

 هازجمل و نيروها مديريت چون هاييراهكار از توانمي نگر جامعه
 امكانات و بودجه مينأت و سازماني اهداف تحقق مداوم، آموزش

 تا ردك برقرار را كارآمد سازماني ساختار يبارتعبه و برد بهره سازماني

  .باشند داشته را بهتري يادگيري محيط در اين بتوانند فراگيران

 جامع زمراك كه بود ناي گوياي مطالعه نتايج اين :گيرينتيجهبحث و 

 را نيروها مديريت است الزم نگر جامعه آموزش به منظور سالمت
 كنانكار به را خدمت ضمن و مداوم آموزش و داده انجام كارآمد طوربه

 راگيرانف يادگيري براي را مناسبي بستر بتوانند شاناي تا دهند ارائه خود

 اهداف راستاي در است الزم همچنين كاركنان. كنند فراهم نگر جامعه

 زمينه دتوانمي امكانات و محيط بهسازي عالوهبه. بردارند قدم سازماني

  . كند فراهم سالمت جامع يهاشبكه در را فراگيران يادگيري
  سالمت جامع مراكز يادگيري، نگر، جامعه آموزش كليدي: لماتك

  
 

 يپزشك علوم آموزش در شواهد نيبهتر از استفاده موانع
 سمنان يپزشك علوم دانشگاه دياسات دگاهيد از

. پ. دانشگاه ع - يپازك نيرام، سمنان. پ. دانشگاه ع - يمانيسل محسن
دانشگاه  - ياحمد مانيسل، سمنان. پ. دانشگاه ع - دهزايفتاح دايل، سمنان

 يبهشت ديشه. پ. ع

 و بوده توجه مورد همواره پزشكي علوم آموزش كيفيت ارتقاء مقدمه:
 مباحثيترين اصلي از يكي. كندمي پيدا بيشتري اهميت نيز روز به روز

 و هيدياد بهبود و آموزشي يهانظامارتقاء  در خصوص امروزه كه
 اجراي به و است مطرح جهاني سطح در پزشكي علوم حوزه در يادگيري

 و نظرات بر مبتني پزشكي علوم آموزش از تغيير دارند، تصريح آن
 (BEME) شواهد بهترين بر مبتني پزشكي آموزش به شخصي اعتقادات

 آموزشي يهابرنامه در اساتيد كليدي نقش به توجه با راستا در اين .است

 ديدگاه سبك ،جامعه پيشرفت و توسعه اصلي محور عنوانبه هادانشگاه

 آموزش در شواهد بهترين از استفاده موانع و عوامل خصوص در آنان

  . كندمي شاياني كمك پزشكي علوم
 محتواست تحليل رويكرد با كيفي مطالعه يك پژوهش اين روش اجرا:

 آموزش امر در موفق و باتجربه اساتيد هايديدگاه و نظرات آن در كه

 توانبخشي، ،پزشكي يهادانشكده آموزشي مختلف يهاگروه در

 هاستفاد مورد در سمنان پزشكي علوم دانشگاه و پيراپزشكي و پرستاري
 قرار مطالعه و بررسي مورد پزشكي علوم آموزش در شواهد بهترين از

 روش هادام در و ساختارمندنيمه يهامصاحبه طريق از هاداده. گرفت

 تحليل ،محتوا تحليل روش از استفاده با و گرديد آوريجمع برفي گلوله

  .گرديد
در  آنها يدگاهد بيانگر كه مطالعه ايندر  كنندگانشركت درك :هايافته

 پزشكي علوم آموزش در شواهد بهترين از استفاده موانع خصوص

 احساس و انگيزه عدم كه: شد بنديطبقه اصلي مفهوم چهار در ست،ا

 عدم ،آموزشي غير هايفعاليت به اساتيد تمايل و تعدد ،اساتيد نياز

 آموزشي هايفعاليت از آموزشي سيستم ناكافي يهاسياست و كفايت
  .بود آموزشي يهاسيستم در تجهيزات و امكانات كمبود و اساتيد

 پزشكي علوم آموزش در شواهد بهترين از استفاده :گيرينتيجهبحث و 
 نهادينه و سيستماتيك وآموزش سازيفرهنگ به دانشگاه اساتيد بين در
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 تدريس فنون و هامهارت ،الگوها ،شواهد از استفاده به منظور آن كردن

 توسعه و مطالعه مراكز سوي از آموزشي، طراحي در هامهارت كسب و

 عدم دليله ب آنها كه چرا. دارد نياز هادانشگاه پزشكي علوم آموزش

 پزشكي علوم آموزش در شواهد بهترين از معموال نياز احساس و انگيزه

 در شواهد بهترين از استفاده جهت راستا در اين .كنندنمي استفاده

 جامعه سالمت سطح ارتقاء و سالمت پيامدهاي بهبود به منظور آموزش

 در آموزشي يهابرنامه بازنگري در ضرورت ضمن گرددمي پيشنهاد

 بر مبتني آموزش به بيشتر توجه و تدريس روش هايكارگاه برگزاري

 يهاسياستدر تغيير بر تاكيد همچنين و سنتي يهاروش ايجبه شواهد
 بازبيني به نسبت پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 و گيرچشم هايفعاليت به ويژه امتيازات احتساب و ارتقاء يهانامهآيين
در  ييسزاهب تأثير دتوانمي دانشگاه، آموزشي يندهايافر در اساتيد ارزنده

 توسط پزشكي علوم آموزش در شواهد بهترين از استفاده خصوص

 . باشد داشته پيش از بيش را هادانشگاه در اساتيد

 
  
  

 علمي هيأت اعضاي سازيتوانمند
  
  

 ياعضا سازيتوانمند دوره از حاصل سازيتيظرف يبررس
 تهران يپزشك علوم دانشگاه در يعلم هيأت

 - سالجقه مهال- ساندرز جان، تهران. پ. دانشگاه ع - رزازادهيم ميعظ

 يزارع زهرا، تهران. پ. دانشگاه ع - كارگندم هيرق، كرمان. پ. دانشگاه ع
 تهران. پ. دانشگاه ع - يآباديحاج

 يهاظرفيت از يكي عنوانبه علمي هيأت اعضاي سازيتوانمند مقدمه:
 اعضاي در پايه يهاتوانمندي از ايمجموعه توسعه به منجر كليدي

 اجراي و تغييرات با هماهنگي جهت در را هاآن كه شودمي علمي هيأت

 در انگيزه ايجاد با همچنين. كندمي توانمند شانپيچيده يهانقش

ارتقاء  عملكرد، در تغيير ايجاد براي سازمان و علمي هيأت اعضاي
 توسعه و ارتقاء به منجر آموزشي ظرفيت ايجاد و سازماني يهاظرفيت

 تغييرات بررسي ،هادوره ناي برگزاركنندگان تقاضاي. شودمي سازماني

 عنوانبه سازيظرفيت. است حاصل سازيظرفيت و سازمان سطح در

 هيأت اعضاي سازيتوانمند ازجمله ايتوسعه برنامه هر اتتأثير از يكي

. گرددمي سازماني توسعه به منجر كه است فرايندهايي از يكي علمي
 هاسازمان عملكرد بهبود و سازماني تغييرات باعث سازيظرفيت

 دوره از حاصل سازيظرفيت بررسي هدف با حاضر پژوهش. شودمي

 تهران پزشكي علوم دانشگاه در پايه آموزشي يهامهارت سازيتوانمند

 بر اساس و هادوره در اين كننده شركت علمي هيأت اعضاي ديدگاه از

 هيأت اعضاي سازيتوانمند از حاصل سازيظرفيت بررسي پرسشنامه

 علوم دانشگاه در 1397 در كه پزشكي علوم يهادانشگاه در علمي

  . گرفت انجام است شده پايا و روا و تهيه تهران پزشكي
 بر 1398 در مقطعي نوع از تحليلي-توصيفي مطالعه اين روش اجرا:

 كه تهران پزشكي علوم دانشگاه علمي هيأت اعضاي از نفر 311 روي

 آموزشي يهامهارت سازيتوانمند دوره در 1396 تا 1393 فاصله در

 بررسي ساختهمحقق پرسشنامه. گرديدانجام بودندكرده شركت پايه

 دو علمي هيأت اعضاي سازيتوانمند دوره از حاصل سازيظرفيت

 و دهندهپاسخ فرد دموگرافيك اطالعات شامل اول قسمت. دارد بخش
  . باشدمي سؤال 21 و حوزه 3 از متشكل دوم قسمت
 فرآيند در نوآوري و توسعه از هستند عبارت بررسي مورد يهاحيطه

 سازيتوانمند از حمايت و توسعه ،)سؤال 13( يادگيري و ياددهي

  4( آموزشي مديريت و رهبري توسعه ،)سؤال 4( علمي هيأت اعضاي
 يليخ تا 5=زياد خيلي( ليكرت ايدرجه پنج معيار با پرسشنامه. )سؤال

   .شد ارزيابي) 1=كم
 تكميل امهنپرسش 203 شده توزيع پرسشنامه 311 تعداد از :هايافته

 انحراف و ميانگين بر اساس). درصد 9/64= پاسخدهي ميزان( گرديد

 هيأت اعضاي سازيتوانمند از حمايت و توسعه يهاحيطه معيار،

 رهبري توسعه و يادگيري و ياددهي فرآيند در نوآوري و توسعه علمي،

 .كردند كسب را امتياز كمترين تا بيشترين ترتيببه آموزشي مديريت و
 از يك هر نمرات ميانگين با جنسيت متغير بين كه داد نشان هايافته

 علمي هيأت اعضاي سازيتوانمند از حاصل سازيظرفيت يهاحيطه

 انجام آماري تحليل بر اساس. نداشت وجود يدارمعني آماري تفاوت

 مرتبه آموزشي، گروه متغيرهاي بين يدارمعني آماري تفاوت گرفته،

 نمرات ميانگين با علمي هيأت عضو عنوانبه خدمت سابقه و علمي

 هيأت اعضاي سازيتوانمند از حاصل سازيظرفيت يهاحيطه از برخي

 هيأت اعضاي دانشكده متغير ارتباط بررسي در. شد مشاهده علمي

 حاكي نتايج طرفه، يك آنوواي از استفاده با پرسشنامه ينمره با علمي

 ينمره در مختلف يهادانشكده بين آماري دارمعني اختالف وجود از
 و ياددهي فرآيند در نوآوري و توسعه حيطه نتايج. بود دوم يحيطه

 و اشتاينرت. دارد همخواني هاپژوهش ساير يهايافته با يادگيري،
 مؤثر بازخورد مورد در دانش افزايش شاننتايج در ،2016 در همكاران

 در همكاران و نايت و 2003 در همكاران و گلوال. نمودند گزارش را

 دانش افزايش ايمطالعه در 1393 در همكاران و كجوري و 2005

 به نسبت آن دريافت و ارائه و بازخورد مورد در علمي هيأت اعضاي

 مشابه بخش نتايج اين. شد گزارش سازيتوانمند دوره در شركت از قبل

 يهادوره از حاصل سازماني اتتأثير كه بود ييهاپژوهش ساير نتايج
 بررسي به 2015 در همكاران و فرانتز. اندنموده گزارش را سازيتوانمند

 و فردي اتتأثير مورد در سازيتوانمند دوره كنندگانشركت ديدگاه
 برقراري به تمايل پژوهش ناي يهايافته در. پرداختند دوره ناي ايحرفه

 جديد همكاري يهاشبكه ايجاد و آموزشي يهاگروه ساير با ارتباط

 از حاصل سازيظرفيت كليدي يهامجموعهزير از يكي عنوانبه
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 كه ديگر پژوهشي در. است شده گزارش هيأت اعضاي سازيتوانمند

 و ارتباطي يهامهارت گرفت، انجام 2019 در همكاران و فرانتز توسط
 ارتقاء براي فرصتي عنوانبه علمي هيأت اعضاي بين در هاهمكاري

 حيطه توسط امتياز بيشترين. گرديد گزارش سازيظرفيت و سازمان

. گرديد كسب علمي هيأت اعضاي سازيتوانمند از حمايت و توسعه
 تفاوت . اينهستند جديد نسبتا پيشين، مطالعات با مقايسه در هايافته اين

 در علمي هيأت اعضاي سازيتوانمند اثر در سازماني توسعه هندهدنشان

  .باشدمي سازيظرفيت يندافر قالب
 عضايا تمايل و حمايت بيانگر كه جديد يافته اين :گيرينتيجهبحث و 

 در مهارت و اطالعات كسب و آموزشي مداخالت از اين علمي هيأت

 نشااي به رساندن ياري جهت در دتوانمي است پزشكي آموزش حيطه
 هتوسع حيطه نتايج. گردد استفاده آموزشي تجارب ارتقاء  و كسب براي

 به كه است پيشين مطالعات نتايج مشابه آموزشي مديريت و رهبري

 زمينه در علمي هيأت اعضاي ديدگاه تغيير و آگاهي افزايش گزارش

 به اعتماد و آموزشي امور زمينه در يژهوبه هادانشگاه در گذاريسياست

 در ايتوسعه يندهايافر در مشاركت جهت شاناي بيشتر عالقه و نفس

 .ردازندپمي علمي، هيأت اعضاي سازيتوانمند يهادوره در شركت اثر

 

  
 سازيپياده در يعلم هيأت ياعضا يتيريمد يعملكردها

 يعموم يپزشك يدرس يبرنامه
 هيبق. پ. دانشگاه ع - يقيتوف شهرام، رجنديب. پ. دانشگاه ع - ياقبال بتول

. پ. دانشگاه ع - يماني كوين، اصفهان. پ. دانشگاه ع - زيچنگ طاهره، ...ا
 اصفهان

 و زياد حجم به دليل عمومي پزشكي درسي يبرنامه متوليان مقدمه:
 ،بالين محيط در يژهوبه يادگيري هايفرصت پيچيدگي و محتوا تنوع

. اندكرده گزارش آن اجراي درستي از اطمينان كسب براي را خود نگراني
 براي مشخصي يبرنامه است الزم عمومي پزشكي آموزش يهانظام

 تهيأ اعضاي نقش راستا در اين. باشند داشته برنامه اجراي اين پايش
 سطح در درسي يبرنامه مديران عنوانبه پزشكي يدانشكده علمي

 اعضاي هايفعاليت شناسايي. كندمي پيدا ايويژه اهميت درس كالس

 بهتر ريزيبرنامه به دتوانمي مديريتي عملكردهاي قالب در علمي هيأت

 كمك تحصيلي يرشته در اين يادگيري-ياددهي فرآيند بهبود جهت در

 اعضاي مديريتي عملكردهاي تعيين هدف با مطالعه ناي اهداف. كند

 اجرايي درسي يبرنامه با ارتباط در پزشكي يدانشكده علمي هيأت

  . شد انجام عمومي پزشكي
 5 شد، انجام كيفي رويكرد با كه توصيفي يمطالعه در اين روش اجرا:

 دو از باليني علمي هيأت عضو 7 و پايه علوم علمي هيأت عضو

. كردند شركت ساختارمندنيمه يمصاحبه يك در پزشكي يدانشكده
 اهداف پوشش از چگونه شما: بود عبارت مصاحبه محوري سؤال

 و تدريس در عمومي پزشكي درسي يبرنامه يشده تعيين يادگيري

 جستجوگرانه سؤاالت نياز درصورت .كنيد؟مي حاصل اطمينان آزمون

 سپس و ضبط كنندگانشركت ياجازه با هامصاحبه. شد پرسيده هم

 شدههدايت محتواي تحليل روش از هاداده تحليل براي. شد سازيپياده

 برنامه راهبري ،دهيسازمان ،ريزيبرنامه مديريتي عملكرد 4 بر اساس

  .شد استفاده كنترل و
 درسي يبرنامه اجراي مورد در علمي هيأت اعضاي فعاليت :هايافته

 :است شرح به اين مديريتي عملكردهاي بر اساس عمومي پزشكي
 طراحي ؛مصوب سرفصل بر اساس درس طرح و دوره طرح تدوين

 توجه با مطالب تنظيم ؛)ريزيبرنامه( يادگيري هايهدف بر اساس سؤال

 در يادگيري هايهدف تعيين ؛)دهيسازمان( يادگيرندگان سطح به

 ).رلكنت( دوره پايان در آزمون برگزاري ؛)برنامه راهبري( دوره ابتداي
 قالب در يشترب مطالعه در كنندگانشركت فعاليت  :گيرينتيجهبحث و 

 و برنامه يراهبر عملكردهاي به و شده بيان دهيسازمان و ريزيبرنامه
 ،اساتيد ساير با هماهنگي مانند مواردي. است شده كمتري توجه كنترل
 دتوانمي متفاوت هايدرس در مشابه موضوعات از اطالع براي تالش

. كندكمك علمي هيأت اعضاي توسط برنامه اجراي كنترل به
 در مهمي نقش دتوانمي زمينه در اين علمي هيأت اعضاي سازيتوانمند

 . باشد داشته عمومي پزشكي يرشته در يادگيري-يادهي فرآيند بهبود

  
 

 با دياسات سازيتوانمند برنامه يابيارزش و اجرا ،يطراح

 و مطالعات مركز تجربه: امديپ بر مبتني آموزش كرديرو
 نيقزو يپزشك علوم دانشگاه آموزش توسعه

. پ. دانشگاه ع - هاروشف خي افسانه، نيقزو. پ. دانشگاه ع - يسياو ايسون
 نيقزو

 و ارتقاء در اساسي نقش يك دانشگاه مدرسين سازيتوانمند مقدمه:
 اساتيد سازيتوانمند امروزه. كندمي ايفا هانوآوري و دانشگاهي تعالي

 افزايش به رو آن اهميت و شده محسوب پزشكي آموزش مهم جزء يك

 سمت به حركت و پزشكي آموزش مدرسين نقش تغيير عالوههب. است

 ارزيابي و تدريس يهاروش رشد و تحول ،SPICES استراتژي

 را آنها ،دانشگاه مدرسين براي مختلف يهانقش تعريف فراگيران،
 گيريكارهب با تا است نموده مختلف يهاحيطه در سازيتوانمند نيازمند

 با. شوند آماده هانقش يايفا براي مختلف راهبردهاي از وسيعي طيف

 زشيابيار و اجرا طراحي، در ندمنظام يهاروش كاربرد بر تأكيد به توجه

 متناسب آموزشي يهابرنامه طراحي و مدرسين سازيتوانمند يهابرنامه

 وينقز دانشگاه مطالعات مركز سازماني، نيازهاي و مخاطبين نيازهاي با

 اي صالحيت بر مبتني مدل بر اساس را سازيتوانمند يهابرنامه
  . نمود ارزشيابي و اجرا و طراحي شايستگي

 دانشگاه مدرسين ماههسه دوره براي آموزشي ريزيبرنامه روش اجرا:

 بازانديشي جلسه چندين طي ردنها سؤال 10 بر اساس جديدالورود

 متخصصين و هادانشكده EDO و مطالعات مركز علمي هيأت اعضاي
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 تعريف و نيازسنجي انجام با ريزيبرنامه . اينشد انجام آموزشي

 ارزيابي آموزش، يهاروش مورد در سپس آغاز، انتظار مورد پيامدهاي

 مدرسين با مصاحبه بر اساس اوليه ارزشيابي. گرديد اجرا و تدوين

  .شد انجام دانشگاه
 گرنشان دانشگاه، مدرس 21 با مصاحبه طي اوليه ارزيابي :هايافته

 ينترمهم دانشگاه اساتيد و بود اهداف به دسترسي در برنامه موفقيت

  :نمودند معرفي زير عوامل را برنامه ناي يهاچالش
 يهاتوانمندي شناخت جهت سازماني فرهنگ تغيير، سازماني عوامل
 ايجاد، سازيآماده مديريتي حمايت جلب، الزام يك عنوانبه اساتيد

 تسهيالت و بسترسازي، اساتيد براي بيروني يهامشوق و هاانگيزه

 بكس راستاي در اساتيد مداوم ارزيابي و نظارت، )منابع فضا،( مناسب
  شتربي تمرين فرصت، هاآموزش زمان مدت و تعداد افزايش، هاتوانمندي
 فوري كاربرد و آموزش زمان در هاتوانمندي عملي تمرين و تعريف

  .آنها
 هتج پيامد بر مبتني آموزشي ريزيبرنامه :گيرينتيجهبحث و 

 اتخاذ با همراه دتوانمي و است پذيرامكان مدرسين سازيتوانمند

 . نمايد عمل موفق طوربه سازماني مناسب يهاسياست

  
  

 تيفيك يابيارز جهت انيهمتا مرور فرم ياجرا و يطراح
 يپزشك علوم دانشگاه يعلم هيأت ياعضا آموزش

 تجربه كي گزارش: مازندران
. دانشگاه ع - گوران الهنصرت، مازندران. پ. دانشگاه ع - پوراصغر يمهد
 - يمراد اوشيس، مازندران. پ. دانشگاه ع - يقهران مينس، مازندران. پ

 مازندران. پ. دانشگاه ع - يعموئ فتانه، مازندران. پ. دانشگاه ع

 حال در جهان سراسر در پزشكي علوم يهادانشگاه از بسياري مقدمه:

 حورمشايسته پزشكي آموزش سمت به خود درسي برنامه روند در تغيير

 با هاشايستگي ارزيابي نيازمند تغييري چنين كه باشندمي

 بيان طورناي توانمي واقع در. است اعتماد قابل و معتبر ياهگيرياندازه

 اساتيد، توانايي و دانش عملكرد، شايستگي، از ارزشيابي بدون كه نمود

 ارزشيابي. باشدمين پذيرامكان هادانشگاه در آموزشي نظام اصالح

 ما براي را آموزشي اهداف تحقق ميزان كه است ندمنظام فرايندي

 بهبود و ريزيبرنامه براي توانمي آن نتايج از و نمايدمي مشخص

 ارزشيابي مختلف يهامدل از. نموداستفاده هادانشگاه آموزشي وضعيت

 دانشجويان، همتايان، گروه مسئولين، توسط ارزشيابي به توانمي جامع،

 ارزشيابي و دانشجويان يادگيري ميزان ارزيابي اساتيد، خودارزيابي

 هيأت اعضاي ارزشيابي ميان، از اين كه كرد اشاره آموزشي مواد محتواي

 روند گزارش در اين. باشدمي شيوهترين رايج دانشجويان توسط علمي

 كيفيت ارزيابي نتايج تحليل و همتايان مرور فرم اجراي و طراحي

 بر اساس مازندران پزشكي علوم دانشگاه علمي هيأت اعضاي آموزش
 وب بر مبتني ارزيابييعني  ارزيابي شكلترين رايج با مقايسه و فرم ناي

  .گرفت خواهد قرار بررسي مورد فراگيران توسط
 هيأت اعضاي آموزشي كيفيت جامع ارزيابي به منظور روش اجرا:

 طي دانشگاه پزشكي علوم آموزش توسعه و مطالعات مركز علمي،

 و طراحي به اقدام 1397 سال در پايه و باليني شوراهاي متعدد جلسات
 در پژوهش آموزشي، نوآوري شاخص شش با ارزيابي جدول بنديبارم

 استاندارد يهاآزمون درسي، ريزيبرنامه آموزشي، افزاييدانش آموزش،

 )ايحرفه تعهد و تدريس كيفيت( آموزشي فيلدهاي در فعال حضور و
 تپايلو مرحله در. نمود پايه و باليني آموزشي يهاگروه تفكيك به

 از گيرينمونه آخر شاخص امتياز تعيين براي ارزيابي جدول اجراي

. دندش تكميل دستي صورتبه مرتبط يهافرم و گرفت صورت فراگيران
 مركز كارشناسان از متشكل تيم يك توسط شاخص هر مستندات

 هيدبارم و تهيه هابيمارستان و هادانشكده توسعه دفاتر و مطالعات

 پايه آموزشي يهاگروه تفكيك به هافرم بارم ميانگين نهايت در. گرديد

 اب و محاسبه) استادي و دانشياري به( علمي مرتبه ارتقاء و باليني و
 ثبت سما سامانه در دانشجويان توسط كه ارزشيابي نمرات ميانگين

 مورد نمرات بين همبستگي همچنين. گرفت قرار مقايسه مورد گرديد

   .گرفت قرار مطالعه
 روندهپ 19 همتايان مرور فرم پايلوت اجراي از يكسال مدت در :هايافته

 علوم به مربوط پرونده 5 تعداد از اين كه گرفت قرار بررسي مورد ارتقاء

 وندهپر 4 همچنين. بود باليني آموزشي يهاگروه از پرونده 14 و پايه

 وردم دانشياري به ارتقاء جهت هاپرونده بقيه و استادي به ارتقاء براي

 جدول به مربوط نمرات معيار انحراف و ميانگين. گرفت قرار ارزيابي

 يهاگروه تفكيك به و بررسي مورد يهاپرونده كل براي همتايان مرور
 :از بودند عبارت ترتيببه استادي و دانشياري به ارتقاء پايه، باليني،

) 1,13و ( 15,03) 1,33(، 14,08)1,75، (15,68)0,9، (15,25)1,34(
 ارزشيابي به مربوط نمرات معيار انحراف و ميانگين چنين. هم16,12

 ندبود عبارت ترتيببه و فوق مورد 5 تفكيك به سما سامانه در فراگيران
و  17,84)0,58، (18,44)0,63، (17,72)0,67، (17,91)0,72از: (

 برجسته اختالف مبين زوجي t آماري آزمون تيجه. ن18,18)1,02(

 ابيارزشي بارم ميانگين و همتايان مرور جدول بارم ميانگين بين آماري

 ددا نشان همبستگي تحليل نتيجه همچنين. )001/0 از كمتر P( بود سما
 صورت به كه ارزشيابي نمرات و سما در شده ثبت ارزشيابي نمرات بين

 ممستقي همبستگي گرفت صورت فراگيران از گيرينمونه ضمن و دستي
 معادل  Pو 567/0 با برابر r( داشت وجود آماري منظر از برجسته و

011/0(.  
 نمونه حجم به نياز موثق نتايج به دستيابي اگرچه :گيرينتيجهبحث و 

 آموزش كيفيت امتياز كه دهدمي نشان حاضر تحليل ليكن دارد بيشتري

 محاسبه و بررسي مورد مختلف هايجنبه از وقتي علمي هيأت اعضاي

 ارزشيابي نمرات با دارمعني و واضح كامال اختالف دگيرمي قرار

 نامهآيين در تأكيد مورد نمره حداقل به و دارد وب بر مبتني و فراگيران

 بر كه نقدهايي خالف بر ديگر طرف از. باشدمي ترنزديك ارتقاء
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 بين كه دهدمي نشان گزارش ناي. است مترتب وب بر مبتني ارزشيابي

 آنچه و كنندمي ثبت سامانه در دوره پايان در فراگيران كه نمراتي

 قابل تفاوت گرددمي محاسبه گيرينمونه ضمن و تصادفي صورت به

 ارزشيابي داشتن ملحوظ ضمن شودمي پيشنهاد لذا .ندارد وجود توجهي

 هيأت اعضاي تدريس كيفيت مورد در نهايي قضاوت وب بر مبتني

 از انتظار مورد آموزشي يهانقش از جامع ارزشيابي به منوط را علمي

  .دانست. .. و اسكالرشيپ نقش نظير علمي هيأت عضو
 
 

 در ينيبال آموزش ايحرفه اخالق يهامؤلفه تيرعا زانيم
 علوم دانشگاه يپزشك انيدانشجو دگاهيد از ينيبال دياسات

  بوشهر يپزشك
 رازيش. پ. دانشگاه ع - كشزحمت ايثر، ييرزايم كامران

 كه است مقرراتي و قواعد ايمجموعه آموزش ايحرفه اخالق مقدمه:

 تعريف و مشخص آموزش يندافر بهينه ارائه براي را اخالقي عمل
 نبود اخالقي غير يا اخالقي قضاوت و عمل براي چارچوبي و كندمي

 يينتع هدف با مطالعه اين .باشدمي آموزشي يهافرآيند اجراي روند

 لميع هيأت اعضاي در آموزش ايحرفه اخالق يهامؤلفه رعايت ميزان

 سال دانشجويان ديدگاه از بوشهر پزشكي علوم دانشگاه پزشكي باليني

  .شد انجام پزشكي آخر
 ،1398 لغايت 96 يهاسال طي كه مقطعي مطالعه يك در روش اجرا:

 دانشگاه يالتحصيلفارغ شرف در پزشكي باليني دانشجوي 103 تعداد

 پرسشنامه ،هاداده آوريگرد ابزار. نمودند شركت بوشهر پزشكي علوم

 دانشگاه پزشكي آموزش توسعه و مطالعات مركز توسط شده طراحي

 تهگرف قرار متخصصان تأييد مورد آن اعتبار كه بود بوشهر پزشكي علوم

   .شد برآورد78/0 كرونباخ آلفاي ضريب با آن پايايي و
 و اهميت بيانگر پژوهش يهايافته .بود ٪1/95 هيدپاسخ ميزان :هايافته
 ديد از مدرسين و اساتيد سوي از ايحرفهاخالق رعايت لزوم

 عدم و) ٪9/98( اساتيد توسط دانشجويان اسرار حفظ. بود دانشجويان

 و ينبيشتر )٪9/98( دانشجويان به دادن نمره قبال در مادي منافع مينأت
 سوي از دانمنمي پذيرش قبول ،)٪8/40( دانشجو زياد سرزنش از دوري

 داندنمي را سؤال پاسخ كه مواردي در مطالب توجيه از پرهيز و استاد
 .دنمو كسب دانشجويان ديدگاه از را فراواني كمترين ترتيببه )7/37٪(

 سيتجن متغيرهاي و بررسي مورد اموزش ايحرفهاخالق يهامؤلفه بين

  ).P=03/0( شد مشاهده رابطه دانشجو
 اخالق اصول رعايت بر نظارت در تالش ضرورت :گيرينتيجهبحث و 

 با همراه اصول با اين آنان آشنايي و اساتيد سوي از آموزش ايحرفه

 يتوانمند بر عالوه ،آموزش ايحرفه اخالق يهامؤلفه گيريكارهب
 كه است مواردي ازجمله مدرسين و اساتيد ارزشيابي در ،آنان علمي

  . باشند داشته نظارت و تأكيد آن بر بايستيمي آموزش امر مسئولين

  
 

 شيافزا جهت يآموزش لميف كاربرد و ديتول ،يطراح
 هوشمند برد كاربرد به منظور يعلم هيأت ياعضا يتوانمند

 سيتدر نيدرح
   اينيشمسعل عباس، ينواب نينسر، يغفار فاطمه
 ماندن براي شدن تجهيز و گذاريسرمايه نوعي انسان آموزش :مقدمه

 از منتشره يهانيازسنجي يهايافته از يكي. است زندگي عرصه در

 كيپزش علوم دانشگاه نيازسنجي همچنين و كشور از خارج يهادانشگاه

 تحقيق لذا. است بوده دانشگاه مدرسين توانمندي افزايش اصفهان

 افزايش جهت آموزشي فيلم كاربرد و توليد و طراحي هدف با حاضر

  .گرديد اجرا هوشمند برد كاربرد جهت علمي هيأت اعضاء توانمندي
 محيط در هوشمند برد بودن موجود به توجه با ابتدا روش اجرا:

 عدم و بابل پزشكي علوم دانشگاه و رامسر پرستاري دانشكده آموزشي

 موجود ابزار بر اساس سناريو يك محققين مدرسين، توسط نآ كاربرد

 از عديده تصاوير تهيه با سناريو در اين .نمودند تهيه هوشمند برد در

 برد داراي كالس در برداريفيلم امكان نمودن مهيا و هوشمند برد

 حجم به و ساعت يك مدت به كه فيلم در اين. نمودند اقدام هوشمند
 از اين ابزار هر يك به يك دادن نشان با مدرس است گيگابايت 0,99

 با و عملي كار با مدرس سپس. است كردهرا ارائه  كامل توضيحات برد

 مفيل. است نموده اقدام برد ابزار از يك هر كاربرد حاصل دادن نشان
 هدانشگا آموزش توسعه مركز نظرانصاحب از نفر چند توسط مذكور
 مدرسين كليه براي  فيليپ كالس يك اجراي با وسپس شد تأييد ابتدا

 ينابراي . شد اقدام رامسر) س( زهرا فاطمه ومامايي پرستاري دانشكده

 تمد به علمي هيأت همكاران اختيار در فيلم و پاورپوينت ابتدا كالس
 محققين از يكي حضور با نآ تدريس كارگاه سپس. شد قرارداده دوهفته

 به كي عملي كاربرد به منظور نيز بعد روز. شد اجرا مدرس عنوانبه

 و دانشگاه طريق از مذكور فيلم سپس گرديد تنظيم زمان همكاران يك
 نينچهم و خبري سايت روي بر دانشگاه پزشكي آموزش توسعه مركز

 هكلي تريب به اين تا شد داده قرار پزشكي آموزش توسعه مركز پاواتس
 از پس و كرده دانلود را موردنظر فيلم دانشگاه علمي هيأت همكاران

  . گردد تنظيم كارگاه نيز آنان براي ديگر زمان يك در مشاهده
 در هوشمند برد از دانشكده آموزش كارشناس نظر اعالم طبق :هايافته

 ندانشجويا همچنين. شودمي استفاده كنوني شرايط در تدريس كالس
 در هوشمند برد كاربرد از پزشكي آموزش توسعه دفتر جلسات در

 ايجاد از درصد 90 بر بالغ درضمن .كنندمي صحبت تدريس كالس

 سنجش ابزار. اندداده نشان را كالس در ابزار با ناي كاربرد در انگيزه
 قيد با پزشكي آموزش توسعه دفتر جلسات در ويانجدانش اظهارنظر

   .است دفتر ناي جلسات درصورت
 برد دانشكده آموزش كارشناس نظر اعالم طبق :گيرينتيجهبحث و 

 نينچهم. شودمي استفاده كنوني شرايط در تدريس كالس در هوشمند

 برد كاربرد از پزشكي آموزش توسعه دفتر جلسات در دانشجويان

 خصوصبه نيز همكاران و كنندمي صحبت تدريس كالس در هوشمند
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 تشكيل اعالم تدريس كالس از فيلم پخش و تهيه ابزار كاربرد مورد در

 پزشكي علوم دانشگاه سايت روي مذكور فيلم. اندنموده را كالس مجدد

. است دانلود و مشاهده قابل دوم صفحه در خبر بايگاني قسمت در بابل
 توسط دانلود اجراي تعداد و ميزان تعيين برنامه طراحي امكان سفانهأمت

 لحاظ همين به. نبود فيلم بودن حجيم به دليل دانشگاه فناوري قسمت
 با رسدمي نظر به نمود ارائه فيلم دانلود تعداد از دقيقي آمار توانمين

در  لذا است شده قرارداده نيز دانشگاه سايت در فيلم اين كهبه اين توجه

 كمك ابزار ناي كاربرد افزايش به منجر شايد بازآموزيي اجرا دهينآ

  .گردد تدريس يها كالس در آموزشي
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  يادگيري – ياددهي
  
  

 يخطاها ياصالح يهاراهكار گزارش از منديبهره
  يپزشك علوم آموزش در اران،يدست توسط يپزشك

. پ. دانشگاه ع - يزداي دهيفر، سمنان. پ. دانشگاه ع - شينداكين محبوبه
 سمنان. پ. دانشگاه ع - هزاديفتاح دايل، سمنان

 عملكرد در ضعف نقطه يك عنوانبه پزشكي خطاي وجود :مقدمه

 يخطاها از بسياري. نيست پوشيده كس هيچ بر آموزشي يهابيمارستان
 همچنين و آگاهي و اطالع. دارد الزم مهارت عدم در ريشه پزشكي

 دارويي، درماني، تشخيصي، خطاي يك وقوع از موقعبه گزارش

 خطا نآ دوباره تكرار از جلوگيري در دتوانمي همواره. ...و پرستاري

  . باشد مؤثر
 از نفر 144 نظرات توصيفي -مقطعي مطالعه در اين اجرا: روش

 بر سمنان پزشكي علوم دانشگاه زنان و كودكان يهارشته دستياران
 تا 1395 سال از پايايي و روايي از پس ساختهمحقق ليستچك اساس

 عملياتي هبرنام طبق و آوريجمع باريك ماه 6 هر ،1398 اول سالنيم

 Near) پزشكي خطاهاي ،آموزشي يهاكارگاه برگزاري با آموزش واحد

miss)موقع به نزديك NOharm event   همچنين و عارضه بدون وقايعو 

 هيدگزارش ميزان همچنين و پزشكي خطاي با آشنايي ميزان ويژگي دو

 از برگرفته يهادرس صورت به اصالحي هايراهكار همچنين و خطا

 از استفاده با نتايج و بررسي مورد دستياران توسط شدهارائه خطا

  .شد ارايه توصيفي يهاروش
 توسط ٪12/95 شده گزارش خطاي كمترين داد نشان هابررسي :هايافته

 ٪5/66 تنها آنها توسط راهكار ارائه و بود 95 سال به مربوطه دستياران

 انميز به 98 و 97 يهاسال به مربوط شده گزارش خطاي بيشترين و بود

 خطا رفع جهت راهكار ٪84/23 كه بود حالي در ناي و بود 53/45٪

  .شد ارائه دستياران توسط
 به منظور آموزشي يها كالس برگزاري :گيرينتيجهبحث و 

 ارائه و تدوين چگونگي و خطا هيدگزارش جهت سازيفرهنگ

 آموزش مراكز در افتاده اتفاق پزشكي خطاي از پيشگيري هايراهكار

 نيدرما مراكز دهندگانخدمات ديگر همچنين و دستياران سوي از باليني
 ،هادانشگاه ديگر به انتشار همچنين و فراگيران ديگر منديبهره به منظور

 باليني، آموزشي در خطا تكرار عدم همچنين و خطا كاهش بر عالوه

  .باشدمي هادانشگاه دانشجويان پزشكي علوم آموزش در مؤثر گامي

   
 

 ريزيبرنامه رفتار يتئور بر يمبتن يآموزش مداخله تأثير 

 انيدانشجو در دزاي از يريشگيپ يهامهارت بر شده

 النيگ يپزشك علوم دانشگاه ييماما و يپرستار
دانشگاه  - يالچيهر ونيكتا، النيگ. پ. دانشگاه ع - يتنكابن يروحان نينوش
دانشگاه  - ياشرف الناز، النيگ. پ. دانشگاه ع - ييكسما سايپر، النيگ. پ. ع
 - يديام ديسع ،النيگ. پ. دانشگاه ع - انيمهراب نيفرد، النيگ. پ. ع

 النيگ. پ. دانشگاه ع

 مرگ علت چهارمين و كشنده عفوني بيماري ترينبزرگ دزاي مقدمه:

 درمان، و واكسن غياب در بيماري ناي مهار راه تنها. است جهان در

. رودمي شمار به خطرناك رفتارهاي تغيير جهت در بهداشت آموزش
. اردد بهتري بازدهي رفتار تغيير يهاتئوري از استفاده با رفتار تحليل
 كه باشدمي رفتار تغيير يهاتئوري از شده ريزيبرنامه رفتار تئوري

 عبارتست فرد، يك قصد و است رفتار اصلي كنندهتعيين قصد، گويدمي

 سه تأثير تحت قصد. دارد خاص رفتار يك بروز از فرد كه ادراكي از

. است شده درك رفتاري كنترل و انتزاعي هنجارهاي نگرش، سازه
 ايهنجاره. است رفتار يك انجام از فرد منفي يا مثبت ارزشيابي نگرش،

 باعث است ممكن شده درك اجتماعي فشارهاي كه يعني اشاره انتزاعي

 يرفتار كنترل سرانجام و ندهد يا داده انجام را خاص رفتاري فرد شود
 ويژه رفتار يك اجراي در خصوص متصور آساني يا سختي شده، درك

 و ماماها و پرستاران خصوصبه درماني پرسنل اينكهبه  نظر. است
 بيماران بدن مايعات و خون با تماس علت به رشته دو ناي دانشجويان

 باالي معرض در حفاظتي، يهاتوصيه رعايت بدون تزريقات انجام و

 از يريپيشگ زمينه در و باشندمي مثبت HIV بيماران از عفونت انتقال
 ،هانگرش ارتقاء هستند، عالي موقعيتي در جامعه به آموزش و دزاي

 شاهد تا باشدمي ضروري آنها، بهداشتي يهامهارت نهايتاً و باورها

 و جعينمرا در رفتار تغيير ايجاد نهايت در و آنان در هامهارتارتقاء 
 در الزم يهامهارت و نگرش آگاهي، كمبود به توجه با. باشيم جامعه

 و مامايي و پرستاري دانشجويان در دزاي از پيشگيرانه رفتارهاي جهت
 قاءارت و بهداشت آموزش الگوهاي از استفاده آموزشي، مداخالت به نياز

 اطالعات و درسي واحدهاي روي بر بررسي با. است ضروري سالمت

 پزشكي علوم دانشگاه اول سال مامايي و پرستاري دانشجويان علمي

 انجام جهت بيمارستان به ورود وجود با كه گرديد مشاهده گيالن

 درسي واحدهاي در دزاي مورد در ضروري يهاآگاهي حتي كارآموزي،

 با رحاض مطالعه فوق، موارد به نظر با بنابراين .است نشده منظور آنان

 ريزيبرنامه رفتار تئوري بر مبتني آموزشي مداخله تأثير تعيين هدف

 و پرستاري دانشجويان در دزاي از پيشگيري يهامهارت زمينه در شده
  . شد انجام 1394 سال در گيالن پزشكي علوم دانشگاه مامايي
. باشدمي تصادفي شاهددار كارآزمايي نوع از مطالعه ناي اجرا: روش
 علوم دانشگاه مامايي و پرستاري دانشجويان از نفر 104 پژوهش نمونه

 شرق و رشت مامايي و پرستاري دانشكده دو از كه بودند گيالن پزشكي

 كنترل و مداخله يهاگروه به تصادفي طوربه و انتخاب )لنگرود( گيالن
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 يهابخش بر مشتمل پرسشنامه. شدند داده تخصيص )نفر 52 گروه هر(
 ريزيبرنامه رفتار تئوري يهاسازه آگاهي، ،شناختيجمعيت هايويژگي

گرد  از پس. شد گذاشته دانشجويان اختيار در كه بود مهارت و شده
 تئوري چارچوب در آموزشي مداخله گروه، دو هر در اطالعات آوري

 آموزشي برنامه. گرفت صورت مداخله درگروه شده ريزيبرنامه رفتار

 در .بود )نفري 13 زيرگروه 4( براي ايدقيقه 40-60 جلسه چهار شامل

 دزاي مورد در نگرش تغيير و آگاهي افزايش جهت در مطالبي اول جلسه

 در گروهي بحث عالوههب .گرديد ارائه آن از پبشگيري يهامهارت و

 همچنين .شد انجام دزياي بيماران اجتماعي حقوق حمايت لزوم مورد

 در. گرفت قرار دانشجويان اختيار در دزاي مورد در آموزشي پمفلت

 جهت در كنترل باور تغيير راستاي در افكار بارش از دوم جلسه

 بر گذاريتأثير سوم، جلسه .شد استفاده دزاي از پيشگيرانه يهامهارت

 يهامهارت جهت در همساالن آموزش بر تأكيد با انتزاعي هنجار سازه
 زمينه در دانشجويان، از نفر دو منظور بدين شد، انجام دزاي از پيشگيري

 .كردند سخنراني خود يهاهمكالسي براي دزاي از پيشگيري يهامهارت
 ياددهي جهت در دانشجو دو توسط نقش فاياي چهارم، جلسه در

 گرفت، صورت رفتاري قصد سازه بر تأثير جهت گفتن نه مهارت
 يهامطب در بهداشتي اصول رعايت مورد در سخنراني همچنين

 از قبل هاداده .شد انجام پاسخ و پرسش با هاآرايشگاه و دندانپزشكي

 يو،ويتنيمن آماري يهاآزمون از استفاده با آن از پس ماه سه و مداخله

 قرار تحليل مورد اسكوئر كاي آزمون و ويلكاكسون زوجي، و مستقل تي

  .گرفت
 بين. بود 48/19± 04/1 مطالعه مورد دانشجويان سني ميانگين :هايافته

 آماري اختالف آموزشي، مداخله از قبل كنترل و مداخله گروه دو

 درك رفتاري كنترل انتزاعي، هنجارهاي نگرش، آگاهي، در معناداري

 برنامه اجراي از پس اما نداشت، وجود مهارت و رفتاري قصد شده،

. ندشد مشاهده معنادار افزايش با مداخله گروه در هامتغير ناي آموزشي
 دتوانمي نظريه ناي بر اساس آموزشي مداخله :گيرينتيجهبحث و 

 مطالعه مورد جمعيت در دزاي از پيشگيرانه يهامهارت افزايش سبب

 رد كارآموزي، به ورود از قبل كه شودمي پيشنهاد بنابراين،. شود
 پيشگيري يهامهارت سرفصل دانشجويان، مرتبط درسي واحدهاي

  .شود اضافه فوق آموزشي نظريه از استفاده با دزاياز
 دانشجو دز،اي شده، ريزيبرنامه رفتار تئوري كلمات كليدي:

   
 

 بر يزيم دور نيتمر و يسخنران يآموزش يهاروش سهيمقا

 برابر در زدي رهنمون ديشه پرستاران يآمادگ سطح

  ايبال و حوادث
، زدي. پ. دانشگاه ع - يافتخار عادل، زدي. پ. دانشگاه ع - يرزائيم سمانه

. دانشگاه ع - اينينوروز زيانگ روح، رازيش. پ. دانشگاه ع - اينيمحمد اليل
 زدي. پ. دانشگاه ع - يانيرينص جهيخد، البرز. پ

 شناسايي براي بهداشتي مراقبت يهاسيستم آمادگي افزايش مقدمه:

 بسيار اهميت داراي باليا و حوادث وقوع از بعد مناسب پاسخ و خطرات

 ستنده باليا وقوع هنگام در خدمت ارائه اول خط در هابيمارستان. است

 به نسبت مهم يهاگروه از يكي عنوانبه پرستاران ميان در اين و

 وجهت. باشند داشته را الزم آمادگي بايستي باليا و حوادث در پاسخگويي

 سطح بر گذاريتأثير و اثربخشي جهت آموزشي مختلف يهاشيوهبه 

 دو مقايسه هدف با پژوهش لذا اين. است توجه قابل پرستاران آمادگي

 پرسنل آمادگي سطح بر ميزي دور تمرين و سخنراني آموزشي شيوه

  .است شده انجام يزد رهنمون شهيد بيمارستان پرستاري
 از نفر 74 .است تجربينيمه  مطالعه يك حاضر مطالعه اجرا: روش

 يهابخش از تصادفي صورت به يزد رهنمون شهيد بيمارستان پرستاران
 آمادگي سطح. شدند انتخاب 1396 سال در بيمارستان، مختلف

. شد سنجيده باليا در پرستاران آمادگي پرسشنامه وسيلهبه پرستاران
 سؤال  72 تعداد با عمكلرد و نگرش دانش، حيطه سه شامل پرسشنامه

-80( نگرش ،)0-27( دانش ابعاد و نمره 132 پرسشنامه كل نمره. بود
 طوربه كننده شركت افراد .دگيرمي بر در) را 0-25( عملكرد) و 20

به  كارگاه در كننده شركت افراد A( نفري 40 گروه دو به ساده تصادفي
 مأتو سخنراني به شيوه دركارگاه كننده شركت افرادB و سخنراني شيوه

 باليا با مقابله آمادگي مديريت برنامه .شدند تقسيم) ميزي دور مانور با

 خطرات ارزيابي و باليا مديريت زمينه در دانش به ابييدست هدف به

 دو شامل خطرات با اين مقابله براي ريزيبرنامه نينچهم و احتمالي

 شامل روزه يك آموزشي كارگاه يك صورت به گروه دو در و روش

 حضور با روز همان در ميزي دور مانور و ساعت 8 مدت به سخنراني

 ساعت 8 مدت به سخنراني ديگر گروه در و كارگاه در كنندهشركت افراد

 با مرتبط ويژه معاني و مفاهيم. شد اجرا پژوهشگران توسط تنهايي به

 باليا، مديريت مراحل و باليا مديريت سالمت، بر باليا اثرات و باليا

 در ريزيبرنامه مراحل احتمالي، يهاپذيريآسيب و مخاطرات بررسي

 مداوم آموزش دفتر توسط تأييد مورد شده ارائه مطالب رئوس از باليا

 ميزي، دور مانور در. بودند پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت

 پرستاران براي اطاق يك در را بيمارستان از خارج زلزله حادثه سناريوي
 كه شد خواسته گروه دو هر از سناريو ناي بر اساس. شد داده نمايش

 هم با هاآن نظرات سپس و دهند قرار ارزيابي و بررسي مورد را حادثه

 هدف با ميزي دور تمريني مانور. گرفت قرار نظر تبادل و بحث مورد

 برنامه تمرين همچنين و محوله وظايف شرح با پرستاران آشناسازي

 برون و سازماني درون ارتباطات و تمرين زمان، كمترين در نويسي
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 مشكالت استخراج و توانايي ارزيابي و قوت نقاط شناسايي سازماني،

 از جلوگيري نحوه ،ميزي دور مانور در اين. شد برگزار موجود موانع و

 بحراني شرايط در پرسنل حضور مديريت بيمارستان، در ازدحام
 كد، اعالم و رسانياطالع ،)ارتباطي يهاكانال كليه قطعي درصورت(

 بيمارستان، امن يهاقسمت به ديدهآسيب يهاقسمت از بيماران تخليه

 مرور كنندگانشركت توسط...و وقايع سازيمستند و فيلم و عكس تهيه

 نوبت دو در مذكور پرسشنامه با پرستاران آمادگي سطح. شد بررسي و

 با هاداده تحليل و تجزيه. گرديد ارزيابي )بعد ماه يك آموزش، از بعد(

 repeat( مقاديرتكراري با واريانس آناليز آماري آزمون از استفاده

Anova (و t از استفاده با زوجي SPSS24 شد انجام .  
 ش،دان نمرات ميانگين ،A گروه در داد نشان پژوهش نتايج :هايافته

 يشافزا 59/5 ،38/7 ،94/4 ميزان به ترتيببه پرستاران عملكرد و نگرش

 به ترتيببه آنان عملكرد و نگرش دانش، نمرات ميانگين ،B گروه در و

 است ناي كننده بيان كه است يافته افزايش 08/6 ،43/11 ،56/6 ميزان

 از بيشتر B گروه در عملكرد و نگرش دانش، منظر از آموزش سطح كه

 مچنين). هP&lt؛0,001( است بوده معنادار ءارتقا ناي و بوده A گروه

 گروه در بعد ماهيك در پرستاران آمادگي كل نمره كه داد نشان هايافته

B  ناي) و 89/107±50/7( است بوده آزمونپس و آزمونپيش از بيش 
  .)P&lt؛0,001( است شده معنادار آماري نظر از افزايش

 دور تمرين و سخنراني روش دو هر به آموزش :گيرينتيجهبحث و 

 ماا است داشته مثبت تأثير پرستاران آمادگي بر سخنراني با مأتو ميزي

 و سناريو داشتن علت به سخنراني با مأتو ميزي دور تمرين روش در
 بوده بيشتر تأثير ناي يادگيري فرايند در كنندگانشركت بيشتر مشاركت

 آموزشي، كيفيت در مخاطبين تعامل مثبت تأثير به مسئله . ايناست

 باليا و حوادث برابر در پرستاران آمادگي سطح افزايش و نقد مهارت

  .است نموده تأكيد ميزي دور تمرين شيوه در آموزش هنگام
 پرستاران، باليا، و حوادث مديريت آمادگي، باليا، كلمات كليدي:

  ميزي دور تمرين آموزش،

  
   
 

 همراه يايمزا از آخر سال ييماما انيدانشجو تجارب

 ارتقاء در مانيزا و يباردار دوران در باردار مادر با بودن

 ينيبال مهارت و يريادگي تيفيك
دانشگاه  - يزيپار پور يلر هيمرض، رفسنجان. پ. دانشگاه ع - يثقف زهرا
 رفسنجان. پ. دانشگاه ع - يآباداكبر زهره، رفسنجان. پ. ع

 و اساسي يهامهارت دهيشكل در عرصه در كارورزي دوره مقدمه:
 عواملي و دارند اساسي نقش مامايي دانشجويان ايحرفه يهاتوانمندي

 تجهيزات، از استفاده در توانايي عدم باليني، دانش بودن ناكافي نظير

 نتيجه در و نفس به اعتماد كاهش موجب مراقبت ارائه در اشتباه از ترس
 با مطالعه لذا اين ،گرددمي دانشجويان در ناكارآمدي و استرس ايجاد

 مادر با بودن همراه مزاياي از آخر سال مامايي دانشجويان تجارب هدف

 مهارت و يادگيري كيفيت ارتقاء در زايمان و بارداري دوران در باردار

  . شد انجام باليني
 .بود محتوا تحليل روش با و كيفي پژوهش ناي اجرا: روش

 يسانسل خرآ سال مامايي دانشجويان تحقيق در اين كنندگانمشاركت

 صورت به گيرينمونه. بودند رفسنجان شهر مامايي پرستاري دانشكده

 در اين كنندگانشركت تعداد هاداده اشباع از پس و بوده هدف بر مبتني

 رشه مامايي پرستاري دانشكده ،هامصاحبه محل. شدند نفر 25 پژوهش
مه ني و عميق مصاحبه با 97 زمستان و پاييز در اطالعات. بود رفسنجان
 هر زمان مدت متوسط. شد انجام باز سؤالصورت به و يافته سازمان

 از كدام هر شدن، ضبط از پس كه بود دقيقه 50 حدود مصاحبه

 ،كنندگانمشاركت با پژوهشگران و شدهداده گوش بارچندين هامصاحبه
  .گرفت انجام زمانهم تحليل و تجزيه آنگاه شدند احساس هم

 تنباطاس مفهوم 500 شامل پژوهش، اين از حاصل يهايافته :هايافته

 رايب انگيزه ايجاد شامل كلي، دسته پنج در كه بود هامصاحبه از شده

 ،ايتغذيه دارويي، ورزشي، تسؤاال پاسخگويي به نياز( مطالعه
 خانواده، در محبوبيت و رضايت( بودن مفيد احساس )،آزمايشات

 باردار، مادر رضايت شغلي، توانمندي به خانوداه اعتماد افزايش

 اضطراب كاهش)، مامايي يهاآموزش بودن مفيد تجربه و ليبر همكاران

 نقاط ها،ورزش همراه، ماما مستقل تجربه داشتن علته ب( كار شروع

 دوران تمام در ارتباط باردار، مادر به پاسخگويي ها،ورزش فشاري،

 حساسا علته ب( مامايي رشته به عالقه افزايش )،باردار مادر با بارداري

 رسنلپ باردار، مادر خانواده، رضايت ابراز با مامايي رشته در توانمندي

 لتعه ب( مامايي دانشجوي مقبوليت افزايش )،دانشكده مربيان زايشگاه،

 آزمايشات، و بارداري روند بودن پيگير االت،ؤس به بودن پاسخگو

 باردار درما بالين بر حضور باردار، مادر با بارداري يها كالس در حضور

  .باشدمي )سخت لحظات در درد كاهش به كمك و زايمان موقع
 يباردار طي در مامايي دانشجوي مداوم حضور :گيرينتيجهبحث و  
 رداربا زن زايمان درد كاهش و سازيتوانمند به كمك طرفي از ليبر و

 اينكه بدون چگونه كه آموزندمي دانشجويان ديگر طرف از و نموده

 لحظات در اين شوند، نامطلوب احساسات يا و اضطراب تنش، دچار

 دخو شغلي دهينآبراي  و نموده حمايت و مراقبت باردار زنان از حساس
 كارآموزي تكليف يك عنوانبه دتوانمي رسدمي نظره ب و نمايند آماده را

  .شود لحاظ ارزش با عرصه در
 ،ديده شزآمو همراه همراه، دانشجو ،باردار ادرانم كلمات كليدي: 

  بارداري دوران
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 انيدانشجو در نقادانه تفكر يهامهارت سطح يبررس

 1398-1397 سال در كردستان يپزشك علوم دانشگاه
. پ. دانشگاه ع - يعبد نينسر، كردستان. پ. دانشگاه ع - يرنجبر دريح

 كردستان. پ. دانشگاه ع - زادهزارع داهللاي، كردستان

 لكردعم كيفيت بهبود در مهمي بخش عنوانبه نقادانه، تفكر مقدمه:

تر مطلوب شناخت راستاي در ايحرفهپذيري ليتئومس و باليني
. است يافته ايويژه اهميت پزشكي علوم دانشجويان آموزشي پيامدهاي

 از اين هدف ،باشدمي يادگيري و آموزش قابل مهارت اين هكجاييآن از

 اهدانشگ دانشجويان در نقادانه تفكر يهامهارت سطح تعيين مطالعه،

  . بود 1398-1397 سال در كردستان پزشكي علوم
 سطح مقطعي، - تحليلي -توصيفي پژوهش در اين اجرا: روش

 علوم دانشگاه پزشكي دانشجوي 200 در انتقادي تفكر يهامهارت

 تحصيل به مشغول پرسشنامه تكميل زمان در كه كردستان پزشكي

 انتقادي تفكر يهامهارت آزمون استفاده، مورد ابزار. شد بررسي بودند،

 از فادهاست با و  SPSSافزارنرم توسط هاداده. بود ب كاليفرنياي

 رقرا تحليل مورد پيرسون همبستگي ضريب و آنوا تست، تي يهاآزمون
  . گرفتند
 نشجوياندا انتقادي تفكر نمره ميانگين دهدمينشان نتايج :هايافته

 مرهن ميانگين بيشترين .باشدمي 17 كلي نمره از 8,45±2,61 پزشكي

 اب مطالعه مورد دانشجويان در انتقادي تفكر مهارت مختلف يهاحيطه
 با ميانگين كمترين و قياسي استدالل حيطه به ربوطم 1,85±4,48
 اننش تحليلي نتايج. است بوده استنتاجي استدالل به ربوطم 1,36±2,49

 اللاستد و ارزيابي قياسي، استدالل يهاحيطه نمره ميانگين بين داد

 برحسب مطالعه مورد دانشجويان در انتقادي تفكر مهارت استنتاجي

 ينب ، اما>P)0,05( دارد وجود آماري دارمعني رابطه تحصيلي مقطع

 طالعهم مورد دانشجويان در انتقادي تفكر مهارت يهاحيطه نمره ميانگين
 رتبه و معدل ،سن سكونت، محل تأهل، وضعيت ،جنسيت برحسب

  .<P)0,05( ندارد وجود آماري معنادار تفاوت كنكور
 در هچ اگر پزشكي دانشجويان نقادانه تفكر سطح :گيرينتيجهبحث و 

 ترضاي و مطلوب سطح در ولي باشدمي متوسط دامنه در و هنجار حد
 اللاستد در مهارت ناي اهميت به توجه با رسدمي نظر به. نيست بخش

 ناي تقويت براي بايد آموزشي مديران ،ايحرفه و باليني عملكردهاي و
 محيط و شرايط نمودن هموار آموزشي، يهابرنامه اصالح به مهارت،

  .نمايند اساسي توجه بالين در يژهوبه آموزشي،
 آزمون رتبه پزشكي، دانشجويان انتقادي، تفكر كلمات كليدي:

  معدل سراسري،

  
  

 و يهوشبر يهارشته انيدانشجو و دياسات دگاهيد يبررس
 تيوضع مورد در همدان يپزشك علوم دانشگاه عمل اتاق

 ينيبال يريادگي يهامحيط
. پ. دانشگاه ع - يصالح رجيا، همدان. پ. دانشگاه ع - مفرديليوك نيحس

 همدان. پ. دانشگاه ع - پوريمهد مهيفه، همدان

 بر دتوانمي و دارند نقش آموزش فرايند در بسياري عوامل مقدمه:

 محيط ارزشيابي هدف با حاضر مطالعه. باشد مؤثر فراگيران يادگيري

 هوشبري و عمل اتاق يهارشته دانشجويان و اساتيد ديد از آموزشي

  . گرفت صورت همدان پزشكي علوم دانشگاه
 و پيمايشي روش با كه است كاربردي نوع از پژوهش ناي اجرا: روش

 تيداسا تمامي پژوهش، ناي جامعه. است شده انجام مقطعي صورت به

 ناي آخر سال دانشجويان و هوشبري و عمل اتاق آموزشي يهاگروه
 )فرن 120(همدان پزشكي علوم دانشگاه پيراپزشكي دانشكده در هارشته
. اندبوده تحصيل به مشغول پژوهش اجراي اين زمان در كه بودند
 صورت به و استاندارد يهاپرسشنامه از استفاده با هاداده آوريجمع

 تسؤاال  به پاسخگويي از پس و توزيع دهندگان پاسخ بين حضوري
 تحليل و تجزيه به منظور. گرفتند قرار بررسي مورد و آوريجمع آنها،

 قالب در و استنباطي و توصيفي آمار يهاروش از استفاده با هاداده

 معيار انحراف مراههبه ميانگين توصيفي شاخص و نمودارها و جداول

 مستقل،تي آماري يهاآزمون از. گرديد استفاده مطلق و نسبي فراواني و

 تجزيه مورد SPSS20  افزارنرم از استفاده با هاداده. شد استفاد ويتنيمن

   .گرفتند قرار تحليل و
 را بررسي مورد افراد درصد 5/87 پژوهش، يهايافته طبق :هايافته

 70 .دهندمي تشكيل مربيان و اساتيد نيز را درصد 5/12 و دانشجويان

. دهندمي تشكيل مردان نيز را درصد 30 و زنان را مذكور افراد درصد
 هايويژگي و هاحيطه كل نمره كه داد نشان پژوهش يهايافته

 رشته دانشجويان ديدگاه از )حيطه پنج در( باليني يادگيري يهامحيط

. است 54/86 هوشبري رشته دانشجويان ديدگاه از و 9/125 عمل اتاق
 يهاحيطه در همچنين و هاحيطه كل نمره در ديدگاه تفاوت اين

 رشته دانشجويان گروه دو بين آموزشي فضاي و علمي توانايي يادگيري،

 ويتنيمن و مستقلتي آماري هاآزمون طبق هوشبري و عمل اتاق

 ارتباط اسپيرمن آزمون نتايج به توجه). با P value>05/0( است دارمعني

 يادگيري هايمحيط به دانشجويان نگرش با تحصيلي ترم بين يدارمعني

 P>001/0( آموزشي ضاي)، فP value=028/0( استادان حيطه در باليني

value007/0( نگرش كل مره) و ن=P value37 همچنين. دارد جود) و 

 نگرش داراي درصد 7/52 نامطلوب، نگرش داراي دانشجويان درصد

 به نسبت مطلوبي بسيار نگرش داراي درصد 8/9 و مطلوب نسبتاً

 اساتيد مورد در. هستند باليني يادگيري يهامحيط هايويژگي و هاحيطه

 و هاحيطه كل نمره دانشجويان، برخالف كه داد نشان نتايج هم
 عمل اتاق رشته اساتيد ديدگاه از باليني يادگيري يهامحيط هايويژگي

 در همچنين. است 57/99 هوشبري رشته اساتيد ديدگاه از و 75/94
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 رشته اساتيد نگرش نمره آموزشي فضاي و استادان يادگيري، يهاحيطه

 تفاوت ناي آماري يهاآزمون نتايج طبق اما است، باالتر هوشبري

 72 نامطلوب، نگرش داراي اساتيد درصد 4 همچنين. نيست دارمعني

 بسيار نگرش داراي درصد 24 و مطلوب نسبتاً نگرش داراي درصد

 باليني يادگيري يهامحيط هايويژگي و هاحيطه به نسبت مطلوبي

 يدارمعني تفاوت يتنيومن و مستقلتي آزمون نتايج به توجه با. هستند
 در باليني يادگيري يهامحيط به دانشجويان و اساتيد نگرش در

. دارد جود) وP value>05/0( آموزشي فضاي و يادگيري يهاحيطه
 فضاي و يادگيري حيطه در تريمثبت نگرش داراي اساتيد كه يطوربه

  . هستند دانشجويان به نسبت باليني آموزشي
 تيداسا نسبي رضايت نشانگر حاضر پژوهش نتايج :گيرينتيجهبحث و 

 يبالين آموزش وضعيت از هوشبري و عمل اتاق يهارشته دانشجويان و
 رعنص باليني صالحيت كه آنجا از. است همدان پزشكي علوم دانشگاه در

 صورت به بايد آموزشي ريزانبرنامه لذا است، كيفي مراقبت ارائه اصلي

 نمايند تالش ضعف نقاط تعديل و قوت نقاط تقويت به منظور مستمر

 مستمر صورت به باليني آموزش اثربخشي تهديدكننده عوامل همچنين

 كاستن و قوت نقاط تقويت جهت در و گرفته قرار ارزيابي مورد بايد

  .شود برداشته گام مهم آموزشي برنامه ناي ضعف نقاط

 
   
 

 يعمل آموزش در يتجرب مدل از استفاده موفق تجربه
 يپزشك انيدانشجو گوارش يولوژيزيف

. دانشگاه ع - ينيفوادالد محسن، رجنديب. پ. دانشگاه ع - يطاهرگوراب ايزو
 رجنديب. پ. دانشگاه ع - يمود ترايم، رجنديب. پ

 به فيزيولوژي تدريس در يادگيري و آموزش ترينمؤثر مقدمه:

 يشگاهيآزما زنده نمونه يك از استفاده با دتوانمي پزشكي دانشجويان

 و پيچيدگي از گوارش دستگاه فيزيولوژي بين در اين. گيرد صورت
 را آن مؤثر آموزش اهميت كه است برخوردار بيشتري اختصاصيت

 ام هدف لذا .شودمي واقع غفلت مورد اغلب گرچه ؛ازدسمي دوچندان
 اءالق تجربي مدل از استفاده تأثير تعيين تدريس، جلسه ناي طراحي از

 بر گوارش فيزيولوژي عملي موزشآ در عملكردي -ساختاري اختالل

  .بود پزشكي دانشجويان نگرش و آگاهي ميزان
 همكاري با پزشكي فيزيولوژي آزمايشگاه در تجربه ناي اجرا: روش

 دو در سه ترم پزشكي دانشجويان روي بر دانشگاه تجربي طب مركز

 برگزاري به منظور. گرفت صورت 1398-1397 متوالي تحصيلي سالنيم
 شدند تقسيم نفره 15 يهاگروه به دانشجويان آزمايشگاه جلسه ناي

 ابتدا اولسر پپتيك و اولسر استرس القاء تجربي يهامدل سپس

 هر براي. شد داده توضيح پاورپوينت از استفاده با تئوري صورت به

 برگزاري روز همان در كه صحرايي موش يك دانشجويان از گروه

 از پس بود شده سازيآماده اولسر استرس مدلصورت به آزمايشگاه

 براي اولسر استرس القاء نحوه فيلم همچنين. شد تشريح بيهوشي القاء

 تعيين جهت آزمايشگاه جلسه هر پايان در. شد داده نمايش دانشجويان

 7 شامل ساختهمحقق پرسشنامه از دانشجويان نگرش و آگاهي ميزان
 شد استفاده نجيسنظر باز الؤس يك و ايگزينه 5 ليكرت معيار با اليؤس

 افزارنرم از استفاده با هاداده. بودشده تأييد آن پايايي و روايي كه

SPSS16 شد آناليز.  
. شد انجام پزشكي دانشجوي نفر 112 روي بر مطالعه ناي :هايافته 

 پسر )نفر 57( %50,9 كهسال  29,2±21,58  دانشجويان سني ميانگين

 دنبر باال در را آزمايشگاه ناي برگزاري دانشجويان از %88,4 .بودند

 مرتبط يهابيماري و گوارش فيزيولوژي مورد در اطالعاتشان و آگاهي

 نيا برگزاري  %66,1 .دانستند مؤثر زياد و زياد خيلي صورت به
 بيشتر چههر مطالعه به نسبت شاناي نگرش تغيير در را آزمايشگاه

 گزاريبر %51,7. دانستند مؤثر زياد و زياد خيلي گوارش فيزيولوژي

 ييشناسا و تشخيص براي آنان يهامهارت بردن باال در را آزمايشگاه

 %90.2 همچنين. دانستند مؤثر زياد و زياد خيلي گوارشي يهابيماري
 توصيف مهيج و جالب را آزمايشگاهي حيوان روي بر آزمايش نجاما

 لمد از استفاده با صورت بدين را آزمايشگاه برگزاري %68,4 و كردند
 يبرا شاناي عالقه افزايش در زياد و زياد خيليصورت به تجربي

 %75,9 .دانستند مؤثر گوارش فيزيولوژي تئوري مباحث فراگيري
 استرس" شناسايي در را آزمايشگاهي حيوان در آزمايش ناي مشاهده

 دزيا و زياد خيلي انسان در آنها بين تفاوت و "اولسر پپتيك و اولسر
 ايبر آزمايشگاه جلسه ناي برگزاري با %84,8 عالوههب. دانستند مؤثر

  . بودند موافق زياد و زياد خيلي صورت به بعدي يهادوره
 حثمبا از يكي گوارش فيزيولوژي هكجاييآن از :گيرينتيجهبحث و 

 انسان در هابيماري ترينشايع از آن با مرتبط يهابيماري و پيچيده

 ييسزاهب اهميت از آن مؤثر و صحيح آموزش ،شودمي محسوب

 از ادهاستف با كه فوق موفق تجربه شودمي پيشنهاد لذا. است برخوردار
 گرفت صورت بيرجند پزشكي علوم دانشگاه در دسترس در امكانات

   .شود لحاظ پزشكي آموزش كوريكولوم در
 گوارش، فيزيولوژي تجربي، مدل پزشكي، دانشجويان :كليدي كلمات
  عملي تدريس

   
 

 عملكرد بر ينظام طب يآموزش واحد يريادگي تأثير

 ارتش يپزشك علوم دانشگاه يراپزشكيپ انيدانشجو ينيبال

 تروما با مواجهه در
. دانشگاه ع - يصالح يهدممحمد، ارتش. پ. دانشگاه ع - يداور ديسع
 يمهاجر مژگان، ارتش. پ. دانشگاه ع - يملكياطهار نيحس، ارتش. پ
 ارتش. پ. دانشگاه ع - يرواناي

 هميشه ايران اسالمي جمهوري ارتش درمان و بهداشت پرسنل مقدمه:

 به نسبت را خود وظيفه بحراني شرايط در درماني مقدم خط عنوانبه

 دانشجويان اصلي و اساسي دروس از يكي. اندداده نشان هموطنان
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 طريق از درس . ايناست نظامي طب درس ارتش، پزشكي علوم دانشگاه

 با مواجهه و بحران زمان در درمان مديريت و شرايط بررسي و مرور

 آشنا را دانشجويان گزش، يا و زلزله سيل، جنگ، از ناشي تروماي

 نظامي طب آموزشي واحد يادگيري تأثير مطالعه از اين هدف. ازدسمي

 ارتش پزشكي علوم دانشگاه پيراپزشكي دانشجويان باليني عملكرد بر

  . باشدمي تروما با مواجهه در
 پيراپزشكي دانشجوي 10 در تجربينيمه  پژوهش ناي اجرا: روش

 آزمايشگاهي علوم و عمل اتاق هوشبري، يهارشته كارشناسي مقطع

 و بودند نظامي طب درسي واحد داراي كه ارتش پزشكي علوم دانشگاه
. شد انجام 1397 سال زمستان در نداشتند را درسي واحد اين كه نفر 10
 انيدرم ابتدايي اقدامات انجام نحوه ارائه و تئوري دروس ارائه از پس

 در تروماي با مواجهه رزمايش انجام و ساعت 4 زمان مدت به تروما

 روي بر اقدامات انجام شامل آموزش دوم مرحله دانشجويان رزم،

 استفاده با هاداده. دادند انجام را بود مربي حضور با بيمارنما دانشجوي

 زا استفاده با و آوريجمع محقق توسط شده ساخته ليستچك از
  . شد تحليل و تجزيه SPSS افزارنرم
 بود دارمعني اختالف داراي مهارت ميزان ميانگين :هايافته

 را تحصيلي واحد اين كه دانشجوياني كه ايگونهبه )P&lt؛0,0001(
 نجاما را خود كار بيشتر نفس به اعتماد با و كمتر اضطراب با گذراندندمي

 ريبيشت تجربه با وتر آگاه درماني اقدامات به نسبت ضمن در. دادندمي

  . كردندمي رفتار
 شتبهدا پرسنل درماني اساسي نقش به عنايت با :گيرينتيجهبحث و 

 طب درسي واحد تروما، و حوادث دادن رخ زمان در ارتش درمان و

 پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان يهامهارت تقويت جهت در نظامي

 با ههمواج زمان در را كشورمان دتوانمي و داشته اهميت بسيار ارتش

  . دهد نشان قبل ازتر آماده بسيار تروما
  باليني عملكرد تروما، نظامي، طب كليدي: كلمات

  
  
 

 يدندانپزشك انيدانشجو يريادگي يهاسبك يابيارز
 پرسشنامه بر اساس يبهشت ديشه يپزشك علوم دانشگاه

 (VARK) وارك
 يبهشت ديشه. پ. دانشگاه ع - يعنبر مهيفه

 مشترك فعاليت محصول و تعاملي ينديافر عنوانبه يادگيري مقدمه:

 عوامل از يكي. شودمي تعريف ويژه محيط يك در فراگير و آموزشگر

 قابليت كه باشدمي آنها يادگيري يهاسبك دانشجويان يادگيري بر مؤثر
 شيوه با تطابق در دتوانمي راستا در اين و يابند تغيير كه دارند را ناي

 از اين هدف. گردد مخاطبين در يادگيري يندافر تسهيل موجب تدريس

 دندانپزشكي دانشكده دانشجويان يادگيري يهاسبك شناخت مطالعه

 و مطالعات براي مناسبي بستر و ساززمينه تا باشدمي بهشتي شهيد

. گيرد قرار كشور پزشكي آموزش سطحارتقاء  براي بعدي مداخالت
 جامعه. بود مقطعي توصيفي يمطالعه نوع از پژوهش ناي اجرا: روش

 المللبين پرديس آخر سال دو دندانپزشكي دانشجويان بررسي مورد

. بودند 1395-96 سال در بهشتي شهيد پزشكي علوم دانشگاه
 از استفاده با اطالعات آوري گرد و شماري تمام روش به گيرينمونه

 SPSS21  افزارنرم در هاداده. شد انجام  7,8نسخه VARK  پرسشنامه
 و تجزيه مورد استنباطي و توصيفي آماري، يهاشاخص و شد وارد

  . گرفت قرار تحليل
 ٪28 و دختر ٪72 كننده شركت دانشجويان از نفر 93 مجموع از :هايافته

 ايجنت. بود 5/15 معدل ميانگينو  25,09 آنها سني ميانگين. بودند پسر

 سبك ،غالب سبك و بوده سبكي تك دانشجويان ٪86 كه دادند نشان

 در و جنبشي سبك پسر دانشجويان در غالب سبك. بود شنيداري

 چند يادگيري شيوهترين فراوان. بود شنيداري سبك دختر دانشجويان

 مقايسه همچنين. بود سبكي دو روش دانشجويان، بين در سبكي

 نبودند برخوردار يدارمعني ارتباط از دموگرافيك متغيرهاي
  ).P&lt؛0,05(

 ورود ابتداي در شودمي توصيه نتايج، به توجه با :گيرينتيجهبحث و 

 يادگيري يهاسبك پايه، علوم دوره طي از بعد خصوصا و دانشجويان

 نوع با اساتيد تدريس شيوه انطباق موجب امر اين. گردد تعيين آنان

 را آموزشي يهادوره كارايي دتوانمي كه شودمي دانشجويان يادگيري
 . بخشد بهبود

   
 

 عملكرد و يريادگي بر دئويو قيطر از آموزش تأثير يبررس
 استهبان آزاد دانشگاه ييماما انيدانشجو ينيبال يهامهارت

دانشگاه   - يتزنگيمظاهر نينگ، ياسالم دانشگاه آزاد  - مهرينيحس زهرا
  - خيمشا مهسا، ياسالم دانشگاه آزاد  - باشكهي سروناز، ياسالم آزاد

 ادهزيانيدر اليل، بخشنده محسن،  يجوانمرد رضايعل، ياسالم دانشگاه آزاد

 زهرادهيس، ياسالم دانشگاه آزاد  - آموزنده نبيز، ياسالم دانشگاه آزاد  -

 ياسالم دانشگاه آزاد  - يقائم

 يهامهارت فراگيري ضروريات از تكرار و بازخورد كه جاآن از مقدمه:
 رينارزشمندت از يكي ويدئويي فيلم از بازنگري و استفاده است، باليني

 آموزش. باشدمي هامهارت ناي آموزش براي آموزشي وسايل

 در پيراپزشكان تربيت مهم موضوعات از باليني يهامهارت

 در گسترده طوربه هنوز اگرچه و است پيراپزشكي هايدانشكده

 فيلم صورت به هامهارت ناي آموزش ايران پيراپزشكي هايدانشكده

 هيأت اعضاي نگرش ولي است،نشده گنجانده درسي دوره در آموزشي

 ضرورت بر و بوده مثبت بسيار هامهارت ناي آموزش به نسبت علمي

از  هدف. اندداشته تأكيد آموزشي فيلم طريق از هامهارت ناي آموزش
 باليني يهامهارت يادگيري بر ويدئو طريق از آموزش بررسي مطالعه اين

  . باشدمي مامايي دانشجويان
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 روي بر كه باشدمي شاهدي -ردمو نوع از مطالعه ناي اجرا: روش

 براي. گرفت صورت استهبان آزاد دانشگاه مامايي اول ترم دانشجويان

 13 گروه دو به دانشجويان كه شدند انتخاب نفر 26 آموزش، دريافت

 برگزاري از قبل جلسه، 6 مدت به مداخله گروه در. شدند تقسيم نفره

 مامايي فنون و اصول درس مبحث هر آموزشي فايل عملي يها كالس

 مهارت نيز عملي كالس در سپس و گرفت قرار دانشجويان اختيار در

 شآموز تنها كنترل، گروه در. شد داده توضيح نيز استاد توسط باليني
 سهجل هر پايان در سپس. شد انجام پراتيك اتاق در استاد توسط باليني

 قرار بررسي مورد تدريس شيوه از دانشجويان رضايت و باليني عملكرد

   .گرفت
 الينيب عملكرد و رضايت كه داد نشان مطالعه از حاصل نتايج :هايافته

 در يادگيري نمرات اختالف. يافتافزايش مداخله گروه در دانشجويان

  ).P&lt؛0,05( باشدمي معنادار كنترل و مداخله گروه دو
 حيطم در ويدئويي آموزشي هايفايل از استفاده :گيرينتيجهبحث و 

 يهاروش ساير كنار در مكمل روشي عنوانبه دتوانمي اكادميك
 باليني يهامهارت تدريس جهت و بگيرد قرار اساتيد تدريسي

