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 پزشكي علوم آموزش در نوآوري و تحول: پزشكي علوم آموزش كشوري همايش بيستمين: اثر عنوان
  

  پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت: كننده تهيه
  پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت: ناشر
  1398: نشر سال

  
 هرگونه. است پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت به متعلق مقاالت خالصه اين انتشار به مربوط معنوي حقوق كليه 

 .است بالمانع اثر اين به استناد ذكر با مجموعه اين مطالب از استفاده

 باشدمي مقاالت آن نويسندگان عهده به اثر اين در شده منتشر مطالب محتواي حقوقي و علمي مسئوليت. 

 قابل همايش سامانه در تنها انتشار، جهت گسترده فضاي به نياز بعضاً و تعدد دليل به نمودارها و هاپيوست تصاوير، برخي 
 همايش سايت در را مذكور موارد توانندمي محترم خوانندگان نياز صورت در. اندنشده ذكر مجلد اين در و است دسترس
 .كنند مشاهده
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  همايش كشوري آموزش علوم پزشكي  بيستميناركان 
  ين جشنواره كشوري شهيد مطهريدوازدهمو 

  باقر الريجانيرييس: 
   عظيم ميرزازادهدبير علمي: 

  ابراهيم كالنتر مهرجرديدبير اجرايي: 

  اعضاي كميته علمي همايش
  (به ترتيب حروف الفبا)

  
  سليمان احمدي 

  اميرحسين اكبرزاده
  سيد حسن امامي رضوي 

  ميترا اميني
  فواد ايرانمنش
  ليال بذرافكن
  الهام بوشهري
  شعله بيگدلي
  فرين تاتاري
   محمد جليلي
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  سيد جليل حسيني  
  فخرالسادات حسيني

   فريبا حقاني
   آبتين حيدرزاده

   محمدرضا دهقاني
  نسرين روزبهاني
  يداهللا زارع زاده
   جواد سرآباداني

  سيد كامران سلطاني عربشاهي
  برگرد سياح مهدي

  شكوه فروزان 
  آريا شفق شوقي فرنگيس
  چهر طباطبايي محبوبه

  عزيزي فريدون
  عمادي نواز

  غفاري رضا
  كجوري جواد
  مونقي كريمي حسين
  مهرجردي كالنتر ابراهيم

  كهن نوشين
  كوهستاني حميد
  محمدي الهه

   هجري مرتاض سارا
   ميرزازاده عظيم

   يزداني شهرام
  يماني نيكو

  
 

  هيأت داوران جشنواره
  (به ترتيب حروف الفبا)

  
 ايدني اسماعيل

 رضوي اعتضاد محمد

 بيگرلي عليرضا

 چنگيز طاهره

 حيدرزاده آبتين

 خليلي منيژه

 عربشاهي سلطاني كامران سيد

 فالح محمدي محمدرضا

 ميرزازاده عظيم

 پور نبي ايرج

 نجفي فريد
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  داوران خالصه مقاالت فارسي و انگليسي
  (به ترتيب حروف الفبا)

  
  ويدا سپاهي  پيغام حيدرپور  زهرا آموزشي
 جواد سرآباداني  سارا حيدري  سليمان احمدي

 رامين سرچمي مافي نژادمحبوبه خباز  حبيبه احمدي پور

 مهال سالجقه  راضيه خسروراد رانهدي احمري ته

  كامران سلطاني عربشاهي مهرنوش خشنودي فر ياخوت يممر
 ماريا شاطر جاللي مجتبي خواجه آزاد رسول اسالمي اكبر

 ساره خاتون شاكريان  نسرين خواجه علي ليال افشار

 مهسا شكور  زهره خوش گفتار بتول  اقبالي

  ليدا شمس معصومه خيرخواه اعال يممر
 محسن شمسي ايده دادگران  اكبرزاده يبرزفر

 عليرضا شهرياري محمدي محمد دادگستر نيا  فارمد سميه اكبري

 نرگس صالح هلن درگاهي مريم اكبري الكه

 شهنام صديق معروفي سعيده دريازاده سعيد امان لو

 يحيي صفري  سميه دالوري  محمدرضا اندرواژ

 ماهدخت طاهري محمودرضا دهقاني  يازيزهرا ا

 سميره عابديني مصطفي دهقاني  معصومه ايماني پور

 محمدرضا عبدالملكي افسانه دهناد  ليال بريم نژاد

  سميه عليزاده رضايي حبيب اهللا  سميه بساك
 سعيده غفاري فر ريتا رضايي  الهام بوشهري

 آرزو فرج پور ييرضا يسيع  نصرت بهرامي

 تهمينه فرج خدا خيرالنساء رمضان زاده افسانه پاكدامن

 خديجه فرخ فال قباد رمضاني قدير پور بايراميان

 علي اكبرفقيهي فرهاد رمضاني بدر منصوره تقوي نيا

  مريم قائمي اميري  علي رحماني ليال جاناني
 سارا قدوسي مقدم  مريم رواني پور  ليدا جراحي

  علي اصغر قرباني االمينيآزاده روح   سپيده جمشيديان
 نسيم قشالقي آذر  يداهللا زارع زاده  هنگامه حبيبي

 نسترن قطبي  آفاق زارعي  محمد حسين زاده

 شيرين قنواتي  ساناز زرگر باالي جمع محمدعلي حسيني

 كاظمي مجيد ربابه زروج حسيني مريم حسيني

 نرجس كاظمي  فاطمه زوبين  امين حسيني شاوون
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 علي كبير  سكينه سبزواري علي اصغر حيات

  عصمت نوحي  سيامك محبي  مطلق مريم كرباسي
  سميه نوري حكمت  اسحاق مرادي  آزاده كردستاني مقدم

 زهره وفادار  رسول معصومي  شهناز كريمي

  محمد مسعود وكيلي  الهه ملكان راد  زهرا كريميان
 زريچهر وكيلي  منصوره مومن هروي  فرحنازكمالي

  مهري ياوري  فخرالسادات مير حسيني  محمود كهن
 افسانه يخ فروشها  كامران ميرزايي  نوشين كهن

 محمدرضا يزدانخواه  زهره سادات ميرمقتدايي  اكرم گازراني

  محمدرضا يوسفي  رقيه نظري  مهرناز گرانمايه
  اكرم هاشمي  ليال نعيمي  نژاد گوهري مليحه

   نوابي نسرين  فيروزه مجيدي

      

  هاي نوآورانه دانشجوييجشنواره ايدهداوران اولين 
  )الفبا حروف ترتيب به(

  
  فاطمه كشميري  عليرضا سيما  فريبرز اكبرزاده

  رضا الري پور  فروزان شكوه  سميه اكبري فارمد
  يحيي محمدي  سميره عابديني  مريم اكبري الكه
  مهر مژگان محمدي  محمدرضا عبدالملكي  الهام بوشهري
  رسول معصومي  عليزادهمريم   فرين تاتاري

  محمدرضا منصوريان  رضا غفاري  محمد حسين زاده
  فخرالسادات ميرحسيني  سعيده غفاري فر  فخرالسادات حسيني
  عظيم ميرزازاده  علي اكبر فقيهي  محبوبه خباز مافي نژاد

  افسانه يخ فروشها  آرام فيضي  خرميعبداهللا 
  يزدانخواهمحمدرضا   نسترن قطبي  مرضيه دشتي

    شهناز كريمي  اهللا رضايي حبيب
    زهرا كريميان  فاطمه رنجبر كوچكسرايي

 

  

  



 

٨ 
 

  
  كميته برنامه ريزي همايش، جشنواره شهيد مطهري و ايده هاي نوآورانه دانشجويياعضاي 

  )الفبا حروف ترتيب به(
 

  مريم عليزاده  محمد حسين زاده  اميرحسين اكبرزاده
  نواز عمادي   فخرالسادات حسيني  اميد اصغري
  رضا الري پور  اميد خيري  الهام بوشهري
  رسول معصومي  مرضيه دشتي  شعله بيگدلي
  عظيم ميرزازاده  فروزان شكوه  پارسا پناهي
  محمدرضا منصوريان  فرنگيس شوقي شفق آريا  محمد جباري

 
 
 

  اعضاي كميته اجرايي 
  (به ترتيب حروف الفبا)

  مريم اجاقيان
 اميراحمد اخوان

  رضا استيري
  اسالمي فميمجيد 

  اميرحسين اكبرزاده
 اميد اصغري

 سعيد اميري

 حسين آتش فراز

  پروانه بازرگان
  الهام بوشهري
 پارسا پناهي

  داود پوررعدي
  رضا پور سمايي
  ترانه تهمتني

  فاطمه جهانسير كاجاني
 ميمنه جعفري

 معصومه چهرازي

  حسين حدادنيا
  حسيني فخرالسادات
  

  حسيني كفايت
 آبادي طالب حيدر عليرضا

  خواهشي مونا
 مرضيه دشتي رحمت آبادي

 ويدا رشمئي

  محرابعلي روحاني
 فاطمه رهنمازاده

  علي سرابي آسيابر
 مولود ستوده

  محمد شريف
 عليرضا شريفي اعلم

  فرنگيس شوقي شفق آريا
 ربابه شمع صبحي

  محمدتقي شهبازي
  محمد عباسي
 نواز عمادي

  معصومه فرج الهي
  منصوره فرهنگ

 خانلو قربان ليرضاع

  قربانيان زهره
 كاظمي معصومه

  مهرجردي كالنتر ابراهيم
  نوشين كهن

 نرگس ليالزپور

 محسن محبي

 امير محمدي

  عليرضا مزدكي
 ناهيد معماريان فرد

  فرشيد منجمي
 مريم ميالد

 محمدرضا منصوريان

 عظيم ميرزازاده

 افسانه نوايي لواساني

 رجبعلي نوروزي

 روح اهللا هاشمي

 زهرا يوسفي
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   پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزير پيام

            

  

  الرحيم الرحمن اهللا بسم                        

 طرح. است انساني سرمايه كارآيي الزم شرط كه چرا است؛ جامعه هر پيشرفت و توسعه اركان ترينمهم از يكي سالمت شك بدون
 و تدبير دولت جانبه همه حمايت با جامعه افراد تك تك براي سالمت اثربخش خدمات كيفيت افزايش هدف با سالمت نظام تحول
 نيروي وجود به منوط دستاورد اين توسعه و حفظ كه آنجا از. آمد در اجرا به پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط اميد

 جمله از سالمت هايحوزه تمام در نيرويي چنين تربيت كه اين به توجه با و است سالمت بخش در متعهد و توانمند ماهر انساني
 علوم يهادانشگاه و وزارت يآموزش معاونت برعهده مستقيم طور به آموزش رهبري و مديريت پژوهشي، درماني، بهداشتي، خدمات
 جمهوري در دهه چهار طي در پزشكي علوم آموزش. است يافته نانشدني انكار ضرورتي آموزش نوآوري تحول و استمرار است، پزشكي
. است كرده رفع را كشور سطح در سالمت خدمات كنندگان ارائه كمبود كه طوري به است داشته توجهي قابل كمي توسعه ايران اسالمي

 افزايش و آن مطلوب هايقله به رسيدن تا كه است هدفي همچنان پزشكي علوم هايبرنامه و آموختگان دانش كيفيت ارتقاي حالعين در
  . دارد نياز حوزه اين اندركاران دست همه افزايي هم و همدلي تالش، به پزشكي آموزش اثربخشي و كارآيي
 هايظرفيت همه مشاركت با و جانبه همه هايبرنامه تدوين با را پزشكي آموزش در تحول هاچالش اين به توجه با يآموزش معاونت
 آموزش ساالنه همايش اصلي محور نيز امسال كه نوآوري و تحول مضمون. بردمي پيش به پزشكي آموزش هايحيطه همه در هادانشگاه
 و انديشيهم و مشاركت براي زمينه ايجاد طريق از برنامه اين خردمندانه استمرار و پيگيري نشاندهنده است شده انتخاب پزشكي علوم
  . است دانشجويان و مديران اساتيد، نظران،صاحب همه افزاييهم

 دست كليه از. گردد بهينه استفاده رو پيش يآموزش هايچالش نوآورانه هايحلراه و تجارب تبادل براي مغتنم فرصت اين از اميدوارم
 جشنواره اولين و مطهري شهيد يآموزش جشنواره دوازدهمين پزشكي، علوم آموزش كشوري همايش بيستمين برگزاري اندركاران
 سربلندي و توفيق آرزوي بزرگ علمي رويداد اين در كنندگانشركت شما همه براي و كنممي سپاسگزاري نوآورانه هايايده دانشجويي

  .دارم
  

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

  
 الرحيم الرحمن اهللابسم

 
 در نوآوري و تحول هاي بسته قالب در كه سالمت عالي آموزش نظام تحول برنامه شروع از    

 گرفته قرار كشور سراسر در پزشكي علوم يهادانشگاه و يآموزش معاونت ايتوسعه اقدامات سرلوحه و تدوين پزشكي علوم آموزش
 هابسته استقرار مرحله تحقق، براي بالقوه هايتوانايي و هاظرفيت شناسايي با هادانشگاه در مدت اين در. گذردمي سال 5 حدود است
 قوت به هابسته اهداف به رسيدن براي عملي راهكارهاي تدوين و نظري مباني انتشار و توليد در آكادميك توان بسيج با كشور سطح در

 اكنون. است يافته بهبود و توسعه دوره، اين گرانسنگ تجربه با نتايج پايش و مرتبط هايفعاليت مديريت كار و ساز. است يافته انجام
 آوردمي عمل به برنامه اين از پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت مجموعه كه ايجانبه همه هايحمايت بر تكيه با است انتظار

 سازيشبكه و شود گذاشته اشتراك به طرح اين دستاوردهاي است، گرفته شكل مناطق كالن در هادانشگاه همكاري از كه هاييظرفيت با و
  .بگيرد شكل كشور يهادانشگاه ميان در مشترك هايمأموريت حول نزديك همكاري و

 انديشي،هم امكان تا دهدمي قرار مندانعالقه و نظرانصاحب اختيار در مناسب مجالي و جايگاه پزشكي علوم آموزش كشوري همايش    
 توجه با طرفي از. گردد فراهم مشكالت اين حل و هاحلراه يافتن براي هاتالش افزاييهم مشترك، مشكالت شناسايي تجارب، تبادل

 كه گردد بدل الملليبين و ايمنطقه هايرايزني براي محلي به همايش اين است اميد الملليبين و ايمنطقه كنندگانشركت استقبال به
  .نمايد شاياني كمك جهان و منطقه در علمي مرجعيت كسب به تواند مي

 عرضه، براي را مناسبي بستر نوآورانه، هايايده دانشجويي جشنواره دومين و مطهري شهيد كشوري جشنواره سيزدهمين اميدوارم    
 علوم آموزش كيفيت ارتقاي گروه در دل كه باشد عزيزي دانشجويان و علميتأهي محترم اعضاي هايتالش به نهادن ارج و ارزيابي
  . دارند عزيزمان ميهن در پزشكي

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

  

  الريجاني باقر دكتر
  همايش بيستمين رئيس و يآموزش معاون
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 در يامقابله يهاسبك و امتحان اضطراب شده، ادراك استرس بر يرفتار  -يشناخت وهيش بريمبتن استرس تيريمد آموزش اثر

 34 ............................................................................................ كاشان يپزشك علوم دانشگاه يپزشك انيدانشجو

 36 ............................................. ييماما انيدانشجو يمعنو مراقبت بردرك يمعنو سالمت بريمبتن آموزش ريتأث يبررس

 37 .......................... پرستاري دانشجويان يفرد نيب ارتباطات و نفسعزت بر تيقاطع آموزش بريمبتن مداخله برنامه تأثير

 39 ................................جهرم يپزشك علوم دانشگاه در يليتحص مشاور استاد فيوظا از انيدانشجو يآگاه زانيم يبررس

 40 ........................... يليتحص مشاور استاد فيوظا از جهرم يپزشك علوم دانشگاه يعلمأتيه ياعضا يآگاه زانيم يبررس

 41 ................................................................. ييماما انيدانشجو دگاهيد از ينيبال آموزش يها طيمح در يمرب تيحما

 42 .. شهركرد يپزشك علوم دانشگاه در آنها عملكرد تيوضع و يآموزش مقررات و نيقوان از مشاور دياسات يآگاه زانيم يبررس

 43 .................................................... يماندگار نيا در آنها تيشخص نقش و نگيمنتور يهابرنامه در منتورها حفظ راز

 يپزشك علوم دانشگاه يداروساز انيدانشجو يدانشگاه يسازگار و يليتحص عملكرد با رندهيادگي از يبانيپشت يهاستميس رابطه
 45 .................................................................................................................................................. زنجان

 47 ........................................................... يفيك پژوهش كي پرستار انيدانشجو ياحرفه يخودكارآمد در موثر عوامل

 48 ........... رازيش يپزشك علوم دانشگاه يپزشك انيدانشجو توسط رازيش يپزشك دانشكده در راهنما دياسات عملكرد يابيارز

 49 ............................................... البرز يپزشك علوم دانشگاه يدندانپزشك ينيبال رانيفراگ يشغل استرس سطح يابيارز

 51 ......................................................... يپزشك علوم دانشگاه انيدانشجو ياجتماع و يفرهنگ ،يعلم يازهاين يبررس

 53 ................................... عملكرد تا انتظارات از بوشهر، يپزشك علوم دانشگاه دانشجويان ديدگاه از راهنما اساتيد نقش

 54 .................. يفيك مطالعه كي: تهران يپزشك علوم دانشگاه در يپزشك يتخصص ارانيدست در آن ليدال و استرس كشف

 56 ................................ هوشمند كردنهيهز بريمبتن و منابع مصرف تيريمد يراستا در يآموزش يابيارزش و اجر ،يطراح



 

13 

 58 ........................................................................ يپزشك يهاتيفور يكاردان انيدانشجو رشيپذ يارهايمع يطراح

 60 ..................................... رانيا يپزشك علوم يهادانشگاه در يآموزش يپژوهدانش مفهوم يگرهاليتسه و موانع نييتع

 61 ............... يفيكمطالعه كي: يپزشك علوم آموزش ينوآور و تحول برنامه اساس بر يعلمأتيه اعضاء يبالندگ يالگو نيتدو

 عيشا يهايماريب يهانشانه و عالئم خصوص در كاشان يعموم پزشكان دگاهيد اساس بر يعموم يپزشك يدرس برنامه يازسنجين
 63 ................................................................................................................................ 1396 سال در مهم و

 با مرتبط يهااستيس و يعلمأتيه ياعضا جذب نظام موجود تيوضع مورد در كشور يعال آموزش نظام خبرگان دگاهيد يبررس

 64 ................................................................................... يفيك مطالعه كي: رانيا يپزشك علوم يهادانشگاه در آن

 66 ........ يپزشك علوم در ياحرفه نيب آموزش يهامولفه و هاچالش درمورد 5 يكشور منطقه كالن دياسات يهادگاهيد سهيمقا

 68 ........................................... نقادانه مرور :يعلمأتيه ياعضا نگهداشت بر موثر عوامل و هااستيس بر جامع يكرديرو

 70 ..................................................................... ارانيدست منظر از كالپ ژورنال جلسات يآموزش تيفيك يهاشاخص

 يدلف كرديرو از استفاده با نفعانيذ نظر يبررس هستند؟ يكسان چه  يعموم يپزشك ينيبال دوره يبرا مناسب دهندگانآموزش
 71 ............................................................................................................................................ شده ليتعد

 دانشگاه يناس ميرژ و هيتغذ علوم دانشكده يليتكم التيتحص انيدانشجو يپژوهش پيمنتورش برنامه يابيارزش و اجرا ،يطراح

 73 ................................................................................................................................. تهران يپزشك علوم

 74 ................................... 1397شابور،ين يپزشك علوم دانشگاه يعلمأتيهاعضاء در يشغل تيرضا بر موثر عوامل يبررس

 75 ... يدلف روش اساس بر ياحرفه نيب آموزش يهامولفه و هاچالش درمورد5 يكشور منطقه كالن دياسات يهادگاهيد سهيمقا

 77 ............................................................................................................... ديجد يطرح انيمرب يتوانمندساز

 يپزشك علوم دانشگاه در يپزشك آموزش در ينوآور و تحول طرح موفق يسازادهيپ يراهكارها و موانع يبندتياولو و ييشناسا
 78 ......................................................................................................................................... )عج( ...ا هيبق

 انيدانشجو يآگاه سطح بر زيتبر يپزشك علوم دانشگاه يتوانبخش دانشكده آخر سال انيدانشجو پيمنتورش برنامه ريتأث يبررس