 اصول ينترمهم از تمرين. باشدمي مناسبي شيوه مامايي دانشجويان

 آموزشي فيلم از استفاده روش و است باليني يهامهارت يادگيري

بر   عالوه. باشدمي بازخورد روش ترينكامل و تمرين روش ترينآسان
 شده، ضبط هايفيلم بازبيني با ندتوانمي دانشجويان روش در اين ،اين

 طورهمان. بپردازند خودآموزي به طريق از اين و كرده ارزيابي را خود

 سيارب ويدئويي بازخورد از استفاده اند،داده نشان نيز مطالعات ساير كه

 نتايج به توجه با. باشدمي باليني يهامهارت وارتئوري توضيح از مؤثرتر

 يك عنوانبه دتوانمي ويدئويي روش مشابه، مطالعات و حاضر مطالعه

 وياندانشج باليني قابليت ارتقاء  براي باليني يهامهارت آموزش روش

  . گيرد قرار توجه مورد پيراپزشكي هايدانشكده در پيراپزشكي
 دانشجويان ويديوئي، آموزش باليني، يهامهارت كليدي: كلمات

  مامايي

  
  

 انيدانشجو يآموزش يندهايافر تيفيك ارتقاء و يبازنگر

 FOCUS - PDCA  مدل بر اساس يپزشك علوم
. پ. دانشگاه ع - پرنده اكرم، ...ا هيبق. پ. دانشگاه ع - درانلويح لياسماع

 ...ا هيبق

 شودمي اطالق ايپيوسته همبه هايفعاليت مجموعه به فرايند مقدمه:

 شده سازيپياده و طراحي ،شده تعريف تغيير چند يا يك ايجاد براي كه

 مشخص فعاليت يك با و آغاز مشخص فعاليت يك با يندافر هر. است

 به يندهاافر بهبود و اصالح ،هاسازمان از بسياري در .ذيردپمي پايان نيز

. گرددمي دنبال تعالي مسير در حركت و عملكرد ارتقاء و رشد منظور
 يك هايسرمايه ينترمهم از يكي توانمي را كارآمد انساني نيروي

 كيفيت و كميت بر كه است انساني نيروي اين كه زيرا دانست، سازمان

 و كارآمدي براي اصلي راهكار. بودخواهد گذارتأثير نتايج و كار
 با يكم و بيست قرن. است انساني منابع آموزش سازماني، اثربخشي

 عقيده به. است شده همراه رسانياطالع و ارتباطات تكنولوژي انفجار

 سازمان، يك ارتقاء و شدن پربار براي مديريت، حوزه نظرانصاحب

 الزم اصول از سازمان آن يهايندافر ارتقاء و بازنگري تثبيت، بر تمركز
 سازمان يك يندهايافر ارتقاء براي دنيا در مختلفي ابزارهاي. باشدمي

 سالمت حوزه در پركاربرد و كارا ابزارهاي ازجمله. شودمي گيريكارهب

 سازماني يندهايافر ارتقاء براي ايران كشور در اخير يهاسال در كه
 آن مهم ابزار و (TQM) كيفيت جامع مديريت است، شده استفاده

FOCUS-PDCA چرخه. باشدمي  PDCAابداع شوارت والتر توسط 

 انجمن ،1989 سال در. نمود تكميل را آن دمينگ دكتر و شده

 FOCUS روش آن، به FOCUS مراحل افزودن با آمريكا يهابيمارستان

PDCA  آورد وجود به را. FOCUS PDCA منسجم علمي، روش يك 

 مديريتي مرتبط و كامل ابزار جعبه يك از و بوده براي كاربردي و

 جذب با پزشكي علوم يهادانشكده كه جاآن از. است برخوردار

 يهافوريت و عمل اتاق هوشبري، پرستاري، پزشكي، دانشجويان
 ينترمهم ازجمله دكتري و ارشد كارشناسي،كارشناسي مقطع در پزشكي

 هدف با حاضر مطالعه لذا ؛باشدمي انساني نيروي آموزش مراكز

 كيفيت جامع مديريت از استفاده با آموزشي يندهايافر ارتقاء و بازنگري

  . است شده انجام FOCUS-PDCA ابزار بر تمركز با و
 پرستاري دانشكده جاري آموزشي يندهايافر ابتدا اجرا: روش

 و گرديدتكميل استاندارد طبق يندافر هر شناسنامه. شدشناسايي
 در دانشكده آموزش ارتقاء كميته در .گرديد رسم يندافر هر فلوچارت

 يندافر صاحبان توسط مذكور آموزشي هاييندافر متعدد جلسات

 مذكور هاييندافر عملكرد سال يك طي در. گرديد تدوين و بررسي

 اشراف تيم توسط سازماني درون يهاارزشيابي در و شده اجرايي

 آموزشي يندهايافر سنجيمانز .گرديد انجام اعتباربخشي فرماندهي،

 يندهاافر سنجيرضايت ليستچك .شد انجام ارتقاء تيم توسط مذكور

 سنجيرضايت .رسيد دانشكده آموزش ارتقاء كميته تأييد به و تدوين

 احبان. صشدانجام ارتقاء تيم توسط مذكور آموزشي يندهايافر

 داده آموزش Focus PDCA روش و گرديدتعيين آموزشي يندهايافر

. شد انجام Focus PDCA روش با آموزش يندهايافر ارتقاء .شد
 مانز ماه 2 .رسيد تصويب به آموزش ارتقاء كميته در شده انجام تغييرات

 سنجيانزم عملكرد ارزشيابي عنوانبه .شد گرفته نظردر يندافر تثبيت

  .شد انجام ارتقاء تيم توسط مذكور آموزشي يندهايافر
 مذكور يآموزش هاييندافر سنجيرضايت عملكرد ارزشيابي عنوانبه

 رتقاءا كتابچه گرديد رسم ارتقاء نمودارهاي .شد انجام ارتقاء تيم توسط

  . گرديد رسم مذكور هاييندافر
 پرستاري دانشكده هاييندافر مجموع از يندافر 36 دتعدا :هايافته

 نظر از نهايت در كه شد داده ارتقاء FOCUS-PDCA مدل با و انتخاب

 بود يافته ارتقاء اجرا زمان نظر از مذكور هاييندافر از ٪67 سنجيزمان
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 ارتقاء يندافر صاحبان نظر از هايندافر از ٪73 سنجيرضايت بحث در و

  .داشتند
 اول گام در FOCUS-PDCA مدل از استفاده :گيرينتيجهبحث و 

 ءارتقا موجب ادامه در و آموزشي هاييندافر شدن نهادينه و ثبت موجب
 افزايش و يندافر انجام سنجيزمان كاهش طريق از مذكور هاييندافر

   .است گرديده يندافر صاحبان منديرضايت
  
  

 آموزش روش و مسئله حل بر يمبتن آموزش روش سهيمقا

 ژهيو بخش در يپرستار انيدانشجو يادداري بر محورامديپ

 يقلب
 سارا ر،پوينجف قهيصد، دانشگاه ع. پ. جهرم - يجهرم فروزان فاطمه

 دانشگاه ع. پ. جهرم - يشهسوار

 آموزش در نوين روشي مسئله حل بر مبتني آموزشي الگوي مقدمه:

 كاربرد . باشودمي ريزيبرنامه آموزشي نيازهاي رفع به توجه با كه است

 الگوي با هامهارت به دستيابي جهت در دانشجويان انگيزه ابداعات،

 اجراي و طراحي هدف با مطالعه شد. اين متحول پيامدمحور آموزشي

 بر محورپيامد آموزش و مسئله حل بر مبتني آموزش نوين روش دو

 ارزشيابي و قلبي ويژه مراقبت بخش در پرستاري دانشجويان يادداري

 طراحي KF آزمون طريق از سناريونويسي روش از استفاده با آنها

  است. شده
. باشدميگروهي  دو طرح با تجربي نيمه نوع از مطالعه اين روش اجرا:

 پرستاري شش ترم دانشجوي 45 شامل پژوهش مورد هاينمونه

 سال دوم سالنيم در كه بودند جهرم پيراپزشكي و پرستاري دانشكده

 روش و با گذرانندرا مي ويژه بخش كارآموزي 97-96 تحصيلي

 رگرسيون اسميرنوف،-كولموگروف آزمون شدند. از انتخاب سرشماري

 در گروه دو واريانس مقايسه جهت لوين  Fاز و زمانهم روش به خطي

  .شد استفاده يادداري متغير
 و فتهگر قرار تأييد مورد پژوهشي فرضيه كه داد نشان نتايج :هايافته

  دارد.  وجود روش دو اين بين معناداري تفاوت
 نسبت به محورپيامد آموزش روش از استفاده :گيرينتيجه بحث و

 يادداري در مؤثري نقش بسيار مسئله حل بر مبتني آموزش روش

 اين،بنابر است. داشته ويژه هايمراقبت بخش در پرستاري دانشجويان

 ينانتايج  از آموزشي ذارانگسياست و ريزانبرنامه شودميپيشنهاد 

 ارتقاء نهايت در و دانشجويان آموزش باليني كيفيت ارتقاء جهت طرح

  .نمايند استفاده بيماران از مراقبت كيفيت
 آموزش مسئله، حل بر مبتني آموزش يادداري، كليدي: كلمات

   قلبي ويژه مراقبت بخش پرستاري، دانشجويان ،محورپيامد

   
 

 در درمان يطراح و محاسبات اصول درس يعمل آموزش

 كوچك يهاگروه روش به يوتراپيراد
دانشگاه ع. پ.  - ييغالمرضا عطا، دانشگاه ع. پ. بابل - ييرضا يموس
دانشگاه ع. پ.  - نژادسجاد عباس، دانشگاه ع. پ. بابل - يريزهرا نص، بابل
دانشگاه  - منفرد يشبستان يعل، دانشگاه ع. پ. بابل - ييشوبكال وايش، بابل

 دانشگاه ع. پ. بابل - يسوستان رتيس كين فاطمه، ع. پ. بابل

 دارند ازني پرتودرماني به سرطان به مبتال بيماران از نيمي از بيش مقدمه:

 نقش و كندميايفا  سرطان درمان در مهمي نقش راديوتراپي رو از اين

 شيپوچشم قابل زمينه در اين راديوتراپي كارشناسان و فيزيسيست

 وزد تخمين براي راديوتراپي فراوان محاسبات اهميت به توجه نيست. با

 سرعت و رياضي محاسبات در تسهيل ،هاداده ثبت براي تومور،

 تسريع جهت در كه كنندمياستفاده  رايانه از محاسبات به اين دنيبخش

 گروهي و كار روش دقت افزايش و محاسباتي خطاي كاهش يادگيري،

 درس شود. تدريس واقع مفيد تواندميكوچك  يهاگروه در بحث

 علوم دانشگاه در راديوتراپي در درمان طراحي و محاسبات اصول

 و محاسبات اصول درس گذشته در .دارد ساله 16 سابقه بابل پزشكي
 يميقد درماني دستگاه از استفاده به دليل راديوتراپي در درمان طراحي

 شيوه به تنها و تئوري صورت به الزم امكانات و فضا نبود و كبالت

 و صبن به دليل آن از پس و گرديدمي ارائه پاورپوينت با سخنراني
 ارستانبيم در TPS افزارنرم نصب دهنده وشتاب دستگاه اندازي دوراه

 يهامهارت مانايي و يادگيري ارتقاء راستاي در بابلسر رجايي شهيد
 رد حضوري صورت به درس اين كه شد پيشنهاد دانشجويان در جديد
 و رااج طراحي، به تصميم لذا .شود برگزار محل در نفره چند يهاگروه

 درصورت تا گرفتيم ايپرسشنامه صورت به آموزشي شيوه اين ارزيابي

 يندهآدر  مستمر صورت به بهتر، استفاده براي شيوه نتايج اين بودن مثبت

   .يابد ادامه
 تحصيلي اول سالنيم در راديوتراپي كارشناسي دانشجويان روش اجرا:

 را راديوتراپي در درمان طراحي و محاسبات اصول درس 1396
 كار صورت به 1397 تحصيلي اول سالنيم در و سخنراني صورت به

 يك نظر زير بابلسر رجايي شهيد بيمارستان در كوچك يهاگروه در

 به قادر كه داشتند قرار نفر 3-4 گروه هر گذراندند. در مشترك استاد

 عملي صورت به هم مشاركت با و بوده يكديگر با رو در رو صحبت

 جلسات افزايش با تدريج گرفتند. بهمي ياد را درمان طراحي مباحث

 ايجاد بيشتري بحث و فضاي تر شدهمفصل گروهي مشاركت و بحث

 بر اساس اولويت ولي بوده تصادفي دانشجويان بنديبود. تقسيم شده

 داشتند درسي ارتباط هم با معموال كه دانشجوياني بود. بنابراين دوستي

 مطالب تنها دانشجويان اول كالس در واقع گرفتند. در قرار گروه يك در

 همان دوم كالس در و بودند كرده دريافت سخنراني شيوهبه  را

 شهيد بيمارستان به كوچك يهاگروه در بنديدسته به شيوه دانشجويان

 و درمان طراحي پيچيده مباحث عملي شكل به و رفته بابلسر رجايي
 سخنراني تدريس روش دو گرفتند. سپس تأثير ياد را محاسبات اصول
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 در عملي شكل به كوچك يهاگروه در كار و پاورپوينت از استفاده با

 بر راديوتراپي درمان طراحي و محاسبات اصول درس در بيمارستان

 .شد سنجيده راديوتراپي كارشناسي دانشجويان منديرضايت و يادگيري
 با دوازده سؤال شامل كه ساختهمحقق پرسشنامه يك از براي اينكار

شد.  استفاده بود) مخالفم ندارم، نظري موافقم،( ايدرجه سه مقياس
 پاسخ فراواني درصد صورت به پرسشنامه به سؤاالت دهينمره

فراواني  بود. درصد پرسشنامه هايگزينه از يكهر به دانشجويان
  شد.  محاسبهSPSS18  از استفاده با مورد حسب بر سؤاالت

 عمولم روش از دانشجويان كه داد نشان نتايج اول مرحله در: هايافته

 مؤثر خود يادگيري در را آن و نداشته رضايت تنهايي به آموزش

 اجراي اين از دانشجويان رضايت ارزيابي دوم مرحله دانستند. درنمي

 به و شده يادگيري امر در تسهيل سبب روش اين كه داد نشان روش

 دانشجويان رضايت و نموده كمك فيزيكي پيچيده مطالب بهتر درك

 مراههبه را مبحث به اين آنان عالقه افزايش و راديوتراپي كارشناسي

 و محاسبات اصول درس تدريس دانشجويان است. تمامي داشته
 ايشافز در كوچك يهاگروه در و عملي صورت به را درمان طراحي

 وزشآم ارائه حد چه تا كه با اين ارتباط دانستند. درمي مؤثر يادگيري

تري عميق درك باعث تواندميدرس  اين كوچك يهاگروه در عملي
 از ٪100 دارد ضرورت راديوتراپي كارشناس براي و شود موضوع از

 آموزشي روش اين دانشجويان از ٪90 و داشتند موافق نظر دانشجويان

  .انددانسته مفيد مطالب بهتر تجسم در را
 در حضور ساعت تغيير باعث شيوه اجراي اين :گيرينتيجه بحث و

 باشدمي شده صرف بيشتر زمان و بيشتر آمد و رفت و دانشجويان عرصه

 با همراه گروه به شده ارائه بازخوردهاي به اينكه توجه با ولي

 بود دانشجويان منظر از اجرايي پيشنهادات ارئه و مثبت بازخوردهاي

 گردد.  توصيه آموزشي شيوه اين ادامه تا شد باعث

  
  

 انيدانشجو دگاهيد از كالبژورنال تيفيك زانيم يبررس

 كي: بهينس ييماما و يپرستار دانشكده ارشد يكارشناس
 يفيك و يكم مطالعه

 زهرا ترقي، زهره دكتر، دانشگاه ع. پ. مازندران - ياللاي ساداتاحترام

  بريماني
 افراد تعدادي آن در كه آموزشي جلسه يك عنوانبه كالبژورنال مقدمه:

 همچنين است، شده تعريف پردازند،روز مي ي مقاالتدرباره بحث به

 ايسابقه كه است موزشآ كالسيك يهاروش از يكي كالبژورنال

 تطبيق و انعطاف قابليت به دليل دارد. امروزه دنيا در سال 150 از بيش
 توانمي كالبژورنال روش از موزشيآ اهداف از بسياري با روش اين

 و آموزش يهاشيوه تحقيق، روش( مختلفي محتواهاي موزشآ براي
 پژوهش فاصله كاهش براي توانمي كالبژورنال از.نمود استفاده )غيره

 آن به مربوط مشكالت و بالين با دانشجويان بيشتر آشنايي و عملكرد با

 بودن منظم :از عبارتند كالبژورنال موفقيت مهم كرد. عواملاستفاده

 كنندگانشركت مؤثر و مستمر حضور مشخص، هدف داشتن جلسات،

 اهميت به توجه جلسات. با برگزاري جهت مناسب روش انتخاب و

 مطالعات ،دانشجويان بهتر موزشآ در نآ نقش و كالبژورنال برگزاري

 جلسات، بودن مستمر غير و نظميبي مانند معضالتي كه اندداده نشان

 و معين هدف نداشتن ننده،كبرگزار ناكافي آمادگي جلسه، زمان كمبود
 با. كندميتهديد  را نآ كيفيت فراگيران و كنندگانمشاركت عالقه عدم

 ديدگاه از زمينه در اين اطالعات كمبود و موضوع اين اهميت به توجه

 دانشجويان سرفصل به توجه همچنين با ارشد، كارشناسي دانشجويان

 در كالبژورنال كه مامايي در مشاوره و پرستاري ارشد كارشناسي

 دارد و قرار نانآ كارآموزي و نظري آموزش واحدهاي از بسياري

هدف  با مطالعه اين ،گرددميشواهد  بر اساس نظري دانش ءارتقا موجب
 ارشد كارشناسي دانشجويان ديدگاه از كالبژورنال كيفيت بررسي

 پزشكي علوم دانشگاه مامايي و پرستاري دانشكده مامايي و پرستاري

  است.  گرديده تدوين و طراحي كيفي و كمي شكل به مازندران
 )كيفي و كمي( تركيبي مطالعه يك از بخشي مطالعه اين روش اجرا:

 يماماي و پرستاري دانشكده ارشد كارشناسي دانشجوي 53 .باشدمي
 اورژانس، پرستاري سالمندي، پرستاري رشته 5 در كه ساري نسيبه

 غولمش مامايي در مشاوره و روانپرستاري ويژه، هايمراقبت پرستاري

 رودو شدند. معيار مطالعه وارد سرشماري صورت به هستند تحصيل به

 خروج معيار و دانشكده ارشد كارشناسي دانشجويان تمامي پژوهش به

 هاداده آوريجمع بود. ابزار شدند پر ناقص كه ييهاپرسشنامه شامل

 پرسشنامه كمي يك قسمت در كه بود كيفي و قسمت كمي دو شامل

 وضعيت تحصيلي، ترم تحصيلي، رشته جنس، سن،( شناختيجمعيت

 با ارتباط در سؤال 18 شامل كه است ايپرسشنامه ديگري و) شغلي

 ،موردنظر اهداف جلسه، زمان: شامل كالبژورنال برگزاري كيفيت
 ؛دانشجويان آموزش در جلسات اين مؤثر نقش بررسي، مورد مقاالت

 كامال ات 1 مخالفم كامال صورت به ليكرت ايگزينه پنج طيف در كه

 90 نمره حداكثر و 18 نمره حداقل ؛است شده گذارينمره 5 موافق
 هجلس هر در پژوهشگران توسط كمي ي قسمتهاپرسشنامه .باشدمي

 كالبژورنال برنامه پايان در و توزيع دانشجويان بين كالبژورنال

 توصيفي مارآ با هاداده تحليل و است. تجزيه شده آوريجمع و تكميل
 وسكالكر( استنباطي مارآ و) تعداد و فراواني معيار، انحراف ميانگين،(

  گرديد. انجام SPSS20  افزارنرم با )واليس
 )درصد 4/81( نفر 44 شدند، مطالعه وارد كه دانشجويي 53 از: هايافته
) 00/87( مطالعه مورد افراد بودند. اكثر مرد )درصد6/18( نفر 9 و زن

 1/89( نفر 41همچنين بودند.  3 ترم آنها درصد 4/81 و بودند شاغل
 موافق منظم طوربه جلسات برگزاري با سؤال دانشجويان از )درصد

 كالب،ژورنال به نسبت نگرش نمره معيار انحراف و بودند. ميانگين
 بين تنها بررسي، مورد متغيرهاي بين از. آمد دستبه 10,95±76,50

 آماري اختالف كالبژورنال به نسبت نگرش و تحصيلي رشته
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 دانشجويان كه صورت بدين. >P)0,05( شد مشاهده داريمعني

 نگرش نمره ميانگين بيشترين مامايي، مشاوره رشته ارشد كارشناسي

  .90,00 داشتند را كالبژورنال به نسبت
 در موزشيآ روش يك عنوانبه كالبژورنال :گيرينتيجه بحث و

 يماماي و پرستاري ارشد كارشناسي دانشجويان باليني و نظري يادگيري
 نجاما در شواهد بر مبتني نتايج تواندميو  دارد مهمي بسيار نقش

 دهد.  ارائه را مراقبتي و باليني اقدامات

 
   
 

 يهادفترچه از استفاده با يسينونسخه آموزش سازيشبيه
 يپزشك رشته كارورزان و كارآموزان به گذشته خيتار مهيب

 رجنديب يپزشك علوم دانشگاه ييسرپا يهاكينيكل در
دانشگاه  - مقدم يمشرق درضايحم، رجنديدانشگاه ع. پ. ب - جعفرنژاد ديمج

 يقدوس وسفي محمد، رجنديدانشگاه ع. پ. ب - يپرتو ندا، رجنديع. پ. ب
، رجنديپ. بدانشگاه ع.  - بجد يحنف نينازن، رجنديدانشگاه ع. پ. ب - مقدم
 - يباد يمعز يعل ديس، رجنديدانشگاه ع. پ. ب - زادهيرآباديام نينسر

 يطوب، رجنديدانشگاه ع. پ. ب - يازدك ديناه، رجنديدانشگاه ع. پ. ب
 رجنديدانشگاه ع. پ. ب - يكاظم

 است دارويي خطاهاي به متعلق ،پزشكي خطاهاي كل از ٪ 20 مقدمه:

 نويسينسخه مرحله در پزشكي خطاهاي به مربوط ٪ 39 ميان از اين كه

 در شده نوشته هاينسخه درصد 21 كه شودميزده  تخمين .است

دارند.  مراههبه دارو نوشتن در را خطا يك حداقل ،ويسيننسخه سيستم
 اصول يعني استانداردها همه اوالً كه است اينسخه ،منطقي نسخه يك

 آن نوشتن در عملي و ونينقا ضوابط و علمي معتبر مراجع در شده ذكر

 ردمو در كاملي و شفاف اطالعات دربرگيرنده ثانياً و باشد شده رعايت

 يط از پس كه يطوربه باشد، آنها مصرف نحوه و شده تجويز داروهاي
 بتواند بيمار ،داروساز پيچينسخه و پزشك نويسينسخه مراحل شدن

 مصرف فواصل در و مصرف راه از ،درست مقدار با خود داروهاي

 دانشجويان سازيتوانمند فتگپيش مطالب به توجه با. ببرد كارهب درست

 در شده اشاره هايشكاف تواندمينويسي نسخه فرايند اجراي در

 طرح تأكيد ديگر طرف سازد. از مرتفع حدودي تا را قبلي مطالعات

 انساني منابع تأمين و تربيت بر پزشكي آموزش حوزه در سالمت تحول

 انجام يهانيازسنجي . طبقباشدميجامعه  در سالمت اعتالي و كارآمد

 انواع با دانشجويان آشنايي عدم به توجه با و زمينه در اين شده
 منظور به نيز و ،ويسيننسخه به مربوط صفحه و بيمه هايدفترچه

 پزشكي علوم دانشگاه قلب گروه اساتيد ،كاغذ مصرف در جوييصرفه

 هايدفترچه از استفاده با نويسينسخه شيوه تا داشت آن بر را بيرجند

 ،اقعيو باليني محيط در دانشجويان قرارگيري منظور به اعتبار فاقد بيمه
  نمايند.  اجرا و طراحي را

 مورد در) پنجشنبه-يكشنبه( درمانگاه اول هفته در روش اجرا:

 بعد هايهفته در شد. سپس داده توضيحاتي هادفترچه و نويسينسخه

 از و گرفت قرار دانشجو هر اختيار در گذشته تاريخ بيمه دفترچه يك

 .بنويسند اينسخه نندهكمراجعه بيمار يك براي شد خواسته دانشجويان
 سپس و شدبحث مي بيمار داروي نوع مورد در ،نسخ آوريجمع از بعد

 . در.. و خوردگي خط ،خط ،دارو نوشتن محل ،دارو تعداد نوشتن نحوه

داده  دانشجويان تك تك به هانسخه توضيحات و شده بررسي نسخه هر
  .شدمي

 روش خصوصدر دانشجويان ديدگاه بررسي منظور به :هايافته

 ادهاستف ليكرت طيف صورت به سؤال  5 شامل يليستچك آموزشي

 نكارآموزا و 24±53/1 كارآموزان نمرات معيار انحراف و ميانگين .شد
آموزشي  روش از دانشجويان باالي رضايت از حاكي كه بود 68/21±23
  .باشدمي

 وجود مختلف جوامع در نويسينسخه مشكالت :گيرينتيجه بحث و

 هنسخ 186 ،2011 سال در متحده درايالت گرفته انجام تحقيق دارد. در
  ميان در اين كه شده شناسايي خطا 296 كه گرفت قرار بررسي مورد

 مربوط خطاها ٪14 ،بودند نويسينسخه مرحله در خطا داراي موارد 46٪

 در نسخ ٪2 و دارو كردن آماده مرحله در ٪10 ،بود اشتباه برچسب به

ه ب زيمال در شده انجام مطالعه در .بودند اشتباه داراي دارو دوز نوشتن
 ولاص از يكي از بيشتر يا يا يك نسخ از %96,7 ،نسخه 397 بررسي دنبال

 دارو تأمين جهت دارويي هاينسخه از ستفادهابود.  نكرده رعايت را

موارد  برخي در متاسفانه اما باشد،ميبيماران  درمان براي قوي ابزار يك
 شود مرگ حتي و جاني هايآسيب موجب ،درمان ايجبه تواندمي

 بيمار از دقيق اطالعات ثبت بدون نويسينسخه كه زماني خصوصاً

 ردر نظ گيرد. با انجام )هابيماري ساير ،حاملگي ،سن ،وزن ،جنس(
 فرصت كردن فراهم شامل كه فرايند اجراي اين قوت نقاط گرفتن

 زگيتا ،جذابيت ،پزشكي مراقبت ارائه در اصولي و صحيح گيريتصميم

 كه آموزشي يهاروش ساير به نسبت روش اين بودن متفاوت و

 تفكر ايجاد براي فرصتي اند،داشته برخورد آن با تاكنون دانشجويان

 دليل به تجربيات بهتر يادسپاري به ،دانشجو در رايانهگتحليل و انتقادي

 دانشجويان توانمندي سطح ارتقاء و واقعي باليني محيط در قرارگيري

 در آموزشي روش اجراي اين بود، عملي و علمي يهامهارت در
 . گرددميتوصيه  آموزشي يهاگروه

  
  

 case-based) مورد بر يمبتن به شيوه موزشآ تأثير سهيمقا

learning)  يهايتميرآ صيتشخ مهارت بر يسخنران و 
  يپرستار انيدانشجو در (Cardiac Dysrythmia) يقلب
دانشگاه ع.  - يژنيب يمصطف، دانشگاه ع. پ. فسا - يسروستان ثابت سايپر

 پ. فسا

 يادگيري نوين يهاروش از يكي عنوانبه مورد بر مبتني آموزش مقدمه:

 مقايسه بررسي هدف با مطالعه دارد. اين پزشكي موزشآ در مهمي نقش
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 تشخيص مهارت سخنراني بر روش با مورد بر مبتني موزشآ تأثير

  .است شده انجام پرستاري دانشجويان در قلبي هايآريتمي
 از يكي در 1398 سال در ايمداخله مطالعه اين روش اجرا:

 شد. براي انجام غربي ايران جنوب در پرستاري يهادانشكده

شد.  استفاده ساخته پژوهشگر پرسشنامه از اطالعات آوريجمع
 مهارت سنجش جهت سناريو قالب در باليني سؤاالت  از همچنين

 تجزيه گرديد. جهت استفاده قلبي هايآريتمي در دانشجويان تشخيص

 ،فراواني يعآماري توز هايتست و SPSS22 افزارنرم از هادادهتحليل  و
  شد.  استفاده معيار انحراف و ميانگين
نفر  15 تعداد و زن كنندگانشركت از درصد) 75( نفر 45 تعداد :هايافته

 بيشتر .بود سال 45/23 ±6/1  افراد سني بودند. ميانگين مرد درصد) 25(

 از بهتر كل در را مورد بر مبتني تدريس درصد روش 5/87 دانشجويان

 بااليي رضايت آموزشي روش از اين و كردند سخنراني ارزيابي شيوه

 باليني مهارت سنجش آزمون نتايج همچنين .10 از) 78/8±69/0(داشتند

 نمره ميانگين كه داد نشان قلبي هايآريتمي تشخيص در دانشجويان

 روش با مهارت نمره ميانگين و14±45/1 سخنراني روش در مهارت

  بود.  17 ± 8/1 مورد بر مبتني
 وردم بر مبتني به شيوه قلبي هايآريتمي آموزش :گيرينتيجه بحث و

 نسبت دانشجويان تشخيص و مهارت يادگيري ميزان بر بيشتري تأثيري

 دگيرييا نوين روش از اين شودميپيشنهاد  دارد. لذا سخنراني روش به

 پزشكي يهارشته ساير و پرستاري دانشجويان دروس ساير تدريس در

  .گردد استفاده

   
 

 شرفتيپ بر مؤثر يروش ،يريادگي سبك يمبنا بر سيتدر

 انيدانشجو يليتحص
 ايثريي، رزايم كامران، دانشگاه ع. پ. بوشهر - فرد زدانخواهي محمدرضا

 رازيدانشگاه ع. پ. ش - كشزحمت

 از ييادگير تكاليف انواع با شدن روه ب رو هنگام در دانشجويان مقدمه:

 اين كنند. شناختاستفاده مي يادگيري براي مشخصي راهبردهاي

 و باشدميمناسب  آموزشي مداخالت براي اساسي گامي راهبردها،
 و مطالعه ضعف و قوت نقاط تعيين از طريق را دانشجويان موفقيت
 يكي آموزشي، محققين ديد ازد. بخشمي ءارتقا مناسب مداخالت تأمين

 نحوه به نسبت كافي بينش داشتن آموزش كيفيت ارتقاء يهاراه از

 وشر تأثير تعيين مطالعه از اين . هدفباشدميفراگيران  يادگيري

 دانشجويان تحصيلي پيشرفت بر يادگيري سبك مبناي بر تدريس

  .بود بوشهر پزشكي علوم دانشگاه
 اخذ دندانپزشكي دانشجويان اي،مداخله يندافر در اين روش اجرا:

 زمان نمودند. در شركت )ترم دو( جامعه و دهان بهداشت درس كننده

 يادگيري يهاسبك ،تحصيلي ترم شروع از قبل و واحد انتخاب

 يادگيري يهاسبك پرسشنامه از استفاده با مداخله گروه دانشجويان

 اخذ دانشجويان مطالعه در اين .گرفت قرار سنجش و بررسي مورد كلب

 گروه عنوانبه يندافر اجراي از قبل تحصيلي سال در فوق دروس كننده

 از دوره ابتداي شدند. در نتخاب) اسخنراني سنتي موزشآ گروه( شاهد

 سپسد. ش اخذ درس محتواي مطالب مبناي بر آزمون يك گروه دو هر

 آموزش استاندارد الگوي مداخله يهاگروه دانشجويان آموزش براي

 غالب يادگيري سبك مبناي بر( مفهومي نقشه استاندارد الگوي و همتايان

 بر اساس گروه دو دانشجويان هر ،مطالعه در اين. شد انتخاب )آنان

 ترم طول در شده انتخاب آموزشي روش مبناي بر و درس طرح الگوي

 دروس پايان در .گرفتند قرار تحت آموزش واحد مدرسي توسط و مورد

 در مداخله بدون گروه آزمون مشابه آزموني با ،مداخله گروه دانشجويان

 دانشجويان شناختي يادگيري و گرفتند قرار ارزيابي مورد گذشته سال

  .قرارگرفت سنجش مورد
 يانگينم ،دانشجو جنسيت و ترم نمره ابتداي اثر تعديل از پس :هايافته

 30/15 ±62/2 شاهد و 46/18±23/1 مداخله گروه دو در آزمون نمرات

 چنين). هم=0,03p( داد نشان را داريمعني آماري تفاوت فوق درس در

 در رفته كارهب آموزشي روش در خصوص  دانشجويان رضايت نمره

 ارتباط ترم پايان امتحان در آنان شده اخذ نمره و دروس آموزش

  ).=0,044p( شد مشاهده داريمعني
 و دانشجويان غالب يادگيري يهاسبك شناخت :گيرينتيجه بحث و
 و گيريياد ءارتقا در تواندميآن  با متناسب آموزشي الگوهاي طراحي
 سمت به محورياستاد الگوي از هافعاليت انتقال نيز و تحصيلي پيشرفت

 ؤثرم نقش يادگيري يندافر از رضايت افزايش آن دنباله ب و محورفراگير

  . باشد داشته اساسي و

  
  
 

 به ناسيشبافت درس آموزش يابيارزش و اجرا ،يطراح

  انيدانشجو يريادگي بر ييگوداستان روش
دانشگاه ع.  - يرياميقائم ميمر، دانشگاه ع. پ. بابل - مطلقينيحس نبيز

 يروانيش اينغالم نبيز، دانشگاه ع. پ. بابل - بابازاده هرازدهيس، پ. بابل
 دانشگاه ع. پ. بابل -

 براي ممكن يهاراه حداكثر بايد پزشكي يهارشته آموزش در مقدمه:

نشان  فراوان كنيم. شواهد جستجو را دانشجويان خالقيت باالبردن
 توليد و خالق تفكر بهبود باعث خالقانه آموزشي يهابرنامه كه دهدمي
 به كه است مورفولوژيك علم يك ناسيش. بافتشودميجديد  هايايده

 دروس از يكي درس پردازد. اينبدن مي ساختمان ميكروسكوپي مطالعه

 جهان پزشكي يهادانشكده تحصيلي برنامه در پايه علوم دوره قديمي

 چالش به فرصت كه است تدريس يهاروش از يكي گويياست. داستان

 فرهنگ در ريشه كه اعتقاداتي و هاارزش باورها، ها،نگرش شدن كشيده

 جديد دانش ساخت در هاداستان . همچنينكندميفراهم  را دارد، فرد هر

 بازانديشي بر عالوه فراگيران كه شوندميسبب  و بوده نندهككمك
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استدالل  و تفكر چگونه ديگران كه كنند درك خود، عملكرد به نسبت
 كه است مؤثر )آموزشي تكنيك( آموزشي ابزار يك گويي. قصهكنندمي

 آن از پيراپزشكي و پزشكي علم ازجمله آموزشي مختلف هايرده در

 و عميق تفكر قدرت توانميآموزشي  روش با اين. شودمياستفاده 
 درس اهميت به توجه با بنابراين .داد افزايش را شنونده در انتقادي

 مثبت تأثير همچنين و پزشكي علوم آموزش دوره در ناسيشبافت
 با آموزشي فرايند شد گرفته تصميم فراگيران آموزش بر گوييقصه

 روش به ناسيشبافت درس آموزش ارزشيابي و اجرا طراحي، هدف

  گردد.  اجرا بابل پزشكي علوم دانشجويانيادگيري  بر وييگداستان
 آموزش تأثير بررسي هدف با پژوهيدانش فعاليت اين روش اجرا:

 )1398( تاكنون 1395 سال از گوييداستان روش به ناسيشبافت درس
 علوم و راديوتراپي دندانپزشكي، پزشكي، دانشجويان روي بر

 ورمنظ است. به اجرا حال در بابل پزشكي علوم دانشگاه در آزمايشگاهي

 دمور موارد اينگويي داستان صورت به ناسيشبافت موزشآ طراحي
 موضوع انتخاب( مناسب قصه گرفت: انتخاب قرار درس استاد توجه

 و زمان ،)خشن اندوپالسميك شبكه مثال درسي مبحث حسب بر قصه
 آمادگي و گوقصه ،)فراگيران( قصه شنوندگان گويي،قصه مناسب فضاي

 و قصه انتخاب معيارهاي ويي،گقصه لوازم و ابزار او، ظاهري و رواني
 از تدريس، روش اين تأثير ارزشيابي منظور به . خوب ويگقصه ابزار

 گرديد. در استفاده يادگيري يعني پاتريك كرك مديفيه هرم دوم سطح

 درس ترم پايان آزمون نمرات ليست از ارزشيابي، دوم سطح

 توسط هاداده تحليل و شد. تجزيه گرفته بهره دانشجويان ناسيشبافت

  گرفت.  صورت  SPSS21 افزارنرم
 درس ترم پايان آزمون نمرات از حاصل نتايج بررسي در :هايافته
 به ربوطم 16,85±2,98 معيار انحراف ±ميانگين بيشترين ،ناسيشبافت

 ميانگين كمترين و )1395 ورودي( راديوتراپي رشته دانشجويان
  .بود )1397 ورودي(دندانپزشكي رشته به ربوطم 2,48±13,78

 در و گوييقصه كه داد نشان حاضر مطالعه نتايج :گيرينتيجه بحث و

 نمرات انميز ارتقاء موجب تواندمييادگيري  امر در فعال مشاركت واقع

  گردد.  پزشكي علوم دانشجويان يادگيري نتيجه در و
 پزشكي  علوم دانشجوي ويي،گداستان ،ناسيشبافت كلمات كليدي:

  
  

 بر يسخنران و نقش يايفا سيتدر وهيش دو تأثير سهيمقا

 در خصوص انيعملكرد دانشجو و يآگاه زانيم

 البرز يپزشك علوم دانشگاه در يجراح حيصح هيدشنيپوز
دانشگاه ع. پ.  - يكرم سحر، دانشگاه ع. پ. البرز - خانقاه ينور زهرا
 دانشگاه ع. پ. البرز - يسادات اليل، البرز

 روش همچون آموزشي محدود يهاروش از حاضر حال در مقدمه:

 اصول تدريس در تصويري اساليد نمايش با همراه سخنراني

 يادگيري اثر رسدمينظر ه ب كه شودميجراحي استفاده  هيدپوزيشن

 اكثريت تجربي شكل به همچنين و نمايدميايجاد ن فراگير در پايداري

 نبوده آسيب و فشار تحت نقاط شناسايي به قادر دانشجويان و كاركنان

 بندند. بنابراينكار نميبه آن از پيشگيري در درستي نيز تمهيدات لذا و
 سخنراني و نقش ايفاي تدريس شيوه دو مقايسه هدف پژوهش با اين

صحيح  هيدپوزيشن در خصوصعملكرد دانشجويان  و آگاهي ميزان بر
  گرفت.  انجام عمل اتاق در جراحي

 30 كه است بوده ايمداخله يمطالعه يك حاضر پژوهش روش اجرا:

 در زالبر پزشكي علوم دانشگاه عمل اتاق رشته دو ترم دانشجويان از نفر

 A گروه دو به جراحي هايپوزيشن پژوهش داشتند. در اين شركت آن

 آگاهي سطح ساختهمحقق پرسشنامه از استفاده شدند. با تقسيم  Bو

 آموزش از قبل عملكرد شد. سطح سنجيده آموزش از پيش دانشجويان

 و ملع اتاق در قبلي حضور عدم به توجه با( كنندگانشركت تمامي
 هايشد. پوزيشن گرفته در نظر صفر )جراحي مختص Skill Lab محيط

 ايفاي روش به لترال و ليتاتومي ترندلنبرگ، شامل: سوپاين، A گروه

 Skill محيط در شده مهيا الزم ضمايم و جراحي تخت از استفاده با نقش

Lab مالحظات رعايت به دليل پسران و دختران يهاگروه فكيكبه ت 

 جك ترندلنبرگ، ريورس پرون، شامل: B گروه هايپوزيشن و اخالقي

 .شد داده آموزش كالس در اساليد و سخنراني روش به سجده و نايف
 يك طي و شد استفاده آزمونپس از آگاهي سطح سنجش جهت سپس

 ليستچك يك از استفاده با دسته، دو هر هايپوزيشن از عملي آزمون

 يهاداده انتها در و شد بررسي دانشجويان عملكرد سطح روا و پايا
 توصيفي آماري يهاروش و  SPSSافزارنرم از استفاده با شده آوريجمع

  شدند.  تحليل و تجزيه تحليلي و
 دستبه 15,74±1,968كننده شركت دانشجويان معدل ميانگين :هايافته

 هيآگا و دانش نظر از گروه دو هر دانشجويان كه داد نشان نتايج و آمد

 نمره كهحاليدر ،نداشتند دارمعني اختالف يكديگر با آموزش از قبل

 آموزش از بعد آنها ي آگاهينمره با آموزش از قبل دانشجويان آگاهي

 آگاهي كه يطوربه آمد، دستبه دارمعنا آماري نظر از گروه دو هر در

 طحس نظر از آن بر عالوه است، يافته افزايش آموزش از بعد گروه دو هر

 زا و )A گروه( نمايش شيوه تر ازمؤثر )B گروه( سخنراني شيوه آگاهي
 سخنراني شيوه تر ازمؤثر)  Aگروه( نمايش شيوه عملكرد سطح نظر

  بود. ) B گروه(
 سخنراني روش كه داد نشان حاضر پژوهش نتايج :گيرينتيجه بحث و

 اما دارد ارجحيت نقش ايفاي روش به نسبت آگاهي سطح افزايش بر

تر مؤثر نقش ايفاي روش دانشجويان عملكرد وضعيت بهبود با رابطه در
 افراد از يكي عنوانبه عمل اتاق دانشجويان به اينكه توجه با و شد واقع

ايفا  را مهمي نقش صحيح جراحي پوزيشن يك برقراري در جراحي تيم
 جهت در سخنراني از شيوه استفاده بر عالوه كه گرددميتوصيه  ،كنندمي

 براي صحيح، هيدپوزيشن با رابطه در دانشجويان آگاهي سطح افزايش

 يادگيري و نقش ايفاي يشيوه از آنان عملكرد سطح بيشتر چه هر بهبود

 در موجود استرس كه ايشده سازيشبيه هايمحيط در تجربه بر مبتني
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 از يك هر روش با اينگردد.  استفاده ندارند را واقعي هايمحيط

 تخت روي بر يكديگر به دادن ي پوزيشنتجربه بر عالوه دانشجويان

 پوزيشن انواع در خود گرفتن ي قرارتجربه ،صحيح اصول با جراحي

 كندميتهديد  را بيمار كه مخاطراتي و فشار تحت نقاط درك و جراحي

  داشت.  خواهند نيز را
 رب مبتني يادگيري هي،دپوزيشن سخنراني، نقش، ايفاي ي:كليدكلمات 
  سازيشبيه تجربه،

  
  

 يابيارزش مدل بر اساس وارونه كالس ياثربخش يبررس
 يكارشناس انيدانشجو قيتحق روش درس در كيپاتر كرك

 1397 رجنديب يپزشك علوم دانشگاه يپرستار ارشد
دانشگاه ع. پ.  - يراض هيمهد، رجنديدانشگاه ع. پ. ب - يطاق نيشه
 نيغالمحس، رجنديدانشگاه ع. پ. ب - مقدمنهيپود هيمهد، رجنديب

 رجنديدانشگاه ع. پ. ب - راديمحمود

 با كه است آموزشي نوين يهاروش از يكي وارونه كالس :مقدمه

 يهاروش ايجبه مشاركتي و تعاملي هايفعاليت كردن جايگزين
 . در اينگرددمييادگيري  و ياددهي يندافر پويايي موجب سنتي تدريس

 دو است راييگسازنده يادگيري نظريه بر مبتني كه محورفراگير روش

تركيب  هم با فعال يادگيري و سخنراني يعني آموزش اساسي عنصر
 و گرتسهيل به دهنده اطالعاتانتقال از را خود معلم نقش و شودمي

 رزشيابيا نيازمند آموزشي برنامه هر كه اجآن . ازدهدميتغيير  راهنما

 الذ است، پاتريك كرك مدل ارزشيابي يهاروش بهترين از يكي و است
 مدل بر اساس وارونه كالس اثربخشي تعيين هدف با حاضر مطالعه

 كارشناسي دانشجويان تحقيق روش درس در پاتريك كرك ارزشيابي

  .شد انجام 1397سال در بيرجند پزشكي علوم دانشگاه پرستاري ارشد
 گروهه دو نوع از تجربي نيمه پژوهش يك حاضر مطالعه اجرا: روش

 ارشد كارشناسي دانشجويان كليه روي بر كه باشدميبعد  و قبل

 روش درس در 97 ورودي بيرجند پزشكي علوم دانشگاه پرستاري

 گروه دو به دانشجويان تصادفي تخصيص از گرديد. پس اجرا تحقيق

 كالس روش به تحقيق روش درس آزمون،پيش انجام و شاهد و آزمون

 شد. تيم تدريس شاهد گروه در سنتي روش به و ازمون گروه در وارونه

 بر الكترونيك آموزشي محتواي ،وارونه كالس جلسه هر براي تحقيق
 روش درسي برنامه سرفصل با منطبق و هارفرنس جديدترين اساس

 داد. در اينقرار مي آزمون گروه دانشجويان اختيار در و تهيه را تحقيق

 .داشتند را آموزشي محتواي مطالعه براي كافي فرصت فراگيران مرحله
 مباحث ،مطالعه وضعيت بررسي فرم تكميل از پس جلسه هر ابتداي در

 مورد فراگيران توسط شده طراحي پيش از سناريوهاي قالب در آموزشي

 هدايت نقش تحقيق تيم ميان در اين .گرفتقرار مي بررسي و بحث

 گروه داشتند. در عهده بر را دانشجويان به سؤاالت پاسخ و هابحث

 از پس و انجام سنتي روش به تحقيق روش درس تدريس نيز شاهد

 جهت همچنين .مدآ عمل به آزمونپس گروه دو هر از جلسات، پايان

 كرك مدل اول سطح دو از زمونآ گروه در وارونه كالس ارزشيابي

 سه در دانشجويان نظرات نخست سطح در ،گرديد استفاده پاتريك

 پژوهشگر پرسشنامه از استفاده با تدريس روش و امكانات محتوا، حيطه

 يادگيري دوم سطح در و شد بررسي ايدرجه پنج ليكرت طيف با ساخته

 ارزيابي آزمونپس و آزمونپيش نتايج مقايسه بر اساس دانشجويان

 تحليلSPSS16  افزارنرم بر اساس مطالعه يهايافته پايان گرديد. در

   .گرديد
 يانگينم كه داد نشان واكنش نمره نظر از حاضر مطالعه نتايج :هايافته

 افزايش سوم جلسه تا اول جلسه طي مداخله از بعد واكنش نمره

 عوامل مطلوبيت نمره ميانگين مجموع در و )20/51 به 80/48 از(يافت

-68 : متوسط،23-45 : كم،22-0( سطح سه بر اساس واكنش سطح در

 لهمرح در نيز يادگيري نظر داشت. از قرار زياد محدوده در ): زياد46

 نمره تفاوت معيار انحراف و ميانگين كه داد نشان نتايج مداخله، از بعد

 شتر) بي=0,001p( داريمعني آماري طوربه آزمون گروه در يادگيري

  است.  بوده
 وشر به موزشآ تأثير مبين حاضر مطالعه نتايج :گيرينتيجه بحث و

نظر  به هك بود فراگيران يادگيري ءارتقا و منديرضايت بر وارونه كالس
 پرستاري تحقيق درس براي مناسبي پداگوژي وارونه كالس رسدمي

   .است
 كرك ارزشيابي مدل تحقيق، روش وارونه، كالس :كليدي كلمات

 پاتريك

 
  
 
   

  

  ارزشيابي و ارزيابي
  
  

 علوم دانشگاه در يانترنپره يهاآزمون يتاكسونوم يبررس

 رازيش يپزشك
دانشگاه ع. پ.  - اوالد محمدرضا، رازيدانشگاه ع. پ. ش - يصفار زهرا
دانشگاه ع.  - بذرافكن ليال، رازيدانشگاه ع. پ. ش - يجالل ونيكتا، رازيش

 رازيپ. ش

 هادانشگاه مهم اهداف از يكي كه دانشجويان تحصيلي پيشرفت مقدمه:

. شودميسنجيده  ارزشيابي طريق از است، كشور عالي آموزش مراكز و
است.  ارزشيابي ترين مواردشايع از باليني مقطع در ايگزينه چند آزمون

 شوندميطراحي  بلوم بنديتقسيم بر اساس هاارزشيابي ايندر  سؤاالت

 اطالعات و كاربرد ادراك، دانش، سطوح فهم، تمامي توانندميو 

 يا بنديدسته گروه سه در سؤاالت اين .كند ارزشيابي را دانشجو
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 مطالب داشتن ياد به و يادآوري : تاكسونومي در دارند؛ قرار تاكسونومي

): 3(تاكسونومي در و اطالعات تفسير ):2(تاكسونومي در ،حفظي
 علوم دانشگاه در 1394 سال از .گيردقرار مي ارزيابي مورد ارزشيابي

 پزشكي آموزش توسعه و مطالعات مركز محققان و اساتيد شيراز پزشكي

 و كارورزيپيش يهاآزمون كيفيتارتقاء  جهت در اقداماتي
 تأثير ميزان پژوهش در ايندادند.  انجام هاآزمون اين استانداردسازي

 همچنين نها وآ پايايي و روايي و بر تاكسونومي سؤاالت اقدامات اين

 كارورزيپيش يهاآزمون در دانشجويان كلي نمرات بر عوامل اين تأثير

   .گرفت قرار مطالعه مورد 97 تا 94 سال از پزشكي دانشجويان
 علوم دانشگاه در كه است مقطعي مطالعه يك ،مطالعه اين اجرا: روش

 دانشجويان تمامي پژوهش است. در اين شده مصوب شيراز پزشكي

 رد 97 تا 94 يهاسال در كه شيراز پزشكي علوم دانشگاه پزشكي رشته
گرفتند.  قرار ارزيابي بودند، مورد كرده شركت كارورزيپيش آزمون
 با روايي روش به پزشكي آموزش خبرگان توسط سؤاالت نوميتاكسو

 پزشكي آموزش خبرگان نظر زير و آموزش خدمات نمرات از استفاده

 پزشكي آموزش متخصص چهارده تعداد منظور شد. به اين تعيين

 هخواند را مختلف يهادوره تمام سؤاالت باليني متخصص يك مراههبه
 هدفمند متخصصين اين كردند. انتخاب تعيين را هر سؤال تاكسونومي و

 نيز هاآزمون بود. پايايي درصد 95 هاتاكسونومي در افراد توافق و بوده

 به روايي بررسي شد. براي محاسبه كودريچاردسون ضريب توسط

 محتوايي روايي شاخص و محتوا روايي نسبت ضريب دو از كمي شكل

 زشكيپ علوم دانشگاه به محقق ،اطالعات آوريجمع براي .شد استفاده

 نمرات آموزش، مسئول به فرايند تشريح از پس كرده و مراجعه شيراز

 كل زشآمو واحد از اكسل فايل صورت به آنها آزمون سال و داوطلبان

 ،هاداده آوريجمع از كرد. پس دريافت شيراز پزشكي علوم دانشگاه
 انجام از قبل هادادهشدند.  وارد SPSS20 افزارنرم اطالعات به

 با شدند. سپس رفع احتمالي خطاهاي و شدهبررسي آماري هايتحليل

 شدند. تحليل مستقلتي و آنووا آزمون از استفاده

 سؤاالت هاسال تمام در كلي طوربهكه  داد نشان نتايج :هايافته

 سؤاالت و 34/27 )2(تاكسونومي سؤاالت، 97/30 )1( تاكسونومي

 ميانگين باالترين .گرددميشامل  از سؤاالت را 70/40 )3( تاكسونومي

 70/40±86/4) 3( تاكسونومي با مرتبط بين سؤاالت در تاكسونومي نمره

 يهاسال و تاكسونومي كل نمره بين ارتباط تعيين است. براي بوده
 بين داد نشان آزمون نتايج اين .شد استفاده آنووا آزمون از ،شدهبررسي

 دارد وجود معناداري تفاوت دهشبررسي يهاسال و تاكسونومي
)0,001p= 95سال   اسفند با 94 سال اسفند در تاكسونومي نمره)؛ 
)0,004p= 0,001( 95سال  شهريور)؛ باp=96 سال اسفند )؛ با 
)0,04p=0,001( 97 سال شهريور با )؛p= 97) و با اسفند سال 
)0,03p=تمام در داد نشان نتايج طور داشت. همين معناداري فاوت) ت 

 و متوسط حد در دشواري نظر از سؤاالت  سطح شده بررسي يهاسال
 آسان، بين ارتباط تعيين بود. براي مناسب ،نبودن يا بودن مناسب نظر از

 يهادوره با بودن سؤاالت نامناسب و مناسب دشوار، متوسط،
  درجه بين اساس بر اين  كه شد استفاده مستقلتي آزمون از ،شدهبررسي
 توجه با .نشد مشاهده معناداري ارتباط شده بررسي يهاسال و سؤاالت

 ريچاردسون كودر ضريب رد 0,7 از باالتر نمره كسب به اينكه

 داراي انترنيپره يهاآزمون بنابراين است، آزمون پايايي هندهدنشان

  .باشندميمناسبي  پايايي
 انشجويان،د براي جامع امتحان مسئله كلي طوربه :گيرينتيجهبحث و 

 تواندميامتحان  اين دارد؛ اضطراب خود مراههبه و شده تلقي مهم امري

 فراگرفته خود تحصيل دوران طول در دانشجو كه مطالبي يادآوري در

 اين دانشجو، يادگيري سطح از نظرصرف اگر حال باشد، تأثيرگذار است

 موجب باشند، نشده طراحي خوب يا و باشند ايرادهايي داراي سؤاالت
 در اين قواعد رعايت اصل بنابراين شود، بيشتري مشكالت ايجاد

 نظر از مطالعه نتايج اين به توجه است. با اهميت حائز هاآزمون

 ينا و بوده )3( با تاكسونومي مرتبط ميانگين بيشترين ،بنديدسته

 شودميپيشنهاد  دارند. بنابراين مناسبي پايايي و روايي هاآزمون

 توجيه و طراحي سؤاالت نحوه منظور به ييهاكارگاه لزوم درصورت

 اساتيد براي مناسب پايايي و روايي و تاكسونومي رعايت اهميت دليل

  .  .گردد برگزار دانشجويان و
 پايايي  روايي، تاكسونومي، كلمات كليدي:

  
  

 يمحتوا زي: آناليآسك آزمون مفقوده حلقه بازخورد
 يقرارداد

دانشگاه ع.  - يپروانه عسكر، دانشگاه ع. پ. تهران - پوريماناي معصومه
 دانشگاه ع. پ. تهران - نژادبهرام فاطمه، پ. تهران

 تهرش اين دانشجويان آموزش از نيمي پرستاري در باليني آموزش مقدمه:

 است. لذا برخوردار ايويژه اهميت از آن ارزشيابي و است. آموزش

 ارزشيابي و داده آموزش صحيحي گونهبه بايد عملي و نظري هايدانسته

 باليني يهامهارت ارزشيابي رويكردهاي انواع از يكي شوند.

 با لينيبا آزمون كمك با آنها باليني صالحيت گيرياندازه دانشجويان،

 تبيين هدف با حاضر كيفي است. مطالعه )آسكي( عيني ساختاري

 شده انجام آسكي آزمون از پرستاري كارشناسي دانشجويان تجارب

   .است
 رد قراردادي محتواي آناليز رويكرد با حاضر كيفي مطالعه اجرا: روش
 رمندساختا نيمه يهامصاحبه مطالعه است. در اين شده انجام 1398 سال

 داشتند، را آسكي آزمون تجربه كه پرستاري كارشناسي دانشجوي 15 با

 ،سازييادهپ از يافت. بعد ادامه هاداده اشباع تا هامصاحبه شد. انجام
   .شدند تحليل و تجزيه الندمن و گرانهايم رويكرد با هامصاحبه

 با پرستاري كارشناسي دانشجوي 15 با حاضر مطالعه در :هايافته

 ظاهر كد 501 از اصلي طبقه 3 مجموع ود. درب 21±16,01 سني ميانگين

 ،"شدن رها "،" يادگيري عدم " طبقات زير با مفقوده حلقه شد. بازخورد
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، "نواقص جبران عدم" ،"هاشدهيادگرفته و هادادهياد بين تناسب عدم"
 مد" ،"دانشگاهي هايشميچهم و چشم "بقاتطزير با ويتريني آزمون

 دهينمره "،"محوريعدالت عدم" زيرطبقات با انتزاعي آزمون و  "بودن

 "نمره بودن ذهني" ،"باليني صالحيت سنجش عدم "،"غيراستاندارد
   .شدند ظاهر

 غدغهد و نگراني از مهمي بخش رسدمي نظر به :گيرينتيجهبحث و 

 نآزمو اين كه گرددمي بر امر به اين آسكي آزمون در دانشجويان
 به اما است شده طراحي باليني صالحيت سنجش براي رغم اينكهعلي

 آزمون، اين اهداف به آزمون طراح تسلط عدم همچون مختلفي داليل

 است. شده انجام شناختي سطح در تنها ديگري داليل و امكانات كمبود
اش يادگيري فرايند از بخشي هنوز را محيط اين دانشجو همچنين

 عدم و داشته را عملكردش در خصوص بازخورد انتظار و دانستهمي

 طرف است. از كردهمي ءالقا وي به رهاشدگي حس نوع يك بازخورد

 ندر اي كيفي و نامناسب دهينمره بحث ديگر اهميت با موضوع ديگر
 عدالت كه است معتقد و كرده نگران شدته ب را دانشجو كه بوده آزمون

 تغيير باشد الزم شايد ،رسدمي نظر . بهشودميرعايت ن دهينمره در اين

 مدرسين و شود ايجاد دانشجويان براي آسكي زمونآ زمينه در اين جدي

 آزمون از بعد روزهاي در يا و آزمون از پس بازخورد جهت اقدامي

 كامل رييادگي فرايند تا بدهند دانشجو به كتبي يا و شفاهي صورت به

 محيط آوردن فراهم و آسكي آزمون سؤال طراحي شود. همچنين

  دنكر پايا و روا امر، اين متخصصين با تعامل آزمون، براي اين مناسب
 اين هترب هرچه برگزاري به تواندميريترها  به آموزش و آزمون سؤاالت

   .كند كمك آزمون
 ناليزآ كيفي، تحقيق پرستاري، دانشجوي آسكي، آزمون كليدي: كلمات

  قراردادي محتواي

   
 يصيتشخ تيصالح آزمون يابيارزش و اجرا ،يطراح

- يباكتر بخش در يشگاهيآزما علوم رشته كارآموزان
 LMS (Learning  در شده سازيشبيه طيمح در ناسيش

Management System ) 
دانشگاه ع. پ.  - پوريغفار رضا، دانشگاه ع. پ. دزفول - ميهيد بهناز

 دانشگاه ع. پ. دزفول - فرياسالم زهرا، دزفول

 در آزمايشگاهي علوم رشته دانشجويان صالحيت از اطمينان : مقدمه

در  مطرح يهاچالش از ناسيشباكتري بخش آزمايشگاهي يهاتشخيص
 از بسياري با مواجهه در ساله است. هر آموزشي گروه اين

 از كه شودميمشاهده  آزمايشگاهي علوم رشته آموختگاندانش

 در آزمايشات انجام مسئوليت شدن دارعهده در كافي يهاتوانمندي

 نظارت عدم اثر در تواندميكه  نيستند برخوردار ناسيشباكتري بخش

 الجرم كه باشد دانشگاهي مراكز از بسياري در اساتيد مستمر و مستقيم

 گيرندقرار مي مراكز در شاغل پرسنل توسط آموزش تحت دانشجويان

 در شركت و اساتيد به بازخورد و درسي تكاليف ارائه دغدغه بدون و

 توجه . باشوندميماكزيمم  نمره كسب به موفق كارآموزي، جامع آزمون

به  دانشجويان نيازمندي و پاسخگو آموزش مهم يهاشاخص به
 دانشگاهي هايآموزش اركان از كه جامعه نيازهاي بر مبتني هايآموزه

 حائز كارآموزي دوره پايان در دانشجويان ارزشيابي در جديت است،

 است جديدي رويكرد الكترونيك، ارزشيابي از است. استفاده اهميت

 آزمايشگاهي تجهيزات و مواد انساني، مالي، منابع محدوديت دليله ب كه

 ارزيابي مرحله از دانشجويان توانايي روش است. در اين ضروري

 و شودميسنجيده  رايانه با هاباكتري نهايي تشخيص تا اوليه اطالعات
 يا كتبي يهاآزمون روش در كه را ييهامهارت سنجش شرايط

   .كندميفراهم  را نيست ميسر ايمصاحبه
 تجلسا تشكيل با ارزشيابي و اجرا تا طراحي از كار مراحل اجرا: روش

 مرحله شد. در ريزيبرنامه پيراپزشكي دانشكده در علمي تيم با

 آن با ناسيشباكتري بخش كارشناس روزانه كه ييهاموقعيت   طراحي،

 ،هتغييريافت تشريحي االتؤس قالب در و شد استخراج ،شودميمواجه 
 تصاويري و االتؤس آن با متناسب و بيمار شد. اطالعات تدوين

 جيهيتو جلسه آزمون،پيش جلسه براي الؤس مونهن 16 .شد اريذبارگ

 در االتؤس بارگذاري اجرا، مرحله شد. در طراحي اصلي آزمون و

 مجازي، آموزش شد. كميته انجام دهيپاسخ زمان مديريت و سامانه

 . سپسكرد برگزار دانشجويان براي را LMS سامانه با آشنايي يهاكارگاه

 رارق كامپيوتر يك مقابل دانشجو هر امتحانات، بازه در مقرر تاريخ در

 با دانشجو عيناً و شد برگزار دانشجويان براي توجيهي جلسه و گرفت

 التاؤس به دانشجويان كرد. سپس پيدا آشنايي كار روند و االتؤس نمونه

 اداست آزمون، پايان دادند. در پاسخ ايدقيقه 20 زمان در اصلي آزمون

 نمره و يافته دسترسي دانشجويان يهاپاسخ به LMS سامانه در درس

 روش، ارزشيابي مرحله شد. در محاسبه ناسيشباكتري كارآموزي نهايي

 ايپرسشنامه نمرات، اعالم و آزمون برگزاري از پس ماه يك

 برگزاري كيفيت در خصوص و طراحي الؤس 8 قالب در ساختهمحقق

 شد. مقياس نظرسنجي آموختگاندانش از الكترونيك آزمون

 عادلم كم خيلي از( ايگزينه پنج ليكرت صورت به آن گذاريارزش

 افزارمنر از استفاده با نتايج .بود )5 نمره معادل زياد يليخ  تا 1 نمره

SPSS  شد تحليل.   
 علوم 8 ترم دانشجويان ناسيشباكتري كارآموزي آزمون :هايافته

 سه در دزفول پزشكي علوم دانشگاه پيراپزشكي دانشكده آزمايشگاهي

سنجي شد. اعتبار برگزار LMS سامانه در نوين روش به ورودي
شد.  محاسبه اسپيرمن همبستگي ضريب با و كرونباخ آلفاي با پرسشنامه
 دروني اعتبار مؤيد كه دش=r 81/0 االتؤس همبستگي ضريب ميانگين

 0,92 پرسشنامه كل براي كرونباخ آلفاي است. ضريب االتؤس باالي

 بودند برخوردار داريمعني سؤالي بين همبستگي از االتؤود. سب
)0,05(P&lt;آزمون دانشجويان نظر از كه داد نشان طرح ايج اين. نت 

 در را دانشجو تا بوده قادر زيادي خيلي ميزان به شده برگزار الكترونيك

 دهد قرار ناسيشباكتري بخش در كارآموزي با شده سازيشبيه شرايط
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 نكات تا بود قادر آزمون دهد. اين نشان را تشخيصي روند يك و

 اين دهد. ارزيابي پوشش را ناسيشباكتري كارآموزي در اصلي كاربردي

 سپاريذهن به توانايي بين داريمعني ارتباط كه داد نشان آموزشي فرايند

 وجود الكترونيك آزمون برگزاري و هاباكتري تشخيصي يهاروش

   .است داشته
 ازيمج آموزش در ارزيابي و الكترونيكي آزمون :گيرينتيجهبحث و 

 به توجه است. با الكترونيكي يادگيري سيستم مهم هايقابليت از يكي

 يهاروش از استفاده آزمايشگاهي، تجهيزات و مالي منابع محدوديت
 محيطي كه شود ريزيبرنامه نحوي به تواندميمجازي  ارزشيابي

 زمونآ فرمت كند. در اين فراهم را واقعي موقعيت با شده سازيشبيه

 اتخاذ و تشخيصي منطقي مراحل طي در دانشجو مهارت الكترونيك،

 نسل ديد در و گرفت قرار ارزيابي مورد برگشت قابل غير تصميمات

  بود.  برخوردار الزم مقبوليت از نيز دانشجويان جديد
 معلو كارآموزي، الكترونيك، آزمون دانشجو، ارزشيابي كليدي: كلمات

  ناسيشباكتري آزمايشگاهي،

  
  

 در يپرستار انيدانشجو عملكرد و بازخورد يبررس

 يمبتن (OSCE) ينيع ساختار با ينيبال آزمون يابيارزش
 يپرستار يندافر بر

ع.  دانشكده - يگازران اكرم، شابوريع. پ. ن دانشكده - انيدهنوعل عاطفه
 شابوريع. پ. ن دانشكده  - تاتاري، فرين شابوريپ. ن

 يك عنوانبه هنوز مسئله اين باليني، ارزشيابي اهميت وجود با مقدمه:

 و مربيان اكثر و مانده باقي كنندهگيج اغلب و يرگوقت ذهني، مشكل
 روش يك ندارند. آسكي رضايت باليني ارزشيابي نحوه از دانشجويان

 جهت طاليي استاندارد عنوانبه كه باشدمي باليني صالحيت گيرياندازه

 عنوانبه پرستاري يندااست. فر شده شناخته باليني عملكرد ارزشيابي

 و بهداشتي يهاسيستم اكثر در پرستاري، در مراقبتي استاندارد
 بر عالوه كه دهدمي نشان اجراست. شواهد حال در پيشرفته كشورهاي

 در شاغل پرستاران توسط پرستاري فرايند كامل و صحيح اجراي عدم

 زا برخي و دانشجويان براي مراقبتي شيوه اجراي اين ،هابيمارستان
 است. با ناشناخته نيز عالي آموزشي مراكز در شاغل پرستاري مربيان

 يهامهارت ارزشيابي براي معتبر آزمون برگزاري لزوم و اهميت به توجه
 و پرستاري يندافر انكار قابل غير مزاياي همچنين و پرستاري عملي
 بررسي هدف با مطالعه اين باليني، هايارزشيابي در آن بررسي خالء

 اب باليني آزمون ارزشيابي در پرستاري دانشجويان عملكرد و بازخورد
  شد. انجام 1398 سال در پرستاري يندافر بر مبتني عيني ساختار
 دانشجويان كليه روي بر تحليلي -توصيفي مطالعه اين اجرا: روش

 پزشكي علوم دانشگاه) نفر 35( عرصه به ورود از قبل 6 ترم پرستاري

 .شد انجام سرشماري روش به 97-98 تحصيلي دوم سالنيم در نيشابور
 بر اساس آسكي هايايستگاه طراحي آزمون، اجرايي تيم تشكيل از پس

 اصلي ايستگاه 4 نهايت در و گرفت صورت پرستاري يندهايافر
 پرستاري، اقدامات ،ريزيبرنامه و پرستاري تشخيص پرستاري، بررسي(

 11 به خود هاايستگاه شد. اين انتخاب )بيمار به آموزش و ارزشيابي
 روش به آزمون سناريوهاي پايايي و شد. روايي تقسيم كوچكتر ايستگاه

 ابزار. 0,89 شد تأييد كرونباخ آلفاي روش به آن پايايي و محتوا روايي

 و آسكي آزمون به دانشجويان بازخورد پرسشنامه هاداده گرد آوري
 تأييد آن پايايي و روايي كه بود عملكرد بررسي ساختهمحقق ليستچك

 يهاآزمون توصيفي، آمارو  SPSS17 افزارنرم از استفاده با هاداده .شد
 گرفته در نظر 05/0 از كمتر معناداري شد. سطح آناليز پيرسون همبستگي

  شد.
 ونآزم كل نمره دانشجويان ٪6/68 داد نشان مطالعه نتيجه :هايافته

 نمره ميانگين كردند. كمترين دريافت خوب سطح در آسكي

 بيشترين و پرستاري يهاتشخيص ايستگاه به مربوط 41/3±93/7

 يبود. ارتباط پرستاري بررسي ايستگاه به مربوط 21/19±97/0 ميانگين
 . اكثر<P)0,05( نداشت وجود آسكي آزمون نتايج با قبل ترم معدل بين

 هدور اهداف با متناسب آسكي آزمون كه بودند موافق )٪60( دانشجويان
 طرزه ب را باليني و تئوري دروس بين ارتباط و بود پرستاري آموزشي

 خوبي مقياس را آزمون اين دانشجويان )٪5/51. (كردبرقرار مي درستي

 ار آزمون اين) ٪6/58(. بودند دانسته باليني يهامهارت سنجش براي
 ترتيب دانشجويان )٪7/45. (بودند كرده ذكر مفيدي عملي تجربه

) ٪5/61. (كردند ذكر مناسب و منطقي را عملي يهامهارت ارزشيابي
 را دوره محتواي از زيادي بخش آزمون اين بودند معتقد دانشجويان
 نآزمو اين داشتند اظهار) ٪1/57( دانشجويان بيشتر داد. اماپوشش مي

 اندداشته شركت آن در قبال كه پرستاري ديگر يهاآزمون به نسبت

 تجربه را زمونآ اين دانشجويان ٪77 و داشت بيشتري استرس

  كردند. ذكر آورياسترس
 آزمون ناز اي دانشجويان باالي رضايت به توجه با :گيرينتيجهبحث و 

 پرستاري هايمراقبت كيفيت افزايش در پرستاري يندهايافر اهميت و

 يك عنوانبه پرستاري يندافر بر مبتني آسكي آزمون از شودميتوصيه 

 استفاده پرستاري جامع آزمون در يا ترم هر پايان در ارزشيابي روش

  شود. 
 صالحيت عملكرد، عيني، ساختارمند باليني آزمون كليدي: كلمات

 پرستاري يندافر باليني،
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 كنندگانمشاركت دگاهيد از ينيبال راند تيوضع يابيارز

  كاشان يپزشك علوم دانشگاه در
دانشگاه ع. پ.  - ياوري ميمر، دانشگاه ع. پ. اصفهان - ازادهيدر دهيسع

دانشگاه  - يجعفر ميمر، دانشگاه ع. پ. كاشان - فيشر رضا محمد، كاشان
 محمدجواد آزادچهر، دانشگاه ع. پ. كاشان - انيخادم زهره، ع. پ. كاشان

 دانشگاه ع. پ. كاشان -

 در كه باشدميپزشكي  آموزش حساس مقاطع از باليني آموزش مقدمه:

 فرصتي و دارد يعمده نقش فراگيران ايحرفه يهاتوانمندي دهيشكل

هم فرا را عملي صورت به دانشجويان نظري دانش كارگيريهب براي
 ازجمله ني،بالي آموزش نوع بارزترين عنوانبه باليني راند .كندمي

 و ندرما تشخيصي، يندهايافر موازات به كه باليني آموزش يهابرنامه
گيرد. انجام مي آموزشي يهابيمارستان يهابخش در بيمار از مراقبت

 ديدگاه از باليني راند وضعيت بررسي هدف با مطالعه اين

 در يآموزش بيمارستان يك در باليني راندهاي در كنندگانمشاركت

  شد.  انجام 1398 سال در كاشان پزشكي علوم دانشگاه
 مرحله دو در و تحليلي توصيفي صورت به پژوهش اين اجرا: روش

 توسط شدهتدوين باليني آموزش استانداردهاي بر اساس شد. ابتدا انجام

 مرهن از درجه 5 ليكرت مقياس با باليني راند پرسشنامه بهداشت، وزارت
 صوري شد. روايي تدوين )مطلوب بسيار( 5 نمره تا) نامطلوب(صفر 

 فايآل( دروني همساني شاخص از استفاده با پرسشنامه پايايي و محتوا و

از  دهاستفا با بعدي مرحله گرديد. در تأييد =r 955/0 ميزان به )كرونباخ
 ،پزشكان د،اساتي ديدگاه از باليني راند وضعيت ساخته،محقق ابزار اين

 در كاشان پزشكي علوم دانشگاه وكارآموزان كارورزان دستياران،

 جراحي عمومي، جراحي عفوني، زنان، داخلي، آموزشي يهاگروه

 نورولوژي، و اعصاب و مغز جراحي روانپزشكي، اطفال، اختصاصي،

 آمار از استفاده اب و  SPSS16 افزارنرم از استفاده با هادادهشد.  ارزشيابي

مون آز( استنباطي آمار و )مركزي يهاشاخص و فراواني توزيع( توصيفي
  ).≥0,05P( شدند تحليل )اينمونه تك تي

 11، علمي هيأت اعضاي نفر 59 شامل نفر 302 مطالعه در اين :هايافته
 ركتنفر كارآموز ش 82و  كارورز نفر  80، ستيارنفر د 70نفر پزشك، 

 طوربه نندهكشركت افراد ديدگاه از باليني راند وضعيت كردند. ميانگين

 بارتيعبه)؛ >001/0p( دارد قرار 87 متوسط حد از باالتر معناداري

 بسيار هايگزينه بر باليني راند وضعيت به پاسخگويان يهاپاسخ برآيند

 زا باليني راند وضعيت ميانگين .باشدميمتمركز  مطلوب و مطلوب
 زنان ،77/97±17/20 اطفال ،98/93±14/17 داخلي يهاگروه ديدگاه

 36/99±44/18 روانپزشكي و 00/113±95/22 عفوني ،92/20±88/98
  ).>001/0p( دارد قرار 87 متوسط حد از باالتر معناداري طوربه

 ديدگاه از باليني راند وضعيت ميانگين :گيرينتيجهبحث و 

 از اساتيد آگاهي و شد گزارش مطلوب مجموع در كنندگانمشاركت

 آن كيفيت ارتقاء در باليني راند عرصه در آموزشي استانداردهاي رعايت

 به توجه است. با مؤثر سالمتي مراقبت خدمات ارائه بهبود نهايت در و

 فراگيران آموزش به كه است الزم توانمندي بر مبتني آموزش اهميت

 و شود زيادي توجه باليني، راند ازجمله و باليني هايعرصه در پزشكي
  شود.  دريافت الزم مشورت پزشكي آموزش متخصصين از امر در اين

  
   
 

 بر كيالكترون يويپورتفول روش به يابيارزش تأثير يبررس

 دانشگاه عمل اتاق انيدانشجو يريادگي يهاامديپ زانيم

 البرز يپزشك علوم
، دانشگاه ع. پ. البرز - يكرم سحر، دانشگاه ع. پ. البرز - خانقاهينور زهرا

 دانشگاه ع. پ. البرز - يسادات اليل

 عمل، اتاق دانشجويان باليني ي آموزشاوليه هدف كشبي :مقدمه

 مطلوب عملكرد ارائه الزم براي توانمندي كسب جهت آنها سازيآماده

 نوين، پزشكي آموزش تأكيد طرفي است. از عمل اتاق باليني محيط در

 كه چرا ؛باشدميدانشجويان  ارزشيابي بر مبتني صالحيت رشد بر

 حاضر، حال . درآيدميحساب  به ارزشيابي كليدي هدف يادگيري

 يهايوهش از استفاده با عمل اتاق دانشجويان باليني يهامهارت ارزشيابي
 داشتن رغمعلي كه شودميانجام  بوكالگ و ليستچك مانندمتنوعي 

 حصرمن مزاياي از كه است تعامل و ي بازخوردلفهؤفاقد م بسيار، مزاياي

 ابزار يك عنوانبه تنها نه آن از شده باعث كه است پورتفوليو فرد به

شود.  هگرفت بهره نيز مؤثر آموزشي روش يك عنوانبه بلكه ارزشيابي،
 جهت ايجادشده يهاموقعيت از ايمجموعه پورتفوليو واقع در

 دانشجويان هايفعاليت به مربوط مستندات و دانشجويان انديشيباز

 يهاتوانمندي و هامهارت به فراگير دستيابي از گويا تصويري كه است
 يرتأث بررسي هدف با حاضر مطالعه لذا ؛دهدميارائه  انتظار مورد

 ييادگير پيامدهاي ميزان بر الكترونيك پورتفوليوي روش به ارزشيابي
 لومع دانشگاه عمل اتاق دانشجويان )بازخورد و تعامل ،منديرضايت(

  گرفت.  انجام البرز پزشكي
 شامل آن هاينمونه كه است تجربي نيمه نوع از مطالعه اين :اجرا روش

 دو در آنها ارزشيابي كه بود عمل اتاق رشته 6 ترم دانشجويان از نفر 30

 روش به ديگري و بوكالگ روش به يكي هم، از جدا كارآموزي واحد

 پايان در كارآموزي دوره اتمام از بعد و شد انجام الكترونيك پورتفوليوي

 نهاآ بازخورد و تعامل دانشجويان، منديرضايت ميزان تعيين براي ترم

 و لطيفي توسط كه روا و پايا ايپرسشنامه و دموگرافيك پرسشنامه از
 مشابه شامل: زمينه آن ابعاد كه گرديد، استفاده بود، شده ساخته همكاران

 تجربيات با ارزشيابي فرم و آموزش روش در موجود موضوعات بودن

 مشاركت براي انگيزه و عالقه ايجاد كارآموزي، در شده مواجه باليني

 مورد در مربي از بازخورد دريافت ،)تعامل بحث( دريادگيري دانشجو

 بودن بعدي تك نه و كارآموزي مختلف هايجنبه به توجه خود، كارهاي

 انگيزه ايجاد كارآموزي، طي آن جبران و نقص موارد يافتن به كمك آن،

 پيشرفت سير به توجه علمي، منابع ساير و هاكتاب از استفاده براي
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 روش در موجود موضوعات بودن همسو نهايي، وضعيت نه و دانشجو

 هر در ارزشيابي بودن منصفانه باليني، كارآموزي اهداف با ارزشيابي

 تحليل و تجزيه بود. براي آموزشي شيوه از رضايت و آموزشي شيوه

  گرديد.  استفاده زوجتي زمونآ از هاداده
 روش زا دانشجويان منديرضايت كل نمره مطالعه اين در :هايافته