 80 .................................................................................. 1397 -1396يهاسال در يليالتحص فارغ از پس طيشرا از

 و تحول برنامه سند درباره كشور يپزشك علوم يهادانشگاه يپزشك علوم آموزش ارشد رانيمد و صاحبنظران درك نييتب
 81 ......................................................................................................................... يپزشك آموزش در ينوآور

 83 ................ اهواز شاپور يجند يپزشك علوم دانشگاه در يپزشك آخر سال انيدانشجو يتخصص رشته انتخاب يهاتياولو

گروه يريادگي و آموزش  جهت يروان يهايماريب نهيزم در متقاطع كلمات جدول قيطر از يآموزش ميگ يابيارزش و اجرا  -يطراح
 85 ................................................................................................................................... يپزشك علوم يها

 86 ....... يمجاز آموزش توسعه كرديرو با  يكيالكترون يريادگي يافزارهانرم يمهارت مدت كوتاه دوره يابيارزش و اجرا ،يطراح

 88 .......................... يپرستار انيدانشجو يبرا موثر ارتباط مهارت يارسانهچند يآموزش يمحتوا يابيارزش و اجرا ،يطراح

 90 ................................. نفعانيذ تجارب اساس بر هامولفه و ابعاد نييتب :يپزشك آموزش حوزه يبيترك يريادگي ياثربخش
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يپرستار انيدانشجو ينيبال يريگميتصم يهامهارت بر يمجاز ماريب ساز هيشب از استفاده با اوتاوا يريگ ميتصم چارچوب آموزش
 ........................................................................................................................................................... 92 

 95 ...... يمجاز آموزش ياجرا نهيزم در لياردب يپزشك علوم دانشگاه انيدانشجو و يعلمأتيه ياعضا يآمادگ زانيم سنجش

 بخشي اعتبار درجهت گامي :زشيرا پزشكي علوم دانشگاه درD-RECT پرسشنامه براساس دستياران آموزشي محيط ارزيابي

 96 ............................................................................................................... 94-93 سال در آموزشي هايگروه

 97 ........................................ يفيك مطالعه كي :دياسات يابيارزش نديفرآ مورد در يدندانپزشك انيدانشجو تجارب نييتب

 مطالعه كي: دوره نيا آموختهدانش خانواده پزشكان دگاهيد از (MPH) يعموم بهداشت يعال تيريمد دوره يهاچالش نييتب

 99 .................................................................................................................................................... يفيك

 101 ......................................... يپژوه اقدام مطالعه كي :اصفهان يپزشك علوم دانشگاه در استاد يابيارزش ستميس بهبود

 103 .................................................................... يدارشناسيپد مطالعه كي :آزمون از يپزشك علوم انيدانشجو تجربه

 104 ......................................................................... يپزشك آموزش رشته يتخصص يدكترا دوره برنامه يابيارزش فرا

 يپزشك علوم دانشگاه در يسازمان اهداف با متناسب يعلمأتيه اعضاء يآموزش كارنامه يابيارز يهاشاخص و محورها ييشناسا
 106 ........................................................................................................................................... )عج( .ا هيبق

 علوم دانشگاه يسار يراپزشكيپ دانشكده انيدانشجو دگاهيد از يعلمأتيه ياعضا يابيارزش يارهايمع تياهم زانيم يبررس

 107 ................................................................................................ يآنتروپ ليتحل از استفاده با مازندران يپزشك

 109 .............................................................. يعلمأتيه ياعضا يتوانمندساز دوره از حاصل يسازتيظرف ينشانگرها

 111 ................................. اول فاز: رنيفراگ منظر از مازندران يپزشك علوم دانشگاه در ينيبال آموزش تيفيك جامع يابيارز

 نامهيگواه آزمون مناسب يراهكارها ارائه و جهان منتخب يكشورها در مستقل طبابت نامهيگواه ياعطا يهاآزمون يالگو يبررس

 112 ........................................................................................................... رانيا در يعموم پزشكان يبرا طبابت

 114 ..................................................................... مازندران يپزشك علوم دانشگاه ينيبال تيصالح آزمون روند يبررس

 116 ................................................................ ارانيدست يآموزمهارت و ييافزادانش بر يمجاز يآسك يهارآزمونيتأث

 118 ..................... پرستاري فرآيند بكارگيري مهارت بر كاوشگري شيوه به پرستاري دانشجويان باليني آموزش تاثير بررسي

 عمومي پزشكي برنامه در بيمار با زودرس تماس آموزشي مداخله در كننده شركت پزشكي دانشجويان ديدگاه و درك تبيين

 119 ............................................................................................................ بهشتي شهيد پزشكي علوم دانشگاه

 120 .......................... پرونده خالصه ثبت ينيبال آموزش يبرا صيترخ كنفرانس يبرگزار به نسبت رانيفراگ و دياسات نگرش

 بخش در يپرستار انيدانشجو تجارب يفيك يمحتوا زيآنال :شده يزيربرنامه يهمتا اريدست روش به آموزش ارمغان يافتگيزيتما

 121 .......................................................................................................................................... ژهيو مراقبت

 123 ...................................................................................................... يپزشك علوم دياسات يريادگي يهاسبك

 125 .......... تهران يپزشك علوم دانشگاه ،يداخل يكارآموز دوره در نيبال و هيپا علوم قيتلف جلسات يابيارزش و اجرا ،يطراح
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 انيدانشجو يريادگي زانيم بر شده يسازهيشب روش به STARTيمارستانيب شيپ اژيتر آموزش ياتيعمل ياجرا ريتأث يبررس

 127 ...................................................................................................................................... يپزشك تيفور

 128 ............................... خدمت نيح يريادگي توسط هيريخ امور در ييماما و يپرستار انيدانشجو يسازياجتماع نديفرآ

 130 ................................... يفيك مطالعه كي ،)نيآنال-يحضور( يبيترك وهيش به سيتدر روش از انيدانشجو دگاهيد نييتب

 131 ....... رانيا در يجراح يهاستيتكنولوژ يبرا (STEEM) عملاتاق يآموزش طيمح سنجش ابزار يسازيبوم و يسنجروان

 133 ................................................... سمعك ميتنظ و يبررس در دادن گوش مهارت شيافزا يمبنا بر كارورزان آموزش

 شهرستان يدندانپزشك يرشته دانشجويان نفسعزت و يروانشناخت وسالمت تحمل زانيم بر يانتقاد تفكر آموزش بخشي اثر

 134 ............................................................................................................................................. رفسنجان

 136 .................... فراشناخت يانجيم نقش و يريادگي يهاسبك براساس يانتقاد تفكر) مدل نيتدو( يساختار رابطه يبررس

 و دياسات ،يدرمان ميت خبرگان تجارب نييتب :يستگيشا بريمبتن ينيبال آموزش در يتحول ،يمشاركت يريادگي و يميت كار
 137 .................................................................................................................................. ينيبال انيدانشجو

 138 ............................................... يپرستار انيدانشجو ياحرفه تيهو بر لوتانز يروانشناخت برنامه ياجرا ريتأث يبررس

 140 ....................................................................... يپرستار انيدانشجو ينيبال استدالل بهبود بر يسيونويسنار ريتأث

 ترم عملاتاق انيدانشجو ينيبال استرس بر )پيمنتورش طرح( ينيبال آموزش ميت در عرصه انيدانشجو يريبكارگ ريتأث يبررس

 141 .............................................................................................................. رجنديب )عج(عصر يول مارستانيب4

 142 ............................................................................. انيدانشجو دگاهيد از يپرستار در يريادگي بالقوه موضوعات

 144 ................. )عرصه در كار( دهان عاتيضا تيريمد ارتقاء هدف با 3 يعمل ياجتماع يدندانپزشك درس ياجرا نينو وهيش

 يپرستار كارشناس انيدانشجو يادسپاري و يريادگي زهيانگ بر) يقيتلف( متداول روش با يكوانتوم يريادگي روش سهيمقا
 145 ....................................................................................... مشهد يپرستار دانشكده وييسيس درس درآموزش

 147 ........ يپرستار انيدانشجو در يگروه يشيبازاند بريمبتن يتأمل تفكر ارتقاء ينيبال يهاكنفرانس يابيارزش و اجرا ،يطراح

 148 ............................ فعال يريادگي-ياددهي نديفرآ در نينو يوهيش :يدلف كرديرو از يالگوبردار با ميت بريمبتن يريادگي

 150 .................................... يپرستار انيدانشجو و دياسات تجارب نييتب :پنهان يدرس برنامه قيطر از يانسان كرامت رشد

 علوم دانشگاه يپزشك آموزش رشته انيدانشجو ارتباطي مهارت تيتقو در محور استاد روش برابر در يمشاركت يريادگي نقش

 151 ........................................................................................................................................ رازيش يپزشك

 دانشگاه عملاتاق يكارشناس انيدانشجو در يعمل -يمجاز يسازهيشب بريمبتن ينيبال يهامهارت يريادگي ارتقاء نديفرآ نييتب

 153 ............................................................................ يعملكرد قيتحق كي: 1395 سال در كردستان يپزشك علوم

اصفهان يپزشك علوم دانشگاه در وارونه كالس و مورد بريمبتن سيتدر روش از استفاده با يجراح بخش كارآموزان آموزش ارتقا
 ......................................................................................................................................................... 155 

 155 ................................................................... يفيك مطالعه كي :يپزشك علوم يكارآموز در موثر استاد يهايژگيو
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 156 .......... يعال آموزش خبرگان دگاهيد بر يفيك يليتحل رند؟يگيفرام چگونه را يمعلم مختلف يهارشته در دانشگاه دياسات

 يفيك مطالعه كي :محور دانشجو ياستراتژ با ينيبال يهاسيك و ياخالق موارد يساز هيشب قيطر از اخالق درس آموزش ييبازآرا
 158 ................................................................................... درس ارائه دوره دو اتيتجرب از يدارشناسيپد كرديرو با

 159 ....................................................................... يپرستار انيدانشجو معنادار يريادگي بر وارونه درس كالس ريتأث

 161 .................................... كيشر يهمتا وهيش به ينابارور و زنان يهايماريب درس سيتدر از ييماما انيدانشجو تجارب

 براساس ييدارو تداخالت و يسينو نسخه يآموزش برنامه ياجرا خصوص در اريدست و استاجر نترن،يا انيدانشجو دگاهيد نييتب

 164 ...................................................................................... كلر يزشيانگ طرح و ADDIE يآموزش يطراح مدل

 166 .................... فسا يپزشك علوم دانشگاه در بلوم يريادگي يهاطهيح يمبنا بر يآموزش يهاگروه يهادرس طرح يابيارز

دانش و كشور يهادانشگاه يعلمأتيه دگاهيد از ميقد يدرس برنامه با يدندانپزشك دروس ديجد برنامه ياسهيمقا يابيارز
 167 ............................................................................................................................................ آموختگان

 168 ......................................... هندوستان و رانيا در يپرستار ارشد يكارشناس مقطع يآموزش كولوميكور سهيمقا و نقد

 170 ........................................ ينيكارآفر آموزش بر ديتأك با يبهداشت علوم يهارشته يدرس برنامه يدرون تيفيك يابيارز

 172 ............................. يقيتطب مطالعه كي: كانادا تورنتو دانشگاه و رانيا كودكان ارشد يكارشناس يآموزش برنامه سهيمقا

 گام به گام ييآشنا: يپزشك علوم انيدانشجو ياطالعات سواد يتوانمندساز يآموزش دوره ييمحتوا و يساختار چارچوب نيتدو

 173 ............................................................... يپزشك علوم حوزه در متون مرور يپژوهش فيتكل كي انجام با دانشجو

 ،يداخل يآموزش گروه در يعموم يپزشك دوره كارآموزان يبرا يفارماكولوژ كيوتيتراپ يآموزش دوره يابيارزش و اجرا ،يطراح
 178 ............................................................................................. تهران يپزشك علوم دانشگاه ،يپزشك دانشكده

 منتخب يهادانشگاه يافغانستان انيدانشجو در آن با مرتبط عوامل و افغانستان از خارج در ليتحص ادامه به ليتما زانيم يبررس

 181 ............................................................................................................. 98-97 يليتحص سال در افغانستان

 182 ..................................... يفيك مطالعه كي :انيدانشجو دگاهيد از يعموم يدندانپزشك يدرس برنامه ياجرا يهاچالش

 183 ... پنهان كولوميكور در يفيك مطالعه كي )چگونه؟ كجا؟ ز؟يچ چه(يپزشك انيدانشجو نيدرب ياجتماع موضوعات يريادگي

 يآموزش نظام در  (DNP)ينيبال يپرستار يدكترا وجود ضرورت درمورد يپرستار يدكترا انيدانشجو و دياسات دگاهيد نييتب
 185 .................................................................................................................................................. رانيا

 187 .......................................................... آوانت و واكر روش به عمل بريمبتن ارتقا و يريادگي يتوانمند مفهوم ليتحل

 حركت :يليتكم التيتحص انيدانشجو سيتدر يهايتوانمند رشد بر فعال يريادگي كرديرو بريمبتن يآموزش برنامه ريتأث يبررس

 188 ......................................................................................................................... پاسخگو آموزش سمت به

 190 ................................ يتوانمند بريمبتن كرديرو: يپزشك آموزش يتخصص يدكترا دوره يهايتوانمند چارچوب نيتدو

 سال در شهركرد يپزشك علوم دانشگاه دختر و پسر انيدانشجو يليتحص يخودكارآمد و يفراشناخت يهامهارت سطح سنجش
1396 ................................................................................................................................................... 193 

 195 ................................................... نيقزو يپزشك علوم دانشگاه يدندانپزشك انيدانشجو نيب در يانتقاد تفكر يبررس
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 برنامه بودن نگرجامعه مورد در نيقزو يپزشك علوم دانشگاه يدرمان يبهداشت مراكز در شاغل يعموم پزشكان نظرات يبررس
 196 ................................................................................................................................................يآموزش

 198 ................ رجنديب يپزشك علوم دانشگاه يپزشك انيدانشجو يليتحص شرفتيپ و يانتقاد تفكر شيگرا نيب ارتباط يبررس

 199 ................................. عالقه مورد تخصص نوع با آن ارتباط و مارانيب با يعموم يپزشك انيدانشجو يهمدل سطح يابيارز

 201 .......................... آنان يريادگي يامدهايپ بر مارانيب بازخورد افتيدر از انيدانشجو اتيتجرب نييتب: ياحرفه رفتار ياعتال

 202 .............................................. البرز يپزشك علوم دانشگاه عرصه در يپرستار انيدانشجو يمنطق تفكر مهارت يابيارز

 203 .............................................................................. يپزشك انيدانشجو يليتحص افت كاهش در همتا مشاور نقش

 205 ..... رامسر مازندران، يپزشك علوم دانشگاه سيپرد يپزشك و يداروساز انيدانشجو نيب در يليتحص يفرسودگ ابعاد يبررس

 يپزشك علوم دانشگاه يداروساز انيدانشجو در ياجتماع يهاشبكه از استفاده زانيم با يخودكارآمد و ياجتماع يسازگار رابطه
 206 ............................................................................................................................................... مازندران

 208 .............................زابل يپزشك علوم دانشگاه انيدانشجو در اضطراب و استرس ،يافسردگ با يزندگ تيفيك نيب يرابطه

 در مازندران يپزشك علوم دانشگاه درخشان استعداد واحد عملكرد از درخشان استعداد انيدانشجو يمندتيرضا زانيم يبررس
 212 ............................................................................................................................................ 1397 سال

 213 ........................................ هيپا علوم مقطع در يپزشك انيدانشجو يليتحص افت بر مؤثر عوامل شناسانه داريپد يبررس

 215 .............................. انيدانشجو يخودكارآمد و يمراقبتخود بر يبهداشت عادات بريمبتن مداخله برنامه ياثربخش يبررس

 216 ................................................................. يفيك مطالعه كي: يپزشك علوم آموزش در تيمعنو مفهوم و ابعاد نييتب

 217 ........................................................... "دريم نامهپرسش" از استفاده با يپزشك آموزش درمحيط يعموم يكاوبهينه

 219 ............................................................................... نقادانه مرور: يعلم أتيه ياعضا يارتقا يهااستيس يبررس

 221 ............................. 5 منطقه كالن يهادانشگاه در SWOT مدل بريمبتن يمجاز آموزش توسعه يپژوه اقدام بر يليتحل

 223 ....................................................... كيستماتيس يمرور مطالعه: يپزشك علوم يهادانشگاه در يپژوهدانشگاه نقش

 224 ............ يطراح بريمبتن قيتحق: يپزشك انيدانشجو در زيبرانگ چالش يرفتارها تيريمد و يريشگيپ يهاياستراتژ نييتب

 226 ................................................... يعلم أتيه ياعضا نيب در كالس تيريمد ياثربخش با ياجتماع هوش رابطه يبررس

 229 ...................... يآبشار آموزش ياياح يراستا در سيتدر اريدست و يآموزش مشاور استاد نديفرا يابيارزش و اجرا ،يطراح

 ياعضا يسازتوانمند جهت در يگام) هاتف( يفرد تجارب يگذاراشتراك و يشياندهم نديفرآ يابيارزش و يسازادهيپ ،يطراح
 233 .......................................................................................................................................... يعلم أتيه

 235 ............................. آن يجانب يدستاوردها و دزفول يپزشك علوم دانشگاه يعلم تيمرجع يهاطهيح نيتدو و ييشناسا

 كرديرو با يشيآما 9 منطقه كالن يپزشك علوم يهادانشگاه در برونگرا يتعامل روابط بريمبتن يسازمان ساختار يهامؤلفه يبررس
 236 ............................................................................................................................................ ينيكارآفر

 238 ......................................... 1397 سال گرگان يپزشك دانشكده ارانيدست دگاهيازد ينيبال يتخصص آموزش يهاچالش
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 هوش يارتقا كرديرو با: عمل اتاق انيدانشجو توسط error board reporting از استفاده با خطا گزارش ثبت ريتأث يبررس
 240 ................................................................................................................................................. ياخالق

 در يپزشك علوم در ينوآور و تحول يهابسته از كشور كي منطقه كالن يپزشك علوم يهادانشگاه يعلم أتيه ياعضا انتظارات
 241 ................................................................................................................ هاآن يسازتوانمند و توسعه نهيزم

 243 ............. جامتربت يپزشك علوم دانشكده 1 ترم يپرستار رشته انيدانشجو يميوشيب درس در gamification اثر يبررس

 244 .................................................... يپزشك يهاتيفور دوره يبرا يمارستانيبشيپ يداروها يآموزش افزارنرم يطراح

 يپزشك علوم دانشگاه يدندانپزشك انيدانشجو يريادگي و زهيانگ در دينو سامانه قيطر از يمجاز فيتكال بسته ياثربخش يبررس
 248 ................................................................................................................................................... البرز

 249 ....... يفيك قيتحق كي: يمجاز آموزش يسازادهيپ بيمعا و ايمزا از هياروم يپزشك علوم دانشگاه انيدانشجو و دياسات درك

 يپزشك علوم دانشگاه يتوانبخش دانشكده يعلم أتيه ياعضا يآموزش عملكرد تيفيك يابيارزش جامع نظام ياجرا و يطراح
 250 ................................................................................................................................................... تهران

 252 ...................... مازندران يپزشك علوم دانشگاه يدرمان يآموزش مراكز يآموزش ياعتباربخش بر نگيدم مدل ريتأث يبررس

 گوپاسخ آموزش بسته دوم محور يراستا در: يعموم يپزشك يمل يدرس برنامه براساس شده اجرا يدرس برنامه يهاچالش
 254 ......................................................................................................................................... محوروعدالت

 257 ................ يپرستار انيدانشجو ينيبال تيصالح بر كارپوشه و متداول روش دو به ينيبال يابيارزش و آموزش ريتأث سهيمقا

 259 ........................ 95-96 يهاسال يعموم يپزشك دوره انيدانشجو (OSCE) ينيبال تيصالح يهاآزمون تيفيك يابيارز

 261 .................................. نامهانيپا تيهدا نهيزم در دياسات يابيارزش از آموختگاندانش و انيدانشجو اتيتجرب و انتظارات

 262 .. يبخشدرون معمول يچهارجواب يهاتست با آن سهيمقا و عروق و قلب ارانيدست در  script concordanceتست يطراح

 در يپزشك انيدانشجو يابيارز جهت جسد، آزمون با آن يسهيمقا و يعمل يآناتوم يكيالكترون آزمون يابيارزش و اجرا ،يطراح
 264............................................................................... لرستان يپزشك علوم دانشگاه ،يحيتشر علوم يآموزش گروه

 دانشگاه يبهداشت و يپزشك علوم انيدانشجو دوره انيپا يهايابيارزش در نگرش طهيح يآموزش اهداف يابيارزش گاهيجا يبررس
 266 .............................................................................................................................. هرمزگان يپزشك علوم

 دانشگاه سؤاالت نمونه يسخت و زيتما بيضر با آن ارتباط و يانهيچندگز يهاآزمون حيصح يهانهيگز بيترت يفراوان يبررس
 267 ................................................................................................ 94-93 يليتحص سال در كاشان يپزشك علوم

 269 ......................................................... كارورزان يهاتيفعال يابيارزش و شيپا جامع ستميس يابيارزش و اجرا ،يطراح

 272 ........................ كاشان يپزشك علوم دانشگاه بهداشت دانشكده يكارشناس دوره انيدانشجو يليتحص افت يالگو نييتع

 276 .............................................. ييماما انيدانشجو يابيخودارز بر ينيبال آموزش در يشفاه و يكتب بازخورد ارائه ريتأث

 يپزشك علوم دانشگاه معارف دروس در انيدانشجو يليتحص شرفتيپ و يمذهب يريگجهت با يآموزش دوره تيفيك تجربه رابطه
 279 ................................................................................................................................................. زنجان

 280 ............................................ ياريدست آموزش يبرنامه در پرونده خالصه ثبت آموزش مؤثر يوهيش: صيترخ كنفرانس
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 282 ..................... پرستاري انيدانشجو در ابتيد درس رييادگي بر (TBL) گروه بريمبتن رييادگي روش اجراي ريتأث يابيارز

 دانشجويان فنون و اصول يعمل يهاروش يادگيري ميزان بر مدرس توسط نمايش و يآموزش لميف طريق از آموزش تأثير مقايسه
 283 .............................................................................................................................................. يپرستار

 284 ...................... يپرستار انيدانشجو به يارتباط يهامهارت آموزش تيوضع با ارتباط در يعلم أتيه اعضاء دگاهيد نييتب

 كي: يآموزش برنامه در تيخالق يارتقا يامدهايوپ هاكنندهليتسه موانع، از تهران يپزشك علوم دانشگاه انيدانشجو درك
 286 ......................................................................................................................................... يفيك مطالعه

 288 .......................................................... يپرستار انيدانشجو يليتحص شرفتيپ بر) پازل( گسايج روش آموزش ريتأث

 عمل اتاق وستهيناپ انيدانشجو تعامل و يريادگي زانيم بر) نيآنال–يحضور(يبيترك يريادگي وهيش به سيتدر ريتأث يبررس
 290 ........................................................................................................................ البرز يپزشك علوم دانشگاه

 امتحان اضطراب بر غلبه و يآموزش ياثربخش ارتقاء جهت در نو يگام ،(2) يوپاتولوژيزيف واحد در ميت بريمبتن يريادگي
 329 ............................................................................................................. اراك ييماما يكارشناس انيدانشجو

 331 ................................... يپرستار انيدانشجو يليتحص زشيانگ و يميتنظخود بر ساو گيج يمشاركت يريادگي ياثربخش

The effect of portfolio on nursing students learning and satisfaction from clinical evaluation ....... 363 

The effect of teaching the Emergency Operations Plan (EOP) by game-based learning technique 365 

To Develop an Applied Model of Scholarship of Teaching and Learning for Iranian Universities of 
Medical Sciences .............................................................................................................................. 367 

Enhancing Attitude toward Neuroscience by Designing, Implementing and Evaluating a Course. 368 

Improving medical students' communicational skills through implementing "Jigsaw-based" ....... 368 

The Use of Virtual Reality in Undergraduate Physiotherapy Education ......................................... 371 

What is medicine and what is a doctor? Medical students’ perceptions and expectations of their 
academic and professional career .................................................................................................... 373 

Workshops Quality Evaluation and Path Revision: A Mixed Method Design ................................ 374 

The effect of the seven stages response plan of CPR on non-technical skills in nursing and anesthesia 
students ............................................................................................................................................ 376 

A Survey on the Quality Assurance of Pharmacy Education in Iran: A Cross-Sectional Study ..... 378 
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Developing a set of national standards for undergraduate medical education in Iran ..................... 381 
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٢٢ 
 

  كاركنان و دانشجويان اساتيد، ديدگاه: زاهدان پزشكي علوم دانشگاه يآموزش خدمات كيفيت 

   رضايي الهه
 

 اتخاذ آن پي در و مطلوب و موجود تيوضع نيب شكاف نييتع قياز طر يآموزشخدمات  تيفيك يابيرزا: مقدمه

شود. مي محسوب كيفيت، ارتقاي هايبرنامه تدوين در اساسي گام اولين شكاف، كاهش يا رفع براي هايياستراتژي
 پزشكي علوم در دانشگاه كاركنان و انيدانشجو د،ياسات دياز د يآموزش خدمات كيفيت ارزيابي هدف با مطالعه، اين

 .شدانجام زاهدان

   يسازمثلث طرق از زاهدان يپزشك علوم دانشگاه يآموزش خدمات تيفيك يابيكلي: ارز هدف

 : اختصاصي اهداف

 تفكيك به خدمات كيفيت ادراك مورد در انيدانشجو و پرسنل د،ينمونه (اسات افراد نظرات نمره تفاوت نييتع 

 آنها). جنسيت و تحصيالت

 به خدمات كيفيت از انتظار مورد در )انيدانشجو و پرسنل د،ياسات( نمونه افراد نظرات نمره تفاوت نييتع 

 . جنسيت و تحصيالت آنها تفكيك

 دانشگاه انيدانشجو و دينظر كاركنان، اسات از يآموزش خدمات تيفيك موجود تيوضع نييتع. 

 دانشگاه انيدانشجو و دينظر كاركنان، اسات از يآموزش خدمات تيفيك مطلوب تيوضع نييتع. 

 دانشگاه انيدانشجو و دينظر كاركنان، اسات از يآموزش خدمات مطلوب و موجود تيوضع نيب تفاوت نييتع. 

 نظر خبرگان دانشگاه از يآموزش خدمات مطلوب و موجود تيوضع نيب تفاوت نييتع. 

 1395سال  در زاهدان، پزشكي علوم دانشگاه و كاركنان ديدانشجويان، اسات انيم در و بوده يبيپژوهش ترك نيا: روش
. ندنفر از كاركنان با استفاده از جدول مورگان بعنوان نمونه انتخاب شد 92دانشجو و  350استاد،  170.شدانجام

خدمت  بعد پنج در را كيفيت شكاف پرسشنامه، گرفت. صورت روا و پايا پرسشنامه كمك به هاهداد گردآوري
  .شد ليتحل و هيتجز SPSSافزار  ها با نرمنمود. دادهيم يريگاندازه
 شكاف نيشتريكاركنان ب و انيدانشجو ديبودند. از د كيفيت منفي شكاف وجود به قائل نمونه افراد تياكثر: جينتا

 ني) بود. كمتر-0,93( ملموس بعد به مربوط شكاف نيشتريب دياسات دي) و از د-0,47،  -0,84( اعتماد بعد به مربوط
 ، -0,35( كاركنان و انيدانشجو د،ياسات گروه سه هر در نيتضم بعد به مربوط شكاف نيانگيم

و كاركنان برحسب  انيو دانشجو ديمورد انتظار اسات تيفيو ك يادراك تيفيدر ك ي) بود. تفاوت معنادار-0,16، -61.
به  بود و بايد بيشتر در دانشجويان، شده ادراك . شكافنشد مشاهده دياسات يعلم مرتبه زين و التيحصتجنس، 
در ابعاد  شكاف شود. وجود معطوف بيشتري توجه هستند، آموزش اصلي مشتريان كه دانشجويان باالتر انتظارات

 بودنمفيد  و اثربخشي در زمينه دانشجويان است، اعتماد دانشجويان انتظارات كردن برآورده پژوهش بيانگر عدم
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 .نبود مناسب دانشجويان با مناسب ارتباط برقراري و شده ارائه خدمات

 هايشيوه آموزش براي ريزيبرنامه د،شومي پيشنهاد مطلوب و موجود وضعيت بين شكاف وجود به باتوجه :هدف

 خاص، دانشجو با مواجهه در اساتيد پذيريانعطاف دانشجو، به استاد وقت دادن اختصاص مدرسان، به آموزش نوين
 برقراري و دانشجويان با ارتباط و خدمت نحوه آموزش هايكارگاه برگزاري درك، قابل بصورت درسي مطالب ارائه

 به علمي هيأت اعضاي براي هاييكارگاه نيز و كاركنان فني هايمهارت افزايش جهت در هاييكارگاه، آنان با ارتباط
 شود، گرفتهبكار مؤثري پيشنهادات نظام .شود برگزار يآموزش نوين هايروش پيش از بيش بكارگيري منظور
 اقدامات ساير و يآموزش خدمات كيفيت بهبود براي يافته انجام هايفعاليت زمينه در كافي و موقع به رسانياطالع

  .يابد تخصيص بيشتري منابع يآموزش امكانات و فضاها ظاهري وضعيت بهبود براي نهايت در و گيرد صورت
  خدمات تيفيك يابيارز ،يآموزش خدمات كيفيت، شكاف :يديكل كلمات

  

  گروه اساتيد، كاركنان و دانشجويان 3ي در آموزش. ميانگين وظعيت مطلوب، موجود و شكاف كيفيت خدمات 1جدول 

 

  گروه بررسي شده 3ي در آموزشكات و شكاف در هريك از ابعاد كيفيت خدمات ا. ميانگين انتظارات و ادر2جدول 
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 كيفي مطالعه يك :بالين حوزه به نظري دانش انتقال هايكننده تسهيل تبيين

   پرستهاشمي مينا
 

 يهاشده در كالس درس به مهارت آموختهدانش ليتبد يبرا يفرصت نيمهارت كار در بال آموزشاگرچه : مقدمه
 نيخأل ب ر،ياخ يهااما در سال است، مارانيب از مراقبت و سالمت خدمات ارائه جهت در يحركت و يروان ،يذهن
آموختگان دانش يكه توانمنديبطور شده، مارانيسالمت به ب يهاتمراقب ارائه در يمشكالت جاديا باعث عمل و يتئور

 يهاالتحصيالن رشتهفارغ زياد تعداد مدعا، اين مواجه ساخته است. شاهد يدر ارائه خدمات را با انتقادات يعلوم پزشك
باشند. لذا مي در عرصه يعملي كاف يقوي، فاقد مهارت و توانمند نظري هياست كه با وجود داشتن پا يعلوم پزشك

 رشته يكارشناس مقطع انيدانشجو در نيبه حوزه بال يانتقال دانش نظر يهاكننده ليتسه نييتب هدف با مطالعه نيا
  .است هشدانجام يپرستار
 يكارشناس مقطع انيدانشجو در نيبه حوزه بال يانتقال دانش نظر يهاكنندهليتسه نييتب هدف با مطالعه نيا: هدف
 .است هشدانجام يپرستار رشته

در  يپرستار يدانشجو 9است،  قراردادي محتواي تحليل رويكرد با كيفي مطالعه كه يك حاضر در پژوهش: روش
 به وابسته يمارستانهايب كاركنان از نفر 3 زيو ن ينيو بال يآموزش علميهيأت ينفر از اعضا 3 ،يمقطع كارشناس

 انتخاب براي. شدند مطالعه در شركت به دعوت اطالعات از يغن افراد عنوانبه مراغه يپزشك علوم دانشكده

 هايطريق مصاحبه از ها. دادهشداستفاده حداكثر تنوع گرفتن با درنظر هدفمند گيريروش نمونه از كنندگانمشاركت

 به كمك نرم يمتن يهاداده ليمديريت تحل .شد تحليل و بطور همزمان يگردآور انفرادي يافته ساختار نيمه

 . شدانجام 10 نسخه  MAXQDAافزار

، »ريفراگ ينيبال ياعتماد به توانمند«، »گرتيحما ياحرفه طيمح»شامل  يطبقه اصل 4ها، داده لير اساس تحلب: نتايج
عنوان به »يعمل و ينظر دروس ارائه در مناسب يزيربرنامه ن،يبال در ياددهي -يريادگي يهاارتقاء فرصت«

  .شد حاصل نيدر حوزه بال يانتقال دانش نظر يهاكنندهليتسه
 نيبه حوزه بال يانتقال دانش نظر يهاكنندهليتسه از يكيكاري  محيط مثبت روابط و يتيحما يوجود فضا :بحث

 تالش يبرا زهيانگ جاديو كاركنان بخش، پيش نياز ا يمرب يسو از شدن حمايت رسديم نظر به اساس نيباشد. برايم
منظر  از كه ديگري مهم است. موضوع كيفيت با و خوب مراقبت ارائه خود در هايآموخته بكارگيري در

 اعتماد. است ينيبال يهايكند، اعتماد به توانمندمي ايفا و عمل يشكاف تئور در رفع مهمي كنندگان نقشمشاركت
آنان  ينيور مثبت بر عملكرد بالبط و داده شيافزا را رانيشده توسط فراگ درك استقالل كه است ياساس جزء كي

 يدارا انيمرب يريبكارگ ران،يفراگ ينيبال يهامهارت ميمستق تجربه يبرا يفرصت جاديا گر،يد يگذارد.از سويم تأثير
 يهاطياستفاده از مح ،يدر كالس درس نظر يكاربرد يهامثال از استفاده ران،يفراگ به انتقال يبرا يكاف ينيبال تجربه
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 از يعيوس فيط نيتمر به قادر ماريرساندن به ب بيآس بدون ريفراگ كه منيا يهاطيمح عنوانبهشده  يسازهيشب
 نيدرس در حوزه بالشده در كالس  آموخته يانتقال دانش نظر يهاكنندهليتسه گريد از است ينيبال يهامهارت

 در مناسب يزيراست. برنامهشده ادي آن از نيبال در ياددهي -يريادگي يهافرصت ارتقاء عنوان تحت كه باشندمي
و  يعمل يو واحدها يدرس نظر يهاكالس نيب مناسب يزمان فاصله تيرعا شامل كه يعمل و ينظر دروس ارائه

  		است.  نيبه حوزه بال يانتقال دانش نظر يهاكنندهليتسه گريد از زيباشد نيم يكارآموز
  يفيك مطالعه، ،يپرستار انيدانشجو ،ينيبال آموزش ،يانتقال دانش نظر: يديكل كلمات

    
 مفهوم تحليل اساس بر تعريفي: رشتگي ميان

   احمديحاجي مريم
  

 فيدهنده تعرپردازد و ارائهيم مفهوم يفيتعر يهايژگيو نييتع و يرشتگ انيم مفهوم نييتب به مطالعه، نيا: مقدمه
 باشد.يم يرشتگ انيمفهوم م يليتحل

  يرشتگ انيم مفهوم ليتحل  :يكل هدف

 :ياختصاص هدف

 يرشتگانيم مفهوم نييتب .1

 آن يهايژگيو نييتع و يرشتگانيم مفهوم ليتحل .2

  يرشتگ انيم يليتحل فيارائه مدل تعر .3

 كرديرو كي روش نياست. ا هشداستفاده آوانت و واكر گام هشت مفهوم ليتحل روش از مطالعه، نيدر ا: روش
 يشود به منظور كسب و استخراج كاربردهاياستفاده م ديجد نسبتاً ميمفاه ليتحل يبرا اغلب كه است كيستماتيس

  ه است.شدانجامداده  گاهيو جستجو در پا يديمعرف آن با استفاده از كلمات كل يهايژگيو و يرشتگ انيمفهوم م
 يرشتگ انيم »طوحس«و  »هدف«، »متد«، »ادغام«، »تيماه«در پنج دامنه كه شامل  يكاربرد ميمفاه ت،يدر نها: جينتا

 قي[....] است كه با ادغام [....] از طر يتيماه يرشتگ انيمارا بصورت: (م يفيساختار تعر م،كهيمشخص كرد است
 (متد) [....] در سطوح [....] با هدف [....]) را شكل خواهد داد.

 سؤال كيبا  ييارويرو يدرك جامع تر برا جادياست به منظورا يكرديرو يرشتگانيم: يرشتگانيم يليتحل فيتعر
 ه،يرو ه،ينظر دانش، ،يشناسروش ،يشناسادغام معرفت قيكه از طر يواقع يايگسترده در دن و دهيچيپ مشكل كي اي

چند جانبه  ليگفتمان مشترك و تحل ،يشناخت متقابل، تعامل، همكار قيمختلف از طر يهارشته ميمفاه و كيتكن
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 قرار يفرارشتگ و انيم چند، مراتب سلسله كيدر  ييگرايكل و ادغام زانيم نظر از يرشتگ اني. مديآيبوجود م
 .رديگيم

 فيتعار. شد پرداخته يرشتگ انيو روشن مفهوم م : براساس مدل واكر و اوانت به درك جامعجينتا
ادغام  ي، به محتوايمختلف داشته ول يهاكه توجه به ادغام رشته نيا رغميعل يرشتگ انياز م يقبل يهايسازمفهوم

  نداشته است. ياو به روش انجام ادغام توجه
 در هم و محتوا در هم يادغام بعد دو يدارا يرشتگ انيم مفهوم كه، است اساس نيبر ا ليتحل نيدرك ما از ا

 حل يبرا جامع ادراكات سنتز و بيوابسته بوده و موجب ترك گريكديبه  دو بعد كامالً نيمختلف است. ا يهاروش
  گردد.يم يواقع يايچند جانبه در دن و دهيچيپ مسئله
 يهاتواند شكليم آنها انيم برقرارشده ارتباط و تعامل زانيم و رشته نيچند كرديبر اساس استفاده از رو :بحث
  . رديبه خود بگ يمتفاوت

ها قرار دارد. رشته نيودن كامل مرز بدها تا زكنار هم قرار گرفتن رشته صرف از يفيط يبررو يرشتگ انيمفهوم م
شده و به  حوزه نيدر ا مختلف يهادگاهيد نيروشن موجب رفع اختالف ب و ساده يمفهوم به يابيدست با مطالعه نيا

  كمك خواهد كرد. يو عمل يمدل نظر يما در طراح
  اوانت و واكر روش ،يرشتگ انيم مفهوم، ليتحل ف،يعرت :كليدي كلمات

  
  

  آن رسانياطالع و ايكتابخانه منابع به دسترسي و كتابخانه رسانيخدمات از دانشجويان ارزيابي
 زينب عصاريان، زهرا صادقي، سميه بادي،آرنص كوچكي معصومه آراني، سيدي حميدرضا اصغرزاده، علياكبر جدي،رنگرز فاطمه

  هاشمي ظهيري

  
 يهاشبكه جاديا با آن به نساآ و سريع سترسيد كرديرو جاديا ازمندين شده ديتول راتنتشاا و تطالعاا هنبوا :مقدمه
 و جاديبه سمت حضور قدرتمند در ارائه خدمات و ا يدانشگاه يهاباشد. ضرورت دارد تا كتابخانهيم يرساناطالع
سازند.  فراهم انيدانشجو يبرا خصوص به را الزم ياطالعات منابع و خدمات تا نديها حركت نماشبكه نيا از استفاده

 علوم دانشگاه يراپزشكيكنندگان از خدمات كتابخانه دانشكده پمراجعه تيرضا زانيم يمطالعه با هدف بررس نيا
  .شدانجام كاشان يپزشك
  :هدف
 مطالعه تحت انيدانشجو دگاهيد از كتابخانه يكيزيف تيوضع نييتع 

 مطالعه تحت انيدانشجو دگاهيد از كتابخانه كاركنان يپاسخگوئ تيوضع نييتع 
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 مطالعه تحت انيدانشجو دگاهيد از يتخصص خدمات ارائه تيوضع نييتع 

 مطالعه تحت انيدانشجو دگاهيد از يرسان اطالع منابع به يدسترس تيوضع نييتع 

دانشكده  ينفر) دانشجو186( هي. جامعه پژوهش كلشدانجام يمقطع توصيفي با روش ياز نوع كاربرد يپژوهش: روش
ها با پرسشنامه پژوهشگر ساخته داده. بودند 1397 اول مسالين در كاشان يپزشك علوم دانشگاه كاشان يراپزشكيپ