 معناداري صورت به 28,93±2,35 الكترونيك پورتفوليو با ارزشيابي

 .;P&lt)0,05(بود  26,59±3,05 بوكالگ با ارزشيابي روش از بيشتر
 بودن منصفانه ابعاد در دانشجويان منديرضايت ميزان نينچهم

 براي انگيزه و عالقه ايجاد و مربي از بيشتر بازخورد دريافت ارزشيابي،

 به ارزشيابي روش در ،)تعامل بحث( دريادگيري دانشجو مشاركت

 روش از بيشتر معناداري صورت به الكترونيك پورتفوليوي روش

  .;P&lt)0,05( آمد دستبه بوكالگ روش به ارزشيابي
 از فادهاست بودن مؤثر از حاكي مطالعه نتايج اين :گيرينتيجهبحث و 

 عنوانبه هم و ارزشيابي روش يك عنوانبه هم الكترونيك پورتفوليو

 مربيان از بيشتر بازخورد دريافت دانشجويان، تعامل ميزان بر مؤثر ابزاري

  .باشدميآنها  منديرضايت سطح افزايش همچنين و
 تعامل، الكترونيك،پورتفوليوي ارزشيابي، كليدي:كلمات
  بازخورد ،منديرضايت

  
  

 با يدندانپزشك انيدانشجو يارتباط يهامهارت يابيارز

  ينيع ساختارمند ينيبال آزمون از استفاده
دانشگاه ع.  - زادهكمحمد مل، اسوجيدانشگاه ع. پ.  - ييرضا الهبيحب

 يغالم صالح يعلديس، اسوجيدانشگاه ع. پ.  - يفاطمه محمد، اسوجيپ. 
دانشگاه ع. پ.  - سنجانبن ينيحس قهيصد، اسوجيدانشگاه ع. پ.  -
 اسوجيدانشگاه ع. پ.  - يموسو اسداله، اسوجي

 وليها خدمات ارائه در اساسي نقش بيمار و درمانگر ميان ارتباط :مقدمه

 ارتمه داشتن گفت توانميعلت  همين دارد. به آن كارآمدي و سالمت

 خصوصبه و پزشكي علوم دانشجويان براي مناسب ارتباطي

 تشخيص باعث مناسب ست. ارتباطا ضروري دندانپزشكي دانشجويان

 و ماربي اعتماد افزايش نتيجه در بيمار، منديرضايت و بيماري صحيح
 . باشودميدرمان  اثربخشي و درماني تدابير پيگيري باعث نهايت در

 ضروري هايشرطپيش از يكي ارتباطي مهارت داشتن به اينكه توجه

 ايمطالعه هيچ تاكنون اينكه و است دندانپزشك مناسب عملكرد براي

 ياسوج همچنين و كشور در مهارت اين ارزيابي براي آسكي آزمون با

 يهامهارت ميزان ارزيابي پژوهش، از اين هدف است، نشده انجام
  .است ياسوج پزشكي علوم دانشگاه دندانپزشكي دانشجويان ارتباطي
 ي عموميدوره دانشجوي 51 روي بر توصيفي يمطالعه :اجرا روش

 طي دانشجويان شد. از انجام سرشماريصورت به دندانپزشكي

 طبق دانشجويان، عملكرد ارزياب 4 توسط سپس .شد دعوت اياطالعيه

شد.  ارزيابي بود، شده تأييد آن روايي كه شده طراحي ليستچك

 يوسيلهبه هادادهگرديد. SPSS24  افزارنرم وارد ليستچك اطالعات
 .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد پيرسون همبستگي و مستقلتي آزمون
 دانشجويان ارتباطي مهارت نمره معيار انحراف و ميانگين :هايافته

 متوسط سطح كننده بيان كه است آمده دستبه 1,97±0,38 دندانپزشكي

 بين كه داد نشان مطالعه اين يهايافته. است دانشجويان ارتباطي مهارت

 و )P=05/0( دارد وجود معناداري ارتباط جنسيت و ارتباطي مهارت
 كه داد نشان نتايج دارند. همچنين بهتر محوريبيمار مهارت هاخانم

  .;P&lt)0,05( ندارد ارتباطي كل معدل با ارتباطي مهارت
 ارتباطي مهارت داد نشان پژوهش نتايج اين :گيرينتيجهبحث و 

 همدلي، يهامهارت ميزان است. همچنين متوسطي سطح در دانشجويان

 مهارت هكجاييآن نيست. از مطلوبي سطح در اعتماد و محوريبيمار

 است الزم ،شودميمحسوب  دندانپزشكي در اساسي بخش ارتباطي

 گردد.  آموزشي برگزار يهادوره آن ارتقاء و بهبود براي

 
  

  
 يدندانپزشك دانشكده يعلم هيأت اعضاء نظرات يبررس

 ارائه و استاد يابيارزش يابزارها به نسبت نيقزو

 ياصالح يراهكارها
دانشگاه ع. پ.  - يرحمن مرجان، نيدانشگاه ع. پ. قزو - يميرح فاطمه
 پوربهمن سيمهد، نيدانشگاه ع. پ. قزو - يقربان پورملك هومن، نيقزو

 نيدانشگاه ع. پ. قزو - يديسف فاطمهي، بهشت ديدانشگاه ع. پ. شه -

 اما شودميانجام  مختلفي يهاروش به اساتيد ارزشيابي مقدمه:

 ياندانشجو توسط ارزشيابي دنيا يهادانشگاه بيشتر در ترين روشرايج

 رزشيابيا براي ترين منبعاصلي عنوانبه اكنون هم كه يطوربه است

 .گيردقرار مي استفاده مورد تدريس عملكرد زمينه در علمي هيأت اعضاء
 و هاگروه مديران آموزشي، مسئولين نظرات از استفاده لزوم به توجه با

 ءاعضا نظرات تعيين هدف با حاضر پژوهش اساتيد ارزشيابي در همتايان
 ارزشيابي ابزارهاي به نسبت قزوين دندانپزشكي دانشكده علمي هيأت

  شد.  انجام اصالحي راهكارهاي ارائه و استاد
 مشغول اساتيد تمامي ،حاضر تحليلي توصيفي در مطالعه :اجرا روش

 سال در قزوين پزشكي علوم دانشگاه دندانپزشكي، دانشكده كاربه

 پژوهش شدند. ابزار مطالعه وارد سرشماري روش به 97-98 تحصيلي

 ن،همكارا و همتايان ارزشيابي حيطه سه در ساختهمحقق پرسشنامه

 صوري روايي .بود گويه 50 با آموزشي معاون گروه، مدير ارزشيابي

 پايايي و نظرانصاحب و مشاور راهنما، استاد نظر از استفاده با پرسشنامه

 .گرفت قرار سنجش مورد 0,86 كرونباخ آلفاي آزمون از استفاده با آن
 حليلت مورد SPSS21 افزارنرم از استفاده با شده گرد آوري اطالعات

  .گرفت قرار
  پژوهش اين يمطالعه مورد علمي هيأت اعضاء ٪90 از بيش :هايافته

 علمي، جلسات برگزاري بر همكاري يهاگويه گنجاندن در خصوص
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 همكاري ،محوله وظايف قبال در جديت ،ها كالس برنامه رعايت نحوه

 فرم در را موظفي واحد و دانشكده مشكالت رفع براي مسئولين با

 مناسب و مناسب كامال علمي، هيأت عضو از آموزشي ارزشيابي معاون

 وجود ٪90 از بيش همكار سنجي ازنظر فرم نمودند. در ارزيابي

 مؤثر و منظم حضور تخصصي، دانش بودن روز به و ي كيفيتهاگويه

 و خدمات در علمي مباني رعايت برنامه، طبق آموزشي هايفعاليت در
 پذيري درمسئوليت اي،حرفه رفتار و اخالقي اصول رعايت ،هافعاليت

 در تالش فراگيران، ارزيابي در علمي و مؤثر مشاركت محوله، امور

 بخش ريزيبرنامه در مشاركت گروه، آموزشي هايفعاليت ارتقاء  جهت

 بيش نيز گروه مدير فرم در .نمودند ارزيابي مناسب كامالً و مناسب را

 داشتن اي،حرفه رفتار و اخالقي اصول رعايت ميزان يهاگويه ٪90 از

 دانشجو، آموزش( محوله هايمسئوليت و وظايف انجام در پشتكار

 هايفعاليت در گروه با اداري و فكري مشاركت و )دانشجو ارزشيابي

  دانستند.  مناسب كامالً و مناسب را عملي را و علمي
 شيابيارز منظور به است ضروري رسدمي نظر به :گيرينتيجهبحث و 

 ابيارزشي از هدف ،سازيشفاف ضمن اساتيد عملكرد انبهجهمه و كامل

 فادهاست با فعلي ارزشيابي روش اصالح به ،آن سازنده رويكرد بر تأكيد و

 ،آموزشي معاون مديرگروه، دانشجويان، از نظرسنجي فرم از تركيبي از
 مبادرت سكال مشاهده نقشه دانشجويان، نمرات و خروجي كارپوشه،

  گردد.
 دانشكده علمي، هيأت عضو استاد، ارزشيابي كليدي: كلمات

  قزوين دندانپزشكي

  
  
  

 بر يمبتن يابيارز نظام يابيارزش و سازيپياده ،يطراح

 يوتراپيزيف يكارشناس انيدانشجو ينيبال يهاتوانمندي
 دانشگاه ع. پ. تهران - پوريدباغ نرگسي، قطب نسترن

 ي،توانمند بر مبتني آموزش يهاشاخصين تراساسي از يكي مقدمه:

 رشته در است. آموزش كار محيط در فراگيران صحيح ارزيابي
 شامل پزشكي مختلف هايتخصص با ارتباط دليلبه فيزيوتراپي

 دبتوان بايد تنفسي، و كارديوواسكوالر سوختگي، نورولوژي، ارتوپدي،
شود.  مذكور يهاحيطه در توانمند يآموختگاندانش تربيت به منجر

 روتيشن هر طول در دانشجو باليني يهاتوانمندي مستند ارزيابي

  اشد. ب كننده كمك خصوص در اين تواندميسازنده  هايفيدبك مراههبه
 يهاتوانمندي بر مبتني ارزيابي نظام طراحي منظور به :اجرا روش
 نظر كسب نيز و اطالعاتي منابع در جستجو با 1396 مهرماه از ،باليني

 از ليستي ابتدا تخصصي، هايروتيشن در باليني باتجربه اساتيد

 توانايي هامهارت شد. اين تهيه يتمآ 13 در كارآموزان باليني يهامهارت

درماني،  برنامه و اهداف تعيين ضايعه، تشخيص و بيمار ارزيابي
 توجه مورد را ايحرفه اخالق و فردي بين ارتباط برقراري يهامهارت

 يهاروش اجراي به مربوط يهاتوانمندي بعد، مرحله در .دادندقرار مي
 شد. جهت مشخص بستري و سرپايي بيماران جهت فيزيوتراپي مختلف

 توجه با هاآيتم بيمار، ارزيابي بر عالوه هاتوانمندي اين نمودن مشخص

 الكتروتراپي، اصلي گروه سه( اشتراك بيشترين داراي هايدرمان به

 دادن پوشش شد. جهت عريف) تدستي يهاتكنيك و درماني تمرين

 بيماران از گروه هر براي زني "ساير" يتمآ فيزيوتراپي، اقدامات كليه

 مقياس از اول يهامهارت براي ،هاتوانمندي سنجش جهت .شد اضافه

 يا اقدام صورت به بررسي دوم، يهامهارت براي و ليكرت ايگزينه 5

 هايكلينيك به نندگانكمراجعه اكثر اينكهبه  شد. نظر تعريف اقدام عدم

 كسب از اطمينان دارند؛ ماسكولواسكلتال ختالالتا فيزيوتراپي،

 ميزان از مستند اطالعات داشتن نيازمند فيلدها، ساير در توانمندي

 . لذاباشدميباليني  دوره طول در بيماران كليه با دانشجو باليني مواجهه

 تشخيص بر عالوه آن در كه شد تعريف اطالعاتي جدول ادامه در

 جلسات تعداد و فيزيوتراپي اقدامات فيزيوتراپي، درخواست و پزشكي

 اين سازيپياده سهولت منظور شد. به داده قرار نيز بيمار با مواجهه

 باليني هايفعاليت ارزيابي دفتر عنوان تحت اطالعات كليه سيستم؛

 و دانشجو خودارزيابي نظير اطالعاتي منظوربه اين و شد تعريف
 روتيشن هر در مجموع در و شد افزوده آن به شده ارائه هايكنفرانس

 درword  فايل قالب در مذكور اطالعات .شد تعريف قسمت شش در

 قرار تخصصي روتيشن چهار دانشجويان اختيار در تحصيلي سالنيم سه

 هايفيدبك و آمده عمله ب ارزشيابي به توجه با گرفت. سپس

 حاضر حال شد. در اقدام آن كردن الكترونيكي براي اساتيد و دانشجويان

 علوم دانشگاه سيپاد سامانه در آزمايشي صورت به آن از اياوليه نسخه

  است. شده بارگذاري تهران پزشكي
 مدت هب تاكنون توانمندي بر مبتني شده طراحي ارزيابي سيستم :هايافته

 رارق استفاده مورد تهران پزشكي علوم دانشگاه در تحصيلي سالنيم 3

 آن از استفاده ضرورت در خصوص آمده عمل به است. ارزشيابي گرفته

 درصد 64,3 و درصد 100 از حاكي ترتيببه ارزشيابي يهافرم با

 ددرص 60 از بيش بود. همچنين دانشجويان و اساتيد ديدگاه از موافقت
 يارزياب سيستم اين كه بودند معتقد فيزيوتراپي كارشناسي دانشجويان

 هايفعاليت مستندسازي دانشجو، و استاد بين سودمند تعامل به منجر

 عالوه. بهشودميدانشجويان  نگرشي يهامهارت افزايش و باليني

 فيزيوتراپي محورهاي كلي تعداد و خودارزيابي بخش وجود ضرورت

 ميانگينشد.  ذكر اساتيد درصد 80 و دانشجويان درصد 64,3 توسط

 دانشجويان و 130,6±45,9 ارزيابي سيستم از اساتيد نگرش كل نمره
داري ميان ميانگين دو گروه بود كه تفاوت آماري معني 84,33±105,92

  وجود نداشت.
 يهاروش با عمدتا كه توانمندي بر مبتني آموزش :گيرينتيجهبحث و 
 نيازمند ،شودميارزيابي  پورتفوليو و بوكالگ ازجمله مختلفي

 بهبود براي ييهاراه گرفتن در نظر و اطالعات مؤثر سازيمستند

 به فيزيوتراپي محورهاي تعريف .است فراگيران ارزيابي يهاروش
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 در پزشك درخواست كردن لحاظ سرپايي، و بستري بيماران تفكيك

 لحاظ ،باليني صحيح گيريتصميم اتخاذ جهت دانشجو ارزيابي كنار

 تقريبي زمان مستندسازي ،ايحرفه اخالق و ارتباطي يهامهارت كردن

 سهولت ،دانشجويان باليني مواجهه ارزيابي امكان بيمار، هر فيزيوتراپي

 دانشگاه سيپاد سامانه در بارگذاري با بودن صرفهبه مقرون و كاربري

 هايبوكالگ با شده طراحي سيستم يهاتفاوت و هانوآوري ازجمله

  .است رايج
 

 به مسئله حل روش يارزشياب و اجرا ،يطراح

: يارزشياب چرخه و باز كتاب آزمونكمك
 رضايت و ييادگير افزايش جهت يكارراه

  يپرستار فنون و اصول واحد در دانشجويان
دانشگاه ع.  - ينيسحيحاج فاطمه، دانشگاه ع. پ. مازندران - ينظر هيرق

 پ. مازندران

 بيش تجربه با ،پرستاري دانشكده در توسعه طرح اين طراحان  مقدمه:

 رغمعلي دريافتند پرستاري، فنون و اصول درس در تدريس سال 14 از

 ،گروهي كار نحوه با دانشجويان كردن آشنا جهت مدرسين فراوان تالش
 سنتي يهاروش با توانندميدانشجويان ن روز، به منابع و درست مطالعه

 باالي سطوح سؤاالت  به هيدپاسخ و مسئله حل ،انتزاعي تفكر تدريس،

 تيح يا و دهند انجام گروهي كار يكديگر با باشند، داشته شناختي حيطه

 ادهاستف درستي به آنها از و مراجعه خود درسي واحد با مرتبط منابع به

 يهاگروه در باز كتاب آزمون و مسئله حل روش از دليل كنند. به اين
 توسعه طرح انجام اين از ما كردند. هدف استفاده همتايان كوچك

 و باز كتاب آزمون صورت به مسئله حل فرصت ايجاد ،آموزشي
 اندانشجوي رضايت و يادگيري افزايش اي،چرخه صورت به ارزشيابي

 و داخلي شواهد و تجربيات مرور .پرستاري بود فنون و اصول واحد در
 كتاب آزمون تأثير مورد در متضادي نتايج كشور، از خارج خارجي در

 كه يمطالعه ايران منابع هيچ در ما دارد. جستجوي وجود يادگيري بر باز

ارزشيابي  چرخه و باز كتاب آزمون كمك به مسئله حل روش از آن در
 در دانشجويان رضايت و يادگيري افزايش جهت راهكاري عنوانبه

ت. اس نداشته بر در را باشد، شده پرستاري استفاده فنون و اصول واحد
 نداشته وجود هم دانشگاه و دانشكده گروه، در روش اجراي اين سابقه

 ،گروهي كار نحوه دانشجويان موقعيت تحليل و تجزيه چگونگي  .است
 ءارتقا به نياز و شناسندرا نمي روز به منابع و داننددرست را نمي مطالعه

: از استعبارت طرح تصويب مراحل سازيآماده .دارند يادگيري
 از نظرخواهي از بعد پرستاري گروه در آموزشي نوين روش تصويب

 الزم هايهماهنگي ،EDC در طرح تصويب اصالحات، انجام و اعضا

 قبلي تجربه متدولوژي از آموزش تطبيق و گروه مدير با اجرا جهت

 و علمي هيأت اعضا با و مشورت نوآورانه فرايندهاي انجام در طراحان
  .شد استفاده دانشگاه در تصويب

 در دانشجويان قرارگيري از بعد درسي، جلسه هر در :اجرا روش

 تصادفي صورت به ايمسئله اختياري صورت به چهارنفري يهاگروه

 منظور .دنددا پاسخ نآ به ايچرخه صورت به آنها تقسيم و هاگروه بين

 ديگري دانشجوي گروه، در دانشجو هر كه است اين ارزشيابي چرخه از

 سنجش بود. جهت بعد جلسه و كالس در هيدكرد. پاسخ ارزشيابي را

 آنها رضايت سنجش جهت و ترم پايان نهايي نمره دانشجويان يادگيري

داد كه نشاناجرا  روش بر بازانديشي .شد استفاده ليكرت مقياس از
 تجربهبي يكديگر ارزشيابي نحوه و گروهي كار زمينه در دانشجويان

 لگويا بر اساس ارزشيابي  .دارد وجود استاد هماهنگي به نياز كه هستند

 از ليستي ،"نيازها ارزيابي" منظور به مداخله فرايند ارزشيابي :هوگز

 خبرگان نظر و كوريكولوم بر اساس دانشجويان يادگيري نيازهاي

 اختيار در و تهيه مرجع، كتب و )تدريس سابقه با علمي هيأت ياعضا(

 يداسات مستقيم نظارت با ، "تكويني ارزشيابي"ت. گرف قرار دانشجويان

 يادگيري سنجش جهت مداخله از حاصل پيامدهاي ارزشيابي .شد انجام

 سمقيا از آنها رضايت سنجش جهت و ترم پايان نهايي نمره دانشجويان،
 حاصل پيامدهاي ارزشيابي جهت است ذكر به شد. الزم ليكرت استفاده

 مرسوم روش با تحصيلي سالنيم يك ورودي دانشجويان طرح، از اين

   گرفتند. قرار مقايسه مورد و ديده آموزش محوراستاد سخنراني تدريس
 ايترض افزايش سبب حاضر، نوين روش دهدمينشان  نتايج :هايافته

 يادگيري مرسوم، روش از بيشتر نتوانست ولي شد دانشجويان

 ارندد نياز توسعه طرح اين طراحان بنابراين .دهد افزايش را دانشجويان

 بنددريا تا نمايند يابيريشه و داده انجام بازنگري خود طراحي روش در

 دانشجويان دزيا تعداد دهند. البته توسعه را روش اين توانندميچگونه 

 نتوانسته شايد كه مدرسين زياد بسيار مشغله همچنين و كالس يك در

 رند،گي عهده بر را دانشجويان هدايت كافي اندازه به مسئله حل در باشند

ر د گروه اعضاء :ارزشيابي بر بازانديشي .باشدميعلت  مزيد نيز
 اظهارنظر آمده دستبه نتايج ارزشمندي و روش بودن مؤثر خصوص

 وسطت پروپوزال تصويب :اجرا از قبل محيط با تعامل يهاشيوه .نمودند

 تحقيقات ملي مركز در طرح تصويب، EDCي و پرستار گروه اعضاي

 و بحث ا:اجر و بعد حين ).973059 كدي (پزشك آموزش راهبردي
  .پرستاري گروه در كار انجام نحوه پيرامون نظر تبادل

 احياست: طر زير مزاياي داراي روش اين نتايج :گيرينتيجهبحث و 

 بر مرور آموزش، دهيسامان دانشجويان، رضايت افزايش آسان،

 برگزاري ،مختلف يهارشته در استفادهپيشنهاد . آموزشي تجربيات

 بياتتجر از استفاده گروهي، كار مهارت ءارتقا .باز كتاب آنالين آزمون

 قوت نقاط ار دانشجويان بين دادن بازخورد امكان و دانشجويان ساير
 بودن برو زمان دانشجويان براي كارگروهي دشواري بود. روش اين

 .بود كار ضعف نقاط استاد براي مسئله طراحي
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 ديشه مارستانيب در يدرمانگاه آموزش برنامه يابيارزش
  كاشان يبهشت

دانشگاه ع. پ.  - ياوري ميمر، دانشگاه ع. پ. اصفهان - ازادهيدر دهيسع
 - فيمحمدرضا شر، دانشگاه ع. پ. كاشان - دادگر يمصطف، كاشان

 كاشاندانشگاه ع. پ.  - رخواهيداوود خ، دانشگاه ع. پ. كاشان

 هادرمانگاه رد متمركز عمده طوربه پزشكان ايحرفه هايفعاليت مقدمه:

 يدرمانگاه آموزش كيفيت ارتقاء به پزشكي آموزش توجه و باشدمي
 ارتقاء بر عالوه درمانگاهي آموزش است. بهبود گرديده معطوف

 ارتباط برقراري در دانشجويان يهامهارت توسعه به باليني، يهامهارت

 منظور به مطالعه . اينكندميكمك  همدلي و ايحرفه نگرش بيمار، با

 رب مبتني ارزشيابي الگوي بر اساس درمانگاهي آموزش برنامه ارزشيابي
  شد.  انجام 1397 سال در كنندگانمشاركت
 از نفر 111 مشاركت با مقطعي صورت به مطالعه اين اجرا: روش

 در علميهيأتغير و علميهيأت پزشكان كارورزان، دستياران،

 با كنندگانمشاركت شد. نظر انجام كاشان بهشتي شهيد بيمارستان

 حيطه سه شامل درمانگاهي آموزش كيفيت بررسي پرسشنامه از استفاده

 بازخورد و درمانگاه، محيط و فيزيكي فضاي آموزشي، خدمات كيفيت

 از تفادهاس با آن پايايي كه شد آوريجمع درمانگاه وضعيت از فراگيران

 و توصيفي آمار شد. از سبه) محا=95/0r( دروني همساني شاخص
  شد.  استفاده هاداده تحليل برايSPSS16   افزارنرم و استنباطي

درصد)  4/45( دستياران ودرصد)  5/84( كارورزان اكثر ديدگاه :هايافته
 كه درصورتي ؛بود منفي درمانگاهي آموزش موجود كيفيت به نسبت

 آن به درصد) 5/38( پزشكانو  درصد) 7/66( اساتيد بيشتر ديدگاه

 ودننب مناسب مورد در كنندگانمشاركت بيشتر بود. ديدگاه مثبت

 سه در كيفيت سطح نظر از كلي طوربهبود.  همسو فيزيكي وضعيت

 كنندگانمشاركت ديدگاه در درمانگاهي آموزش برنامه حيطه
  داشت.  وجود ييهاتفاوت
 منفي فراگيران ديدگاه يژهوبه درمانگاهي آموزش :گيرينتيجه و بحث

 فعال رتنظا نبود مستقل، فعاليت كم امكان داليل به تواندميكه  بود

 فضاي و افتراقي يهاتشخيص و نويسينسخه آموزش نبود اساتيد،

  باشد. نامطلوب فيزيكي
 برنامه، ارزشيابي پزشكي، آموزش درمانگاهي، آموزش كلمات كليدي:

  پزشكي

 

 از يهوشبر و عمل اتاق گروه انيدانشجو نظرات يبررس

 آزمون يبرگزار يط در استاد توسط بازخورد افتيدر

 يآسك
دانشگاه ع. پ.  - يآبادصالح رها، دانشگاه ع. پ. سبزوار - ييبرزو فاطمه
 دانشگاه ع. پ. سبزوار - مقدميزدي دهيحم، سبزوار

 از مهمي و بزرگ بخش هوشبري و عمل اتاق كارشناسان مقدمه:

 حيحص عملكرد از . اطميناندهندميتشكيل  را سالمت نظامت نيروهاي

 علوم يهادانشگاه مهم وظايف از يكي هارشته اين آموختگاندانش

 يطراح آنان توانمندي از اطمينان كسب يهاراه از است. يكي پزشكي
آنان  باليني عملكرد صحت از اطمينان جهت آسكي آزمون اجراي و

 يهامهارت ارزشيابي آسكي، آزمون برگزاري از منظور .باشدمي
 بازخورد كه داده نشان است. تحقيقات باليني مقاطع در دانشجويان

 هب توجه با است، مؤثر بسيار دانشجويان عملكرد و يادگيري در اساتيد
 هدف با پژوهش اين پزشكي علوم يهاآزمون و ارزيابي نظام ارتقاء

 دريافت از هوشبري و عمل اتاق گروه دانشجويان نظرات بررسي

  است.  شده انجام آسكي آزمون برگزاري طي در استاد توسط بازخورد
است.  مقطعي – توصيفي ايمطالعه حاضر پژوهش اجرا: روش
 كه هوشبري و عمل اتاق 6 ترم دانشجوي 38 شامل مطالعه هاينمونه

-98 در سالداشتند،  آسكي آزمون عرصه كارآموزي به ورود از قبل

 رشته دانشجويان براي آسكي ايستگاه 11 شدند. تعداد انتخاب 1397

 يهامهارت به مربوط ايستگاه 4 شامل كه گرديد تعيين عمل اتاق
) NGTو وريدي راه برقراري ادراري، سونداژ حياتي، عالئم( پرستاري

 پذيرش و حال شرح( عمل اتاق اختصاصي يهامهارت ايستگاه 7 و

 و گان پوشيدن درپ، و پرب جراحي، اسكراپ عمل، اتاق در بيمار
 پانسمان و زدن بخيه جراحي، وسايل و هايست شناخت دستكش،

 آسكي ايستگاه 7 بود. تعداد استراحت ايستگاه يك و )جراحي محل

 مربوط ايستگاه 3 شامل كه گرديد تعيين هوشبري رشته دانشجويان براي

 تزريق و درماني سرم، گيري رگ حياتي، عالئم( پرستاري يهامهارت به

 شرح( هوشبري اختصاصي يهامهارت ايستگاه 4 و)  NGTو، خون

: گذاريلوله ريكاوري، و تراپياكسيژن بيهوشي، ميز كردن آماده و حال
 تفسير( ريوي قلبي احياي ،)تيوپ اكس ،ماسك الرنژيال، راشه

EKG،BLS-ACLS  (خواسته اساتيد بود. از استراحت ايستگاه يك و 

 ارائه بازخورد آسكي آزمون حين در دانشجويان اول گروه به كه شد

 گروه براي و دهند بازخورد آنها به اشتباه تكنيك انجام درصورت و دهند

 نظرات نگرديد. سپس ارائه اساتيد سوي از بازخوردي هيچ دوم

 ارائه عدم و ارائه" مورد در ساختهمحقق پرسشنامه طريق از دانشجويان

گرديد.  بررسي "آسكي آزمون برگزاري طي در استاد طرف از بازخورد
 از نفر 10( متخصصان نظر از پرسشنامه محتوايي روايي ارزيابي براي

 محتوي هماهنگي ميزان مورد در )هوشبري و عمل اتاق گروه اساتيد

 آزمون روش از پايايي گرديد. براي استفاده پژوهش هدف و گيرياندازه
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 از آمده دستبه نمرات بين همبستگي ضريب كه گرديد استفاده مجدد

  گرديد.  محاسبه درصد 86 آزمون دو
 يهوشبر و عمل اتاق گروه دو در پژوهش اين توصيفي آمار :هايافته

 زبرو مؤثر، يادگيري ،منديرضايت حيطه 4 در پيراپزشكي دانشكده
 از ٪83. است شده ارزيابي منفي احساسات بروز و مثبت احساسات

 دريافت از هوشبري گروه از ٪76 و عمل اتاق گروه در آزمودني

. دندبو موافق بعدي يهادوره در آن تداوم با و دارند رضايت بازخورد
 بازخورد ارائه هوشبري و عمل اتاق گروه از ترتيببه درصد 62 و  80

 .كردند اعالم يادگيري در مؤثر و موفق روشي را استاد توسط آزمون طي
 دريافت هوشبري و عمل اتاق گروه از ترتيببه درصد 62 و  68

 مثبت احساسات بروز جهت مناسب ايشيوه آزمون طي را بازخورد

 . درنمودند بيان منديعالقه و انگيزه خودكارآمدي، توانمندي، چون

 را روش اين هوشبري گروه از ٪17 و عمل اتاق گروه از ٪34 نهايت
  كردند.  گزارش نفس به اعتماد كاهش و اضطراب استرس، ايجاد موجب
 بازخورد ارائه دهدمينشان  حاضر مطالعه نتايج :گيرينتيجه و بحث

 ككم راهنما، يك و مسير دادن نشان مانند آزمون روند در اساتيد توسط
 و مؤثرتر يادگيري امتحان، مورد موضوع فهم در دانشجو به شاياني
با داشت.  خواهد استرس و اضطراب مانند آزمون منفي اثرات كاهش

 خطاهاي از جلوگيري براي بازخورد ارائه نحوه به توجه همه اين

 هنحو بودن منفي حتي يا كليدي سؤال يهاپاسخ دادن مانند احتمالي
 .است ضروري اساتيد بازخورد

 
   
 

 يبرا يروانشناس و يپزشك انيدانشجو ياعتبارسنج و ميتعل
 ي)آست( دياسات سيتدر ينيع ساختارمند يابيارز و آموزش

دانشگاه ع.  - يهجرمرتاض سارا، دانشگاه ع. پ. قم - طهرانياحمر يهد
دانشگاه  - يعادل حسن، دانشگاه ع. پ. تهران - يمحمد نييآ، پ. تهران
دانشگاه  - يكچوئ احمد، دانشگاه ع. پ. تهران - يرازيش ماندانا، ع. پ. قم
 ع. پ. قم

 آوردن فراهم به دليل هاآستي يا اساتيد تدريس مهارت ارزيابي مقدمه: 

 منظور به شده استاندارد دانشجوي و استاد بين مشاركتي موقعيت يك

 و رايانهگواقع سناريوهايي تحت آموزشي يهامهارت ارزيابي و تمرين
هستند.  برخوردار پزشكي آموزش در خوبي موقعيت از تكرار قابل

اساتيد  آستي، در ي مستقيممشاهده امكان ياسطهوبه اينبرعالوه
 استانداردشده دانشجوي از خود عملكرد در خصوص توانندمي

 از بيش را خود يهامهارت و نموده دريافت آني و مستقيم بازخورد

 دانشجو نقش است قرار كسي چه اينكه از نظر دهند. صرف ءارتقا پيش

 اين صحت و پايايي تضمين براي كند، بازي را استانداردشده بيمار و
 ،كنندگانمشاركت مهارت از درست ارزيابي همچنين و نقش ايفاي
 ياست. مطالعه ضرروري قدرتمند و منسجم تعليم و آموزش وجود
 ايفاي براي پزشكي دانشجويان اعتبارسنجي و دهيتعليم هدف با حاضر

 ايفاي براي روانشناسي دانشجويان و شده استاندارد دانشجوي نقش

 مهارت ارزيابي و آموزش يزمينه در شده بيماراستاندارد نقش

  .است شده انجام باليني اساتيد بازخورددهي
 در زير مراحل دانشجويان استانداردسازي و تعليم براي اجرا: روش

 آموزش و باليني اساتيد ي خبرگانكميته تشكيل.1: شد گرفته پيش

 و شناسايي.4؛ معيار اساتيد انتخاب.3؛ سناريوها طراحي.2؛ پزشكي
 و دانشجويان ارزيابي و آموزش به مربوطه يهاآيتم يا ابعاد تدوين
 قشن ايفاي براي دانشجويان آموزش و انتخاب.5؛ استانداردشده بيماران

 لتكمي براي استانداردشده بيماران و دانشجويان آموزش.6؛ سناريوها
 و باراعت تعيين.7؛  اساتيد بازخورددهي مهارت ارزيابي هايليستچك

 يفايا ارزيابي جهت استانداردشده بيماران و دانشجويان سازياستاندارد

 12 ليستچك يك از كه استانداردشده بيماران و دانشجويان نقش
 و مجدد آزمون با هاداده شد. تحليل استفاده ليكرت طيف در يتميآ

  .گرفت انجام كاپا ي ضريبمحاسبه
  تكميل و نقش ايفاي روايي ارزيابي در نمره ميانگين :هايافته

 ٪90 يباال استانداردشده بيماران و دانشجويان تمام براي هاليستچك 

و  0,986 استانداردشده دانشجويان نقش ايفاي پايايي بود. ضريب
 از آمده دستبه كاپاي شد. ضريب يينتع 0,977 استانداردشده بيماران

 دانشجويان براي هاليستچك تكميل پايايي براي مجدد آزمون

  .شد محاسبه 0,71 استانداردشده بيماران براي و 0,87 استانداردشده
 وياندانشج كه است در ايران مطالعه اولين اين :گيرينتيجه و بحث 

 ارزيابي و آموزش براي سيستماتيك طوربه روانشناسي و پزشكي

 نتيجه شدند. ما اعتبارسنجي و تعليم باليني اساتيد تدريس مهارت

 تكميل و نقش ايفاي براي دانشجويان پايايي و اعتبار كه گرفتيم

 مطالعه اين يهايافتهاست.  عالي اساتيد عملكرد ارزيابي هايليستچك

 تا ادد آموزش را روانشناسي و پزشكي دانشجويان توانميكه  داد نشان

 تدريس ارزيابي و آموزش براي اعتماد قابل و پايا معتبر، ابزار يك

  .باشند باليني اساتيد بازخورددهي

   
 

 علوم يهادانشگاه رانيمد و نيمعاون دگاهيد يبررس

 ايمؤسسه ياعتباربخش امديپ مورد در كشور يپزشك
 هيسمي، محمودرضا دهقان، دانشگاه ع. پ. كرمان - يسبزوار نهيسك

 دانشگاه ع. پ. اصفهان - يماني كوين، دانشگاه ع. پ. كرمان - يمزروع

 و تضمين يهاروش ترينمهم از يكي عنوانبه اعتباربخشي مقدمه:
 و باشدميپزشكي  علوم يهادانشگاه در پزشكي آموزش كيفيت ارتقاء

 علوم يهادانشگاه در ايمؤسسه اعتباربخشي اولين به اينكه توجه با

 تعيين پژوهش از اين هدف شد، انجام 1395 سال در در ايران پزشكي

 مورد در كشور پزشكي علوم يهادانشگاه مديران و معاونين ديدگاه

   .باشدمي ايمؤسسه اعتباربخشي پيامدهاي
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 ديدگاه كه بوده تحليلي توصيفي مطالعه يك پژوهش اين اجرا: روش

 پيامدهاي مورد در پزشكي علوم دانشگاه 65 مديران و معاونين

 شد. در اين بررسي سرشماري صورت به ايمؤسسه اعتباربخشي

 در ايمؤسسه اعتباربخشي استانداردهاي از پرسشنامه 6 مطالعه

 اختيار در حضوري يا ايميل از طريق و شده تهيه مختلف، يهاحيطه

 ،)علمي هيأت( آموزشي منابع، و مديريت توسعه مديران و معاونين
 نوآوري و تحول دبيرخانه و فناوري و تحقيقات فرهنگي، و دانشجويي

 پزشكي آموزش توسعه و مطالعات مراكز و آموزش حوزه در

 اطالعات، آوريجمع از پس و گرفت قرار پزشكي علوم يهادانشگاه

  شد. منجاا SPSS22 افزارنرم از استفاده با اطالعات تحليل و تجزيه
 علوم يهانشگاهدا مديران و معاونين ديدگاه كه داد نشان هايافته :هايافته

 يهاحيطه در ايمؤسسه اعتباربخشي پيامدهاي مورد در پزشكي
 هيأت كاركنان، آموزش امكانات، و منابع اهداف، و مديريت رسالت،

 مطلوب پيامد داراي هادانشگاه پژوهشي و فرهنگي دانشجويي علمي،
 36/23±50/6 ميانگين كمترين كاركنان آموزش حيطه . همچنينباشدمي
  .داشتند را 36/143±28/36 ميانگين بيشترين امكانات و منابع حيطه و

 علوم يهادانشگاه مديران و معاونين ديدگاه :گيرينتيجه و بحث

 در ترتيببه ايمؤسسه اعتباربخشي پيامدهاي مورد در كشور پزشكي

 علمي، هيأت فرهنگي، و دانشجويي امكانات، و منابع يهاحيطه

 پژوهشي و كاركنان آموزش آن از پس و مديريت و اهداف رسالت،

 ارتباط در هاحيطه اين هكجاييآن از و باشندميمطلوب  پيامد داراي

 و بهبود باعث حيطه هر مطلوبيت هستند يكديگر با تنگاتنگ و نزديك
 كيفيت سطح افزايش باعث نهايت در و شده هاحيطه ساير تقويت

  .شودمي هادانشگاه
  پيامد ،ايمؤسسه اعتباربخشي اعتباربخشي، كليدي: كلمات

  
 
  

 به نسبت يوتراپيزيف يكارشناس انيدانشجو نگرش يبررس

 بوكالگ از استفاده ضرورت و محتوا
 دانشگاه ع. پ. تهران - پوريدباغ نرگسي، قطب نسترن

 بر مبتني ارزيابي يهاروش از يكي عنوانبه بوكالگ امروزه مقدمه:

 ركا محيط در دانشجويان باليني يهامهارت ارزيابي جهت ،توانمندي
 مستندسازي جهت ابزاري گيرد. همچنينقرار مي استفاده مورد

 ساتيدا توسط ايشان به بازخورد ارائه و دانشجويان باليني هايفعاليت

در كه  نظرهايياختالف به دليل وجود با اين. شودميمحسوب 
 برخي در آن كاربرد ،دارد وجود آن از استفاده سودمندي خصوص

 بررسي لعهمطا از اين هدف .باشدميفيزيوتراپي اندك  ازجمله هارشته

 ضرورت و محتوا كيفيت به نسبت فيزيوتراپي دانشجويان نگرش

 بيمارستاني كارآموزي سه جهت شده طراحي بوكالگ از استفاده

  بود.  تهران پزشكي علوم دانشگاه

 سه اطالعاتي منابع در جستجو با ابتدا ،مطالعه در اين اجرا: روش

 ستفادها ضرورت نيز و بوكالگ يهاگويه و محتوا زمينه در پرسشنامه

د. داشتن گويه 8 و 12 ،10 ترتيببه پرسشنامه از يك شد. هر تهيه آن از
 توانبخشي دانشكده فيزيوتراپي كارشناسي دانشجويان نگرش سپس

 در داشتند، بستري و سرپايي بيماران كه تهران پزشكي علوم دانشگاه

 هايكارآموزي بوكالگ ترتيباينشد. به بررسي شده ذكر موارد

. گرفت قرار سنجينظر مورد كارديوواسكوالر و نورولوژي ارتوپدي،
 دهاستفا با پرسشنامه مختلف يهابخش از حاصل نتايج تحليل و تجزيه

  گرفت. انجامSPSS افزارنرم در و تحليلي توصيفي آمار از
 در بوكالگ از استفاده كه بودند معتقد دانشجويان درصد 3/64 :هايافته

 افزايش استاد، بهتر ارزشيابي به منجر و است ضروري كارآموزي

 هارائ و باليني فعاليت مشاهده به استاد ترغيب ،نگرشي يهامهارت
 اخالق يهامهارت وجود . ضرورتشودميدانشجو  به بازخورد

 9/76 و 4/71 توسط ترتيببه بوكالگ محتواي در باليني و ايحرفه

 از درصد 4/71 و 3/64ترتيب به همچنين .شد ذكر دانشجويان درصد

 فيزيوتراپي محورهاي كلي تعداد وجود ضرورت بر دانشجويان

 در شده انجام فيزيوتراپي و محورهاي پزشك توسط شده درخواست

 از درصد 9/42 داشتند. تأكيد بوكالگ محتواي در چرخش هر
 البمط با ارتباط در دانشجو آگاهي بوكالگ دانشجويان معتقدند كه

 درصد 6/78 . همچنيندهدمين افزايش را بالين با مرتبط تئوري

 هب معتقد درصد 7/85 و بوكالگ محتواي تغيير به معتقد دانشجويان
 كل مرهن ميانگين .بودند بيماران فيزيوتراپي و هاارزيابي جزئيات ذكر

  بود.  92/105±84/33 روش از اين استفاده به نسبت دانشجويان نگرش
 هايكارآموزي بوكالگ كه دهدمينشان ها يافته :گيرينتيجه و بحث

 در مثبتي نگرش توانست كارديوواسكوالر و نورولوژي ارتوپدي،

 جاداي آموزشي روش از اين استفاده به فيزيوتراپي كارشناسي دانشجويان

 استاد بين آموزشي تعامل ءارتقا و دانشجويان ارزيابي يندافر تسهيل .كند

 كرذ به معتقد دانشجويان بيشتر .بود آن مثبت اثرات ديگر از دانشجو و
 بودند. فيزيوتراپي درمان محورهاي و ارزيابي بخش در بيشتر جزئيات
 تسهيل سبب بوكالگ محتويات تر بودنخالصه هكبه اين توجه با معهذا،

 حاصل يجنتا كنار در مطالعه نتيجه اين است بهتر ،شودميآن  كاربرد در

 فيزيوتراپي دانشجويان بيمارستاني هايكارآموزي ساير بررسي از

  گيرد.  قرار بحث مورد سوختگي و اطفال ازجمله
 اپي،فيزيوتر توانمندي، بر مبتني ارزيابي بوك،الگ كليدي: كلمات

  دانشجويان كارآموزي،
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 و يباردار كارآموزي دوره آموزشي يهابرنامه ارزشيابي
 دانشجويان و مربيان ديدگاه از ييماما مانيزا

 دانشگاه آزاد  - باشكهيسروناز ي، اسالم دانشگاه آزاد  - پورسيرئ نيحس

محسن ي، جوانمرد رضايعلي، اسالم دانشگاه آزاد  - خيمهسا مشاي، اسالم
دانشگاه   - آموزنده نبيزي، اسالم دانشگاه آزاد  - ادهزيانيدر اليل. ، بخشنده

 ياسالم دانشگاه آزاد  - يقائم زهرادهيسي، اسالم آزاد

 يهامهارت آموزش و نمودن توانمند جهت از كارآموزي دوره مقدمه:
 و محتوا است. ارزشيابي برخوردار زيادي اهميت از دانشجويان عملي
 آموزش فعاليت فرايند مهم ابزارهاي از يكي بالين آموزش اجرا نحوه

 شده، جدا يكديگر از قوت و ضعف نقاط آن نتايج بر اساس و است

 نظرات از كرد. استفاده خواهد آموزشي هاينارسايي رفع بـه كمك

 از بسياري در كـه است ييهاروش از يكي دانشجويان و باليني اساتيد

 بايد ابيارزشي وسيله گيرد. ليكنمي قرار استفاده مورد دنيا يهادانشگاه

 و روايي تفسير، امكان بودن، عملي اجرا، سهولت مانند يهايويژگي
 زا اطالع منظور به و موضوع اهميت به توجه باشند. با داشته پايايي
 هعرص در كارآموزي در الزم يهامهارت آموزش كيفيت و محتوا كفايت
 مورد در اين مامايي دانشجويان و مربيان ديدگاه زايمان، و بارداري درس

 و قوت نقاط بتوانيم مطالعه انجام اين با كه بود آن شد. هدف مطالعه
 طراحي ازطريق بتوانيم تا نموده شناسايي را دوره اين ضعف

  بكوشيم.  آن بهبود در مناسب ريزيبرنامه و مؤثر هايمداخله
 زمينه در دانشجويان و مربيان ديدگاه مطالعه منظور به اجرا: روش

 زايمان و عرصه بارداري در كارآموزي آموزش محتواي و كيفيت

 آموزش مختلف بعد هفت پرسشنامه شد. اين طراحي ايپرسشنامه

 يعلم منابع معرفي ،استاد توسط دانشجو به مطالب هئارا نحوه ازجمله
 بين تعامل در درماني و آموزشي مناسب فضاي  موزي،آكار هر مناسب

 گيريفرا در دانشجو عملكرد و اشتياق  درمان، پرسنل و فراگيران استاد،

 پوشش ميزان و كارآموزي هر آموزشي محتواي به استاد تسلط مطالب،

 ناسبت زايمان، و ليبر مراحل زمان در فراگيران با استاد همراهي مطالب،

 تئوري معلومات و شده ارائه ترم با كارآموزي هر آموزشي محتواي

 درجه 5 مقياس بر اساس داد. پرسشنامه قرار بررسي مورد را دانشجو

 بررسي پرسشنامه پايايي و صوري و محتوايي شد. روايي تنظيم ليكرت

 و مربيان كليه شامل مطالعه مورد گرفت. نمونه قرار تأييد مورد و
 واحد آزاد دانشگاه مامايي و پرستاري دانشكده مامايي دانشجويان

 ختيارا در تك تك صورت به پرسشنامه بررسي، شد. در اينمي استهبان

 پرسشنامه، 150 تكميل از پس و گرفت قرار دانشجو و مربي هر

 و شد SPSS21  افزارنرم جداگانه وارد دانشجويان و مربيان اطالعات
  گرفت. قرار آماري تحليل و تجزيه مورد مجزا طوربه

 آنها آماري تحليل و هاداده آوريجمع با بررسي، در اين :هايافته

 ضعيفي همبستگي دانشجويان و مربيان ارزشيابي نتايج كه شد مشخص

 نظر با عملكردشان مورد در اساتيد نظر واقع در و دارند يكديگر با
 مطالعه در اين. است داشته داريمعني تفاوت آنها مورد در دانشجويان

 ارتقاء دشواري موجب تواندمياختالف  اين كه شد برداشت طور اين

 نمرات موارد غالب در اساتيد مواردي چنين گردد. در آموزشي كيفيت

 و آموزشي مناسب فضاي بعد بودند. دو شده قائل خود براي را باالتري
 محتواي تناسب و درمان پرسنل و فراگيران اسـتاد، بين تعامل در درماني

 هم ،دانشجو تئوري معلومات و شده ارائه ترم با كارآموزي هر آموزشي

 خود به را نمرات كمترين مربيان ديدگاه از هم و دانشجويان ديدگاه از

 بعد در خود از دانشجويان ارزيابي از حاصل دادند. نمرات اختصاص

 از داريمعني طوربه مطالب فراگيري در دانشجو عملكرد و اشتياق

  بود.  بيشتر بعد به اين مربيان نمرات
 دگاهدي مطالعه، ايناز  حاصل نتايج به توجه با :گيرينتيجه و بحث

 شده گزارش متوسط سطح در آموزش كيفيت از دانشجويان و مربيان

 دوره در آموزش كيفيت كه شود انديشيده تدابيري است الزم .است

 از اين بتوان تا يابد ءارتقا مطلوب سطح تا متوسط حد از كارآموزي

 گرددميداد. پيشنهاد  قرار مددجويان اختيار در كيفيت با خدمات طريق

 مينهز در خودارزيابي مورد در اساتيد جهت آموزشي يهادوره انجام با

 ارتقاء موجب فراگيران، ارزيابي با زمانهم تدريس روش و معلومات

 به توانمي ارزشيابي نتايج از استفاده با همچنين شد، آموزشي كيفيت

 اندداشته توجه آنها به كمتر كه مواردي شناخت با تا كرد كمك اساتيد

 اهداف به دستيابي ميزان و خويش وضعيت از تريدقيق ارزيابي

 توجه با كـه كرد گيرينتيجه توانمي نهايت باشند. در داشته كارآموزي

 توسط آموزشي ارتقاء بهبود جهت هدفمند ينديافر كارآموزي به اينكه

 تواندمياساتيد  به ارزشيابي نتايج بازخورد و است علمي هيأت اعضاء

 به اينكه توجه با و باشد تدريس در آنان ضعف و قوت نقاط بازتاب

 آموزشي روند جريان در آموزشي اندركاراندست ساير از بيش فراگيران

 داده هاآن بـه كه آموزشي كيفيت مورد در توانندمي و گيرندمي قرار
 توانديم نهاآ از آموزشي هايارزشيابي كنند، ارائه را خود نظر شودمي

باشد.  مفيد آموزشي هايطرح بهبود نيز و آموزشي كيفيت ارتقاء در
 وده،ب دانشجومحور يادگيري روش يك ارزشيابي نوع اين، آن بر عالوه

 ايجاد بـه و شودمييادگيري  فرايند در وجدانش شتربي قاللتاس بموج

  .كندميكمك  دانشجو بودن ايحرفه و پذيريسئوليتم ادي،انتق رتفك
 و بارداري موزيآكار باليني، هايآموزش ارزشيابي كليدي: كلمات
  آموزش ءارتقا زايمان،

   
 

 بر تأكيد با يپزشكچشم گروه يآموزش برنامه يبازنگر

 رازيش يپزشك علوم دانشگاه در آموزش يهاضرورت
، رازيدانشگاه ع. پ. ش - كاوه هيمرض، رازيدانشگاه ع. پ. ش - ينيام ترايم

دانشگاه ع. پ.  - يتبر نازيپر، رازيدانشگاه ع. پ. ش - آورنشاط هيراض
 رازيدانشگاه ع. پ. ش - يموسو مهسا، رازيش

 هايبسته اجراي سمت به هادانشگاه حركت ضرورت به توجه بامقدمه: 

 است نياز ،محورعدالت و پاسخگو آموزش بسته ازجمله آموزش تحول
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 آموزش رويكرد كردن نهادينه شامل بسته با اين مرتبط يهاسياست كه

 منابعارتقاء  و سازيشبكه عدالت، گسترش سالمت، نظام در پاسخگو

 و گسترش به توجه با .شود سازيپياده سالمت عالي آموزش در انساني
 برنامه سازيبهينه و بازنگري ،پزشكيچشم دانش شگرف توسعه

 يك عنوانبه عمومي پزشكي دانشجويان جهت رشته اين آموزشي

 آموزشي كليات تحقيق است. در اين گرفته قرار كار دستور در ضرورت
 مورد بعد مرحله در و شد بررسي عمومي پزشكي مقطع در بخش اين

 موارد و اورژانس هايآموزش ارزشيابي، گرفت. در اين قرار ارزشيابي

 مطالعه، اين گرفت. هدف قرار بررسي مورد رشته اين آموزشي ضروري

 پزشكيچشم ماهه ي يكدوره آموزشي برنامه و مقررات سازيمستند

بود.  نظارت نتايج بر اساس پزشكيچشم بخش آموزشي برنامه تدوين و
 مدير با متعدد جلسات تشكيل با 93 سال از مطالعه اين اجرا: روش

 با و شيراز پزشكي دانشكده آموزشي معاون و پزشكيچشم گروه

 در و شده آغاز درسي برنامه بازنگري جهت دانشكده رياست حضور

 و پزشكي رشته كاريكولوم به توجه با آموزش اصلي چهارچوب ابتدا
 مرحله در و شد بررسي بود، پزشكيچشم گروه در يادگيري به نياز آنچه

 گروه بر نظارت ماهانه ارزشيابي فرم در پزشكيچشم مهم مباحث بعد

 تعداد كشيك، گرفت. تعداد قرار سنجش مورد 94 سال از آموزشي

 درمانگاهي، آموزش نحوه و هفته در درمانگاه روزهاي تعداد كنفرانس،

 تدريس موارد با آن مطابقت و بخش پايان امتحان از رضايت و كيفيت

 زمان راندها، اين زمان مدت و اساتيد راند روزهاي تعداد دوره، در شده

 و اساتيد برخورد نحوه بندي،تقسيم نحوه دستياران، راندهاي برگزاري
 نحوه ها،رزيدنت و اساتيد تدريس از رضايت ميزان ها،رزيدنت

 به دستيابي ميزان آموزشي، امكانات از رضايت ميزان نويسي،پرونده

 عمومي پزشكي رشته مباحث جزئيات ساير و بخش آموزشي اهداف

 دوره مدت طول از كلي رضايت ميزان و پزشكيچشم رشته در

 آخرين در بخش، درباره پيشنهادات يا انتقادات و) اكسترني( كارورزي

 دانشكده آموزش توسعه دفتر شد. كارشناسان بررسي كارورزي روز

 موارد اين ساخته،محقق هايليستچك بر اساس حضوري صورت به

 هيدپاسخ به تمايل كه دادند. دانشجوياني قرار ارزيابي مورد ماه هر را

 علت هر به كه افرادي و كردند شركت مطالعه در داشتند، هاليستچك

 شدند. درباره حذف مطالعه از سنجي نداشتند،نظر در شركت به تمايلي

 توسط هافرم شد. رواييداده الزم اطمينان نيز آنها هويت نشدن افشا

 اوليه مطالعه يك از پس پايايي و =8/0r با پزشكي آموزش نظرانصاحب

 نيمه شد. مصاحبه مشخص 7/0 باالي كرونباخ آلفاي از استفاده با

 ساير و آموزشي برنامه اجراي در خصوص  دانشجويان با نيز ساختارمند

 سال تا 94 سال از( متوالي سال چهار نتايج و شد انجام مرتبط، موارد

  .گرديد بنديجمع) 97
 را نظارت اجراي و درسي برنامه بازنگري دانشجويان تمامي :هايافته
 ضروري را دانشجويان و اساتيد در انگيزه ايجاد و دانش ارتقاء  جهت

 ارزيابي در) ٪92( آنها از نفر 707 تعداد نفر، 768 كل تعداد دانستند. از

 نحوه همچنين و هارزيدنت و اساتيد آموزش نحوه كردند. از شركت

 از ٪95 .داشت وجود رضايت بيماران و دانشجويان با آنها برخورد

 از آنها اما ،بودند راضي راند ساعت دو حدود برگزاري از دانشجويان

 آنها رضايت ميزان و نداشتند رضايت ماه در كشيك شش از بيش تعداد

 درماني صرفا هاكشيك از برخي بودند معتقد دانشجويان و بود ٪20 تنها

 هاكنفرانس برگزاري كه كردند بيان )٪89( دانشجويان از است. بسياري

 امتحان از رضايت شد. دربارهمي واقع مفيدتر هارزيدنت يا اساتيد توسط

 كه بود شده پيشنهاد و داشت وجود رضايت ٪78 ميزان به بخش پايان

 هفته طول در شده مطرح مباحث از هاييامتحان هفتگي صورت به

 رضايت نويسيپرونده آموزش نحوه شود. از برگزار كوئيز صورت به

 طوربه نيز دانشجويان بنديتقسيم نحوه). ٪98( داشت وجود زيادي
 ٪95 دانشجويان رضايت ميزان( شدانجام مي عدالت رعايت با و آلايده

 بيان بود. دانشجويان ٪93 دوره كل در اهداف به دستيابي . ميزان)بود

 فوق سطح در هاكلينيك در درمانگاهي آموزش نحوه كه كردند

  شود.  ارائه هااكسترن سطح در آموزش است بهتر و است تخصصي
 بخش آموزش بازنگري كه داد نشان نتايج :گيرينتيجه و بحث

 آموزشي اهداف زيادي حد تا است توانسته آن اجراي و پزشكيچشم

 يهاتوانمندي به را دانشجويان و دهد پوشش را عمومي پزشكي دوره
 ابيارزي همچنين و كاريكولوم بازنگري رسدمي نظر به .برساند الزم

 جدا به تواندميفراگيران  ديدگاه بررسي و آموزشي اهداف يهادوره

 .شود منجر ضروري غير اهداف از ضروري اهداف كردن

  
  

 هيأت اعضا و سوم و دوم سال ارانيدست آموزش يابيارز

 دانشگاه يدندانپزشك دوم و اول سال خدمت متعهد يعلم

 97-98 يليتحص سال در نيقزو يپزشك علوم
دانشگاه ع. پ.  - يگلدان ايبرد، نيدانشگاه ع. پ. قزو - زادهيفضل يعل
 - پوربهمن سيمهد، نيدانشگاه ع. پ. قزو - هايتفنگچ ميمر، نيقزو

 نيدانشگاه ع. پ. قزو - يديسف فاطمهي، بهشت ديدانشگاه ع. پ. شه

 ليعا آموزش سسهؤم هر سرمايه ترينمهم علمي، هيأت اعضاي مقدمه:

 هايزمينه در علمي هيأت اعضاي سازيتوانمند. شوندميمحسوب 

 وسيع اهداف و هارسالت گرددميسبب  رهبري و پژوهيدانش تدريس،

 دوره دستياري، دوره هكجاييآن يابد. از تحقق نيز آموزشي موسسه

 است الزم گرددميمحسوب  استادي هايوليتئمس قبول نظر از مهمي

 اين طي را الزم ايحرفه و پژوهشي آموزشي، توانمندهاي دستياران

 سنجي ازنظر با تا دارد سعي حاضر نمايند. پژوهش كسب مدت

   .يابد دست مهم به اين علمي هيأت اعضاي و دستياران
 تمامي و شد استفاده سرشماري روش از مطالعه در اين اجرا: روش

 علمي هيأت اعضا همچنين دندانپزشكي و سوم و دوم سال دستياران

 قزوين پزشكي علوم دانشگاه دندانپزشكي دوم و اول سال خدمت متعهد

 يك حاضر پژوهش .گرفتند قرار مطالعه مورد 97-98 تحصيلي سال در
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 مختلف معيارهاي بر اساس مطالعه اين است. پرسشنامه توصيفي مطالعه

 راهنما استاد نظر زير تخصصي، آموزش از منديرضايت سنجش

 محترم اعضاي از نفر 5 توسط پرسشنامه است. روايي گرديده طراحي

 نيز آن اعتبار و شد تأييد قزوين پزشكي علوم دانشگاه علمي هيأت

 قرار بررسي مورد) 0,8( كرونباخ آلفاي آزمون با آمار متخصص توسط

 دستياران، از آگاهانه رضايت دريافت ضمن شخصاً گرفت. پژوهشگر

 نظراتكرد.  آوريجمع را دستياران توسط شده تكميل پرسشنامه

 قالب در تخصصي آموزش از منديرضايت ميزان مورد در دستياران

 خيلي تا 5نمره  معادل زياد خيلي از( ايدرجه 5 ليكرت طيف انتخاب

 ،هاداده كمي تحليل و تجزيه شد. جهت گرفته در نظر )1معادل نمره  كم
گرفت.  قرار استفاده مورد دستياران توسط شده تكميل يهاپرسشنامه

   .شدند تحليل و تجزيه SPSS21 افزارنرم بوسيله هاداده
 در اتيداس و دستياران ديدگاه به توجه با حاضر مطالعه نتايج :هايافته

 علمي هيأتهاي نقش با مرتبط يهامهارت بر تسلط ميزان با ارتباط

 يستدر مهارت اساتيد ٪70 داد، حدود نشان نقش الگوهاي عنوانبه

 كردند، ارزيابي زياد خيلي و زياد حد در نقش الگوي عنوانبه را خود

 يشبنمودند.  ارزيابي متوسط را مهارت اين دستياران از نيمي حدود اما

 "زياد" علمي هيأت عضو عنوانبه را خود فردي مهارت اساتيد ٪70 از
 يزانم دستياران ٪40 و اساتيد از نيمي حدود. دانستندمي "زياد يليخ"و 

 زياد خيلي و زياد را كالس در آموزشي كمك وسايل از مناسب استفاده

 رحط با آشنايي ميزان دستياران و از اساتيد نيمي نمودند. حدود اعالم

 سوم يك كردند. حدود ارزيابي زياد خيلي و زياد را دوره طرح و درس

 براي مناسب تدريس يهاروش با آشنايي ميزان دستياران و اساتيد

 لعهمطا نتايج ايندانستند. زياد مي و زياد خيلي را اهداف به دستيابي

 با كه نمودند بيان ٪85 پژوهش، حيطه در علمي هيأت اعضاء داد، نشان

 از هيچكدام دارند، آشنايي زياد و زياد خيلي نويسيپروپوزال مهارت

 زياد خيلي يسينوپروپوزال مهارت با را خود آشنايي ميزان دستياران

 عهتوس حيطه در داد نشان حاضر ي مطالعههايافتهننمودند.  ارزيابي

 جديد مقاالت كه كردند بيان اساتيد ٪64 و دستياران ٪66 حدود فردي

 استاد يك عنوانبه نمودند، بيان اساتيد ٪85. خوانندرا مي خود رشته

 ناآش دندانپزشكي ايحرفه اخالق اصول با را دانشجويان هستند قادر

 اصول با را اندانشجوي توانندميبودند  معتقد دستياران ٪46 فقط اما كنند

  كنند.  آشنا دندانپزشكي ايحرفه اخالق
 يأته اعضاء دستياران و آموزش كيفيت ارزشيابي :گيرينتيجه و بحث

 اطالعات ،سازانآينده عنوانبه جديد اساتيد و دستياران ديد از علمي

 ،علمي هيأت اعضاي ضعف و سودمند نقاط مورد در سودمندي
 اعضاي آموزشي نيازهاي ،علمي هيأت اعضاي يهامهارتي محدوده

 اعضاي توسط عالي آموزش نظام هايهدف اجراي ميزان ،علمي هيأت

 قرار بخش اين گيرانتصميم و ريزانبرنامه اختيار در را علمي هيأت

  .دهدمي
  آموزشي يهامهارت ،علمي هيأت ،دستياران ،ارزشيابي كليدي: كلمات

  
  

 انيدانشجو دگاهيد از استاد سيتدر يهامهارت يابيارز

 ييماما و يپرستار

 - يسپاه يهست، دانشگاه ع. پ. كرمانشاه - يسپاه دايو

دانشگاه ع. پ.  - يخشا احمد، يبهشت ديدانشگاه ع. پ. شه
 كرمانشاه

 و معتبر روشي اساتيد، تدريس عملكرد از دانشجويان ارزشيابي مقدمه:
 اعضاي تدريسارتقاء  در كه است روايي داراي و بعدي چند ثبات، با

. است پايين نسبتاً هايهزينه و اجرا سهولت داراي و مفيد علمي هيأت
 هب نسبت را پرستاري دانشجويان ديدگاه كه شديم آن بر راستا در اين

  دهيم.  قرار بررسي مورد اساتيد تدريس يهامهارت ارزشيابي
 دانشجويان مقطعي-توصيفي مطالعه در اين آماري جامعه اجرا: روش

 ايهپرسشنام اطالعات گرد آوري بودند. ابزار باال به دوم ترم پرستاري

 درسي، مطالب انتقال استاد، علمي تسلط و معلومات سؤاالت بر مشتمل

 بودن قديم يا جديد آموزشي، كمك وسايل كارگيريهب بيان، شيوه

 محتوايي روايي بود، استاد گفتن جزوه و درس اهميت بيان مطالب،

 عاتمطال مركز ارزشيابي كميته كارشناسان وسيلهبه الذكر فوق پرسشنامه

 ايآلف آزمون طريق از پرسشنامه پايايي و تعيين پزشكي آموزش توسعه و

 يادز خيلي" از ليكرت مقياس با آمد. پرسشنامه دستبه 80/0 كرونباخ

 تكميل از پس هاپرسشنامهبود.  شده امتيازبندي، پنج تا يك "كم خيلي تا

 يازن مورد اطالعاتشد.  SPSS16  افزارنرم وارد اطالعات و كدبندي

 يهاآزمون از استفاده با تحليلي، و توصيفي آمار يهاروش توسط
  د. گردي آناليز دوكاي و t-test، ANOVA اسميرنوف،-كولموگروف

 ٪1/51 .كردند تكميل را پرسشنامه دانشجويان از نفر 137 :هايافته

 در بقيه و كارشناسي مقطع در ٪7/92 پسر، مطالعه مورد دانشجويان

 آنها معدل بودند. ميانگين تحصيل به مشغول ارشد كارشناسي مقطع

 در تأثير بيشترين داشتند اعتقاد دانشجويان از ٪9/40 .بود 35/1±70/15

 ستا حالي در اين است، كالس در استاد گفتن جزوه استاد، ارزشيابي

 را استاد توسط جلسه هر ابتداي در درس اهميت بيان دانشجويان، كه
 يدگاهد دانستند. بين استاد از دانشجو ارزشيابي در تأثير ميزان كمترين

 باطارت استاد، تدريس يهامهارت ارزشيابي از پسر و دختر دانشجويان

 اهديدگ بين معناداري ارتباط ANOVA نيامد. آزمون دستبه معناداري

 شانن معدل ميانگين سطح با تدريس يهامهارت ارزشيابي از دانشجويان

  .=p)04/0( داد
 يهامهارت ارزيابي در مطالعه مورد دانشجويان :گيرينتيجه و بحث

 بيان را تأثير كمترين و استاد گفتن جزوه را تأثير بيشترين استاد، تدريس

 بر علمي تسلط و معلومات كردند، بيان جلسه هر در درس اهميت

 نحوه و بيان شيوه و درسي مطالب انتقال در تالش درسي، موضوع

 براي يكساني نسبتاً اهميت از استاد سوي از درس تنظيم و دهيسازمان

 سه اين كه يطوربه است، برخوردار اساتيد ارزشيابي در دانشجويان
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 استاد اينكه وجود با گاهاً و دهندميقرار  تأثير تحت را همديگر عامل

 مفاهيم انتقال و بيان قدرت در ولي دارد درسي موضوع بر علمي تسلط

 قرار تأثير تحت را دانشجويان ارزشيابي نهايت در كه است مشكل دچار

 را ارزيابي يهافرم توانميآمده  دستبه نتايج به توجه داد. با خواهد
 كرد.  تعديل

   
 

 ياخالق استدالل در فراشناخت سنجي ابزارروان و يطراح
 يپزشك گروه در

دانشگاه ع. پ.  - يوسفي رضايعل، بوشهردانشگاه ع. پ.  - يكمال فرحناز
 دانشگاه ع. پ. اصفهان - يماني كوين، اصفهان

 اعثب پزشكي در اخالق، به توجه قابل افزايش اخير يهاسال در مقدمه:

 يهابرنامه به اخالقي استدالل و پزشكي اخالق يهادوره گرديده
 ندفراي ارزيابي توانايي بايستي مدرسين بنابراين .شود اضافه آموزشي

 كردن، رفك مثل اكتسابي قابل يهامهارت بر تمركز با را اخالقي استدالل

اشند. ب داشته دانشجويان در آزادانه گيريتصميم و نقادي مسئله، حل
 يهاتوانمندي اخالقي استدالل ارزيابي و آموزش در رايج يهاشيوه
 رفتارهاي تواندميموجود ن ابزارهاي و نكرده گيرياندازه را افراد واقعي

از  تفادهاس اما نمايد بينيپيش پزشكي ازجمله ايحوزه هر در را اخالقي
 و اهداف با را پزشكي اخالق آموزش يادگيري تواندمي ابزار اين
 و طراحي جهت حاضر مطالعه سازد. لذا همراه تريمشخص هايگام
 پزشكي گروه در اخالقي استدالل در فراشناخت نجي ابزارسروان

 آموزش كفايت زمينه در را آموزشي مديران تا است گرديده طراحي

 و درماني خدمات بهتر ارائه موجب و نموده راهنمايي اخالقي استدالل
  گردد.  بيماران سالمت تأمين
 يلتشك ابزار طراحي و گويه توليد مرحله دو از مطالعه اين اجرا: روش

 روش با كيفي روش به ايمطالعه هاگويه توليد مرحله است. در شده

 داساتي از نفر 17 پژوهش گرفت. جامعه انجام قراردادي محتواي تحليل
دند. بو بوشهر و اصفهان پزشكي علوم يهادانشگاه باليني دانشجويان و

 آنجا زا و گرفت صورت هدف بر مبتني رويكردصورت به گيرينمونه

 وعموض مورد در اطالعات از غني افراد با مصاحبه انجام پي در محقق كه

 و تخصص با افراد از شد سعي بود متفاوت تجارب كسب و تحقيق
 انجام با نجي ابزارسروان دوم مرحله شود. در استفاده مختلف تجارب

 گرفت. براي صورت پايايي و سازه و روايي محتوايي صوري، روايي

 پزشكي گروه دانشجوي 553 روي بر مقطعي مطالعه سازه روايي انجام

  شد. انجام
 با كه شد استخراج گويه 135 تعداد مطالعه اين اول مرحله در :هايافته

 تحليل مرحله وارد گويه 111 تعداد محتوايي و صوري روايي انجام

 مقدار اب عامل ده در گويه 74 با را ابزاري آناليز شد. اين اكتشافي عاملي

 و 0,75 كورونباخ آلفاي نمود. ميزان تبيين كل واريانس درصد 783/46
  آمد.  دستبه 808/0 ايخوشه درون هبستگي ضريب

 و ويهگ 74 با اخالقي استدالل در فراشناخت ابزار :گيرينتيجه و بحث
 داللاست در دانشجويان توانمندي ارزيابي در قبول قابل پايايي و روايي

 . باشدمي استفاده قابل گيري ياد اهداف تنظيم و اخالقي

 
  
  

  

 درسي ريزيبرنامه
  
   
 

 در پيمنتورش يآموزش يهادوره ياثربخش يبررس

 كرك مدل بر اساس يپزشك ارانيدست ينيبال تيصالح

 كيپاتر
. پ. دانشگاه ع - يمختارپور قهيصد، رازيش. پ. دانشگاه ع - يكمال ميمر
 رازيش. پ. دانشگاه ع - يئينب سايپر، اتيح اصغر يعل، رازيش

 ردكارب پزشكي آموزش نهايي هدف عنوانبه باليني صالحيت مقدمه:

 گرفتن در نظر با ارتباطي و عملي يهامهارت دانش، تلفيق اصولي

 پيچيده مفهوم . ايناست باليني يهامحيط در هاارزش و عواطف

 بالين يهاحيطه در خصوصبه آموزش سيستم نهايي بازده عنوانبه

 هاپژوهش برخي نتايج باليني صالحيت اهميت رغمعلي .است

 توسط شده كسب باليني صالحيت كه است واقعيت نايبيانگر

 و هامهارت آنان و دارد فاصله مطلوب وضعيت با پزشكي دانشجويان
 از يكي .كنندنمي كسب خود آموزش پايان در را الزم يهاتوانايي

 ينيبال مطلوب عملكرد به شدن نائل آن در كه آموزشي نوين يهاسيستم

 توجه مورد اخير يهاسال در كه باشدمي منتورشيپ روش است، مدنظر

  . است گرفته قرار شيراز پزشكي علوم دانشگاه
 كه باشدمي تحليلي -توصيفي و مقطعي نوع از مطالعه اين اجرا: روش

 را پژوهش در اين آماري جامعه. شدخواهد انجام پيماشي صورتبه
. باشدمي منتورشيپ آموزشي يهادوره در كنندهشركت دستياران كليه
 آماري، محترم مشاور نظر و جامعه محدوديت علت به نيز آماري نمونه

در . باشدمي مندعالقه كنندگانشركت تمامي در سرشماري صورت به
 نظورم به اول پرسشنامه. شودمي استفاده پرسشنامه دو از پژوهش اين

 و باشدمي شدهارزبرگ يهادوره به نسبت دستياران واكنش ارزيابي
 تؤاالس بخش دو در ساختهمحقق صورت به پرسشنامه ناي همچنين

 بررسي جهت نيز دوم پرسشنامه. است اصلي تسؤاال و دموگرافيك

 . ايناست DREEM استاندارد پرسشنامه كارگاهي آموزش كيفيت

 بررسي به كه است سؤال 11 شامل شده بومي حالت در پرسشنامه

 سطح بررسي براي همچنين. ردازدپمي آموزشي محيط و آموزش كيفيت

 و شد خواهد استفاده ساختهمحقق پرسشنامه يك از دستياران يادگيري
  .گرفت خواهد قرار تحليل مورد آزمونپس و آزمونپيش صورت به

 SPSS22 افزارنرم وارد دستياران توسط شده تكميل از پس هاپرسشنامه
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 تحليل و تجزيه مورد تحليلي و توصيفي آمارهاي طريق از و شد خواهد

 .گرفت خواهد قرار

 ورهد در اين جديدالورود پزشكي دستياران از نفر 78 تعداد :هايافته

فر ن 36و  )٪53,8نفر زن ( 42  تعداد از اين كه داشتند حضور آموزشي
) سال 27-32( سني رده در كنندگانشركت اكثر) بودند. ٪46,2مرد (

 رد) ٪11,3( باقي و سال 32 از باالتر سني رده ر) د25,3٪( ،)63,4٪(
 شد گفته نيز قبل بخش در كه طورهمان. بودند سال 27 زير سني رده

 شبخ دو در سؤال  30 شامل ايپرسشنامه آموزشي، دوره شروع از قبل
 تياراندس ناي اختيار در PreTest عنوانبه اصلي و موگرافيكد تسؤاال

 بين در  PostTest عنوانبه نيز دوره پايان در پرسشنامه . اينگرفت قرار

 يادگيري ميزان سنجش هدف و گرديد توزيع كنندگانشركت همين

 صالحيت رد آن تأثير و آن ابعاد و منتورشيپ مفهوم از كنندگانشركت

 زا بعد و قبل مستقلتي آزمون ايمقايسه نتايج كه بود پزشكان باليني
 ،ريزيبرنامه ابعاد در دستياران نمرات كه داد نشان آموزشي مداخله
 كل نمره و رهبري ،ايحرفه توسعه بحراني، مراقبت فردي، بين ارتباط

. است داشته )P&lt؛0,05( سطح در معناداري تفاوت باليني صالحيت
 منتورشيپ آموزشي مداخله گيريكارهب كه داد نشان مطالعه نتايج اين

 فردي، بين ارتباط ،ريزيبرنامه يهامهارت معنادار بهبود به منجر

 باليني صالحيت كل نمره و رهبري ،ايحرفه توسعه بحراني، مراقبت

 و حيدري يهايافته با نتايج . ايناستشده كنندهشركت دستياران
 كه جانآ از و دارد مطابقت نيز همكاران و آباديحسين و همكاران

 مشابه حاضر گرفته صورت مطالعه با مذكور يهاپژوهش يهامحيط

 زمينه دتوانمي آموزشي شيوه از اين استفاده رسدمي نظرهب است، بوده

 طالعهم نتايج اين كه همچنان را پزشكي دستياران باليني صالحيت ارتقاء 

 املك رضايت از حاكي مطالعه نتايج اين همچنين .نمايد فراهم داد، نشان

 آموزشي دوره برگزاري به نسبت كنندگانشركت باالي بسيار و

 همكاران و آباديحسين مطالعه نتايج با هايافته اين كه بود منتورشيپ

 روش از كه نيز همكاران و ادهزآصف مطالعه در. باشدمي ناهمسو

 طرح ينااجراي  از منديرضايت ميزان بودند؛ نموده استفاده منتورشيپ

  . بود باال
 آموزش حاضر، مطالعه يهايافته به باتوجه بنابراين :گيرينتيجهبحث و 

 شياثربخ در دتوانمي جديدالورود دستياران به منتورشيپ مفاهيم

 توجه اب پايان در كه باشد مؤثر باليني محيط در دستياران باليني صالحيت

 پزشكي ندستيارا كه ييهاروش از استفاده رسدمينظر هب نتايج به اين

در  مثبتي نتايج دتوانمي نمايد، درگير آموزش فرايند در را جديدالورود
 دوره از آنها منديرضايت باليني، آموزش كيفيت ارتقاء خصوص

 بيشتر اثربخشي و دهد افزايش را باليني محيط در يادگيري و آموزشي

 شدبا داشته دنبال به را درماني يهامحيط در دستياران باليني صالحيت

 آموزش مراكز بين بيشتر همكاري و مشاركت زمينه همچنين و

 فراهم سازماني سطح در را درمانگاهي و باليني آموزش و دانشگاهي

 .نمايد

  

 يعفون بخش كولوميكور يبوم يآموزش يازهاين يبررس
 مارانيب بر تأكيد با رجنديب يپزشك علوم دانشگاه در

  يآموزش يهابيمارستان اورژانس بخش به كننده مراجعه
 رجنديب. پ. دانشگاه ع - آذركار زهره، رجنديب. پ. دانشگاه ع - يزارع آفاق

 لهمسئ كشور، پزشكي علوم يهادانشگاه مهم هايرسالت از يكي مقدمه:

 از يكي. است بحراني شرايط در كار براي كارآمد پزشكاني تربيت

 د،گيرمي قرار خاص تأكيد مورد پزشكي آموزش در كه موضوعاتي

 دليل همين به. است منطقه هر بومي نيازهاي بر اساس آموزش مسئله

 كردن بومي .دگيرمي قرار تأكيد مورد درسي يهابرنامه بازنگري مسئله

 از و آموزش كيفيت بهبود به منجر طرف يك از آموزشي يهابرنامه

 انجام براي. دش خواهد درماني خدمات ارائه بهبود به منجر طرفي

 زا بيمارستان، هر قلب عنوانبه اورژانس بخش آموزشي، نيازسنجي
 باالي تعداد بخش در اين. است برخوردار ايويژه اهميت و حساسيت

 يرغ يا فوري رسيدگي نيازمند كه اورژانسي و متنوع مشكالت با بيماران

 رد مهم ابعاد از يكي هكجاييآن از. كنندمي مراجعه هستند، فوري
 ناي ،باشدمي دانشجو توسط مشاهده مورد بيمار تعداد باليني آموزشي
 بخش به كنندهمراجعه بيماران تنوع و تعداد بررسي هدف به مطالعه

  .است شده انجام اند،شده ارجاع عفوني بخش به كه اورژانس
 به. تگرف انجام نگر گذشته مقطعي صورت به مطالعه، نيا اجرا: روش

 الكترونيك يهاپرونده اورژانس، به ندهكنمراجعه بيماران بررسي منظور

 95 مهر از سال يك طي در اورژانس بخش به كنندهمراجعه بيماران كليه

 زني و بيماران اصلي شكايت آن در و گرفت قرار بررسي مورد 96 مهر تا
 در انتقال و ترخيص آمار شده، ارجاع سرويس آنان، پزشكي تشخيص

. گرديد تحليل تنوع و تعداد نظر از نهايت در و استخراج اورژانس بخش
 در مارانبي تنوع. گرديد استفاده 2018 اكسل افزارنرم از تحليل براي

 .گرديد مقايسه كوريكولوم در شده ذكر باليني موارد با نهايت

 بخش به كه اورژانس بخش به كننده مراجعه بيماران ترينشايع :هايافته

 گاستروآنتريت سمي، سپتي پنوموني، از عبارتند ،اندشده ارجاع عفوني

 عالوه. است ويروسي يهاعفونت نيز و ادراري يهاعفونت كوليت، و

 بخش به اورژانس از نيز زير يهاتشخيص با بيماراني فوق، موارد بر

 ريه، ساركوئيدوز باكتريال، مننژيت ،HIVدند: بو شده ارجاع عفوني

 A، Herpesviral هپاتيت قلبي، روماتوئيد بيماري استرپتوكوكي، عفونت

gingivostomatitis and pharyngotonsillitis، ،كليه، كيست انسفاليت 

 سپسيس آگرانولوسيتوز، ،C هپاتيت بهجت، بيماري دكوبيتوس، اولسر

 ارجاع عفوني بيماران مقايسه نتايج همچنين .كروپ بيماري و باكتريال

 باكتريال هايعفونت داراي بيماران كه داد نشان اورژانس بخش از شده

 شوك سندرم وبا، تيفوئيد، اوتيت، استافيلوكوكي، و استرپتوكوكي

 ،HIV و دزاي مقاربتي، يهابيماري غذايي، حاد هايمسموميت سپتيك،
 هايتب سالمونلوز، بوتوليسم، گال، هيداتيك،كيست ماالريا،

 كوريكولوم در كه آندوكارديت و كزاز هپاتيت، دهنده،خونريزي
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 از است، شده آورده عفوني بخش آموزشي اهداف رديف در پزشكي،

. بودنشده داده پوشش اورژانس بخش به كنندهمراجعه بيماران سوي
 درصورت تنها طلبانه،فرصت صورت به آموزش بخش، در اين چون

 ديگري تعداد همچنين. شودمي انجام بخش در اين مربوط بيمار وجود

 اهداف جزء اند،شده ارجاع عفوني به اورژانس بخش از كه بيماران از

 موارد . اينباشندمين كوريكولوم در شده ذكر عفوني بخش آموزشي

 ژينژيواستئوميليت، ريه، ساركوئيدوز قلب،روماتوئيد بيماري: از عبارتند

 سگ، گرفتگي گاز برونشكتازي، كليه، كيست فشاري، زخم آنسفاليت،

 ريوي، آبسه كروپ، سندرم تيروئيديت، آگرانولوسيتوز، بهجت، سندرم

 يهابيماري تب، پيوژنيك، آرتريت اي،روده ويروسي هايعفونت
 مفصل، افيوژن عفوني، گاستريت عفوني، گاستريت لگن، التهابي

 سيستيت، كوله سينوزيت، آسپيراسيون، پنوموني آكتينومايكوزيس،

 گانگرن، نرم، نسج و پوست عفونت نفريت، آرتروز، افيوژن، پلورال

COPD، كوليت و گاستريت.  
 بومي آموزشي نيازهاي تعيين هدف با مطالعه ناي :گيرينتيجهبحث و 

 يهابيماري بار بر تأكيد با بيرجند پزشكي علوم دانشگاه در عفوني بخش
 با آن مقايسه و جنوبي خراسان استان آموزشي يهابيمارستان در شايع

. گرفت انجام 1395 سال مصوب عمومي پزشكي آموزش كوريكولوم
 نندهكمراجعه بيماران و آموزشي برنامه كه داد نشان مطالعات نتايج اين

 موارد از بسياري در بودند، شده ارجاع عفوني بخش به كه اورژانس به

 الينيب موارد از زيادي تعداد آن، بر عالوه. داشتند همپوشاني يكديگر با

 خيبر همچنين. بود نشده گنجانده آموزشي برنامه در كننده، مراجعه به

 به ال،سيك طول در اصال كوريكولوم، در شده ذكر باليني موارد از

 دانشگاه در كه دهندمي نشان نتايج . اينبودند نداشته مراجعه اورژانس

 از برخي در كه است آن نيازمند پزشكي برنامه بيرجند، پزشكي علوم

 ترمهم همچنين. بگيرند قرار بازنگري مورد عفوني، درس هايسرفصل

 آموزش به طلبانهفرصت حالت از بخش در اين آموزش كه است آن

  . شود تبديل مندنظام
  كليدي: كلمات

Patients referred to wards, cases referred to wards, Patients 
referring to the emergency. (In Persian and English).  