   يكيزيف تيوضع -1: طهيح 4اهداف در  برمبتنيت سؤاالو  كيشامل اطالعات دموگراف
شد. پرسشنامه با  يآورجمع يرسانبه منابع اطالع يدسترس -4يارائه خدمات تخصص -3كاركنان  يپاسخگوئ -2
 1تا  5از نمره  يو كامالً ناراض يناراض ،يراض نسبتاً ،ي، راض يراض كامالً يها نهيبا گز يانهيگز -5 كرتيل اسيمق

). α=0,87كردن بدست آمد ( مهين دو روش از پرسشنامه يائيداشت و پا يو محتو يصور ييشد. پرسشنامه روا يطراح
 و  SPSS16 افزار نرم ازبا استفاده  هاداده تحليلبه جامعه پژوهش داده شد  يپرسشنامه به صورت حضور

Excelشدانجام.  
 تياعالم رضا يرساناطالع منابع به يدسترس از درصد كتابخانه يكيزيف تيوضع از انيدرصد از دانشجو 35: جينتا

  كاركنان،  ييپاسخگو درصد از 36 داشتند، تيرضا41,2و  يدرصدازارائه خدمات تخصص 36,9.نمودند
  
 

كامالً  خدمات كتابخانه تيوضع
 يراض

نسبتاً  يراض
 يراض

كامالً  يناراض
 يناراض

  148,3  1710,1  5733,9  5935,1  2112,5 سالن مطالعه  يكيزيف

  137,6  179,9  4023,3 36,62  4023,3 ساعت كار كتابخانه  

  169,4  116,4  4526,3  6739,2  3218,7 كتابخانه برخوردپرسنل كاركنان ييپاسخگو

ت و كمك به سؤاالپاسخگو بودن به   
 مشكالتحل

3621,2  5632,9  4928,8  10 .17 127,1  

  74,1  105,8  4928,5 74,43  3218,6 خدمات امانات كتابخانه يارائه خدمات تخصص

  95,2  2011,6  4626,7  6839,5  2916,9  يآموزشتعداد و تنوع كتب   

 كيبه منابع الكترن يدسترس يرسانمنابع اطالع
 ،ياطالعات پزشك يهاگاهي(پا

 )رهيو غ يتخصص يهاژورنال

2514,9  6236,9  5130,4  1810,7  127,1  

 



 

٢٨ 
 

 انيدانشجو كامل تيرضا و كتابخانه خدمات تيفيك يارتقا يبودند. برا ياز خدمات كتابخانه راض انيدانشجو :بحث
  گردد.يم هيتوص يكيالكترون منابع به بهتر يدسترس و يآموزش كتب تنوع و تعداد مطالعه، سالن تيوضع به توجه
  يرساناطالع ،ياكتابخانه منابع به يدسترس كتابخانه، ان،يدانشجو ،يابيارز :كليدي كلمات

 
 

 ميآناتو آموزش در مجازي واقعيت فناوري با جسد سازيشبيه كاربرد

 شافع، رضايي حانيه رضايي، نفيسه كريمي، امير سيد مرادي، دياكو محمدنژاد، اميررضا بختياري، ميترا سليمي، سجاد

 نورايي نگين نجفي، فائزه

  
باشد كه  ياگونه به ديبا درس نيا آموزشبوده است.  يپزشك آموزش يهاست سنگ بناقرن يبرا يآناتوم: مقدمة

 يهاروش. شود انيدانشجو ينيشده و كاربرد آن در دوره بال آموخته مطالب نيارتباط ب يسبب فهم بهتر آن و برقرار
 يآناتوم آموزشهاست كه هسته مدت جسد، برمبتني سيتدر حال نيوجود دارد با ا يآناتوم آموزش يبرا يگوناگون

 يبرا ،يفرهنگ و ينيمسائل د جسد، ياهدا از مردم اندك يآگاه همچون يليجهان به دال ياست. در اكثر كشورها
 انيدانشجو تعداد شيافزا رياخ يها سال در نيهمچن. هستند وابسته تيهو يب اجساد به حيتشر آموزش يهاكالس
 Medical( يپزشك دفاع هياتحاد گزارش اساس بر. است شده جسد برمبتني آموزش حذف اي و كاهش سبب

Defence union(  بوده يآناتوم آموزش در تيكفااز عدم ياز اشتباهات، ناش%32حدود  ايتانيدر بر1998در سال 
 است. 

) است. در Virtual Reality( يمجاز تيواقع يتكنولوژ از استفاده ،يآناتوم آموزش نينو يهاوهيش از يكي: اهداف
VR يسه بعد يمجاز طيمح كي، كاربر در )three-Dimensionalپردازش  ستمي) كه به صورت همزمان توسط س

بر  يمختلف يها) داشته باشد. در پژوهشInteractionتعامل ( يمجاز ريتواند با تصاويم و رديگيشود، قرار ميم
است. شده تأكيد ينسبت به مباحث آناتوم انيدانشجو يدرك سه بعد شيافزا زيو ن يآناتوم آموزشبر  VR مثبت تأثير

 هستند كيشمات و موالژگونه ريتصاو برمبتنياند شده ديكه تا به حال تول VR برمبتني يآناتوم يافزارهانرم ياما تمام
 به نيمرتبط با بال يهارشته در يآناتوم علم تيهماجسد تمركز نشده است. با توجه به  يسازهيشب بر يجد بطور و
شود با يم تالش حاضر مطالعه در. است جسد ،يآناتوم يعمل يريادگي ابزار نيرهمتكه م نيا به نظر و يجراح ژهيو
  شود. يبررس انيدانشجو يآناتوم يآن بر بهبود دانش عمل تأثيربخش ساعد جسد  يسازهيشب

 يساختارها تيموقع رييتغ كپچر، موشن با و يلمبرداريعناصر ساعد ف از ،يكروماك يلمبرداريف كيابتدا با تكن: روش
 نيشود. اما مهمتريسنسور به ساختار مورد نظر متصل م يموشن كپچر، تعداد مشخص يشود. برايم يسازهيشب ساعد
 يدهپاسخ نحوه و يرفتار كيزيف يسازهيدهد، شبيم اختصاص خود به را نهيهز و زمان نيشتريب كه كار بخش
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كه كاربر بتواند عناصر مختلف را  يبه طور ،است يسازو پوشش يدهاليمتر ،يبعد بخش. است تعامل به ريتصاو
 كيزيف با كه ريتصاو با كاربر تعامل نحوه ديبا بعد، مرحله.در دهد صيتشخ گريد كي از ،يبافت يهابا توجه به تفاوت

)، Unreal Engine( 4نيانج ليآنر يكياز مئتئرگراف ،يسازهيمراحل شب يشود. برا يسازهيشب است، مرتبط يرفتار
شود. ياستفاده م UVLayoutو  D Max3 ني) و جاوا و همچن++C( پالس پالس يس يسينوبرنامه يافزارهانرم

 شود.يم استفاده زين كيشمات ريتصاو از كار، دقت شيافزا يبرا نيهمچن

 ستميافزار به سنرم ياجرا و نصب يبرا نيشود. همچنيم يطراح يرابط كاربر افزار،نرم ي: سپس برابحث
به دستكش و  ريتعامل با تصاو يو برا HTC Vive يت مجازيواقع نكيع به ريتصاو شينما يبرا ،يافزارتسخ

Dexrta Robotics Manus VR است. ازين  
 آموزشسازي و در توان يك جسد كامل را شبيه، ميآموزشافزار شبيه ساز جسد در تسهيل با توجه به تأثير نرم

با  سهيآن مانند برش دادن عناصر در مقا شتريكه از نرم افزار استفاده كردند، بر امكانات ب يانيدانشجو استفاده كرد.
 .داشتند تأكيد يجسد واقع

هاي تهيـه و تخريـب آن بـا گذشت زمان، نبود امكان برش عناصر جسد مانند هزينـه حيتشر يهاتي: محدودجينتا
شود. بـا توجه به قابليت تحت يافزار برطرف مدارد با نرمهاي دسترسي دانشجويان و محدوديت آموزشدر حين 

 كـرد.هاي تئوري آناتومي نيز اسـتفادهافزار در كالستوان از اين نرمهاي واقعيت مجازي، مي) عينكLAN( شبكه

 زاتيتجه ديخر نهيهز نيهمچن. است يالزام شتريب يگذارهيسرما به ازين ليدل نيندارد به هم ياافزار، نمونه مشابهنرم
  است. هادانشگاه در طرح ياجرا موانع از جسد، با صرفاً آموزش بر دياسات يبرخ اصرار و الزم

  يمجاز تيواقع ،آموزش ،ي: آناتوميديكل كلمات
  

 ارتباطي مهارت زمينه در انكولوژي فلوهاي نگرش بر هنر رويكرد با سازيشبيه يآموزش الگوي تأثير

 امامي نحسيامير شيرازي، ماندانا ها،فروش يخ افسانه

  
 يهاسازمان تأكيد نيدهندگان خدمات سالمت و همچنارائه در يارتباط مهارت آموزش تيباتوجه به اهم: مقدمه

به گنجاندن  قيتشو يپزشك يهادانشكده از ياريبس ،يپزشك در مهارت نيو ارزيابي ا آموزشبه  يو مل يالمللنيب
 و عيشا ينگرش از فاكتورها ,شواهد يشدند. طبق برخ خود يآموزش كولوميدر كور يمهارت ارتباط يآموزشدوره 
است. چنانچه در دانشگاه  داشته ييبسزا تأثير يارتباط مهارت آموزش يپروسه در يريادگيباشد كه بر يم توجه قابل

مهارت ارتباطي و در دوره قبل از  يي در زمينهآموزشهاي طولي با وجود برگزاري دوره Calgaryپزشكي كالگري 
برخي  رايمواجهات باليني، ميزان نگرش دانشجويان به مهارت ارتباطي در مرحله ورود به بالين افت پيداكرد. ز
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اي براي دانشجويان معتقدند كه يادگيري مهارت ارتباطي موضوع آكادميك نيست و به همين دليل تمايل و انگيزه
نگرش منفي به يادگيري مهارت ارتباطي، سبب عدم درك اهميت يادگيري آن در  نيچنارتقاء آن ندارند و وجود 

 نشان خود عملكرد در نيز را مهارت اين و نبوده خود در مهارت اين ارتقاء فكر به رانيفراگ نتيجه در و شده رانيفراگ
فرد  يآن بر رفتار ارتباط تأثير يكنندهينيبشيتواند پيم يارتباط يهامهارت آموزشدهند. نگرش مثبت نسبت به ينم

و كاربرد  يمهارت ارتباط يهادوره سيتدر در رانيو نگرش فراگ يبه جنبه عاطف تأكيدباشد با توجه به لزوم 
 يآموزش الگوي تأثير هدف با فوق مطالعه مهارت، نيا ينگرش بعد تيثر جهت تقوؤم يآموزش يهاياستراتژ
 دانشگاه ينيخم امام مارستانيب در يارتباط مهارت نهيدر زم يانكولوژ يفلوهاسازي با رويكرد هنر بر نگرش شبيه
 است. هشدانجام تهران يپزشك علوم

 نهيدر زم يانكولوژ يسازي با رويكرد هنر بر نگرش فلوهاشبيه يآموزش: مطالعه فوق با هدف تأثير الگوي اهداف
 است.هشدانجام تهران يپزشك علوم دانشگاه ينيخم امام مارستانيب در يارتباط مهارت

 امام مارستانيب يانكولوژ يتجربي بود كه جامعه مورد بررسي را كليه فلوهااين پژوهش يك مطالعه نيمه: روش

قبل و بعد از اجراي كارگاه  يانكولوژ يداد. نگرش فلوهامي تشكيل تهران يپزشك علوم دانشگاه) نفر 19( ينيخم
 ابزار. شد يابيارز هنر)، ينواع متدهااكاربرد  نيو همچن مارنمايب عنوانبه شهيهنر پي (مشتمل بر استفاده از آموزش

مشتمل  Communication Skills Attitude Scale اي يها، پرسشنامه سنجش نگرش به مهارت ارتباطداده گردآوري
 ،يپزشك نهيزم در تياهم شامل طهيح 4 در يارتباط مهارت نهيدر زم يانكولولوژ يسؤال كه نگرش فلوها 25بر 
 نگرش، سنجش ابزار كيكومتريسا يها يژگيداد. ويمورد سنجش قرار م باال نفس به اعتماد ،يريادگي ،يتراشليدل
 .شداستفاده SPSSافزارو از نرم يزوج يها از آزمون تداده ليتحل جهت. بود شده يبررس يقبل مطالعات در

هنر بر  يهاياستراتژ با افتهيادغام  يسازهيشب يالگو از استفاده با آموزش كه داد نشان زوج يت آزمون جينتا :جينتا
 ،يريادگي ،يتراش ليدل ،يپزشك نهيزم در تي(اهم يارتباط مهارت با رابطه در يانكولوژ يفلوها نگرش طهيح 4

كه  يمعنني). بدP=0,001و P=0.002و P=0,002وP=0,001است (داشته يمعنادار يآمار تأثيرنفس باال)  به داعتما
 شده است. يانكولوژ يهادر فلو يسبب ارتقاء نگرش مثبت به مهارت ارتباط آموزش

تواند سبب يم يهنر يهاروش با افتهيادغام  يسازهيشب يهاروش از استفاده كه داد نشان حاضر مطالعه جينتا :بحث
 يهااز استفاده از روش يتواند ناشيم امر نيا ليدل. گردد يانكولوژ يفلوها در يارتباط مهارت به مثبت نگرش جاديا

هنر در  يهاياستفاده از استراتژ و خودمحور يآموزش روش نيمسئله و همچن برمبتني آموزش يهاو روش يتجرب
هاي شخبر بد در دانشجويان و استفاده از رو ارتباطي مهارت به مثبت نگرش بين شواهد، مطابق رايمطالعه فوق باشد ز

 داده نشان يشتريب ارتباط يسخنران و كيداكتيد يهاروش با سهيخودمحور و مبتني بر مسئله در مقاي آموزش
 .استشده

  نگرش ،يارتباط مهارت هنر، ،يسازهيشب: يديكلكلمات
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 بوشهر پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان ديدگاه از يآموزش خدمات كيفيت و انتظارات بين شكاف

  كشزحمت ثريا كشميري، سعيد ميرزايي، كامران

  
 مقدمه

 انتظارات يريگاندازه و درك و است يمشتر انتظارات با شده ارائه خدمات انطباق زانيم انگريب خدمات تيفيك
 قرار استفاده مورد خدمات دهنده ارائه سازمان تيفيك يتواند به منظور ارتقايم ،يضرور جزء كي عنوانبه انيمشتر

 زانيبوده و به م هادانشگاه تيموفق يهابرنامه نيتدو در ياساس اركان از يكي يآموزش خدمات تيفيك يابي.ارزرديگ
 دارد.  يخدمات بستگ نياز ا ند،يفرآ نيا يرونيب انيمشتر عنوانبه ان،يدانشجو تيبه سطح رضا ياتوجهقابل

 دگاهيشده از د ارائه يآموزش خدمات تيفيك و انتظارات نيب موجود شكاف ييشناسا هدف با مطالعه نيا :اهداف
 .شدانجام 1397 سال در بوشهر يپزشك علوم دانشگاه انيدانشجو

 به كه بوشهر يپزشك علوم دانشگاه ليتحص به دانشجوشاغل 752 دگاهيد ،يليتحل -يفيتوص پژوهش نيدر ا: روش
ارائه شده و انتظارات آنها در پنج بعد ابعاد  يآموزشخدمات  تيفيانتخاب شده بودند، از ك ياطبقه يصورت تصادف

 با) هيگو 5( نيتضم)و هيگو 6( يهمدل)، هيگو 5( يي)، پاسخگوهيگو 7( نانياطم تي)، قابلهيگو 4و ملموس( يكيزيف
(كامالً موافق=  كرتيل يازيامت 5 اسياستاندارد و در قالب مق يسؤال28در قالب پرسشنامه  سركوال مدل از استفاده

  قرار گرفت.  يابيمورد ارز فاي) بصورت خود ا1مخالف= كامالً ،2، مخالف= 3، نظري ندارم= 4، موافق= 5
سال و  21,82)  ± 2,87(  انيدانشجو سن نيانگيبودند. م مؤنث% آنان  51,9مذكر و  انيدانشجو %48,1: جينتا
 و يكيزي(ابعاد ف يآموزش خدمات تيفيگانه كابعاد پنج يتمام%) بود. در 6/50( 14-16 نيمعدل ب يفراوان نيشتريب

 انتظارات سطح و خدمات ارائه موجود اتيواقع نيانگيم نيب) نيتضم و يهمدل ،ييپاسخگو نان،ياطم تيقابل ملموس،
 ني) و كمتر- 0,74( ييپاسخگو دربعد شكاف نيشتري). بP > 0,001( شد مشاهده يتوجه قابل فاصله انيدانشجو
شده در ابعاد ارائه خدمات تيفيك و انتظارات نيانگيم ني) مشاهده شد..اختالف ب -0,52( نيتضم بعد در فاصله
 تفاوت دانشجو يليتحص رشته يهمدل ن،يتضم ابعاد و دانشكده برحسب ملموس و يكيزيف ابعاد و يهمدل ن،يتضم
نشان  يداريمعن تفاوت دختر و پسر انيدانشجو نياختالفات بگانه پنج ابعاد كني)، لP > 0,001نشان داد ( يداريمعن

  ). P < 0,05نداد (
 

 بوشهر يپزشك علوم دانشگاه انيدانشجو انتظارات و يآموزش خدمات تيفيك اتيواقع نيانگي: م1جدول 

 P Value اختالف انتظارات اتيواقع ابعاد 
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 )اريمع(انحراف  نيانگيم )اريمع(انحراف  نيانگيم

 > 0,001 0,53 4,32) 0,69( 3,79) 0,72( نانياطم تيقابل

 > 0,001 0,74 4,21) 0,71( 3,47) 0,94( ييپاسخگو

 > 0,001  0,520 4,21) 0,73( 3,69) 0,850( نيتضم

 > 0,001  0,700 4,26) 0,67( 3,56) 0,94( يهمدل

 > 0,001 60,64 4,16)0,79( 3,52) 1,02( ملموس و يكيزيابعاد ف

  
 به ازين مسئله نيا كه بود شده ارائه يآموزش خدمات تيفيك از فراتر انيدر همه ابعاد سطح انتظارات دانشجو :بحث
 براي هاييدوره برگزاري .دينمايم يضرور را انيدانشجو انتظارات برمبتني خدمات تيفيك ارتقا هدف با يزيربرنامه

 به دانشجويان، توجه با اثربخش برقراري ارتباط و يآموزش خدمات ارائه موثر هايشيوه زمينه در كاركنان آموزش

 مختلف، بهبود هايدر دانشكده هارشته نياز با متناسب افزارينرم و فزارياسخت نياز مورد تجهيزات و امكانات

كاركنان ارائه كننده  كافي اختيار و منابع نيتام قياز طر دانشجويان مشكالت و مسايل بررسي و پاسخگويي وضعيت
 تواند در كاهش شكاف موجود موثر باشد.يم يآموزشخدمات 

  ادراكات انتظارات، سروكوال، خدمات، كيفيت كيفيت، ارزيابي :كليدي كلمات
  

 صالحيت انواع بين تمايز

  پورفرج آرزو يزداني، شهرام فارمد،اكبري سميه
  

 مورد و داشته قرار يپزشك آموزش يدانش لبه بر كه است يموضوعات از يكي تيصالح برمبتني يبرنامه درس: مقدمه
اند كه كرده يمختلف سع يهادانشگاهباشد، يمطرح در سطح جهان م يپزشك آموزش يهاها و سازمانانجمن توجه

 گسترده كاربرد و آن تياهم رغميعل ت،يصالح مفهوم يبررس در اما ببرند، شيپ سمت نيخود را به ا يبرنامه درس
 در تيصالح انواع نيب يمفهوم مشخص مرز و زيتما ست،ياست و شفاف ن دهيچيپ مفهوم نيا كه ميشاهد آن، رياخ

  خورد.ينم چشم به متون
 .دينما شفاف را تيصالح انواع نيب زيتما تا دارد يسع مطالعه نيا :اهداف

باشد كه همزمان با ي) م1997كنا (مك روش به تيصالح مفهوم ليتحل مطالعه از يبخش مطالعه نيا: روش
 است.مشخص نموده زين را تيصالح انواع نيب زيتما آن، يتجرب يهاشاخص نييتع و تيمفهوم صالح يسازشفاف
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 دهد.يم نشان را تيصالح انواع نيب زيتما يبصر شينما ريز يچارچوب مفهوم: جينتا

 
 

 هستند ازيمورد ن ياحرفه يعملكرد اصل يكه برا نيا ها بر اساستيصالح ،يدر مطالعه مدل در بعد عمود :بحث
 شوند: يم ميتقس يكل دسته دو به مداوم يعال عملكرد يبرا اي

تواناساز،  يهاتيصالح: شامل و هستند ازيمورد ن ياحرفه ياصل عملكرد يبرا كه ييهاتيصالح يعنيدسته اول 
 يخاص فهيانجام وظ ژهيو يتواناساز و فن يهاتيكه صالح هستند فهيوظ ژهيو يهاتيو صالح يفن يهاتيصالح

 هستند. كسانيمختلف  فيانجام وظا يو معموال برا ستندين

هستند  فيانجام انواع وظا يبرا ازينشيپ عنوانبهمشترك بوده و  فيهمه وظا نيكه ب هاتيآن دسته از قابل
 هاتيصالح نوع نياز ا ييهامثال يانجام كار گروه ييو توانا يارتباط يهاتواناساز هستند، مهارت يهاتيصالح
اختصاص ندارند.  زين يمشخص فهيبوده، به انجام وظ يضرور ياحرفه ياصل فيوظا انجام يبرا كه يطور به هستند،

به  آموزش ،يريشگيپ ،يريگيپ ارجاع، درمان، ص،يتشخ لياز قب يكه نمونه آنها موارد يفن يهاتيصالح نيب نيدر ا
 فهيوظ انجام به اختصاص زين هاتيصالح نيا و هستند فهيوظ ژهيو يهاتيصالح يكل شكل كه باشديم ماريب

 كه نديآ در ترييجز و ينيع صورت به ديبا باشند يمشخص فهيوظ ژهيو نكهيا يبرا هاتيصالح نيا. ندارند يمشخص
و خاص  ياصل ياحرفه عملكرد به مربوط كه ييهاتيصالح بود، خواهند فهيوظ ژهيو يهاتيصالح عمل نيا حاصل

مبتال  ماري، ارجاع بYيماري، درمان بX يماريب صيمانند تشخ( فهيوظ ژهيو تيصالح باشند،يم مشخص فهيانجام وظ
 يبرا و هستند يريگاندازهقابل و مشاهده قابل و بوده شغل آن يبرا ياساس فهيوظ كي كه شونديم دهينام و ...) Zبه 
 كي تواناساز يهاتيصالح داشتن د،يبرآ ياصل ياحرفه عملكرد عهده از هاتيصالح نيكه فرد بتواند با كمك ا نيا

 كسيماتر در يفن يهاتيصالح و فيوظا ستيل انيم تقابل از هاتيصالح ني. در واقع اروديم شمار به ضرورت
 يكي و باشد صيتواند تشخيم يفن يهاتيصالح از يكي مثال عنوانبه. شونديم حاصل يفن يهاتيصالح فيوظا
 ابتيد يماريب صيتشخ آنها تقابل از حاصل فهيوظ ژهيو تيصالح باشد، يابتيد ماريب از مراقبت اگر هم فيوظا از
 است. مشاهدهقابل و ترينيع صيتشخ تيصالح به نسبت تيصالح نيباشد، ايم
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 يمداوم ضرور يانجام عملكرد عال يهستند كه برا ييهاتيآن دسته از صالح يدر بعد عمود هاتيدسته دوم صالح
 فهيشرط انجام وظشيپ كه تي. فراصالحهستند ياصل ريغ و ياستنتاج يفن تيو صالح هاتيهستند و شامل فراصالح

 فرا نيا نمونه هستند، ازيموردن زمان طول در باال يهاتيفيك و مختلف طيشرا تحت فهيوظ انجام يبرا اما ستندين
 و يفن يهاتيصالح يارتقا كه است عمل برمبتني ارتقا و يريادگي ستم،يس الزامات برمبتني عملكرد هاتيصالح

كه مربوط به عملكرد  ييهاتيآن دسته از صالح تيشود. و در نهايم هاتيصالح نوع نيا توسعه به منجر تواناساز،
 نوع كه شونديم دهينام يليتكم و ياصل ريغ يفن تيصالح باشند،يمشخص م فهيمداوم و خاص انجام وظ يعال
 دهيد يشغل محور خود يريادگي و مداوم آموزش در آن ياستنتاج و است يارياخت يهابه صورت دوره ياصلريغ
 يماريب درمان آن نمونه شونديم حاصل يفن يهاتيصالح توسعه و بسط از قتيحق در هاتيصالح نوع نيا. شوديم

 باشديم يجد يراهنما اساس بر يعفون

و  يراصليغ يفن تيصالح فه،يوظ ژهيو تيصالح ،يفن تيصالح ت،يفراصالح تواناساز، تيصالح:كليدي كلمات
  يليتكم

  
  

 ايمقابله هايسبك و امتحان اضطراب شده، ادراك استرس بر رفتاري  -شناختي شيوه برمبتني استرس مديريت آموزش اثر 

 كاشان پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشجويان در

  اميدي عبداله خضريان، كيامرث هنزائي،مقبلي معصومه زنجاني، زهرا

  
 مقدمه

 يبرخ. كننديم مقابله آنها با هاييمكانيزم كمك با و كنندمي تجربه را زااسترس عوامل و مشكالت انيهمه دانشجو 
 اثر است ممكن گريد يبرخ و شود مشكالت و استرس نيكاهش اتواند منجر به يممدار) (مسأله هازيمكان نيا از

 مهم مشكالت و مسائل جمله از امتحان اضطراب گريد يسو از. دهد شيافزا را فرد مشكالت و باشد داشته سوء
 يات منفتأثير يليتحص يهاحوزه ريسا و امتحانات در انيدانشجو عملكرد زانيم بر كه است انيدانشجو يليتحص
 افراد نيا در شده اداراك استرس سطح يباال زانيناكارآمد و م يامقابله يهاسبك از يناش توانديم مسئله نيدارد، ا
 كاهش و يبهبود در بتواند افراد نيبه ا يرفتار يشناخت درمان برمبتني استرس تيريمد آموزشرسد يم نظربه. باشد
 درست مقابله با استرس و اضطراب كمك كننده باشد.  يوهيش انتخاب تينها در و آنها استرس سطح

 امتحان، اضطراب بر رفتاري شناختي شيوه به استرس مديريت آموزش اثر تعين هدف با حاضر پژوهش: اهداف
 .شد اجرا كاشان پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان استرس با مقابله هايسبك و شده ادراك استرس
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 شامل پژوهش مورد جامعه. بود آزمون پس و آزمون شيپ و كنترل گروه با يتجربمهيپژوهش حاضر از نوع ن: روش
 به كه بود دانشجو) دختر 24 و پسر 22( 46 پژوهش نمونه. بودند هيپا علوم مقطع در يپزشك رشته انيدانشجو هيكل

نفر) گمارده 23( مداخله و) نفر 23( كنترل گروه در يتصادف صورت به و انتخاب دردسترس يريگنمونه صورت
 آموزشساعته  2جلسه  4نكردند و گروه مداخله تحت افتيدر يروانشناخت آموزش گونهچيگروه كنترل ه شدند.

 ت،يمقابله كارور و وا يهامورد مطالعه از پرسشنامه سبك يرهايسنجش متغ ياسترس قرار گرفتند. برا تيريمد
 ي. هر دو گروه در ابتدا و انتهاشداستفادهامتحان چارلز  شده كوهن و پرسشنامه اضطرابپرسشنامه استرس ادراك
دو،  يخ يآمار يهاو روش SPSS-22افزار ها از نرمداده ليو تحل هيتجز يها پاسخ دادند. براپژوهش به پرسسشامه

t (با كنترل  انسيكووار ليآزمون) و تحل شيو نمرات پ كيگروه ها در مشخصات دموگراف سهيمستقل (جهت مقا
  . شداستفادهاثر مداخله)  يآزمون جهت بررس شيپ

و نمرات  p=2/09 ،0/052χ( تĤهل تي، وضعχ=0/14)p=0/34 ،2تيجنس نظر از گروه دو كه داد نشان جينتا 0/55= :جينتا
 با استرس تيريمد آموزش اثر يبررس جهت انسيكووار ليتحل جينتا) p.<( نداشتند يمعنادار تفاوت آزمون شيپ

موجب كاهش  يرفتار02/0=يشناخت درمان برمبتني استرس تيريمد آموزش كه داد نشان آزمون شيپ نمرات كنترل
) در گروه مداخله نسبت به گروه كنترل p=43/5 ،Fشده ( ) و استرس ادراكp=86/5 ،F=02/0معنادار اضطراب امتحان (

 يمدار در گروه مداخله نسبت به گروه كنترل به صورت معنادارمسئله يامقابله سبك نمره نيانگيم نيشد، همچن
p<0.05=09/4 ،F=63/0 مدارجانيه يامقابله يهاسبك سهيمقا در اما. افتي شيافزا )p=22/0 ،F=12/0مدار ) و اجتناب

)p=43/2 ،Fدو گروه مداخله و كنترل مشاهده نشد. نيب ي) تفاوت معنادار 

 وفور به ليتحص طول در انيدانشجو نيدر ب ناكارآمد مقابله با استرس يهاامتحان و سبك: استرس، اضطراب بحث 
 يرفتار يشناخت وهيش برمبتنياسترس  تيريمد آموزشپژوهش نشان داد كه  نيا جي)، نتا4و 1شود (يم مشاهده

ها استفاده مواجهه با استرس يمسأله) برا(سبك حل يموثرتر يامقابله سبك از تا كند كمك انيتوانست به دانشجو
 يمنف اثرات به توجه با نيبنابرا. بود موثر انيدانشجو امتحان اضطراب و شده ادراك استرس كاهش در نيكنند، همچن

 نيا رفع يبرا شوديم شنهاديپ يآموزشگران حوزه نيتدو و نيمسئول به انيدانشجو امتحان اضطراب و استرس
استرس به  تيريمد آموزشحاضر با  قيتحق جيصورت دهند و با توجه به نتا يقيمدون و دق يزيربرنامه مشكالت
 با نيهمچن. دينها را بهبود بخشآ يلياز اضطراب آنها در امتحانات كاسته و به تبع عملكرد تحص توانيم انيدانشجو
مدار و جانيه يامقابله يهابر سبك يرفتاريشناخت وهيش به استرس تيريمد آموزش آمده بدست جينتا به توجه

 ناسازگارانه يامقابله زميمكان ينوع كه يامقابله يهازميمكان نيا كاهش يبرا رسدينظر ممدار اثر نداشت و بهاجتناب
 ها باشد.آموزش ريسا از استفاده اي و شتريب جلسات به ازين هستند

  دانشجو استرس، مديريت مقابله، مكانيزهاي امتحان، اضطراب استرس، :كليدي كلمات
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  مامايي دانشجويان معنوي مراقبت بردرك معنوي سالمت برمبتني آموزش تأثير بررسي

  محمودي زهره اكرمي، فروزان فريد، مليحه عباسي، محمود كامراني،اكبري مهناز بهبودي، سكينه
  
  

ماما از  گذارند.يم تأثيربر هم  و هستند مرتبط گريكديبا سالمت يمعنو و ياجتماع ،يروان ،يابعاد جسم: مقدمه
را  يكند و خدمات بهداشت باروريم يسپر انيمددجو با را ياديز زمان مدت كه است يپزشك ميت يجمله اعضا

باشند. و آرامش يكه ماماها منبع اطالعات معنو دارند انتظار مارانيب اغلب. دينمايبه زنان، خانواده و جامعه ارائه م
 خدمات ارائه تيفيك به يريناپذجبران صدمات ،يسالمت ابعاد ريسا با آن ارتباط و يمعنو سالمت بعد گرفتن دهيناد
 كند.يم وارد انيمددجو سالمت و

وجود  يداريمعن و يمنف رابطه مانيزا از ترس زانيم با زنان يمعنو سالمت نياز آن هستند كه ب يمطالعات حاك
 يعيطب مانيزا به آنان شيگرا و اضطراب كاهش نهيتوان زميم باردار، زنان يمعنو يستيبهز شيرو با افزا نيدارد، از ا

نگر دانسته و كل مراقبت "هسته" و ريناپذ ييجدا بخش را بخش تيمعنو ،ياريبس مطالعات اگرچه. نمود فراهم را
به بعد سالمت  يپزشك ميت يو توجه اعضا ياز عدم آگاه ياند، اما شواهد حاكداده نشان را يمعنو مراقبت به ازين

 است. يمعنو

 يتواند به آنها برايم ييماما انيدانشجو در يمعنو مراقبت ارائه يتوانمند و يمعنو يستيو بهز سالمت سطح شيافزا
 . ديكمك نما زيمآمحبت و دلسوزانه مراقبت و ياخالق سترسيكنترل استرس كاهش د

 ،يمعنو مراقبت درك زانيبر م يسالمت معنو برمبتني آموزش ياثربخش يمطالعه حاضر با هدف بررس: هدف
  .است هشدانجام ييماما انيدانشجو
 يكارشناس طيواجدالشرا انينفر از دانشجو 56 يآزمون روپس -آزمونشيپ طرح با يتجرب مهين پژوهش نيا :روش
 يريگنمونه روش به يريگنمونه .شدانجام 1396-97 يليكرج در سال تحص يهادانشگاه در ليتحص به شاغل ييماما
 سه در هيگو 48 شامل يرانيجامعه ا يها از پرسشنامه سنجش سالمت معنوداده يگردآور ي. براشدانجام دسترس در
فرهنگستان  دييتا(مورد  گرانيد و خدا، خود، با ارتباط در) هيگو20(رفتار و) هيگو16( شيگرا)، هيگو12(نشيب يطهيح

 يبازنگر قي(براساس اهداف تحق سؤال21شامل  يشده درك مراقبت معنوپرسشنامه اصالح) و رانيا يعلوم پزشك
 CVI) و نمره69/0بزرگتر از عدد جدول الوشه ( سؤال 21 يبرا CVRشد. نمره  يآن مجدد بررس يمحتو ييو روا

  بدست آمد).  79/0باالتر از
 ينفر 19روزه در سه گروه  3كارگاه  كي يبود كه ط ينظر آموزشساعت  16شامل  يآموزشپژوهش، دوره  نيدر ا
 و انياستانداردشده در مطالعه معمار يآموزشجلسات بر اساس اهداف  ي. محتواديكننده ارائه گردشركت 56به 

 .ديگرد ارائه) 2017(همكاران
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 افراد سن متوسط. بودند شاغل ليدرصد آنان همزمان با تحص32,1كنندگان مجرد و درصد شركت 8/51: جينتا
 سال بود.  55/30±07/10كننده در پژوهش شركت

سازه (در هر سه يمعنو سالمت نمرات رتبه و نيانگيم كه داد نشان دمنيفر دوطرفه انسيوار يليتحل آزمون جينتا
دار داشت. يمعن شيافزا آموزشافراد مورد مطالعه پس از  ينمره درك مراقبت معنو نيانگيو رفتار) و م شيگرا نش،يب

 آموزش از شيپ به نسبت ،آموزش از پس ماه كي يمعنو مرقبت درك و يمعنو سالمت سطح نمره نيانگيم نيهمچن
 از پس بالفاصله به مربوط يمعنو مراقبت درك و يمعنو سالمت نمره زانيم نيشتري). ب(P<0/0001دار يمعن شيافزا

 آموزش از پس ماه كي و آموزش از پس بالفاصله نمرات نيب يداري) و تفاوت نسبت به معن3(جدول بود آموزش
 ). P =0/655، P =0/851 بيترت(به  نداشت وجود

 يدرس برنامه در ستيبايها ممراقبت ريسا همانند ،يسالمت معنو برمبتني آموزشدهد كه يها نشان مافتهي: جينتا
  	.شود دهيگنجان انيدانشجو

 انيشده و دانشجوانسان كمتر پرداخته يبه بعد معنو يروزمره دانشگاه يهاو بحث مقاالت ،يرسم يهاآموزشدر 
 يكه ارتقا يشوند. درحالينم برخوردار يمعنو سالمت نهيالزم در زم يهاآموزش از يپزشك و ييماما ،يپرستار

 يمنطق كاهش و يماريتر بعيسر بهبود و تحمل آستانه شيها، افزايماريب ابتال از يريشگيموجب پ يسالمت معنو
 شود. يسالمت جامعه م يو ارتقا يدرمان ،يبهداشت خدمات از استفاده زانيم

 انيدانشجو يو درك مراقبت معنو ياحرفه تيصالح شيبر افزا آموزش تأثيرمطالعه حاضر بر  يهاافتهي: بحث
 ،يروان و يجسم مراقبت كنار در يمعنو مراقبت ارائه لزوم و يمعنو بعد تياهم به نظر لذا دارد، داللت ييماما

 گردد. يم هيتوص ييماما انيدانشجو يرسم آموزش برنامه در يمعنو مراقبت و تيمعنو آموزش دنيگنجان

  ياسالم -يرانيا جامعه ،ييماما انيدانشجو ،يمعنو مراقبت درك ،ي: سالمت معنويديكل كلمات
  

 پرستاري دانشجويان فردي بين ارتباطات و نفسعزت بر قاطعيت آموزش برمبتني مداخله برنامه تأثير

  خاخالي حميدرضا رادفر، مولود مركيد،اماني مريم ،ماركانيخرمي عبداهللا
  

 مقدمه

هاي هاي اجتماعي است كه بخشي از مفهوم گسترده مهارتترين مهارتقاطعيت يا ابراز وجود از مهمترين و اساسي
همزمان قاطعيت پايين و اضطراب باال در دانشجويان باعث اختالل در دهد. وجود بين فردي و رفتاري را تشكيل مي

شان شده و نه تنها سالمت روان عملكرد تحصيلي، وقفه در يادگيري، تضعيف توانايي و عدم شكوفايي استعدادهاي
 دانشجويان %60تمطالعا جيسازد. طبق نتااندازد بلكه آنان را از يك زندگي سالم و شكوفا محروم ميآنها را به خطر مي
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موارد بر يادگيري و كارايي عملي %40برند و اين ناتواني در رويي رنج ميكم و كردن برخورد قاطعانه در ناتواني از
آنها تأثير گذاشته است. در حالي كه دانشجويان با سطوح باالي قاطعيت، مشكالت سازگاري كمتري داشته و كمتر 

 برند. از تنهايي رنج مي

دانشجويان  يفرد نيو ارتباطات ب بر سطح عزت نفس تيي قاطعآموزشتأثير برنامه  نييه حاضر تعمطالع هدف:
  باشد.يم يكارشناسي پرستاري دانشكده علوم پزشكي خو

مورد  يپس آزمون همراه با گروه كنترل بود. واحدها -زمونآ شيبا طرح پ يپژوهش حاضر، مطالعه تجرب: روش
گيري در دسترس وارد نمونه روش به داشتند مطالعه در شركت به ليتما كه يانيدانشجو نينفر) از ب 60پژوهش(

نفر) تقسيم شدند. ابزار  30نفر) و كنترل ( 30مطالعه شدند سپس به صورت تخصيص تصادفي به دو گروه مداخله (
 يآموزش برنامه .شد ليتكم مداخله بعد و قبل كه بود يفرد نينفس و ارتباطات باطالعات پرسشنامه عزت يگردآور

 6 در مداخله برنامه. شد دييتا دانشگاه ديآن توسط اسات يشده و اعتبار علميگردآور موجود كتب و منابع اساس بر
انجام  يامداخله چيگروه كنترل ه يبرا .شد اجرا آزمون گروه يبرا) هفته در جلسه كي( ساعته مين و كي جلسه

 زيآنال گانه جدا بطور و شده يگردآور آزمون پس مرحله در امديپ يهاداده و آزمون شيپ در هيپا ينشد. داده ها
 741.شد صادر هياروم يپزشك علوم دانشگاه اخالق تهيكم توسط مطالعه ياخالق مجوز. شدند

) 13/28 ± 52/2) و در گروه كنترل (06/31 ± 13/3نفس در گروه مداخله (عزت كل نمره نيانگيبعد از مداخله، م: جينتا
 گروه در يلينفس تحصو عزت يعموم نفسعزت نمره نيانگيم ني). همچنP>001/0دار بود (ياز مداخله معنبعد 

) بود، 83/3 ±20/1)، (76/14 ± 06/2) و در گروه كنترل ( 60/4 ± 10/1)، (06/16 ± 25/2( بـا بـرابر بيترت به مداخله،
 يليتحصنفسو عزت يعمومنفسنمره عزت يهانيانگيم يبرابر هيمستقل نشان داد كه فرض يهاگروه يت آزمون جينتا
 نمره نيانگي)، اما در مP=0/023،( )57/t=2 ،P=0/013، =�32/2( دارستيمعن درصد 5 يخطا سطح در گروه دو نيب