 
  
 

 موزشآ سازياستاندارد برنامه يابيارزش و اجرا ،يطراح

 سالمتي عرصه در يپزشك انيدانشجو يتوانمند بر يمبتن
. پ. دانشگاه ع - يممان مژگان، همدان. پ. دانشگاه ع - يفراهان فرهاد
 - يصالح محمد ريام، همدان. پ. دانشگاه ع - يعشرياثن فرزانه، همدان

 همدان. پ. دانشگاه ع - خانلرزاده الهام، همدان. پ. دانشگاه ع

 اهميت از پزشكي آموزش حوزه در شايستگي بر مبتني آموزش :مقدمه

 هايتوانايي و هاقابليت افزايش آن هدف و است برخوردار وسيعي

 ياري دهينآدر  ايحرفه نقش ارائه در را او بتواند تا است تهآموخدانش

 نشان پزشكي يهادانشكده در شده انجام مطالعات كهآن حال. رساند

 حتي و نيستند الزم هايشايستگي واجد پزشكي آموختگاندانش كه داده

 يهامهارت كسب. دهندمين نشان هم را انتظار مورد ايپايه هايقابليت
 استفاده ،دانشجويان براي دتوانمي ايحرفه نقش با متناسب و مختلف

 و سازد ميسر جامعه يهانياز به پاسخگويي در را جديد دانش از
 دانشي، و مهارت چنين از استفاده محور در بايد آموزشي يهاسازمان
 ارزشيابي و اجرا طراحي، هدف با مطالعه لذا اين .نمايند ريزيبرنامه
 انجام استاندارد موزشيآي عرصه در توانمندي بر مبتني موزشآ برنامه

  .شد
 سالنيم در كه است تجربينيمه  مطالعه يك،مطالعه نيا اجرا: روش 

 پزشكي كارورز دوره چهار روي بر پايلوت صورت به 98 سال اول

 پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشكده در )98 بانآ تا مرداد( اجتماعي

 شرح به گام 4 در مرحله هر و مرحله 3 در طرح .گرديد اجرا همدان

 از نيازسنجي: اول گام( برنامه طراحي: اول مرحله. شد انجام ذيل

 بهداشتي معاونت با آموزشي معاونت امهنتفاهم عقد: دوم گام؛ نفعانذي

 ؛سالمت خدمات جامع آموزشي مركز سازياستاندارد جهت دانشگاه
 عرصه در اجتماعي پزشكي كارورزان موزشآ يندافر طراحي: سوم گام

 با مشترك جلسه برگزاري: چهارم گام ؛جديد كوريكولوم بر اساس

 و برنامه توجيه جهت همدان شهرستان بهداشت مركز فني معاونت
 كلينيك ازياندراه: دوم مرحله )،پيگيري و هماهنگي مسئول تعيين

 مركز تعيين: اول گام( برنامهي اجرا و خانواده و اجتماعي پزشكي

: دوم گام ؛بيماران تنوع و تعداد بر اساس آموزشي استاندارد مناسب
 مانند يافزارنرم سازيآماده: سوم گام ؛نآ سازياستاندارد و مركز تجهيز

 سيب سامانه آموزشي كارگاه برگزاري ،)آزمايشي( سيب سامانه رمز

 دانشجويان اعزام و ابالغ صدور: چهارم گام ؛كارشناسان و اساتيد براي

 مرحله ،شده تعيين سالمت خدمات جامع مركز در فعاليت به آغاز جهت
 برنامه ارزشيابي ،آزمايشي اجراي دوره سه از پس برنامه ارزشيابي سوم:

 از دوم و اول يهاام(گ ابتدايي گام دو در پاتريك كريك هرم بر اساس

 فروردين از كارورزي دوره 4 كنترل گروه با و گرفت صورت گام چهار

 ميزان واكنش از منظور ،واكنش پايش :اول گام .شد مقايسه ماه تير تا

 ،درسي برنامه ،آموزش به نسبت كنندگانشركت احساس و العملعكس
 ،آموزش تجهيزات و مواد ،دوره محتواي عمق و ارزش ،درسي تكاليف
 اساس بر اين . باشدمي برنامه اجراي طي در وسايل و آموزشي كالس

 روز در و گرديد گنجانده بوك گال انتهاي در و طراحيسنجي نظر فرم

 نظر همچنين و شد آوريجمع نام بدونسنجي نظر يهابرگه آزمون

 جلسات برگزاري طي گروه كارشناسان و اجتماعي پزشكي متخصصين

 ،)دانش( يادگيري پايش: دوم گام. شد آوري گرد متمركز گروهي بحث
 و نگرش ،دانش سنجش و فراگيري ميزان تعيين گام از اين منظور
 طرح انجام و اسكي زمونآ ،سناريو ،نظري زمونآ طي فراگيران مهارت

 رفتار، پايش: سوم گام. باشدمي موزشيآ دوره طي از پس پژوهشي

 كنندگانشركت در كه است تغييراتي ميزان و چگونگي رفتار از منظور
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 از منظور ،نتايج پايش: چهارم گام .شودمي حاصل دوره طي از پس

  .باشدمي درازمدت اهداف تحقق ميزان نتايج
 قايسهم و) 34( مداخله گروه دو در اجتماعي پزشكي كارورز 63 :هايافته

 در دانشجويان از مدهآ عمل به ارزيابي در. شدند وارد مطالعه به )29(

 در دانشجويان نمره ميانگين مهارت و نگرش دانش، مختلف يهاحيطه

 ءارتقا جديد آموزشي جديد روش در 17,65به  10,75 از مهارتي حيطه
 به 13,9 از دانشجويان نمرات ميانگين باليني دانش حيطه در. يافت
 نمرات نگرش و مهارت سنجش حيطه در. يافت افزايش 14,5

) P value=001/0( بود بيشتر يدارمعني طوربه مداخله گروه دانشجويان
 بهسنجي نظر در. نبود گيرچشم ماريآ نظر از دانشيي حيطه تفاوت اما

 رنامهب اجراي از رضايت ميزان مورد در اساتيد و دانشجويان از مدهآ عمل
 درصد 60 از منديرضايت سطح عرصه در توانمندي بر مبتني اموزش

  .داشت افزايش درصد 90 به
 بر مبتني آموزش كه دادنشان مطالعه نتايج :گيرينتيجهبحث و 

 آموزش براي عرصه در يآموزش مركز يك سازياستاندارد و توانمندي
 يهاتوانمندي كسب افزايش در اول سطح در بيماران مديريت

 شاياني كمك نگرشي و مهارتيي حيطه در خصوصا دانشجويان

  .نمايدمي
 

 يپرستار يكارشناس يآموزش برنامه يقيتطب سهيمقا
 نيچ خلق يجمهور با ايران ياسالم يجمهور

. دانشگاه ع - ياالسالم حجه نيميس، همدان. پ. دانشگاه ع - يامنيپ روزهيف
دانشگاه  - يچراغ فاطمه، همدان. پ. دانشگاه ع - برزو درضايس، همدان. پ
 همدان. پ. ع

 سالمت ترويج و حفظ بر را خود هدف هاملت جهان، سراسر در مقدمه:

 اساسي نياز يك مددجو از مراقبت آموزش. اندداده قرار شهروندان
 ستون" عنوانبه خود جايگاه در جوامع همه پرستاران كه باشدمي

 كشورهاي در درمان و بهداشت اصلي خدمات اصلي نيروي و  "فقرات

 يهاحمايت در گسترده يهاتفاوت رغمعلي و باشندمي مختلف
 شدر به رو درك ناي ابتدايي، آموزش يهاسيستم و مادي منابع سياسي،

 مراقبت كيفيت و دسترسي با پرستاري آموزش سطح كه دارد وجود

 ينب مستقيم رابطه بارها و بارها مختلف تحقيقات. دارد نزديكي ارتباط

 رسالت. اندداده نشان را بيماري بهتر نتايج و عالي آموزش استانداردهاي

 و آموزش سطح ارتقاء پرستاري آموزش مراكز و هادانشكده اصلي
 العاتمط امروزه. باشدمي تحصيل دوران طي در يادگيرندگان يادگيري

 جهت آموزشي نظام يهاشباهت و هاتفاوت بررسي به دليل تطبيقي

 تحقيقاتي يهاشيوه بهترين از يكي عنوانبه ضعف و قوت نقاط كشف

 . اينباشدمي پژوهشگران توجه مورد ريزيبرنامه و آموزشي امور در

 جمهوري پرستاري كارشناسي آموزشي برنامه مقايسه هدف با مطالعه

  . است شده انجام چين خلق جمهوري با ايران اسالمي

 مقايسه براي ،1398 سال در تطبيقي-توصيفي مطالعه ناي اجرا: روش

 با ايران اسالمي جمهوري پرستاري كارشناسي آموزشي برنامه ساختار

 يهاكليدواژه با نترنتياي جستجوي. استشده انجام چين خلق جمهوري
 و درسي برنامه كوريكولوم، پرستاري، آموزش پرستار، پرستاري،"

. گرفت انجام انگليسي و فارسي يهاپايگاه در 2018 سال تا "كارشناسي
 مقايسه و همجواري ،تفسير توصيف، مرحله چهار در بردي مدل از

 رشته فلسفه تاريخچه، شامل بررسي مورد موارد. است شده استفاده

 ،التحصيالنفارغ نقش اهداف، دورنما، رسالت، پرستاري، كارشناسي
 دوره، ساختار و مشخصات دانشجو، پذيرش نحوه و شرايط

 پيشرفت برنامه، ارزشيابي نحوه آموزشي، برنامه اجراي يهااستراتژي

 دو ناي يهادانشكده انتخاب دليل. باشدمي تحصيلي سطوح تحصيلي،

 ركشو دو بين همكاري و ءارتقا بهبود، زمينه در دو هر يهاتالش كشور،
   .باشدمي

 جهاني رب مبتني فلسفه چين يهادانشگاه توجه قابل نكات از :هايافته

 قسمت در. است جامعه بهداشت پرستاري به توجه و ارتباط شدن،

 هشد تأكيد پرستاري رهبران تربيت و پرستاري نيروي خالقيت بر اهداف
 يهارده. باشدمي ارزشمند دروس در چين سنتي طب به توجه. است

 ساله 5 تا 4 پرستاري كارشناسي دوره. دارد وجود RN پرستاري مختلف

 و تحصيلي اولنيمه  در مشترك صورت به پزشكي پايه دروس كه
 دانشجويان آخر ساليك و دومنيمه  در پرستاري تخصصي دروس

 در توجه قابل نكات .يابندمي حضور بالين نترشيپايصورت به

 اسالمي غني فلسفه پايه بر: شامل اين موارد است ايران كوريكولوم

 دروس و شوندمي تدريس پرستاري گروه اساتيد توسط دروس ،است

. شوديم آغاز بيمارستان و بالين در تحصيلي دوم سالنيم از كارآموزي
 -وزشيآم و حمايتي– مراقبتي قسمت دو بر التحصيالنفارغ نقش

 نامهبر در شده ذكر اجرايي يهااستراتژي. باشدمي مشاوره -پژوهشي

 بسيار ايران در تحصيلي پيشرفت و برنامه ارزشيابي نحوه آموزشي،

 صورت به دانشجو پذيرش كشور دو هر در همچنين. باشدمي متنوع

  . باشدمي مصاحبه بدون و ملي آزمون در قبولي بر اساس متمركز،
 RN پرستاري مختلف يهارده چين، كشور در :گيرينتيجهبحث و 

 و صيلتح طوالني دوره. باشدمي پرستاري شدن ايحرفه براي مانعي
 رد حضور همچنين. باشدمي آن معايب از بالين در ديرهنگام حضور
 آموزشارتقاء  در و كندمي رفع را درماني مراكز نياز فقط نترشيپاي دوره

 شناسيكار برنامه در شده ذكر نكات به توجه با. ندارد يتأثير دانشجويان

 ولومكوريك در كه شودمي پيشنهاد شده ذكر يهاچالش و كشور دو هر
 ءارتقا منظور به. گردد توجه تلفيقي و سنتي طب پرستاري به ايران

 ورودي يهاآزمون بر عالوه دانشجو، پذيرش جهت پرستاري، آموزش

 شدن دسالمن به توجه با. گردد ريزيبرنامه نيز مصاحبه كتبي متمركز

 جوياندانش پذيرش افزايش آن بالطبع و پرستاران به نياز افزايش و جامعه

   .نمود توجه نيز پرستاري آموزش كيفيت به بايد پرستاري
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 پرستاري، كوريكولوم پرستاري، كارشناسي تطبيقي، كليدي: كلمات

  چين چين، خلق جمهوري ،ايران ،ايران اسالمي جمهوري بردي، الگوي

  
  
  
  

 يپرستار كيانفورمات يدرس برنامه يطراح
. دانشگاه ع - ياله نينسر، اصفهان. پ. دانشگاه ع - يبچار سليسن مايش
 دانشكده - بان ميمر، ايران .پ. دانشگاه ع - زادهيلنگر يمصطف، اهواز. پ

 - افرا ارغوان، آبادان. پ. ع دانشكده - يموسو ساجده، آبادان. پ. ع

 آبادان. پ. ع دانشكده

 سرعت با عالي آموزش نظام از بخشي عنوانبه پرستاري آموزش مقدمه:

 تخصصي عنوانبه پرستاري انفورماتيك. است گسترش حال در زيادي

 هب را پرستاري و رايانه اطالعات، شناختي، علوم كه شودمي تعريف
 از حمايت راستاي در دانش و اطالعات داده، مبادله و مديريت منظور

 با پرستاري مديريت و دانش توسعه پژوهش، آموزش، پرستاري، كار

 هايساختار گيريكاربه طريق از را پشتيباني ناي و نموده تلفيق يكديگر

. ازدسمي محقق اطالعات فناوري و اطالعاتي پردازشگرهاي اطالعاتي،
 انفورماتيك رشته توسعه ابتداي در ايران كشور اينكهبه  توجه با

 هدف. رسدمي نظر به ضروري رشته ناي ازياندراه دارد، قرار پرستاري

 انفورماتيك ارشد كارشناسي درسي برنامه طراحي پژوهش از اين

  . است ايران در پرستاري
 بخش دو در كه است تركيبي مطالعه يك حاضر پژوهش اجرا: روش

 بخش در. شد انجام ايران خبرگان از سنجيرنظ و جهاني تجارب بررسي

 درسي برنامه با مرتبط مدارك و اسناد ،بردي مدل طبق جهاني تجارب

 مجري معتبر آموزشي مراكز و هادانشگاه و پرستاري انفورماتيك

 شامل منتخب كشورهاي در پرستاري انفورماتيك درسي يهابرنامه

 را پژوهش نمونه. شد بررسي تايوان و انگلستان امريكا، استراليا، كانادا،

 دكتراي مدرك با پزشكي انفورماتيك و پرستاري متخصصين از نفر 48

 گيرينمونه و دادند تشكيل ايران پزشكي علوم يهادانشگاه تخصصي

 اطالعات آوريجمع. شد انجام برفي گلوله و هدفمند صورت به
 جهت .گرفت انجام مرحله سه در دلفي روش از استفاده با همچنين
 از پرستاري انفورماتيك ارشد كارشناسي مقطع درسي برنامه طراحي

 يك دروس، سازينهايي جهت. گرديد استفاده ايرشته بين رويكرد

. شد تشكيل خبرگان از نفر 8 مشاركت با آنالين تخصصي پنل جلسه
 انفورماتيك رشته آموزشي دوره طراحي ،نظرانصاحب از ٪81 :هايافته

 انفورماتيك با ارتباط در را خود ديدگاه و دانستند ضروري را پرستاري

 موجود دانش ايحرفه رشد ساززمينه را آن و كرده اعالم مثبت پرستاري

 اول مرحله در تميآ 30 با پرستاري انفورماتيك يهاصالحيت. دانستند

 6 با مراقبت يهازمينه در آموختگاندانش يهانقش. شد مشخص دلفي
 مرحله در اصلي وظيفه 5 با كدام هر مديريت و پژوهش آموزش، وظيفه،

 ناي درسي برنامه دلفي سوم مرحله در سپس. گرديد تعيين دلفي دوم

 دروس واحد 26 جبراني، دروس واحد 10صورت به تخصصي رشته

 يهاكارگاه و اختياري اختصاصي دروس واحد 13 اجباري، اختصاصي
 درسي برنامه تدوين به منجر پژوهش ناي يهايافته. شد مشخص الزامي

 برنامه ساختار بر اساس و گرديد پرستاري انفورماتيك ارشد كارشناسي

 فصل پنج در ايران پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت در درسي

  .شد طراحي
 الزم پرستاري، شدن تخصصي و گسترش به نظر :گيرينتيجهبحث و 

 توجه پرستاري انفورماتيك تخصصي رشته جاداي به نسبت كه است

 متخصصان توسط شده هئارا خدمات از گيريبهره با تا شود ويژه

 يهاحيطه در پرستاران توسط شده هئارا خدمات پرستاري، انفورماتيك
 يكانفورمات از هدف. يابد ءارتقا مديريتي و باليني پژوهشي، آموزشي،

 ءارتقا هاخانواده و جامعه فرد، سالمت و بهداشت كه است ناي پرستاري
 رشته وجود. شود سازيبهينه ارتباطات و اطالعات مديريت و يابد

 رين،تعلمي هئارا در پرستاران به دتوانمي پرستاري انفورماتيك

 گرفته در نظر دروس. كند كمك هامراقبتترين دقيق وترين كاربردي

 پرستاران كه است وظايفيدهنده پوشش درسي برنامه براي اين شده

 هاآن انجام براي بايد تحصيل از فراغت از پس و دهينآدر  انفورماتيك

 صورت به كه ييهانيازسنجي از حاصل نتايج كارگيري به. باشند توانا

 شودمي انجام كشورمان فعلي اساسي و اصلي يهانياز به توجه با و بومي

 بيتتر به منجر متخصص نيروهاي تربيت براي آتي يهاريزيبرنامه در

 اقتصادي، بهداشتي، منافع دتمدراز در كشبي كه شد خواهد پرستاراني

  . داشت خواهد دنبال به زيادي اجتماعي و فرهنگي
 عالي، آموزش درسي، برنامه پرستاري، انفورماتيك كليدي: كلمات

 دلفي تكنيك بردي، الگوي ،ايرشته بين رويكرد

   
 

 ياجتماع يپرستار يدرس برنامه يطراح
. پ. ع دانشكده - بان ميمر، اصفهان. پ. دانشگاه ع - يبچار سليسن مايش

. ع دانشكده - افرا ارغوان، آبادان. پ. ع دانشكده - يموسو ساجده، آبادان
 آبادان. پ

 سرعت با عالي آموزش نظام از بخشي عنوانبه پرستاري آموزش مقدمه:

 بودن جوان به توجه با ايران در. است جهان در گسترش حال در زيادي

 بر اساس دانشجو تعداد افزون روز كمي توسعه تكميلي، تحصيالت

 هدور جديد، يهارشته گسترش و علمي جهش كشور، كالن يهابرنامه
 رشته. كندمي ايفا كشور توسعه در حساسي نقش تكميلي تحصيالت

 آموختگاندانش كه است پرستاري رشته از ايشاخه اجتماعي پرستاري

 بتنيم عملكرد و سالمت با مرتبط علوم ساير با پرستاري علم تلفيق با آن

 را خود خدمات و دارند فعاليت جامعه مختلف يهاعرصه در شواهد بر
 ناي لياص رويكرد. كنندمي هئارا جامعه مردم به پيشگيري بر تكيه با

 برنامه طراحي مطالعه از اين هدف .است اجتماعي سالمت ءارتقا رشته

  . باشدمي ايران در اجتماعي پرستاري ارشد كارشناسي درسي
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 بخش دو در كه است تركيبي مطالعه يك حاضر پژوهش اجرا: روش

 بخش در. شد انجام ايران خبرگان از سنجيرنظ و جهاني تجارب بررسي

 درسي برنامه با مرتبط مدارك و اسناد ،بردي مدل طبق جهاني تجارب

 مجري معتبر آموزشي مراكز و هادانشگاه و اجتماعي پرستاري

 ا،كاناد شامل منتخب كشورهاي در اجتماعي پرستاري درسي يهابرنامه
 نفر 70 را پژوهش نمونه. شد بررسي تايوان و انگلستان امريكا، استراليا،

 مدرك با اجتماعي مددكاري و اجتماعي رفاه پرستاري، متخصصين از

 و دادند تشكيل ايران پزشكي علوم يهادانشگاه تخصصي دكتراي
 آوريعجم. شد انجام برفي گلوله و هدفمند صورت به گيرينمونه

 .گرفت انجام مرحله سه در دلفي روش از استفاده با همچنين اطالعات
 اجتماعي پرستاري ارشد كارشناسي مقطع درسي برنامه طراحي جهت

 يك دروس، سازينهايي جهت. گرديد استفاده ايرشته بين رويكرد از

  . شد تشكيل خبرگان از نفر 8 مشاركت با آنالين تخصصي پنل جلسه
 را اجتماعي پرستاري رشته آموزشي دوره طراحي خبرگان :هايافته

 جايگاه انتظار، مورد اصلي يهامهارت و هاتوانمندي. دانستند ضروري

 يهاحيطه در آموختگاندانش ايحرفه وظايف و هانقش شغلي،
 مشخص مديريتي و ايمشاوره پژوهشي، آموزشي، مراقبتي، پيشگيري،

 واحد 8صورت به تخصصي رشته ناي درسي برنامه همچنين. گرديد

 واحد 11 اجباري، اختصاصي دروس واحد 22 جبراني، يا كمبود دروس

 الزامي يهاكارگاه و نامهپايان واحد 4 اختياري، اختصاصي دروس

 درسي برنامه تدوين به منجر پژوهش ناي يهايافته. شدطراحي

 برنامه ساختار بر اساس و گرديد اجتماعي پرستاري ارشد كارشناسي

 فصل پنج در ايران پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت در درسي

  . شد طراحي
 انشد سطح ارتقاء شامل اجتماعي پرستاري اهداف :گيرينتيجهبحث و 

 در خصوص  اجتماعي ديده آسيب و آسيب معرض در افراد آگاهي و

 افراد سازيتوانمند ،خود موقعيت درك به كمك و اجتماعي مسائل

 شرايط در اجتماعي و فردي مسائل با مقابله جهت اجتماعي ديده آسيب

 رمنظو به مؤثر مداخله و موقع به تخصصي خدمات ئهارا طريق از بحراني
 كاهش جهت در تالش و بحران تشديد از جلوگيري و جرايم كاهش

 دتوانمي اجتماعي پرستاري گرايش. باشدمي بحران از ناشي صدمات
 پاسخگو و پذيرمسئوليت متعهد، كارآمد، آگاه، پرستاران تربيت سبب

 ارتقاء  موجب و كرده فعاليت جامعه مختلف يهاعرصه در كه شود

 زندگي كيفيت ءارتقا همچنين و جامعه خانواده، فرد، سالمت سطح

 يك سيسأت جهت شده طراحي درسي برنامه. شوند افراد اجتماعي

 بهداشت وزارت به ارشد كارشناسي دوره در پرستاري رشته از گرايش

  . شودمي پيشنهاد پزشكي آموزش و درمان
 دلفي، تكنيك درسي، برنامه ،اجتماعي پرستاري كليدي: كلمات

  ايرشته بين پرستاري،

  
  

 يرشته ياختصاص يهاواحد درس طرح ياجرا يابيارز
 زابل يپزشك علوم دانشگاه ،يشگاهيآزماعلوم

. پ. دانشگاه ع - يبز يعل، زابل. پ. دانشگاه ع - اول يسرگز نيالبن ام
 زابل

 هك است درسي ريزيبرنامه ساختار اصلي زيربناي درس طرح :مقدمه
 منظور به آموزشي نظام ضروري هايفعاليت ازجمله آن اجراي و تدوين

 بررسي هدف با مطالعه . اينباشدمي آموزش اثربخشي و كاراييارتقاء 

 يرشته اختصاصي هايواحد شده ارائه يهادرس طرح اجراي ميزان
  .شودمي انجام زابل پزشكي علوم دانشگاه در آزمايشگاهيعلوم
 رشته دانشجوي 230مقطعي-توصيفي مطالعه در اين اجرا: روش

 كارشناسي مقطع دو در زابل پزشكي علوم دانشگاه آزمايشگاهيعلوم

. دندش مطالعه وارد 98-97 تحصيلي دوم سالنيم در ناپيوسته و پيوسته
 يهارائ ازطريق يا و كالمي صورت به اختصاصي عنوان 18 درس طرح

 ايبر ليكرت، مقياس مبناي بر. قرارگرفت دانشجويان اختيار در اساليد

 ترتيببه تطابق بدون و كم متوسط، زياد، كامل، تطابق هايگزينه

 حيطه 8 در تطابق مجموع در. شد گرفته در نظر 1،2،3،4،5 امتيازات

 همحاسب ميانگين شامل دانشجو هر توسط تطابق كلي نمره و شد ارزيابي
 ،21-30 ،13-20 ،8-12بين امتيازات. شد گرفته در نظر تميآ 8 براي شده
 كامل و زياد، متوسط، كم، تطابق تطابق، بدون عنوانبه 40-36 ،35-31

 SPSS16 افزارنرم از استفاده با هاداده تحليل و تجزيه. شدندگرفتهدر نظر
  . گرفتانجام
 مقطع در دانشجو 189 آزمايشگاهي،علوم دانشجوي 230 بين از :هايافته

 مشغول ناپيوسته كارشناسي مقطع در دانشجو 41 و پيوسته كارشناسي

. بودند دختر نفر 142 و پسر نفر  88 بين، از اين. بودند تحصيل به
 صورت به درس 2 و بودند مربي درس 9 استاديار، درس 5 مدرسان

 درس 3 مجموع در. شدند ارائه استاديار يك و مربي يك توسط مشترك

. ودب 22,6±5,8سني گيننميا. شدند بررسي تئوري درس 13 و عملي
 كامل، تطابق كلي، طوربه. آمد دستبه 35,5±5,2 تطابق كلي ميانگين

 شاهدهم %1,7و  %14,8، %22,2، %61,3 فراواني با كم و متوسط زياد،

 وسايل آموزش، روش ،آموزشي محتوي( حيطه 8 درمجموع .شدند

 شروع بنديزمان ارزشيابي، تكاليف، دانشجو، با تعامل آموزشي، كمك

 تطابق مورد در. گرفتند قرار بررسي مورد) درس اتمام بنديزمان و

 نفر) گزينه 156( %67,8 درس، طرح با شده ارائه آموزشي محتواي

. كردند انتخاب را زياد تطابق ينهنفر) گز 50( %21,7 و كامل تطابق
 آموزشي، كمك وسايل از استفاده آموزش، روش مورد در همچنين

 بنديزمان ارزشيابي، نحوه شده،خواسته تكاليف دانشجو، با تعامل

نفر)،  139( %60,4 ترتيببه كالس دوره اتمام نهايتا و كالس، شروع
 137( %59,6نفر)،  131( %57نفر)،  136( %59,1نفر)،  140( 60,9%

 را كامل تطابقنفر) گزينه  150( %65,2نفر)،  167( %72,6نفر)، 
 خواسته تكاليف مورد در دانشجويان از %1,3 تنها. بودندكرده انتخاب

 اتمام دينبزمان مورد رد %1,7 و ارزشيابي نحوه مورد رد %2,2 شده،
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 از هيچكدام مورد در. نمودند انتخاب را تطابق بدون كالس دوره

 يافت اسكان محل و دانشجويان مقطع با معناداري ارتباط ت،سؤاال

 P&lt،( 9,65%؛0,001( آموزشي كمك وسايل از استفاده مورد در. نشد
 حيطه در و كرده انتخاب را كامل تطابق آقايان از %6,33 و هاخانم

 آقايان از %8,32 و هاخانماز  p= ،4,63%)02/0( شده خواسته تكاليف

 هورد اتمام بنديزمان حيطه در همچنين. كردند انتخاب را كامل تطابق
 را كامل تطابق آقاياناز  %32 هاخانم از p= ،66%)001/0( كالس
 از يكهر در معنادراي ارتباط درس نوع مورد در. نمودند گزارش

، =p)001/0( آموزش روش، =p)006/0( درسي محتوي يهاآيتم
 دانشجو با مل)، تعاP&lt؛0,001( آموزشي كمك وسايل از استفاده

)001/0(p=شده تهسخوا كاليف، ت )004/0(p=زشيابي، ار )003/0(p=، 
 )P&lt؛0,001( كالس اتمام زمانبندي ، و=p)001/0( شروع بنديمانز

) عملي يا تئوري( درس ارائه نوع بين معناداري ارتباط. گرديد مشاهده
 مشاهده مدرس مرتبه با معنادار ارتباط. نشد يافت درس طرح تطابق و

 شده ارائه دروس در %75كامل تطابق ميزانترين بيش كه يطوربه شد

  ).P&lt؛0,001( شد گزارش مربيان توسط
 مجموع در شده، محاسبه امتياز برمبناي درمجموع :گيرينتيجهبحث و 

 باال سطح در كالس برگزاري عملي شيوه و هادرس طرح بين تطابق

 نوع جنسيت، شامل تطابق در متاثر عوامل ينترمهم. شد مشاهده

  .بودند مدرس علمي مرتبه و درس،
 
  

 يآموزش اهداف با يعموم بهداشت يدرس برنامه انطباق
 خدماتدهنده ارائه سالمت نيمراقب تيترب يبرا الزم

 اول سطح سالمت
 - يماني كويند، يام اطهر، اصفهان. پ. دانشگاه ع - يفرتخون يمراد يپر

 اصفهان. پ. دانشگاه ع

 ،ايران شهري مناطق در خانواده پزشك طرح شدن اجرايي با مقدمه:
 ارائه خدمتي يهابسته قالب در يافته ادغام صورت به بهداشتي خدمات

 پيشه چند فرد اولين عنوانبه سالمت مراقب برنامه در اين ،شودمي

 همچنين. گرديد بينيپيش سالمت پايگاه در خدمتدهنده ارائه

 يهاحيطه در تحصيلي سابقه داراي كه كارشناساني /كاردان مقررگرديد
 بودند هابيماري با مبارزه و مامايي عمومي، بهداشت خانواده، بهداشت

 آموختگاندانش لذا اين. شوند انتخاب خانواده سالمت مراقب عنوانبه

 چندصورت به نقش يايفا براي را الزم يهاتوانمندي و اطالعات بايد

 و هامهارت علوم، از ايمجموعه به مجهز و نمايند كسب ايپيشه
 دانشجويان به كافي و مناسب هايآموزش ارائه بنابراين. باشند اعتقادات

 آنها به بايد كه است پزشكي آموزش ضروري و مهم مسائل از رشته ناي

 و هاتوانمندي تعيين زمينه در ايمطالعه اينكهبه  توجه با. شود توجه
 ناي، نيامد دستبه سالمت مراقب تربيت براي الزم آموزشي اهداف
 ارائه براي الزم آموزشي اهداف و هاتوانمندي تعيين هدف با مطالعه

 رشته درسي برنامه انطباق ميزان و شد انجام اول سطح سالمت خدمات

 تعيين اهداف با اين اصفهان پزشكي علوم دانشگاه در عمومي بهداشت

 بهداشت دانشكده به پيشنهاداتي درسي برنامه اصالح جهت در تا گرديد

  . گردد ارائه
 در كه است كيفي نوع از نيازسنجي مطالعه يك مطالعه ناي اجرا: روش

 عهجام. شد انجام مرحله دو در و اصفهان استان در 1397 سال اولنيمه 

 بهداشت مركز بهداشتي كارشناسان مطالعه اول مرحله در پژوهش

 و درمان و بهداشت يهاشبكه ستاد بهداشتي كارشناسان استان،
 جامع خدمات مراكز در شاغل عمومي بهداشت رشته كارشناسان

 وعن. بود سالمت مراقبين نماينده عنوانبه )سالمت مراقب( سالمت

 هاداده سيدنر اشباع به زمان تا گيرينمونه و بود هدفمند گيرينمونه

 جلسات يندر ا. بود متمركز گروه هاداده آوريجمع روش. يافت ادامه

 سني يهاگروه براي اول سطح مراقبت ارائه براي الزم يادگيري اهداف

 ستلي بر اساس يليستچك دوم مرحله انجام براي. شد تدوين متفاوت

 به متبوع وزارت از كه درسي برنامه. شدطراحي يادگيري اهداف

 عمومي بهداشت رشته دروس يهادوره طرح و بود شده ابالغ دانشكده

 دانشكده از دشمي اجرا و طراحي دانشكده ناي اساتيد توسط كه

 يادگيري اهداف از يك هر محقق توسط سپس. شدگرفته بهداشت

 يادگيري اهداف ليستچك با رشته ناي يهادوره طرح در موجود

 بهداشت رشته درسي برنامه در كه اهدافي مرحله در اين. شد مقايسه

 كيفي صورت به نتايج و گرديد مشخص شدنمي داده پوشش عمومي

  . شد توصيف
 آموزشي اهداف و هاسرفصل متمركز گروه بحث جلسات در :هايافته

 توسط اول سطح خدمات ارائه جهت سالمت مراقبين تربيت براي الزم

 8 قالب در بنديطبقه از پس اهداف ناي نهايت در و شد تدوين آنان
 بنديطبقه اي،دوره ارزيابي.1ز: ا عبارتند كه شد بنديتقسيم توانمندي

 ارتباطي، يهامهارت.3؛ درماني و پيشگيري اقدامات.2؛ ارجاع و

؛ اوليه هايكمك.5؛ مراقبت و پيگيري .4؛ سالمت آموزش و مشاوره
؛ مسيست بر مبتني عملكرد .7؛ سالمت بر مؤثر اجتماعي عوامل مديريت.6
 و اهداف مطابقت از پس دهيگزارش /گيريگزارش ثبت، .8

 كارشناسي رشته اجراي حال در درسي برنامه با شدهتدوين هايسرفصل

 در سرفصل . يازدهاصفهان پزشكي علوم دانشگاه در عمومي بهداشت

 بنديقهطب ارزيابي، يهاتوانمندي و اهداف. بود نشده وارد درسي برنامه

 براي الزم مراقبت و پيگيري و درماني و پيشگيري اقدامات ارجاع، و

 سال، 59 تا 30 سني گروه مراقبت و سال 29 تا 18 سني گروه مراقبت

 سيب، سامانه و دفاتر ،هافرم ثبت اوليه، يهاكمك مهارت آموزش

 جهت. دشمين ديده دهيگزارش و گيريگزارش گزارش، ساخت

 بنديطبقه ارزيابي، مهارت آموزش باالتر و سال 60 سني گروه مراقبت

 مديريت آموزش جهت و كودكان سني گروه مراقبت براي و ارجاع و

 از تعدادي سيستم بر مبتني عملكرد و سالمت بر مؤثر اجتماعي عوامل

  . شدنمي داده پوشش نيز آموزشي اهداف
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 وزشيآم اهداف كليه داد نشان تحقيق نتايج اين :گيرينتيجهبحث و 

 وظايف راستاي در و اول سطح سالمت خدمات بر اساس شده تدوين

 متسال مراقب عنوانبه عمومي بهداشت كارشناسان از انتظار مورد

 اهداف اين كه شودمين داده پوشش موجود درسي برنامه وسيلههب

 هداشتب رشته كارشناسي دوره درسي برنامه آموزشي نيازهاي عنوانبه

  .شد پيشنهاد بهداشت دانشكده به عمومي

 
 
 

 يهامهارت بر هيپا علوم دوره در يپزشك آموزش ياثربخش
 از ،ينترناي و ياستاجر دوره در يپزشك انيدانشجو ينيبال

 سمنان يپزشك علوم دانشگاه يپزشك انيدانشجو دگاهيد
 - يپازك نيرام، يامان نيحس ، سمنان. پ. دانشگاه ع - يتيهدا نيحسريام

 سمنان. پ. دانشگاه ع

 برنامه مرهون كشورها اجتماعي -اقتصادي توسعه امروزه مقدمه:

 انساني نيروي درست تربيت نيازمند خود كه است دانشگاهي نوسازي

 يفاا كليدي نقش آموزش، راه در اين و باشدمي دانشجو يعني متخصص،
 پزشكي، آموزش كشور، يك آموزشي يهابرنامه ميان در. كندمي

 تاهمي با بسيار رشته، ناي ماهيت به دليل و وسيع، پرهزينه، سنگين،
 عنوانبه اري،ذگتأثير لحاظ از مستمر ارزشيابي نيازمند نيز آموزش. است

 عنوانبه دانشجويان همچنين. باشدمي كيفيت بهبود شيوه مؤثرترين

 تعيين جهت نياز مورد اطالعات منبع بهترين آموزش، اصلي عناصر

 شده ارائه يهاآموزش كفايت بررسي و ندرومي شمار به آموزش كيفيت

 مقطع پزشكي دانشجويان ديدگاه از آموزشي اهداف به دستيابي جهت

 ؛رسدمي نظر به منطقي باليني آموزش بخش در كارآموزي و كارورزي
 منظور به شدهطراحي پرسشنامه از استفاده با تا شديم آن بر ما بنابراين

 پزشكي دانشجويان نظرات پايه، علوم دوره آموزش اثربخشي ارزشيابي

 اثربخش مورد در را سمنان پزشكي علوم دانشگاه كارورز و كارآموز

 .شويم جويا شاناي باليني ديد بر پايه علوم دوره آموزش دوره بودن
 حيطه 4 داراي سؤالي، 30 پرسشنامه 180 از روش در اين اجرا: روش

 و دهيسازمان آموزشي، و درسي محتواي اهداف، به دستيابي شامل
 كارورز و كارآموز دانشجويان جامعه و اساتيد ارزشيابي و ريزيبرنامه

 روش به گزينش با ،1398 سال مهر لغايت 1397 سال مهر بين پزشكي

 مقياس با عددي يهاپاسخ سؤال هر. كرديم استفاده شماري، تمام

 حالت به ارجاع براي ترتيببه 1،2،3،4،5 شامل اينمره 5 ليكرت

 نظرات. داشتبردر را عالي و خوب متوسط، ضعيف، نامطلوب،

 مورد در يجنتا. گرفت قرار آناليز مورد SPSS افزارنرم توسط دانشجويان

 ولجدا قالب در كلي، طوربه و جنسيت، تفكيك به حيطه، هر سؤال، هر

  .شد داده نمايش ساده و فهم قابل
 ميان از پسر دانشجوي 51 و دختر دانشجوي 51 مطالعه در اين :هايافته

 درس ،دانشجويان ديد از. كردند شركت كارورز و كارآموز دانشجويان

 عنوانبه 3,27±1,195 فيزيولوژي دروس پسو س 3,42±1,038 اناتومي

 پزشكي فيزيك دروس و پايه علوم دروس گذارترينتأثير و ينترمهم
 دروسترين هميتاكم عنوانبه 1,44±0,752 بيوشيميو  1,85 0,895±

 با شاخصي در ،اثربخشي ميزان بررسي نتيجه. شدند ارزيابي پايه علوم

 در دانشجويان ديد از ،"آموزشي دهيسازمان و ريزيبرنامه" نعنوا

 عبارات تمامي در معيار انحراف و ميانگين كه داد نشان پايه علوم دوران

 شاخص در. است بوده متوسط حد از كمتر شاخص به اين مربوط
 تا ضعيف حيطه در موارد همه دانشجويان ديد از ،"اساتيد ارزشيابي"

 به مربوط معيار انحراف و ميانگين باالترين. ندگيرمي قرار متوسط

 1,076 "يبالين زمينه در اساتيد دانش بودن روز به" عنوان با شاخصي

   .ستا ±2,57
 به كردن هتوج مطالعه، ناي يهايافته به توجه با :گيرينتيجهبحث و 

 در بازنگري به نياز و بوده ضعيف پايه علوم دروس باليني هايجنبه

 .دهدمي نشان را پزشكي در پايه علوم دروس آموزش فعلي يهاروش
 باليني، آموزش پايه، علوم پزشكي، آموزش اثربخشي، كليدي: كلمات

  سمنان پزشكي علوم دانشگاه كارورزي، كارآموزي،

  

  دانشجويي حمايت و مشاوره
  

 انيدانشجو دگاهيد از يآموزش خدمات تيفيك يبررس

 سال در كردستان يپزشك علوم دانشگاه در كارورز يپزشك

 1393-94 يليتحص
 داهللا، يدانشگاه ع. پ. كردستان - ينور ژنيب - يميقد بيط  -يبهرام يمجتب

دانشگاه ع. پ.  - يبيغر فرزانه، دانشگاه ع. پ. كردستان - زادهزارع
 كردستان

 جلب همگاني آموزش گسترش به كشورها توجه كهزماني از مقدمه:

 از يكي تقاضا گرفت. افزايش فزوني نيز عالي آموزش براي تقاضا شد،

 اغلب است. در بوده مختلف كشورهاي در دانشجو تعداد افزايش عوامل

 ساير افزايش دانشجويان، تعداد افزايشي روند غمربه كشورها،

 نبوده مطلوب امكانات و بودجه ازجمله دانشگاهي نظام هايدرونداد

 و آموزش كيفيت بر عالي آموزش مالي منابع كاهش هك جاآن است. از
 آموزش در كيفيت براي استاندارد نوعي رعايت و دارد تأثير پژوهش

 عالي آموزش در كيفيت مفهوم گذشته، دهه در است شده الزامي عالي

 دانشگاهي يهانظام در آن ارزيابي و گرفته قرار توجه مورد پيش از بيش

 دانشجويان ديدگاه جهان، سطح در حاضر حال است. در شده مطرح

 آموزش هايجنبه همه مورد در آموزش فرايند اصلي مشتريان عنوانبه

 كيفيت پايش ضروري عامل عنوانبه و شودميبررسي  آنها به شده ارائه

 پيش از معيارهاي است . الزمشودميگرفته  در نظر هادانشگاه در

 يهمه و تهيه شوندمياصالح  و ارزيابي مستمر طوربه كه ايشدهتعيين
 و استاد دانشجو، آموزشي، امكانات محيط، شامل آموزش يهاحيطه

گيرد.  قرار سنجش مورد يكديگر با هاحيطه اين تعامل و ارتباط ساختار



١٤٨ 
 

 تعيين و دانشجويان به شده ارائه آموزشي خدمات شايستگي ارزيابي

 تدوين زمينه تواندميانتظار  مورد و موجود وضع بين اختالف ميزان

  سازد.  فراهم را آموزشي خدمات كيفيت ارتقاء يهابرنامه
 از نفر 95 روي بر مقطعي صورت به توصيفي مطالعه اين روش اجرا:

 هاداده گرد آوري ابزار .شد انجام كارورزي مقطع پزشكي دانشجويان

 و روا ايپرسشنامه كه بود  (Servqual)سروكوال استاندارد پرسشنامه
 بخش و دموگرافيك اطالعات بخش شامل پرسشنامه پاياست. اين

 5( عتماد)، اسؤال 5( پاسخگويي بعد پنج در اهداف به راجع تسؤاال
 بود. )سؤال 4( لموس)، مسؤال 7( طمينان)، اؤالس 5( دلي)، همؤالس

 1 از ودانشج كه باشدميبالفعل  و انتظار مورد بخش دو شامل هر سؤال
 معاونت اب هماهنگي از بعد پرسشنامه . ايندهدميپاسخ  كدام هر به 7 تا

 و بودند تحصيل مشغول 93-94 سال در كه كارورزاني بين آموزشي
گرديد  توزيع اندگذرانده دانشگاه در اين را كارورزي و كارآموزي دوره

 مورد ،SPSS22 افزارنرم در كردن وارد از بعد آمده دستبه اطالعات و

 آزمون مطالعه بودن توصيفي به توجه با. گرفت قرار تحليل و تجزيه

 پراكندگي و مركزي يهاشاخص از استفاده با برده و كارهب زوجيتي

  شد. توصيف
 و خانم اندانشجوي ٪ 48/36 مطالعه در اين كنندگانشركت :هايافته

 نس كمترينبود.  36/24 ± 75/1 افراد سني ميانگين. بودند آقا ٪ 16/63
 آموزشي خدمات كيفيت ابعاد تمامي در. بود سال 31 سن بيشترين و 21

 ارانتظ ميزان بين تفاوت اعتماد و ييپاسخگو ملموس، اطمينان، همدلي،

 دارمعني ٪95 اطمينان فاصله با و وجيزتي آزمون از استفاده با دريافت و

 كمترين و اطمينان بعد در كيفيت شكاف بيشترين). p=0,000( بود

 كيفيت شكاف نمره ميانگين. شد مشاهده ملموس بعد در شكاف

 ارتباط جنس دو در ابعاد تمام در شده دريافت آموزشي خدمات

 بعد در انتظار مورد خدمات ميزان ا) ام≤0,05p( نداشت معناداري

در  تيعبار). بهp=0,03( داد نشان جنس دو در دارمعني تفاوت همدلي
 اراتانتظ ابعاد ساير در .است بيشتر خانم دانشجويان انتظارات بعد اين

 ن). ميزا≤0,05p( نشد مشاهده معناداري تفاوت آقا و خانم دانشجويان
 و انتظار مورد خدمات ابعاد تمامي و سن بين اسپيرمن همبستگي
  يابد. كاهش مي انتظار سن افزايش با و است معكوس شده دريافت

 در آموزشي خدمات كيفيت شكاف منفي ميانگين :گيرينتيجهبحث و 

 داد نشان وضوح به دانشگاه در اين كيفيت گانهپنج ابعاد يهاآيتم تمام

 . لذاشودميبرآورده ن خدمت ابعاد تمامي در دانشجويان انتظارات

 فضاي بهسازي كار، انجام يندهايافر بهبود مداري،مشتري يي،پاسخگو

 در مؤثري نقش تواندميها ريزيبرنامه در ابعاد ساير به توجه و فيزيكي

 بعد در شكاف بيشترين. باشد داشته آموزشي خدمات كيفيت ارتقاء

 يزمينه در دانشجو كه است اعتمادي احساس بعد اين .بود اطمينان
 شكاف كمترين. دارد دانشگاه آموزشي سيستم رفاهي و آموزشي مسائل

 ظاهري وضعيت از رضايت احساس بعد اين كه بود ملموس بعد در

 مراكز و هادانشگاه اينكهبه  نظر. باشدميدانشگاه  آموزشي سيستم

 دارند، توجهي قابل و حياتي نقش كشور يك پيشرفت در عالي آموزش

 بيشتر چه هر پيشرفت موجبات عالي آموزش كيفيت تقويت بنابراين

 مسئولين براي تواندميپژوهش  نتايج. ساخت خواهد فراهم را كشور

 و بوده منابع تخصيص و ريزيبرنامه براي راهنما يك عنوانبه دانشگاه
 و دانشجويان انتظارات نمودن برآورده محوري،مشتري جهت در

   .بردارند گام آموزشي خدمات كيفيت افزايش
 انتظارات، ادراكات، آموزشي، خدمات كيفيت آموزش، كليدي: لماتك

  دانشجويان سروكوال، مدل شكاف، تحليل

  
   
 

 عملكرد با آن و ارتباط ابعاد ،يليتحص يفرسودگ يبررس

  يجراح ارانيدست انيم در يليتحص
دانشگاه ع. پ.  - فر نشاط سحر، رازيدانشگاه ع. پ. ش - انيبزرگ ده هيمرض
دانشگاه ع.  - بذرافكن ليال، رازيدانشگاه ع. پ. ش - يجالل ونيكتا، رازيش

 رازيپ. ش

 رابطه جامعه آن آموزشي نظام با ايجامعه هر پيشرفت و مقدمه: رشد

 داشته را الزم كارآمدي تواندميآموزش هنگامي  دارد. سيستم تنگاتنگي

 آموزشي مختلف يهادوره در را دانشجويان تحصيلي عملكرد كه باشد

 غبتر و شوق با زيادي دانشجويان ساله همه. باشد داده قرار توجه مورد

انتظار  رغم اينكهعلي. شوندميعالي  آموزش مراكز وارد ينده،آبه  اميد و
 عتاليا به نحوي، بهترين به تا يابد ادامه انگيزه، و شوق اين رودمي

تحصيلي  فرسودگي دچار دانشجويان برخي نمايد، كمك جامعه و فردي
 تا مايدن فراهم را شرايطي بايد عالي آموزش نظام كه حالي در ؛شوندمي

 به دبتوانن كارآمدي، احساس و اطمينان عالقه، و اشتياق با دانشجويان،

 ،تحصيل از فراغت از بعد و يندهآدر  و بپردازند مداوم يادگيري كسب
 ينوع دهند. فرسودگي ادامه خويش زندگي به اميد، و انگيزه و شور با

 از و مزمن استرس سندرم حاصل كه باشدميهيجاني  و ذهني خستگي

 مانجا براي الزم منابع كمبود و زماني هايمحدويت و نقش باالي فشار
 علت به . دانشجويانشودميناشي  محوله تكاليف و وظايف دادن

محسوب  شاغل نوعي به درسي تكاليف و وظايف به بودن مشغول
 بررسي هدف با مطالعه اين بنابراين. هستند فرسودگي مستعد و شوندمي

 ميان در تحصيلي عملكرد با آن و ارتباط ابعاد تحصيلي، فرسودگي

   .شد اجرا و طراحي شيراز پزشكي علوم دانشگاه جراحي دستياران
 ميزان بود كه تحليلي - توصيفي حاضر پژوهش روش روش اجرا:

 پزشكي علوم دانشگاه جراحي دستياران بين در را تحصيلي فرسودگي

 دستياران كليه شامل پژوهش، آماري جامعه .داد قرار بررسي مورد شيراز

 97-96 تحصيلي سال در كه است شيراز پزشكي علوم دانشگاه جراحي

ي راحج( گروه سه در نفر 114 آنها تعداد .بودند تحصيل به مشغول
 گيرينمونه ي) بود. روشارراد مجاري و كليه و اعصاب و مغز عمومي،

 استفاده سرشماري آماري جامعه بودن محدود علت به پژوهش در اين

 ماسالخ تحصيلي فرسودگي پرسشنامه از هاداده گرد آوري شد. براي
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 يعني تحصيلي فرسودگي حيطه سه پرسشنامه اين كه شد استفاده

 تحصيلي مدياناكار و تحصيلي )بدبيني( عالقگيبي تحصيلي، خستگي

 روش با محققان را تحصيلي فرسودگي پرسشنامه سنجد. اعتباررا مي

 روايي نيز مطالعه ايندر  .اندنموده محاسبه تأييدي عامل تحليل

 تأييد مورد پزشكي آموزش گروه علمي هيأت اعضاي توسط پرسشنامه

 محاسبه 0,78 كرونباخ الفاي از استفاده با نيز آن پايايي و گرفت قرار

   .گرديد
 نفر 28 و مرد دستيار نفر 74 بررسي، مورد نفري 110 نمونه از :هايافته

 پژوهش نمونه مرد دستياران داد نشان مطالعه اين بودند. نتايج زن دستيار

 دستياران به نسبت، 86/74=تحصيلي فرسودگي ميانگين مقدار با

 تايج اينننداشتند.  داريمعني تفاوت داريمعني سطح با، 36/59=زن

 هيچگونه درصد 3/27=جراحي دستياران از نفر 30 داد نشان مطالعه

 )درصد 7/62( دانشجو 69 دستياران حداكثر ندارند؛ تحصيلي فرسودگي
 حيات و نموده تجربه را تحصيلي فرسودگي از متوسطي و كم سطح

 به رو متوسط فرسودگي سطح با )درصد 10( ديگر دستيار 11 تحصيلي

 دهديمنشان  پژوهش نتايج اين همچنين. باشدميهمراه  شديدي و باال

دارند.  جاي تحصيلي فرسودگي متوسط سطح در دستياران اكثريت
 و حداقل ،50/53 جراحي دستياران تحصيلي فرسودگي ميزان ميانگين
 پژوهش در اين مطالعه مورد دانشجويان شغلي فرسودگي ميزان حداكثر

 داد اننش همچنين پژوهش اين يهايافته. باشدمي 87 و 16 ترتيببه

 و تحصيلي فرسودگي متغير ميان داريمعني و معكوس همبستگي
  دارد.  وجود جراحي دستياران تحصيلي عملكرد
 افت بر مؤثر عامل تنها اگرچه تحصيلي فرسودگي :گيرينتيجهبحث و 

 و ترينمهم از يكي ترديدبي ولي باشدنمي دانشجويان تحصيلي
مخاطره  به را دانشجويان تحصيلي حيات كه است عواملي ترينعمده
 مأوت پيامدهايي با )شغلي( تحصيلي فرسودگي نشانگان اندازد. بروزمي

 از تغيب رواني، سالمت سطح از: افت عبارتند آنها ترينمهم كه است

 رضايت كاهش و بيمار از مراقبت كيفيت افت شغل، تغيير كار، محل

 يمطالعه و بيشتر بخشيآگاهي پژوهش، نتايج اين به توجه بيمار. با
 در تدابيري اتخاذ آن پي در و تحصيلي فرسودگي يكنندهايجاد عوامل

 و هاروش آموزش و درمان پيشگيري، ،ساززمينه عوامل اين رفع جهت
 گذاريسياست كنوني ملزومات از ارتباطي و تطبيقي صحيح يهامهارت

  .باشدمي كشور درمان و بهداشت امر در
 عملكرد جراحي، نادستيار تحصيلي، فرسودگي كليدي: لماتك

  تحصيلي

   
 

 خارجي دانشجويان منديرضايت تيوضع نييتب

  يفيك مطالعه كي: يپزشك علوم يهادانشگاهاز
 حسيني، دكتر عليمحمد دكتري، بهشت ديدانشگاه ع. پ. شه - ناخدا يكبر

  قورچيانقلي نادر دكتر محمدخاني، كامران
 هاهدانشگا و كشورها بين در جهاني رشد به رو رقابت به توجه با مقدمه:

 و منديرضايت وضعيت نيتبي خارجي، دانشجويان جذب براي
 سزاييهب تأثير جذب و پذيرش فرايند در آنان نارضايتي عوامل شناسايي

 دانشجويان نارضايتي عوامل شناسايي هدف با مطالعه اين دارد. لذا

 انجام تهران شهر پزشكي علوم يهارشته در تحصيل حال در خارجي

  .است گرفته
 هاداده نوع نظر از كاربردي، هدف نظر از حاضر پژوهش روش اجرا:

 قراردادي نوع از كيفي محتواي تحليل پژوهش يشيوه نظر از و كيفي

 محج براي و هدفمند روش به پژوهش در اين گيرينمونهاست.  بوده
 شد. اشباع استفاده هامصاحبه در نظري اشباع معيار كارگيريهب از نمونه

 در پزشكي علوم يهارشته در خارجي دانشجويان از نفر 17 با هاداده

 به مشغول و ايران بهشتي شهيد تهران، پزشكي علوم يهادانشگاه

 ييهامصاحبه 1397-98 تحصيلي دوم سالنيم در تحصيل

 روش از استفاده با هاداده پذيرفت. اعتبار صورت ساختارمندنيمه

 صورت قتحقي تيم اساتيد تأييد و كنندگانمشاركت توسط تأييدپذيري

 از استفاده با هامصاحبه از حاصل يهاداده تحليل و پذيرفت. استخراج

 گامپنج بر اساس هاداده آوريجمع با زمانهم مرسوم محتواي تحليل

  گرفت.  انجام (Granheim & Lundman, 2004) گرانهايم
 سه نبي از مرد، نفر 7 و زن نفر 10 مشاركت با مطالعه اين :هايافته

 680 از بيش در هامصاحبه شد. حاصل انجام مصاحبه مذكور دانشگاه

 كه ادد نشان شد. نتايج بنديدسته طبقهرزي 25 طبقه و 6 در و باز كد

 ينديافر ضعف مالي، هايحمايت عدم زبان، ضعف همچون عواملي

 ،رسانياطالع و مشاوره ينديافر ضعف مديريتي، و دانشگاهي-آموزشي
 عنوانبه نامناسب )تعامالت( رفتارها و برخوردها و رفاهي مشكالت

 علوم يحوزه خارجي دانشجويان نارضايتي كلي داليل و عوامل
  .باشندمي پزشكي

 و خارجي دانشجويان جذب نظام تقويت براي :گيرينتيجهبحث و 
 يهايافته بر اساس جهاني، و منطقه سطح در برتر جايگاه به رسيدن
 به عالي آموزش يحوزه گذارانسياست و مديران بايستمي پژوهش

 ن،دانشجويا از مالي هايحمايت انگليسي، زبان به تدريس مانند عواملي

 يندهايافر تقويت مديريتي، و دانشگاهي -آموزشي ينديافر تقويت

 ثبتم رفتارهاي تقويت و رفاهي مشكالت رفع ،رسانياطالع و مشاوره

 نارضايتي رفع راهبردهاي عنوانبه دانشجويان با مناسب و

 درصدد و داشته ايويژه توجه پزشكي علوم يحوزه دانشجويانخارجي

   .باشند هاچالش رفع
 علوم يهارشته خارجي، دانشجويان ،منديرضايت كليدي: لماتك

 پزشكي 
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 در همراه تلفن از سازمشكل استفاده تيوضع يبررس

 1397 كرمان، يپزشك علوم دانشگاه يپزشك انيدانشجو

 دانشگاه ع. پ. كرمان - زادهيمسلم دهيسع ،پور ياحمد بهيحب

 هازجمل جامعه مختلف اقشار زندگي در همراه تلفن از استفاده مقدمه:
 يناز ا استفاده مزاياي كنار است. در افزايش به رو پزشكي دانشجويان

 دزيا اشتغال و جاهناب استفاده ،پزشكي آموزش تسهيل جهت در فناوري
 پيامدهايي تواندميفناوري  از اين استفاده در پزشكي دانشجويان

 انجام يهاپژوهشباشد.  داشته دنبال به تحصيلي عملكرد افت همچون

 همراه تلفن از نامناسب استفاده كه اندداده نشان خصوص در اين شده
 تواندميدارند  بااليي تمركز به نياز كه سالمت با مرتبط هايحرفه در

 قرار جدي خطرات معرض در را بيماران و شده درماني خطاهاي باعث

 تلفن از سازمشكل استفاده وضعيت بررسي هدف با حاضر مطالعه. دهد

 سال در كرمان پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشجويان در همراه

  .شد انجام 1397
 بود. تعداد تحليلي توصيفي و مقطعي نوع از حاضر پژوهش روش اجرا:

 سال در كرمان پزشكي علوم دانشگاه پزشكيدانشجويان  از نفر 350

 (quota sampling) ايسهميه غيراحتمالي گيرينمونهروش  به 1397

 كه گرديد آوريجمع پرسشنامه يك از استفاده با هادادهشدند.  انتخاب

 دانشجويان شناختيجمعيت اطالعات اول قسمت .بود بخش دو شامل
و  )خانوار درآمد سكونت و محل ،تحصيلي مقطع ،جنسيت ،سن(

 همراه تلفن از سازمشكل پرسشنامه استفاده فارسي نسخه ،دوم قسمت

(Problematic Cellular Phone Use Questionnaire (PCPU-Q))   .بود
. شوديمداده  پاسخ خير/بلي صورت به كه دارد گويه 12 پرسشنامه اين

 استفادهعالئم  وجود عدم يا وجود ،پرسشنامه اين اول سؤال هفت

. دهدميقرار  بررسي مورد را گذشته سال در همراه تلفن از سازمشكل
 استفاده هندهدنشان هفت سؤال در اين مثبت پاسخ 4 از بيشتر يا 4 وجود

 ناشي عملكرد اختالالت آخر، سؤال است. پنج همراه تلفن از سازمشكل

 بطروا در اختالل تحصيلي، اختالل عملكرد( همراه تلفن از استفاده از

 روحي و جسمي سالمت در اختالل ،خانواده و دوستان و هاهمكالسي با

 پاسخ .دهدميقرار  بررسي مورد را )مالي مشكالت همچنين و رواني –

 استفاده زا ناشي عملكرد اختالل عنوانبه سؤاالت از اين يك هر به مثبت

 مهپرسشنا فارسي نسخه روايي .شودميگرفته  در نظر همراه تلفن از

 در ICC= 9/0 و 8/0 =كرونباخ آلفاي( آن و پايايي متخصصان توسط

 در مذكور گرفت. پژوهش قرار يدأيت مورد )نفر 20 پايلوت مطالعه يك

 شركت .گرديد تصويب مشخص كد با دانشگاه پژوهش در اخالق كميته

 .ندشد تكميل نام بدون هاپرسشنامه و بود اختياري كامال مطالعه در
 يهاآزمون و SPSS20 افزارنرم با پژوهش از اين ي حاصلهاداده

  شد. تحليل و تجزيه لجستيك رگرسيون و مجذوركاي

 )درصد 9/74( نفر 263 ،پزشكي دانشجوي 350 مجموع از :هايافته
 ،يفيزيوپاتولوژ )٪5/14( نفر 50 ،پايه علوم )٪ 9/39( نفر 140 ،مونث

 نفر 138 .بودند كارآموز )٪8/22(ر نف 80 و كارورز )٪8/22( نفر 80

 نفر 92 و شخصي منزل در )٪5/34( نفر 121 ،خوابگاه ساكن) 3/39٪(
 172 كه داد نشان حاضر مطالعه .داشتند سكونت والدين منزل) 2/26٪(

شتند. دا همراه تلفن از سازمشكل استفاده ،دانشجويان از )درصد 49( نفر
 اندانشجوي و پايه علوم مقطع ،دختر دانشجويان در فراواني اين هرچند

 نبود دارمعني آماري نظر از هاتفاوت اين اما بود بيشتر خوابگاه ساكن
 اختالل ترينشايع )،درصد 21( تحصيلي عملكرد تالل). اخP&lt؛0,05(

 اختالل ترتيببه آن از بعد و بود همراه تلفن استفاده از ناشي عملكرد

 4/15( خانواده با ارتباط در اختالل )،درصد 4/15( جسماني سالمت

 8( دوستان با ارتباط در اختالل ) ودرصد 5/8(مالي مشكالت )،درصد
  .داشت قرار )درصد

 جوياندانش از نيمي حدود كه داد نشان ما مطالعه :گيرينتيجهبحث و 

 همراه تلفن از سازمشكل استفاده ،كرمان پزشكي علوم دانشگاه پزشكي
 عملكرد اختالل ،آن از ناشي عملكرد اختالل ترينشايع و داشتند

اه همر تلفن از سازمشكل استفاده منفي تأثير به توجه با .است تحصيلي
 ما آموزشي سيستم كه است ضروري دانشجويان تحصيلي بر عملكرد

 ويژهبه موضوع نمايد. اين ريزيبرنامه چالش براي اين مؤثري مداخالت

 قطعم در اين .دارد بيشتري اهميت باليني مقطع به دانشجو ورود زمان در

 بالق در مسئوليت داشتن ،ويژهبه و بيمار با دانشجويان ارتباط ،تحصيلي

 راقبتم ارائه جهت باال تمركز به نياز ،كارورزي دوران بيمار در مراقبت

  .دارد پزشكي خطاهاي از پيشگيري جهت مناسب
 پزشكي  دانشجوي ،تحصيلي عملكرد ،همراه تلفن كليدي: لماتك

   
 

 مطالعه كي: يپرستار انيدانشجو يليتحص يمدن رفتار

 اوانت و واكر كرديرو با مفهوم ليتحل
دانشگاه ع.  - يصادق هاجري، ستيدانشگاه ع. پ. بهز - ينيحس يعل محمد
 يستيپ. بهز

 عجوام در اخير دهه دو در تحصيلي مدني رفتار مفهوم به توجه مقدمه:
 به مطالعات از وسيعي حجم كه آنچنان ؛يافته تريافزون شيوع امروزي

 دانشجويان ميان در تحصيلي مدني است. رفتار يافته اختصاص آن

 ينسل بين شكاف به توجه با و دارد مديران رفتار از ترمتفاوت ماهيتي
 اين ابعاد تاكنون و شده مبدل معضل يك به پرستاري دانشجويان در

 شناسايي بنابراين و است نشده تحليل مطالعات در خوبي به مفهوم

 ناي كردن برطرف براي مفهوم تحليل فرايند طريق از مفهوم اين ويژگي
 تحليل هدف با حاضر مطالعه جهت كرد. بدين خواهد كمك فاصله

 اوانت و واكر روش به پرستاري دانشجويان تحصيلي مدني رفتار مفهوم

  گرديد. انجام
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 رفتار« مفهوم تعريفي هايويژگي نمودن مشخص براي روش اجرا:

 اوانت و واكر مفهوم اي تحليلمرحله هشت روش از »تحصيلي مدني
 پردازيمفهوم يهاروش از اوانت و واكر شد. رويكرد استفاده )2011(

 انجامد. در اينتئوري مي يتوسعه به نهايتاً كه است مفهوم تكامل و

انجام  بهتر درك يك به رسيدن براي تحليل و تجزيه فرايند رويكرد
 و تجزيه هدف مفهوم، يك شامل: انتخاب مفهوم تجزيه گيرد. روندمي

 تعريف هايويژگي تعيين مفهوم، از استفاده موارد شناسايي تحليل،

 مرزي مرتبط، موارد شناسايي الگويي، مدل يك شناسايي مفهوم، كننده

 ارجاعات تعريف و مفهوم پيامدهاي و پيشايندها شناسايي متضاد، و
 انگليسي يهاداده پايگاه جستجوي . حاصلباشدميتجربي  )نمود(

Pubmed, Scopus, CINAHL, Web of sciences   واژه كليدبا Nursing 

Burnout  دانشگاهي جهاد علمي اطالعات فارسي هايپايگاه و (SID)، 
 اطالعات بانك و (Iran doc) اطالعات ايران فناوري و علوم پژوهشگاه

 بدون پرستاران شغلي فرسودگي كلمات با (Magiran) كشور نشريات

  بود. مطالعه 17 ورود معيارهاي بر اساس زماني محدوديت
 گرديد. مشخص ابعاد آن و شد تعريف تحصيلي مدني رفتار :هايافته
 رضايت، مشاركت، جوانمردي، دوستي، نوع رساني،شامل: ياري ابعاد

 فضايل تحصيلي، اخالق عدالت، اثربخشي، عملكرد، ارتقاء تعهد،

 كه پرستاري در تحصيلي مدني بودند. رفتار شناسيوظيفه و شهروندي

 ارائه و رسانيياري و افراد از حمايت صرف آن زمان عمده قسمت

 حاكم قواعد به دروني الزام از تركيبي كه است ايپديده ،شودميخدمت 

 كفايت احساس و دوستي نوع مؤثر، ارتباط برقراري تحصيل، محيط بر

  .است برخوردار بااليي اهميت از و باشدميفردي 
 پرستاري دانشجويان در تحصيلي مدني رفتار :گيرينتيجهبحث و 

 ييرفتارها دادن انجام به اقدام فرد آن طي كه است رفتارهايي مجموعه

 شدن مطلوب براي را بستري و كرده خود رسمي هاينقش از فراتر

 و اداري باليني، آموزش محيط شامل خود پيرامون اجتماعي فضاي
 پرستاران، تحصيلي مدني رفتار درك . باكندميفراهم  درس كالس

 شرايط بودبه براي مناسبي اقدامات توانندميپرستاري  آموزشي مديران

 ايحرفه يندهآدر  آن مطلوب اثرات از استفاده و دانشجويان تحصيلي

 وريبهره ارتقاء به منظور همچنيندهند.  انجام پرستاران دانشجويان

 تحصيلي مدني رفتار ابعاد و هاجنبه تمام تصريح پرستاران كاري

  دارد.  اهميت پرستاران
  تحصيلي مدني رفتار مفهوم، تحليل آموزش، پرستاري، كليدي: لماتك
  
 

 نگاه از يليتحص مشاور استاد طرح موجود تيوضع بررسي

  همدان پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشجويان
 دانشگاه ع. پ. همدان - يمنصور نيرام

 است برانگيزچالش و جديد محيطي به ورود دانشگاه، به ورود مقدمه:

 با آشكاري يهاتفاوت اجتماعي و فرهنگي ،آموزشي لحاظ از كه

 و مسائل با آن، به ورود با دانشجويان و داشته قبلي آموزشي هايمحيط
 وجود به نياز آنها بر آمدن فائق كه شد خواهند رو روبه جديد معضالتي

 و داد. مشاوره خواهد جلوه ضروري را دانشجو كنار در مشاور يك
 دانشگاه در پيشگيري راهبردهاي ترينمهم از يكي دانشجويان راهنمايي

بر  كه است هدفمند و پويا ايرابطه تحصيلي، . مشاورهآيدميحساب  به
 هاينيازمندي بر منطبق ييهاروش با و دانشجو و استاد مشاركت اساس

 آموزش ضمن تحصيلي مشاوره و گيرد. راهنماييانجام مي دانشجو

 به زندگي، رويدادهاي با مواجهه نحوه و درست گيريتصميم يهاشيوه

ديگران  با سازنده روابط رشد و دروني هايتعارض حل بينش، گسترش
 و آموزشي نظام بيشتر مدياكار و بازدهي موجب درنهايت و انجامدمي

 استاد نظام ،مشاوره به نياز رغمعلي .شودميتحصيلي  افت كاهش

 توسط برنامه توجيه و گاهيآ عدم به دليل ي ايرانهادانشگاه در مشاور

 عدم ،مشاوره امر در اساتيد الزم تخصص فقدان ،دانشجويان و اساتيد

 وقتتمام و دانشجويان مشكالت رفع به اساتيد منديعالقه و انگيزه

به  است. بنابراين نياورده بار به درخشاني نتايج ،اساتيد برخي نبودن
 دانشجويان ديدگاه تا شديم آن بر تحصيلي مشاوره برنامه ءارتقا منظور

 شويم.  جويا آنان عملكرد و مشاور اساتيد وظايف مورد در را پزشكي

 گرفت. انجام مقطعي-توصيفي صورت به حاضر مطالعه روش اجرا:
 رشته مختلف مقاطع دانشجوبان از نفر 140 شامل پژوهش جامعه

 از هاداده آوريجمع جهت .بود همدان پزشكي علوم دانشگاه پزشكي

با  پرسشنامه محتواي روايي شد و استفادهساخته محقق پرسشنامه
 اطالعات آوريجمع ليستچكشد.  تأييد نظرانصاحب از نظرخواهي

 آگاهي از ميزان.ب ،دموگرافيك اطالعات.الف بود چند بخش شامل
 چهار يحاو( مشاور استاد عملكرد ارزيابي.ج ،مشاور استاد نامهآيين

 بر نظارت ميزان دانشجو، با ارتباط ميزان دسترسي، ميزان قسمت

 ،)برنامه فوق و ايمشاوره خدمات ميزان و تحصيلي پيشرفت
 ميزان.و ،مشاور استاد به نيازمندي ميزان.ه ،دانشجويي مشكالت.د

، اطالعات آوريجمع از . پسباشدمي مشاور استاد از منديرضايت
 SPSS16  افزارنرم توسط هاداده و شد انجام ليكرت به شيوه امتيازدهي،

   .قرارگرفت ماريآ تحليل و تجزيه مورد
 درصد 49,1 ) بود.2,48( 20,41  كنندگانشركت سن ميانگين :هايافته

 از از هيچ اطالعي دانشجويان  ٪70. بودند بومي 50,5. بودند پسر
 اصال را خود مشاور استاد درصد 19,1. نداشتند مشاور استاد ينامهآيين

 مشاوره جهت تاكنون دانشجويان از درصد  72,5. شناختندنمي
 درصد 14,5 تنها و بودند نكرده مراجعه خود مشاور استاد به تحصيلي

 در .بودند ديده را خود راهنماي تحصيلي استادغير مشكالت براي
 2,8 تنها و بود بار 2 از كمتر مراجعات تعداد مراجعين از درصد  87,7
داشتند.  مراجعه خود مشاور استاد مستمر به و بار 4 از بيش درصد

 قرار مشاوره تحت كه دانشجوياني از درصد 80در تحصيلي پيشرفت

 درصد 65,4 در مشاور اساتيد از رضايت شد. ميزان ديده اندداشته

 و زياد را خود رضايت ميزان 34,6 و شد گزارش نآ از كمتر و متوسط
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 از درصد14,6 تنها دانشجويان اظهار طبق .كردند عنوان زياد بسيار

 داده قرار بررسي مورد را دانشجويان موزشيآ سوابق مشاور اساتيد

 فرهنگي و علمي برنامه فوق امور به را دانشجويان درصد 10 تنها .بودند

 راهنما استاد و منتور از دانشجويان انتظار پرسشنامه نمودند. طبق هدايت

 ءارتقا و تحقيقاتي برنامه درسي، پيشرفت جانبه، همه پشتيباني ،ترتيببه
 و مندعالقه دانشجويان و اساتيد از دعوت اساس بر اين .است شغلي
 و مشاور همياران و اساتيد براي مشاوره يهادوره گذراندن و موفق

 و اساتيد بين مستمر و منظم جلسات برقراري و وظايف شرح تشريح
 مشاوره طرح در بازنگري و تردقيق ريزيبرنامه به تواندميدانشجويان 

  بينجامد.
 اجراي هايكاستي و مشاوره اهميت به توجه با :گيرينتيجهبحث و 

 و موفق و مندعالقه دانشجويان و اساتيد از دعوت ،جاري يبرنامه
 رحش تشريح مشاور، همياران و اساتيد براي مشاوره يهادوره گذراندن

 مستمر و منظم جلسات برقراري دانشجويان و و اساتيد وظايف براي

 يهنديآء ارتقا و تحصيلي پيشرفت در سزاييبه اهميت تواندمينان آ بين
  . باشد داشته دانشجويان شغلي

   
 

 در درس كالس در انيدانشجو يبدرفتار علل نييتب

 يپرستار آموزش
، دانشگاه ع. پ. تهران - زارع زهرا، دانشگاه ع. پ. تهران - يشمس افضل
 دانشگاه ع. پ. تهران - يشهسوار هومن

 براي هم را آشكاري يهاچالش پرستاري آموزش در بدرفتاري مقدمه:

 آموزشي ندفراي در آن نتايج و كندميايجاد  دانشجويان براي هم و اساتيد

 كه اندداده نشان . مطالعاتشودميگسترده  بالين در آن متعاقب و

 هايبدرفتاري اساتيد كه دارند انتظار و خواهندنيز مي دانشجويان

 بموج رفتارها گونه اين نمايند. زيرا كنترل و مديريت را دانشجويان
 از عدب آن منفي اثرات و شودميخود  دانشكده از دانشجويان نارضايتي

 يينتب هدف، حاضر مطالعه در ماند. بنابراينباقي مي نيز التحصيليفارغ

 و اساتيد به نسبت دانشجويان سوي از كه است هاييبدرفتاري علل
  .شوندميداده  بروز درس كالس در اغلب

 زمينه به وابسته و بوده ذهني مفهومي مطالعه، مورد پديده روش اجرا:

 . لذاباشدميعميق  درك نيازمند سازيشفاف براي و است گيريشكل

 از پژوهش اين نظر مورد پرسش به بهتر هيدپاسخ براي محققان

 كاربه را كيفي محتوا تحليل روش ميان آن از و كيفي شناسيروش

 از و هدفمند صورت به كنندگانمشاركت حاضر، مطالعه اند. درگرفته

 تهران پزشكي علوم دانشگاه پرستاري كارشناسي دانشجويان ميان

 مصاحبه 23 مطالعه در اين شده انجام يهامصاحبه شدند. تعداد انتخاب

 رو در رو و ساختارمندنيمه  عميق، يهامصاحبه صورت به كه بود

 هدف با رابطه در توضيح از پس هامصاحبه گرفت. تمامي صورت

 توسط آگاهانه نامهرضايت فرم امضاء و محقق توسط پژوهش

گرديد.  ضبط مطالعه دركننده شركت افراد اجازه با ننده،كمشاركت
 قراردادي محتواي تحليل روش از استفاده با شده آوريجمع يهاداده

  شدند. تحليل و تجزيه الندمن و گرانهايم
 رفتارهاي از ايدامنه در توانندميدرس  كالس در هابدرفتاري :هايافته

 عنوانبه دهند. استرس رخ تهديدآميز و ترجدي رفتارهاي تا خفيف

 شده گزارش دانشجويان سوي از بدرفتاري ايجادكننده كليدي فاكتور

 دانشجويان و استاد ميان آميزتعارض مواجهات كه ايگونهبه است،

 اين .يابد كاهش استرس سطوح اينكه مگر است، پايدار و بوده مداوم

 يا و دانشجو بودن محق نگرش داشتن همچون عواملي وسيلهبه استرس

 داشتن خستگي، و رسافطاقت تكاليف وجود استاد، برتري نگرش

 حجم افزايش دانشجويان، ميان رقابت مطالبه و چندگانه وظايف

 يتمدير مؤثر يهامهارت نداشتن و دانش كمبود تكنولوژي، و اطالعات

 همچون ديگري عواملگيرد. قرار مي تأثير تحت اساتيد توسط تعارض

 مشكالت زمان، مديريت براي فشار باليني، تجربيات از انتظارات

 يا وقتتمام كارهاي انجام به نياز نامؤثر، شخصي ارتباطات و اقتصادي

 آموزشي يهابرنامه در كه فشاري عالوهبه دانشجويان توسط وقتپاره

 ينابا  مؤثر تطابق براي دانشجويان توانايي عدم و دارد وجود پرستاري

 كه هستند هايياسترس ايجادكننده عوامل ديگر از فشارها گونه

 زماني ندانشجويا ديگر سوي . ازباشندميرو  روبه آنها با دانشجويان

 كالس جو كه دهندميبروز  بدرفتاري خود از و يزندرهم ميبه را كالس

 هكرد نااميد خودشان به نسبت را آنها استاد، يا و خودشان عملكرد يا
 با مقابله به تا كنند تالش اساتيد اينكه از قبل بنابراين باشد،

 دمور نيز را خويش رفتارهاي بايد بپردازند، دانشجويان هايبدرفتاري
 عالقگي،بي مانند اساتيد رفتارهاي برخي همچنيندهند.  قرار بررسي

 اريبرگز و آنان مسئوليتيبي كالس، براي آنها آمادگي عدم كردن، توهين

 هاتعارض اين ميزان بر اساتيد توسط منصفانه غير دهينمره و هاآزمون

 كه اساتيدي كه است شده داده نشان حاضر مطالعه دارند. در تأثير

 تحريك موجب ندارند خود دانشجويان با ارتباط براي تالشي گونههيچ

 كالس، ريختن همبه با دانشجويان . سپسشوندميها بدرفتاري

متقابل  خپاس اساتيد رفتارهاي به اين ،هافعاليت انجام عدم و احتراميبي
 حتراميا قابل رفتارهاي كه دارند مسئوليت اساتيد . بنابرايندهندمي

 يگرد از .باشند آنان دهنده رفتارادامه نيز دانشجويان تا باشند داشته

 نندما اساتيد از كه برخي است اين هابدرفتاري ايجادكننده فاكتورهاي

 را بيشتري هايبدرفتاري و هاچالش تر،جوان يا و تجربهبي اساتيد
 و يافتهسازمان مطمئن، كه اساتيدي و كنندميتجربه  سايرين به نسبت
  دارند. كالس در كمتري تعارضات رسندنظر مي به مندعالقه

 درس كالس در دانشجويان بدرفتاري علل تبيين :گيرينتيجهبحث و 

پژوهش،  در اين افراد حقيقي تجارب از برگرفته پرستاري آموزش در
 در زاچالش و سخت يهاموقعيت ايجادكننده علل از را اساتيد تواندمي

 را هاموقعيت اين بتوانند آنها تا ساخته آگاه هابدرفتاري بروز مواقع
 و بكاهند دانشجويان و خود بر آن منفي اثرات از و كنند مديريت
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 طوربه و يادگيري و آموزش فرايند بر آن مخرب اثرات از طورهمين

 نمايند.  پيشگيري پرستاري حرفه كلي

   
 
  

 در يليتحص شرفتيپ و يريادگي در يميخودتنظ نيب رابطه

 1397 سال در شاهد دانشگاه يپزشك علوم انيدانشجو
 زهرا، دانشگاه شاهد  - راستهيپ اشرف، دانشگاه شاهد  - يخاجو يكبر

  دانشگاه شاهد  - يجوهر
 

 و كنندميعمل  مؤثرتر يادگيري در خودتنظيم يادگيرندگان مقدمه:
 با مطابقت براي مطالعه و يادگيري هاياستراتژي از ليست يك داراي

 مهارت از بايد پزشكي هستند. دانشجويان مختلف يهاموقعيت

 خاص هايجنبه شامل كه كنند استفاده باليني يهادوره در خودتنظيمي

 ،قاديانت تفكر از استفاده ،معنادار يادگيري ،بيماران با برخورد مانند
. است شخصي اطالعات روزرسانيهب به نياز و هافعاليت خودارزيابي

 در خودتنظيم يادگيري راهبردهاي ارزيابي هدف با حاضر مطالعه

  شد.  انجام پرستاري و دندانپزشكي ،پزشكي دانشجويان
است.  شده انجام 1397 تحصيلي سال در مقطعي مطالعه اين روش اجرا:

 از نفر 20 روي بر مقدماتي مطالعه يك نتايج بر اساس نمونه حجم

 دانشكده هر هايشد. نمونه تعيين نفر 275 مطالعه مورد جامعه اعضاي

 پرسشنامه مدو نسخه از استفاده با هادادهشدند.  انتخاب تصادفي طوربه

 خودتنظيمي حيطه (LASSI) مطالعه و يادگيري هاياستراتژي

 نمره 5 تا 1 از ايدرجه پنج مقياس بر اساسشد. پرسشنامه  آوريجمع

 اين د.ش تعيين اصلي مطالعه از قبل پرسشنامه پايايي و شد. روايي داده

 هر( است مختلف مقياس 4 سؤال در 32 شامل پرسشنامه از بخش

 مان: نمراتز مديريت مقياس). 8-40نمره و سؤال هشت شامل مقياس

اندازه  را نهاآ از استفاده و هابرنامه ايجاد ميزان مقياس در اين دانشجويان
 آگاهي مقياس در اين دانشجويان خودآزمايي: نمرات گيرد. مقياسمي

 را هاروش از اين استفاده ميزان و بررسي و خودآزمايي اهميت از آنها
 ،مقياس نمطالعه: نمرات در اي هايكمك . مقياسكندمي گيرياندازه

 و گيريياد از كه را مطالعاتي هايكمك ايجاد يا استفاده در آنها توانايي
تمركز:  مقياس .كندمي گيرياندازه كند،ميپشتيباني  دارمعني حفظ

 به بيشتر توجه و تمركز در آنها هايتوانايي مقياس در اين نمرات

 روش زا استفاده با هاپرسشنامه .شودميشامل  را دانشگاه كارهاي

 با LASSI مختلف يهاحيطه نمرات شدند. ميانگين تكميل خودايفا

 افزارمنر از استفاده با هادادهشد.  مقايسه دانشجويان نمرات ميانگين

SPSS18 گرفت. مقدار قرار تحليل و تجزيه مورد P در  05/0 داريمعني
  شد. گرفته نظر
 21/16 ± 32/1 دانشجويان معدل معيار انحراف و ميانگين :هايافته

 ٪1/33 ،)پزشكي دانشجوي 98( ٪6/35 ،)30/19 حداكثر و 12 حداقل(

بودند.  )پرستاري دانشجوي 86( ٪ 3/31 و )دندانپزشكي دانشجوي 91(
به بود.  44/101 ±32/9 خودتنظيم يادگيري براي ميانگين باالترين
 يادگيري راهبردهاي مختلف يهاحيطهبين  يهاتفاوت بررسي منظور

شد.  استفاده ويتنيمن آزمون از ،پسر و دختر دانشجويان در شده تنظيم
 در معناداري تفاوت پسر و دختر نمرات دانشجويان ميانگين نظر از

 يادگيري نمرات ميانگين نشد. مقايسه مشاهده خودتنظيمي يادگيري

 داد نشان دانشجويان ساير و خوابگاه ساكن دانشجويان بين خودتنظيم

خصوصي  خانه ساكنين از باالتر خوابگاه در ساكن دانشجويان نمرات كه
 تفاوت مجرد و هلأمت دانشجويان نمرات ميانگين مقايسه ،بود. همچنين

 كل نمره و دانشجويان معدل بين ميانگين نداشت. همچنين داريمعني

  ).p=0,001( شدمشاهده مثبت و دارمعني يادگيري رابطه در خودتنظيمي
 ليتحصي معدل كه داد نشان حاضر مطالعه نتايج :گيرينتيجهبحث و 

 كيپزش دارد. آموزش ارتباط يادگيري در آنها خودتنظيمي با دانشجويان

باشند.  فعال فراگير بايد دانشجويان و است العمرمادام يندافر يك
 دانشجويان هايويژگي دانستن با توانندميآموزش  مربيان و ريزانبرنامه

توصيه  كنند. بنابراين طراحي تريمناسب آموزشي يهابرنامه خود
 صورت به دانشگاه و در نام ثبت هنگام دانشجو هر وضعيت شودمي

 هايويژگي بر اساس مناسب آموزشي برنامه تا شود ارزيابي مداوم

  شود.  طراحي دانشجويان
 در پزشكي، خودتنظيمي دانشجويان تحصيلي، عملكرد كليدي: لماتك

  يادگيري

  
 دانشگاه اول سال انيدانشجو يريادگي يهاسبك يبررس

 97-98 سال در شابورين يپزشك علوم
  شابوريع. پ. ن دانشكده - يتاتار نيفر
 

 بينش و دانش كسب آموزش ارتقاء كيفي يهاشيوه از يكي مقدمه:

 عوامل مؤثر، يادگيري حصول . درباشدمييادگيري  نحوه درباره

 مرتفع در تواندميعوامل  اين شناسايي كه دارند دخالت گوناگوني

 نقش آن ارتقاء كيفي و آموزشي نظام هاينارسايي و مشكالت نمودن

 مؤثر عوامل از اين يكي فراگيران يادگيري يهاسبكنمايد.  ايفا حياتي

 براي مشخص رفتاري معني به يادگيري . سبكباشدمييادگيري  بر

 بيان . بهباشدميتجربه  يا مطالعه طريق از مهارت و نگرش دانش، كسب

 يهاروش به را آن ،خود يادگيري در يادگيرنده كه است روشي ديگر
 نظريات يادگيري هايسبك مفهوم زمينه . دردهدميترجيح  ديگر

 جهت يژهوبه كه نظريات، از اين است. يكي شده مطرح متعددي

 قرار استفاده مورد پزشكي علوم دانشجويان يادگيري سبك شناسايي

 تركيب كلب نظريه . مبنايباشدميكلب  تجربي يادگيري نظريه گرفته،

 محوري نقش بر كه باشدمييكديگر  با اجتماعي و شناختي عوامل

 اصلي شيوه چهار كلب نظريه در. كندميتأكيد  يادگيري فرآيند در تجربه

 سازيمفهوم تأملي، مشاهده عيني، دارد: تجربه وجود يادگيري براي
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 يادگيري شيوه چهار تركيب از كلب مدل در .فعال آزمايشگري و انتزاعي

 همگرا، واگرا، يهاسبك شامل كه گرددميايجاد  يادگيري سبك چهار

 هايويژگي داراي سبك، هر كه باشندمي كنندهجذب و يابندهانطباق

 سبك است الزم كه دارند تأكيد امر بر اين  . مطالعاتباشدميخاصي 

 و گيرد قرار بررسي مورد آموزشي دوره هر در دانشجويان يادگيري
 يهاسبك بررسي گردد. با تعيين دوره هر دانشجويان بين غالب سبك

 به توانميپژوهش،  نتايج از گيريبهره با و دانشجويان يادگيري

 اتخاذ در مدرسين به و مؤثرتر يادگيري روش انتخاب در دانشجويان

 هدف با حاضر مطالعه .نمود كمك تدريس متناسب الگوهاي و هاروش

 پزشكي علوم دانشگاه اول سال دانشجويان يادگيري يهاسبك تعيين

 هايسبك تعيين-1 . اهداف اين مطالعه شامل:شد انجام نيشابور

؛ 97 سال در نيشابور پزشكي علوم دانشگاه اول سال دانشجويان يادگيري
 دموگرافيك اطالعات و يادگيري يهاسبك بين ارتباط تعيين-2

 پدر تحصيالت زندگي، محل تأهل، وضعيت سن، جنس،(  دانشجويان

  ) بود.رشته به منديعالقه تحصيلي، رشته و مقطع مادر، و
 212 روي بر 1398 سال در مقطعي -توصيفي مطالعه ينا روش اجرا:

 هكلي در 97-98 تحصيلي سال اول سالنيم ورودي دانشجويان از نفر
 پرستاري، شامل كارشناسي تحصيلي رشته 10( موجود يهارشته

 بهداشت محيط، عمومي، بهداشت بهداشت عمل، اتاق هوشبري،
 پزشكي هايغذايي، فوريت صنايع سالمت، اطالعات فناوري ،ايحرفه

 هاداده گرد آوري شد. ابزار انجام سرشماري روش به )مامايي و

 سبك استاندارد پرسشنامه و دموگرافيك سؤاالت حاوي ايپرسشنامه

 با يفيتوص آماري يهاشاخص از استفاده با هاداده .بود كلب يادگيري

  گرفت. قرار تحليل و تجزيه مورد SPSS افزارنرم از استفاده
 بكس. ٪40,1 بود كنندهجذب دانشجويان اكثر يادگيري سبك :هايافته

 عمومي، بهداشت هوشبري، پرستاري، يهارشته در دانشجويان غالب

 اطالعات فناوري غذايي، صنايع اي،حرفه بهداشت محيط، بهداشت

 صنايع و پزشكي هايفوريت رشته در ،نندهكجذب مامايي و سالمت

 اطالعات بود. بين همگرا ،عمل اتاق رشته در و واگرا ،غذايي
 يافت داريمعني ارتباط دانشجويان يادگيري سبك و دموگرافيك

  داشت. وجود ارتباط يادگيري سبك و تحصيلي رشته نگرديد. بين
 دانشجويان اكثريت داد نشان مطالعه اين :گيرينتيجهبحث و 

 يادگيري سبك داراي نيشابور پزشكي علوم دانشگاه جديدالورود

 دانشجويان يادگيري سبك و تحصيلي رشته بين و بودند كنندهجذب

 دانشجويان غالب يادگيري سبك به توجه با. داشت وجود ارتباط

نمايند.  فادهاست بيشتر متناسب، آموزشي يهاروش از توانندميمدرسان 
بر  مشخص و را كالس هر غالب يادگيري سبك اساتيد شودميتوصيه 
ژوهش پ نتايج اين .كنند ريزيبرنامهرا  تدريس يهاروش آن اساس

 ياندانشجو يادگيري تجربيات بهبود براي مفيدي اطالعات تواندمي

  نمايد.  فراهم پزشكي علوم
  دانشجو كلب، يادگيري، سبك كليدي: لماتك

 
  

 عملكرد با يليتحص يفرسودگ و يليتحص زشيانگ رابطه

 امام يدرمان يآموزش مركز يپزشك انيدانشجو يليتحص

 يسار ينيخم
دانشگاه  - پور يرضو مهران، دانشگاه ع. پ. مازندران - زادهيمحمدعل پژمان

 يمحمود الهه، دانشگاه ع. پ. مازندران - زادعيشف ثاقيم، ع. پ. مازندران
 فتانه، دانشگاه ع. پ. مازندران - يمراد اوشيس، دانشگاه ع. پ. مازندران -

 دانشگاه ع. پ. مازندران - يعموئ

 ربسيا يادگيري استعداد و توانايي لحاظ از پزشكي دانشجويان مقدمه:
 تحصيلي دوران طول در آنان درسي پيشرفت در اما هستند هم مشابه

 تفاوت از بازتابي تواندميكه  آيدميوجود  به گيريچشم يهاتفاوت

 پزشكي دانشجويان ورود ديگر سوي از باشد، آنان تحصيلي انگيزش در

 يك عنوانبه باليني آموزش به باليني پيش از گذار و باليني محيط به

 و هادانشگاه كمي توسعه به توجه و پزشكي آموزش از حياتي مرحله
 و كيفيت به كافي توجه عدم و اخير سال در پزشكي دانشجويان

 فرسودگي سمت به را پزشكي دانشجويان آموزشي، استانداردهاي

 يهادانشگاه در تحـصيلي فرسودگي اكنون هم و دهدميسوق  تحصيلي
 وجهت با بنابراين است، مطرح اساسي معضل يك عنوانبه پزشكي علوم

 كانپزش تربيت تأثير و افراد سالمتارتقاء  و تأمين در پزشكان نقش به

ايت به و با عن جامعه سالمتارتقاء  در كارآمدتر نتيجه در و ترانگيزه با
اينكه در حوزه  پزشكي خصوصا در منابع داخلي كمتر محققي به 
بررسي نقش انگيزش و فرسودگي تحصيلي در عملكرد تحصيلي 

 ابطهبررسي ر هدف دانشجويان پزشكي پرداخته است، مطالعه حاضر با

دانشجويان  تحصيلي عملكرد با تحصيلي فرسودگي و تحصيلي انگيزش
  پذيرفت. انجام ساري خميني امام درماني يآموزش مركزپزشكي 

  آماري جامعه مقطعي، - توصيفي نوع از مطالعه در اين روش اجرا:
 يك هر از پزشكي رشته كارآموزان و كارورزان دستياران، تمامي شامل

 به بودند. دانشجويان 1397-1398 تحصيلي سال در آموزشي يهاگروه

 مورگان و كرجسي جدول طريق از ايطبقه تصادفي گيرينمونه روش

 فرسودگي استاندارد يهاپرسشنامه پژوهش، شدند. ابزار انتخاب

 تحصيلي انگيزش گيرياندازه بود. جهت تحصيلي انگيزش و تحصيلي

 استفاده )1992( همكاران و والرند (AMS) تحصيلي انگيزش مقياس از

 12( دروني انگيزش مقياس خرده 3 شامل تحصيلي انگيزش شد. مقياس

 در كه است )ماده 4( انگيزگيبي و )ماده 12( بيروني انگيزش ،)ماده

 صورت به هاعبارت . همهباشدميماده  28 داراي مقياس اين مجموع

است.  شده گذارينمره مخالف كامال تا موافق كامال از ايدرجه 7 ليكرت
 يك در بايد آزمودني و است هيدخودگزارش ابزار يك آزمون اين

 مشخص )1 ممخالف كامال تا 7 موافقم كامال(  ايدرجه 7 ليكرت مقياس

 به وي رفتن دليل حد چه تا شده ذكر يهاعبارت از يك هر كه سازد

 از دانشجويان تحصيلي فرسودگي گيرياندازه هستند. جهت دانشگاه

 در پرسشنامه شد. اين خواهد استفاده تحصيلي فرسودگي پرسشنامه
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 حيطه سه شد. پرسشنامه ساخته همكاران و برسو توسط 1997 سال

 ناكارآمدي و تحصيلي عالقگيبي تحصيلي، خستگي يعني فرسودگي،

 پنج مقياس در كه دارد ماده 15 پرسشنامه سنجد. اينرا مي تحصيلي

 عالقگيبي ماده، 5 تحصيلي شد. خستگي بنديدرجه ليكرت ايدرجه

 تحصيلي معدل و داشت ماده 6 تحصيلي ناكارآمدي و ماده 4 تحصيلي

 در نظر دانشجويان تحصيلي عملكرد گيرياندازه شاخص عنوانبه

 آمارهاي از پژوهش اين يهاداده تحليل و تجزيه شد. براي گرفته

 آمار از نيز و بيشينه و كمينه معيار، انحراف ميانگين، شامل توصيفي

 رگرسيون پيرسون، همبستگي ضريب تست،تي آزمون نظير استنباطي

  شد. استفاده چندگانه
 و گيزشان ميان معناداري و مثبت همبستگي نتايج، به توجه با :هايافته

 انگيزش رابطه چنين. هم=r)0,503( داشت وجود تحصيلي فرسودگي

 تحصيلي عالقگيبي ،=r)0,63( تحصيلي خستگي يهامؤلفه با تحصيلي
)0,48(r=، تحصيلي ناكارآمدي )0,61(r=  بطهرا آمد. همچنين دستبه 

 انگيزش ،=r)0,33( دروني انگيزش يهامؤلفه با تحصيلي فرسودگي

 زشانگي آمد. بين دستبه  =r)0,44( انگيزگيبي و =r)0,51( بيروني

). بين P value>05/0( داشت وجود رابطه تحصيلي عملكرد با تحصيلي
 P<05/0( نداشت وجود رابطه تحصيلي عملكرد با تحصيلي فرسودگي

value.(  
 طحس بردن باال آمده دستبه نتايج اساسبر :گيرينتيجهبحث و 

 سطح نمايد، كمك فرسودگي كاهش به تواندميتحصيلي  انگيزش

 فرسودگي همچنين و انگيزشي عوامل نقش و ابعاد شناسايي ،انگيزش

 مداخالت انجام به منظور دانشجويان تحصيلي عملكرد در تحصيلي

 غلشا دانشجويان براي يژهوبه آموزشي يهاكارگاه برگزاري و آموزشي

  است.  ضروري سالمت حوزه در تحصيل به
 عملكرد تحصيلي، فرسودگي تحصيلي، انگيزش كليدي: لماتك

 گراند راند، صبحگاهي، گزارش باليني، آموزش ،تحصيلي

   
 

 در نفس عزت و امتحان اضطراب يهمراه يبررس

 در سال جهرم يراپزشكيپ و يپرستار دانشكده انيدانشجو

1396 
دانشگاه ع.  - يرمضانل نهيسك، دانشگاه ع. پ. جهرم - يمحمدهاشم عبد

 پ. جهرم

 است آموزشي مهم و مشكل جهاني پديده امتحان يك اضطراب مقدمه:

 دهدميقرار  تأثير تحت را فرد تحصيلي زندگي از مختلفي هايحوزه كه

 كه ييهامؤلفه از كند. يكي اختالل دچار را فرد عملكرد تواندميو 

 . بااست نفس عزت باشد، ارتباط در امتحان اضطراب با رودمياحتمال 

 اضطراب همراهي تعيين هدف با حاضر پژوهش موضوع، به اين توجه

 پيراپزشكي و پرستاري دانشكده دانشجويان در نفس عزت و امتحان

  است. شده انجام جهرم

 و 1396 سال در تحليلي –توصيفي روش به مطالعه اين روش اجرا:
 دانشگاه پيراپزشكي و پرستاري دانشكده دانشجويان از نفر 312 روي

 انجام شدند، گيرينمونه سرشماري روش به كه جهرم پزشكي علوم

 ،دموگرافيك اطالعات يهاپرسشنامه استفاده، مورد ابزار پذيرفت.
بود.  Rosenberg نفس عزت مقياس و Friedman امتحان اضطراب

 آناليز ،T-Test آماري يهاآزمون و SPSS20 افزارنرم از استفاده با هاداده

  شد. تحليل و تجزيه اسپيرمن همبستگي ضريب و واريانس
 تحانام اضطراب پرسشنامه كل نمره معيار انحراف و ميانگين :هايافته

 كه داد نشان نتايجبود.  18/5±54/4 نفس عزت و 57/43 36/8±

 امتحان اضطراب ميزان بين معناداري و معكوس قوي، نسبتا همبستگي

  ).=0,000p، (=r)-0,45( دارد وجود دانشجويان نفس عزت و
 داراي دانشجويان كه داد نشان مطالعه نتايج اين :گيرينتيجهبحث و 

 از پايين، نفس عزت داراي دانشجويان به نسبت باالتر، نفس عزت

 پيشبرد براي توانميبرخوردارند. بنابراين،  كمتري امتحان اضطراب

برد.  بهره نفس عزت تقويت يهاروش از دانشجويان تحصيلي وضعيت
 علوم دانشجويان، نفس، عزت امتحان، اضطراب كليدي: لماتك

  پزشكي

  
  

 تيخالق زانيم بر ينوآور و تيخالق يآموزش دوره تأثير
  انيدانشجو

دانشگاه ع.  - ينيحس نينازآفر، اسوجيدانشگاه ع. پ.  - ييرضا الهبيحب
 - ذوالعدل محمد، اسوجيدانشگاه ع. پ.  - يموسو اسداله، اسوجيپ. 

 ييآقا زيپرو، اسوجيدانشگاه ع. پ.  - يديعب حسن، اسوجيدانشگاه ع. پ. 

 اسوجيدانشگاه ع. پ.  -

 عامل خالقيت و است ارتقاء و رشد الزمه نوآوري، به توجه مقدمه:

 توسعه هيدجهت و علمي هاينوآوري به بخشيدن شتاب در مهمي

 اهانسان در بالقوه كه است موهبتي خالق تفكر است. توانايي پايدار
 و ظهور است اكتسابي آن از بخش اينكهبه  توجه با و است شده نهاده

 آموزش و تعليم حيحبه  بايد و است آن پرورش مستلزم آن شكوفايي

كنند.  ريزيبرنامه آن پرورش براي بايد آموزشي يهانظام و شود داده
 يهبرنام در الزامي بخشي خالقانه تفكر آموزش امروزه جهان سرتاسر در

 لحاظ از ما كشور آموزش نظام در اما است شده كودكان براي آموزش

 موضوعي ،خالقيت ياددادن و يادگيري و دارد وجود نقصان خالقيت

 معلو در گرفته انجام مطالعات است. در شده فراموش متأسفانه كه است
 دانشجويان نوآوري و خالقيت بر مؤثر عوامل بررسي به پزشكي

 در خصوص پژوهشي گرفته انجام جستجوي در اما است شده پرداخته

 دانشجويان خالقيت ميزان بر نوآوري و خالقيت آموزشي برنامه تأثير

 رتأثي بررسي پژوهش اين انجام از هدف نگرديد. لذا يافت پزشكي علوم
 رشته دانشجويان خالقيت ميزان بر نوآوري و خالقيت آموزشي دوره

  .باشدميآزمايشگاهي  علوم
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  گروهي تك طرح با تجربينيمه  پژوهش در اين روش اجرا:
 علوم شتهر دانشجويان پژوهش مورد جامعه ،آزمونپس و آزمونپيش 

 درسي برنامه ابتدا بود. در ياسوج پزشكي علوم دانشگاه آزمايشگاهي

 اين دانشجويان براي آموزشي واحد دو قالب در نوآوري و خالقيت

 ميزان درسي واحد اين ارائه جلسه اولين گرديد. در طراحي رشته

  (CREE)آرايسي يپرسشنامه از استفاده با دانشجويان خالقيت
 آموزشي دوره از اين جلسه هشت گذشت از شد. پس گيرياندازه

 گيرياندازهآراي سي پرسشنامه از استفاده با دانشجويان خالقيت مجدداً

 انجام SPSS22 افزارنرمدر  زوجيتي آزمون از استفاده با داده شد. تحليل

 گرفت.

 بودند هكرد انتخاب را درسي واحد اين كه دانشجويي نفر 30 از :هايافته

 كه كساني زا نفر 17نداشتند.  حضور آزمونپس و آزمونپيش در نفر 5

 )درصد 68( زن نمودند تكميل آزمونپس و آزمونپيش در را پرسشنامه
 خالقيت آزمون نمرات بودند. ميانگين )درصد 32( مرد نفر 8 و

 8/9 يارمع انحراف با 04/73 آزمونپيش در تورنس آزمون با دانشجويان
 ونآزم بود. نتايج 87/15 معيار انحراف با 72/78 آزمونپس در و

 دانشجويان خالقيت ميزان بين معناداري تفاوت كه داد نشان زوجيتي

 جودو دوره ارائه از بعد با نوآوري و خالقيت آموزشي دوره ارائه از قبل

 آزمون با دانشجويان خالقيت آزمون نمرات يانگين). م=0,06α( ندارد

 آزمونپس در و 83/11 معيار انحراف با 68/65 آزمونپيش در آرايسي

 هك داد نشان زوجيتي آزمون بود. نتايج 37/12 معيار انحراف با 32/75
 دوره ارائه از قبل دانشجويان خالقيت ميزان بين معناداري تفاوت

 دارد وجود دوره ارائه از بعد با نوآوري و خالقيت آموزشي
)0001/0α�.(  

 خالقيت نميزا كه داد نشان نتايج اينكهبه  توجه با :گيرينتيجهبحث و 

 نتيجه توانمياست  يافته افزايش آموزشي دوره از پس دانشجويان

 خالقيت ميزان افزايش بر نوآوري و خالقيت آموزشي دوره كه گرفت

 گردديمپيشنهاد  بنابراين ،دارد تأثير آزمايشگاهي علوم رشته دانشجويان

 دشو گنجانده مختلف يهارشته درسي برنامه در آموزشي دوره اين كه
 بهداشتي، آموزشي، سيستم كارآيي خالق افراد تربيت با بتوان كه

  .داد افزايش را درماني و پژوهشي

  
  

 خودكارآمدي با دلبستگي هايسبك و وريآتاب رابطه

  بابل پزشكي علوم دانشگاه پرستاري دانشجويان تحصيلي
 دانشگاه ع. پ. بابل - انيفتوك زهرا

 فراشناختي شناختي، عوامل تأثير تحت تحصيلي مديآخودكار مقدمه:

 و آوريتاب رابطه تعيين هدف با حاضر دارد. مطالعه قرار انگيزشي و
  شد. انجام دانشجويان تحصيلي مديآخودكار با دلبستگي هايسبك

 دانشجوي 190 روي بر مقطعي-توصيفي مطالعه اين روش اجرا:

 پزشكي علوم دانشگاه در پرستاري كارشناسي مقطع تحصيل به مشغول

 شد. روش انجام 1396-97 تحصيلي سال دوم و اول سالنيم در بابل

 از هاداده آوريجمع بود. جهت ساده تصادفي صورت به گيرينمونه

 & Froman( فرامن و اون تحصيلي خودكارآمدي يهاپرسشنامه

Owen ،(شيور و هازان دلبستگي هايسبك )Shaver and Hazan و (
 )Davidson and Connor( ديويدسون و كونور آوريتاب مقياس
 استنباطي و توصيفي آمار از هاداده تحليل و تجزيه به منظورشد.  استفاده

  شد. استفاده )خطي رگرسيون و پيرسون همبستگي يهاآزمون(
 همبستگي تحصيلي خودكارآمدي و آوريتاب متغيرهاي بين :هايافته

 متغير بين كه اليح در)، =0,001p( دارد وجود معنادار و مستقيم

) و ابعاد آن P=0,26(صيلي تح خودكارآمدي با دلبستگي هايسبك
 بستگي) همP<01/0) (اضطراب /دوسوگرا و اجتنابي ايمن، دلبستگي(

 9/9 آوريتاب متغير رگرسيون، نتايج بر اساسنداشت.  وجود معنادار
 تبيين را دانشجويان در تحصيلي خودكارآمدي واريانس از درصد

  كند. مي
 به قادر آوريتاب متغير آمده دستبه نتايج طبق :گيرينتيجهبحث و 

 هب قادر دلبستگي هايسبك و است تحصيلي خودكارآمدي كم بينيپيش
 ليكن نيست، پرستاري دانشجويان تحصيلي خودكارآمدي بينيپيش

 نسبي رشد جهت پرستاري دانشجويان آوريتاب يهامهارت افزايش

   .گيرد قرار توجه مورد تواندميتحصيلي،  خودكارآمدي
 خودكارآمدي دلبستگي، هايسبك آوري،تاب كليدي: لماتك

  پرستاري دانشجويان تحصيلي،
 
  
  
  

 ارتباطي مهارت ،ايحرفه منش و اخالق آموزش
  
 

 اخالق آموزش پنهان يدرس برنامه يهامؤلفه يبررس

 علوم دانشگاه سيپرد انيدانشجو دگاهيد از ايحرفه

 مازندران يپزشك
دانشگاه  - يثان تابسمانير سحر، مازندران. پ. دانشگاه ع - نيفرز داوود

 فاطمه، مازندران. پ. دانشگاه ع - يروزيف نيحس، مازندران. پ. ع

 مازندران. پ. دانشگاه ع - دوگلسر زادهنيحس

 در ابزاري و تربيت و تعليم نظام قلب عنوانبه درسي يهابرنامه مقدمه:

 بدين و گرفت قرار توجه مورد بهداشت وزارت اهداف تحقق جهت

 حال عين در و تخصصي يهاحوزه از يكي به ريزيبرنامه ترتيب
 و پنهان درسي برنامه ارتباط. گرديد مبدل تربيت و تعليم انگيزبحث

 آن از حاكي آمده، عمل به برنامه از اين كه متنوعي و مختلف تعاريف

 هاارزش حيطه با ديگري حيطه هر از بيش پنهان درسي برنامه كه است

 برنامه يهامؤلفه بررسي حاضر مقاله از هدف .دارد سروكار هانگرش و
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 علوم دانشگاه پرديس دانشجويان ديدگاه از اخالق آموزش پنهان درسي

 يهانظام در دانشجويان نظري مباني و متن .باشدمي مازندران پزشكي
 آنها اعظم بخش كه ندگيرمي فرا را ارزشمندي بسيار تجارب آموزشي،

 واقع در نيست؛ مشخص شده،ريزيطرح درسيِ يهابرنامه در
 از يافته،سازمان و مندنظام صورت به كه چيزي آن از بيش دانشجويان

 داده آموزش آنها به آموزشي كادر و معلمان واسطهبه و مدارس طريق
 حاكم فرهنگ بستر در كه درسي برنامه از بعد . اينگيرندمي ياد ،شودمي

 شودمي حاصل دانشجويان و اساتيد آگاهي بدون و آموزشي محيط بر

 كمتر و يابدمي تبلور هاارزش و انتظارات از ايمجموعه قالب در و

 نظر. نامندمي پنهان درسي برنامه است، شناخت و هادانستني به معطوف

 دانشجويان، تربيت در پنهان درسي برنامه اهميت و نقش به

 به مختلفي رويكردهاي با گذشته دهه چند طي متعددي نظرانصاحب

 به پنهان درسي برنامه. اندپرداخته زمينه در اين پردازينظريه و بحث

 در نمودن آشكار وجود با كه شودمي اطالق آموزشي نتايج و عملكردها

 تجربه مؤثر بخش آموزشي، يهاسياست يا درسي برنامه رهنمودهاي

  . رودمي شمار به تحصيلي
 تحقيقات نوع از هدف يا نتيجه بر اساس پژوهش ناي اجرا: روش

 گرد حيث از و توصيفي تحقيقات جزء روش، نظر از نيز و كاربردي

 از اطالعات آوريجمع جهت. است پيمايشيي شاخه از هاداده آوري

 گيريمونهن رسيد، اشباع به هاداده كه هنگامي و گرديد استفاده پرسشنامه

 هدفمند گيرينمونه صورت به تحقيق در اين گيرينمونه. يافت خاتمه

 شامل تحقيق در اين آماري جامعه. است شده انتخاب دسترس در و

 در اين .باشدمي داروسازي دانشجوي 239 و پزشكي دانشجوي 327

 و وضعيت به راجع اطالعاتي توصيفي آمار از استفاده با ابتدا پژوهش
 جهت. شد آوريجمع دهندگانپاسخ شناختيجمعيت هايويژگي

 زشآمو پنهان درسي برنامه يهامؤلفه بررسي عوامل بين رابطه بررسي

 آماري روش از دانشجويان ديدگاه از پزشكي علوم آموزش در اخالق

 نينهمچ و شد استفاده SPSS افزارنرم و T آزمون و واريانس تحليل

 : روشاز عبارتند است، شده مطرح تحقيق در اين كه متغيرهايي

  .انتقادي تفكر، شخصيتي هايويژگي ،ارزشيابي ،تدريس
 برنامه يهامؤلفه ميانگين كه دهدمي نشان تحقيق نايج نتاي :هايافته

 به نسبت پرديس ناي پزشكي دانشجويان ميان در پنهان درسي

 برنامه يهامؤلفه  واريانس تحليل آزمون نتايج. است باالتر داروسازي

: به شرح ذيل است ، سطح معناداري)F(ميانگين، مقدار  پنهان درسي
)؛ 42,13)؛ داروسازي (0,000، 94,9، 16,13( پزشكي تدريس روش

)؛ 23,16)؛ داروسازي (0,000، 36,16، 31,11( پزشكي ارزشيابي
)؛ داروسازي 0,000، 79,4، 12,22( پزشكي شخصيتي هايويژگي

)؛ داروسازي 0,000، 79,4، 89,11( پزشكي انتقادي تفكر)؛ 46,22(
 درسي برنامه يهامؤلفه واريانس تحليل آزمونهمچنين نتايج  ).38,12(

 روش معناداري) به شرح ذيل است:  سطح ،T مقدار ،ميانگين( پنهان

 زشيابي)؛ ار42,13( داروسازي)؛ 0,74، 0,32، 16,13( پزشكي تدريس

 هايويژگي)؛ 23,16( داروسازي)؛ 0,83، 0,29، 36,16( پزشكي

)؛ تفكر 46,22)؛ داروسازي (0,19، 0,20، 12,22( پزشكي شخصيتي
  ).38,12)؛ داروسازي (0,87، 0,73، 89,11( پزشكي انتقادي
 حيطه هر از بيش پنهان، درسي برنامه كه جاآن از :گيرينتيجه و بحث

 كه يادگيري تجارب دارد، سروكار هانگرش و هاارزش حيطه با ديگري

 ايعهمجمو قالب در عمدتاً ،شودمي حاصل پنهان درسي برنامه وسيلهبه

 و هادانستني حوزه به كمتر و يابدمي تبلور هاارزش و انتظارات از
 رد مؤثر عوامل تمام جانبي و ضمني اتتأثير. شودمي مربوط شناخت
 شيآموز نظام ماهيت و اقتصادي -اجتماعي نظام از فرد، تربيت و تعليم

 توانمي را استاد نگرش و شخصيت دانشگاه، و كالس فضاي تا گرفته

 هاينگرش و هاارزش با همه و همه كه نمود اطالق پنهان درسي برنامه

 از بسياري كه باورند اين بر نظرانصاحب امروزه. هستند ارتباط در فرد

 منتقل دانشجويان به اساتيد ضمني رفتار طريق از هانگرش و هاارزش
 در ارشگفت به نسبت او رفتار بيشتر تأثير و استاد بودن الگو ؛شودمي

 نتايج. است شده مطرح اخالقي تربيت و تعليم ويژهبه و تربيتي علوم

 زا اخالق آموزش پنهان درسي برنامه يهامؤلفه كه داد نشان تحقيق
 سطح در مازندران پزشكي علوم دانشگاه پرديس دانشجويان ديدگاه

   .دارد قرار خوبي
 علوم دانشگاه اخالق، آموزش پنهان، درسي برنامه :كليدي كلمات

  مازندران پزشكي

 
  
  

 اخالق درس يآموزش اهداف به يابيدست زانيم يبررس

 با آباد نجف آزاد دانشگاه يپزشك انيدانشجو در يپزشك

 )يافراط يرهايتدب( لميف از استفاده
  آدرياني، ليال افشار، محسن رضاييقم. پ. دانشگاه ع - يباقر نهيسك

 و آداب مجموعه و است ايرشته ميان دانشي پزشكي اخالق مقدمه:
 داشته توجه آن به بايد پزشكي مشاغل صاحبان كه ايپسنديده رفتار

 و كاربردي مهم، درسي پزشكي اخالق درس .كندمي بررسي را باشند
 بررسي منظور به مطالعه . ايناست پزشكي نامه درس در اصلي عنصري

 دانشجويان پزشكي اخالق درس آموزشي اهداف به دستيابي ميزان

 انجام فيلم نمايش حين دانشجويان يهانوشته دست روي از پزشكي

  . شد
 محتواي تحليل از استفاده با كيفي رويكرد با حاضر مطالعه اجرا: روش

 آزاد دانشگاه پزشكي دانشجويان يهاوشتهندست ساختارمند كمي

 توجه با و سرشماري تمام روش به 94 الي 91 يهاسال در آباد نجف

 بود، فرعي عنوان 75 و عنوان 11 شامل كه اهميت درجه ليستچك به

 پزشكي اخالق درس اساتيد توسط ليستچك روايي. گرديد انجام

 اساتيد بين توافق روش از پايايي تأييد منظور به و گرفت قرار تأييد مورد

 درس سالنيم پايان امتحان نمره و درس آموزشي اهداف. شد استفاده
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ي جلسه آخرين در. گرديد استخراج مربوطه مستندات از پزشكي اخالق
 دانشجويان از و بود شده داده نمايش افراطي تدبيرهاي فيلم تدريس،

. بنويسند را فيلم مهم اخالقي نكات از خود يهايافته تا بود شده خواسته
 مورد شده تهيه ليستچك با مقايسه در دانشجويان نوشتهدست متن

  . گرفت قرار كمي محتواي تحليل
 حليلت نتايج و گرفت قرار بررسي مورد فيلمي نوشتهدست 302 :هايافته

 اندانشجوي كه داد نشان نتايج. شد مقايسه دانشجو ترم پايان نمره با

 به احترام و آگاهانه رضايت مباحث به مربوط موضوعات اهم توانستند

 با رابطه عدالت، خصوصي، حريم و رازداري منافع، تزاحم اختيار،

 و سودرساني اخالقي اصول حيات، پايان اخالقي مالحظات همكاران،
 ناسيشوظيفه وپذيري مسئوليت دوستي، نوع هايويژگي و ضررنرساني

 فيلم در را نديمحرفه هايويژگي مجموعه از درستكاري و شرافت و

 كسب نمره با آنها ترم پايان آزمون نمره بين همچنين و دهند تشخيص

   .داشت وجود رابطه محتوا تحليل از شده
 ،رسديم نظر به آمده دستبه نتايج به توجه با :گيرينتيجه و بحث

 اهداف به يدستياب در توجهي قابل تأثير دتوانمي فيلم نمايش از استفاده

 عنوانبه آن از توانمي و داشته پزشكي اخالق درس دانشي و نگرشي

  . كرد استفاده فراگيران ارزشيابي و آموزش براي استاندارد روشي
 داستان، بر مبتني آموزش پزشكي، اخالق آموزش، كليدي: كلمات

  آموزشي اهداف ارزشيابي،

   
 

 دانشگاه انيدانشجو در ياخالق هوش يهامؤلفه يبررس

  يبهشت ديشه يپزشك علوم
 مشهد. پ. دانشگاه ع - يمحمد شبنم، مشهد. پ. دانشگاه ع - يمحمد ميمر

 جهاني اخالق اصول بردن كاربه در فرد توانمندي اخالقي هوش مقدمه:

 وياندانشج در آن سطحء ارتقا كه باشدمي خود ارتباطات و اهداف در

 لذا اين. دارد زيادي اهميت ندرومي شمار به آينده كار نيروي عنوانبه

 علوم دانشگاه دانشجويان اخالقي هوش سطح بررسي هدف با پژوهش

  .گرفت صورت 1397 سال در بهشتي شهيد پزشكي
 400 روي بر كه بود تحليلي -توصيفي نوع از مطالعه ناي اجرا: روش

. گرفت صورت بهشتي شهيد دانشگاه پزشكي علوم دانشجويان از نفر
 يرواي كه بود جوردن و كيل و لينك استاندارد پرسشنامه پژوهش ابزار
بر  گذارينمره نحوه. بود شده تأييد قبلي يهاپژوهش در آن پايايي و

 اليزآن براي SPSS افزارنرم از. بود ليكرت قسمتي پنج مقياس اساس

   .شد استفاده هاداده
 با بهشتي شهيد پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان از نفر 400 :هايافته

 كلي امتياز ميانگين. شدند مطالعه وارد سال 22,21±2,65 سني ميانگين

 درستكاري لفه، مؤ71,94±7,39 دانشجويان اخالقي هوش
 بخشش لفه، مؤ18,38±2,20 پذيريمسئوليت فه، مؤل2,32±18,17
بود. دانشجويان رشته  16,93±2,41 همدلي لفهو مؤ 2,18±18,35

 شترينبي 80,50±2,21 اخالقي هوش كلي نمره ميانگين بابيوشيمي 

 نمره ميانگين با هوشبري رشته دانشجويان و اخالقي هوش كلي نمره
 زمونآ. داشتند را اخالقي هوش نمره ميانگين كمترين 7,44±62,00

  نداد نشان جنس دو اخالقي هوش نمره بين يدارمعني اختالف ماريآ
)14/0=p .(اب تحصيلي رشته و سن بين يدارمعني ارتباط ،عالوهبه 

  .<P)0,05( نشد مشاهده اخالقي هوش امتياز ميانگين
 هوش نظر از بهشتي شهيد دانشگاه دانشجويان :گيرينتيجه و بحث

 اليع و خوب خيلي به دتوانمي كه داشتند قرار خوب سطح در اخالقي

 هوش حسط بيشتر ءارتقا جهت ييهاكارگاه برگزاري لذا. يابد بهبود نيز

 .باشد سودمند دتوانمي اخالقي

  
 با يمعنو سالمت و ياسالم تيمعنو نيب ارتباط يبررس

  يداخل ارانيدست انيم در ايحرفه اخالق
. پ. دانشگاه ع - مهريمحمد مژگان، ارتش. پ. دانشگاه ع - يقنبر رضا
 ارتش

 در كليدي و مطرح مفاهيم و مباحث ازجمله ايحرفه اخالق :مقدمه

 رضايت اصلي عامل و ساززمينه دتوانمي آن رعايت و است درمان حوزه

 اطارتب بررسي هدف با حاضر، پژوهش لذا. شود درمان كادر از اعتماد و

 ميان در ايحرفه اخالق با معنوي سالمت و اسالمي معنويت بين

. ستا شده انجام تهران شهر پزشكي علوم يهادانشگاه داخلي دستياران
 پيمايشي -توصيفي نوع از كمي مطالعه يك حاضر مطالعه اجرا: روش

 يهادانشگاه داخلي گروه دستياري دانشجويان تمام آماري جامعه. است
 125 ،ايخوشه گيرينمونه روش به كه بودند تهران شهر پزشكي علوم

 ساختهمحقق يپرسشنامه سه هاداده آوريجمع ابزار. شدند انتخاب نفر

 با پايايي و صوري روايي از آنها از يك هر روايي از اطمينان جهت. بود

 هادهدا تحليل و تجزيه براي. شد تأييد كرونباخ آلفاي ضريب از استفاده

 معادالت و پيرسون همبستگي آزمون از متغيرها بين روابط بررسي و

   .است شده استفاده PLS افزارنرماز  ساختاري
 سالمت و اسالمي معنويت بين كه داد نشان پژوهش نتايج :هايافته

) β=0,25( ايحرفه اخالق و اسالمي معنويت بين ) و β=0,54( معنوي
 ويمعن سالمت ميانجي نقش با ايحرفه اخالق و اسالمي معنويت و بين

)0,58=β (دارد وجود معناداري ارتباط .  
 و مثبت باطارت و مطالعه ناي يهايافته به توجه با :گيرينتيجه و بحث
 توصيه ،ايحرفه اخالق با معنوي سالمت و اسالمي معنويت بين معنادار

 مباني هب پزشكي علوم درسي يهابرنامه در درسي انريزبرنامه شودمي

 اخالق رعايت تقويت و گسترش زمينه تا گردد توجه معنوي و ارزشي

 . شود درمان كادر و متخصصان توسط ايحرفه
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 پژوهش، آموزش، يهاحوزه در ياخالق يهاچالش يبررس

 يدندانپزشك دياسات دگاهيد از يدندانپزشك خدمات هئارا و
. پ. دانشگاه ع - يمحمد فاطمه، اسوجي. پ. دانشگاه ع - ييرضا الهبيحب
 ينيحس اسمنيدهيس، اسوجي. پ. دانشگاه ع - يغالم صالح يعل، اسوجي

 اسوجي. پ. دانشگاه ع - يموسو اسداله، اسوجي. پ. دانشگاه ع -

 كدهاي تدوين آن تبع به و اخالقي يهايهاچالش شناسايي :مقدمه

 رتقاءا راهكارهاي از يكي ،آن بر اساس اخالقي گيريتصميم و اخالقي

 هر در اخالقي نبايدهاي و بايدها. است ايحوزه هر در ايحرفه اخالق

 از مشتركي فهم تا شود تبيين علمي يندافر يك طي در دايب حرفه

 هتوج با .گردد فراهم شود اشاعه و حفظ سازمان در بايد كه هاييارزش
 تدوين دندانپزشكي حوزه در اخالقي كدهاي كشور در تاكنون كهبه اين

 در اخالقي يهاچالش بررسي پژوهش انجام اين  از هدف ،است نشده

 ديدگاه از دندانپزشكي خدمات هائار و پژوهش، آموزش، يهاحوزه

  . بود 5 منطقه كالن دندانپزشكي اساتيد
. بود كيفي محتواي تحليل روش به كه كيفي پژوهش در اين اجرا: روش

 دندانپزشكي يهادانشكده علمي هيأت اعضاي شامل كنندگانمشاركت

 روش به كه بود )بندرعباس و بوشهر ياسوج، شيراز،( 5 منطقه كالن

 به كتبي، رضايت اخذ از پس كننندگانمشاركت. شدند انتخاب هدفمند

. شدند دعوت) متمركز گروه( گروهي و انفرادي يهامصاحبه
 شروع صليا سؤال 6 با كه بود ساختاريافته نيمه صورت به هامصاحبه

 گروه جلسات. دشمي داده بسط تسؤاال هامصاحبه حين در و دشمي

. انجاميد طول به دقيقه 30 انفرادي يهامصاحبه و ساعت دو متمركز
 ضبط )پلييرتري امپي( صدا ضبط دستگاه با كنندگانشركت مكالمات

 با هامصاحبه تحليل و شد پياده محتوا جلسه هر از پس بالفاصله و شد

  .شد انجام MAXQDATA10 افزارنرم
 انفرادي يهامصاحبه و متمركز گروه جلسات در نفر 16 تعداد :هايافته

 وعمجم در .بود زن )٪8/43( نفر  7 و مرد) ٪2/56( نفر 9 .داشتند حضور

 اخالقي يهاچالش اصلي طبقه سه در كه شد استخراج كد 453 تعداد

 پژوهش اخالقي يهاچالش ،)كد 255 و زيرطبقه 3 داراي( آموزش

 ارائه هنگام در اخالقي يهاچالش و )كد 111 و زيرطبقه 4 داراي(

  . شدند بنديدسته )كد 87 و زيرطبقه 4 داراي( درماني خدمات
 آموزش، حوزه در بسياري اخالقي يهاچالش :گيرينتيجه و بحث

 كه دارد وجود اساتيد ديدگاه از دندانپزشكي خدمات ارائه و پژوهش
 اساتيد، دانشكده، مسئولين توسط تدابيري آنها رفع براي بايستمي

 يهاپژوهش در گرددمي پيشنهاد. شود برداشته بيماران و دانشجويان
 تدرصور و گيرند قرار بررسي مورد هاچالش ناي رفع راهكارهاي آتي
  .گردد تدوين خصوص در اين مناسب اخالقي كدهاي لزوم

 هيأت عضو پژوهش، آموزش، دندانپزشكي، اخالق، كليدي: كلمات

  علمي

  
  

 شهامت و ياخالق استدالل با آن ارتباط و ياخالق جو

 پرستاران ياخالق
 الهام، زدي. پ. دانشگاه ع - يزمان نجمه، زدي. پ. دانشگاه ع - يبحر هيعهد

 زدي. پ. دانشگاه ع - جوفضل

 ياپيچيده اخالقي معضالت با درمان محيط در پرستاران امروزه :مقدمه
 گيريتصميم و قضاوت به مجبور شرايط در اين كه هستند روبرو
 فرايند اجزاي از اخالقي شهامت و استدالل. شوندمي اخالقي

 يهامحيط در اخالقي جو هكجاييآن از و هستند اخالقي گيريتصميم
 حاضر طالعهم بنابراين بگذارد؛ تأثير فرايند ناي روي بر دتوانمي درمان

 اخالقي شهامت و استدالل با آن ارتباط و اخالقي جو بررسي هدف با

  . گرديد اجرا و طراحي بيمارستان در شاغل پرستاران در
  80 همبستگي نوع از تحليلي توصيفي مطالعه در اين اجرا: روش
 گيرينمونه صورت به اردكان و ميبد شهرستان يهابيمارستان از پرستار

 يهاپرسشنامه از هاداده آوريجمع جهت. شدند انتخاب دسترس در
  پرستاري اخالق معضالت ،شناختيجمعيت

(Nursing Dilemms Test)، اخالقي شهامت Sekerka اخالقي جو و 

 پايايي و روايي. شد استفاده هاداده آوريجمع براي (HECS) بيمارستان

 توسط شده آوريجمع يهاداده. باشدمي استاندارد هاپرسشنامه همه

 سنجش جهت. گرفت قرار تحليلو  تجزيه مورد SPSS18 افزارنرم

 طارتبا و اخالقي استدالل و اخالقي شهامت با اخالقي جو بين ارتباط
 استفاده پيرسون همبستگي ضريب از اخالقي شهامت با اخالقي استدالل

 سه نمره ميانگين با دموگرافيك خصوصيات ارتباط سنجش براي. شد

  . شد گرفته بهره t-test و پيرسون همبستگي ضريب از ذكرشده متغير
 ياخالق استدالل سطح و اخالقي جو از پرستاران درك بين :هايافته
 ارتباط اخالقي شهامت و اخالقي جو بين. نشد يافت معناداري رابطه

 اخالقي شهامت و اخالقي استدالل بين همچنين. نشد يافت معناداري

 خالقيا جو معيار انحراف و نمره ميانگين. نشد يافت معناداري ارتباط نيز
 اخالقي شهامت و 65/44±44/7اخالقي استدالل ،74/16±27/83
 دستبه 97/32 ± 26/7 پرستاران سني ميانگين. شد گزارش 54/6±5/45

 متشها اخالقي، جو با پرستاران شناختيجمعيت هايويژگي بين. آمد

  . نداشت وجود معناداري ارتباط اخالقي استدالل و
 خالقيا شهامت با اخالقي جو بين داد نشان نتايج :گيرينتيجه و بحث

 ينمره همچنين. ندارد وجود يدارمعني ارتباط اخالقي استدالل و
 به توجه با كه بود متوسط پرستاران بين در اخالقي شهامت و استدالل

 راهكارهاي كارگيريهب ،به نياز پرستاران، در مؤلفه دو ناي اهميت

 جهت زمينه، در اين بيمارستان انريزبرنامه و مديران توسط مناسب

  . باشدمي آنها ارتقاء
  پرستار اخالقي، استدالل اخالقي، شهامت اخالقي، جو كليدي: كلمات
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 تيرعا زانيم بر ايحرفه اخالق اصول مشاوره تأثير يبررس
 مراكز در شاغل يماماها در ييماما ايحرفه اخالق يكدها

 يبهداشت
 راضيه نيا،شهاب سهيال، البرز. پ. دانشگاه ع - يتورزن زادهيمهد زهرا

  يزدخواستي منصوره اده،زمرحي ميترا لطفي،
 ييماما حرفه در اصلي يهامؤلفه از يكي اخالقي اصول رعايت :مقدمه

 متسال حوزه در متنوع خدماتي ارائه وسعت به توجه با كه باشدمي

 بهتر وبمطل كيفيتي با خدمات ارائه در دتوانمي ماماها، توسط باروري

 تعيين هدف با حاضر مطالعه لذا. باشد داشته ييسزاهب نقش مراجعين

 اخالق كدهاي رعايت ميزان بر ايحرفه اخالق اصول مشاوره تأثير

 جامعه سالمت يهاپايگاه و مراكز در شاغل ماماهاي در مامايي ايحرفه

  .شد انجام كرج شهر
 1397 سال در شده كنترل تصادفي كارآزمايي مطالعه ناي اجرا: روش

 هر( كنترل و مداخله گروه دو در شرايط واجد ماماي 84 مشاركت با

 گروه براي. شد انجام ايمرحله چند گيرينمونه روش به )نفر 42 گروه

 مشاوره ايدقيقه 60 حضوري جلسه چهار( مشاوره جلسه شش مداخله

 اربرگز )هفتگي صورت به غيرحضوري ايدقيقه 30 جلسه دو و گروهي

 ايكده پرسشنامه. شد توزيع آموزشي كتابچه نيز كنترل گروه در. گرديد

 14 در سؤال 95 شامل( باروري سالمت خدمات دهندگان ارائه اخالق

 )مداخله از بعد هفته چهار و بالفاصله قبل،( زمان سه در) حيطه
 هاادهد آناليز. گرديد تكميل گروه دو هر در هيدخودگزارش صورت به

  . شد انجام استنباطي و توصيفي آمار از استفاده با و SPSS22 توسط
 رسيبر مورد حيطه 14 تمام در داد نشان مطالعه نتايج اين :هايافته

 مداخله گروه در كدها رعايت ميزان مامايي، ايحرفه اخالق كدهاي

 شتهدا قرار كنترل گروه به نسبت باالتري سطح در )مداخله انجام از پس(

 در اخالق كدهاي رعايت ميزان ميانگين نمره زماني تغييرات روند و

 ود بين در) مداخله از بعد هفته چهار و بالفاصله قبل،( زمان سه طول
  ).P>001/0( است بوده يدارمعني تفاوت داراي گروه
 ايفهحر اخالق اصول مشاوره اثربخشي به توجه با :گيرينتيجه و بحث

 رد شاغل ماماهاي در مامايي ايحرفه اخالق كدهاي رعايت ميزان بر
 رويكرد ناي بستن كاربه و طراحي جامعه، سالمت يهاپايگاه و مراكز

 پيشنهاد باروري بهداشت خدمات كيفيت ءارتقا جهت ايمشاوره
  . گرددمي

 مامايي، اخالق كدهاي ،ايحرفه اخالق مشاوره، كليدي: كلمات

  باروري سالمت

  

 گذر جهت يراهكار ،ايحرفه اتياخالق اصول به يبنديپا

  نگر جامعه آموزش يهاچالش از
. پ. دانشگاه ع - رامبد معصومه، رازيش. پ. دانشگاه ع - كشتكاران زهرا
 رازيش

 و ماعياجت سرمايه جاداي به منجر دتوانمي نگر جامعه آموزش مقدمه:
 س،نف سالمتي و خوب روحيه كارآمد، و مؤثر ارتباط و اعتماد يبارتعبه

 ساساح سيستم، در تفاهم حضور، تداوم به تمايل عالقه، با مأتو فعاليت

 تبيين هدف با مطالعه . اينشود كاري محيط در تنش نبود و امنيت

 از گذر جهت راهكاري عنوانبه ،ايحرفه اخالقيات اصول به پايبندي

 امانج پزشكي علوم دانشجويان ديدگاه از نگر جامعه آموزش يهاچالش

  .شد
 جهت. شد انجام كيفي تحقيق رويكرد با حاضر مطالعه اجرا: روش

در . شد هاستفاد ساختاريافته نيمه يهامصاحبه از اطالعات آوريجمع
 شيراز پزشكي علوم دانشگاه پزشكي علوم دانشجويان از مطالعه اين

 يهاچالش از گذر جهت كه دهند پاسخ الؤس به اين كه شد درخواست
 ايحرفه اخالقيات اصول با متناسب راهكارهاي چه نگر جامعه آموزش

 محتوا تحليل و رونوشت هامصاحبه نهايت در برد؟ كارهب توانمي را

  .شد انجام آن روي
 آموزش يهاچالش از گذر منظور به داد نشان مطالعه نتايج اين :هايافته

 احترامي،بي اطمينان، عدم شده، مخدوش ارتباط تضاد، چون نگر جامعه

 توانمي سيستم در امنيت عدم و هراس و ترس تشويش، پرخاشگري،

 جامعه آموزش جهت ايحرفه اخالقيات اصول به پايبندي راهكار از

 با طارتبا در مساوات رعايت متقابل، درك با مأتو آموزش. برد بهره نگر

 متقابل، احترام دوطرفه، پذيرش اسالمي، هايارزش به توجه ديگران،

 انساني، حقوق رعايت رازداري، كاري، وجدان صحيح، ارتباط برقراري

 گذر در دتوانمي تبعيض عدم و شفافيت ،ايحرفه امنيت برقراري

   .دگير قرار استفاده مورد نگر جامعه آموزش يهاچالش از دانشجويان
 گذر ظورمن به كه بود ناي گوياي مطالعه نتايج اين :گيرينتيجه و بحث

 اخالقيات ولاص به پايبندي از توانمي ،هاچالش از نگر جامعه فراگيران

 قائل تفاوت مددجويان، و پرسنل متقابل درك. گرفت كمك ايحرفه

 الهي فرامين به توجه مختلف، هايقوميت و نژاد بين مراقبت در نشدن

 فراد،ا به نهادن ارزش يكديگر، پذيرش قابليت متقابل، احترام اسالمي، و

 وجدانيات گرفتن در نظر رازداري، شايعه، كردن درست از خودداري

 نيت داشتن بودن، صادق و روراست ديگران، حقوق رعايت امور، در

 گيرانفرا چالش از گذر در دتوانمي ايحرفه امنيت برقراري و پاك

   .باشد مفيد نگر جامعه آموزش
  سالمت جامع مراكز يادگيري، نگر، جامعه آموزش :كليدي كلمات
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 و اخالق بر هولمز يشيبازاند كرديرو ياثربخش يبررس
: نيبال به ورود بدو در يپزشك انيدانشجو ياحرفه منش

 شده كنترل يتصادف مطالعه
، دانشگاه ع. پ. تهران - رزازادهيم ميعظ، دانشگاه ع. پ. زنجان - يمينع اليل

دانشگاه ع. پ.  - زادهعباس مهسا، دانشگاه ع. پ. تهران - مايس رضايعل
دانشگاه ع.  - نجات سحرناز، دانشگاه ع. پ. تهران - ياصغر بايفر، تهران

 دانشگاه ع. پ. تهران - يهجر مرتاض سارا، پ. تهران

 اصلي صالحيت يك و مهم ويژگي يك ايحرفه منش و اخالق مقدمه:

و توسعه  ديجاا. است پزشكي آموزش طول دوره در پزشكان براي
و  پرچالش تموضوعااز  يكي ان،يدر دانشجو يااخالق و منش حرفه

اخالق و منش  رودمي رنتظاا. ستا پزشكي زشمودر آ فرينآمشكل
از  قبتامر لطوو در  پزشكي هنشكددر دا تحصيل لطودر  ياحرفه
 يهارفتار وزبراز  حاكي هشهاوپژ برخياما  دبگير شكل رانبيما

 شيزموآ يهانستاربيما باليني يبخشهادر  خالقياغيراي و  غيرحرفه
 يهارفتار يشكلگير بر منفي شيزموآ تأثير ننداميتو كه هستند
 قاخال رسمي آموزش كه شودتوصيه مي بنابراين .باشند شتهدا ايحرفه

 و عمومي مقطع دو هر در درسي برنامه سراسر در ايحرفه منش و
 در اصلي مهارت يك عنوانبه شود. بازانديشي گنجانده تخصصي

 هايبرنامه همه اساس گفت توانمي و شودباليني تلقي مي صالحيت

 است. بازانديشي ايحرفه منش و اخالق رشد ارتقاء براي نوآورانه

 را انپنه و رسمي غير درسي برنامه منفي هايجنبه توانددانشجويان مي
 و يادگيري فرهنگ بهبود براي سازماني تغييرات و بكشد تصوير به

 و زماني محدوديت به دليل حالبا اينكند.  ايجاد مراقبت كيفيت
 پزشكي آموزشي هايبرنامه در بازانديشي معموال اجرايي مشكالت

 اهميت در خصوص  مطالعات تعداد رغم اينكهشود. عليگنجانده نمي

 منش و اخالق آموزشي هايشيوه و ايحرفه منش و اخالق آموزش

 در شده انجام هايپژوهش كلي صورتبه است، توجه قابل ايحرفه

 منش و اخالق با مرتبط پيامدهاي بر آموزشي مداخله يك تأثير زمينه

 ماهيت مطالعات هستند. اين محدود بسيار پزشكي دانشجويان ايحرفه

اند.  دهنكر ايجاد معتبر تكرار قابل هايروش كه دارند آزمايشي و ابتدايي
 داشتهن وجود مطالعه نتايج مقايسه براي همتا كنترل گروه مثال، عنوانبه

 استفاده مطالعه طراحي در خاصي تئوري و مفهومي چارچوب از يا است

 و اخالق بر را آموزشي برنامه تأثير مطالعات اين است. همچنين نشده
 عهمطال. بودند نكرده ارزيابي واقعي محيط در دانشجويان ايحرفه منش

 رويكرد بر مبتني آموزشي مداخله اثربخشي بررسي هدف با حاضر

 ايحرفه منش و اخالق عملكرد و نگرش دانش، بر هولمز بازانديشي

  شد.  انجام پزشكي دانشجويان
 تحصيلي سال واقعي در تجربي طراحي با ايمداخله مطالعه اجرا: روش

 در تهران پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشجويان روي 2017 -2018

 بدو در پزشكي دانشجوي 105 .شد انجام داخلي كارآموزي روتيشن

 تخصيص روش از استفاده با و شدند با مطالعه وارد بالين به ورود

 كارآموزي شدند. دوره تقسيم مداخله و كنترل گروه دو به ساده تصادفي

 دوره طول بيشترين كه شد انتخاب مطالعه براي اين جهت آن از داخلي

 بالين به دانشجويان ورود نقطه و دهدمي اختصاص خود به را كارآموزي

 مبتني ايحرفه منش و اخالق آموزشي برنامه مداخله گروه است. براي

 شد. رويكرد اجرا ساعته دو جلسه 5 در هولمز بازانديشي رويكرد بر

 بر و گيردمي صورت باليني محيط در مشاهدات بر اساس هولمز

 ميزان است. ارزيابي متمركز پنهان درسي برنامه ايحرفه غير رفتارهاي

 برنامه انتهاي در آموزشي برنامه به نسبت دانشجويان واكنش و رضايت

 تعيين شد. براي انجام با مداخله گروه دانشجويان از نظرسنجي با

 ايحرفه منش و اخالق به نسبت دانشجويان نگرش برنامه، اثربخشي
 Queen (QUB)  يافته، تغيير پرسشنامه با)دپاتريك كرك رمه �2 سطح(

University Belfast  از دروني انسجام بررسي شد. براي ارزيابي 

 و ICC شاخص با ابزار اين شد. پايايي استفاده كرونباخ آلفاي شاخص
 و اخالق به مربوط دانش). 0,7( آمد دستبه مطلوب كرونباخ آلفاي
 situational از استفاده با )پاتريك كرك هرم �2 سطح( ايحرفه منش

judgment test  با سناريو 7( باليني سناريوي 11 شامل كه شد ارزيابي 

 پانل در بود. سناريوها )ايگزينه 4 سناريوي 4 و تشريحي پاسخ

 ايحرفه رفتار راهنماهاي در موجود هايحيطه بر اساس و متخصصان

 واقعي كار محيط در دانشجويان عملكرد شدند. ارزيابي طراحي پزشكي

 P-MEX)  ابزار از استفاده با )پاتريك كرك هرم 3 سطح(

Professionalism Mini-Evaluation Exercise) شد. بررسي انجام 

 دروني شد. انسجام تأييد و انجام كيفي روش به ابزار محتوايي روايي

 دستبه 95/0 ايگويه 16 نسخه براي كرونباخ آلفاي از استفاده با ابزار

  .آمد
 71,4( دانشجو 75 شرايط، واجد دانشجوي نفر 105 بين از ها:يافته

 رب مداخله اثربخشي بررسي شدند. براي مطالعه وارد داوطلبانهدرصد) 
 مداخله از شد. پس استفاده رگرسيون تحليل روش از دانشجويان دانش

 يافت افزايش مداخله گروه دانشجويان ايحرفه منش و اخالق دانش
 رتغيي كنترل گروه نمره در كه حالي در)؛ =0,001p( ،)17/10 به 56/7(

 و نگرش بهبود سبب آموزشي برنامه چه نشد. اگر مشاهده معناداري
 يكارآموز دوره پايان در در دانشجويان ايحرفه منش و اخالق عملكرد
  نبود.  معنادار آماري نظر از تغييرات اين شد اما
 منش و اخالق دانش هولمز بازانديشي رويكرد گيري:نتيجه و بحث

وصيه داد. ت افزايش بالين به ورود بدو در را پزشكي دانشجويان ايحرفه
 عملكرد و نگرش بر بازانديشي اثرات مشاهده و ايجاد براي شودمي

  .گيرد صورت بلندمدت پيگيري دانشجويان ايحرفه منش و اخالق
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  الكترونيكي يادگيري
 

 ايچندرسانه يكيالكترون آموزش دوره ياثربخش يبررس

  ييدارو يهاتازه و ابتيد يتعامل
دانشگاه ع. پ.  - انيميكر زهرا، رازيدانشگاه ع. پ. ش - يقيحقيبمان رهين
 رازيدانشگاه ع. پ. ش - يجعفر اليل، رازيش

 تجربه و دانش روزآمدي و وابسته هايحرفه و پزشكي آموزش مقدمه:

 سوي از اما ،است سالمت نظام اصلي هايضرورت از پزشكي علوم

 نقاط اقصي در پيراپزشكان و پزشكان پراكندگي و زياد مشغله ديگر

 هنگام به و يكسان دسترسي افتاده، دور و محروم نقاط در گاه و كشور

 غير هايشيوه از كند. استفادهمحدود مي را بازآموزي هايدوره به

 هايراه از يكي نوين هايفناوري بر مبتني نابرخط و برخط حضوري

 تر وآسان دسترسي برقراري و زماني و مكاني هايمحدوديت رفع

 ريغ هايدوره بودن نوپا به توجه است. با علمي محتواهاي تر بهفراگير
 حاضر است. تحقيق ضروري هادوره اين اثربخشي بررسي حضوري،

 محتواي بر مبتني حضوري غير دوره اثربخشي بررسي هدف با

 و پزشكان ديدگاه از دارويي هايتازه و ديابت تعاملي ايچندرسانه
  باشد. يمدوره  در كنندهشركت پيراپزشكان

 به شيوه 1397 مهر تا 1396 مهر زماني بازه در تحقيق اجرا: روش

 يرغ هايدوره اثربخشي ساختهمحقق پرسشنامه از استفاده با و پيمايشي

 شد. محتواي انجام دارويي هايتازه و ديابت ايچندرسانه حضوري

رديد. گ تهيه ماير ايچندرسانه اصول و اسكورم استاندارد بر مبتني دوره
 سپس و آغاز آزمونپيش با سؤاالت الكترونيكي محتواي به شيوه درس

 گرديد. در ارائه متني و شنيداري ديداري، ورتصبه درس محتواي

س در انتهاي در و بازخورد با همراه تكويني سؤاالت گفتار هر انتهاي
 معد يا قبولي نمره دريافت و مشاهده امكان با همراه پاياني سؤاالت
 ئهارا مطالب مرور براي انتها در درس از ايداشت. خالصه وجود قبولي

 35 اًمجموعشد.  تهيه فلش افزارنرم از استفاده با درس گرديد. فايلمي

 وريگرد آ شده تكميل پرسشنامه 28 كه نمودند استفاده دوره از اين نفر

 علمي محتواي لفهؤم 5 ارزيابي براي سؤال 17 شامل تحقيق شد. ابزار

 ارتكر و تمرين امكان ،)سؤال 4( دوره ارائه جذابيت ،)سؤال 5( دوره
 ورهد ريزيبرنامه ) و سؤال 3( اثربخش بازخورد و هاآزمون ،)سؤال 3(

 اتنظر از استفاده با پرسشنامه محتوايي شد. روايي ارزيابي )سؤال 3(

 ورتصبه هاشد. نمونه تأييد  كرونباخ الفاي با آن پايايي و متخصصين

  تك تي هايآزمون از استفاده با هاداده و شدند تعيين سرشماري
  .شد تحليل SPSS16  افزارنرم با مستقلتي و اينمونه 

 بود انتظار از بيشتر هالفهؤم همه از آمده دستهب ميانگين ها:يافته
)0,01(P&lt;محتواي به مربوط ترتيببه رضايت ميانگين شترين. بي 

  رفع، 3,48±0,49 صحيح و جذاب ارائه، 3,50±0,49 علمي
، 3,46±0,50 تكرار و تمرين امكان و زماني و مكاني هايمحدوديت 

 ريزيبرنامه و  3,37±0,49 آزمون و بازخورد طريق از يادگيري امكان

 تفكيك به افراد داشت. ديدگاه ختصاصا 3,33±0,57 هزينه و زمان

  نداد.  نشان تفاوتي تحصيلي رشته و جنسيت
 شيآموز طراحي در نوين هايفناوري از گيريبهره گيري:بحث و نتيجه

 نيازهاي از زيادي بخش پاسخگوي تواندبازآموزي مي هايدوره

 همكاران و صلحي ازجمله زيادي باشد. تحقيقات پيراپزشكان و پزشكان
 هايدوره نقش يدؤم) 1391( اسدي و محمدي كوشك ،)1390(

 عدم تحقيق، نتايج بر اساساست.  مداوم آموزش در غيرحضوري

 شرايط با تناسب و غيرحضوري هايدوره مكاني و زماني محدوديت

 ردبازخو و تمرين طريق از فردي و فعال يادگيري امكان و يادگيرندگان

 دارد. همچنين مجازي هايدوره از گانكنندتشرك اقبال در مهمي نقش

 و ايچندرسانه اصول بر مبتني الكترونيكي محتواهاي آنكه به توجه با
   از گيريبهره و مطالب ارائه منطقي روال ،شوندمي تهيه پداگوژي

 اب آموزش تطبيق در زيادي تأثير متني و شنيداري ديداري، هايرسانه
 هايلفهؤم ترينمهم عنوانبه كه دارد گانكنندتشرك يادگيري سبك

  بود.  شده اشاره گانكنندتشرك ديدگاه از يادشده
 پزشكان مداوم، آموزش اي،چندرسانه مجازي، آموزش كليدي: كلمات

  دارويي هايتازه ديابت، پيراپزشكان، و

 
  

 يريادگي بر يمبتن يروان يهابيماري سازييباز ياجرا
 در نآ ييكارا يبررس و فلكس مدل بر اساس يبيترك

  انيدانشجو يريادگي
. دانشگاه ع - نژاديمصل يليل، رازيش. پ. دانشگاه ع - فرديعبدالله ديسع
 جهرم. پ

 و نظري موزشآ محيط يهاپيچيدگي با پزشكي علوم موزشآ: مقدمه
 و كارا و موفق موزشآ به رسيدن براي رو از اين. است همراه باليني

 است الزم پزشكي علوم يهارشته كيفي و كمي پوياي توسعه همچنين

 فراهم يموزشآ بيشتر ريوبهره ارتقاء  جهت زمينه مؤثر ريزيبرنامه با تا

 مه هدف با امروزه كه است ييهاروش از نيز ،تركيبي يادگيري .گردد
 رمحو تكنولوژي يهاروش و چهره به چهره يموزشآ يهاروش افزايي
 زمينه رويكرد در اين مختلف يهامدل از استفاده .است شده ايجاد

 هانآ از يكي كه است نموده فراهم را مختلف عناصر فعاالنه كارگيريهب

 در دتوانمي بازي كمك با تدريس يهااستراتژي. است سازيبازي

 تدريس يهاشيوه با همراه ،يادگيري كوچك و بزرگ يهاگروه
 .يردگ انجام الكترونيك يادگيري و بالين در تدريس ،سمينارها ،سخنراني
 ساير نسبت به را بازي روش موفقيت داليل از يكي نظرانصاحب

 يادگيري جهت مشاركتي و يتأمل مشاركت ايجاد ،موزشآ يهاروش

 يادگيري يموزشآ برنامه يك اجراي مطالعه از اين هدف .دانندمي

 يهابيماري درس سازيبازي از استفاده با فلكس مدل بر اساس تركيبي
  .ستا دانشجويان منديرضايت و يادگيري بر نآ تأثير بررسي و رواني



١٦٣ 
 

 درس سازيبازي از استفاده با يموزشآ مداخله در اين اجرا: روش

 كالس در فلكس مدل بر مبتني تركيبي يادگيري ،رواني يهابيماري

 پرسشنامه . گرديد اجرا بهداشت گروه دانشجويان از گروه دو درس

 سال در همكاران وRahman  توسط كه سازيبازي كارايي سنجش

 بررسي كنار در ،گرديد پايا و روا ژادنمصلي توسط و شده ساخته 2018

 مصاحبه طريق از مداخله تأثير مضامين استخراج و مداخله كيفي

  .شد مانجا متمركز يهاگروه و فردي صورت به يموزشآ يهاگروه
 مؤثر گيريياد ايجاد در مداخله كارايي از حاكي پرسشنامه نتايج :هايافته

 لتسهو ،نگرش بر مشتمل كارايي يهاحيطه همه در .بود دانشجويان در

 ديرمقا ،تعامل تشويق و مهارت ايجاد  ،بودن كاربردي از درك ،استفاده

 كه ادد نشان نيز كيفي بررسي .بود وردارخبر بااليي به متوسط ميانگين از

 و مفرح محيطي دتوانمي تركيبي يادگيري مدل اجراي و سازيازيب
. سازد فراهم عملكردي و دانشي يهامهارت كسب جهت را انگيزشي

 بر تسلط لزوم مبين كيفي تحليل در نيز روشاين  بمعايهمچنين 

  . بود گروهي كار در افراد همه همكاري و وقت صرف ،يموزشآ محتواي
 رييادگي و موزشآ نوين يهارويكرد از استفاده :گيرينتيجه و بحث

 يهاسازيبازي و هابازي انواع از استفاده با مختلف يهامدل قالب در
  .شودمي توصيه پزشكي علوم موزشآ در يموزشآ

  