) و در 03/5 ± 61/0)، (36/5 ± 21/1( بـا بـرابر بيترتدر گروه مداخله، به ينفس خانوادگو عزت ينفس اجتماععزت
  \)،83/4 ± 05/1كنترل (گروه

 ينفس خانوادگو عزت ينفس اجتماععزت نمره زانيدو گروه از لحاظ م ني) بود كه بعد از مداخله، ب70/4 87/1±(
) و در 46/74 ±43/8( مداخله گروه در يفردنيب ارتباطات نمره نيانگيم ني).و همچن�05/0نداشته است( وجود يتفاوت

 ). P>001/0( .دار بودي) بعد از مداخله معن63/61 ±68/9گروه كنترل (

 كنترل گروه و مداخله گروه در يفرد نينفس و ارتباطات بعزت كل نمره نيانگيم كه داد نشان مطالعه جينتا: بحث
نفس تو عز ينفس عمومعزت نفس تنها نمره عزت يهااسيمق ريدار بود اما در سطح زيمعن مداخله ياجرا از بعد

در ابعاد  نفسعزت زانيم است توانسته مداخله برنامه كه معناست بدان نيدار بود. ايدر گروه مداخله معن يليتحص
دهد. از مطالعات  شيافزا را مداخله گروه در يفرد نيب ارتباطات نيهمچن و يلينفس تحصو عزت ينفس عمومعزت

) اشاره كرد. در 1388هنرمند و همكاران(زادهي)، مهراب1395( همكاران و اءيتوان به مطالعه كيم افتهي نيهمسو با ا
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 يبـرا ياجتمـاع مناسـب يرفتارهـا آن در كه است يروش تيقاطع آموزشتوان ذكر كرد كه يم فوق جينتا نييتب
 يبه راحت شود تا بتواننديم داده ادي افراد به قيها، آرزوها، نقطه نظرات و عالنگرش احساسات، ـانيب وجـود، ابـراز

تواند عملكرد ‐يم مهارت نيا. كنند ابراز را خود عواطف و احساسـات باورها، د،يعقا ،يو بدون ترس و نگران
 از فرد تيرضا احساس و عملكرد بهبود نيا كه كنند كسب يشتريب تيموفق جهيپرستاران را بهبود بخشد و در نت

  شد. خواهد ينفس تلقعزت شيافزا يبرا ياواسطه عنوانبه خود،
  هاي زندگي، دانشجويان پرستاريمهارت ،يفرد نينفس، ارتباطات بقاطعيت، عزت: يديكل كلمات

  

 جهرم پزشكي علوم دانشگاه در تحصيلي مشاور استاد وظايف از دانشجويان آگاهي ميزان بررسي

 فوالدي زهرا سليمي، زهرا طاهري، ليال دهقاني، علي

  
 مقدمه

 ورود هنگام يطرف از. دارد عهده بر انيدانشجو يهايتوانمند و استعدادها پرورش در يريدانشگاه نقش خط 
 طيمح نيكنند و با ورود به اياحساس م يقبل يآموزش يهاطيرا با مح يآشكار يهاتتفاو دانشگاه به انيدانشجو

 به انيدانشجو كه يطور به. دارند ازين مشاور كيآمدن بر آن به  شوند كه جهت فائقيم روبرو يديجد مسائل با ها
را در  يتوانند نقش مهميم مشاور دياسات لذا و نديآ فائق مشكالت بر و ابندي دست هدف نيا به ستندين قادر ييتنها

 دانشگاه انيدانشجو يآگاه زانيم يبررس هدف با حاضر مطالعه نيباشند. بنابراداشته مشكالت حل و هدف نيا به لين
  .ديگرد انجام مشاور استاد فيوظا از جهرم يپزشك علوم
  يليتحص مشاور استاد فيوظا از جهرم يپزشك علوم دانشگاه انيدانشجو يآگاه زانيم نييتع: هدف
 ،يپزشك انيدانشجو يگاهآ زانيم نييكه با هدف تع باشدمي يمقطع -يفيمطالعه توص كيپژوهش حاضر : روش
 با مشاور استاد فيوظا از جهرم يپزشك علوم دانشگاه يشگاهيو علوم آزما بهداشت ،يريهوش عمل، اتاق ،يپرستار
و به پژوهشگر برگرداندند. ابزار  ليتكم را پرسشنامه دانشجو 380 تعداد. ديگرد انجام يسرشمار روش از استفاده
 سؤال 36و  كيت اطالعات دموگرافسؤاالاطالعات، پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر دو بخش شامل  يآورجمع

 يعلوم پزشك يهادانشگاهنامه نيمصوب استاد مشاور طبق آئ فياستاد مشاور بود كه بر اساس وظا فيمربوط به وظا
 ي. جهت بررسديدانشگاه رس دينفر از اسات10 دييبه تا ييمحتوا ييروا ي. جهت بررسشدتدوينكشور و مرور متون 

 ييايكرونباخ پا يآلفا بيكه با استفاده از ضر ليدانشگاه تكم انينفر از دانشجو 15پرسشنامه توسط  زين ييايپا
و  SPSS 21نرم افزار  لهياطالعات به وس ليو تحل هيقرارگرفت. تجز دييمورد تا 0,86معادل  يپرسشنامه با آلفا

 اسكوئر صورت گرفت. يو كا يهمبستگ يهاآزمون و) درصد و نيانگي(م يفيتوص يهاآزمون
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درصد  ±81/3استاد مشاور  فياز وظا انيدانشجو ينمره آگاه نيانگيبودند. م مؤنث انيدانشجورصد د 03/8: جينتا
 اسكوئريكا آزمون نياست. همچن شان بودهابراز داشتند كه استاد مشاور آنها قادر به حل مشكالت انياز دانشجو

وجود  يداريمعن ارتباط مشاور استاد فيوظا از يآگاه نيانگيم و يليتحصرسته تاهل، جنس، نيب كه داد نشان
. عالوه ستنديمعتقد بودند كه بدون كمك استاد مشاور قادر به رفع مشكالت خود ن انيدرصد از دانشجو 87/6ندارد.
  بود.  89/2 نيبر ا

 استاد كه ييآنجا از نيبنابرا. بود متوسط سطح در مشاور استاد فيوظا از انيدانشجو يآگاه نمره نيانگيم: بحث
 تحت انيدانشجو به رهيغ و يفرهنگ ،ياجتماع ل،يتحص ادامه ،يشغل ،يليمختلف تحص يهانهيتواند در زميم مشاور
 با انيدانشجو ييآشنا و كارگاه يبرگزار به ازين و بوده تامل قابل انيدانشجو يآگاه زانيم نيا ند،ينما كمك مشاوره

 ييراهنما و حضور به ازين ان،يدانشجو نگرش با مطابق نيباشد. همچنيم دانشگاه به ورود بدو در مشاور استاد فيوظا
  شود.يم محسوب يهيبد يامر دانشگاه در انيدانشجو مشكالت حل جهت مشاور استاد

  جهرم يپزشك علوم دانشگاه مشاور، استاد ان،يدانشجو ،يآگاه :يديكل كلمات
  
  

 تحصيلي مشاور استاد وظايف از جهرم پزشكي علوم دانشگاه علميهيأت اعضاي آگاهي ميزان بررسي

 سليمي زهرا فوالدي، زهرا طاهري، ليال دهقاني، علي

 
 مقدمه

 يو فرهنگ ياجتماع ،يشغل ،يليتحصشرفتيدر پ يتواند نقش مهم يكه مشاوره و استاد مشاور م يياز آنجا 
 و معضالت و بهتر يامدهايتوان به پيماستاد مشاور  فياز وظا ديمطلوب اسات يداشته باشد و با آگاه انيدانشجو
 انجام مشاور استاد فيوظا از دياسات يآگاه نييتع هدف با مطالعه نيا لذا كرد، دايپ دست يكمتر يآموزش مسائل
 .افتي دست تيوضع بهبود جهت يكاربرد يراهكار به دياسات طرف از يآگاه نقص صورت در تا دهيگرد

  يليتحصمشاور استاد فيوظا از دياسات يآگاه زانيم نييتع: هدف
 يعلمتأيه ياعضا يگاهآ زانيم نييباشد كه با هدف تعيم يمقطع -يفيتوص مطالعه كيپژوهش حاضر  :روش

عضو  40. تعداد ديانجام گرد ياستاد مشاور با استفاده از روش سرشمار فيجهرم از وظا يدانشگاه علوم پزشك
اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته مشتمل  يآورو به پژوهشگر برگرداندند. ابزار جمع ليتكم پرسشنامه را علميهيأت

 فياستاد مشاور بود كه بر اساس وظا فيمربوط به وظا سؤال 36و  كيت اطالعات دموگرافسؤاالبر دو بخش شامل 
 ييروا يجهت بررس. شدتدوينكشور و مرور متون  يعلوم پزشك يهادانشگاهنامه نيمصوب استاد مشاور طبق آئ

 ينفر از اعضا 15پرسشنامه توسط  زين ييايپا ي. جهت بررسديدانشگاه رس دينفر از اسات 10 دييبه تا ييمحتوا
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 دييمورد تا 0,82معادل  يپرسشنامه با آلفا ييايكرونباخ پايآلفا بيكه با استفاده از ضر ليدانشگاه تكم علميهيأت
 و) درصد و نيانگي(م يفيتوص يهاو آزمون SPSS 21افزار نرم لهياطالعات به وس ليو تحل هيقرار گرفت. تجز

  اسكوئر صورت گرفت. يو كا يهمبستگ يهاآزمون
 فياز وظا يعلمتأيه ياعضا ينمره آگاه نيانگيدهندگان پرسشنامه مرد بودند. مدرصد) پاسخ 6/65( تياكثر: نتايج

. دارند ازين مشاور استاد به انيدرصد از افراد مورد مطالعه معتقد بودند كه دانشجو 96بود.  46/06	±	5/74استاد مشاور 
 يآگاه نيانگيم و دياسات ياستخدام تيوضع ،يعلم مرتبه تاهل، جنس، نيب كه داد نشان اسكوئر يكا آزمون نيهمچن

  وجود ندارد. يداريمعن ارتباط مشاور استاد فيوظا از
از  ني. بنابرادياستاد مشاور در سطح متوسط گزارش گرد فياز وظا علميهيأت ياعضا ينمره آگاه نيانگيم: بحث
مختلف  يهانهيزم در اني، كمك به رشد دانشجوهادانشگاهدر  يعلمتأيه ياعضا ياصل فياز وظا يكيكه  ييآنجا
 يمشاور استاد فيوظا از آنها متوسط يآگاه زانيباشد، ميم رهيغ و يفرهنگ ،ياجتماع ل،يتحصادامه ،يشغل ،يليتحص
 فيوظا از دياسات ييساكارگاه جهت شنا يو برگزار يرساناطالع جمله از يموثر يراهكارها به ازين و بوده تامل قابل
رشد  يهانهيزم بتوان مشاوره مختلف ابعاد در دياسات كامل يآگاه و اشراف با تا باشدمي يمشاور استاد جمله از خود

 نمود. فراهم هادانشگاه در مختلف ابعاد در را انيدانشجو ياستعدادها

   جهرم ياستاد مشاور، دانشگاه علوم پزشك ،يعلمتأيه ياعضا ،يآگاه: يديكل كلمات
  
 

   مامايي دانشجويان ديدگاه از باليني آموزش هاي محيط در مربي حمايت

 ضيائي سهيال 

 
 مقدمه

 نيچن فقدان. است ينيبال انيمرب يسو از يكاف ينيبال نظارت و تيحما ارائه ييماما آموزش در ياساس اركان از يكي 
 يقبل يو كم يفيمطالعات ك رويرار دهد .پق تأثيرتحترا  ييماما انيدانشجو ينيبال يريادگي يامدهايتواند پيم يتيحما

 نييبا هدف تع يبررس نيواحد كازرون ا ياسالمزادآدانشگاه  ييماما انياز نظر دانشجو تيدر رابطه با مفهوم حما
  و اجرا شد. يقبل طراح يهادوره انيدانشجو دگاهيآن با د سهيو مقا تيمفهوم حما از ييماما انيدانشجو دگاهيد

 قبل يهادوره انيدانشجو دگاهيد با آن سهيو مقا تيمفهوم حما از ييماما انيدانشجو دگاهيد نييتع: هدف

 انينفر از دانشجو 60. نظرات ديانجام گرد 96-97 يليدوم سال تحص مساليدر ن يمقطع –يفيتوص مطالعه نيا: روش
ها از پرسشنامه داده يآورجمع يبرا. ديگرد يآورجمع ،بودند ليتحص مشغول شتريب و 6 ترم در كه ييماما يكارشناس

ت پرسشنامه در سه سؤاال .شداستفاده) يتيكامال حما 4تا  يتيرحماي(غ كرتيل يارتبه 5 اسيمحقق ساخته در مق
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، "نفس در دانشجو به اعتماد جادي، ا"احترام به دانشجو "مولفه  6و در  يو اطالعات يابزار ،يعاطف تيحما طهيح
اطالعات بدست آمده از  يبود؛ كه بر مبنا "بازخورد"و  "يآموزش ازيدرك ن"، "كاهش تنش"،  "استقالل تيتقو"

 ي. براشدتدوين ييماما انياز نظر دانشجو ينيبال طيدر مح يمرب تيپژوهشگر در رابطه با مفهوم حما يمطالعات قبل
  .ديمناسب استفاده گرد ياستنباط و يفيتوص يمارهاآو SPSS يافزار آمارنرم از افتهي ليتحل و هيتجر
 "كاهش تنش"و  "يآموزش يازهايدرك ن"به  نمره نيانگيم نيشتريب ،يتيحما مولفه 6 نيدر ب نمره است. 4از  :جينتا

 طهينمره به ح نيانگيم نيشتريب ي. در مطالعه قبلافتياختصاص  "استقالل تيتقو " به نمره نيانگيم نيو كمتر
ها در دو طهيح نمره نيانگيم سهيبود. مقا افتهياختصاص  ياطالعات تيحما طهيآن به ح نيو كمتر يعاطف تيحما

 3,07ياطالعات و يعاطفطهيدر ح ييدانشجو يهاگروه نظرات نيدار بيمعن ياختالف آماردهنده مطالعه نشان
 يابزار ،يعاطف تيحما يعني يتيحما يهاطهيح به انيكه دانشجو يانمره نيانگيم مطالعه نشان داد، جينتا 2,93،2,94و
  بود. بياند به ترتداده يمرب ياطالعات و

دهد. يم نشان يخوببه تيحما مفهوم به نسبت را آنها نظرات تفاوت انياز دانشجودوره دو يهادگاهيد سهيمقا: بحث
و  انيدانشجو يعاطف يازهاين به شتريرابطه با توجه ب در انيمرب به ميمستقريغ يتواند حاصل بازخوردهايم امر نيا

 نظرات تفاوت از البته. باشد ينيبالطيمح يمرب از خود يتيحما انتظارات ليتعد با رابطه در انيبازخورد به دانشجو
 انيدهد كه مربيم نشان يبررس كل در. بود غافل دينبا زين يتيترب و يتيشخص يهاتفاوت به توجه با ييدانشجو

 يهايژگيو به رابطه نيا در و كنند جاديمناسب ا يتعادل مورد نظر  طهيخود در سه ح يتياقدامات حما نيب يستيبا
 داشته باشند  يشتريتوجه ب انيدانشجو يتيشخص

   ينيبالآموزشو نظارت در  تيحما ،ييماما انيدانشجو ،ينيبالآموزش طيمح: يديكل كلمات
  
  

 شهركرد پزشكي علوم دانشگاه در آنها عملكرد وضعيت و يآموزش مقررات و قوانين از مشاور اساتيد آگاهي ميزان بررسي

  طالبيبني شكوفه سدهي، مرتضي صادقي، رمضان فاتحي، داريوش فر،اعتمادي شهرام شمس، سهند م،آرادل معصومه

  
 مقدمه

علمي مورد تاكيد قرار گرفته است. تأهي اعضاي وظايف از يكي عنوانبه دانشجويان يليراهنمائي تحص مشاوره و 
آن ممكن است  لياند، دلنسبت به عملكرد اساتيد مشاورنداشته از آنجائي كه دراكثرمطالعات دانشجويان نظر مثبتي

 يآگاه زانيم نييحاضرتع مطالعه هدف لذا. باشد يآموزش ومقررات نيازقوان دياسات ياطالعات ناكاف
 .بود 1397درسال شهركرد يپزشك علوم دردانشگاه آنها عملكرد تيووضع يآموزش مقررات و نيدمشاورازقوانياسات
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عملكرد آنها در  تيو وضع يآموزشو مقررات  نيمشاور از قوان دياسات يآگاه زانيم نييمطالعه حاضرتع :هدف
 بود. 1397شهركرد در سال  يدانشگاه علوم پزشك

 مطالعه وارد يسرشمار صورت به كه بودند مشاور دينفر از اسات 120پژوهش  يهادر اين مطالعه، نمونه :وشر
 يآموزش نيه بر اساس قوانشدتدوينقسمت و  18خود ساخته شامل  ياپرسشنامه وسيله به يآگاه زانيم نييتع. شدند
شهركرد  يدانشگاه علوم پزشك يآموزشه توسط معاونت شدتدوينعملكرد با استفاده از پرسشنامه  تيوضع نييو تع

 . شدانجام SPSSاطالعات با نرم افزار  ليو تحل هيصورت گرفت. تجز

در  بخش كامال مطلوب بود. 5مطلوب و در  "نسبتا دياسات يآگاه زانيم ،يآموزش نيبخش قوان 18بخش از 13در 
مورد  كيموارد عملكرد را مطلوب گزارش كردند و تنها در  شتريمشاور در ب دياسات نيمسئول ز،يمورد عملكرد ن

 نامطلوب بود.  تيوضع "انيجهت دانشجو مسالين كيدر طول  يجلسه گروه 3حداقل  يبرگزار"

 زيموارد نسبتا مطلوب بود. عملكرد آنان ن شتريدر ب يآموزشو مقررات  نيمشاور از قوان دياسات يآگاه زانيم :جيانت
 نامطلوب تيوضع "يجلسات مشاوره گروه يبرگزار"مورد  كيشد و تنها در موارد كامال مطلوب گزارش شتريدر ب
 يآموزش نيقوان از يآگاه نظر از آنها يابيارزش ،يآموزش مقررات و نيقوان از مشاور ديتر اساتقيدق اطالع جهت. بود
  گردد.يم شنهاديپ دياسات يكل يابيارزش در يابيارزش نيا نمره گنجاندن و يليتحص سال هر انيپا در

  يآموزشو مقررات  نيقوان ،يليمشاوران تحص ،يآموزش عملكرد ،يآگاه :يديكلمات كل
  

 ماندگاري اين در آنها شخصيت نقش و منتورينگ هايبرنامه در منتورها حفظ راز 

 پورحسنسعيد مقبولي، نسترن 

  
 مقدمه

 از يارياست اما همچنان بس شده اثبات انيدانشجو ياحرفه رشد در موثر عامل عنوانبه نگيرچه نقش منتورگ 
دادن منتورها،  ازدست نگ،يمنتور تي. با توجه به ماههستند محروم مهم نياز استفاده از ا يپزشك يهادانشكده

 و انتخاب ،يغربالگر يدهد و سبب هدررفتن منابع برايم كاهش را برنامه تيبا تجربه، ظرف يبخصوص منتورها
 است طيوابسته به مح يهاحفظ منتورها، روش يهاياستراتژ شتريشود. در حال حاضر بيم ديجد يمنتورها آموزش

  اند. مانده مغفول منتورها تيشخص با مرتبط عوامل كهيحال در
 يپزشك دانشكده نگيمنتور برنامه در منتور حفظ باعث كه يتيشخص يهايژگيو يابيارز هدف با مطالعه نيا :هدف

 .است شده يشود، طراحيم برنامه ياجرا سال 6 از شيب در تهران يپزشك علوم دانشگاه
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)، 4( يبه زبان فارس "نگريمنش و سرشت كلون" ديشامل پرسشنامه ول ياها از پرسشنامهداده يآورجمع يبرا: روش
عوامل و علل  "باز در مورد  سؤال كي و كيحضور در برنامه، اطالعات دموگراف يهادر مورد تعداد سال يتسؤاال