 رشته انيدانشجو منديرضايت و يريادگي زانيم يبررس

 آموزش ةويش دو به يروماتولوژ درس ارائه از يپزشك

 يليتحص سال دوم سالنيم در يبيترك آموزش و يحضور
 اصفهان يپزشك علوم دانشگاه 98-97

دانشگاه  - يمتق مانيپ، يبهشت ديشه. پ. دانشگاه ع - فريخشنود مهرنوش
 اصفهان. پ. دانشگاه ع - يقهفرخ يقادر محمدرضا، اصفهان. پ. ع

 مقاطع در الكترونيكي آموزش گوناگون رويكردهاي يتوسعه :مقدمه

 يههم كه است واقعيتي عالي آموزش ازجمله تحصيلي، گوناگون
. هستند روبهرو آن با توسعه حالدر و پيشرفته م ازاع جوامع
 دارد، وجود محض برخط الكترونيكي هايآموزش در كه هايينارسايي

 آموزشي رويكرد سمت به را گوناگون آموزشي نهادهاي روزها ناي

 آموزش هايمزيت كندمي تالش كه رويكردي. است داده سوق تركيبي

 زمينه، در اين. بزند گره كالسي چهرهبه چهره هايآموزش با را برخط

 و طراحي تا شدند مجهز يادگيري مديريت هايسامانه به هادانشگاه
 پزشكي علوم دانشگاه. سازند سرمي را تركيبي آموزشي يهادوره اجراي

 آموزش اجراي امكان يادگيري، مديريت سامانه استقرار با نيز اصفهان

 ساخته فراهم پزشكي يهارشته در دروس از تعدادي براي را تركيبي

 بررسي هاتجربه از اين يكي است شده تالش حاضر يهمطالع در. است

 و دانشجويان تحصيلي عملكرد بر رويكرد ناي سازيپياده تأثير و شود
 با بنابراين. شود بررسي تدريس روش از اين اهآن منديرضايت ميزان

 زيادي پراكندگي از پزشكي دانشجويان آموزشي برنامه كهبه اين توجه

 روماتولوژي درس ازجمله دروس از بعضي همچنين و است برخوردار

 حضور ساعت كردن هماهنگ و گرددمي تدريس استاد چند توسط

 خواهد مشكلي كار معموالً استاد چند هماهنگي و كالس در دانشجويان

 صورت به درسي واحدهاي قبيل اجراي اين و طراحي بنابراين بود

 دتوانمي نيز را آموزشي ريزيبرنامه مشكالت از بسياري مجازي
 كمك يهابرنامه از توانمي مطالعه در اين ديگر سوي از. كند برطرف

 محوري نقش به توجه با بنابراين. نمود استفاده خوبيه ب آموزشي

 آگاهي، شناخت ،رسدمي نظر به آموزشي سيستم يك در دانشجويان

 دانشگاه در آموزشي روش اجراي اين در آنان منديرضايت و نگرش

 اجراي در مجازي غير و مجازيصورت به پزشكي علوم

 مطالعه لذا. باشد نندهككمك بتواند زمينه در اين آتي يهاريزيبرنامه

 رشته دانشجويان منديرضايت و يادگيري ميزان بررسي هدف با حاضر

 در تركيبي آموزش و حضوري آموزش روش دو تأثير مقايسه و پزشكي

  . است گرديده طراحي روماتولوژي درس
 ناي جمعيت. است ايمداخله مطالعة يك پژوهش ناي اجرا: روش
 ياندانشجو شامل نمونه. باشندمي پزشكي رشته دانشجويان مطالعه

 يك هك نفره 70 گروه دو در 97 -98 دوم سالنيم در دسترس در پزشكي

 ديگر گروه و حضوري آموزش گروه عنوانبه دانشجويان از گروه

 ناسبت عدم به توجه با و شدند تعيين تركيبي آموزش گروه عنوانبه

 طبقه هر در و شده تقسيم مردان و زنان طبقه دو به دانشجويان جنسيت

 هب درصد 50 و تركيبي آموزش گروه به درصد 50 تصادفي صورت به
 ها كالس از هركدام تخصيص. يافتند تخصيص حضوري آموزش گروه

 از طالعاتا. شد انجام تصادفي صورت به كنترل و مداخله يهاگروه به

 صورت به هاپرسشنامه تكميل. گرديد آوريجمع شده ذكر ابزار طريق

 يجلوگير منظور به آنكه ضمن. گرفت انجام دانشجويان كليه از زمانهم
 آوريجمع توسط سؤاالت كليه سؤاالت، پاسخگويي يا تكميل عدم از

 ونآزم از نرمال توزيع بررسي منظور به. گرفت قرار بررسي مورد كننده

 مراتن ميانگين مقايسه آنكه ضمن. شد استفاده اسميرنوف - كولموگوف

 عوامل وجود درصورت و مستقلتي آزمون از استفاده با گروه دو در

 ليلتح و تجزيه كليه. گرديد استفاده كواريانس آناليز از كننده مخدوش

 ،Tنآزمو معناداري سطح .شد انجام SPSS24 افزارنرم توسط اطالعات
  .شدگرفته نظردر  05/0

 53 و )نفر 65مرد ( مطالعه افراد درصد 47 حاضر مطالعه در :هايافته

 نفر 140 مجموع از همچنين. باشدمي زن )نفر 75زن ( درصد

 در طالعهم افراد از )درصد 50(  نفر 70 حاضر، مطالعه در كننده شركت

 گروه در افراد از )درصد 50(  نفر 70 و حضوري به شيوه آموزش گروه

 گروه در منديرضايت نمره ميانگين. باشندمي تركيبي به شيوه آموزش

 به شيوه زشآمو گروه از بيشتر يدارمعني طوربه تركيبي به شيوه آموزش

ه ب آموزش در روماتولوژي درس يادگيري ميانگين. باشدمي حضوري
 حضوري هبه شيو آموزش گروه از بيشتر يدارمعني طوربه تركيبي شيوه

  .;P&lt)0,05( باشدمي
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 ميزان كه داد نشان حاضر مطالعه كلي نتايج :گيرينتيجه و بحث

 طوربه تركيبي به شيوه آموزش گروه در يادگيري و منديرضايت

 اثربخشي. باشدمي حضوري به شيوه آموزش گروه از بهتر يدارمعني
 از انبوهي با پژوهش نتايج همسويي و آن باالي رضايت و روش ناي

 مفيد و مؤثر هايقابليت يهدهند نشان دتوانمي شده انجام مطالعات

 شودمي توصيه بنابراين. باشد دانشگاهي هايآموزش در تركيبي رويكرد

 استفاده يخوب به شده فراهم كه بستري از شايسته ريزيبرنامه با اساتيد

 در سازد،مي ميسر يادگيرندگان براي را منعطف يادگيري آنچه و كنند

  . دهند قرار خود تدريس يهااولويت و كاري يبرنامه
 ،منديرضايت تركيبي، آموزش حضوري، آموزش كلمات كليدي:

  روماتولوژي يادگيري،

  

 آموزش به هاپادكست افزودن با ،يبيترك آموزش تأثير

 يانتقاد تفكر ارتقاء ،ينيبال يهامهارت آموزش در ،يسنت
 آخر سال يپرستار انيدانشجو گيريتصميم ييتوانا و
 دانشكده - يزدآباداي زهرا، رجانيس. پ. ع دانشكده - ارجاس يعلو فاطمه

 رجانيس. پ. ع دانشكده - يگوغر يماناي زهرا، رجانيس. پ. ع

 ارتباطات و اطالعات فناوري توسعه به توجه با امروزه مقدمه:

 رد الكترونيكي و سنتي آموزش تركيبي يهاشيوه از آموزشي متخصصين
 كه آموزشي يهاتكنولوژي از اين يكي. برندمي بهره درس كالس

 هاادكستپ از استفاده شود گرفته كارهب سنتي آموزش با زمانهم دتوانمي
 ودنافز با تركيبي، آموزش تأثير تعيين مطالعه اين هدف. باشدمي

ارتقاء  و باليني يهامهارت آموزش در سنتي، آموزش به هاپادكست
 خرآ سال پرستاري دانشجويان گيريتصميم توانايي و انتقادي تفكر
  . باشدمي

 كه شد اجرا بعد و قبل به شيوه تجربي نيمه مطالعه ناي اجرا: روش

 در اين سرشماري به شيوه پرستاري آخر سال دانشجوي 40 تعداد

 قرار دانشجويان اختيار در آموزشي هايپادكست. كردند شركت مطالعه

 دبازخور ارائه و ارسالي ويدئو مشاهده به موظف دانشجويان و گرفتند
 آزمون از باليني يهامهارت زمينه در اطالعات آوريجمع جهت. شدند

 از انتقادي تفكر بررسي جهت و آن به مربوط ليستچك و آسكي

 از دبع و قبل مرحله در انتقادي تفكر يهامهارت استاندارد پرسشنامه

 استفاده SPSS25  افزارنرم از هاداده آناليز براي. شد استفاده مورد آزمون

  . شد
 قبل نمرات ميانگين بين آماري دارمعني تفاوت وجيزتي آزمون :هايافته

 تقاديان تفكر در هم و باليني يهامهارت در را مداخله اجراي از بعد و

  .;P&lt)0,05( داد نشان
 نوين يهاروش اجراي مطالعه يهايافته بر اساس :گيرينتيجه و بحث

 سطح  ارتقاء در و داده افزايش يادگيري در را دانشجويان انگيزه آموزشي

  .باشدمي مؤثر بالين در آنها انتقادي تفكر و عملي يهامهارت

  

  

 درس يريادگي در شده يسازشبيه روش يريكارگهب تأثير

 ناسيشسم انيدانشجو ينيبال ناسيشسم
 مازندران. پ. دانشگاه ع - يمتفق الساداتفرزانه

 يهارايانه بودن دسترس در و نترنتاي روزافزون پيشرفت با مقدمه:
 يهاافزارنرم و مختلف يهاسايت و منابع به مردم دسترسي شخصي،
 ايگسترده طيف و است يافته افزايش روز به روز موزشيآ و اطالعاتي

 دسترس در علمي مهم يهازمينه در عمومي و تخصصي اطالعات از

 توجه ،آموزش مسائلين تراساسي از كي. يدهندمي قرار جامعه عموم

 هاروش بهترين با آموزشي محتواي اگر. است تدريس يهاشيوهبه 

 هارائ و تدريس نحوه دليل همين به بود، نخواهد كارآمد نشود، تدريس
 كه دارد وجود تدريس براي متنوعي يهاروش. است مهم بسيار محتوا

- آموزش گيريكاربه. است مناسب خاصي درس و شرايط براي كدام هر

 ربهت فهم و دائمي و فعال يادگيري موجب يسازشبيه بر مبتني يها
 ،هاسازشبيه از استفاده پايه بر رايانه كمك به آموزش. شودمي مطالب

 الينيب يهاسناريو يسازشبيه از آن در كه است آموزشي فعاليت نوع هر

 موزشآ در. شودمي استفاده دانشجويان مهارت و آگاهي افزايش براي

 از استفاده با انسان واقعي جسد از استفاده ياجبه آناتومي درس

.  گرددمي يسازشبيه بدن اعضاي يهمه رايانه به شده وارد اطالعات
 و فضا كمبود ازجمله بسياري يهامحدوديت آزمايشگاهي فضاي در

 اين كه داريم زمايشگاهيآ مواد حيوان، ،جسد شامل آموزشي امكانات

  .ندارد وجود شده يسازشبيه روش در هامحدوديت
 موضوع چهار جداگانه جلسه چهار در شناس سم استاد دو اجرا: روش

 ،استامينوفن با مسموميت ،قلبي داروهاي با مسموميت عنوان تحت
 دقيقه سي در را هابنزوديازپين با مسموميت و هاشكحشره با مسموميت

 مركز در نفر 30 اول گروه. دادند توضيح دانشجويان از گروه دو به

 بيماران حاالت يسازشبيه (Simulation-based teaching) يسازشبيه

  درس كالس در ديگر نفره 30 گروه و ؛مسموميت هنگام در
 (lecture-based instruction) از بعد بالفاصله گروه هر از سپس. بودند 

 دامجد بعد ماه 3 مون. اين آزشد گرفته ايگزينهچهار آزمون تدريس،
 و Wilcoxon rank sum test از استفاده با آزمون نتايج. شد تكرار
 و همقايس فيشر آزمون و كاي مجذور آزمون با هاگروه بين يهامتغيير
  .شدند ارزيابي
 پيشرفت مقدماتي، زمونآ در LEC گروه نمرات ميانگين :هايافته

 ماه سه زمونآ در ما) ا=0,02p( داشتند SIM گروه به نسبت را بيشتري

 داشتندLEC  گروه به نسبت باالتري نمره ميانگين SIM گروه بعد
)0,009p=.(  

 در SIM روش كه دادند نشان مطالعه نتايج اين :گيرينتيجهبحث و 

 است داده نشان قبلي مطالعات .است بوده LEC از رتگذارتأثير دتمبلند

 هستند روبرو واقعي بيمار يك با كه هنگامي دانشجويان و پزشكان كه

 كه يدرصورت پارندسمي ذهن به خوبي به را بيماري عالئم و ياتئجز
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 بوده سخت و دشوار هاويژگي ناي سپردن خاطر به درس كالس در

 مقايسه LEC كنترل گروه يك با را SIM  يسازشبيه گروه ما .است

. كرديم ارزيابي را آنها دانش حفظ ميزان ،تدريس از بعد ماه 3 و كرديم
 دانش افزايش باعث آموزش روش دو هر كه دهدمي نشان ما يهايافته
 مناسب مدتكوتاه در يادگيري و حفظ براي LEC حال با اين. شوندمي

 از اين و دهدمي دست از را خود كاربرد طوالني يهازمان در اما است

  . باشدمي تراثرگذار بلندمدت در SIM منظر
  
  

دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم  تيرضا سيررب
سالمت  يعملپزشكي البرز از بسته تكاليف مجازي واحدهاي 

سامانه نويد در سال در  ياجتماع يدهان و دندانپزشك
  1397-98ي ليتحص

 البرز. پ. دانشگاه ع - يمومن زهرا

 و اطالعات فناوري زمينه در اخير يهاپيشرفت به توجه بامقدمه: 
 الكترونيكي يا مجازي يهاآموزش كه است شده موجب ارتباطات،

 فرهنگ و پژوهشي علمي، يهاجهش اصلي عوامل از يكي عنوانبه

 از استفاده و مجازي آموزش رواين از. نديآ حساب به حاضر عصر

 در حضوري يهاكالس موازات به الكترونيكي يادگيري محتواي

 گرچه. تاس گرفته قرار توجه مورد اخير يهاسال در نيز در هادانشگاه

 رااج در است ممكن نيز مورد ناي  آموزشي، هايفعاليت ساير همچون
 ايترض ميزان ارزيابي هدف با مطالعه ناي .گردد مواجه ييهاچالش با

 يعمل واحدهاي مجازي ارائه از دندانپزشكي 11 و 9 ،7 ترم دانشجويان
د سامانه نوي ازياندراه دنبال به اجتماعي دندانپزشكي و دهان سالمت

 البرز دانشگاه در باراولينويژه يادگيري دانشگاهي) براي  افزارنرم(

   .شد انجـام
 دانشكده در تحليلي -توصيفي صورت به مطالعه اين اجرا: روش

-98 تحصيلي اول سالنيم در البرز پزشكي علم دانشگاه دندانپزشكي

مذكور،  تحصيلي سالنيم در كه دندانپزشكي دانشجويان براي 1397
 اخذ را اجتماعي دندانپزشكي و دهان سالمت 3 و 2 ،1 عملي واحدهاي

 برگزاري با زمانگرفت. هم انجام )،دوم روتيشن در نفر 40( بودند كرده

 آموزشي محتواي با مرتبط آموزشي هايدرسنامه حضوري، يهاكارگاه

 دانشجويان يادگيري سهولت جهت تئوري، يها كالس در شده تدريس

و تكليف مجازي در  گرفت قرار آنان اختيار در و اريذبارگ سامانه در
 و دروس اين عملي ماهيت به توجه با سامانه نويد تعريف گرديد.

 جهت عرصه در آموزش فيلدهاي و آموزشي يهاكارگاه اجراي

 و عملكرد كتبي گزارش دانشجويان گرديد مقرر دانشجويان،
 نويد سامانه در شده تعريف زماني بازه در را خود آموزشي هايفعاليت

 در دانشجويان به استاد طرف از مربوطه نمايند. بازخورد اريذبارگ

 جلسه پاياني دقيقه 10 . درگرديدميارائه  حضوري يها كالس و سامانه

 دانشجويان، از شفاهي رضايت گرفتن و مطالعه اهداف بيان ضمن آخر،

 و 5 تا 1 امتيازدهي قابليت با عبارت 10 داراي نام، بدون پرسشنامه يك
 دانشجويان از و گرفت قرار آنها اختيار در تشريحي، سؤال چهار

   .آمد عمل به نظرسنجي
 و دهان سالمت عملي واحدهاي كه دانشجويي نفر 89 از :هايافته

 ندانشجويا براي درسي واحد بودند، كرده اخذ را اجتماعي دندانپزشكي
 بود. اكثريت شده تعريف مجازي صورت به )نفر 40( دوم روتيشن

 و هكرد رضايت ابراز مجازي صورت به كالس برگزاري از دانشجويان
 به دسترسي عدم همچون مواردي حال با ايندانستند. مناسب مي را آن

 آموزشي محتواهاي به مناسب دسترسي در موجود مشكالت و سامانه

ز اين ا داشتند. بيان تكاليف موقع به ارائه و يادگيري جهت مانعي نيز را
ق خود را با تأخير و برخي نيز از طريرو برخي دانشجويان تكاليف 

 پست الكترونيكي ارسال نمودند. با اين حال مشاركت دانشجويان و
بخش بود. ميانگين تالش آنان در اين زمينه قابل قبول و رضايت

االترين بود. ب 4,04±0,23به بازخورد گرفته شده  دانشجويان دهينمره
اري شده ذمربوط به عبارت محتواي درسي بارگ 4,44±0,26ميانگين 

آمد.  دستبهكننده بود؛ (مطالب آموزشي) براي درك بهتر مطالب، كمك
زه مربوط به عبارت تكاليف انگي 1,64±0,13همچنين كمترين ميانگين 

سخ ي مرتبط بيشتر كرد؛ بود. بررسي پاهاپژوهشمن را براي شروع 
تشريحي نشان داد كه دانشجويان، درصورت رفع مشكالت سؤاالت 

دانند. مجازي را مناسب مي صورتبهدسترسي به سامانه، ارائه دروس 
استاد  با اين حال در برخي موارد دانشجويان تمايل داشتند كه بازخورد

اقي نماند. ند تا ابهامي بحضوري و در كالس دريافت نماي صورت بهرا 
 ساير واحدهاي دهندمياينكه آيا ترجيح  دانشجويان در خصوص

اي ي دوگانههاپاسخآموزش مجازي ارائه گردند،  صورت بهدرسي نيز 
وزش داشتند. برخي از دانشجويان به دليل امكان بازخواني محتواي آم
موزش در سامانه مجازي، درك بهتر دروس و مديريت بهتر زمان، آ

 دادند. در مقابل، ساير دانشجويان به داليليمجازي را ترجيح مي
و وجود  حضوري از استادصورت بهازجمله تمايل به دريافت بازخورد 

ي ها كالسمشكالت در دسترسي به سامانه مجازي، برگزاري 
  دانستند.آموزش مجازي را الزم ميحضوري همراه با 

ارائه تكاليف  رسدمي، به نظر هايافتهبا توجه به  :گيرينتيجهبحث و 
ها كالسمرتبط با محتواي آموزشي هر جلسه در كنار برگزاري  مجازي،

منجر به افزايش انگيزه دانشجويان جهت مطالعه  دتوانميي حضوري، 
تر دروس در خارج از محيط كالس بيشتر و يادگيري بهتر و عميق

 ينترمهم عنوانبه سامانه نواقص رفع مهم، اين تحقق براي گرچهگردد. 

كه  طور. همانباشدمياهميت  حائز دانشجويان، نارضايتي علت
 مجازي آموزش سامانه همچون آموزشي يهاسيستم كيفيت دانيممي

 صورت به كه يطوربه ؛دارد سيستم از حاصل منافع بر را تأثير بيشترين

 اسـتفاده انگيزه و كاربران منديرضايت ميزان بر غيرمستقيم يا و مستقيم

 هايآموزش تداوم جهت اساس همين . برباشدميمؤثر  سامانه از آنان

 همچون مواردي بايد ،هاسيستم از اين مؤثرتر استفاده و مجازي
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 و سيستم بودن كاربرپسند اطالعات، دريافت سرعت آسان، دسترسي
   .گيرد قرار ويژه توجه مورد سيستم كيفيت بهبود جهت به بودن پاسخگو
 منديرضايت مجازي، آموزش كليدي: كلمات

  
 

 اسكچاپ ساز يبعد سه افزارنرم يابيارزش و يريكارگهب

 بهداشت يمهندس انيدانشجو مهارت و دانش شيافزا جهت

  يشغل مخاطرات و كار طيمح يسازشبيه قيطر از ايحرفه
. ع دانشكده - شجاع لياسماع، نياسفرا. پ. ع دانشكده - فرديانيژ اكرم
 - يصفر آمنه، نياسفرا. پ. ع دانشكده - يچوپان يعل، نياسفرا. پ

 نياسفرا. پ. ع دانشكده

 مجازي بعدي سه يهامحيط سازيفراهم با الكترونيكي يادگيري مقدمه:

 محيط، در فيزيكي حضور به نياز بدون را آموزشي اهداف به دستيابي

 هپيوست كارشناسي دوره دانشجويان كهبه اين توجه با. ازدسمي فراهم
 دروس ارائه به بيشتري نياز و تمايل ايحرفه بهداشت مهندسي

 در آنها فيزيكي حضور امكان كه حالي در دارند عملي صورت به

 فهد با مطالعه لذا اين ؛ندارد وجود پرخطر كاري يهامحيط از بسياري
 فزايشا جهت اسكچاپ ساز بعدي سه افزارنرم ارزشيابي و كارگيريهب

 طريق از ايحرفه بهداشت مهندسي دانشجويان مهارت و دانش

  .شد انجام شغلي مخاطرات و كار محيط يسازشبيه
 روي بر 97-98 تحصيلي دوم سالنيم در حاضر پژوهش اجرا: روش

 و ايحرفه بهداشت مهندسي پيوسته كارشناسي سه ترم دانشجويان
 عمليات در منياي درس كه اسفراين پزشكي علوم دانشكده كار منياي

 ياجبه پژوهش در اين. شد انجام بودند، نموده انتخاب را عمراني
 كامال صورت به آموزش اسكچاپ افزارنرم از استفاده با رايج رويكرد

 ارابز. گرديد ارائه شده؛ يسازشبيه عمراني پروژه يك در بعدي سه

 ميزان پرسشنامه مطالعه در اين يادگيرندگان انگيزش ميزان سنجش

 از يادگيري ميزان ارزيابي براي و بود كلر آموزشي مواد بودن انگيزشي

  . شد استفاده تشريحي تسؤاال با آزمون
  هب دانشجويان درصد 100 كه داد نشان كالسي آزمون نتايج :هايافته
 رد بودند، داده درست پاسخ بعدي سه صورت به شده تدريس تسؤاال
  تمامي به دانشجويان ٪50 از كمتر تئوري، تسؤاال بخش در كه حالي
 انگيزش ميزان سنجش نتايج همچنين. دادند صحيح پاسخ تسؤاال

 ننشا كلر آموزشي مواد بودن انگيزشي پرسشنامه طريق از يادگيرندگان
 آنها ٪95 و داشتند رضايت آموزشي شيوه از اين دانشجويان ٪89 داد

 هك كردند اعالم نيز ٪84.دادند نشان روش به اين زيادي توجه و عالقه
 يناناطم محتوا يادگيري از ٪95 و بود مرتبط آنها عاليق با دوره محتواي

  .داشتند
 بود داده نشان شده انجام مطالعات كه طورهمان :گيرينتيجهبحث و 

 تجسم رشد به منجر بعدي سه هايافزارنرم طريق از فراگيران آموزش

 يهايافته ،شودمي آنها فضايي درك بهبود باعث و شده آنان در بعدي سه

 آموزشي برنامه اجرايي شيوه كه داد نشان راستا همين در نيز پژوهش ناي

 دتوانمي بعدي سه محيط سازيفراهم و اسكچاپ افزارنرم از استفاده با
 شود منياي درس در دانشجويان فعال مشاركت و عالقه افزايش به منجر

 تأثير درك بنابراين. شد خواهد يادگيري بهبود سبب نهايت در كه

 براي درس كالس در فناوري ادغام براي هاراه بهترين يافتن و فناوري

  .است مهم بسيار دانشجويان عملكرد بهبود
 دانشجويان انگيزش، يادگيري، بعدي، سه سازشبيه كلمات كليدي:

  ايحرفه بهداشت

 
  

 و نيتمر نوارقلب، خواندن يريفراگ يبرا يراه يسازشبيه
 ينيبال پرستاران و يپرستار انيدانشجو يبرا يابيخودارزش

  ينواب نينسر، يغفار فاطمه

 يطوربه. دارد ايديرينهي سابقه پزشكي آموزش در يسازشبيه مقدمه:
 يك خصوصيات بودند سنگ و گل از كه شده يافته يهاسنگواره كه

 خلق يا و مجدد نمايش يسازشبيه واقع در. كردندمي نمايان را بيماري

 تكنيك . ايناست موقعيت يك در واقعي موضوعي يا شي يك مجدد

 ناي توليد از هدف. كنندمي سازيهمانند را واقعيات آيينه همانند
 در آموزي كار بهتر اجراي در دانشجويان به كمك آموزشي محصول

 واحد در پرستاري شش ترم دانشجويان .است ويژه يهابخش در عرصه

 هشت و هفت ترم دانشجويان نينچهم و ويژه پرستاري تئوري

 خود نديتوانم افزايش جهت برنامه از اين دتوانمي راحتي به پرستاري

  .بگيرند كمك قلب نوار خواندن در
 مراحل بر اساس الكترونيكي افزارنرم ناي تدوين و طراحي اجرا: روش

 برنامه نصب.1: است شده اجرا مرحله به مرحله زير شرح به و زير

 متون بررسي.2؛ برنامه طراحي و توليد جهت كامپيوتر سيستم بر اتوران

 كارشناسي دوره كوريكولوم بر اساس ايكتابخانه مرور و علمي

 شش ترم دانشجويان براي ويژه پرستاري تئوري واحد در پرستاري

؛ بالين در كارآموزي واحد در پرستاري 8 و 7 ترم دانشجويان ،پرستاري
 قبيل از ويژه پرستاري با مرتبط موزشيآ يهافيلم تدوين و تهيه.3

 :توجه قابل( قلب در هدايت سيستم /ريتمي ديس مفاهيم /قلب آناتومي
 تدوين و تهيه.4.)؛ است شده تهيه آموزشي يهاسايت از هافيلم ناي

 قسمت هر در شده ارائه مطالب آموزش براي جالب و گويا تصاوير
. است شده تهيه نترنتاي و كتاب از اسكن صورت به تصاوير ناي :توجه(
 ضمن در. است شده كار ديداري يهاجاذبه نظر از تصاوير روي بر

 و تهيه.5.)؛ است گرديده گذاريجاي مرتبط مطالب كنار در تصاوير
 مطلوب گراندبك يا مينهزپيش نظر از افزارنرم براي صفحات تدوين

 فونت و صفحه تصوير رنگ بين) كانتراست( واضح تفاوت كه يطوربه

 به فهرست تهيه و مطالب بنديبقه.ط6 ؛است شده رعايت نوشتاري

؛ زيبا نمادين يهاكونيآ با كاربر براي راحت و آسان كاربرد منظور
 با برنامه به كاربر فرامين با صفحه هر به راحت دسترسي امكان.7
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 يا قبل صفحه به ورود ،منو به ورود صفحه هر در عملكردي كليدهاي

ن؛ مت روي بر مدرس صداي با تدريس تدوين و تهيه..8 ؛بعد صفحه
 شده تعيين محتواي در اين كاربر براي برنامه با اين بازي اجراي مكان.ا9

 را نوار يك .شود دروا دتوانمي راحتي به برنامه در اين كاربر. است

 با منتخب قلبي نوار براي را ريتمي ديس يك نام كليد زدن با و انتخاب

 صورت به جايزه بودن درست درصورت سپس. كند انتخاب خود نظر

 تعيين برنامه در كاربر براي را امتياز كسر اشتباه درصورت و امتياز
. كندمي اجرا برنامه با اين را ارزشيابي خود يك كاربر واقع در. گرددمي
 توليد تاريخ ذكر با برنامه طراحان براي برنامه در ايصفحه تهيه.10

 كاربران به برنامه مدرس و طراحان الكترونيكي پست ارائه.11؛ برنامه

 تهيه از پس.12؛ برنامه مورد در فيدبك ارائه براي تماس برقراري جهت

 تا شده داده قرار پرستاري گروه مدرسين اختيار در برنامه ابتدا برنامه

 ناي طراح كه جانآ از .دهند ارائه برنامه ارتقاء منظور به را خود نظرات
 نظر از مشكلي است ويژه پرستاري درس ساله 26 مدرس خود برنامه

 برنامه ناي علمي محتواي ضمن اينكه ،نگرديد مطرح علمي مطالب نوع

 برنامه.13. استگرديده تأييد قلب متخصص پزشك توسط نيز

 تعداد به پرستاري هفت ترم دانشجويان اختيار در آزمايشي صورتبه

 يك با برنامه كاربرد چگونگي ازسنجي نظر يك و شد قرارداده نفر 20

 بردكاربه الزام دانشجويان مجموع در .گرديد اجرا خودساخته پرسشنامه
 برنامه اجراي جهت. دانستندمي الزم خود توانمندي براي را برنامه ناي

 تدريس براي جلسه 5 مدت به 6 ترم دانشجويان درس كالس براي

 درصد 98 باالي استقبال با ويژه پرستاري تئوري واحد در هاريتمي ديس

 شش ترم دانشجويان گروه سه براي ضمن در .شد كارگرفتهبه ترم دو در

 ويژه پرستاري واحد براي عرصه در كارآموزي جهت هشت و هفت و

 جدول در شده يسازشبيه محيط اجراي اين نتايج .گرديد استفاده

   .شد سنجيده و تهيه ليكرت فرم به كه دانشجويان ازسنجي نظر
سنجي ظرن( پايايي و روايي با و عبارت 18 طرح با مذكور فرم :هايافته 
 دانشجو 20 روي پايلوت اجراي و علمي هيأت همكاران و مدرسين از
 بيش منديرضايت با و شده تأييد) است گرديده تأييد 89/0 ضريب با

 و بازي قسمت از دانشجويان خصوصبه .شدمواجه درصد 96 از
 بسيار تشخيص مورد در گيريتصميم و متعدد قلب نوارهاي مشاهده

 ادند قرار با برنامه در محققين كه يطوربه )،درصد98( بودند راضي

 باالتر كيفيت با تصويري امكانات دادن قرار و فراگير بازي امكان

  .نمودند ايجاد برنامه در ايگسترده تغييرات
 اردو آموزش سوم هزاره در مجازي آموزش كاربرد :گيرينتيجهبحث و 

 فراگير مديريت و آموزشي موضوع با فراگير تعامل بحث و است شده

 پذيرامكان افزارنرم كاربرد با فراگير براي خويش مطلوب يهازمان بر
 جهت در ديگر گامي نيز خودارزشيابي اجراي ضمن اينكه، شودمي

. ستا گرديده توجه ه آنب افزارنرم در اين كه است يادگيري تثبيت
 پرستاري درس تدريس برنامه جديد ورژن ناي كه اميدوارند محققين

 .شود گرفته كاربه نيز ديگر يهادانشكدهو   ويژه

 

 يريادگي بر يريادگي ريمس يكيالكترون دوره تأثير يبررس
 و يپرستار يكارشناس انيدانشجو در يروانشناس درس

 يسخنران روش با آن سهيمقا
. پ. دانشگاه ع - يمهراب مانوش، رازيش. پ. دانشگاه ع - كتاطلبي شهرزاد

 رازيش. پ. دانشگاه ع - يفروه زهره، رازيش

 نياز بين تعادل وجود الكترونيكي يادگيري يهاسيستم در مقدمه:

 آموزشي راه يك همچنين، است مهم بسيار دوره محتواي و يادگيرنده

 مناسب افراد بين تفاوت وجود با فراگيران همه آموزش براي ثابت

 كانيسمم با الكترونيكي يادگيري يهاسيستم توسعه لزوم بنابراين. نيست

 با مطابق يادگيري، مناسب مسيرهاي ايجاد با كه شخصي يادگيري

 احساس كند، كمك دانش بهبود به فرد، هر يادگيري هايويژگي
 نيكيالكترو دوره تأثير بررسي هدف با حاضر پژوهش نتيجه در .شودمي

 و پرستاري دانشجويان در روانشناسي درس يادگيري بر يادگيري مسير
  . گرفت انجام سخنراني روش با نآ مقايسه
 گروهي يك طراحي با تجربي نيمه مطالعه يك پژوهش اجرا: روش

 در1397سال در كه است (cross over) متقاطع آموزش از بعد و قبل

 كليه پژوهش آماري جامعه. گرفت انجام شيراز پزشكي علوم دانشگاه

 روانشناسي واحد كه 1397 مهر ورودي پرستاري كارشناسي دانشجويان

 روانشناسي درس محتواينفر).  41( بود ،اندنموده اخذ را اجتماعي

 آموزشي روش طريق از تحصيلي ترم اول هفته  8 طي اجتماعي

 صورت به تحصيلي ترم دوم هفته  8 طي در و گرديد ارائه سخنراني

 هشيو هر از بعد و قبل. گرديد ارائه يادگيري مسير الكترونيكي دوره
 ساختهمحقق ايپرسشنامه بوسيله آزمونپس و آزمونپيش آموزشي،

 افزارنرم از استفاده با هاداده تحليل و تجزيه و مقايسه. گرديد اخذ
SPSS21 گرفت نجاما.  

 در يرييادگ نمره ميانگين كه داد نشان زوجيتي آزمون نتايج :هايافته

 شآموز از بعد در يادگيري مسير الكترونيكي دوره و سخنراني گروه دو
 مچنينه. است آموزش از قبل نمره ميانگين از باالتر معناداري طوربه

 و آزمونپيش نمره اختالف ميانگين داد نشان مستقلتي آزمون
 مسير الكترونيكي روش در اجتماعي روانشناسي درس آزمونپس

  . است سخنراني روش از باالتر معناداري طوربه يادگيري
 يرمس الكترونيكي آموزش اثربخشي به توجه با :گيرينتيجهبحث و 

 آموزش روزافزون كاربرد به عنايت با و دانشء ارتقا در يادگيري

 روش ناز اي دروس برخي ارائه در توانمي پزشكي علوم در الكترونيكي

 .نمود استفاده
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 يريادگي بر يكيالكترون ويولفپورت يريكارگهب تأثير
 يهوشيب روش درس در يهوشبر انيدانشجو

. دانشگاه ع - يصالح يمحمدمهد، ارتش. پ. دانشگاه ع - يداور ديسع
 يمهاجر مژگان، يبهشت ديشه. پ. دانشگاه ع - روانلواياريط فراز، ارتش. پ
 ارتش. پ. دانشگاه ع - يرواناي

 گيريياد و ياددهي يندافر در الكترونيكي يهافناوري از استفاده مقدمه:

 كارپوشه. است شده امروزي تربيت و تعليم اپذيرنجدايي جزء

 اب يادگيري فرآورده و يندافر سنجش و يادگيري ابزار يك الكترونيكي،
 نيبازبي و اصالح بازخورد، ارائه ،دهيسازمان ،سازيذخيره قابليت

 ترينيوي همانند دتوانمي و است ديجيتال محيط يك در دانشجو كارهاي

 هدف. باشد خاص زمينه در دانشجو مهارت و پيشرفت رشد، نمايانگر

 وليوفپورت كارگيريهب با سنتي تدريس روش تأثير مقايسه مطالعه از اين

 هوشبري كارشناسي دانشجويان در بيهوشي روش درس يادگيري در

  . باشدمي ارتش پزشكي علوم دانشگاه
 آماري جامعه و است ايمداخله نوع از پژوهش ناي اجرا: روش

 دانشكده هوشبري كارشناسي رشته دانشجويان كليه را پژوهش

 1397-1398 تحصيلي سال در ارتش پزشكي علوم دانشگاه پيراپزشكي

 نفر). 18( بودند نموده اخذ را بيهوشي روش واحد كه دادندمي تشكيل
 روش به آن نخست بخش و تقسيم ايجلسه 4 بخش دو به فوق مبحث

 و طراحي كه الكترونيكي كارپوشه از استفاده با آن دوم بخش و سنتي
 يادگيري ميزان دوره پايان در. گرديد تدريس است، شده ساخته

 قرار بررسي مورد ورودي آزمون توسط روش، دو هر در دانشجويان

  .گرفت
 به شده داده آموزش مباحث يهانمره بين دهدمي نشان هايافته :هايافته

 تفاوت فوليوپورت روش به شده داده آموزش مباحث و سنتي روش

 آموزش زمان و هاهزينه از الكترونيكي كارپوشه. دارد وجود يدارمعني
  .افزايدمي آموزش كيفيت بر و كاهدمي

 ديدگر مشخص شده، انجام يهابررسي بر اساس :گيرينتيجهبحث و 

 يادگيري ميزان ارتقاء باعث الكترونيكي وليوفپورت گيريكاربه كه

 ريفناو از اين استفاده لذا. شودمي هوشبري كارشناسي دانشجويان

 شدن الكترونيكي به توجه با و پزشكي آموزش در الكترونيكي

  .گرددمي توصيه آموزشي يهاسيستم
 هوشبري كارشناسي دانشجويان يادگيري، فوليو،پورت كلمات كليدي:

  
  

 و همراه تلفن قيطر از آموزش تأثير ايسهيمقا يبررس
 يانيشر خون يگازها شيآزما ريتفس يريادگي بر، كارگاه

  يپرستار انيدانشجو در
. پ. دانشگاه ع - انيمنگل نيپرو، كرمان. پ. دانشگاه ع - يسبزوار نهيسك

دانشگاه  - زادهدورك جعفر، شهرايران .پ. ع دانشكده - يقنبرزه نظر، كرمان
 كرمان. پ. ع

 مورد يهاتوانمندي ازجمله شرياني خون گازهاي تفسير توانايي مقدمه:

 يهاروش از استفاده رواين از .است پرستاري دانشجويان انتظاراز
 از استفاده دامنه گستردگي دليلهب همراه تلفن با ويژههب آموزشي جديد

 ماندگاري ،زمينه در اين يادگيري بر عالوه .شودمي احساس آن

 آموزش مقايسه هدف با مطالعه اين. است مطرح نيز دريافتي اطالعات

 زهايگا آزمايش تفسير يادگيري ميزان بر ،همراه تلفن و كارگاه طريق از

 شهرايران پزشكي علوم دانشكده پرستاري دانشجويان در شرياني خون

   .گرفت انجام 1396 سال در
 از استفاده با .باشدمي تجربي نيمه نوع از پژوهش ناي اجرا: روش

 تلفن يقطر از آموزش تأثير ايسهيمقا بررسي به ،ساختهمحقق پرسشنامه

 در شرياني خون گازهاي آزمايش تفسير يادگيري بر ،كارگاه و همراه

 رفتنگ در نظر و سرشماري روش با گيرينمونه. شدپرداخته دانشجويان

شگاه نفر از دان 30 همراه تلفن با آموزش گروه دو براي ورود معيارهاي
 لتباد عدم دليلهب آزاد نفر از دانشگاه 53 آموزشي كارگاه و دولتي

 از قبل گروه دو هر در پرسشنامه. شد انجام دانشگاه دو از اطالعات

 اطالعات روز 10 طي سپس. گرديد تكميل آموزشي مداخله انجام

 طريق زا كوتاه پيام نه صورت به شرياني خون گازهاي تفسير به مربوط

 تفسير الكترونيكي جزوه گذارياشتراك به و بلوتوث و همراه تلفن

 اههمر تلفن با آموزش گروه دانشجويان اختيار در ،شرياني خون گازهاي

 2 مدت طي در آموزشي كارگاه به مربوط يهاآموزش. شد داده قرار
 ي،ارسال پيام آخرين از بعد روز 14 .بود ساعت 4 مدت به روز هر و روز
  . شد اجرا گروه دو هر براي آزمونپس
 اب كردند شركت نفر 53 كارگاهي گروه در مطالعه در اين :هايافته

 بيشترين .ودندب 22,54±1,73 معيار انحراف و سني ميانگين

 از استفاده .ودندب 18تا  16,1 معدل داراي گروه ايندر  كنندگانشركت

 4.72 را دانشجويان يادگيري نمره ميانگين ميزان همراه تلفن با آموزش
 دارمعني تفاوت كه داد افزايش بيشتر كارگاه از استفاده به نسبت رهنم

 در اهكارگ به نسبت همراه، تلفن از استفاده نابراين،. ب;P&lt)0,05( بود

   .است ترمؤثر دانشجويان يادگيري نمره افزايش
 كه قتحقي از اين حاصل نتايج گرفتن در نظر با :گيرينتيجهبحث و 

 يادگيري ميزان بر همراه تلفن يادگيري شيوه مثبت تأثير نشانه

 جايگزين روش عنوانبه روش از اين توانمي بود پرستاري دانشجويان

  .نمود استفاده ديگر يهاآموزش مكمل يا
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شناسايي مؤلفه هاي صالحيت و شايستگي مدرسان در محيط 
 آموزش الكترونيك

 
  رقيه ساجدي / دانشگاه.ع.پ.سمنان

  
مدرسان الكترونيك شايسته، كليد موفقيت در اجراي آموزش 

قش نها در ابتدا نقش مربي و سپس . آنشوندميالكترونيك محسوب 
ناسايي ش. پژوهش حاضر با هدف نمايندميمربي الكترونيك را ايفا 

ك ي صالحيت و شايستگي مدرسان در نظام آموزش الكترونيهامؤلفه
است. بدين منظور پژوهش با روش كيفي و رويكرد تحليل انجام شده

 16هدفمند و  گيرينمونهبا استفاده از  هادادهمحتوا انجام گرديد. 
ي تكنولوژ ظراننصاحبساختاريافته با اساتيد و مصاحبه عميق نيمه

بعد  8 هادادهآموزشي و مديريت آموزشي گردآوري شد. از تحليل 
 صالحيت و شايستگي( ارتباطي، ارزيابي، اخالقي، مديريتي، فردي،

ين مؤلفه استخراج گرديد. نتايج ا 24فني، پداگوژيكي و پژوهشي) و 
هاي آموزش داد كه تدريس و يادگيري در محيطپژوهش نشان
هاي ي شايستگي و صالحيتهامؤلفهتلزم بازنگري الكترونيك مس

 عنوانبه دتوانميمدرس الكترونيك است. نتايج حاصل از اين پژوهش 
رونيك جهت از سوي متوليان نظام آموزش الكت ريزيبرنامهمبنايي براي 

گردد. انتخاب، آموزش و ارتقاء مدرسان آموزش الكترونيك واقع
الكترونيك، مدرس شايستگي، آموزشواژگان كليدي: صالحيت و 

 الكترونيك

  

  انگليسي تماتيك پوستر
 
 

Designing and performance of a patient 
management problem software and its 

comparison with oral examination in evaluation 
of surgery clinical competence of medical 

students in Mashhad University of Medical 
Sciences in 2016-17 

Reza Taheri, Mashhad University of M. S 
MohamadReza Motih, Mashhad University of M. S 
samaneh Abolbashari, Mashhad University of M. S 
 
Introduction: Evaluation is one of the important aspects of the 
educational process and is one of the main duties of the 
university professors, which, based on the results, can identify 
the strengths and weaknesses of the educational system. If 
properly performed, evaluation can demonstrate the level of 
achievement in educational goals, increase motivation in students 
and eventually lead to an evolution in the educational system. The 
use of modern techniques in evaluating students and using other 
sciences in facilitating this process is very valuable. Because 
patient management problem exams simulate a clinical 
encounter, they measure both knowledge and problem solving 
skills. While the routine method for the evaluation of clinical 
competence of medical students in surgery in Mashhad 
University of Medical Sciences has been oral examinations, this 
study was conducted to compare PMP exams and oral exams in 
evaluating the this clinical competence.  

Methods: A version of patient management problem software 
was designed. Three oral clinical competency examinations were 
held for 51 medical students (interns) in the General Surgery 
Department of Imam Reza Hospital. In the second stage, three 
PMP exams were held with different questions for the same 
students with the designed software. In the electronic test, two 
questions with a total of 77 options with a total score of 77 were 
designed and the survey was performed. 
Results: 80% of medical students were more satisfied with the 
clinical competency examinations using the electronic PMP and 
rather than oral examinations.  Conclusion: Students are more 
satisfied with the electronic PMP exams in comparison with oral 
exams. 
 

  
 
 

The Role of Simulated Patient on Physiotherapy 
Education: A Systematic Review  

Mohammad Javaherian, Tehran University of M. S 
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Javaherian, Tehran University of M. S  

 

Introduction: Using simulated patients (SPs) in clinical skills 
education is a common method of providing training to students 
to hone their skills for future client encounters. These skills may 
consist of history taking, physical examination, communication 
skills, and performance ability. The natural condition of physical 
therapy (PT) clinical environment need therapist' fast reaction to 
have the best clinical decision making. It should be gained by 
experience of different scenarios during education. SPs seem to 
be an effective teaching strategy for PT clinical education. This 
systematic review aims to provide an overview of the SP strategy 
in PT education. Also, we want to review different examples of 
SPs in physiotherapy education. 
Methods: PubMed, SCOPUS, and Web of Science databases 
were searched up to October 2019 with no language restriction. 
To conduct a comprehensive search, different keywords related 
to the topic were selected using MeSh. To find more eligible 
studies, references of all included articles were screened. Any 
types of study design which had used simulation-based learning 
in undergraduate's physical therapy student were eligible for 
inclusion. Studies with the qualitative method were excluded. 
Two researchers independently reviewed studies and appraised 
them critically. 
Results: A total of 671 abstracts were retrieved and after 
reviewing full-text paper, 16 full-text articles were included. 
Eight of them were excluded because they were descriptive or 
used qualitative design. Finally, eight articles were included to be 
reviewed. These studies had used simulated patients for various 
aims including replicate different aspects of real clinical practice, 
patient education self-efficacy, feasibility, self-perceived skills, 
and confidence. Based on the result of studies, simulation, as an 
educational technique, could improve student's clinical reasoning 
skills, communication, and motivation. Also, it can provide a safe 
and supportive learning environment for physiotherapy students.  

Conclusion:The simulated patient is a useful modality to deliver 
learning activities in medical education and physical therapy 
curricula, facilitating feedback on students' performance with 
opportunities to interact with real patients and environments. It 
seems that further high quality randomized controlled trials are 
needed to evaluate the efficacy of simulation on other outcome 
measures such as patient safety skills. 
Keywords: Simulated patient, Simulation, Physiotherapy, 
Education, learning. 
  
 



١٧٠ 
 

The Relationship Between Self-Esteem and 
Critical Thinking Among Medical Sciences 

Students in Neyshabur 
Zeinab Jalambadani, Neyshabur University of M. S  
 
Introduction: Critical Thinking indicates an individual's 
inclination to critical thinking. Individual features are important 
and influential elements in the maturation and development of 
students' critical thinking.  Purpose: The purpose of this study was 
to describe the correlation between critical thinking and self-
esteem among Medical Sciences Students in 2018.  
Methods: In an analytical cross-sectional study, 252 medical 
students were selected through stratified random sampling 
method among "blinded for peer review" University of Medical 
Sciences in 2018. The instrument for data collection was a 
questionnaire comprising 3 parts: demographic data, California 
Critical thinking Inventory, and Cooper Smith Self-Esteem 
Inventory. The results were analyzed by SPSS-20 ����� 
descriptive statistics, Pearson Correlation Coefficient, and Chi-
Square. 

Results: The average score of students' self-esteem has been 
36.57�6.22  
and a strong level. The average score of students' critical thinking  
has been 355.39±25.42 and at high level. There was a 
significantly positive correlation between critical thinking  and 
self-esteem (r=0.562, P&lt;0.001). The obtained results showed 
that those who score higher on the self-esteem are higher 
confident about being able to make critical thinking in areas 
common to students. 

Conclusion: It seems that critical thinking, like other 
psychological variables, is tempted by social factors and social 
environment plays a role in promoting or undermining it. Thus, 
similar studies are urged to look into the factors affecting critical 
thinking in Medical Sciences Students.  
Keywords: Critical thinking, self-esteem, medical sciences 
students  
  
 
 
  

Blended Learning: Teaching Medical 
Terminologies through Word Clouds  

Roghayeh Sajedi, Semnan University of M. S 
 
 Introduction: Word clouds are one of the most popular forms of 
data visualization; highlight the main ideas by presenting words 
used in a text in the shape of a cloud, with the biggest words being 
those that were most frequently employed in the text. Teaching 
medical terminologies especially in ESP courses is becoming a 
challenge for English Language Teachers. Vocabulary is an 
inseparable part of any teaching syllabus and vocabulary should 
be taught in a well-planned and regular basis. It is essential to 
carefully decide what vocabulary will be selected for teaching, 
and what approach or activities will be used to teach it to the 
students. This study tries to investigate the teaching of medical 
terminologies through word clouds, concentrating on EMS 
students at Semnan University of Medical Sciences.  
Methods: Two homogeneous groups of students who were 
taking their ESP courses participated in the study in two groups 
of thirty, a control group and an experimental group. They were 
both male and female, and their age range was 19-26. � 
standardized English proficiency test (Nelson test) was 
administered at the beginning of the study which aimed at 
homogenizing the participants. Two groups were taught 80 
emergency medical terminologies in 10 contextualized texts. Two 
parallel medical terminology tests, one of them as the pre-test and 
the other as the post-test were given to the students to determine 
the effect of treatment on the experimental group. Data was 
statistically analyzed by SPSS software version 18. 

Results: The results indicated that word clouds have positive 
significant effect on learning of medical terminologies.  

Keywords: EPS (English for Specific Purposes), medical 
terminologies, word clouds, (EMS) emergency medical services, 
blended learning, educational technology  
  
 

Explaining the concept of empowerment in 
faculty members view of Guilan University of 

Medical Sciences 
Maryam Khoshbakht Pishkhani, Guilan University of 
M. S. Hosein khoshrang Pishkhani, Guilan University 
of M. S. Reza Soltani moghadam Pishkhani, Guilan 
University of M. S. Eide Dadgaran Pishkhani, Guilan 
University of M. S. 
 
Introduction: In the educational process, teachers and students 
are in constant interaction with each other. Professors play the 
most important role in the education of students.The aim of this 
study was explaining the concept of empowerment in faculty 
members of Guilan University of Medical Sciences. 
Methods: In this qualitative study, the data were collected 
through purposeful sampling and deep and semi-structured 
interviews with 11 faculty members in 2018. The data was 
saturated after 11 interviews. Data analysis was carried out using 
a conventional content analysis method. To determine the main 
Categories, the initial codes were reviewed, and classified in 
several stages. Finally, 254 codes were extracted. 
Results: Five categories: personal characteristics, individual 
skills, knowledge and scientific skills, the use of new 
technologies and external and internal System support were 
extracted. Also, “The capable professor is a perfect human with 
all necessary qualifications for education “emerged as the main 
theme. 
Conclusion: In this study, the professors considered all the 
necessary qualities for a teacher in the process of education as the 
empowerment criteria. Considering the characteristics stated by 
the professors can help the managers and practitioners of the field 
of education in enhancing and promoting professor's 
empowerment. The results of this study can be used for further 
studies in this field. 
Keywords: Empowerment, Content Analysis, Professor  
  
 

Assessing the impact of teaching about clinical 
guidelines with short message service on the 

nurses' knowledge 
Seyyedeh Hengameh Mousavi, Mazandaran University 
of M. S Fatemeh Jafar Aghai, Guilan University of M. S 
Ferashteh Molaei, Mazandaran University of M. S  
 
Introduction: One of the most common invasive procedures in 
the hospital is peripheral venous catheter insertion. These 
catheters are used for short-term administration of intravenous 
fluids, dehydration treatment, body electrolyte adjustment, blood 
infusion, and medication administration. Researches has shown 
that in many cases there is no overlap between nurses' Function 
in peripheral catheter care and clinical guidelines. The most 
important reason for not following clinical guidelines in nurses is 
lack of knowledge and insufficient skills in peripheral vein 
catheter care. Focusing on intravenous catheter placement 
training in nurses can increase nurses' knowledge, skills and 
confidence. Studies show that e-learning and the use of new 
technologies in education among nurses reduces the duration of 
training and increases the success rate, improves the knowledge 
and skills of nurses and brings more satisfaction with the 
educational program. Objective: To determine the Effect of Short 
Text Messaging Clinical Guidelines on Knowledge in 
Intravenous Catheter Placement in Nurses in Guilan.  
Methods: This is a non-randomized, quasi experimental trial 
with one group designed for 34 nurses. The research population 
consisted of all nurses working in Heshmat Medical Center in 
Rasht city. 34 nurses were selected randomly. Before 
intervention, knowledge of nurses were evaluated and recorded 
for 10 days, two educational short messages are sent to them 
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daily, about how to insert peripheral venous catheters. The 
knowledge of nurses were evaluated and recorded at the first 
working day after the end of the training and 8 weeks after that. 
Mann-Whitney U statistical test was used to assess knowledge 
scores.  
Results: The findings showed there was increasing trend in the 
score of knowledge in the interval before the intervention to 
immediately after the intervention (p&lt;0/001) and afterwards 
the changes were fixed.  
Conclusion: Using mobile phones as a teaching method has 
created a lasting awareness among nurses that nursing managers 
can use this approach for training. The mobile telephone offers a 
powerful tool to medical educators, particularly those in resource-
limited settings, where its use has not been widely studied. There 
is thus a need for further research into the utilisation of mobile 
telephones as a vehicle for delivering training and encouraging 
self-directed learning amongst healthcare workers in the 
developing world.  
Keywords: Intravenous Catheter Insertion, Nurses, Peripheral 
Intravenous Catheter, Knowledge, Training program, Nurse 
Education, Short Massage Service(SMS), Mobile learning, E-
learning  

 

 

Effect of Flipped Classroom combined with peer 
assessment on the Practical Training of 
Principles and Clinical Skills in Nursing 

Students 
 

Farzaneh Soleimani / musa aghal / mahtab aligholi pour 
/ Esmaeil Maghsodi / Ebrahim Ali Afsari 
Effect of Flipped Classroom combined with peer assessment on 
the Practical Training of Principles and Clinical Skills in Nursing 
Students Abstract Introduction: This research aimed to determine 
the effect of the flipped classroom and traditional classroom 
education on the practical training of principles and clinical skills 
in nursing students. Materials and Methods: This study used a 
quasi-experimental design with a post-test and a control group. 
The sampling was based on the convenience sampling method. 
The participants were 50 students from the nursing faculty of 
Maragheh university of medical sciences. They were randomly 
assigned into two groups. The experimental group was trained on 
a flipped classroom for 8 sessions while the control group was 
trained in the traditional education. Then the participants were 
evaluated by the skills checklist.In the intervention group, the 
evaluation was by peers and lecturers and the control group, only 
the teacher evaluated. The SPSS software was used for analyzing 
the data using descriptive statistics measures and statistical 
methods. Results: The results of this research showed that 
education on flipped classrooms improved practical training in 
some principles and clinical skills. The most influential was on 
the sterile advanced procedure .and non-sterile advanced 
procedure. Peer and teacher evaluation scores were the same 
Conclusion: The findings indicated that a flipped classroom 
combined with peer assessment can be useful for practical 
training. Therefore, teachers can use these education methods for 
their students to improve their skills. Keywords Education, 
Nursing, Baccalaureate, Clinical Skills 
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 گذاريسياستمديريت و رهبري آموزشي: 
  آموزشي

  

  
 انيله در دانشجوئبه روش حل مس يمشكالت آموزش يابيارز

   ييماما
سروناز  –زينب آموزنده  ،آزاد اسالميدانشگاه ع. پ.  --سيد زهرا قائمي

  محدثه راسخ –زهرا باغباني –مهسا مشايخ –يكه باش
 يهابرنامه يسازيبه منظور غن يآموزش يكردهايرو يابيارز مقدمه:
از  يكيله ئحل مس بر يمبتن يابي. ارزشرسدمينظر به يضرور يآموزش

ت بر اصول استفاده از مشكال ياست كه مبتن يآموزش نينو يكردهايرو
. رشد تفكر باشدمي ديدانش جد بيشروع كسب و ترك ينقطه عنوانبه

 پردازانهينظر يهسته مركز ،ياو حل مسئله يانتقاد رتفك ،يمنطق
 ايدن يهادانشگاهاست. امروزه اكثر  بوده سيو تدر يآموزش يهابرنامه
 ءهستند كه بتوانند موجب ارتقا يآموزش يهاروش افتني يدر پ
گردند.  انيمداوم دانشجو يريادگيو  ينيبال گيريتصميم يهاتيظرف

 ومشكل دارند  يبه تفكر انتقاد شيگرادر كسب مهارت و  انيدانشجو
مهارت  ءبر اساس شناخت مشكل باعث ارتقا ،يآموزش لئمسا يابيارز

 . پژوهش حاضرگرددمي انيكارآمد دانشجو يريادگيله و ئحل مس
ه آزاد دانشگا ييماما انيبر حل مسئله را بر دانشجو يمبتن يابيروش ارز

  . نمايدمي يواحد استهبان، بررس ياسالم
 تيفيك يابيارز كرديبا رو يپژوهش مقطع كيمطالعه  نيا روش اجرا:

دانشگاه آزاد  ييله است كه در گروه مامائآموزش به روش حل مس
و  سؤالپژوهش با طرح چند  نيواحد استهبان، انجام گرفت. ا ياسالم

مطرح  ميمفاه نيت با اسؤاالانجام شد.  انياز دانشجو ينظرسنج
كتب رفرنس وزارت بهداشت و ارائه  اساسبر  سيتدر ني)ب1 :دنديگرد

 نيب يفاصله زمان ني)بهتر2وجود دارد؟  يتناسب ديجزوه توسط اسات
 يبندزمان اي)آ3چقدر است؟  ينيو گذراندن واحد بال يارائه درس تئور

 يبرگزار يبندزمان اي)آ4مناسب است؟  يتئور يها كالس يبرگزار
دانشجو در  زهيانگ اي)آ5مناسب است؟  هايو كارورز يكارآموز

مباحث مرتبط با  ياز قبل، رو انيدانشجو اي)آ6مهم است؟  يريادگي
در  دياسات يريگسخت اي)آ7 ؟كنندميمطالعه  يموزآهمان كالس و كار

و  يرفتار وهيش اي)آ8 ؟باشدمي مؤثرآموزش  تيفيك ءدر ارتقا نيبال
او تطابق  يو عمل يبا سطح علم نيبال طيدر مح دياسات يريگسخت
وجود دارد؟  ينيبال طيدر مح ليامكانات وسا تيمحدود اي)آ9دارد؟ 

 ندگانيپرسشنامه با نظر نما .كدامند؟ ديروش آموزش اسات راداتي)ا10
و  يطراح يو عمل يتئور يها كالسبر اساس مشكالت  انيدانشجو

قرار  انيدانشجو اريدر اخت ،ييگودانشگاه جهت پاسخ يدر صفحه رسم
به  تيموظف شدند كه با مراجعه به سا ييماما انيدانشجو هيگرفت. كل

 150شده توسط  ليپرسشنامه تكم انيت پاسخ دهند. در پاسؤاال
پس از  تيقرار گرفت. در نها ليو تحل هيمورد تجز ييماما يدانشجو

نظر آنان در مورد  انياز دانشجو ينظرسنج كي يپرسشنامه ط ليتكم
  . ديگرد آوريجمع يآموزش ليمسا يروش طرح و بررس نيا

 انيدرصد دانشجو 95از آن بود كه  يحاك ينظرسنج جينتا :هايافته
 تيرضا ينيمشكالت بال يله در بررسئحل مس وهياز ش كنندهشركت

 نيب انياكثر دانشجو دگاهيمطالعه حاضر نشان داد كه از د جيداشتند. نتا
وجود  يارائه شده در كالس هماهنگ يبا تئور ينيآموزش مسائل بال

 يريادگيشده توسط وزارت بهداشت در  يمعرف يهاندارد. رفرنس
ودند فاصله معتقد ب انيدانشجو تي. اكثرباشدميناكارآمد  ينيبال لئمسا

و منجر  باشدمي ياديزمان ز يو عمل يارائه دروس تئور نيترم ب كي
. گرددمي نيهنگام حضور دانشجو در بال يتئور هيمطالب پا يبه فراموش
به  ينيبال دياسات يريگكردند كه سخت انيب انياز دانشجو ياديتعداد ز

در  استاد حاتيكه توض شودميباعث  انيترس در دانشجو جاديا ليدل
 نايتوسط دانشجو درك نشود و اكثر دانشجو ينيبال يانجام بررس نيح

 ل،يبه وسا يممانعت پرسنل بخش در دسترس لياظهار كردند كه به دل
  . گرددميبا مشكل مواجه  نيآموزش بال
و  ينقش مراقبت ندهيدر آ ييماما انيدانشجو :گيرينتيجه بحث و

 فايكه عمدتا زنان باردار هستند را ا مارانياز ب يصيو تشخ يتيحما
بهره برد  ييهاتكنيكو  هاروشاز  ديدر آموزش با جهيو در نت كنندمي

 دهد. روش حل اديله ئحل مس يهاشيوهو سنجش را به  يابيكه ارز
عث برده و با نياز ب ييرا در ماما نيو بال يتئور نيمسئله فاصله ب

. عالوه بر آن شودميآن  يهامهارتو  يبه تفكر انتقاد شيگرا شيافزا
 و نگرش مثبت در زهيانگ جاديآموزش توسط دانشجو باعث ا يابيارز

. گرددمي يآموزش ليي آنان به مسامندعالقهدانشجويان و جلب 
مشكالت  شناخت يرا برا انيكه دانشجو ياگونهن آموزش بهيبنابرا
 نيالب طيو حل مشكل در مح يتفكر انتقاد يهامهارتو آموزش  ينيبال

  . رسدمينظر آماده كنند مطلوب به
فكر ت ،ييماما انيله، دانشجوئبر حل مس يمبتن يريادگي كلمات كليدي:

  يانتقاد
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) و كاربرد آن در آموزش Balint Group( نتيگروه بال
  مند ممرور نظا كي: يپزشك

 –فريبا حقاني  ،آزاد اصفهاندانشگاه ع. پ.  --فردمحمدرضا يزادنخواه
  اطهر اميد

ظور به من نتيبال ديو ان كليتوسط ما نتيگروه بال ينارهايسم مقدمه:
مطالعه با هدف  ني. اافتيتوسعه  ماريدرك بهتر روابط پزشك و ب

رائه او  يو كاربرد آن در برنامه آموزش علوم پزشك نتيگروه بال يمعرف
  ست. انجام شده ا نتيگروه بال قاتيتحق نهيدر زم ديجد يهادگاهيد

مند در مقاالت منظا يمرور يجستجو كيمطالعه  نيا روش اجرا:
و  ركتيدا نسيپابمد، اسكوپوس، سا يهاداده گاهيشده در پامنتشر

نجام ا 2018تا سپتامبر  2008 هيژانو يپروكوئست است كه در بازه زمان
و آموزش  نتيچون گروه بال يديكلمات كل يشد و به كمك جستجو

صورت گرفت.  گريكلمات مرتبط د ياديبه همراه تعداد ز يپزشك
  حذف شدند.  يزبان از بررس يسيانگل ري، مقاالت غيتكرار يهانسخه
ت موجود، مقاال نيدر مجموع نه مقاله وارد مطالعه شدند. در ب :هايافته

و  ،يكم يشناسچهار مورد از روش ،يفيك يچهار مورد از روش شناس
  .داستفاده كرده بو يبيترك يمورد از روش شناس كي
كه مقاالت به دنبال آن بودن عبارت بود از:  يچهار هدف اصل 
 يهاگروهاز  يپزشك انيو دانشجو هادنتيرز اتيتجرب يابي)ارز1
 ،يشغل يو كاهش سطح فرسودگ يارتباط يهامهارت)بهبود 2 ،نتيبال
ها و نهي)كشف زم4و  يهمدل يبر رو نتياثرات گروه بال يابي)ارز3

 تيوار نتيفرد مورد خود را در گروه بال گرددمي كه موجب يعوامل
  .دينما

 يو طراح ريزيبرنامهبه  يابيما را در دست جينتا :گيرينتيجه بحث و
 ،هايافته. كندمي كمك يكارآمد در آموزش پزشك نتيگروه بال كيبهتر 

 گيريتصميم نتيسازد تا در مورد گروه باليم گذاران را قادراستيس
 انياست دانشجوممكن نتيبال يهاگروهداشته باشند.  يبهتر
 يهاييو توانا يارتباط يهامهارترا با بهبود  ي) پزشكيهادنتي(رز
محور شدن ماريبه سمت ب ،يشغل يو كاهش سطح فرسودگ يهمدل

  .دينما تيهدا شتريب
  
  

، از نظام يرشته پرستار آموختگاندانش دگاهيد يبررس
 يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك يآموزش

  استان سمنان 
سيدسعيد  –فريده ايزدي ،آزاد سمناندانشگاه ع. پ.  --زادهليدا فتاحي

  مليحه بخشايي –سيدعباس آقاپور افروزي  –كساييان
ات نمودن امكان ايمه يعلوم پزشك يهادانشگاه ياصل فيوظا مقدمه:

 مؤثركارآمد و  يانسان يروين تيجهت ترب يو پژوهش يمختلف آموزش
 يابيدست يهاراهاز  يكيراستا  ني. در اباشدميارتقاء سالمت جامعه  در

منظور ارائه شده در سطح دانشگاه به يهاآموزش تيفيك يبه چگونگ
ز نگاه ا يعملكرد نظام آموزش ي، بررسهادانشگاه يآموزش ستميارتقاء س
عملكرد نظام  يررسبه دنبال ب قيتحق ني. لذا اباشدمي آموختگاندانش
انشگاه انجام د يرشته پرستار آموختگاندانشدانشگاه از نگاه  يآموزش

  شده است.
 آموختگاندانشنفر از  37 يفيو توص يمطالعه مقطع نيا در روش اجرا:
انشگاه علوم د 1397-98 يليدوم سال تحص سالنيم يرشته پرستار

، هاداده يگردآور ابزارگرفتند. سمنان مورد پرسش قرار يپزشك
 سؤال 52 مشتمل بر ييايو پا ييپس از روا ساختهمحقق ايپرسشنامه

 هادهدابود.  يدر نظام آموزش يمختلف عملكرد يدر ارتباط با فاكتورها
 ،يآمار يهاشاخصو  SPSS افزارنرمبا استفاده از  آوريجمعپس از 

  شدند.  ليتحل و هيتجز
دانشگاه  يزشآمو ياز فضا %80/59داد آمده نشان دستبه جينتا :هايافته
 و يشگاهيآزما زاتي، كتابخانه، تجهوتريكامپ تيسا ه،ينور، تهو رينظ
 %61/50 و امتحانات مربوطه و يآموزش يها كالس ياز برگزار 58%
و امتحانات و  يكالس ريزيبرنامهها، به موقع بخشنامه رسانياطالعاز 
 انيودانشج شنهاداتيبه اعتراضات و پ نياعتقاد داشتند مسئول زين 48%

 انيدانشجو منديرضايت اند.مناسب پاسخ داده طوربهتوجه داشته و 
، درس %80/12 ي: آناتومهيدروس پا سيدر تدر يعلم يدر توانمند

بود.  %50/20 يميوشيو درس ب %59/60 يولوژيزي، ف%79/95زبان 
 يآموزش نظام ياز عملكرد كل %09/69 يكل طوربهنشان داد  هابررسي

 ليدرس، استفاده از وسا كالسدر  ديموقع اساتدانشگاه (حضور به
 نيآنان و همچن يمناسب، توجه به مشكالت آموزش يكمك آموزش

 تي) رضاينيدر آموزش بال انيبا دانشجو ديبرخورد محترمانه اسات
  داشتند. 
ت يوضع ليجهت تحل يابيراه دست ينترمهم :گيرينتيجه بحث و

 وزشآم ءدر راستاي ارتقا يآموزش يهاسيستمموجود و رفع نواقص در 
و  نيدر ح ،انيدانشجو ياز نظرات و بازخوردها منديبهره، هادانشگاه

گاه در دانش يخدمات آموزش ياصل رندگانيگ عنوانبه التيتحص انيپا
  .باشدمي هادانشگاه يآموزش يهاسيستم
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 -يرانيا يپزشك نيادياصول بن يبر مبنا يآموزش پزشك
   ياسالم

  فروش ناصر سيم ،شهيد بهشتيدانشگاه ع. پ.  --شيما طباطبايي
د در اسنا ديكأمورد ت يهاارزش و نياديبا توجه به اصول بن مقدمه:
در  يعلم تيو مرجع يجامعه نگر يهااولويتسالمت و  يباالدست

آموزش پزشكي و عدم  يي كنونهاچالشهمچنين  ،يآموزش پزشك
لگوي اگرفته شده، نياز به  كاربه يبوم رياي غي توسعههامدلتناسب 
) بر شرفتيتوسعه (پ ياشد. الگومي پزشكيآموزش  شرفتيملي پ

 عنوانبهاست كه از آن  يزاتيتما يدارا ،هاينيباساس تفاوت در جهان
در  هارمانآ و ميمتاپاردا ني. اشودمي ادي "توسعه يالگوها ميمتاپارادا"

د ابعا نيو همچن "ياسالم"و اعتقادات  ينيبثر از جهانأكشور ما مت
، سبب يفلسف يمبنا نياست. مسلما ا "يرانيا" يو فرهنگ يارزش
 يارائه راهكارها جهينت انداز مطلوب و درها و چشمافق يريگشكل

 در وربالقوه و بالفعل كش يهايينوآورانه و كارآمد، متناسب با توانا
 نييتع، قيتحق ني. هدف اشودمي يمختلف آموزش پزشك يهاعرصه

رد در نظام آموزش پزشكي (مو ياسالم يرانيا يتحقق پزشك يهاراه
و  ياجتماع ييپاسخگو شي)، در جهت افزايدر اسناد باالدست ديكأت

 ياست. هدف كاربرد يعلم تيجانبه جامعه و مرجعسالمت همهء ارتقا
 ينرايا يپزشك نياديكردن اصول بن يعمل يهاراه نييتع قيتحق نيا

  است.  يدر آموزش پزشك ياسالم
ابع شامل مطالعه من هاروشكيفي تركيبي از  شپژوه اين روش اجرا:

ه پانل خبرگان استفاد و متون، اسناد ملي، تحليل وضعيت موجود، و
شدند. با  لياسناد باالدستي مرور و تحل ،شد. در مرحله ابتدايي

 يتوامح ليمنابع به شيوه دستي و اينترنتي انجام شد و با تحل يجستجو
باشد و جايي موضوع تحقيق جديد ميمفاهيم تبيين شدند. از آن اسناد،

ها و ارزش هاي اجتماعي فرهنگي،مفاهيم مطالعه وابسته به زمينه
رگان نياز به ارائه راهكارهاي خبرگان بود. خب ،باشدموازين ديني مي

هاي هاي متفاوت موضوع را بررسي نموده و هم ايدههم ديدگاه
ب نياز از نمودند، بر حس ارائهقابل اجماع  ي عملي وهاراهپذير و وفاق

 مصاحبه انفرادي استفاده و شامل نشست خبرگان و هاروشانواع 
ه كنندگان در مطالعمشاركت تحليل تماتيك نظرات خبرگان انجام شد.

 ،نيبالي ،ي علوم پايههاگروهو مديران  گذاران آموزش پزشكيسياست
فوق تخصصي بودند و با حداكثر تنوع و به روش هدفمند  تخصصي و

  انتخاب شدند. 
جهت از  نياز ا ياسالم يرانيا يپزشك يبه الگو دنرسي :هايافته

 يابيدست يكشور است كه راه را برا ينظام آموزش پزشك يهااولويت

 يابالغ يكل يهاسياست ،سالمت يعلمآل نقشه جامع دهيبه اهداف ا
 ايهسالمت م يكل يهاسياستو  يمقام معظم رهبر يعلم و فناور

 ازجمله يدر اسناد باالدست تأكيدمورد  يهاتيرغم غايعل سازد.يم
بر اصول  هيو تك يمحورسالمت ،يجامعه نگر ،يعلم تيمرجع

، به مناطق محروم يرسانبر خدمات هيتك ،يدر علم پزشك يريشگيپ
 نيبا مواز يعلوم پزشك يهادانشگاهاخالق و تطابق  يسازنهينهاد
 ياصل يهاچالش. ميها دچار نقصان هستنهيزم نيهنوز در ا ياسالم

: استفاده از يدر آموزش پزشك ياسالم يرانيا يپزشك يتحقق الگو
و  يدرس يمنابع اصل عنوانبه يمرجع خارج يپزشك يهاكتاب

 يهاسال نايابن س يرانيكه كتاب پزشك دانشمند ا يامتحانات در كشور
 نياز بزرگتر يكي تبوده اس يغرب يدر كشورها يدرس يسال منبع اصل

منابع  يكشور است. عدم جامعه نگر يمعضالت در نظام آموزش پزشك
 يبهداشت يهامحور در مكانبر آموزش سالمت تأكيدو عدم  يآموزش

ارسال پزشكان به مناطق دوردست  ،)field( عمل) داني(م درماني و
 يطرح انطباق پزشك يماندگار و عدم اجرا يپزشكان بوم تيترب يجابه
امروز است.  ياز معضالت آموزش پزشك ياخالق اسالم نيمواز با

شد كه در متن مقاله  يبندطبقه ياصل طهيح 4خبرگان در  يراهكارها
مرجع  يهانگارش كتاب يبرا يعمل يهاراه.1: گرددمي ارائه ليبه تفض

آموزش  ياجرا يهاراه.2 ،يرانيجامعه نگر دانشمندان ا يعلوم پزشك
 ياجرا يعمل يهاراه. 3 ،يدرمان -يبهداشت يهامحور در مكانسالمت

 ،ياسالم ياخالق نيهمگن بر اساس مواز يطرح انطباق و پزشك
  .يدر آموزش پزشك يسازيبوم يعمل يهاراه.4

ت در ، حركرانيا يتعهد نظام آموزش علوم پزشك :گيرينتيجه بحث و
جانبه سالمت همه ءارتقا يو در راستا ياسناد باالدست يهاجهت آرمان

ا توجه به ساختار باست.  يها در آموزش پزشكجامعه و كاربست ارزش
يافته آموزش پزشكي در نظام ارائه خدمات منحصر به فرد ادغام

 يپاسخگو، مبتن يتوسعه آموزش پزشك يمل الگوي كه دارد ضرورت
 يهابر ارزش يو مبتن يمحور، عدالتيمحورو سالمت ينگربر جامعه
  باشد. يو اعتقاد ي، اخالقينگفره ،ياجتماع

  
  

 ي: عالجيشكسته در آموزش علوم پزشك يهاپنجره ييشناسا
 قبل از واقعه 

 –قدير پوربايراميان  –قباد رمضاني  ،ايراندانشگاه ع. پ.  --اسحاق مرادي
  اعظم نوروزي

 شيكه برا ياندازو چشم تيبه خاطر ماه يحوزه علوم پزشك مقدمه:
. سالمت جامعه باشدمي و مهم ريبس خط يرسالت يمتصور است دارا

امر  انيمتول عنوانبه يعلوم پزشك يهادانشگاهبودن  ايدر گرو پو



١٧٦ 
 

در  گذارتأثيرسالمت است. وجود مشكالت به ظاهر كوچك اما 
مشكالت  يبرا نكهيرا فارغ از ا ريمس ،يپزشكعلوم  ستميس يفراخنا

 يآموزش ستميشدن سماريو ب في، موجب ضعكندمي بزرگتر هموار
و  تياست كه بر اهم يتيريمد يتئور كي. پنجره شكسته گرددمي

و  تياهمكوچك و حل مشكالت ظاهرا كم يضرورت بستن درزها
 يپزشك علوموافر دارد. نظام آموزش  تأكيد يستميدر هر س تياولوكم
مشكالت  ييمطالعه، شناسا نياست. هدف از ا يمشكالت خاص ريدرگ
به كمك  يشكسته در علوم پزشك يهاپنجره يريبه تعب اياما مهم  زير

بتوان  ،يرشته كاربرد نيبه ا ءتا با اتكا باشدمي يرشته آموزش پزشك
  و حل نمود.  ميمشكالت كشف شده را ترم ياديتا حد ز

 آوريجمعو از لحاظ  يحاضر از نظر هدف كاربرد قيتحق روش اجرا:
در قسمت  كنندگانمشاركتانجام شد.  يكم -يفيك صورتبهاطالعات 

بودند و در قسمت  يو متخصصان حوزه آموزش پزشك دياسات ،يفيك
 يهمراه كارشناسان آموزشبه نيو بال هيپاعلوم دياسات زين يكم

ا مطالعه ر يجامعه آمار كي هكالن منطق يعلوم پزشك يهادانشگاه
و  افتهيساختارمهيابزار مطالعه مصاحبه ن يفيدادند. در قسمت ك ليتشك

 يياياپ زانيقابل قبول و م ييابزار پرسشنامه با روا زين يدر قسمت كم
 يمحتوا لياز تحل يفيدر بخش ك هاداده ليتحل يبود، برا 83/0

  ه شد. استفاد SPSS يآمار افزارنرماز  زين يو در قسمت كم يموضوع
همچون  يكوچك يهاچالشآن بود كه مشكالت و  انگريب جينتا :هايافته

 ،استاد -انشجوددرك متقابل  ،استاد-دانشجو يابيارزش تيعدم شفاف
 ،يآموزش ستميدر س تينبود شفاف ،يآموزش يندهايضعف در ادراك فرا

 قلحدا اي هيو پا نيبال يهارشتهاز  يليدر خ يآموزش ينبود طراح
 يهابرنامه نيدر تدو يآموزش ينقش طراح يو كمرنگ يكنواختي

وار، يحفظ طوط زه،يعدم انگ ،يسنت سيتدر يهاروش ،هاگروه يدرس
و تفكر  ياجتماع يهامهارتعدم آموزش  ت،ينبود مهارت و صالح

 ،ديو آموزش توسط اسات يريادگي يهايتئور يريكارگهعدم ب ،يانتقاد
 يبندنكردن نظم و زمان تيرعا د،ياسات يوعدم توجه به نقش الگ

اما  ريگوقت فيتكال يريكارگهب ،انيتوسط استاد و دانشجو ها كالس
صول اكارشناسان مربوطه از  يعدم آگاه ،يآموزش ينبود رهبر ،تأثيركم

 ،يكيونالكتر يريادگي يهاسيستماز  يعدم استفاده كاف ، وياعتباربخش
ند باز خواه ستميبزرگتر در س شكالتم يسازيورود و عاد يراه را برا

شته و التزام به قواعد ر يبندينشان داد كه پا جينتا نينمود. همچن
ها كمك پنجره نيا يو بازساز ميبه ترم ياديتا اندازه ز يآموزش پزشك

 اميرا الت ستميس يدردها ،ييآسامعجزه يدارو عنوانبه دتوانمي نموده و
  بخشد. 
رشته آموزش  يريكارگهو ب ستفادهشك ايب :گيرينتيجه بحث و

 ستميكل س زيو ن يپزشك هيو علوم پا نيبال يهاگروه يبرا يپزشك

 تيو تقو ميعنصر اثربخش جهت ترم كيبه مصداق  دتوانمي يآموزش
(آموزش  دارو نيشده را به كمك ا ييشده و مشكالت شناسالحاظ
 يهابخشكه تمام  يهمانند چتر ي) شفا داد. آموزش پزشكيپزشك

 ،يابيارزش ازجمله هاقسمتدر اكثر  دتوانمي را پوشش داده يموزشآ
 ريزيبرنامه ،يآموزش يطراح ،يبخشزهيانگ ،يريادگيو  سيروش تدر

 يهايو تئور ايمؤسسه ياعتباربخش ،يكيالكترون يريادگي ،يدرس
پنهان،  يبرنامه درس ،ياجتماع -يشناخت اتينظر ازجمله يريادگي

شكسته  يهاكار گرفته شود و با استقرار آن اكثر پنجرههب ايحرفهاخالق 
  كرد.  يبازساز يرا به نوع

  يپزشكپنجره شكسته، آموزش  كلمات كليدي:
  
  

 نيقزو يدانشگاه علوم پزشك يخدمات آموزش تيفيك يبررس
  بر اساس مدل سروكوال 

 –محمد بخارايي  –فاطمه كاظمي –اصغر كاربرد ،يمحمدمسعود محمود
  فريبا هاشمي

 هادانشگاه ياصل ياز كاركردها يكي تيفيارائه خدمات با ك مقدمه:
و  وجود دارد يدانشجو در قلب هر سازمان آموزش تي. رضاباشدمي
. شودميمحسوب هادانشگاه يهر استراتژ ييهدف نها عنوانبه

 يآموزش يهااست كه امروزه در سازمان يدانشجو مفهوم منديرضايت
 يابيوهش با هدف ارزژپ نياست. لذا اافتهي ياژهيو اريبس تياهم
  انجام شد. نيقزو يدر دانشگاه علوم پزشك يخدمات آموزش تيفيك

 يليتحل –يفيتوص صورتهب 96-97مطالعه در سال  نيا روش اجرا:
 350نمونه  كيمنظور،  نيانجام شده است. بد يمقطعصورت بهو 
 يهادادهانتخاب شدند.  ينسب يبه روش طبقه بند انياز دانشجو ينفر

كوال با كمك پرسشنامه سرو انيادراك و انتظار دانشجو نهيالزم در زم
 ريو سا نرايمطالعات انجام شده در ا لهيوسهآن قبال ب ييايو پا ييكه روا

 يهاداده ليو تحل هي. تجزديگرد آوريجمعاست شده تأييدكشورها 
  د. شانجام  SPSS افزارنرمو  يفيتوص يپژوهش با كمك آمارها نيا

جود وخدمات، شكاف  تيفيداد در هر پنج بعد كنشان جينتا :هايافته
و بعد  ييو پاسخگو يشكاف در ابعاد همدل نيانگيم نيشتريداشت. ب

ه شكاف مربوط ب نيانگيم نيو كمتر نيآن در بعد ملموسات و تضم از
ت تفاوت ها و انتظاراتيواقع نياعتبار بود. در تمام ابعاد خدمات ب بعد

  . ديمشاهده گرد يدارمعني
ها در تيانتظارات و واقع نيدر مجموع شكاف ب :گيرينتيجه بحث و

ضمن  نيمسئول ت،يفيك يبرا شودمي شنهاديلذا پ .شد دهيابعاد دهمه 
نحوه  نهيدر زم يآموزش يهاكارگاه يجهت برگزار ريزيبرنامه

كاركنان، هنگام  يبرا يارتباط يهامهارت شيو افزا يرسانخدمت
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 تيشكاف را نشان دادند، در اولو نيشتريكه ب يابعادبودجه،  صيتخص
  قرار دهند. 

 ،يخدمات، ادراكات، انتظارات، خدمات آموزش تيفيك كليدي:كلمات 
  سروكوال

  
  

آموزش و عامل  نديدر فرا مارينگاه به ب يپژوهتيروا
   ينيآن در استاد بال يريگشكل

  زادهخيرالنساء رمضان ،بيرجنددانشگاه ع. پ.  —طوبي كاظمي
در  ياست و نگران يبرنامه درس يجزء اساس ينيآموزش بال مقدمه:

 يفكر يهادغدغه ينترمهماز  يكي ،ينيآموزش بال هئارا يچگونگ نهيزم
بوده است چراكه؛ بخش اعظم  ايرشته در تمام دن نياندركاران ادست

 شودمياجرا  نيدر بال يپزشك انيدانشجو يمرتبط با حوزه كار يريادگي
 رممكنيغ ايمشكل و  اريبس ستهيپزشكان كارآمد و شا تيآن ترب نو بدو

اخذ  يهامهارتاست كه در آن  يطيتنها مح ،ينيبال طيخواهد بود. مح
و  يهمدرد ،گيريتصميم ،ينياستدالل بال ،يكيزيف ناتيشرح حال، معا

 ، در واقعرنديگيفرا م افته،يو ادغام كپارچهيصورت به ايحرفهتعهد 
 طيمح نيخود را در ا يدانش نظر انيگفت كه دانشجو توانمي
 انيمرحله از آموزش، دانشجو ني. در ارنديگيكار مهب يعمل صورت به

به كسب مهارت  يجيتدرصورت بهو  ماريب نيبا حضور بر بال يپزشك
كسب شده  يمنطق يهاو استدالل اتيپرداخته و با استفاده از تجرب

 طورنيا توانمي در واقع .شوندمي آماده مارانيحل مشكالت ب يبرا
و كارآمد  ستهيشا يپزشكان تيترب ،ينيآموزش بالبدون  كرد كه انيب
باليني با هدف فراگيري تبحر  طيتدريس در مح .باشدميممكن  ريغ

ي مورد نياز براي ورود به نظام مراقبت بيمار و اخالق هامهارتباليني، 
 يمانند مثلث توانمي را ينيبال آموزش نديفرا .گيرداي، شكل ميحرفه

در تعامل  گريكديبا  ماريدانشجو، استاد و ب يعنيدانست كه اضالع آن 
 كي نهيزم دتوانمي اجزا، نياز ا كيهر  گاهيجا نييهستند، لذا تع

خواهد بود كه در  نجايا سؤالآموزش هدفمند را فراهم سازد. حال 
با  ايو  شودمي نگاه يآموزش رابزا كي عنوانبه ماريببه  ،آموزش نديفرا

كه در اغلب  دهدمي. مطالعات نشان گرددميبا او برخورد  ينگاه انسان
 ني. حال بحث اشودمي گرفته دهيآموزش ناد انيدر جر مارانيموارد ب

 نشان هاپژوهش افتد،ياتفاق م يليگرفتن به چه دل دهيناد نياست كه ا
آموزش و درمان  نديدر فرا ماريب حقوقاكثراً از  يكه كادر درمان دهندمي
 گاهيپژوهش با هدف روشن ساختن جا نيلذا ا. الزم را دارند يآگاه

در اين  پژوهش تسؤاالاست. انجام شده ينيدر آموزش بال ماريب كي
چه  ينيآموزش بال نديدر فرا ماري: بمطالعه شامل اين موارد است

 ست؟يچ ينيآموزش بال نديدر فرا ماريدارد؟ عامل نگاه به ب يگاهيجا

نگاه  ايوجود دارد  ينيآموزش بال نديدر فرا ماريبه ب ينساننگاه ا ايآ
  ؟يابزار

 يپژوهاست و به روش روايت يفيپژوهش ك نيا كرديور روش اجرا:
عميق  به منظور مطالعه يپژوهانجام شده است. با توجه به اينكه روايت

 يك ياين تحقيق رو گيرد،ياز افراد انجام م ييك يا تعداد معدود
 يهاهمصاحبحاصل از  يهادادهتحليل  يمتمركز شد. برا ينيبال داستا
ها فتهيا يكار گرفته شد. به منظور افزايش روايمضمون به ليتحل يروايت

  استفاده شد. كنندگانشركتكردن از روش چك
در  مارير نگاه به بد يكه مضمون اصل دهدميها نشان يافته :هايافته

ون چ يتأثير عوامل متعدد تحتاستاد است كه  يباورها ،ينيآموزش بال
بر  ينيال. در نهايت استاد بگيرديپيشين و اعتقادات شكل م يهاتجربه
  . نمايدمي عوامل عمل نيثر از اأمت اتيذهن يمبنا

كه گرچه  آيديم دستبهاين مبنا، اين نتيجه  بر :گيرينتيجه بحث و
 يرسبرنامه د يو اثرگذار يآموزش يهادورهفراتر از  يعوامل متعدد

اثر  ماريبه ب ينيبر نگاه استاد بال دياز اسات يريالگوگ زپنهان حاصل ا
 يحها انكارناپذير است، به همين دليل با طرادارد، اما نقش آموزش

تجارب  يو بررس ينياخالق در آموزش بال يآموزش يهادورهصحيح 
آموزش  ندير فراد ماريبه ب يدر ارتقاء نگاه انسان توانمي د،ياسات ينيبال

  .كمك كرد
 
  

سنگاپور و  يدانشگاه مل يپرستار يكارشناس يقيتطب سهيمقا
   رانيا

سيدرضا  –فاطمه چراغي  ،آزاد همداندانشگاه ع. پ.  --نشاطمريم مدي
  برزو

اند و برده يپ يقيآموزش تطب تيهاست كه محققان به اهمدهه مقدمه:
 يآموزش ستميخود را از س يآموزش ستميس دتوانمين يكشور چيه
 يهانجنكند. با در نظر گرفتن اصل  سهيو مقا ديكشورها مجزا نما ريسا

 يقيتطب سهي، مقاهادانشگاه نيو رقابت ب ايدر دن يشدن آموزش عال
 افتهيتوسعه ايحال توسعه  در يكشورها ريبا سا رانيآموزش ا ستميس

 يناسكارش يقيتطب سهيمطالعه با هدف مقا ني. ارسدمي نظربه يضرور
  انجام شد.  رانيسنگاپور و ا يدانشگاه مل يپرستار

 يبه روش برد يقتطبي -يفيمطالعه توص كيمطالعه حاضر  روش اجرا:
 اتيجزئ نيتردرباره تازه ازيمورد ن يهادادهانجام شد.  1398در سال 

 تياز راه سا ل،يبه تفص يدرس يواحدها ستيو ل يكامل برنامه آموزش
دانشگاه  تيو سا رانيا يوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشك

با  ياطالعات يهاگاهيجستجو در پا قياز طر نيهمچن ،سنگاپور يمل
 ،كولوميكور ،يبرنامه آموزش ،يپرستار يكارشناس يهاواژهديكل
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كسب شده با  يهاداده. ديكسب گرد رانيا ،سنگاپور ،يآموزش پرستار
و  يهمجوار ،ريتفس ،فيو در چهار مرحله توص ياستفاده از مدل برد

مدل محققان از  نيقرار گرفت. براساس ا ليو تحل هيمورد تجز سهيمقا
 ملمدل عوا نيا قياز طر .نمايندمي استفاده كيستماتيس كرديرو كي

 يگردند. بررسيم بحث ليو به تفص شوندمي سهيبر آموزش مقا مؤثر
 رنديگيم در كنار هم قرار دهيچند پد اياست كه در آن دو  يعمل يقيتطب

. رنديگيم قرار ليو تحل هيتشابه آنها مورد تجز ايو وجوه اختالف 
در آموزش وجود  يشده است كه مشكالت متنوع رفتهيپذ يكل طوربه

وجود ندارد. مدل  يتنوع نيچن سهيمقا يبرا يروش ارجح چيهدارد و 
 يقيتطب سهيمقا يمدل برجسته برا كيكه  Gorge .Z.F.Bereday سهيمقا

  . باشدمي در متون يآموزش يهاسيستم
اصول  يهر دو كشور دارا يپرستار يكارشناس يبرنامه درس :هايافته
 يبارز نظام آموزش هايويژگياست اما  يآموزش ريزيبرنامه ياساس

سنگاپور شامل: استقالل در جذب  يدانشگاه مل يپرستار يكارشناس
 انيتبادل دانشجو ،ايحرفهبينارتباطات  ،الملليبينو  يمحل يدانشجو

و عمق نگر و در  رانهيسختگ يبرنامه درس ،كشورها ريسنگاپور با سا
 ،يوزشمند بودن برنامه آمنظام ،دانشگاه نيا ريپذحال انعطاف نيع

و ارائه  ينيدر آموزش بال ژهيوهبر شواهد ب يمبتن كرديآموزش با رو
برنامه  يهاو چارچوب هاالبسيدر سال چهارم است. س يدوره افتخار

و بازار  ياقتصاد تيبوده و با توجه به وضع ايسنگاپور كامالً پو يدرس
 رشته كيدر سنگاپور  يدارند. پرستار يريپذاصالح تيكار، قابل
 خود اقياساس عالقه و اشت بر التحصيالنفارغو  باشدمي زااشتغال

. رنديرا بپذ ياگسترده يهانقش الملليبينو  يدر سطح مل ندتوانمي
به  ليسنگاپور را تبد يدانشگاه مل يبرنامه پرستار يساختار نيچن

سنگاپور با توجه به  ينموده است. دانشگاه مل ايرو در آسشيبرنامه پ
مرتبط با  يشغل گاهيكسب جا يسنگاپور پرستاران را برا عهجام ازين
در  يدانشگاه سع نيا ني. همچنكندمي آماده هيتا ثالث هياول يريشگيپ

 يدر عملكردها افتهيتحول يرهبر ياجرا يپرورش پرستاران برا
 ستميس يايپو يهاچالشرفع  يآموزش و پژوهش و برا ،ينيبال

 يعال ينظام آموزش رسدمي نظر. بهرددا يدرمان -يبهداشت هايمراقبت
 يهادانشكده يسازالملليبينسمت و حركت كند به رانيمتمركز در ا

رغم نقاط قوت، علي رانيا يموجب شده نظام آموزش پرستار يپرستار
 يپرستار يهادانشكده. ديدر جهان رقابت نما هادانشگاه گرينتواند با د
بر  تأكيدبا  يپرستار انيشجونمودن دان ياجتماع يبرا ران،يكشور ا

و  يعلم يهاشرفتيو پ نمايندمي تالش قيو تحق ينظر /يعلم يمبنا
 يپرستار نيقابل انكار است. اما بال ريغ رانيا يآموزش پرستار ينظر

 يو نظر يتئور يهاشرفتياست كه پ ييهاچالش يدارا رانيا

و  ديجد كرديرو ني. بنابرادهدمي خود قرار تأثيررا تحت  هادانشكده
  .است ازيمورد ن رانيا يدر آموزش پرستار يقو

در  سال 50از  شيسابقه ب يدارا رانياگرچه ا :گيرينتيجه بحث و
 سنگاپور در ياست، دانشگاه مل يپرستار يآموزش چهارساله كارشناس

 ،يپرستار يسال در آموزش كارشناس 14به  كيتر، نزدكوتاه يمدت
برتر جهان  يهادانشگاه يبندهدر رتب ،يتوانسته است رتبه دهم جهان

ارزشمند در آموزش  يكه دستاورد ديكسب نما يدر رشته پرستار
ر با استفاده سنگاپو ينظام آموزش عال رسدمي نظر. بهباشدمي يپرستار
 يدر اجرا شتريب عيتسر شتر،يب يريادگيآموزش كمتر و  كردياز رو

نقش  ترعيهرچه سر رشيو پذ يپرستار يكارشناس يبرنامه آموزش
توانسته است موجب  يدر دوره آموزش انيتوسط دانشجو يپرستار

 الملليبين يهابه استاندارد دنيو رس يرشد و توسعه رشته پرستار
 يبرنامه آموزش دتوانمي برتر جهان يهادانشگاهتوجه به تجارب  شود.

. دينما كينزد الملليبين يرا به استانداردها رانيا يپرستار يكارشناس
 ،كولوميكور ،يبرنامه آموزش ،يپرستار يكارشناس كلمات كليدي:
  رانيا ،سنگاپور ،يآموزش پرستار

  
  

 يدانشگاه ينيتوسعه كارآفر يهاچالش يفيتوص يبندرتبه
   انياز منظر دانشجو

 –زهرا فغاني سيده –مريم طاهري ،بابل دانشگاه ع. پ -محسن محمدي
  نيما داوري

» پژوهش«و » آموزش«در دو حوزه  هادانشگاه يرسالت گذشته مقدمه:
منظور همسويي بيشتر،  تحوالت جهاني و به يبوده، اما امروزه در پ

 يبرا يطيمح جادي(ا رسالت سومي تحت عنوان كارآفريني دانشگاهي
 يدر اعضا و ساختارها نانهيرفتار كارآفر كيكاربرد دانش و تحر

مشاركت در توسعه اقتصادي و  تاي) و نهاياهو دانشگ يمجموعه علم
بوده و  يعموم يامسئله ينكارآفري. است	شده فياجتماعي جوامع تعر

جهت  خاص در ييهاسياستو  برندهشيپ يطيمح ازمنديآن ن يتوسعه
 لي. دانشگاه به دلباشدمي هامهارتفرصت و  زش،يانگ جاديا

را در همه  ينيتوسعه كارآفر ،خصوصبه يياز ساختارها يبرخوردار
 دانش قتزري بر عالوه كارآفرينكرد. دانشگاه خواهد ليتسه هافعاليت

را به عمل تبديل خواهد  جامعه، آن صنعتو  اقتصادبه خود  شدهديتول
 ديجد يكارها يريگيو پ جادينمود و با تعامل با صنعت، به دنبال ا

 جاديمانند ا نانهيكارآفر يرفتارها هيكل ،ياهدانشگ نياست. در چن
 يهاسياستمشترك با صنعت و  يهاپژوهش يبرا ديجد يهاشركت

 در اغلب هادانشگاهمدنظر است. در كشور ما،  يفكر يهاييحفظ دارا
 راستاي در چنداني فعاليت و بوده) محورپژوهش( دوم نسل
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به  شدنليو تبد فرينانكارآ تربيت ،هاپژوهش هاييافته سازيتجاري
 يالزمه يگذار نيچن كه	حالي(دانشگاه كارآفرين) ندارند. در نسل سوم

به  يعلم يهاپژوهشصورت  نيبوده و تنها در ا ندهيبقا و توسعه در آ
آن  ريو در غ شودميختم  ديجد يمحصول ايو  تيخدمت، فعال ديتول
 هاپژوهشانباشت  التبعندرت اتفاق افتاده و ببه يبه نوآور شدنليتبد

عدم  تيو درنها يو معنو يماد يهاهيها و هدررفت سرمادر كتابخانه
 نيشده، اداشت. با توجه به مطالب ارائهخواهد يرا در پ يرشد اقتصاد

 ينيتوسعه كارآفر يهاچالش يفيتوص يبندمطالعه درصدد رتبه
  برآمده است.  انياز منظر دانشجو يدانشگاه

و با  يكاربرد يهدف، پژوهش ثيمطالعه از ح نيا روش اجرا:
نظرات  شيمايبه پ يشيآزما ريغ وهياطالعات به ش يآورجمع

 يهامنتخب استان يهادانشگاه ينيآشنا با مباحث كارآفر انيدانشجو
دسترس  در يجامعه آمار عنوانبه ،و تهران يمازندران، خراسان رضو
ن كانو ارتباط با در يانشجود 36تعداد  ان،مي پرداخته است. از آن

آسان  گيرينمونهبابل به روش  پزشكي دانشگاه علوم ينيكارآفر
 مشخصات شامل ساختهمحقق ايپرسشنامهانتخاب شدند. ابزار مطالعه 

بوده كه با توجه به  ينيكارآفر يموضوع هيگو 25و  شناختيتجمعي
 يرفتار يهاحيطهمشتمل بر  ،هدف مطالعه، با اقتباس از مقاالت مرتبط

) و يتيو حما ي(استراتژ ي)، ساختاريزشيو انگ يآموزش يهابرنامه(
 دهينمرهو تعامل) ساخته شد.  گذاريسياست(فرهنگ،  يانهيزم

كامالً مخالف،  يهانهيگز يبرا 5تا  1و با نمره  كرتيل يبر مبنا هاپاسخ
 كي هر يرا. برفتيمخالف، نسبتاً موافق، موافق و كامالً موافق انجام پذ

را  يزيبرانگچالش نيشتريو نمره پنج ب نيكمتر كينمره  ،هاگويهاز 
ا استفاده ب ييايو پا ديخبرگان مرتبط رس ديأيبه ت يي. روادهدمينشان 
 فيمطلوب گزارش شد. توص اريدر حد بس 91/0كرونباخ  ياز آلفا

با  جيگرفت و نتاانجام SPSS22 افزارنرماطالعات با استفاده از 
 يو فراوان سن يكم ريمتغ يبرا نيانگيم يفيتوص يهاآماره يريكارگهب

  ارائه شد.  يفيك يرهايمتغ يو درصد برا
درصد) زن و  3/58نفر ( 21نمونه،  36مطالعه از تعداد  نيدر ا :هايافته
. آمد دستبه سال 11/25±03/1 يسن نيانگياند. ممرد بوده يمابق
 9 ،يعلوم پزشك يهارشته) از صددر 3/58( نفر 21به تعداد  ت،اكثري
 يهارشتهاز  افراد ريو سا يو فن يمهندس يهارشتهدرصد) از  25( نفر

در  ليدرصد) در حال تحص 6/55( نفر 20 اند. تعدادبوده هيعلوم پا
 9/13(نفر  5درصد)،  1/11(نفر  4تعداد  بيترتو به يمقطع كارشناس

 يكارشناس ،ايحرفه يدرصد) در مقاطع دكتر 4/19( نفر 7درصد) و 
به  ان،يدرصد دانشجو مياز ن شياند. ببوده يتخصص يو دكتر ارشد

منتخب استان مازندران و  يهادانشگاهدرصد) از  6/55نفر ( 20تعداد 
و تهران  يخراسان رضو يهادانشگاهاز  ماندهيدرصد) باق 4/44( نفر 16

پرسشنامه، با  يهاگويهدرصد  72 در ،يبررس مورد انيبودند. دانشجو
كامالً موافق بودند.  ايموضوعات نسبتاً موافق، موافق و  يزيبرانگچالش

درصد  84در  ،يزيبرانگتعداد نظرات كامالً موافق در رابطه با چالش
دهنده نشان افتهي نينظرات بوده و ا گرياز د شتريهمواره ب ،هاگويهكل 
 نيشتري. بشدبامي اندانشجوي منظر از موضوع بودن چالش تيقطع
 7/66( 24 درصد)، 2/72( 26نمونه در تعداد  نظراز نقطه تيقطع

و راهكار  استيدرصد) در موضوعات عدم س 6/55( نفر 20درصد) و 
و  يداخل يگذارهيدر مبحث جذب سرما ياقتصاد تيالزم و كمبود امن

. است	برنامه گزارش شدهفوق يهانبودن آموزش يو كاف يخارج
 و اندمخالف بوده هاگويهدرصد  28 يزيبرانگبا چالش اندانشجوي

  . است	مشاهده شده يرفتار طهيح يهاگويهمخالفت در  نيشتربي
مبحث جذب  در انيدانشجو دياز د ،هايافتهبنابر  :گيرينتيجه بحث و
ر و راهكا استيعدم س"دو موضوع  ،يو خارج يداخل يگذارهيسرما
اول و  يادر رتبه يانهيزم طهياز ح "ياقتصاد تيكمبود امن"و  "الزم

در رتبه  ياررفت طهياز ح "برنامهفوق يهانبودن آموزش يكاف"دوم و 
فقدان "قرار داشتند. چالش در موضوعات  يزيبرانگسوم چالش

 تعامل بلندمدت و مدتكوتاه يهابرنامهفقدان "، "يدرس ريزيبرنامه
 "مشترك يقاتتحقي مراكز بودن منفعل" و "صنعت با دانشگاه
 يهاشچال يتمام ييشناسا يبه معنا جي. نتااست	بوده يبعد يهادغدغه

نبوده و توجه به تعامل مناسب صنعت با دانشگاه،  يموجود و آت
 شنهاديپ سازيتوانمندو  نهيبه يدرس ريزيبرنامه ،يمنابع مال صيتخص
  .شودمي
  
  
  

  ياددهي يادگيري
  
  

 انيدانشجو نيبازخورد در ب افتيبه در ليتما تيوضع يبررس
  يو پرستار يپزشك

  پورمعصومه ايماني ،دانشگاه ع.پ. شهيد بهشتي-كلثوم خواجه
 ،باليني زشموآ حيندر  گيرافر به مؤثر افتيو در ردخوزبا ئهارا مقدمه:
 انيبهتر دانشجو يريادگيو  ثربخشا يسرتد يهاشاخصاز  يكي

 افتيبه در شيگرا زانيم ياسهيمقا يبررس مطالعه ينهدف ا. ميباشد
است.  يعلوم پزشك انيدر دانشجو ينيبازخورد در دوره آموزش بال

 يو بر رو دهبو ياسهيمقا -توصيفي عنواز  حاضر تحقيق روش اجرا:
 217و  يپزشك يدانشجو 278( يعلوم پزشك يدانشجو 495

ساده انتخاب شدند، انجام  فيدتصا) كه به روش يپرستار يدانشجو
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بازخورد بود.  افتيبه در شيداده پرسشنامه گرا آوريجمعشد. ابزار 
 يق همبستگيآن از طر پاياييو  ييپرسشنامه به روش محتوا ييروا
و  SPSS افزار منراز  دهستفاا با جيشد. نتانييع) ت=0.90α( يدرون

قرار گرفت.  ليو تحل هيمورد تجز يليو تحل يفيتوص يآمار يهاآزمون
 يدارمعني طوربهبازخورد  افتيبه در شيمطالعه، گرا نيا در :هايافته

 يدر مقطع كارآموز ) و=0,031p( ياز پزشك شتريب يدر رشته پرستار
مطالعه ارتباط  نيدر ا نيود. همچن) ب=0,01p( ياز مقطع كارورز شتريب

شامل سن،  يليو تحص يفرد هايويژگيبازخورد با  افتيبه در شيگرا
 معنادار بود زين يمشروط تيو وضع يليمعدل، عالقه به رشته تحص

)0,05(P< .  
ازخورد، ب افتيبه در انيدانشجو ليتوجه به تما با :گيرينتيجه بحث و
 مؤثرورد مهارت ارائه بازخ نهيدر زم دياسات يريبا اتخاذ تداب ستالزم ا

 ازين به نهيپاسخ دادن به يبرا تيقابل نيتوانمند شوند تا بتوان از ا
  آنان كمك كرد.  يريادگيارتقاء  جهيو در نت انيدانشجو

 نسبت به بازخورد، دانشجو، آموزش ليبازخورد، تما كلمات كليدي:
  ينيبال
  
  

 ميدر آموزش مفاه يميت نيرقابت سازنده ب يريكارگهب
   هاتوانمنديو پرورش فرا يشناخت

  ابراهيم پورفاطمه ،تهراندانشگاه ع.پ -معصومه ايماني پور
كوچك در قالب  يهاگروهكار در  سيتدراساسا روش مقدمه:
ه بدر كنار هم  انياجرا شده و دانشجو انيهمگن دانشجو يهاگروه
ت كه اس نيپردازند. اعتقاد بر ايم موضوع مورد نظر يريادگي اي نيتمر

 جاديا انيدر دانشجو زيرا ن يميكار ت يهامهارت دتوانمي روش نيا
ش كمتر همگن از نظر تجربه و دان ريغ انيدانشجواما استفاده از  دينما

 كوچك مورد توجه قرار گرفته است. يهاگروهدر روش 

روش  يريكارگبه تأثير يهدف از مطالعه حاضر بررس روش اجرا:
 يهامهارتسازنده در بهبود  يميكوچك در قالب رقابت ت يهاگروه

نفر از  25 ،يطرح نوآورانه آموزش نيبود. در ا انيمختلف دانشجو
شركت داشتند كه به پنج گروه كوچك  يپرستار يكارشناس انينشجودا

 انياز دانشجو يبيشدند كه هر گروه ترك ميهمگن تقس ريپنج نفره غ
 يميكار ت كيموظف بودند در قالب  هاگروهمختلف بود. همه  يهاسال

 يوهايت و سنارسؤاالبه  كسان،يزمان مشخص و  كيمنسجم و در 
نقشه صورت بهرا  جيپاسخ داده و نتا ند،داشت اريكه در اخت ينيبال

روش نوآورانه و خالقانه آماده كرده و  كيبه  ،يو طرح مراقبت يمفهوم
كار هر  جهيارائه كنند. نت انيدانشجو ريو سا دياز اسات يميدر حضور ت

نحوه استفاده از منابع و شواهد  ،يگروه از ابعاد مختلف صحت علم

 ،يو نوآور تيخالق ،يميكار ت تيفيك ،قابل استناد، كامل و جامع بودن
گرفت و يم قرار يمورد نقد و بررس گريتسلط در ارائه و ابعاد د
 ازيامت نيكه باالتر يگروه ت،يشد. در نهايم بازخورد به هر گروه داده

 قيگروه برتر مورد تشو عنوانبهآورده بود،  دستبهرا در همه ابعاد 
  قرار گرفت. 

 نيا ،نانآ %4/43نشان داد كه  انياز دانشجو ينظرسنج جينتا :هايافته
به  بودن آن ديكوچك را از نظر آموزنده و مف يهاگروهروش كار در 

 يهاگروهمعتقد بودند  %8/47كردند.  يابيخوب ارز ،يلحاظ علم
مختلف با سطح دانش و  يهاسال انيكوچك متشكل از دانشجو

آنها  در را انياز همتا شتريب يريادگيمختلف توانسته  يهاتوانمندي
كمك كرد  ،هاتيم نياظهار داشتند كه رقابت ب زين %1/52سبب شود. 

  . رديدر آنها بهتر شكل بگ يميكار ت يهامهارت
كوچك  يهاگروهمطالعه نشان داد استفاده از  نيا :گيرينتيجه بحث و

 يط علمنشا جاديضمن ا دتوانمي ،يو مهارت يهمگن به لحاظ دانش ريغ
 قيراز ط يشناخت ميمفاه وزشدر آم ان،يدانشجو نيب منديرضايتو 
 نير ابداشته باشد. عالوه  يترمؤثرنقش  يباالدست انياز همتا يريادگي
 يميون تدر يانسجام و همكار ،هاتيم نيرقابت سازنده ب جاديواسطه اهب
 در يو جمع يفرد يهاتوانمنديپرورش فرا جهيشده و در نت شتريب

 كي عنوانبه وشر نيا شودمي شنهادي. پابدييم بهبود انيدانشجو
مختلف  يهاگروه نيدر ب ينوآورانه و جذاب آموزش كرديرو

دوران  از مؤثر يميو كار ت تيفعال هيكار گرفته شود تا روحبه ييدانشجو
  .رديشكل گ انيدر دانشجو ييدانشجو

  
  

در آموزش علوم  نينو سيموانع تدر بندياولويتو  ييشناسا
  يپزشك

دانشگاه ع.پ. ايران، -دانشگاه ع.پ. ايران، اعظم نوروزي -شهرزاد سراواني
دانشگاه ع.پ. ايران، -دانشگاه ع.پ. ايران، اسحاق مرادي-قباد رمضاني

  دانشگاه ع.پ. ايران-قدير پوربايراميان
، يبه اهداف آموزش دنيرس يبرا ديمهم اسات فياز وظا يكي مقدمه:

 يمؤسسه. رسالت هر باشدمي سيو مناسب تدر مؤثرانتخاب روش 
، باشدمي رانيرفتار فراگ رييدر نگرش، شناخت و تغ رييتغ يآموزش

 رسالت نيبه ا دنيكمك كننده در رس يهاراهاز  يكي سيروش تدر
و  يعلم يهايشدن، نوآور يجهان يهاچالشمقابله با  ي. براباشدمي

امروزه  .مهم است اريبس سيتدر نينو يهاروش ازجمله يكيتكنولوژ
كه باعث  نيي تدريس نوهاروشجاي استفاده از هب هادانشگاهدر اكثر 

شود، بيش از حد بر تقويت افزايش قدرت تفكر در دانشجويان مي
تأكيد  انيدانشجوحافظه و نيز بر انتقال اطالعات و معلومات به ذهن 
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شود. بنابراين به دليل نياز جامعه امروز به افراد متفكر و خالق، مي
 نيي تدريس نوهاروشي تدريس و استفاده از هاروشضرورت تغيير 

هدف  سيتدر نينو يهاروشدر  شود.بيش از پيش احساس مي
 رو معلم نقش ناظ باشدمي روزمره يو كاربرد دانش در زندگ يريادگي

با آزمون و خطا  انيدانشجو نيگر را بر عهده دارد. همچنليو تسه
ماند. هدف از يم يدر ذهن باق شتريب نيبنابرا ؛رنديگيم اديمطالب را 

در  نينو سيموانع تدر بندياولويتو  ييپژوهش شناسا نيانجام ا
  بود.  يآموزش علوم پزشك

 تالعاو از شاخه مط يو كاربرد يفيك -يمطالعه كم نيا روش اجرا:
دانشگاه  يعلم هيأت ياعضا ي. جامعه آمارباشدمي يشيمايپ -يفيتوص

 كه بودند انيو دانشجو 96-97 يليگرگان در سال تحص يعلوم پزشك
 عنوانبهر نف 80با استفاده از روش متناظر تعداد  يدو جامعه آمار نياز ا

 ليتحل يساده انتخاب شدند. برا يتصادفصورت بهنمونه  ياعضا
  استفاده شد. يو استنباط يفيآمار توص يهاآزموناز  هاداده
بر  يعوامل اساس عنوانبه ييهامؤلفهمطالعه نشان داد كه  جينتا :هايافته

 يدر آموزش علوم پزشك نينو سيتدر يهاروش يسر راه اجرا
 ييمحتوا يرساختارهايكه موانع مربوط به ضعف ز باشندمي
)، 3,49:نگياني(م يشناخت يباال حنبود اهداف در سط)، 3,57:نگياني(م

 يآموزش ي)، طراح3,12:نگياني(م ريمدرس و فراگ يكاف ييعدم آشنا
و  رياگ)، مسائل مرتبط با تعامل و ارتباطات فر2,93:نگياني(م نامناسب
 انيالزم دانشجو يهامهارت) فقدان 2,40:نيانگي(م مدرس

  .باشندمي تيدر اولو )2.26:گنياني(م
ه استفاده كه در سر را تيالزم است موانع و مشكال :گيرينتيجه بحث و

آن  تدريس وجود دارد و در اين پژوهش تعدادي از نيي نوهاروشاز 
 .مرتفع گردد يآموزش ستميوالن مربوطه و سئشد، توسط مس ييشناسا

جه تو نيي تدريس نوهاروشو مدرسان به  هادانشگاهضرورت دارد 
نمايند تا ضمن تحقق اهداف آموزشي، كيفيت آموزش و يادگيري 

  يابد.  رتقاءا
  يله، نقشه مفهومئفعال، حل مس سيتدر ن،ينو سيتدر كلمات كليدي:

 

 
 ياطالعات سالمت از برگزار يفناور انيتجربه دانشجو

 كي: مارستانياطالعات در ب يفناور يكارآموز يهادوره
   يفيمطالعه ك

حميدرضا  –راضيه فرهي سيده ،دانشگاه ع.پ. كاشان-صادقي جبليمنيره 
  سحر زارع –تدين 

 ياطالعات در كاهش خطاها يامروزه با گسترش نقش فناور مقدمه:
بهبود ارتباطات  ماران،يمراقبت ب تيفيو ك يمنيا شيافزا ،يپزشك
 نهيزم نيمتخصص در ا يبه آموزش افراد ازين دهندگان مراقبت،ارائه

 تياطالعات سالمت با هدف ترب ي. رشته فناورشودمي احساس
 يهاسيستم يو اجرا سازيپياده ،ياحطر نهيمتخصص در زم يافراد

. اما ديگرد ياندازسالمت راه كياطالعات سالمت و پرونده الكترون
مين نياز و تقاضاي نظام أتربيت نيروي انساني كارآمد در راستاي ت

مطالعه با هدف  نيرو بوده است. لذا ابهرو ييهاچالشسالمت با 
 ياز برگزار متاطالعات سال يفناور انيتجربه دانشجو يبررس
  انجام شد.  مارستانياطالعات در ب يفناور يكارآموز يهادوره

بود كه در آن  يمحتو ليحاضر از نوع تحل يفيپژوهش ك روش اجرا:
اطالعات سالمت شركت نمودند و  يسال آخر فناور انيتمام دانشجو

 يكل السؤانجام گرفت. هر مصاحبه با  افتهيساختار مهيبا آنها مصاحبه ن
 اطالعات يفناور يكارآموز يهادوره يخود را از برگزار بهتجر«

، كنندگانمشاركتشد، سپس بر اساس پاسخ يم آغاز »؟ديمطرح كن
 يلمحور اص .گرديدمي تيروند مصاحبه در جهت اهداف پژوهش هدا

اطالعات سالمت  يفناور يموجود در كارآموز يهاچالشت، سؤاال
و  افتيادامه  هادادهبه اشباع كامل  دنياطالعات تا رس آوريجمعبود. 
ا . ابتدديانجام گرد يموضوع يمحتو ليبه روش تحل هاداده ليتحل

 .دياستخراج گرد هياول يمشخص و از هر واحد كدها ييمعنا يهاواحد
طبقه قرار داده شد و  كيبر اساس مشابهت در  هياول يكدها سپس

 يد، طبقات قبليداد. با انجام هر مصاحبه جد ليطبقات را تشكريز
ه آخر . در مرحلگرديدمي جاديا يديطبقه جد ايادغام و  ،يبازنگر

  شد. نييها) تعهي(درون ما يطبقات اصل
نحوه " لشام ياصل هيدرون ما 5 هاداده ليو تحل هياز تجز :هايافته

، "يدوره كارآموز يمكان برگزار"، "يآموزش در دوره كارآموز
آمد.  دستبه رطبقهيز 20با  "يتيارضان"، "يياعتنايب"، "اتالف وقت"

 انيدانشجو يتيدهنده نارضاپژوهش نشان جينتا :گيرينتيجه بحث و
 ،ياطالعات سالمت از عدم برنامه مدون آموزش يسال آخر فناور

، اتالف وقت و مارستانيدر ب هادوره نيا يدر برگزار ينظميب
 يناورف يموزدوره كارآ تيبود. با توجه به اهم انيبه دانشجو يياعتنايب

ياز نين أمنيروي انساني كارآمد در راستاي ت تياطالعات سالمت در ترب
ا لذ ندهيكار آ طيبا مح انيآشنا شدن هر چه بهتر دانشجو نيو همچن

امه اطالعات سالمت برن يفناور يآموزش يهاگروه شودمي هيتوص
 از ييها. مشوقندينما نيتدو يدوره كارآموز نيآموزش ا يبرا يمدون

 آموزش يدر نظر گرفته شود. برا انيمرب يبرا يمال يهامشوق ليقب
 سازشبيه يهاسيستمپركاربرد كشور،  يمارستانياطالعات ب يهاسيستم

  داده شود.آموزش  و يطراح يبوم
 ياطالعات سالمت، فناور يفناور ان،يدانشجو كلمات كليدي:

  يفيمطالعه ك مارستان،ياطالعات، ب
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 يدانشكده دندانپزشك انيدانشجو يريادگي يهاسبك يبررس

   1398 يليمازندران در سال تحص ياه علوم پزشكگدانش
  فرشته بهمنش دانشگاه ع.پ بابل ،دانشگاه ع.پ. مازندران-زادهمريم زمان

 رييمنجر به تغ دتوانمي انيدانشجو يريادگي يهاسبكاز  يآگاه مقدمه:
لكرد آنها شده و متعاقبا عم يريادگيمطابق با سبك  سيتدر يهاروش
 يريادگي يهاسبك يمطالعه بررس نيرا بهبود بخشد. هدف ا يآموزش
  .باشدمي مازندران يدانشگاه علوم پزشك يدندانپزشك انيدانشجو

ر داست كه  يمقطع -يفيمطالعه توص كيمطالعه حاضر  روش اجرا:
م دانشگاه علو يدندانپزشك انينفر از دانشجو 184 يبر رو 1398سال 
 به باال 5ترم  يدندانپزشك انيشد. دانشجومازندران انجام يپزشك

 يريادگي يهاسبكوارد مطالعه شده و پرسشنامه  يسرشمارصورت به
VARK افزارنرم لهيحاضر بود. اطالعات به وس شابزار پژوه SPSS24 

 يليل) و تحاريانحراف مع ن،يانگي(م يفيتوص يو با استفاده از آمارها
  شد.  زيمستقل) آنال t(آزمون 

از  يسار يدانشكده دندانپزشك انينشان داد دانشجو جينتا :هايافته
نفر  148 طالعهم نيدر ا. كنندمياستفاده  يمختلف يريادگي يهاسبك

 دو سبك داراي) ٪76/15نفر ( 29 ،يريادگيسبك  كي داراي) 43/80٪(
بودند. سبك  يريادگيسه سبك  داراي) ٪8/3نفر ( 7و  يريادگي
آن  را داشته و بعد از يفراوان نيشتربي ٪5/37با  يداريشن يريادگي

. داشت قرار) ٪7/15( يداردي و) ٪8/22( ينوشتن /يخواندن يهاسبك
انه چندگ يريادگي يهاسبكاز  اندانشجوي از ٪56/19 كلي طوربه

 ينوشتن /يدنخوان-يداريآن سبك شن نيترعيكه شا كردندمي استفاده
دختر و پسر از نظر سبك  انيدانشجو نبي. بود ٪52/6 يبا فراوان

  ).=0.608p( نشد افتي يارجح تفاوت معنادار يريادگي
 يهاكسبتوجه به  ازمندين يليتحص تيفيبهبود ك :گيرينتيجه بحث و

از انواع  دي. اطالع اساتباشدمي يآموزش يهاو ابزار سيدر تدر يريادگي
 انيدانشجو يريادگيو انتخاب سبك مناسب با نوع  يريادگي يهاسبك

  .دارد ييسزاهب تأثير يآموزش يهادوره ييدر بهبود كارا
  
  

سالمت بر عملكرد  تيوضع يبررس يكارآموز تأثير
   1398دزفول در سال  يپرستار يكارشناس انيدانشجو
دانشگاه ع.پ. -كتاي يمسعود اليل، دانشگاه ع.پ. دزفول-نسرين سرابي

  دزفول 
سالمت و نبود  تيوضع يرسمحدود بودن تعداد واحد درس بر مقدمه:

باعث شده كه امكان  ،يپرستار يآن در دوره كارشناس يواحد كارآموز
وجود نداشته  انيدانشجو يزمان محدود برا نيدر ا نيتكرار و تمر

 يبررس يكارآموز يگذارتأثير يباشد، لذا مطالعه حاضر در جهت بررس

در  يپرستار يكارشناس انيسالمت بر ارتقاء مهارت دانشجو تيوضع
  انجام شد.  نيآن در بال يريكارگهب

وم ترم سويان دانشجنفر از  35 يتجرب مهيپژوهش ن نيدر ا روش اجرا:
 يسرشمارصورت بهدزفول  يدانشكده پرستار يپرستار يكارشناس

 سؤال 105وارد مطالعه شدند. اطالعات به كمك پرسشنامه مشتمل بر 
 قلب ،يو گردن و چشم و گوش، تنفس سر يهاحيطه يمرتبط با بررس

 يريگحالپوست و شرح ،يعصب ،يعضالن-يو عروق، شكم، اسكلت
انجام  SPSS16 افزارنرمبا كمك  يآمار يزهاي. آنالديگرد آوريجمع

 يهمبستگمستقل و يت ،يزوجيت يدرصد، آزمون ن،يانگيشد. از م
  استفاده شد.  هاداده زيآنال يبرا رسونيپ

 ونآزم از بعد و) 171,31439±29,14141( نمرات قبل نيب :هايافته
). 0,000( وجود داشت معناداري تفاوت) 45,13859±375,0857(
 ستميس نهيقبل و بعد از مطالعه مربوط به معا ازيتفاوت امت نيشتريب

پوست و  ستميس نهيمعامربوط به  ازيامت نيو كمتر يعصب
  بود. يريگحالشرح

بت مث يگذارتأثيرپژوهش نشان از  نيا جينتا :گيرينتيجه بحث و
ارتقاء  سالمت بر تيوضع يانجام بررس يروزه چگونگ 10آموزش 

  دارد. نيمهارت انجام آن در بال
 ،يدانشجو، پرستار ،يكيزيف تيوضع يبررس كلمات كليدي:

  يكارآموز
  
  

بر عملكرد  يآموزش با استفاده از روش نقشه مفهوم تأثير
  در درس بهداشت مادر و نوزاد  يپرستار انيدانشجو يليتحص

  روزليال نيك – ، زهرا مراديشهناز كريمي
 يدروس پرستار ازجملهبهداشت مادر و نوزاد  يدرس پرستار مقدمه:

س كال نيبه شركت در ا يليپسر چندان تما انيكه دانشجو باشدمي
 يهابخشكشور ما كه در  يط فرهنگيدرس ندارند و با توجه به شرا

، چندان احساس كنندميزنان و نوزادان از پرستار مرد استفاده ن ينيبال
تعداد  شيبا توجه به افزا گريد ي. از سوكنندميدرس ن نيبه ا ازين

 ييبه تنها يسخنران وهيدرس استفاده از ش يهاكالسدر  انيدانشجو
. روش شودمي مطالب اسبو انتقال نامن انيسبب كاهش تمركز دانشجو

محور  -دانشجو يهاروشكه از  ينقشه مفهوم ميبه همراه ترس سيتدر
اده بهداشت مادر و نوزاد استف يتاكنون در مورد درس پرستار ،هستند
الس كدر  انيتمركز دانشجو شيو افزا زهيانگ جاديا ياست. لذا برانشده

در  پسر انيدانشجو خصوصبه انيدانشجو شتريدرس و مشاركت ب
ده با استفا سياستفاده از روش تدر تأثيرتا  ميبر آن شد سيتدر نيح

ش، رو نياز ا انيدانشجو تيو رضا يريادگي زانيدر م ياز نقشه مفهوم
  .ميرا بسنج
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بهداشت مادر و نوزاد  يدر كالس پرستار يآموزش وهيش روش اجرا:
رم ت يبود. در ابتدا يپرسش و پاسخ، و نقشه مفهوم ،يآموزش يسخنران

پس از  .استفاده شد يمعمول سخنران وهيترم از ش انيتا مباحث م
شه نق وهيترم به ش انيمباحث تا پا هيترم، بق انيامتحان م يرگزاري

در  ود.نمره ب 6ترم از  انيترم و پا اني. نمرات مديگرد سيتدر يمفهوم
 سهيقاترم با هم م انيو پا  ترم انيو نمرات م انيدانشجو تيرضا انيپا

  شد. 
) 92/3±74/0( ترم انينمرات در پا اريو انحراف مع نيانگيم :هايافته
نمره . >P)0,001( بود باالتر) 69/3±01/1ترم ( انمي به نسبت

 رمت انمي نمرات به نسبت) 29/3±79/0( ترم انيپسر در پا انيدانشجو
ر د). =0.017p( بود افتهي شيافزا معناداري طوربه) 79/0±65/3(

از  انيدانشجو). =0.87p( نبود دارمعنياختالف  نيادختر  انيدانشجو
  داشتند.  تيروش رضا نيا

درس  سيدر تدر ياستفاده از نقشه مفهوم :گيرينتيجه بحث و
 شيافزا نيا .شد انينمرات دانشجو شيبهداشت مادر و نوزاد سبب افزا

ع موضو نيا ديدختر بود. شا انياز دانشجو شتريپسر ب انيدر دانشجو
 پسر نسبت به درس انيشده در دانشجو جاديا زتمرك شيبه علت افزا

  .باشد يبا استفاده از نقشه مفهوم
  
  

بحث گروهي در مقايسه با  سيشيوه تدر يبررسي اثربخش
 يشناسروش سنتي سخنراني در يادگيري علم بافت

)histology در دانشجويان مامايي (  
زينب  –شايسته تابع بردبار  ،دانشگاه ع.پ. مازندران-سيد زهرا قائمي

  آموزنده
 يسنت يهاروشبه دنبال رشد روزافزون فناوري اطالعات  مقدمه:

 هايازيوي نگپاسخ ييبه تنها شوندمي حاضر اجراآموزش كه در حال
 در عصر ي. آموزش علوم پزشكباشندميجوامع امروزي ن يآموزش

كه  ديي ارائه نماگونهي خود را بههابرنامهباشد و  ايپو يستيحاضر با
ي كه طوربه ؛هر رشته باشد يجامعه و دانش علم ازهايين بامتناسب 

قش خود را به نبتوانند در تحقق اهداف  هارشته نيا آموختگاندانش
 ليدر امر تحص ييو فرصت خودآموزي و خودكفا ندينما فايا يخوب

 ير شاخهد هياز دروس پا يكي عنوانبه يشناسداشته باشند. علم بافت
ؤثر م يهامتد ازجملهارائه شدن دارد.  يبرا يمتعدد يهاروش يپزشك

 يهاروش ،مباحثه ،يبه روش سخنران توانمي علم نيا سيدر تدر
وش راشاره كرد. در اين مطالعه اثربخشي  ريرسم تصو ايو  يمدرن سنت

تدريس بحث گروهي و ترسيم تصوير با تدريس سنتي به شيوه 
  سخنراني مقايسه گرديد. 

 1397 يورود ييماما انينفر از دانشجو 26مطالعه  نيدر ا روش اجرا:
 صورت به انيدانشجو .استهبان مورد مطالعه قرار گرفتند دانشگاه آزاد

روه گ در هر دو .شدند مينفر مورد و شاهد تقس 13به دو گروه  يتصادف
اطلس،  ،يو دوچشم نگيتوريمان كروسكوپيتدريس با استفاده از م

ته خواس انياز دانشجو ردانجام گرفت. در گروه مو لميو ف نتيپاورپو
 كروسكوپيم ريرا كه در ز يريهر جلسه كالس تصاو انيشد كه در پا

سه كنند و در مورد مطلب ارائه شده در آن جل ميمشاهده نمودند ترس
و گروه شاهد روش  گرفتيانجام م يبا حضور استاد، بحث گروه

و  دردوره هر دو گروه مو انيگرفتند. در پا شيتدريس را در پ يمعمول
 سهيمقا گريكديو نمرات آنان با شركت نموده  كسانيان حشاهد در امت

  .شد
 انيانشجواز آن بود كه نمرات د يحاصل از مطالعه حاك جينتا :هايافته

(گروه  كه تحت آموزش به روش بحث گروهي و ترسيم تصاوير بودند
وه (گر يسخنران قياز طر ياز گروه آموزش يمعنادار طوربه مورد)

هرجلسه در  يقرار گرفته يمورد بررس ريبود. رسم تصاو شتريشاهد) ب
 يريتصو يحافظه مطالب در تيهمان جلسه، موجب تثب يانتها

 يو سپس بحث گروه يانفراد يمطالعه نيو همچن شديم انيدانشجو
از  ياريبس تيتوجه و رضا ،بود كه در گروه مورد ييهاروشاز 

  .را به خود جلب كرده بود انيدانشجو
در تداوم  نينو يهاروشكه  رسدمينظر به :گيرينتيجه بحث و

 .شودميمؤثرتر واقع  يو نظر يعمل يشناسدرس بافت يريادگي
 اقياشت زانيو م يشناسبه درس بافت انيدانشجو يمندعالقه نيهمچن

بخشد. اجراي بحث گروهي يم ءآنان جهت حضور در كالس را ارتقا
نكات  تثبيتدر پايان جلسات تدريس باعث مرور مطالب گشته و به 

كند و باعث فعاليت كالسي بيشتر آموزشي در ذهن دانشجو كمك مي
شود. ترسيم تصوير در دروس دانشجويان و شركت در مباحث مي

آزمايشگاهي توسط دانشجو به درك بيشتر مطالب ياري كرده و به 
كند به نكاتي كه ضمن تدريس فرانگرفته، پي برده دانشجو كمك مي
  .آيددرصدد يادگيري بر
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 زانيبر م يآموزش كولوميموجود در كور يهاآيتم يبررس
دانشگاه علوم  يدندانپزشك انيو نگرش دانشجو يآگاه
  ) ECC( ريش يشهيسندرم ش يمازندران درباره يپزشك

دانشگاه ع.پ. -يگرج ياسيال ايناد، دانشگاه ع.پ. مازندران-اعظم نحوي
زاده ملك يعل، دانشگاه ع.پ. مازندران-2يريپگاه نصمازندران، 

  دانشگاه ع.پ. مازندران-يشفارود
 اريبس تيكودك از اهم كيدر رشد و تكامل  يريش يهادندان مقدمه:

انكشن فتكلم ،  ه،يتغذ ،ييبايدر ز نيبرخوردار است و عالوه بر ا ياديز
 نيگزيجا يدائم يهادندان يشده و حفظ فضا برا بينيپيشنرمال، رشد 

گروه در  نيرتريپذبيو آس نيتر. حساسكنندمي فايرا ا ينقش مهم زين
درس زو يدگيكه پوس يطوربهكودكان هستند،  ن،دندا يدگيبرابر پوس

در  ينداناز معضالت د يكي عنوانبه) ECC( يها در دوران كودكدندان
 ارائه تيبا توجه به اهم نيبنابرا .دارد ييباال وعيدوران ش نيا

سطح بهداشت دهان و دندان و  شيمطلوب جهت افزا يهاراهكار
در  يريش يهاسالم بودن دندان يباال تيسالمت كودكان، اهم ءارتقا

در  انيعملكرد دانشجو ريچشمگ تأثيرو با توجه به  يگروه سن نيا
 يزشآمو كولوميكور تأثير يمطالعه با هدف بررس نيروند، ا نيبهبود ا
سندرم  يزمينهدر  يدندانپزشك انيو نگرش دانشجو يآگاه زانيبر م
  ، انجام شد. ريش يشهيش

 ولومكيموجود در كور يهاآيتم يبا هدف بررس لعهمطا نيا روش اجرا:
دانشگاه  يدندانپزشك انيو نگرش دانشجو يآگاه زانيبر م يآموزش

) انجام شد. ECC( ريش يشهيسندرم ش يمازندران درباره يعلوم پزشك
 سال يورود يدندانپزشك انيدانشجو )نفر 47( هياز كل 1396در سال 

مطالعه شركت كنند كه  در، ليدرخواست شد تا درصورت تما 94
ند. ابزار اعالم نمود يكتب صورت بهموافقت خود را  انيدانشجو يتمام
ه بود مطالعه، پرسشنام نيها در ارياطالعات و سنجش متغ آوريجمع

در آن  يدگيو عوامل مرتبط با پوس ريش يشهيكه در مورد سندرم ش
 ينظر طفالا يهامطرح شده بود. پس از گذرانده شدن واحد يتسؤاال

 تنيو با استفاده از پاورپو يكه به روش سخنران يشناسيدگيو پوس 1
همان  شد، سيتدر انيدانشجو يبرا يآموزش كولوميو مطابق كور

تا با  گرفت و از آنها خواسته شدآنها قرار اريپرسشنامه مجددا در اخت
اصل ح جينتا تيكنند. در نها ليخود آن را تكم يبه اطالعات فعلتوجه 

امه محاسبه شد و در صورت كامل پر نشدن پرسشن يدرصد صورت به
جهت  هاداده. سپس ديتوسط دانشجو پرسشنامه از طرح خارج گرد

 يرهايمتغ يو برا اريو انحراف مع نيانگيم ،يكم يرهايمتغ فيتوص
 افزارنرمدر  هاليتحل ي. تمامديو درصد گزارش گرد يفراوان ،يفيك

SPSS18  انجام شد.  0,05 يدارمعنيدر سطح  
 يدندانپزشك انينفر از دانشجو 47 يرو پژوهش حاضر بر :هايافته
نفر  24) از آنها مرد و %90/48( نفر 23انجام شد كه  94 يورود

 25/23±53/1 انيكل دانشجو يسن نيانگيزن بودند و م زي) ن10/51%(
 1ت سؤاالبه  حيدرصد پاسخ صح سال) بود. 10: راتتغيي دامنه( سال

 يدرس يهاداشتند قبل از گذرانده شدن واحد يآموزش يكه جنبه 5تا 
 نهمچني. شد گزارش 62,55±0/2 آن از بعد و 61/70±0/22مورد نظر
منبع  نينشان داد كه بهتر زين انيدر رابطه با نگرش دانشجو ينظرسنج

درس بود و كتاب  يها كالس ان،يكسب اطالعات از نظر دانشجو يبرا
 انيدانشجو نكهيشد. ضمن ا يمعرف جهت مطالعه، هيمنبع اول عنوانبه
از خود نشان دادند و  شتر،يبابت كسب اطالعات ب ياديز يعالقه زين
از آنها قبل از  يميبه ن كينزد منديرضايتو  ياطالعات شخص زانيم

 يبا همه يول ديآموزش كم بود كه بعد از آموزش به حد متوسط رس
  .ميافتيدست ن يآلدهيا زانيهمچنان به م ريتفاس نيا

ت السؤابه  ييدرصد پاسخگو نكهيبا توجه به ا :گيرينتيجه بحث و
 طور برداشتنيبه دنبال داشت؛ ا ياندك راتييقبل و بعد از آموزش تغ

 يرابالزم  ييو كارا تي، جذابسيمعمول تدر يهاروشكه  گرددمي
جهت  يگريد يهاروشاز  شودمي هيرا نداشته و توص انيدانشجو

ند. ك بيترغ شتريب يريادگيرا به  انياستفاده گردد كه دانشجو وزشآم
 يدندانپزشك ديجد يهاياز باز توانمي هدف نيبه ا يابيبه منظور دست

 يواسطهههمراه دارند، بهره برد كه ب يهاتلفن ينصب بر رو تيكه قابل
دانش خود  ندتوانمي انيدانشجو ،يآموزش ييدئويو يهايكاربرد باز
 يايكسب شده در دن يريادگيو از تجارب  رنديكار گها بهيزرا در با
. ندينما گيريبهره ندهيدر آ شيبه رفتار خو دهيشكلدر جهت  ،يمجاز

زودرس كودكان،  يدگي، پوسيآموزش كولوميكور كلمات كليدي:
 يدندانپزشك انيدانشجو يآگاه
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  درسي ريزيبرنامه
  

  

از  نيدر بال هيضرورت و كاربرد دروس علوم پا زانيم يبررس
   يپزشك انيدانشجو دگاهيد

  ميترا اميني  –مينو كاركن  ،دانشگاه ع.پ. شيراز-پورمهسا عبداهللا
 يه پزشكدانش در رشت هياساس و پا عنوانبه هيدروس علوم پا مقدمه:

 همم اريبس يدانش الزم آن در رشته پزشك جاديو ا گرددمي محسوب
 زين انيدانشجو است. نيعلوم بال قاتيتحق يبرا ياهيو پا باشدمي
 ار و تالشپا به عرصه ك كينزد ندهيسازان جامعه در آندهيآ عنوانبه
و  يآموزش يهابرنامهدرباره  ينظرات ارزشمند ندتوانمي گذراند،يم

ائز ح يمراكز آموزش يارائه دهند كه برا يريادگي نديآن بر فرا تأثير
 كارورزان در تماس نكهيفراوان خواهد بود و با توجه به ا تياهم
ورد م در شانياند، قضاوت اقرار گرفته يپزشك يبا مسائل حرفه ميمستق

مورد  دتوانمي ينيو در طب بال هيدروس علوم پا يواكاربرد محت زانيم
 يكپزش انيدانشجو دگاهيد نييمطالعه با هدف تع نيتوجه واقع شود. ا

علوم  در دانشگاه هيدروس علوم پا ينيدر مورد كاربرد بال ينيمقطع بال
  انجام گرفت. 1397-1398 يليدر سال تحص رازيش يپزشك

 يپزشك ينفر دانشجو 98 يعمقط يفيمطالعه توص نيدر ا روش اجرا:
توسط پرسشنامه  هادادهانتخاب شدند.  يتصادف صورتبه ينيمقطع بال

ت سؤاالكه شامل دو بخش بخش اول: شامل مشخصات دانشجو (
د بو يحاتيشناسه و توض نيسال ورود به دانشگاه و همچن ك،يدموگراف

) و دكريم انيها را ببه پرسش يدهپاسخ ينحوهكه اهداف پژوهش و 
نوشته  كيكه به تفك هينام دروس مختلف علوم پا بخش دوم: شامل

با كاربرد  در سه گروه هيو دروس علوم پا ديگرد آوريجمع ،شوندمي
ر شدند. اطالعات با استفاده از آما يبندميتقس اديكم، متوسط و ز

  .ديگرد ليو تحلتجزيه مستقل يو آزمون ت يفيتوص
 انيدانشجو دگاهياز د هيدروس علوم پا نيپركاربردتر :هايافته

 نيشتريب يشناسيبود. درس باكتر يو پاتولوژ يآناتوم ،يولوژيزيف
سط كاربرد متو نيشتريب يدارا هيكاربرد متوسط و بعد از آن درس تغذ

 ياسالمبودند. درس معارف يدوره كارورز انياز نظر دانشجو
 روسد نيترتياهمكم يپزشك كيزيو بعد از آن درس ف نيترتياهمكم

با  انيدانشجو شتريبودند. ب يدوره كارورز انياز نظر دانشجو هيعلوم پا
 يضرور را شتريو ارتباط ب جاديا يبرا هيو علوم پا ينيجلسات بال قيتلف
ه نسبت ب انينگرش دانشجو نيارتباط ب نييدر تع نيهمچن .دانستنديم

نسبت به  انينمره نگرش دانشجو نيانگيو جنس، م هيدروس علوم پا
هر چند  ؛باشدمي از مردان شتريب يدر زنان مقدار كم هيعلوم پا دروس

  دو جنس وجود نداشت نيب يتفاوت معنادار يكه از لحاظ آمار

)0,05(P> در هر  هينسبت به دروس علوم پا انيو لذا نگرش دانشجو
 صورتبه انيدانشجو ياندازه بود. در نظرسنج كيدو جنس به 

 نيدوره ا نينسبت به ا انيدانشجو يمنف ومثبت  يهانگرش يحيتشر
 يسازمادهآو  يزيرهيپا يبرا يامقطع را دوره نيا يگونه بود: برخ

 نيه اككرده بودند  انيب يعنوان كرده بودند. گروه نيجهت ورود به بال
ر شده بازت يآنها نسبت به رشته پزشك دگاهيداشت و د يمثبت تأثيردوره 

 عنوان كرده يدانستند و برخ مؤثرو  ممه اريآن را بس ياست. گروه
 شتريشان بدوره و با نگرش اكنون نيبودند درصورت بازگشت به ا

 عنوان كردند بهتر است مباحث علوم زين يدرس خواهند خواند، برخ
 يحتواو م تياهم ،يفاصله زمان ليدله ب رايشوند ز بيترك نيو بال هيپا

ره دو نيبه ا سبتن يمنف دگاهيد ي. در بررسشودمي مباحث فراموش
 ييرتأثوارد نكرده و  ياديز زهيدوره انگ نيا نكهيا لياز قب ينظرات

عتقد م زين يبرخ .داشته است را عنوان كردند ياندك تأثير اينداشتد و 
دروس  يسركيبوده و حذف  اديدوره ز نيا يبودند دوسال زمان برا

 ترديمف وپاتيزيعنوان كردند دوره ف زين يضرورت دارد. برخ يعموم
  موزش داده شود. آ ينيبوده و بهتر است مسائل بال

 يكاربرد صورت به دتوانمي حاضر يمطالعه جينتا :گيرينتيجه بحث و
 يآموزش يهابرنامهسطح كشور و در  يآموزش يهاريزيبرنامهدر 

 شيافزا اياز نظر كاهش و  يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك
 قيادهمراه با مص هيدروس علوم پا سي. تدررديواحد مورد لحاظ قرار گ

 ظراتن نيدهد و ا رييرا تغ انينگرش دانشجو دتوانمي آن، يكاربرد
باشد.  ينيدر سطوح بال هياز آموزش دروس علوم پا يبازخورد دتوانمي

  يآموزش پزشك ،ينيعلوم بال ه،يعلوم پا كلمات كليدي:
  
  

مراكز  شاغل در يپزشكان عموم يآموزش يازسنجين
 نهيزم در يبهشت ديشه يتابعه دانشگاه علوم پزشك يبهداشت

  سل  تيريكنترل و مد
دانشگاه -يارياخت مانيسل لداي، دانشگاه ع.پ. شهيد بهشتي-سميه سهرابي

  دانشگاه ع.پ. شهيد بهشتي-رستمي انيساره شاكرع.پ. شهيد بهشتي، 
 يويسل ر زانيجهان است. م مرگ در يسل جزو ده علت اصل مقدمه:

 تي. عدم تبعباشدمينفر  هزار صدكيدر 6/25 رانيا در مثبت رياسم
ه بكنترل سل موجب ظهور اشكال مقاوم  يبرنامه مل يهاازدستورالعمل

برنامه كنترل سل  تيموفق پزشك در ي. دانش كافشودمي درمان
 ريزيبرنامه گام در نيتراساسي يآموزش يازسنجياست و ن يضرور
اضر . هدف مطالعه حباشدمي يآموزش پزشك تيفيو بهبود ك يشآموز
 يشاغل در مراكز بهداشت يپزشكان عموم يآموزش يازهاين نييتع

  د. سل بو تيريكنترل و مد نهيزم در يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشك
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شاغل  يپزشكان عموم مشاركت همه با يمقطع مطالعه نيا روش اجرا:
 83انجام شد.  يبهشت ديشه يپزشك علومدانشگاه  يمراكز بهداشت در

 با يازسنجيمطالعه مشاركت كردند. ن در يپزشك با روش سرشمار
پنج  سنجش دانش در و يابياستاندارد خودارز استفاده از پرسشنامه

در چهار  يريشگيدرمان و پ ص،يتشخ ،يابيماريسل، ب اتيكل طهيح
با  SPSS21 افزارنرمدر  هادادهپزشكان انجام شد.  يجلسه بازآموز

  تحليل شد.  كطرفهي انسيزوارياستفاده از آزمون آنال
از مركز  كنندگانشركت) از %42/2( نفر 35مطالعه،  نيدر ا :هايافته

نفر  17) از مركز بهداشت شمال و %37/3(نفر  31بهداشت شرق، 
نفر  50تعداد  نيبودند. از ا راناتي) از شبكه بهداشت شم20/5%(
نفر   79سل شركت كرده بودند و  يماريب يموزش) در دوره آ60/2%(
. به كردندمي تيتبع مارانيجهت درمان ب DOTS ي) از استراتژ95/2%(

اه كارگ يبرگزار يروش آموزش ني) از آنها مؤثرتر%9,69(نفر  58نظر 
ال پزشكان شم يآگاه ي) نمره كلاري(انحراف مع نيانگيبود. م يآموزش

وت بود كه تفا 22/1)7/5( راناتيشمو  22/8) 6/5، شرق (22/8) 6/4(
تمام  سه مركز در مراكز مشاهده نشد. ضعف دانش در هر نيب يآمار

بود.  هاحيطه رياز سا شيدرمان ب طهيح مشاهده شد كه در هاحيطه
) پزشك %3,56( 19 رانات،ي) پزشك شم%8,58( 9ضعف دانش در 

 وردم طهيپنج ح ني) پزشك شمال مشاهده شد. در ب%8,55( 17و شرق 
 طهيپنج ح به آموزش در هر ازيپزشكان، اعالم ن يابيدر خودارز يبررس

 :درمان بود طهيح در ازياعالم ن نيشتريمشاهده شد و ب يابيخودارز
 .)%2,61( 52 راناتي) و شم%7,57( 101)، شرق %4,57( 89شمال 
ر در هر سه مركز مورد مطالعه د زيبه آموزش ن ازياحساس ن نيكمتر
 32) و %28/9( 101)، %22/9( 71 بيترتبهسل و  اتيكل يطهيح
  ) گزارش شد. 18/8%(

 حيحصعدم عملكرد  لينقص دانش پزشكان از دال :گيرينتيجه بحث و
به  نهيزم نيا سل است. در يمراقبت كشور ستميس يپزشكان بر مبنا
 انيچرخش دانشجو و يپزشك انيسل به دانشجو يمل يآموزش راهنما

اضر مطالعه ح . درشودمي تأكيد DOTS نهيزم در لفعا يهاكينيكل در
 هيوصموارد بود. ت رياز سا شيدرمان ب طهيح آموزش در به ازياعالم ن

 انيانشجوعملكرد د دانش و يابيبه ارز يآموزش زانيربرنامه گرددمي
خاب بپردازند. انت ماريآموزش به ب حيسل و آموزش اصول صح نهيزم در

 دتوانمي يو كارورز يكارآموز يبرا يسل ماريب يدارا يهابخش
 ضعف دانش در ،يكل طوربهسطح دانش آنان شود.  شيموجب افزا

وجود داشت  يمورد بررس يپزشكان عموم نيب سل در يماريب نهيزم
  بود. هاحيطه ريسا از شيدرمان سل ب طهيح كه در

  
 

  

سكته حاد  تيريدرخصوص مد سازيتوانمنداثر  يبررس
در پرستاران دانشگاه علوم  ايحرفه نيب كرديبا رو يمغز

   1398بابل،  يپزشك
پور (نويسنده مسئول) شايان عليجان ،دانشگاه ع.پ. بابل-فاطمه نشائي مقدم

  ابوالقاسم لعلي  –
 در جهان ياز علل عمده مرگ و ناتوان يكي يسكته مغز مقدمه:

اران پرست ياز دانش و مهارت ناكاف ي. مطالعات مختلف حاكباشدمي
 ني. بنابراباشدمي يسكته مغز مارانيب تيريجهت آموزش و مد

 ني. اشوندمي مواجه يمختلف يهاچالشبا  يسكته مغز انيمددجو
با  يزسكته حاد مغ تيريدر مد سازيتوانمند تأثيرمطالعه با هدف 

سال  بابل در يپرستاران دانشگاه علوم پزشكدر  ايحرفه نيب كرديرو
  انجام گرفت.  1398

دسترس  و به روش در يسرشمار صورت به گيرينمونه روش اجرا:
 ،يپزشك يهاتي: فورازجملهمختلف  يهارشتهانجام و افراد با 

اتاق عمل و امداد و سوانح به مركز آموزش  ،ي، هوشبرييماما ،يپرستار
 اريفراخوان شدند. مع 1398بابل در سال  يروحاناهللا  تيآ مارستانيب

ارشد در  يكارشناس ايكارشناس  ،يورود شامل: داشتن مدرك كاردان
و  آزمونپيشفوق كه كامل در دوره حضور داشته باشند،  يهارشته
 ارينفر وارد مطالعه شدند. مع 150كه  شندكرده با ليرا تكم آزمونپس

، آزمونپسو  شيپ حيصح ليخروج شامل: خروج از كالس، عدم تكم
نفر از مطالعه خارج شدند. با توجه به  10عدم رشته متناسب بود كه 

 يهارشتهنظر با و پرسنل صاحب دياز اسات ،ايحرفه نيب كرديرو
: مغز و اعصاب، ازجمله يسكته مغز ماريب تيريدر مد ريمختلف درگ

(بخش  يپرستار ،يپزشك يهاتيفور ژه،يو هايمراقبت طب اورژانس،
با دو  يو اورژانس)، توانبخش ياعصاب، مراقبت سكته حاد مغز يداخل

عمل مورد نظر دعوت به طهيدر ح ينيشرط داشتن مقاله و سابقه كار بال
توسط  آزمونپسو  آزمونپيش ليتكم ينحوهكالس  يآمد. قبل برگزار

ت داوطلبان سؤاالداده شد و به  حيكامل توض صورتبهطرح  يمجر
در نظر گرفته  قهيخصوص پاسخ داده شد. زمان آزمون ده دق نيدر ا

كه  دنديمسئول نظارت بر آزمون مشخص گرد عنوانبهشد و دو نفر 
شد. بعد اتمام كالس  آوريجمعها برگه آزمونپيشبعد اتمام فرصت 

عودت داده شد و پس از اتمام وقت  رانيها مجددا به فراگهبرگ زين
توسط  آزمونپيشقسمت  نكهيا ي. براديگرد آوريجمعها برگه
داشتند  يكه خط خوردگ ييهادر انتها اصالح نگردد برگه رانيفراگ

مشخص  قيدق طوربهتوسط ناظران بر آزمون  سؤالتعداد و شماره 
 ايگزينهچهار سؤال 10و  يشناختتي. از پرسشنامه جمعديگرد

)، مراقبت سؤال1( يسكته مغز ميمفاه يهاحيطهنمره) در  1(هركدام 
 مارستانيدر ب ي)، مراقبت پرستارسؤال4( يمارستانيب شيدر اورژانس پ
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استفاده  )سؤال1( ي) و توانبخشسؤال1( ماري)، آموزش به بسؤال3(
 يركاو مجذ يزوجياطالعات، از آزمون ت آوريجمع. پس از ديگرد
. دياطالعات استفاده گرد ليو تحل هيتجز يبرا SPSS23 افزارنرمدر 
) %54نفر ( 72 ،يكننده در دوره آموزشنفر مشاركت 140از  :هايافته

) استخدام %3/64نفر ( 74 ،ي) مدرك كارشناس%90نفر ( 126مرد، 
 يشركت در دوره آموزش ي) سابقه قبل%5/61( كننده شركت 48بودند. 
 با 71/35±99/6در طرح  كننده شركتافراد  يسن نيانگي. مندرا نداشت
 آزمونپيشنمرات  نيانگمي. بود سال 72/11±42/5 ينبالي كار سابقه

 95/4±95/1 نمره به نيا سازيتوانمند از پس كه بود 94/1±31/3
 40از  حيپاسخ صح يسكته مغز ميمفاه طهيدر ح. >P)0,0001( درسي
 . در>P)0,0001( افتي شي) افزا%5/55( دمور 66) به %2/29( مورد

 بيترتبه مارستانيو ب يمارستانيب شيمراقبت در اورژانس پ طهيح
 آزمونپيش( ؛)>P)0,0001( ،%17/62 آزمونپس، %1/48 آزمونپيش(
آمد.  دستبه) اختالف معنادار >P)0,0001(، %3/46 آزمونپس، 5/26%
) %4/29مورد ( 35) به %2/7مورد ( 10از  حيپاسخ صح يتوانبخش طهيح

 نيآموزش به مددجو ا طهيتنها در حو  >P)0,0001( افتي شيافزا
  .<P)0,05( اختالف معنادار نبود

مورد  يهاهحيطمطالعه نشان داد كه در اكثرا  جينتا :گيرينتيجه بحث و
 كرديلذا رو ؛باشدمي گذارتأثير سينظر به جز آموزش مددجو، نوع تدر

مختلف  يهابا رسته رانيو شركت فراگ ديتاسا سيدر تدر ايحرفه نيب
  . شودمي هيخصوص توص نيدر ا ر،يدرگ يدرمان

  رانيا ،يمراقبت پرستار ،يپرستار ،يسكته مغز كلمات كليدي:
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  يابيارزش يابيارز
  
  

نسبت به استفاده از  يدندانپزشك انيدانشجو دگاهيد يبررس
log book آموزش بخش  تيفيبه منظور بهبود ك

   كسياندودانت
 –سمانه شهابي (نويسنده مسئول)  ،دانشگاه ع.پ. قزوين-فاطمه سفيدي

  پورمهديس بهمن –فاطمه رحيمي  –فر محمدرضا كاويان
وم مدا يابيارزش ،ينيمشكالت بال حل ياصل يهااز راه حل يكي مقدمه:
 يعمل يراهنما زيشده و ن نيبه اهداف تدو يابيدست زانيم يو بررس

تفاده دانشجو با اس يآموزش نديفرآ يابيو ارزش انيدانشجو يمناسب برا
 است.  Log bookاز 

در  كه يانيدانشجو هيكل ،يليو تحل يفيمطالعه توص نيدر ا روش اجرا:
را در دانشكده  يعمل كسياندودانت يواحدها 97-98 يليسال تحص
طالعه اخذ نموده بودند وارد م نيقزو يدانشگاه علوم پزشك يدندانپزشك

 طهيبا استفاده از پرسشنامه آماده شده در چهار ح انيشدند، دانشجو
فرمت و  يطراح)، 21تا  7(دامنه نمره  Log bookضرورت استفاده از 

 Log يمحتوا تيفكي ،)24 تا 8 نمره دامنه( Log book ياجرا نديفرآ

book )60 تا 20 نمره دامنه (لتكمي نحوه و Log book )2 نمره دامنه 
مه پرسشنا ييو محتوا يصور ييقرار گرفتند. روا نظرسنجي مورد) 10تا

ستفاده از آن با ا يياينظر و پاصاحب ديبا استفاده از نظر ده نفر از اسات
وارد  شده يآمد. اطالعات گردآور دستبه 83/0كرونباخ  يآزمون آلفا

در  يليحلو ت يفيشد، سپس با استفاده از آمار توص  SPSS21 افزارنرم
  بررسي شد. يسطح معنادار

ثبت  آن است كه ضرورت استفاده از دفترچه انگريب جينتا :هايافته
 انيانشجواز د يمياز ن شيب يبرا ينيالب يابيدر ارزش ينيبال يهامهارت

 آن از ليتكم تياست و اهم تأكيدمورد  نيقزو يدانشگاه علوم پزشك
شده است.  يابيارز اديز اريبس انيسوم از دانشجو كياز  شيب يسو

دانشكده  ،يفرد يهامهارت، دفتر ثبت يابيارزش كلمات كليدي:
  كسي، اندودانتيدندانپزشك

  
  

 ياعتباربخش يبودن استانداردها ياتيعمل زانيم يبررس
طرح در  انيو مجر نفعانيذ دگاهياز د هابيمارستان يآموزش

  هرمزگان  يدانشگاه علوم پزشك
  دانشگاه ع.پ. بندرعباس-حميدرضا ميري

كارآمد  يابينظام ارزش كيدر گرو وجود  يهر سازمان تيموفق مقدمه:
 كمك كننده است. اريبس يباربخشراستا استفاده از اعت نياست و در ا

تا حد  ،ياديبن يهامؤلفهعالوه بر  نهيدر هر زم تيبهبود اوضاع و موفق
طراحان، دقت و توجه مسئوالنه  يريپذو انعطاف يريبه انتقادپذ ياديز

 شبرديپ يدارد. لذا برا يآنها بستگ يفكرو هم يپروژه و همدل انيمجر
طراحان و  نيمتقابل ب عاملتحول مثبت الزم است ت جادياهداف و ا