 ليميا قيطر از منتورها يبرا پرسشنامه ني. اشداستفاده "دانشكده نگيمنتورها در برنامه منتور يمرتبط با ماندگار
حضور منتور در برنامه و  يهاسال تعداد ارتباط يبررس جهت يكم يآمار زيآنال يهاشسپس از رو .شد فرستاده

 يجهت بررس يبندطبقه و محتوا ليتحل يهامختلف و از روش يهارگروهيز در نجرينمره حاصل از پرسشنامه كلون
 .شداستفادهمنتورها  يگذار در مانرگارتأثيرعوامل  يو دسته بند

ها)، مهارت و سن ت،يعوامل مرتبط با منتور (شامل شخص يهارگروهيعوامل مرتبط با حفظ منتورها در ز :جينتا
 مناسب، و مشخص اهداف نييتب برنامه، تيريها)، مرتبط با برنامه (مدمهارت و سن ت،ي(شامل شخص يمرتبط با منت

 .شد مطرح) قيتشو و تيحما ر،يتقد(شامل  دانشكده با مرتبط و) يمنت و منتور مناسب يجورساز ،يانسان يهانكيل

حفظ  يهاو تعداد سال )”p ,0.23=  r . =023("يفراموشخود"، )p ,0.24=  r . =017( "يمعنو رشيپذ"گروه  ريز نيب
 شد. دهيحفظ منتور ارتباط معكوس د يهاسال تعداد و يريپذيخستگ نيب و ميمنتور ارتباط مستق

حفظ  يبه طور معنادار )p ,2.865t=  0.380= B . =005( يو همدل ) = p ,2.142t=  0.265B . =035( يخودفراموش
 .  )p ,4.745F=  ,205.=  2R . =001كردند. ينيب شيمنتور در برنامه را پ

 را منتور حفظ معنادار صورت به يتيريكننده مدهماهنگ ميت در تيعضو تنها كيدموگراف و يسازمان عوامل نياز ب
  )=2.988OR)1.208-9.827(. كرد ينيبشيپ منتور تيشخص از مستقل

 هيكرده و ارا يبندطبقه نگيمنتور يهابرنامه در بار نياول يبرا را منتورها حفط در موثر عوامل مطالعه نيا: بحث
 TCI )Cloninger Temperament and Characterدهد از مدل يم نشان يبررس نيا جينتا نيدهد. همچنيم

Inventoryآموزش يهانهيدر هز ييجوتر منتورها و صرفهيمنتورها جهت حفظ هرچه طوالنتوان در انتخاب ي) م 
 را اول حرف يكنون يايدن در يماد و يسازمان زيرسد جوايكرد. اگرچه به نظر ماستفاده ديجد يمنتورها يو آمادگ

 نيدر ا يو خود فراموش يهمچون همدل يمعنو يهادهد ارزشيم نشان ما مطالعه اما بزند، منتورها حفظ نهيزم در
 را منتور حفظ معنادار صورت به يتيريكننده مدهماهنگ ميت در تيعضوكه  نيا ليبدل نيهمچن. ترند موثر مورد

 نيا نيها كرده و همچنبرنامه وارد را يتيريمد قيبا عال يها، منتورهابرنامه نيشود طراحان ايم هيتوص كرد، ينيبشيپ
  .كنند ريدرگ ستميس يتيريمد و يهماهنگ امور در را منتورها
  منتور حفظ نگ،يشخصيت، منتور: يديكل كلمات

  
  



 

45 

 دانشگاه داروسازي دانشجويان دانشگاهي سازگاري و تحصيلي عملكرد با يادگيرنده از پشتيباني هايسيستم رابطه

  زنجان پزشكي علوم

 بدررمضاني فرهاد افشار، رستمي،ناصر بهرام فكور، احسان

  
 مقدمه

 قيطر نيا از تا است موفق يبانيپشت يهاستميس يطراح ازمندين يآموزش يهاطيمح در رندگانيادگي از يبانيپشت
 يليتحص مناسب يسازگار و عملكرد از و گرفته قرار دانشگاه تيحما تحت بعدازآن يحت و ليتحص يط در دانشجو

 يسازگار و عملكرد بهبود جهيدرنت و دانشجو يتمنديرضا ارتقاء در تواننديم يبانيپشت يهاستميس. گردد برخوردار
 كه است ييهادانشكده از زين زنجان يپزشك علوم دانشگاه يداروساز دانشكده. ندينما فايا ييبسزا نقش او يليتحص
 توانسته يحد تا امكانات و منابع يبرخ از استفاده با و نموده هاستميس نيا ارتقاء در يسع رياخ چندساله در

 نيا ايو آ دينما عمل موفق امر نيا در توانسته حد چه تا نكهيا اما. دهد شيافزا را انيدانشجو به يرسانخدمات
لذا  .باشديم طرح نيا ياصل مسئله دهند، ارتقاء را انيدانشجو يليتحص يسازگار و عملكرد اندتوانسته يهاستميس

 يدانشگاه يسازگار و يليتحص عملكرد با رندهيادگي از يبانيپشت يهاستميس نيرابطه ب نييمطالعه حاضر با هدف تع
  .گرفت انجام 96-97 سال در زنجان يپزشك علوم دانشگاه يداروساز انيدانشجو
 : هدف

 .دارد رابطه انيدانشجو يليتحص عملكرد با آن ابعاد و رندهيادگي از يبانيپشت يهاستميس .1

 .دارد رابطه انيدانشجو يدانشگاه يسازگار با آن ابعاد و رندهيادگي از يبانيپشت يهاستميس .2

را در  يدانشگاه يسازگار و يليتحص عملكرد ينيبشيپ توان آن ابعاد و رندهيادگي از يبانيپشت يهاستميس .3
 .دارد انيدانشجو

 انيدانشجو هيكل يبود. جامعه آمار يهمبستگ -يفيها توصداده يآورو ازنظر جمع يمطالعه ازنظر هدف كاربرد روش:
 آموزشها بنابر اعالم اداره بودند كه تعداد آن 96-97 يليزنجان در سال تحص يدانشگاه علوم پزشك يرشته داروساز

بودن چارچوب  . با توجه به معلومدينفر محاسبه گرد 184نفر بود. حجم نمونه با استفاده از روش كوكران تعداد  420
ها شامل داده يانتخاب شدند. ابزار گردآور يتصادف ياطبقه يريگنمونه روش از استفاده با انيدانشجو ،يرينمونه گ

 كه بود سرياك و بيكر دانشگاه با سازگاري استاندارد پرسشنامه و رندهيادگي از يبانيپشت يهاستميس يبيپرسشنامه ترك
 يآلفا بيضر نيهمچن. قرارگرفت دييتأ مورد انيدانشجو و دياسات نظرات از استفاده با هاآن ييمحتوا و يصور ييروا

. ديبرآورد گرد 0/80 يليتحص يو سازگار 0/75 يبانيپشت يهاستميس پرسشنامه يبرا ييايپا يبررس جهت كرونباخ
ها با استفاده از داده ليتحل و هي. تجزشداستفادهها از معدل كل دوره آن زين انيدانشجو يليعملكرد تحص نييجهت تع

 .شدانجام چندگانه ونيرگرس و رسونيپ يهمبستگ يهاآزمون زين و يفيتوص يجداول و نمودارها
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 با يبانيپشت يهاستميس يشناخت بعد نيب. وجودداشت رابطه يدانشگاه يسازگار با يبانيپشت يهاستميس ني: بجينتا
 يهاستميس كه داد نشان زين چندگانه ونيرگرس آزمون جينتا. داشت وجود رابطه زين انيدانشجو يليتحص عملكرد

 باشد. يم يليتحص شرفتيپ و يدانشگاه يسازگار مؤلفه ينيب شيپ به قادر يبانيپشت

 
 قيتحق يهامؤلفه و رهايمتغ يهمبستگ سي: ماتر1جدول 

 يسازگار يعاطف يسازگار مساليمعدل ن معدل كل دانشگاه  
 ياجتماع

 يآموزش يسازگار

 يبانيپشت يهاستميس
 )كل(نمره 

*373.0 *318.0 **310.0 *279.0 *256.0 

 399.0*  090.0  018.0 244.0* 330.0** يبعد شناخت

  126.0  020.0 264.0* 294.0* 306.0* يبعد عاطف

  197.0 290.0**  095.0  137.0 279.0*  يبعد سازمان

  
 خطي چندگانه رگرسيون آزمون: 2 جدول 

 يمعنادارسطح  B Beta tاستاندارد  يخطا B مالك ريمتغ نيبشيپ يرهايمتغ

 يبانيپشت يهاستميس
 )كل(نمره 

  001.0  013.4  313.0  229.0  917.0 معدل كل 

  001.0  253.4  330.0  115.0  489.0 مساليمعدل ن  

  003.0  057.3  244.0  124.0  379.0 معدل كل   يبعد شناخت

  006.0  335.1  241.0  053.0  071.0 مساليمعدل ن  

  046.0  023.2  222.0  077.0  157.0 معدل كل  يبعد عاطف

  575.0  563.0  097.0  216.0  122.0 مساليمعدل ن 

  402.0  842.0  231.0  190.0  160.0 معدل كل  يبعد سازمان

  041.0  080.2  246.0  097.0  201.0 مساليمعدل ن 
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 يبانيپشت يهاستميس
 )كل(نمره 

  039.0  085.2  170.0  050.0  104.0 يعاطف يسازگار

  031.0  177.2  177.0  022.0  049.0 ياجتماع يسازگار 

  918.0  103.0  050.0  177.0  018.0 يليتحص يسازگار 

  025.0  278.2  321.0  183.0  417.0 يليتحص يسازگار  يبعد شناخت

  774.0  289.0  072.0  194.0  056.0 يعاطف يسازگار يبعد عاطف

  842.0  200.0  134.0  134.0  027.0 ياجتماع يسازگار يبعد سازمان

  
داشت. لذا  انيدانشجو يليو عملكرد تحص يدانشگاه يدر سازگار ييباال تأثير رندهيادگياز  يبانيپشت يهاستميس
  .گردد تيتقو دانشكده در بعد نيگذار بر اتأثير يهاشود مؤلفهيم شنهاديپ

  رندهيادگياز  يبانيپشت يهاستميس ،يليتحص عملكرد ،يدانشگاه يسازگار :كليدي كلمات
  
  

 كيفي پژوهش يك پرستار دانشجويان ايحرفه خودكارآمدي در موثر عوامل 

  حيدري فاطمه عضدي، پرويز پور،جهان فائزه

  
 مقدمه

بخشد.  يرا ارتقا م ياحرفه تيگرددو احتمال موفقيم قائل شيخو ياست كه فرد برا يارزش يبه معنا يخودكارآمد
  .رديقرار گ ينيبال طيارتباطات او در مح تأثيرتحتتواند يم ياحرفه يخودكارامد

 بوشهر يپزشك علوم دانشگاه يپرستار چهارم سال انيدانشجو دگاهيد فيتوص پژوهش نيهدف از انجام ا : هدف
  است. ياحرفه يمدآكار خود در موثر عوامل از

 سال يپرستار يدانشجو 26 در هدفبرمبتني يريگ نمونه و هيپا هينظر روش از استفاده با يفيك مطالعه نيا: روش
 بوشهر يپزشك علوم دانشگاه يآموزش يمارستانهايمختلف ب يدر عرضه در بخشها يكارورز يهاشنيكه در روت آخر

 كسب از پس. ديگرد مدارانجام گروه مصاحبه جلسه 4 يبرگزار قيها از طرداده. ديگرد يآورجمع بودند مشغول
ساختار بين نيمه يهاگرفت. طول مدت مصاحبهها صورت مصاحبه آگاهانه رضايت برگه ليتكم و الزم يمجوزها
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 يريگنمونه گرفتند.شدند و سپس مورد رونويسي و تحليل قرار ميضبط مي هاكنندهدقيقه و با موافقت شركت 60-90
گرديد و براساس سه نوع ) استفاده2008ها از روش كوربين و اشتراوس (داده تحليل براي. افتيها ادامه داده اشباع تا

 و كدگذاري انتخابي صورت گرفت. كدگذاري باز ، كدگذاري محوري

 تياحساس استقالل در عمل و لزوم كسب صالح ،يفرد ني: روابط بشامل ياصل هيها سه درونماداده زياز آنال :جينتا
 در نقصان كه داشتند اذعان پژوهش نيكنندگان در امشاركت. بودند موثر عوامل نيمهمتر از كپارچهي يعمل و يعلم

پزشكان و نبود فرصت انجام  و يپرستار پرسنل ان،يمرب يسو از تيهمراه با احترام و حما ياارتباطات مثبت حرفه
گذار تأثيرمهم  مياز مفاه ينيعملكرد بال نيدر ح ينيو بال ينبودن مطالب تئوركپارچهي و جرهايمستقالنه همه پروس

 هستند.

گردد كه يم شنهاديدانستند .لذا پيخودرا در حدمطلوب نم ياحرفه يمدآكنندگان خودكارمشاركت تياكثر: بحث
نمودن ارائه دروس  كپارچهي ان،يبا دانشجو ياجهت بهبود ارتباطات حرفه يآموزش يهابرنامه نيتدو راستا نيا

طرح  نيا شنهاداتيطلبانه از پبرنامه فرصت ياستاندارد به جا يآموزشبرنامه  يو اجرا يپرستار يو عمل يتئور
 باشد.يم

  يفيك پژوهش ،يمدآخودكار ،يپرستار يدانشجو :يديكل كلمات
  
  

 شيراز پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشجويان توسط شيراز پزشكي دانشكده در راهنما اساتيد عملكرد ارزيابي

 صفاري زهرا كجوري، جواد عباسي، كريم پور،هادي احسان بذرافكن، ليال

  
 مقدمه

 به يابيدست مشكالت، بر غلبه در را انيدانشجو ل،يتحص دوره طول در راهنما ديتوسط اسات ييو راهنما مشاوره
 يپزشك دانشكده انيدانشجو نظرات يبررس مطالعه، ني. هدف از انمود خواهد ياري تيموفق كسب و يآموزش اهداف
  باشد.يم راهنما دياسات توسط مشاوره و ييراهنما با ارتباط در رازيش يپزشك علوم دانشگاه
 با ارتباط در رازيش يپزشك علوم دانشگاه يپزشك دانشكده انيدانشجو نظرات يبررس مطالعه، نيهدف از ا: هدف
  باشد.يم راهنما دياسات توسط مشاوره و ييراهنما
 ييكه روا ياپرسشنامه قيطر از رازيش يپزشك انيدانشجو از نفر 200 نظرات ،يمقطع -يفيتوص مطالعه نيدر ا :روش
 اسيمق اساس بر كه يسؤال 21 پرسشنامه ليتكم قيها از طرقرار گرفت. داده يبود، مورد بررسشده دييتا آن ييايو پا
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 SPSS يافزار آمارو با استفاده از نرم يآوربود، جمعشده يطراح) ازيامت نيشتري(ب 6 تا) ازيامت ني(كمتر 1 يادرجه 6
  شد.. يواكاو Pearsonو    T-Testيآمار يهاو آزمون
اتمام رســـانده  نامه را بهپايان 52,8اند.همچنين %زن بوده 53مرد و % 47كننده، %: از مجموع افراد شـــركتيافته ها

ــعيت اتمام پايان           در 47,2بودند و %  ــجويان ارتباط        حال گذراندن آن بودند.ميان جنس و وضـ نامه با نظرات دانشـ

 51,2).بيشتر دانشجويان اساتيد را از نظر بعد علمي خوب % t=0.596و  t=0.948ترتيب نداشت ( بهداري وجودمعني

كردند. ضريب همبستگي ميان بعد علمي و ارتباطي رابطه  ) ارزيابي 48,3%و از نظر بعد ارتباطي و مديريتي متوسط (

،  r=  818/0(رابطه مثبت و معني داري   )، ميان بعد علمي و مديريتي     r  ،000/0 p=  804/0(داريمثبت و معني 

000/0 p  835/0(داري رابطه مثبت و معني) و ميان بعد ارتباطي و مديريتي هم  =r  ،000/0 p دارد.) وجود  

 يدارند اما در بعد ارتباط قرار يخوب سطح در يعلم بعد در انيدانشجو نظر از رازيش يپزشك دانشكده دياسات: بحث 
كردن برطرف يمناسب برا يهاحلراه دنبال به بعد دو نيا در ديدارند كه با قرار يمتوسط سطح در يتيريو مد
  .ميباش قوت نقاط كردن تريها و قوضعف
   راهنما و مشاور د،ياسات يابيارزش دانشجو، ،يدانشگاه علوم پزشك :كليدي كلمات

  
  

  البرز پزشكي علوم دانشگاه دندانپزشكي باليني فراگيران شغلي استرس سطح ارزيابي

  شمسي پرنيان آرمنده، آرزو الهوتي، فاطمه  جهانگيري، مريم آراني،كيكاوسي ليال

  
 مقدمه

ي پراسترس آموزش يهاطيهاي دندانپزشكي نيز به تبع آن از محاي پراسترس است. دانشكدهدندانپزشكي حرفه 
 كه دانشجوياني. است يادگيري و تفكر قدرت موثر عملكرد در اختالل ايجاد استرس، امديترين پباشند. زيانبخشمي

و ناتوان در جبران  يتحصيل ينفس، ضعيف در كنترل فرآيندهابه، خود را فاقد اعتماددارند استرس از بااليي سطح
 ابنديهاي كلينيكي ميضعف

  .باشدمي آن بر موثر عوامل و دندانپزشكي دانشجويان شغلي استرس سطح ارزيابي هدف: هدف
 يپزشك علوم دانشگاه يدندانپزشك انينفر از دانشجو 48 بود cross sectional)( يليتحل -يفيتوص مطالعه نيا: روش
ها با استفاده از پرسشنامه داده. شدند انتخاب دسترس در يريگنمونه روشبا 1397 سال در البرز
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 60 مطالعه نيا در. شد ليتحل و هيتجز Excel 2016شد و توسط نرم افزار  يآورجمع  Osipowيشغلاسترس
 كيپرسشنامه شامل دو قسمت اطالعات دموگراف ني. ابود يبررس قابل پرسشنامه 48 تنها يول شد عيپرسشنامه توز

 مهارت، زانيم نقش (تناسب يتيكفايب كار)، طيمح تقاضاهاي به نسبت شخص تيبعد باركاري نقش (وضع و شش

 ها،تياولو از از فرد ينقش (آگاه يدوگانگ )،طيمح ازهايين با فرد يتجرب و يآموزش هاييژگيو و التيتحص

 ينقش و كاريوجدان نظر از فرد كه را يينقش (تضادها محدوده )،يابيارزش ارهاييمع و كار طيمح هايداشتچشم
 كار) طيمح در گرانيد رفاه و كارآيي نظر از فرد تيمسئول (احساس تيرود)، مسئوليم انتظار كار طيمح او در از كه

 بود. دارد) قرار آن معرض در فرد كه كار طيمح يكيزيف نامساعد طي(شرا يكيزيف طيمح و

آن  يياياست و پاشده گزارش مطلوب اريبس پرسشنامه نيا ييمحتوا يي) روا2005و همكاران ( انيفيپژوهش شر يط
 و محاسبه. /89 با برابر زين آن كرونباخ آلفاي بيضر و ديگرد محاسبه يبخش تيرضا سطح در ييبازآزما وهيبه ش

 .است شده گزارش

 تا متوسط يشغل استرس از انيداد دانشجويبود كه نشان م188,5مورد مطالعه  انيدانشجو يكل نمره نيانگيم :جينتا
 بود. 188,5و برابر  كسانيزنان و مردان  ياسترس شغل تيجمع نيا نيبرند. كه در بيم رنج يديشد

 يكار طيمح در اغلب انيدهد كه دانشجويكه نشان م باشدمي 3,15بعد اول  يبدست آمده برا نيانگيم 
 شوند.يم متحمل را ياديز فيوظا خود

 قرار يگاهيجا در اغلب انيدهد كه دانشجويباشد كه نشان ميم 3,46بعد دوم  يآمده برابدست نيانگيم 
 آن ندارند. يالزم را برا ياند كه آمادگگرفته

 دانند كه ينم اغلب انيدهد كه دانشجويكه نشان م باشدمي 3,29بعد سوم  يآمده برابدست نيانگيم
 شوند.يم يابيدارند و چگونه توسط آنها ارزش ييها چه انتظارهاآن از دياسات

 خود با مارانيب و دياسات برخورد نحوه و بخش در خود كار جهينت از اغلب انيدهد كه دانشجوينشان مباشد كه يم 
 دهدمي نشان كه باشدمي 3,46 دوم بعد براي آمدهبدست ميانگينبعد چهارم  يآمده برا بدست نيانگيم 3,10.نگرانند