 ياعتباربخش ياستانداردها نكهيبا توجه به ا برقرار باشد. انيمجر
 در حال اجرا يآموزش يهابيمارستاندر تمام  عيدر سطح وس يآموزش

 ه،ياولصورت به، مشكالت و نواقص طرح هاچالشاز  ياري، بسباشدمي
 تعاملتحول،  جادي. لذا جهت اشودمي آن مشخص يدر مراحل اجرا

است.  اتيپروژه از ضرور انيطراحان و مجر نيمتقابل مثبت و مؤثر ب
و  يسراسر كشور باعث پختگ يهادانشگاهارائه بازخورد از واحدها و 

 انيمجر شودمي مثبت نظرات سبب تأثير يشدن طرح و از طرف ياتيعمل
 نيلذا ا آن بكوشند. يدر اجرا يشتريب يطرح با تعلق خاطر و همدل

 ياعتباربخش يبودن استانداردها ياتيعمل زانيم يهدف بررس بامطالعه 
طرح و ارائه بازخورد  انيو مجر نفعانيذ دگاهياز د هابيمارستان يآموزش

. رفتيطرح، صورت پذ نيو رفع اشكاالت موجود در ا يجهت بازنگر
در ابتدا  ،يكاربرد يفيمطالعه توص نيجهت انجام ا روش اجرا:

 يآموزش يهابيمارستانبه  ياعتباربخش يادستورالعمل استاندارده
هرمزگان ابالغ و سپس جوانب مختلف آن در  يدانشگاه علوم پزشك
 نيمعاون ي، شوراهابيمارستان يآموزش تيريمد ميجلسات مختلف ت

دانشگاه  يو معاون آموزش يو دانشكده پزشك هابيمارستان يآموزش
مطرح شده  ظراتمطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. سپس ن

 نفعانيطرح و ذ انياز مجر ينظرسنج يهارمفو بر اساس آن  يجمع بند
ت كه در رابطه سؤاال. افراد به ديگرد ليشده و توسط آنان تكم يطراح

 ييدادند. روا ازيامت 0-10 فيبود، در ط يبا ابعاد اجراي اعتباربخش
آزمون آلفاي كرونباخ  قيطر آن از ييايو پا نظرانصاحبتوسط  هاداده

قرار  ليتحل و هيمورد تجز SPSS18 افزارنرمآمد و با  دستبه 2/96
  گرفت. 
 ياجرا ياختار كلنشان داد اكثر ذينفعان در رابطه با س هايافته :هايافته

 نيموجود در ا ياز استانداردها ياريمعتقدند بس ياعتباربخش
آنها  شدن ييجراو اصالح بوده و قبل از ا يبازنگر ازمنديدستورالعمل ن

 طيادر خصوص شر يآموزش يهابيمارستاناز  يبه نظرخواه ازيحتماً ن
ره هر دو يقبل از اجرا ستيبايم ني. همچنباشدمي زيخاص آنها ن
مربوط به آن  يآموزش يهادوره ينسبت به برگزار ياعتباربخش

  اقدامات الزم انجام شود. 
 ديمشخص گرد مطالعه نيكه در ا يموارد ازجمله :گيرينتيجه بحث و

و  شتريب تأكيدعبارتند از:  باشندمي و اصالحات يبازنگر ازمندين
 يعمل تأثيراستانداردها و  يبر اجرا تأكيد يجاهتر بر مستندات بپررنگ

مختلف  يهابيمارستان كسانيسنجش  ،ينيآموزش بال يآنها و خروج
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و  يابيزار يهامالك لهيوسهمتفاوت ب نيامكانات و مراجع ط،يبا شرا
 نيدر ا يرنگ دانشكده پزشككم ارينقش بس ،كساني گيرياندازه

 رمجموعهيز عنوانبه يآموزش يهابيمارستان كهيدرحال(دستورالعمل 
مستقر در  يآموزش يهاگروهگردند و يم يتلق يدانشكده پزشك

ارتباط  يالتيآموزش هستند از نظر تشك يكه ركن اصل هابيمارستان
 ازياستانداردها ن يشدن بعض يياجرا )،دارند يپزشك دهبا دانشك ميمستق
 يو پرسنل يمنابع مال نيدارد كه بدون تأم ييهارساختيز جاديبه ا

كه در  يو مشكالت هابيمارستانمنابع در  تيمحدود ست،ين پذيرامكان
 تأثير مارستانيب ينقش آموزش يفايها وجود دارد در امهيپرداخت ب

 رشيشود. پذ دهيشياند يريرفع مشكل تدب يابر ديلذا با ،دارد يمهم
مناسب و عدم  طيها و شرارساختيدانشجو، بدون وجود ز اديتعداد ز

با تعداد دانشجو  يو پرسنل يرفاه ،يآموزش ،يكيزيف يتناسب فضاها
دارد.  يجبران قابل ريمهم آموزش است كه عواقب غ يهاچالشاز 

طرح  يبعد از اجرا اًدرمان خصوص نيو بار سنگ مارانيب اديتعداد ز
 هيأتبر عهده اعضاء  يآموزش يهابيمارستانتحول سالمت كه در 

آنها را مصروف  يو وقت و انرژ باشدمي هادنتيها و رزنترنيو ا يعلم
و عمالً  شودمي در مقابل آموزش محسوب يبه خود داشته و سد مهم

. عدم ستين پذيرامكاناستاندارد  ينيآموزش بال ايو  ماريانتخاب نوع ب
 ،ايحرفهاخالق  تيمانند رعا يموارد كساني فيو تعر تيشفاف

 كهيدرحال ،يعلم هيأتاعضا  يبرا ماريو حقوق ب يارتباط يهامهارت
 يمناسب يالگوها ستيبايم موارد ذكر شده تيافراد ضمن رعا نيا

  .باشند زين رانيفراگ يبرا
   نفعانيذ ،يآموزش يهابيمارستان ،ياعتباربخش كلمات كليدي:

  
  

بر  يمبتن كردينوزاد با رو ياياح يسازشبيهاثر  يابيارزش
 انيبر دانش، مهارت و اعتمادبه نفس دانشجو يستگيشا

   ينيساختارمند ع وهيبه ش ييماما
  معصومه حكيمي ،رخواهيمعصومه خ

ا در رآمار  نيباالتر يدر دوره نوزاد يروز زندگ نيمرگ در اول مقدمه:
 ريمرگ و م نيكنترل و كاهش ا يهاشيوهاز  يكيدارد.  يمرگ نوزاد

. است يخدمات بهداشت كنندگاننوزاد فراهم يايسطح مهارت اح ءارتقا
 بوددر به دتوانمي يسازشبيهمانند  يآموزش نينو يهاشيوهاستفاده از 

اشد. ب مؤثرو به دنبال آن اعتماد به نفس آنان  رانيمهارت فراگ ياجرا
به  دتوانمي هامهارت يابيمناسب در ارز يابيارزش يهاشيوهانتخاب 

كمك  ييماما انيدر دانشجو يو توانمند يستگياز كسب شا نانياطم
  .دينما

 يكنترل شده تصادف ييمطالعه كارآزما كيپژوهش  نيا روش اجرا:
ر ب رانيا يدانشگاه علوم پزشك ييماما ياست كه در دانشكده پرستار

 يناسو كارش يمقاطع كاردان ييماما 5تا  3ترم  ييماما انيدانشجو يرو
 86صورت گرفت. از مجموع  1398در سال  ليشاغل به تحص

م مطالعه ثبت نا نيدسترس در ادر صورتبهكه  ييماما يدانشجو
 صورتبه رانينمودند. فراگ ليتكمدانشجو، مطالعه را  80كردند، 
مداخله  يهاگروهداده شدند ( صيدر دو گروه تخص ياطبقه يتصادف

ه بنمودند.  افتيدانشكده را در نيو كنترل). هر دو گروه آموزش روت
از گروه كنترل قبل  گيرينمونهاز انتقال اطالعات ابتدا  يريمنظور جلوگ

 ياياح ساعته 5گروه مداخله آموزش  رانيفراگ هفته انجام شد. 10و  4، 
موزش آو  ييدئويو لميو ف يسخنران نت،ينوزاد را با استفاده از پاورپو

ر دو آموزش  كردند افتيدر نوزاد يايبا كمك موالژ اح يسازشبيه
 ساعت تا زمان كسب 5نفره به مدت  5گروه  8در  هامهارتمركز 

مركز  درنوزاد  ياياح ليبا وسا قيتحق ميتحت نظارت ت يستگيشا
نوزاد  ياياح نيبه تمر رانيدانشكده انجام شد و فراگ ينيبال يهامهارت

انش، دشده  ييايو پا ييبا پرسشنامه روا انيدانشجو يابيپرداختند. ارز
ل، نوزاد و پرسشنامه اعتماد به نفس در سه نوبت قب اءياح ستيچك ل

رفت. گ قرار قيتحق ميت يابيهفته پس از مداخله مورد ارز 6بالفاصله و 
با  انسيوار زيبا آنال يو استنباط يفيتوص آمارهاي از استفاده با هاداده

  شد. ليو تحل هيتجز يبتعقيو آزمون  يتكرار هاياندازه
 يابيارز سطح دانش، مهارت و اعتماد به نفس گروه مداخله در :هايافته

 داشت دبهبو دارمعني صورتبه يهفته بعد از دوره آموزش 6بالفاصله و 
)0,001<Pه گرو رانيدانش، مهارت و اعتماد به نفس فراگ نيانگي). م

 3/18±14/90 ، 37/9±21/2 و 17/10±31/1 به 05/5±07/2مداخله از 
 و 30/2±46/0 به 50/1±55/0 و 35/68±19/2 و 45/68±05/2 به

داخله هفته بعد از م 6قبل، بالفاصله و  يهاارزيابي در 57/0±02/2
 هاوهگردر گروه كنترل مشاهده نشد و تفاوت  راتيين تغيداشت. ا رييتغ

  ). P>0,001بود ( دارمعني
 يابيارزش وهيو ش يستگيبر شا يآموزش مبتن :گيرينتيجه بحث و

از  هفته پس 6بوده و تا  مؤثرنوزاد  يايمهارت اح يريادگيدر  يآسك
در  وهيش نياز ا شودمي هيداشته است. توص يماندگار يدوره آموزش

خدمات  كنندگانفراهم هينوزاد در كل يايمهارت اح يابيآموزش و ارزش
  استفاده شود.  ينوزاد

بر  يتنمب كردينوزاد، رو ياياح ،يسازشبيه ،يابيارزش كلمات كليدي:
 آزمون ،ييماما انيبه نفس دانشجو دانش، مهارت، اعتماد ،يستگيشا
  ينيساختارمند ع ينيبال
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 يعمل يهامهارت ميمشاهده مستق يابيروش ارز تأثير يبررس
 ارانيدست يعمل يهامهارتسطح  شرفتي(داپس) در پ

 تيبا هدا يطيمح يعصب يهابلوك در انجام يهوشيب
  اختر  مارستانيدر اتاق عمل ب يسونوگراف

  بهنام حسيني –فرامز مصفا  ،دانشگاه ع.پ. شهيد بهشتي-شيده دبير
 يكسب توانمند يهوشيرشته ب يبرنامه آموزش يديكل يژگيو مقدمه:

 يهامهارتاست. داشتن  ينيبال يجرهايخطر پروسيو ب مؤثردر انجام 
 يناكاف يهامهارتو  كندمي مارانيب يمنيبه ا ياديكمك ز يعمل
 نيترو مشكل ينترمهماز  يكيمنجر به عوارض ناگوار شود.  دتوانمي

 چه وقت ارانيدست رنديبگ مياست كه تصم نيد اياسات يهاتيمسئول
متمركز  ستميس كيمستقل انجام دهند.  طوربهرا  جرهايپروس ندتوانمي
 راياست ز يآموزش يهابرنامهاز اركان مهم  يعمل يهامهارت يابيارز

و  ارانيتوسط دست يكاف يهامهارتاز كسب  افتني نانيموجب اطم
ي متداول است هاروشيكي از  اپس. دشودمي مارانيب يمنيا شيافزا

 يجرهايدر انجام پروس يعمل يهامهارت يابيارز يكه اختصاصا برا
ام انج نيدر ح كياز نزد اريروش دست نيشده است. در ا يطراح ينيبال
بر اساس  يمشاهده و مهارت و يواقع ماريب يبر رو جريپروس كي

 دجايا شياز پ ستيچك ل كيعيني در صورت بهمعيارهاي مشخص و 
 ادهد اريبه دست يگردد و به دنبال آن بازخورد هدفمندشده ارزيابي مي

و كمك  اري. هدف از آن مشخص شدن نقاط قوت و ضعف دستشودمي
زخورد بالفاصله با ديبه آن با يابيدست ياست و برا اريدست يريادگيبه 

 يمقطع يفيمطالعه توص نيداده شود. هدف از ا اريمناسب به دست
در انجام  يهوشيب ارانيمهارت دست شرفتيداپس در پ تأثير يبررس
 يهادورهآنها در بود.  يسونوگراف تيبا هدا يطيمح يعصب يهابلوك

كي اختر وابسته به دانشگاه علوم پزش مارستانيدو ماهه در ب يچرخش
را در  يسونوگراف تيبا هدا يطيمح يعصب يهابلوك ،يبهشت ديشه

آموزش  يهوشيبخش ب يعلم هيأت يتوسط اعضا يارتوپد يجراح
  .دنديديم

 ييشبكه بازو يدر انجام چهار بلوك عصب ارانيمهارت دست روش اجرا:
 كوالر،ينفراكالويسوپراكالوبكوالر، ا نتراسكالن،يشامل ا يدر اندام فوقان

و  تهيشامل فمورال، پوپل ياندام تحتان يو سه بلوك عصب يالريآگز
 مارستانيدر اتاق عمل ب يونوگرافس تيلترال با هدا يران يعصب پوست

حوه آزمون داپس متناسب با اهداف شد. چك ليست و ن يابياختر ارز
 ماريب يرا بر رو جريپروس اريدست كهيشد. هنگام يطراح يآموزش
زمان مشاهده و هم كيآن را از نزد يهوشيداد، اتند بيم انجام يواقع

فرم  كيجر يهر پروس يكرد. برايم كامل زيداپس را ن ستيچك ل
هر  انيدر پا باركيداپس  1396تا بهمن  1394 ريجداگانه پر شد. از ت

و تجارب  جيدوماهه انجام شد. سپس با توجه به نتا شنيدوره روت

 كيداپس دو بار در طول  1397مهر  انيتا پا بهشتيكسب شده، از ارد
) ومدر اواخر ماه د باركيدر اواخر ماه اول و  باركيدوره دوماهه (

داپس بر سنجش و  تأثير شيافزا كار نيانجام شد. هدف از ا شنيروت
انجام داپس  رايبود ز يهوشيب ارانيدست يجريسطح مهارت پروس ءارتقا

تا نقاطي كه نياز به تالش بيشتري  شودمي در اواخر ماه اول باعث
 يبرا يزمان كاف يجهت بهبود دارند شناسايي شوند و تا داپس بعد

انجام داپس در دو مرحله  رودمي داشته باشد. انتظار وجوداصالح آنها 
را در  يو شرفتيشود و بتواند پ اريدست يمهارت عمل ءموجب ارتقا

  كند.  يابيدوره ارز يانتها
خانم  37( اريدست 56داپس در  1396بهمن  تيلغا 1394 رياز ت :هايافته

از  كي چيدو ماهه انجام شد. ه شنيهر روت انيدر پا باركيآقا)  19و 
 يجرااز نحوه ا ينشده بودند و شناخت يابيقبال با داپس ارز ارانيدست

شدند. از  يابيارز يطيمح يبلوك عصب 133آن نداشتند. مجموعاً 
 شنيماه اول روت انيدر پا باركي، داپس 1397مهر  انيتا پا بهشتيارد
 5( يهوشيب اريدست 9دوماهه در  شنيماه دوم هر روت انيدر پا باركيو 

ا رتجربه داپس  باركي ارانينفر از دست 2آقا) انجام شد.  4خانم و 
شد. مدت زمان  يابيارز يطيمح يبلوك عصب 34داشتند. در مجموع 

ه ما انيو دادن بازخورد در داپس پا جريمشاهده پروس يصرف شده برا
بود. در  نشيماه اول روت انيكمتر از داپس پا يدارمعني طوربهدوم 
كه از نظر  ييهاماه اول، در داپس ماه دوم تعداد بلوك داپسبا  سهيمقا
د. بو افتهيمشكل كاهش  يهاو تعداد بلوك شيساده بود افزا ارانيدست

در  ارانيدست يهامهارتاز  ياريماه اول، بس انيبا داپس پا سهيدر مقا
نتظار ااز حد  شيب ايكرده و در حد انتظار  شرفتيماه دوم پ انيداپس پا
ر د شنيدر داپس ماه دوم روت زين ارانيدست يتوانمند يكل طحبود. س

  بود. افتهي شيماه اول افزا انيبا آزمون داپس پا سهيمقا
 يحتاست و به را نهيكم هز يآزمون داپس روش :گيرينتيجه بحث و

لعه نشان داد كه مطا نيا جياستفاده كرد. نتا ماريب نياز آن در بال توانمي
 يجريپروس يهامهارت يريادگيدر  يگذارتأثيرآزمون داپس نقش 

 يابيارز يبار دوم برا يدارد و تكرار آزمون برا يهوشيب ارانيدست
 يبرا ارانيو دست دياسات ي. آموزش كافكندمي تيكفا ينيبال يهامهارت

  درباره داپس ضرورت دارد. يمنف يهادگاهيكاهش د
 يهامهارتبر  Dops يابيروش ارزش يريكارگبه تأثير

از  گيريبهره نهيدر زم يپرستار يكارشناس انيدانشجو
   اءياش نترنتيا

محمد مهدي  -مژگان مهاجري ايرواني  ،دانشگاه ع.پ. ارتش-سعيد داوري
  فراز طيار ايرانلو –صالحي
روزمره،  يهااست كه در آن دستگاه يانهياينترنت اشياء، زم مقدمه:

 شودميتر انجام روزمره، هوشمندانه يهاپردازش ،شودميهوشمندتر 
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 نيكه به ا ييهاحيطهاز  يكي. گرددميتر روزمره، آگاهانه تباطو ار
اطالعات در حوزه سالمت است.  يمرتبط گشته، فناور يفناور
بر  دتوانمي نينو يهاروشبه  يرشته پرستار انيدانشجو يابيارزش
نقش  يفايبكند. ا يكمك دوچندان يحوزه در شاخه پرستار نيا ءارتقا
كه آموزش آنها  شودمي سريم يهنگام يتاررشته پرس انيدانشجو مؤثر
 يفناور شرفتيصورت گرفته باشد. با پ يبه خوب هامهارت يطهيدر ح

 اء،ياش نترنتيا يفناور شيدايو پ يكياطالعات، ظهور درمان الكترون
شده است.  نيروزمره مردم اج يبا زندگ جيبه تدر اءياش نترنتيدرمان ا

با روش  Dops نينو يابيروش ارز تأثير سهيمطالعه مقا نيهدف از ا
دانشگاه علوم  يپرستار انيدانشجو يهامهارتبر  يابيمرسوم ارزش

  ارتش انجام شد.  يپزشك
شده  يتصادف ييكارآزما كيمطالعه  نيا يروش بررس روش اجرا:

دانشگاه  يپرستار يترم شش كارشناس انيدانشجو ياست كه بر رو
شركت و  به ليمتما انيارتش انجام گرفت. دانشجو يعلوم پزشك

شدند.  ميبه دو گروه آزمون و كنترل تقس يبه روش تصادف ت،يفعال
در سه نوبت در طول دوره  Dopsبه روش  يدر گروه تجرب يابيارزش

 يابيارز يناو در گروه شاهد به روش مرسوم صورت گرفت. مب
شده  هيته ا،يروا و پا يهاستيها در هر دو گروه، چك لجريپروس

  شدند.  ليمستقل تحلتيبا استفاده از  جيتوسط پژوهشگر بود. نتا
س و مهم سن و جن كيدموگراف يهاشاخصدو گروه از نظر  :هايافته

 يدارمعنيدو گروه تفاوت  نيمعدل ب ريبودند. از نظر متغ كسانيرشته 
 (به يدر گروه تجرب يابينمرات ارز نيانگيم. <P)0,05( مشاهده نشد

روش از نمرات گروه شاهد ( شتريب يدارمعني طوربه) Dopsروش 
  ).=0.0001p( باشدميمرسوم) 
 Dops يابياستفاده از روش ارزش رسدمي به نظر :گيرينتيجه بحث و

ه است. شد اءياش نترنتيا نهيدر زم انيدانشجو يهامهارت ءباعث ارتقا
 ء، ارتقاهاجريپروس يابيجهت ارز يكه مراكز آموزش شودمي شنهاديلذا پ

 رياسروش را در كنار  نيا يرشته پرستار انيودانشج تيفيو ك يريادگي
  .رنديكار گبه هاروش

 جراليپروس يهامهارت م،يمشاهده مستق ،يابيارز كلمات كليدي:
)Dopsاءياش نترنتيا ي)، فناور  
  
  

 مشاوره و حمايت دانشجويي
 

بوشهر نسبت به  يدندانپزشك انيعالقه دانشجو زانيم يبررس
-1398(ي آموزش طيمح يابيخود و ارز يليرشته تحص

1397 ( 
  ساره سامي - يمحمود هيمرض،بوشهردانشگاه ع. پ.  - صديقه خيرانديش

 شياعث افزادانشگاه، ب ياركان اصل عنوانبه انيودانشج يعالقه مقدمه:
 نيبر ا گذارتأثيراز عوامل  يكي يآموزش طيشده و مح ييكارا

در  نقش مهم آن ليبه دل ،يآموزش طيمح يابياست. ارز منديعالقه
 يعمل يهاروشاز  يكيدارد.  ياديز تياهم ،ايحرفه يروهاين تيترب

 انينظرات دانشجو يبررس ،يآموزش طيمح تيفيك يابيجهت ارز
 ني. اباشدمي طيمح نيا يمخاطبان اصل عنوانبهمورد نظر  يرشته

 بوشهر يدندانپزشك انيدانشجو يعالقه زانيم يمطالعه با هدف بررس
 طيخود و ارتباط آن با عوامل مربوط به مح يليتحص ينسبت به رشته

  . ديانجام گرد 1397-98در سال  يآموزش
 يورود يدانشجو 179 ،يمقطع -يفيتوص يمطالعه نيدر ا روش اجرا:

بوشهر با استفاده از روش  يدندانپزشك يدر دانشكده 97-1392
در  شده تأييد ييايو پا ييپرسشنامه با روا كيانتخاب و با  يسرشمار

 منديعالقه ك،يدموگراف اتيشدند. خصوص يابيارز يمطالعات قبل
توسط  يآموزش طيو عوامل مربوط به مح يلينسبت به رشته تحص

تعداد و درصد گزارش شد. با  يهاشاخصو با  نييتع انيدانشجو
 نيانگي، مكنندگانشركت يهاپاسخبه  4از صفر تا  ازاتياختصاص امت
 زياز آنال ت پرسشنامه محاسبه وسؤاالآنها به  يهاپاسخ اريو انحراف مع

به رشته  منديعالقهبر  مختلف يرهاياثرات متغ نييتع يبرا ونيرگرس
  استفاده شد.  يآموزش طيآنها از مح يابيو ارز يليتحص
 يشخص يرا با عالقه يدندانپزشك يرشته انياكثر دانشجو :هايافته

دا انتخاب كرده و در صورت امكان انتخاب مجدد رشته در كنكور، مجد
 بهام گ وني. بر اساس مدل رگرسكنندميرا انتخاب  يرشته دندانپزشك

و سال  تيسن، جنس ،يآموزش طيمح تيوضع يابيارز يرهايگام متغ
ته به رش انيعالقه دانشجو زانيبر م يورود به دانشگاه اثر معنادار

 تيضعو يابينمره ارز شيكه با افزا يطوربهداشته است.  يدندانپزشك
. ابدييم شيافزا يليبه رشته تحص انيعالقه دانشجو زانيم ط،يمح

 آقا نسبت به خانم انيدانشجو يليمتوسط نمره عالقه به رشته تحص
 يشتريالقه ببا سن باالتر ع انيكمتر بوده است. دانشجو يمعنادار طوربه

  .=P-value)029/0( خود دارند يليبه رشته تحص
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 انيدر دانشجو يفراشناخت يهازمان و راهبرد تيريمد
  كرمان  يدانشگاه علوم پزشك يليتكم التيتحص

حميدرضا  –فرشيد چهارتنگي  ،كرماندانشگاه ع. پ.  - سكينه سبزواري
  شركا

 ترينمهماز  يكي يفراشناخت يهازمان و راهبرد تيريمد مقدمه:
 يعلم يهاتيبه موفق دنيرس يبرا انيدانشجو يليتحص يهامهارت
 يهازمان و راهبرد تيريمد يمطالعه حاضر به بررس رونياز ا .است

 يدانشگاه علوم پزشك يليتكم التيتحص انيدر دانشجو يفراشناخت
  كرمان پرداخته است. 

كه  باشدمي يمقطع يلتحلي -يفيمطالعه از نوع توص نيا روش اجرا:
كرمان  يدانشگاه علوم پزشك يليتكم التيتحص انيدانشجو يبر رو

فر ن 322به تعداد  انيحجم نمونه دانشجو انجام شد. 97-98در سال 
 يهاامهپرسشناطالعات با استفاده از  آوريجمع انتخاب شدند. ابزار

 سونيشراو و دن يفراشناخت يهاراهبرد و سر،ت تونيزمان بر تيريمد
كولموگروف  يهاآزمونو  SPSS22از  هاداده لياستفاده شد. جهت تحل

 يهمبستگ بيو ضر هاداده يتينرمال يبه منظور بررس رنوفياسم
  استفاده شد.  رهايمتغ نيارتباط ب يبررس يبرا رسونيپ

 انيودر دانشج نزما تيرينمره مد نيانگيمطالعه م نيدر ا :هايافته
نمره  نيگانيآمد و م دستبهنمره  47 از 5/24 اريو با انحرف مع 32/41

به  182از  11/56 اريو با انحراف مع 148/97 يفراشناخت يهاراهبرد
. با باشدمي انيمطلوب دانشجو تيدست آمد كه نشان دهنده وضع

 يهازمان و راهبرد تيريارتباط مد ،يهمبستگ بيضر جهيتوجه به نت
  .)P>0,05( باشدمي دارمعنيمثبت و  يشناختافر

 يهازمان و راهبرد تيريمد جيبه نتابا توجه :گيرينتيجه بحث و
 يدانشگاه علوم پزشك يليتكم التيتحص انيدر دانشجو يفراشناخت

زمان و  تيريبوده و نظر به ارتباط مدكرمان در سطح مطلوب
 يهاشيوهدر  يفراشناخت يهامؤلفهتوجه به  ،يفراشناخت يراهبردها

ه منظور ب انيبالقوه دانشجو يهاييو استفاده از توانا يريادگيو  ياددهي
  .گرددمي شنهاديپ يبه اهداف سازمان دنيدر رس ريزيبرنامه

  
  

ي پرستاري از ديدگاه دانشجويان و موانع رشد حرفه
دانشگاه آزاد  يدانشكده علوم پزشكمدرسان پرستاري 

  واحد مراغه  ياسالم
، ياطيخ واي، شانيرباب محمدآزاد اسالمي، دانشگاه ع. پ.  - فريده نيكنام
  يمانيكوروش نر

هاي پيچيده و دشواري است كه با استفاده از پرستاري از حرفه مقدمه:
ي خاص خود در جهت پيشبرد سالمتي از نظر هامهارتعلوم و 

دارد. حرفه پرستاري ازجمله جسمي، رواني و اجتماعي گام برمي

ي فيزيكي باشد چرا كه پرستاران را، خطرات عمدهمشاغل سخت مي
كند كه موجب فرسودگي پرستاران شده و بر اثر آن و رواني تهديد مي

ي منفي هاپاسخها و قواي فيزيكي و رواني فرد تحليل رفته و نگرش
توانند شرايط كند كه همگي ميو سايرين بروز مي ودفرد نسبت به خ

ميزان  ،هاپژوهشتر نمايند. نتايج كاري را براي پرستاران مشكل
از ميزان جهاني باالتر گزارش  ،فرسودگي شغلي پرستاران را در ايران

هت رفع ي پرستاري و تالش در جاند. كشف علل عدم رشد حرفهكرده
  باشد. و ترقي آن حرفه شدي در رمؤثرتواند گام آنها مي

نفر مربي و  40مقطعي تعداد  -اين مطالعه توصيفي در روش اجرا:
به روش  ينفر دانشجوي پرستاري دانشكده دانشگاه آزاد اسالم 117

پايا و  پرسشنامه اطالعات، آوريجمعانتخاب شدند. ابزار  يسرشمار
وسيله هب يفتوصي ربا استفاده از آما هادادهبود.  ساختهمحققرواي 

  تجزيه و تحليل شد. SPSS12   آماري افزارنرم
ان مورد ي پرستاري از نظر دانشجويبيشترين موانع رشد حرفه :هايافته

اي عدم حمايت حرفه”، “مكفي نبودن حقوق و مزايا”ترتيب هپژوهش ب
از  ناشناخته بودن حرفه پرستاري” و“ شرايط كاري سخت”، “از پرستار
عدم حمايت ”ترتيب هو از نظر مربيان مورد پژوهش ب “هنظر جامع

مكفي ” ،“هاي پرستاريرج ننهادن به فعاليتا”، “اي از پرستارحرفه
  بوده است.“ شرايط كاري سخت” و“ مزايا نبودن حقوق و

 مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران عوامل :گيرينتيجه بحث و
كه  اندهزيادي را در افزايش منزلت و ارج نهادن به حرفه دخيل دانست

اي، در آمد مالي مناسب، ين آنها عبارتند از: داشتن استقالل حرفهترمهم
پايگاه مثبت اجتماعي، نگرش مثبت جامعه نسبت به حرفه، مناسب 
بودن محيط كار باليني، وجود شرايط كاري مساوي براي اعضاي حرفه. 

وهش حاضر نيز بيشترين درصد موانع رشد مربوط به مكفي نبودن در پژ
باشد. ) مي%66) و مربيان ( %2/83و مزايا از ديدگاه دانشجويان ( قوقح

“ هاي پرستاريارج ننهادن به فعاليت”يكي ديگر از موانع رشد حرفه 
) دانشجويان مورد %6/77( درصد) و 68( باشد كه اكثريت مربيانمي

اند. احترام اجتماعي يك پژوهش گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده
كننده رضايتي است كه افراد شاغل به آن دقيق منعكس طوربهحرفه 

آورند و در حقيقت نداشتن احترام مي دستبهحرفه از كار خود 
رفه ين داليل وجود احساس منفي نسبت به حترمهماجتماعي يكي از 

دنبال داشته باشد. هاي را بتواند مشكالت عديدهپرستاري است كه مي
ست كه حرفه پرستاري از ا گرفته همگي بيانگر آنتحقيقات انجام

هاي باشد و به فعاليتمنزلت اجتماعي كم و يا متوسط برخوردار مي
شود. نتايج پژوهش حاضر با كه بايد ارج نهاده نمي چنانپرستاري آن

تحقيقات انجام گرفته همخواني دارد. لذا منزلت اجتماعي و نتايج 
شمار ههاي اجتماعي يكي از موارد مهم در حرفه پرستاري بحمايت

ثير نامطلوبي بر روي فرد و جامعه دارد. أرود و عدم توجه به آن تمي
اي از به سبب اينكه مكفي نبودن حقوق و مزايا، عدم حمايت حرفه

هاي پرستاري در خت و ارج ننهادن به فعاليتپرستار، شرايط كاري س
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يكي  است،شمار رفته اين مطالعه از موانع مهم رشد حرفه پرستاري به
هاي مهم مسئولين و مديران وزارت بهداشت و درمان، از مسئوليت

ها و دادن شناخت كافي به افراد جامعه شناخت و سعي در رفع نقيصه
و جامعيت  هاهبين ساير حرفي پرستاري در و تحكيم جايگاه حرفه

  باشد.ميي پرستاري بخشيدن به حرفه
 پرستار، مربي نشجويحرفه پرستاري، موانع رشد، دا كلمات كليدي:

  پرستاري
  
  

 يليتحص يسازبا خودناتوان يليتحص يارتباط خودكارآمد
 كارآموزان  در كارورزان و

 –محمدرضا شريف –سعيد دريازاده  ،كاشاندانشگاه ع. پ.  - مريم ياوري
  زهرا كبريتي –داوود خيرخواه 

د و مهم در جامعه هستن اريبس يهاگروهاز  يكي انيدانشجو مقدمه:
دار است. برخور يفراوان تيآنها از اهم يبرا ياجتماع يهاريزيبرنامه
 يليتحص تيبر موفق مؤثراز عوامل  يآموزش زانيربرنامه يآگاه
كند.  يياهنمار مؤثر يآموزش ريزيبرنامه يآنها را در اجرا تواندمي

با  يليتحص يارتباط خودكارآمد يپژهش حاضر، با هدف بررس
 ديشه مارستانيكارآموزان در ب كارورزان و يليتحص يسازخودناتوان

  كاشان انجام شد. يبهشت
 يدانشجو نفر 90حاضر  يمقطع -يفيدر مطالعه توص روش اجرا:

 يآموزش مارستانيدر ب نفر كارورز) 37نفر كارآموز و  53( يپزشك
بزار آسان انتخاب شدند. ا گيرينمونهكاشان به روش  يبهشت ديشه

 يليتحص ياستاندارد خودكارآمد يهاپرسشنامه، هاداده آوريجمع
 يليسازي تحص) و خودناتوانframen 1988و  owen( انيدانشجو

)Schwinger & Stiensmeier-Pelster 2011آنها با آزمون  يياي) بود. پا
. پس از دي) كنترل گردr=0 /39/86) و (r=70/0( بيترتمجدد به

  . رفتيذپانجام  SPSS16 افزارنرمدر  زيآنال اطالعات، آوريجمع
 يخودكارآمد نيب يهمبستگ بينشان داد كه ضر جينتا :هايافته
است كه  )-494/0برابر ( يليتحص يسازو خودناتوان يليتحص
 يسازو خودناتوان يخودكارآمد نيمعكوس ب يهمبستگ يدهندهنشان
و  يليتحص يبا خودكارآمد يليمقطع تحص جنس، سن، نيو ب باشدمي

، كارآموزان در كارورزان و يرابطه معنادار يليتحص يسازخودناتوان
  نشد.  افتي

سطح  شيمطالعه حاضر نشان داد كه با افزا :گيرينتيجه بحث و
 ني. اآيدمي نييآنها پا يسازسطح خودناتوان، انيدانشجو يخودكارآمد

 انيدر دانشجو نيبوده و همچن شتريعدد در دختران نسبت به پسران ب
سال بوده است.  25 يباال انيتر از دانشجوشيب زيسال و كمتر ن 24

تر بوده شينسبت به كارورزان ب زيدر كارآموزان ن زانيم نيا نيهمچن

پژوهش بر  ني: انجام اكندمي شنهاديرا پ ريمطالعه موارد ز نياست. ا
كاشان  يدر دانشگاه علوم پزشك يليتحص گريد يهارشته ومقاطع  يرو

 يليتحص يخودكارآمد تأثير يبررس ،مطالعه حاضر جيآن با نتا سهيو مقا
 ،يپزشك رانيفراگ يليتحص شرفتيپ يبر رو يسازو خودناتوان
 تأثيرو  تيو ترب ميتعل يو توجه به روانشناس يريادگي اتيآموزش نظر

 هيو پا ينيبال ديبه اسات يپزشك رانيفراگ يليآن بر بهبود عملكرد تحص
 ياسهيمقا يو عل يساختار يازسمدل يهاروشاستفاده از  ،در دانشگاه

 تأثير قيجامع و دق يجهت بررس يروش همبستگ يجابه يشيو آزما
 يرهايو كشف متغ يليتحص يسازبر خودناتوان يليتحص يخودكارآمد

  .كننده رابطهليو تعد يانجيم
  
  

رشته علوم  انيدانشجو منديرضايت زانيم يبررس
آجا  يدانشگاه علوم پزشك يراپزشكيدانشكده پ يشگاهيآزما

   1396 -98 يمارستانيب يدوره كارآموز ياز برگزار
عليرضا شهرياري  –محمود وحيدي  ،ارتشدانشگاه ع. پ.  -لوناهيد جالل

  محمدي
 ينسانا يروين تي، تربهاو دانشگاه ينظام آموزش يرسالت اصل مقدمه:
رشته علوم  انيانشجو. اكثر دباشدميدر آموزش  تيفيك ءارتقا يالزم برا

 يبا اشتغال در مراكز بهداشت ل،يپس از فراغت از تحص يشگاهيآزما
اهند سالمت جامعه خدمت خو ءبه ارتقا ينيبال شاتيكشور و انجام آزما

 يا طدانش و مهارت الزم ر ديبا انيمهم دانشجو نيانجام ا يكرد. برا
 . با توجه به عدمنديو عرصه كسب نما يمارستانيب يدوره كارآموز
 يارشته، مطالعه نيدر سرفصل دروس ا يمارستانيب يوجود كارآموز

 زانيم يابيو ارز يمارستانيب يهدف گذراندن دوره كارآموز با
  دوره انجام شد.  نيا از انيدانشجو منديرضايت

ر د 1398تا  1396از سال  يمقطع -يفيمطالعه توص نيا روش اجرا:
شد. تمام آجا انجام يدانشگاه علوم پزشك يراپزشكيدانشكده پ

صورت به 94دوم  سالنيم يورود يشگاهيآزماعلوم انيدانشجو
رم از ترم چها انيدانشجو يمطالعه شركت كردند. برا نيدر ا يسرشمار

 51به مدت  يمارستانيب يواحد كارآموز كي سالنيمتا هفتم، هر 
ر شد. قبل آنها برگزا سالنيمدر  دهيگذران يساعت بر اساس واحدها

 يرگزارآنها از ب منديرضايت زانيسنجش م يترم هشتم برا يتدادر اب
در  ؤالس 22 شامل ساختهمحققپرسشنامه  ،يمارستانيب يدوره كارآموز

 يدوره كارآموز ياز برگزار تينگرش به رشته، رضا طهيسه ح
ه پرسشنام نانياطم بينظرات استفاده شد. ضر يبندو جمع يمارستانيب
از  جينتا يابيارز يآمد. برا دستبه 82/0كرونباخ  ياساس آلفا بر
  استفاده شد. SPSS19 افزارنرم
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در  منديرضايتنشان داد كه سطح  هاپرسشنامه جينتا يبررس :هايافته
 يود راضاز رشته خ انيدانشجو %90باال بوده است.  اريبس هاحيطهتمام 
 يبندخود داشتند. در جمع يلينسبت به رشته تحص ينگرش مثبتو  بوده

 يمارستانيب يدوره كارآموز ياز برگزار كنندگانشركت يتمامنظرات 
رك ددوره فهم و  نيراندن اكرده و اذعان داشتند كه گذ تياظهار رضا

 انياشجواز د %96ارتقاء داده است.  شگاهيآنها را نسبت به كار در آزما
موجب  وكرده  شتريبه مطالعه ب قيدوره آنها را تشو نيمعتقد بودند كه ا

رصه عدر  يدر كارآموز يشتريو اعتماد به نفس ب زهيانگ عالقه،شده با 
  شركت كنند. 

وره د يآمده، اجرا دستبه جياساس نتا بر :گيرينتيجه بحث و
 تواندميدر عرصه  يقبل از ورود به كارآموز يمارستانيب يكارآموز

 يبه سو انيدانشجو تيعملكرد و هدا شيو افزا زشيعامل انگ عنوانبه
س درو نيب يبا كوتاه كردن فاصله زمان نيبهتر باشد. همچن يريادگي

ضور در ح يرا برا انيدانشجو توانمي نيو كاربرد آنها در بال ينظر
اكثر  يرابدوره  نيطور كه اهمان شودمي شنهاديتركرد. لذا پعرصه آماده

علوم  انيدانشجو يشده است، برا فيتعر يراپزشكيپ يهارشته
ل سرفص در يضرور يهااز آموزش يبخش عنوانبه زين يشگاهيآزما

  گنجانده شود. يدروس وزارت بهداشت و آموزش پزشك
  
  

    



١٩٥ 
 

  كيالكترون يريادگي
  
  

بر كالس معكوس بر مهارت خواندن و  يآموزش مبتن تأثير
   يدرك مطلب متون پزشك

  دانشگاه ع.پ. سمنان-رقيه ساجدي
 يريادگي يديكل يمؤلفه كي عنوانبهامروزه كالس معكوس  مقدمه:

س است. كال ختهيرا برانگ انيپژوهشگران و مرب اديعالقه ز ،يبيترك
است كه  تيو ترب ميمدل مربوط به تعل كيمعكوس در واقع 

. كندمي كار در منزل را معكوس هايفعاليتو  يسنت يهايسخنران
بر كالس درس  يمبتن آموزش تأثير يپژوهش بررس نيدر ا يهدف كل

 انيدانشجو يمعكوس بر مهارت خواندن و درك مطلب زبان تخصص
  است.

 آزمونپسو  آزمونپيش يتجرب مهيمطالعه به روش ن نيا روش اجرا:
 نيب يپرستار كيترم  انينفر از دانشجو 48را  يانجام شد. جامعه آمار

 ليواحد سمنان را تشك يسال در دانشگاه آزاد اسالم 25تا  20سن 
 صورتبهبه دو گروه مداخله و كنترل  انيدانشجو صيدادند. تخصيم

بر كالس درس  يآموزش در گروه مداخله مبتن انجام شد. يتصادف
. (دستور و ترجمه) بود يسنت صورتبهمعكوس و در گروه كنترل 

و  آزمونپيشبا  انيعملكرد بخش خواندن و درك مطلب دانشجو
 زانيم نيترم همچن انيپاشد. در  سهيمقا ساختهمحقق آزمونپس

بر كالس  يآموزش مبتن يريكارگهدر ب انيدانشجو منديرضايت
با استفاده  هادادهسنجش شد.  ساختهمحققمعكوس توسط پرسشنامه 

 افزاررمنبا  يو استنباط يفيتوص يآمار يهاآزمونمستقل و تياز آزمون 
SPSS16 آن است كه زا يحاك جينتا قرار گرفت. ليو تحل هيمورد تجز 
و  يرساما با بر ،ستيمعنادار ن آزمونپيشدو گروه در  نيتفاوت ب

 يمستقل تفاوت معناداريآزمون ت جينتا، آزمونپسدو گروه در  سهيمقا
 مثبت روش كالس معكوس تأثيراز  يپژوهش حاك جينشان داد. نتا را

است.  انيدانشجو يخواندن و درك مطلب زبان تخصص شرفتيبر پ
اد كه دنشان  انيدانشجو منديرضايت زانياز پرسشنامه م صلحا جينتا

 يآموزش روش كالس معكوس را بر روش سنت انيدانشجو تياكثر
قبل  هايفعاليت رانياز نظر فراگ دادند.يم حي(دستور و ترجمه) ترج

ن آبوده است. عالوه بر  ديآنها مف يريادگي يكالس برا نيكالس و ح
فعال  هايفعاليت يبرا يباعث آمادگ السمشاهده محتوا قبل از ك

  . آوردمي وجودهآنها ب نيب يشده و ارتباط مناسب يكالس
 يريادگي ،يكالس درس معكوس، زبان تخصص كلمات كليدي:

  يپرستار انيمهارت خواندن و درك مطلب، دانشجو ،يبيترك
  

آموزشي وسايل موجود در اتاق  افزارنرمثير أبررسي ت
زايمان در يادگيري فراگيران پيش از ورود به بخش در 

  دانشجويان مامايي 
سروناز  –زينب آموزنده ،ع.پ. آزاد اسالمي دانشگاه-سيده زهرا قائمي

عليرضا  –زينب يوسفي  –نيازهرا دانايي –مهسا مشايخ –باشيكه
  محسن بخشنده –جوانمردي 

ري فراگير محور، يك روش يادگي عنوانبههاي آموزشي افزارنرم مقدمه:
كنند و با ايجاد محيط فرصتي براي رشد يادگيرندگان فراهم مي

دهد به جستجو پرداخته و اجازه مي ديمشاركتي به يادگيرندگان و اسات
تأثير  انواع مسائل را بررسي كنند؛ لذا اين مطالعه به منظور ارزيابي

اتاق  ليساشده در زمينه آموزش وآموزشي طراحيكمك افزارنرم
و  يي علمهامهارتبر يادگيري  مانيقبل از ورود به اتاق زا مانيزا

  است. انجام شده ييعملي دانشجويان ماما
اه دانشگ 3ترم  ييماما انيدانشجو يپژوهش كه رو نيدر ا روش اجرا:

 ميدو گروه تقس به انيشجوآزاد اسالمي واحد استهبان انجام شد، دان
 ليبا وسا ييآشنا افزارنرمدر گروه اول قبل از ورود به زايشگاه،  .شدند
ق به اتا يعمل يهامهارت يآنها قرار گرفت و سپس برا اريدر اخت

 افزارنرم نيگروه دوم بدون استفاده از ا شدند. فرستاده مانيزا
از  يزموآاتمام كار زخود را شروع كردند. بعد ا مانياتاق زا يموزآكار

 سهيمقا آزمون در هر دو گروه مورد نيا جيعمل آمد و نتابه يآنان آزمون
جويان قرار گرفت. همچنين در پايان دوره فرم نظرسنجي در اختيار دانش

  .كه نتايج مورد تحليل و بررسي قرار گرفت قرار داده شد
و با آزمون  دل شاعما انياز دانشجو يتعداد يرو افزارنرم نيا :هايافته
 دستبه يهاداده يآمار لياطالعات و تحل يآورعمل آمده و جمعبه

از  مانيكه قبل از ورود به اتاق زا يانيآمده، مشاهده شد كه دانشجو
دند، هم در بدو استفاده كرده بو مانياتاق زا ليبا وسا ييآشنا افزارنرم

ن از آنا هعمل آمدو هم در امتحان به يموزآورود و هم در طول كار
بودند. نتايج  را كسب كرده يعملكرد و اطالعات و نمره بهتر

 كارهدانشجويان اظهار داشتند كه ب %97نظرسنجي حاكي از اين بود كه 
 سببد به بخش آشنايي با وسايل اتاق زايمان قبل از ورو افزارنرمبردن 
 ني آنااعتماد به نفس در دانشجويان شده و ورود به بخش را برا ءارتقا

  بوده است.  مؤثرتر كرده و در بهبود كيفيت يادگيري مطلوب
هاي افزارنرمداد كه استفاده از  پژوهش نشان نيا :گيرينتيجه بحث و
 مؤثر بسيار انيدانشجو يو عمل يمهارت علم ءدر ارتقا يآموزشكمك

 شيبوده و عالوه بر بهبود اعتماد به نفس در دانشجويان باعث افزا
  گردد.مي يموزآطول دوره كار درآنان  ينيبال يهامهارت

 انيشجودان ،ينيبال يهامهارت ،يآموزش افزارنرم كلمات كليدي:
  مانياتاق زا ،ييماما
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 ايحرفههمراه در توسعه مداوم  يريادگي ياثربخش يبررس
  پزشكان 

  دانشگاه ع.پ. شيراز-ناهيد ظريف صنايعي 
 يبازده ءرتقاا و ييتوانا شيافزا يهاراه نيترمؤثرو  ينترمهماز  مقدمه:

 زين ينقانو يپزشك نيب نيكه در ا باشدمي پرسنل هر سازمان، آموزش
و واضح  باشدمين يپاسخگو به ارباب رجوع مستثن يهاسازمان گرياز د

معضالت موجود در  از قبيل تكثر و تنوع مسائل و ياست كه مسائل
ف، صادره از مراكز مختل ينظرات كارشناس يسازكپارچهيجامعه، لزوم 
 يبعد مسافت مراكز مختلف پزشك و روي، كمبود ننيازدحام مراجع

 يها كالسدر  يرا جهت حضور پزشكان قانون يمشكالت يقانون
. با توجه آوردمي وجودهب يادار ريو گاها غ يدر ساعات ادار يحضور

 يباال تيوجود ظرف و امعهبه ج يورود تكنولوژ ندهيبه سرعت فزا
 كه يديمؤثر و مف يريادگي نين در امر آموزش و همچنآاستفاده از 

 نيشد تا انموده باعث جاديكاربران ا يمستقل از زمان، مكان و فضا برا
ان همراه به پزشك يريادگيبر يمبتن يآموزش اتوپس صورتبهروش 
 ياثربخش يهدف پژوهش حاضر بررس .فارس انتخاب گردد يقانون

 فارس يهمراه به پزشكان قانون يريادگيبر يمبتن يآموزش اتوپس
  .باشدمي

 آزمونپيشبا طرح  يتجرب مهيمطالعه ن كيپژوهش حاضر  روش اجرا:
شامل  پژوهش نيا يبود. جامعه آمار ينظرسنج با همراه آزمونپس و

كه در  باشدمي استان فارس يقانون يپزشكان شاغل در اداره كل پزشك
در صورت بهنفر از آنها  30اند كه تعداد بوده ركامشغول به 97سال 

 آوري داده شد. جمع لينفره تشك 30 يدسترس انتخاب شدند و گروه
انجام  ينظرسنج يهافرم و آزمونپس و آزمونپيش اساس بر هاداده

از  هاآزمون اجراي از آمده دستبهاطالعات  ليو تحل هيگرفت. تجز
دار شامل (جداول و نمو يفيدر دو بخش توص SPSS افزارنرم قيطر

  . رفتي) انجام پذT(آزمون  ي) و استنباطيشناختتياطالعات جمع
 ين قانونروش در آموزش پزشكا نيتحقيق نشان داد كه ا جينتا :هايافته
نوع  نيداد كه انشان قيتحق جينتا نيداشت. همچن يمعنادار تأثير

 يدارمعنا تأثير ي، مهارت و دانش پزشكان قانونيآموزش بر ابعاد آگاه
 يريگادي وهيبه ش يآموزش اتوپس رابطه معنادار زين جينتا گريداشت. د

 يقانون يپزشك يقابل توجه آن در آموزش مفاد تخصص تأثيرو  ليموبا
  استان فارس داشته است. يدر پزشكان قانون )يي(كالبدگشا

  
  

كاربست  تيو وضع يكيالكترون يريادگي يهامؤلفه ييشناسا
  هامؤلفه نيا

دانشگاه ع.پ. -دانشگاه ع.پ. ايران، شهرزاد سراواني -اسحاق مرادي 
دانشگاه ع.پ. -دانشگاه ع.پ. ايران، اعظم نوروزي -ايران، قباد رمضاني 

  دانشگاه ع.پ. ايران- انيراميپوربا قديرايران، 
 يبه تقاضا ييپاسخگو يبرا كيالكترون يريادگيامروزه  مقدمه:

 يرو تحول در فناو ريياست. تغ افتهي ياريروزافزون آموزش رواج بس
آموزش را  ازجملهجامعه  يهابخش يهمه ياظالعات و تكنولوژ

 كالكتروني و مجازي هايآموزش كرديقرار داده است. رو تأثيرتحت 
ر هر هاي بالقوه و امكان ارائه آموزش دليتقاب م،يعظ يبا دستاوردها

 مانشگايانگيزي را در مقابل ديدگان پزمان و هر مكان، دورنماي خيال
 اخير استفاده از انيكه طي سال ينحوبه ؛استعرصه قرار داده نيا

ها، كاري اغلب سازمانس برنامهأآموزش مجازي در ر يهاشيوه
 و قرار گرفته است. انمعتبر جه يهادانشگاهو  يسسات آموزشؤم

 ازجمله يخدمات اي يديتول ؛يو خصوص يدولت يهاشك سازمانبي
و  يكيالكترون يريادگيبايد در طراحي و استقرار سيستم  هادانشگاه
مستلزم  هاي پيشرو ظاهر شوند و اين امرآن، در نقش سازمان يهامؤلفه

 عواملمبناي اين  كليدي موفقيت و اقدام عملي برشناسايي عوامل 
 يريادگيثيرگذار در مراحل مختلف طراحي و استقرار سيستم أت

 يشپژوه -يواسطه نقش آموزشبه هادانشگاهاست.  يكيالكترون
 يكيترونالك يريادگي سازيپيادهاز نقاط  يكيكه دارند  يحساس و مهم

 يهامؤلفه ييپژوهش شناسا ني. هدف از انجام اباشندمياثربخش 
لوم عآنها در دانشگاه  سازيپياده تيو وضع يكيالكترون يريادگي

  .باشدمي گرگان يپزشك
ز او  يو كاربرد يفيك -يمطالعه كم نيدر ا قيروش تحق روش اجرا:

 يضااع ي. جامعه آمارباشدمي يشيمايپ -يفيشاخه مطالعات توص
-1397 يليگرگان در سال تحص يدانشگاه علوم پزشك يعلم هيأت
اطالعات  آوريجمع يو پرسشنامه برا همصاحب كيبودند. از تكن 1396

مار محتوا، آ لياز تحل هاداده ليو تحل هيتجز ياستفاده شد و برا
استفاده  ياتك نمونه يو آزمون ت SPSS افزارنرمو  يو استنباط يفيتوص
  .شد
 تيوضع ،يرفناو رساخت،يز يهامؤلفهداد كه نشان هايافته :هايافته

 ستميس ،يآموزش ي)، محتوااددهندهي و رندهيادگي( يانسان يروين
محسوب  يكيرونالكت يريادگي يهامؤلفه عنوانبه يابيو ارزش ،يبانيپشت

ورد از م ري(غ يجامعه آمار نيدر ا هامؤلفه نيا تيوضع زيشده و ن
 قرار دارند يبود) در سطح نسبتا مطلوب فيكه ضع يابيارزش

)0,001p=.(  
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 يكيترونالك يريادگي ياصل يهامؤلفه ختانبا ش :گيرينتيجه بحث و
 آن يياجرا يهارساختيز تيتقو يو سازنده در راستا مؤثرو اقدامات 

  كمك نمود.  يآموزش تيفيبه بهبود ك توانمي
 يفناور ،يآموزش يمحتوا ،يكيالكترون يريادگي كلمات كليدي:

  ELearningاطالعات، 
 
 

  
 قيو جستجو از طر يزمان از روش بحث گروهاستفاده هم

   يپرستار انيدانشجو يتلفن همراه در كارآموز نترنتيا
اكرم  –آبادي وجيهه تقديري نوش ،دانشگاه ع.پ. سمنان-زهرا زماني 

  عليزاده
 انيآن در م يكاربرد يهابرنامهامروزه استفاده از تلفن همراه و  مقدمه:

 گيريبهرهدارد. لذا  يارواج گسترده ان،ينسل جوان و باالخص دانشجو
حثه چون مبا يجيرا يهاروشبالقوه در كنار  ازيامت نياز ا دياسات
استا، ر نيآموزش منجر شود. در ا تيفيك شيبه افزا دتوانمي يهگرو

اه تلفن همر قياز طر ينترنتيا يطرح سؤال و جستجو وهياستفاده از ش
و نظارت استاد  گريكديبا  انيدانشجو يو در ادامه مباحثه گروه

 قياز طر و عالقه زهيانگ جاديا يبرا ييروش راهگشا دتوانمي مربوطه،
 امر آموزش گردد و تيجذاب شيافزا زيو ن زيبرانگچالش يهامباحثه

به  دياسات عيسر ييرفه و پاسخگوطكي سيتدر يروش سنت نيگزيجا
  شود.  انيسؤاالت دانشجو

-1397اول و دوم  يهاسالنيم يمطالعه حاضر در ط روش اجرا:
ه سمنان انجام شد يدانشگاه علوم پزشك ي، در دانشكده پرستار1398

كه  يپرستار يكارشناس انينفر از دانشجو 80طرح  نياست. در ا
 يكودكان، پرستار يپرستار يمشغول گذراندن واحد كارآموز

بودند،  يوزاد و فارماكولوژن -مادر يپرستار ،يپزشك يهاتيفور
 ييپاسخگو يجابه انيروش، سؤاالت دانشجو نيشركت داشتند. در ا

 مورد انيجوتلفن همراه همه دانش نترنتيتوسط استاد، توسط ا عيسر
تا  گرديدميانجام يگرفت، در ادامه مباحثه گروهيمجستجو قرار

  پاسخ، انتخاب شود. نيترحيصح
از  يكانجام شده حا يهاينظرسنج ،يدوره كارآموز انيدر پا :هايافته

در  كننده شركت انيدرصد) دانشجو 94 از شي(ب يباال تيرضا زانيم
اظهار داشتند كه  انيدرصد از دانشجو 90 نيطرح بود. همچن نيا

 يماندگار يو بحث گروه ينترنتيا يجستجو قيآموزش مطالب از طر
 يهاروشآنها نسبت به  يرا برا ياز مطالب آموزش يو درك باالتر

 دجايا انيسؤاالت دانشجو عيدر پاسخ سر دياسات ريمورد استفاده سا
  كرده است.

همراه  امروزه، كاربرد تلفن نكهيبا توجه به ا :گيرينتيجه بحث و
 يتلق انيدانشجو نيدر ب ريجذاب، سودمند و فراگ يابزار عنوانبه
 كي عنوانبه ي، استفاده مناسب آن در جهت ارتقاء سطح آموزششودمي

 انيدانشجو يدر كارآموز يروش مكمل در كنار روش استادمحور
ود ش انيدانشجو تيو رضا يريادگي شيموجب افزا دتوانمي يپرستار

رساند.  ياريبه آنها  يدرس ميدر درك بهتر مفاه گريد ييو از سو
 ،يكارآموز نترنت،يجستجو در ا ،يبحث گروه كلمات كليدي:

  منديرضايت
  
  

در  يكيآموزش الكترون يعناصر برنامه درس تيفيك يبررس
دانشگاه  سيپرد انيدانشجو دگاهياز د يآموزش علوم پزشك

  مازندران  يعلوم پزشك
مهسا  –زاده دوگلسر فاطمه حسين ،دانشگاه ع.پ. مازندران-داوود فرزين 

 نارنجي

 نفوذ از ينمود عنوانبه ،يكيآموزش الكترون مطرح شدن با مقدمه:
 ياددهي نديفرآ ارتباطات به حوزه آموزش و اطالعات و يفناور

 تحوالت دچار زين يريادگي و آموزش نديفرآ تعامل در مفهوم ،يريادگي
 يممتاز برا يژگيدو و ،يكيشده است. آموزش الكترون ياگسترده

وجه  نيو به بهتر كندمي تأكيد ي. بر خودآموز1اثربخش دارد:  يريادگي
 لي.با تشك2 ؛كندميجذاب فراهم  يصورت بهامكان توسعه آن را 

الزم  يهافرصت ،يگفتمان گروه يهاطيو مح يمجاز يها كالس
پرورش  انيرا در دانشجو يمشاركت يريادگيتعامل، گفتگو و  يبرا
و  هادانشگاهسطح  در يكي. همگام با توسعه آموزش الكتروندهدمي
از  ژهيوبه يو اعتبارسنج يابيموضوع ارزش ،يسسات آموزش عالؤم

 هيتوج ،يريادگي – ياددهي يندهايفرآ تيفيك نيتضم يباب بررس
الزامات و  نيمأو لزوم ت يكيآموزش الكترون يهابرنامه ياجرا

آموزش  سازيپيادهتوسعه و  ،يطراح ينظر برا مورد ياستانداردها
توجه داشت كه  ديبا .بديايم تياهم يموزش عالآدر  يكيالكترون

 يرساختيها، عالوه بر عوامل زسسهؤو م هادانشگاه نيا يتوسعه و بقا
آنها وابسته است. مطالعه حاضر با  يبرنامه درس تيفيو بودجه، به ك
 در يكيآموزش الكترون يبرنامه درس عناصر تيفيك يهدف بررس

دانشگاه علوم  سيپرد انينشجودا دگاهيد از يآموزش علوم پزشك
آموزش  يهاطيمح ينظر يمازندران انجام است. متن و مبان يپزشك
 نيا رانياند، به استاد و فراگمتصل شده يكه به شبكه جهان يكيالكترون

دهند.  ليخاص خود را تشك يريادگيكه اجتماعات  دهندميامكان را 
بحث و گفتگو  به رانياز فراگ يهرجا كه گروه ياجتماعات مجاز نيا
واقع با  در . آناندهندميرا انجام  يتعامالت افته،ي ليتشك پردازند،يم
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مؤثر واقع  گريكدي يآت يهابرنامهدر  ،يو روان يروح يبانيپشت جاديا
  .شوندمي

 قاتيهدف از نوع تحق اي جهنتي اساس پژوهش بر نيا روش اجرا:
 ثيو از ح يفيتوص قاتياز نظر روش، جزء تحق زيو ن يكاربرد
 اطالعات آوريجمع است. جهت يشيمايپ يشاخه از هاداده آوريگرد
 د،يرس اشباع به هاداده كهيهنگام و ديگرد استفاده پرسشنامهاز 

 صورتبه قيتحق نيدر ا گيرينمونه. افتيخاتمه گيرينمونه
در  يرهدفمند و در دسترس انتخاب شده است. جامعه آما گيرينمونه

 يداروساز يدانشجو 239و  يپزشك يدانشجو 327شامل  قيتحق نيا
راجع  يطالعاتا يفيپژوهش ابتدا با استفاده از آمار توص ني. در اباشدمي

 آوريجمعدهندگان پاسخ يشناختتيجمع هايويژگيو  تيبه وضع
 يعناصربرنامه درس تيفيك يعوامل بررس نيرابطه ب يشد. جهت بررس
 افزارنرمو  ياز روش آمار يآموزش علوم پزشك در يكيآموزش الكترون

SPSS  .استفاده شد  
 ي مربوطه:هامؤلفهبرحسب خرده  يبررس آمده از دستبه جينتا :هايافته

سوي استادان توسط  ارائه شده از يكيالكترون رييادگي تيفيك
گذاري شده متوسط ارزش از باالتر سطح متوسط و در انيدانشجو
 انيسوي دانشجو از ارزش را نيكمتر فعال، يريادگيي هامؤلفهاست. 

گذاري ارزش ترينييپا سطح در هامؤلفهرياست ونسبت به سا تهداش
هاي يريگجهت ري،يادگيطيمح تيفيمؤلفه ك در اند.شده

اري تفاوت معناد ييگراعمل و يشناخت نديفرا ،ياجتماع ييگرابازسازي
 ييگراهاي (عقليريگجهت انيمؤلفه محتوا، م . درداشتند گريكدي با

 نديفرا و ياجتماع ييگرا(بازسازي )،يشناخت نديفرا و كيآكادم
 يگراي(عقل )،ياجتماع ييگرابا بازسازي يشناخت ندي(فرا )،يشناخت
 با يي(عملگرا )،ييرفتارگرا و ياجتماع ييگراسازنده ك،يآكادم

 يناختش ندي(فرا ) وييرفتارگرا با ياجتماع ييگرا)، (سازندهييرفتارگرا
) ياجتماع ييگراسازنده ،ييگراعمل ،يشناخت نديفرا با ييرفتارگرا و

  تفاوت معناداري مشاهده شد. 
 يهانقش ينترمهماز  يكيتوسعه و كاربرد محتوا،  :گيرينتيجه بحث و

موجود،  يياست. شبكه معنا يو سنت يكيدر آموزش الكترون دياسات
را  يريادگيتا بتوانند مواد  كندميفراهم  دياسات يرا برا ييهافرصت

 جاديموارد ا يدر برخ يحت وداده جستجو نموده، مورد كاربرد قرار
 يقيتحق هايفعاليتقادرند  يياز عوامل محتوا يبرخ نيكنند. همچن

آن را ارسال  يهاپژوهشگر را تحت نظارت قرار داده و گزارش دياسات
خودكار خلق كنند  طوربهرا  ديجد يمحتوا ينوع ب،يترتنياو به ندينما
داده و با آن آشنا  مداخلهپژوهش  نديرا در فرآ انيدانشجو ندتوانميكه 
استادان  يكيالكترون رييادگي تيفيك نشان داد كه قيتحق جي. نتاندينما

 تيفيآنان متفاوت است و ك يهاي برنامه درسيريگبرحسب جهت

 از يآموزش علوم پزشك در يكيآموزش الكترون يبرنامه درس عناصر
مازندران در سطح  يدانشگاه علوم پزشك سيپرد انيدانشجو دگاهيد

  . باشدمي مطلوب
دانشگاه  ،يعناصر درس تيفيك ،يكيآموزش الكترون كلمات كليدي:

  يمازندران، برنامه درس يعلوم پزشك
  
  

كمك  يهالميف يمجموعه يابيو ارزش ديتول ،يطراح
 يدانشكده دندانپزشك يعمل 1 يواحد ارتودنس يآموزش

  زنجان  يدانشگاه علوم پزشك
 –رضا محرمي  –مصطفي شيخي  ،دانشگاه ع.پ. زنجان-آذين نوريان 
  مجتبي كياني

آموزش كه در حال  يسنت يهاروشاطالعات،  يبا رشد فناور مقدمه:
 يازهايقادر به برآورده كردن ن ييحاضر در حال اجرا هستند به تنها

 يفناور يها) كه بردهY generation( انيدانشجو دينسل جد يآموزش
آموزش  نينو يهاروشاستفاده از  ني. بنابراستندين شوندمي هم خوانده
. آموزش باشدمي يضرور يكيالكترون يمحتوا لهيبه وس شمانند آموز

پر قدرت  يو مدل يكياز آموزش الكترون ي) نوعVBL( دئويبر و يمبتن
 ي) براTEL( يبا تكنولوژ افتهيءارتقا يريادگيكاررفته در هب يو غن

منجر  VBLاست. كاربرد  انيدانشجو تيو رضا يريادگي جيبهبود نتا
 يو از نظر اقتصاد شودمي انيو دانشجو ديدر اسات يشيبازاند ليبه تسه

 يرياستفاده مجدد مقرون به صرفه است و باعث جلوگ تيقابل ليدله ب
و  يداريزمان اطالعات د. انتقال همشودمي ياز اتالف زمان و انرژ

 يخاطرسپارو به يريادگيمنجر به بهبود  VBLتوسط  يداريشن
توجه  ندتوانمي هالميف ن،ي. عالوه بر اشودمي يعمل يهامهارت
 يهمكار شيآنها را در افزا زهيانگ نيآموزان را جلب كنند و بنابرادانش

 يريادگيبهتر  جيو منجر به نتا كنندمي تيفعال تقو يريادگيدر امر 
 ديو تول يبا هدف طراح يامطالعه مياساس بر آن شد ني. بر اشوندمي
 1 يارتودنس دواح يكمك آموزش يهالميف يمجموعه يابيارزش و

. ميزنجان انجام ده يدانشگاه علوم پزشك يدانشكده دندانپزشك يعمل
كمك  يهالميف يطرح نوآورانه، جهت طراح نيدر ا روش اجرا:

استفاده شد. ابتدا  ADDIE يآموزش ياز اصول مدل طراح يآموزش
 نهيدر زم انينظرات دانشجو افتيانجام شد و پس از در يازسنجين

مطالب بر  يعمل 1 يارتودنس يبرنامه درس اساس رمشكالت موجود، ب
 دهيسازمان جراليپروس يهامهارت سيجهت تدر كولومياساس كور

مجموعه ريز 7كست مطالعه با  هيته.1 :طهيدر سه ح يشد. مباحث اصل
 س،يارتوب يگچ و در آوردن آن از قالب، معرف ختني(ر ييدئويو لميف
ارتفاع كست، تراش پاشنه كست، مقدمات تراش  ميتنظ س،يب ختنير
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پالك  يميس يساخت اجزا.2؛ تراش كست) يعملكست، مراحل 
 ball clasp ،adams( ييدئويو لميمجموعه فريز 7با  يمتحرك ارتودنس

clasp  ،c-clasp  ،labial bow ،finger spring ؛(3. z-spring)پالك  هي) ته
كردن  كسي(ف ييدئويو لميف يمجموعهريز 6با  يمتحرك ارتودنس

 pressureقرار دادن در  ،يگذارليآكر ،يگذارلميوفيو ب يميس ياجزا

potشيكست، پرداخت پالك متحرك، پال ي، جداكردن پالك از رو 
انجام  ويو ضبط صدا در استود يبردارلميشد. ف نييتع پالك متحرك)
 Articulate افزارنرماز  يآموزش يمحتوا نيو ساخت ا يشد. در طراح

Storyline  مياساس تقو بر ياستفاده شد. هر مهارت عمل 3,5نسخه 
توسط استاد مربوطه در بخش  يعمل شينماصورت بهابتدا  يآموزش
زمان هم طوربهشد و يم ارائه انيزنده به دانشجو صورتبه يارتودنس

صورت به انيبه دانشجو يكمك آموزش يهالميف لوتيپا يارائه
نقد و  افتيجهت در يكدانشكده دندانپزش ديدر سامانه نو يبارگذار

 نيبا ا ريدرگ ميمستق يهاهولدر كياست عنوانبه انيبازخورد از دانشجو
 طرح در سطح اول امديپ يابيصورت گرفت. ارزش يبرنامه آموزش

نفر از  20نظرات  يابيارزصورت به كيپاتر-(واكنش) مدل كرك
 ساختهمحققاطالعات پرسشنامه  آوريجمعانجام شد. ابزار  انيدانشجو

محتوا،  تي(دقت محتوا، شفاف طهيح 5 يساختارمند دارا سؤال 14 يدارا
گانه  5 يكرتيل اسيقضاوت) با مق ،يريادگيمحتوا،  تيو خالق تيجذاب

ابزار با نظر خبرگان  ييمحتوا يياز كامال موافقم تا كامال مخالفم بود. روا
 يشاخص آلفا يانسجام درون نييپرسشنامه با تع ييايشد. پاتعيين

  آمد. دستبه 76/0 رونباخك
ال از كام كرتيل فيط يهانهينمرات كسب شده بر حسب گز :هايافته

و انحراف  نيانگي. مودي ريمتغ 5تا  1از  بيترتبهمخالفم تا كامال موافقم 
 ،)1/4±76/0( يعلم يدقت محتوا طهيآمده در ح دستبه اريمع

محتوا  تيو خالق تجذابي ،)87/3 ±/85محتوا ( تشفافي
 يقضاوت كل طهحي در و) 90/3±79/0( يريادگي ،)92/0±56/3(

سطح  يدهندهنشان كل در كه آمد دستبه) 95/3±72/0دانشجو (
 نايدانشجو ييقضاوت نها طهيبود. در ح انيدانشجو تياز رضا ييباال

بر  نهيدر زم انيمجموع درصد نظرات موافق و كامال موافق دانشجو
 ياز محصول آموزش تيو رضا يآموزش اهدافآورده شدن انتظارات 

 باشدمي درصد 80استفاده از محصول معادل  يبه دوستان برا هيو توص
 يدانشجوان از محصول آموزش تيرضا يدهنده سطح باالنشان كه

  است. 
 يآمده محصول آموزش دستبه جيبا توجه به نتا :گيرينتيجهبحث و 

بوده است و  وفقخود م يبه اهداف آموزش دنيرسشده در يطراح
 شنيدمونستر صورتبه يبيطرح استفاده از آموزش ترك كنندگانتيهدا

فعال در  يريادگيء را جهت ارتقا دئويبر و يزنده و آموزش مبتن

 يهامهارتدر آموزش  انيدانشجو تيسطح رضا شيو افزا انيدانشجو
. كنندمي شنهاديپ يخصوصا در رشته ارتودنس يدندانپزشك جراليپروس

 ،يكيالكترون يريادگي دئو،يبر ويآموزش مبتن كلمات كليدي:
  يارتودنس

  
  

نسبت به  يو نگرش كارشناسان آموزش يآگاه يبررس
برگزار شده در  يكيالكترون يهاآزمون يياجرا نديفرآ

   98 يليدر سال تحص نيقزو يدانشگاه علوم پزشك
 –پرويز پديسار (نويسنده مسئول)  ،دانشگاه ع.پ. قزوين-فاطمه سفيدي 
  احمد پورشريف –يعقوب بدري 

ها و تيبلقا يابيارز يبرا ندتوانمي يكيالكترون يهاآزمون مقدمه:
اند كسب كرده ليدر طول دوران تحص رانيكه فراگ يمختلف يهامهارت

 يذ فناورنفو يامدهاياز پ يكي يكيالكترون يهاآزمونكار برده شوند. به
ال حدر  هااستفاده از آن زين رانيدر قلمرو آموزش است كه در كشور ا

ن و نگرش كارشناسا يآگاه نيياست. مطالعه حاضر با هدف تع شيافزا
ده شبرگزار  يكيالكترون يهاآزمون يياجرا ندينسبت به فرآ يآموزش

  انجام شد. نيقزو يدر دانشگاه علوم پزشك
ش كارشناسان آموز هيحاضر كل يليتحل يفيتوصدر مطالعه  :روش اجرا

 يپرستار ،يدندانپزشك ،يپزشك يهادانشكدهكار همشغول ب EDO و
در سال  نيقزو يدانشگاه علوم پزشك يراپزشكيبهداشت و پ ،ييماما

 وارد مطالعه شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه يبه روش سرشمار 1398
آزمونگر بر اساس اهداف مطالعه درخصوص نگرش نسبت به آزمون 

تا  1از  ايدرجه 5 كرتيل في) در طسؤال 11( يو مركز آزمون مجاز
ر مركز آزمون د يياجرا ندينسبت به فرآ يشد و آگاه يگذارنمره 5

 ك،يآزمون الكترون يو اجرا يها، نحوه برگزارساختريز يهاحيطه
 5 كرتيل في(در ط سؤال 24شده شامل  يآزمون طراح ياجرا يفضا

ز نظر پرسشنامه با استفاده ا ييو محتوا يصور يي) بود. رواايدرجه
قرار  يمورد بررس نظرانصاحبراهنما، مشاور و چند نفر از  اداست

از  دهپرسشنامه با استفا يياياعمال شد. پا ياصالح شنهاداتيگرفت و پ
  كرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. يآزمون آلفا

ارشناسان درصد از ك 7/53داد، نگرش مطالعه حاضر نشان جينتا :هايافته
 3/46متوسط و  يكيالكترون يهاآزمون يآموزش نسبت به برگزار

درصد از كارشناسان آموزش متوسط و  5/58 يدرصد خوب بود. گاه
  . ديگرد يابيدرصد خوب ارز 5/41

و نگرش كارشناسان نسبت  يآگاه زانيهر چه م :گيرينتيجهبحث و 
 نيا ياجرا تيفيتر باشد كتر و مثبتشيب يكيالكترون يهاآزمونبه 

نسبت به بهبود  يداتيتمه جاديبا ا توانمي . لذاشودمي بهتر هاآزمون
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 يهاآزمونآن با  ينيگزيو جا يكيالكترون يهاآزمون ياجرا نديفرآ
دانشگاه  يآموزش تيفيك شيرا در جهت افزا يمؤثر يهاگام يسنت

  برداشت. 
نگرش،  ،يآگاه ،يياجرا نديفرآ ،يكيآزمون الكترون كلمات كليدي:

  يدانشگاه علوم پزشك
  
  

 يبرا يجهت آمادگ ياستفاده از شبكه اجتماع تأثير يبررس
و  يپزشك انيبر كاهش استرس دانشجو هيآزمون علوم پا

  يدندانپزشك
  محمد آهنجان (نويسنده مسئول) ،دانشگاه ع.پ. مازندران-يپوالد هيانس 

از  ريناپذييجزء جدا يمجاز ياجتماع يهاشبكهاستفاده از  مقدمه:
 يگجوانب زند هيكل يشده است و بر رو انياز دانشجو ياريبس يزندگ

 ميستقم تأثيرآنها،  يليمطالعه و عملكرد تحص زانيازجمله م ،ييدانشجو
وند سبب اختالل در ر ان،يداشته است و با كاهش زمان مطالعه دانشجو

نداشته  يمنف صرفاً اثرات ياجتماع يهاشبكه. اما گرددمي آنها ليتحص
در  نهيبه طورهباز آنها  ،يآموزش نديآنها در فرا يريكارگبا به توانمي و

 يپژوهش به منظور بررس نيالذا استفاده كرد.  يجهت اهداف آموزش
و  هياآزمون علوم پ يبرا يجهت آمادگ ياستفاده از شبكه اجتماع تأثير

دانشگاه علوم  يو دندانپزشك يپزشك انيكاهش استرس دانشجو
  انجام شد. 1398سال  هيمازندران در آزمون علوم پا يزشكپ

 تيو از نظر ماه ياز نظر هدف كاربرد قيتحق نيا :اجرا روش
. باشدمي يدانياز نوع م هاداده آوريجمعو از نظر  يشيمايپ -يفيتوص

 يكو دندانپزش يپزشك انيپژوهش حاضر دانشجو يجامعه آمار
 نفر 242به تعداد  هيمازندران در مقطع علوم پا يدانشگاه علوم پزشك

رمول كوكران با استفاده از ف انيدانشجو ي. تعداد نمونه آمارباشندمي
 در پژوهش حاضر، پرسشنامه گيرياندازهنفر است. ابزار  148

متخصص  ديپرسشنامه حاضر توسط اسات يياست. روا ساختهمحقق
 يمسانه زانيآزمون، م نيا ييايپا ياست. در بررسگرفتهقرار  تأييدمورد
 يكه برا دهيكرونباخ محاسبه گرد يبا استفاده از روش آلفا يدرون

در سطح  هاداده ليتحل ي. براباشدمي 0,87پرسشنامه محقق ساخته 
از  يطو در سطح آمار استنبا ياز نمودار، درصد و فراوان يفيآمار توص

  استفاده شده است.  ونيرگرس و رسونيپ يآزمون همبستگ
 هيلوم پاآزمون ع يبرا يجهت آمادگ ياستفاده از شبكه اجتماع :هايافته

 يو دندانپزشك يپزشك انيدانشجو هيدر كاهش استرس آزمون علوم پا
  .مازندران نقش دارد يدانشگاه علوم پزشك

رشته  انيدانشجو يهمواره برا هيآزمون علوم پا :گيرينتيجهبحث و 
لذا دفتر  ؛همراه بوده است ياديبا استرس ز يو دندانپزشك يپزشك

آسان  يبه منظور دسترس ،يمطالعات و توسعه آموزش دانشكده پزشك
دانشگاه علوم  انيو كاهش استرس دانشجو يسطح علم ءو ارتقا
 ياجتماع يهاشبكهاز  يكيدر  يكانال ليمازندران اقدام به تشك يپزشك

كرد.  هيعلوم پا آزمون يكيالكترون يهادرسنامه يگذارجهت به اشتراك
طرح شركت داشتند اظهار داشتند كه  نيكه در ا يانياز دانشجو 83,6%

روش،  نيدر ا يآسان و استفاده از مطالب آموزش يامكان دسترس
 است.كاهش استرس آزمون شده جهيو در نت يريادگيموجب بهبود 

جهت بحث  ييفضا جاديكردند كه به علت ا انيب انيدانشجو نيهمچن
 ه،يپادرخصوص آزمون علوم ينظر و رفع اشكاالت علمادلو تب

  . اندداشتهكانال  نيا لينسبت به قبل از تشك ياضطراب كمتر
  هي، استرس، آزمون علوم پايشبكه اجتماع كلمات كليدي:

 