   .ندارند آن براي را الزم آمادگي كه اندگرفته قرار جايگاهي در اغلب دانشجويان كه
 مسئول را خود اغلب انيدهد كه دانشجويباشد كه نشان ميم 2,87بعد پنجم  يآمده برا بدست نيانگيم 

   دانند.ينم گرانيد يكاها

 نيانگيم2,94 هستند. يراض "بايتقر خود يكار يكيزيف طيمح از اغلب انيدهد كه دانشجويباشد كه نشان ميم 
  بعد آخر يآمده برا بدست

شده و تالش در  ذكر عوامل تر قيدق يبررس البرز يدندانپزشك انيدانشجو نيب در استرس زانيبودن مبا توجه به باال 
 يتازگ به كه يانيدانشجو مشابه مطالعات و ما جينتا به توجه با. است نيمسئول توجه ازمندين عوامل نيا ليجهت تقل

 .دارند مقاطع گريد انيدانشجو به نسبت يشتريب ييدانشجو مشاوره و تيحما و توجه به ازياند نشده كينيكل وارد
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 :بحث

 بخش همان فيوظا با بخش هر يبرا ازيمدت زمان مورد ن يسازمتناسب 

 بخش در همكار پرستاران تعداد شيافزا 

 هابخش يبعض در دياسات تعداد شيافزا 

 كينيكل يالزم در پر يهاكسب مهارت 

 يعمل و يتئور دروس نيب شتريب يهماهنگ 

 بخش كي مختلف دياسات آموزشدر  يهماهنگ 

 دياسات توسط كارآمد سيروش تدر 

  يآموزمهارت و ليو انتخاب واحد متناسب با روند تحص يآموزشبرنامه 

  دندانپزشكي شغلي، استرس: كليدي كلمات
  
  

 پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان اجتماعي و فرهنگي علمي، نيازهاي بررسي

  روزبهان نسرين محقق، پگاه

  
 مقدمه

 يازهاين دارند كه يتيموقع و يليتحص خاص طيشرا ليدل به جامعه هر يايپو و جوان قشر عنوانبه انيدانشجو
 ينديفرآ يازسنجين. رنديگ قرار مدنظر ديبا يدانشگاه يها يزيدارند كه در برنامه ر ياژهيو ياجتماع و يفرهنگ
 بر برنامه يابيارز و محتوا اهداف، تا رديپذ انجام ديبا ياجتماع اي يفرهنگ ،يعلم يزيربرنامه هر يابتدا در كه است
 انيدانشجو ياجتماع و يفرهنگ يعلم يازهاين ييشناسا هدف با پژوهش نيباشد. اشده ييشناسا يازهاين اساس

 .شدانجام اراك يپزشك علوم دانشگاه

 اراك يپزشك علوم دانشگاه انيدانشجو ياجتماع يفرهنگ ،يعلم يازهاين ييشناسا :هدف

 يهاها و معاونتحوزه در مرتبط افراد و صاحبنظران ابتدا پژوهش نيا در. است يفيپژوهش حاضر از نوع ك :روش
 در آنها شنهاداتيپ و نظرات ،يمكاتبات ادار يشدند و سپس به صورت هدفمند، ط ييمختلف دانشگاه شناسا

 و دختر انيدانشجو از يتعداد نيهمچن. شد يآور جمع انيدانشجو ياجتماع و يفرهنگ ،يعلم يازهاين خصوص
 نظرات افتهيساختارمين مصاحبه وهيش به و شدند انتخاب دسترس در يريگنمونه وهيمختلف به ش يهارشته در پسر
 اشباع به دنيرس تا مصاحبه نديفرآ. شد ثبت انيدانشجو ياجتماع و يفرهنگ يازهاين خصوص در آنها شنهاداتيپ و
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 انيدانشجو ياجتماع و يفرهنگ يازهايدر حوزه ن ياصل يهاانجام و تم ها پاسخ يبنددسته سپس. شدانجام نظرات
 .شدند ييشناسا

دانشگاه، واحدها و افراد  يپاسخگو آموزشبا اعضا كارگروه  ياجلسه يط ابتدا ،يفيك پژوهش نيدر ا :جينتا
 و ييدانشجو يفرهنگ معاونت ،يبا مسئول نهاد رهبر يامكاتبه يط. شدند ييشناسا دانشگاه ربطيصاحبنظر و ذ

 مصاحبه نيشد. همچن يآورها نظرات آنها جمعدانشكده مشاوره دياسات مسئول نيهمچن و دانشگاه ياجتماع معاونت
از تعداد شد. انجام انيدانشجو ياجتماع و يفرهنگ ،يعلم يازهايمختلف در خصوص ن يهادانشكده انيدانشجو با

 تيشد. در نها يبندتم و انجام باز مهيمصاحبه ن يمختلف حوزه علوم پزشك يهادختر و پسر در رشته يدانشجو 20
 يازهاين و يآموزمهارت و يآموزش يازهاين ،زاتيتجه و رساختيز يازهاين يكل طهيح 3ر شده دييشناسا يازهاين

 يزندگ يهامهارت آموزشتوان به يم يآموزمهارت و يآموزش يازهاين شد. از جمله يبنددسته يو ورزش يحيتفر
 اشاره كرد. در حوزه ياو پوشش حرفه ياحرفه احكام ،يارسانه سواد ،ياحرفه اخالق ،يارتباط يهاو مهارت

 يهاجشنواره دهيبرگز يهالميف اكران ،يمذهب و يحيتفر ياردوها يتوان به برگزاريم يورزش و يحيتفر يازهاين
ها و استخرها زبان، ورزشگاه يهاگاهآموزش با قرارداد عقد دروس، با متناسب يعلم يدهايدر دانشگاه، بازد يكشور

 رساختيز شطرنج و... نام برد. در حوزه يهادر رشته يكردن مسابقات ورزش اضافه و انيدانشجو به فيجهت تخف

ها و كارگاه يبرگزار جهت آن تينمازخانه و استفاده از ظرف زيتجه دانشگاه، كتابخانه به انهيشدن را توان اضافهيم
 محوطه در نفر 700 تيظرف با تئاتريآمف سالن و يورزش سالن و فوتبال چمن نيزم احداث ،يمذهب يهابرنامه

  .كرد اشاره دانشگاه اعظم امبريپ مجموعه
و يادگيري نيازمند بسترهاي مناسبي مانند تغذيه، رفاه و آسايش و همچنين بستر فرهنگي توانمند در  آموزش :بحث

 با است، متعدد يازهاين يو دارا يچند بعد يباشد. از آنجا كه انسان موجودراستاي پرورش دانشجويان متعهد مي
 يازهايبا رفع ن يقابل توجه يهمراه ان،يدانشجو يليتحص تيو موفق زشيرسد انگيم نظر به پژوهش جينتا به توجه
 عنوانبه زاتيتجه و رساختيز يازهاين رفع. دارد ازيمختلف مورد ن يهادر حوزه يآموزمهارت و يورزش ،يحيتفر
 منابع تيريدر حوزه مد ياژهيو توجه به ازين انيدانشجو يورزش يحيتفر و يآموزش يازهاين يبرخ يبرا ازين شيپ

 .دارد دانشگاه

  اراك يپزشك علوم دانشگاه ان،يدانشجو ،ياجتماع يفرهنگ ،يعلم يازهاين از،ين :كليدي كلمات
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  عملكرد تا انتظارات از بوشهر، پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان ديدگاه از راهنما اساتيد نقش 

  فردخواهيزدان حميدرضا كش،زحمت ثريا كشميري، سعيد ميرزايي، كامران

  
 مقدمه

 به دارمشكل دانشجويان دانشجويان، ارجاع درسي و تحصيلي هاينارسايي جبران و تحصيليمشكالت شناسايي 

 براي مهم عامل يك و مشاور دياسات اصلي وظايف جمله از مشكل حل مختلف در مراحل همكاري و مشاوره مراكز

 كاهش و پيشرفت افزايش ي،آموزش نظام بيشتر كارآمدي و آنها، بازدهي حرفه صالحيت دانشجويان و آموزش ارتقاي

 فقدان تخصص ي،آموزش گرفتاري دليل به ايران يهادانشگاه راهنما در استاد باشد. نظاميم انيدانشجو تحصيلي افت

 بار به درخشاني نتايج د،ياسات ياز سو يكافوعدم اختصاص وقت دانشجويان مشكالت رفع به گيعالقهبي الزم،

  نياورده است.
 ينحو و مشاور دياسات فيوظا از بوشهر يپزشك علوم دانشگاه انيدانشجو دگاهيد يابيارز هدف با مطالعه نيا: هدف
  شدانجامنان آ يامشاوره يهاتيفعال ارائه

 با بوشهر يپزشك علوم دانشگاه 1397 سال در ليتحص به شاغل انيدانشجو دگاهيد ،يمقطع مطالعه كيدر : روش
 منطبق راهنما دياسات فيشرح وظا يت پرسشنامه بر مبناسؤاالشد.  يآورجمع فايخود ا ياپرسشنامه از استفاده

قرار گرفت. سئواالت مشتمل بر دو بخش  دييآن مورد تا ييايو پا ييو روا ينامه وزارت بهداشت طراحنيبرآئ
مشاور خود و  دياسات يآن از سو تيرعا زانيراهنما و م دياسات فيدرخصوص شرح وظا انيانتظارات دانشجو

 بود.  ريو خ يت بسته با پاسخ بلسؤاالبصورت 

گانه 11 فيانتخاب شدند. پاسخ موافق به شرح وظا ياطبقه يتصادف بصورت دانشجو 398 مطالعه نيدر ا :جينتا
دانشجو با  ييشناآ طهيعبارت بودند از: در ح بيبه ترت طهياستاد مشاور در هر ح يآن از سو تياستاد راهنما و رعا
 يليتحص تيو شناخت وضع يابي)، ارزP= 002/0% ، 0/56% و 6/93( يانضباط و يپژوهش ،يآموزشمقررات و ضوابط 

 ليدانشجو در حال تحص يليتحص شرفتيپ يريگينقد و پ ،يابي)، ارزP >/001،  3/24% و 4/87دانشجو در گذشته ( 
% 7/87آن (  يمنطق ييبالقوه دانشجو و كمك به شكوفا يهاييتوانا شناخت استعدادها و )،P >/001،  3/26% و 1/99(

= 009/0% ، 3/55% و 7/99( ليتحص ادامه و شغل نهيالزم به دانشجو در زم يهايي)، ارائه راهنماP >/001% ، 4/21و 
p001/0% ، 2/31% و 6/93( التيپس از اتمام تحص يشغل ياهتيمسئول رشيپذ يدانشجو برا يساز) ، آماده =P  ، (

) ، P= 001/0% ، 7/34% و 8/99( آن رفع جهت در ييراهنما و كمك و دانشجو يليتحص افت علل يريگينقد و پ
 يي)، راهنماP=009/0% ،  7/55% و 7/88اعالم شده ( يهاخارج از برنامه يامشاوره يهابرنامه يامكان اجرا يسازفراهم

 و يخانوادگ ،يطيمح يها)، توجه به استرسP=022/0%، 3/55% و7/87( يآموزشريغ مشكالت نهيدانشجو در زم
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) P=031/0% ، 4/55% و 6/86( مشكالت بروز از يريشگيپ يبرا مشاوره مراكز به ارجاع ، ازين صورت در و يليتحص
 ).P=018/0% ، 4/48% و 1/99( دانشجو يليتحص تيمستمر وضع يو بررس

 جايگاه و راهنما استاد وظايف با مشاوره درامر ريدرگ دياسات رسدمي نظربه  آمده بدست نتايج به توجه با :بحث

خدمات  ارائه بهبود به منظور كنند. لذانمي خوبي عمل هب خود وظايف به اساتيد يا و ندارند را الزم مشاوره، آشنايي
 مسئوليت اين و شود توجه دارد آموزش به نياز كه موضوعي علمي عنوانبه مشاوره به است الزم راهنمايي، و مشاوره

  كرده باشند. كسب را الزم علمي هايصالحيت كه شود محول به كساني
  تحصيلي مشاوره عملكرد، راهنما، استاد وظايف ديدگاه، :كليدي كلمات

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كيفي مطالعه يك: تهران پزشكي علوم دانشگاه در پزشكي تخصصي دستياران در آن داليل و استرس كشف

  خاكبازان زهره فتي، الدن راد،ملكان الهه نيا،احمدي فاطمه

  
 مقدمه

آورد، همزمان با آن، از او انتظار يبدست م يتخصص يهامهارت كه حال نيدر ع ارياست كه دست يادوره ياريدست 
 رنده،يادگي هم و است اددهندهي هم اريدست اش،روزمره يزندگ در. باشد ديبا زين مراقبت خدمات دهندهارائه كه روديم
 عنوانبه را ياريدست و يليتكم التيتحص مرحله به گذر مطالعات. مارانيدهنده مراقبت از بو ارائه ياحرفه كي

 نديفرآ كي و معمول يپزشك انياند. استرس در دانشجوكرده فيتوص يپزشك تيترب درخالل دوره نيترپراسترس
در دانشگاه علوم  يپزشك يتخصص ارانيآن در دست ليمطالعه با هدف كشف استرس و دال نيلذا ا .استشده فيتعر

 است.هشدانجامتهران  يپزشك

  		تهران يپزشك علوم دانشگاه در يپزشك يتخصص ارانيدست در آن ليكشف استرس و دال هدف:
 مصاحبه از استفاده با هاداده كشف و درك هدف با يقرارداد محتوي ليوتحل يفيك روشبه مطالعه نيا: روش
 يهامارستانيدر ب ساله40تا26ياز هر دو جنس با دامنه سن يپزشك يتخصص ارانيبا دست افتهيساختارمهين يانفراد

 محب مارستانيب ،يعتيشر مارستانيب نا،يس مارستانيب ،ينيخم امام مارستانيتهران (ب يوابسته به دانشگاه علوم پزشك
به  اريدست14تعداد  ها باشد. مصاحبه يآورجمع دارند، اريدست تيدرترب يمهم تيمسول كه) كودكان يطب مركز اس،ي

 17اي ابهامات تا پاره رفع و شتريب اتيآوردن اطالعات و جزئبدست يبرا زين گريو سه مصاحبه د دياشباع رس
 ش،ي(سالن هما مارستانيب داخل در مصاحبه مكان انتخاب و يقبل وقت نييتع با هامصاحبه. افتيمصاحبه ادامه 

 و مستمر بطور هاداده ليتحل و هي. تجزگرفت صورت ارانيدست ليتما و نظر با..) و شاپ يكاف رستوران، ون،يپاو



 

55 

با استفاده از نرم   و قراردادي محتواي ليتحل و هيتجز كرديرو با ياسهيمقا صورت به و هاداده آوريجمع با همزمان
 .شدانجام MAXQDA10افزار 

 ،يفرد انيم يرابطه يزاهااسترس ، حرفه ژهيو يزاهااسترس شامل مطالعه نيا ياصل طبقات ها،افتهيبر اساس  :جينتا
 ،يتخصص دانش كمبود حرفه، تيماه استرس رطبقاتيز و يطيمح - طيشرا يزاهااسترس و يشخص يزاهااسترس
و زبان،  يفرهنگ يهاتفاوت موثر، ارتباط يبرقرار در يناتوان حرفه، در مرد يتيجنس غلبه ،يپزشك يخطا وقوع

 يتيحما ستميس اد،يچندگانه)، حجم كار ز يهاتي(هو چندگانه يهاتيمسول ،يتخصص رشته با اتيتعارض روح
 . ديآن مشخص گرد راتييو تغ ياريدست يهاناكارآمد، برنامه

 يريشگيروزمره آنان، پ يو زندگ ارانيبر دست يمنف تأثيرآنها از  تيريزا و مداسترس يفاكتورها ييشناسا :بحث
 متخصص پزشكان تيترب يو مقابله با استرس در راستا ياريدست آموزش يهاپژوهش حاضر در برنامه حي. نتاكنديم

 .رديدهندگان قرار گآموزشربط و يذ رانيمد توجه مورد

  كيفي مطالعه پزشكي، دستياران استرس،: كليدي كلمات
  

  درخشان استعداد دانشجويان ديدگاه از تحصيلي موانع

  نياغالم زينب سلطاني، محبوبه اندي، سيدي سيدجليل
  

 مقدمه

 هايبرنامه بايستي آنها، هايتوانمندي شكوفايي براي كه هستند ارزشمندي هايسرمايه درخشان، استعداد دانشجويان 
 جهت در اقدام سپس و دانشجويان تحصيلي موانع شناسايي. گيرد انجام ايگسترده هايحمايت و يآموزش خاص
 و پزشكي خدمات ارايه و ماهر افراد تربيت نهايت در و يآموزش اهداف به دستيابي بهبود موجب آن اصالح و رفع

 درخشان استعداد دانشجويان ديدگاه از تحصيلي موانع تعيين هدف با حاضر مطالعه لذا. گرددمي باال كيفيت با مراقبتي
 .گرديد انجام 96-97 تحصيلي سال در بابل پزشكي علوم دانشگاه

 .استبوده آينده شغلي و رواني خانوادگي، -فردي اجتماعي، پژوهشي، ي،آموزش مشكالت تعيين مطالعه هدف: هدف

 كليه مطالعه، اين در پژوهش جامعه. شدانجام تحليلي -توصيفي روش به و مقطعي نوع از حاضر مطالعه :روش
 از گيرينمونه روش به كه بودند 96-97 تحصيلي سال در بابل پزشكي علوم دانشگاه درخشان استعداد دانشجويان

 پرسشنامه اول بخش كه بود ايساخته محقق پرسشنامه ها،داده آوريجمع روش. شدند مطالعه وارد سرشماري نوع
 تحصيلي موانع. بود يآموزش و خانوادگي فردي، عوامل زمينه در سؤال 32 دوم بخش و دموگرافيكي اطالعات شامل

 .گرفتند قرار آناليز مورد مختلف ابعاد در مطالعه اين در
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 در و كمتر داريمعني بطور اجتماعي و شغلي پژوهشي، ي،آموزش هايحيطه در مشكالت كه دادند نشان نتايج :نتايج
 اجتماعي، حيطه در فقط. بودند) 50( متوسط حد از بيشتر داريمعني بطور رواني و خانوادگي -فردي هايحيطه
 معدل در داريمعني اختالف) P= 04,0(است بوده بيشتر داريمعني بطور دانشجو دختران در مشكالت ميانگين اندازه

 مشكل، حل راهكارهاي حيطه در تنها كه بودند آن بيانگر هايافته. نشد ديده تاهل وضعيت و دانشكده تحصيلي،
 )P= 01,0. (است بوده بيشتر داريمعني بطور نداشتند، شغلي هيچگونه كه دانشجوياني در ميانگين اندازه

 متوليان دانشجويان، خانوادگي و رواني مشكالت كاهش براي كه رسذمي نظر به حاضر مطالعه نتايج به توجه با: بحث
 مربوطه هايحمايت و معنوي -مادي الزم تسهيالت ارائه با است بهتر دانشگاه فرهنگي -دانشجويي معاونت حوزه

 فراهم خاص دانشجويان اين استعدادهاي شكوفايي موجبات روانشناختي، هايمشاوره پيگيري و انجام جمله از
  .آورند
  تحصيل درخشان، استعداد دانشجو، :كليدي كلمات

  
 

 هوشمند كردهزينه برمبتني و منابع مصرف مديريت راستاي در يآموزش ارزشيابي و اجر طراحي،

 سيد نبوتي، احسان پور،فرزندي مهرداد اصغرزاده، علياكبر ميرحسيني، فخرالسادات ، فخاريان اسماعيل ميداني، زهرا

  راحتي مقداد چنگيز، طاهره كوچكي، ابراهيم حسيني، احمد
 

 مقدمه

 يمات بر رواقدا نيا از يناش نهيهز و يشگاهيآزما يهاتست مصرف زانيدهد بازخورد مينشان م يهايبررس 
 موثر عوامل از يكيبه پزشكان را  يانهياطالعات هز ارائه زيمطالعات ن ريدارد. سا تأثيرها رنتتيا و ارانيمصرف دست

شامل نصب  يمداخالت ياي با اجرادر مطالعه و گتينگ كننديم ذكر يشگاهيآزما يهاتست مصرف زانيم كاهش بر
 يهاتست مصرف توانست يشگاهيهاي آزمااي تستهزينه يهاي حاوپمفلت عيها و توزتست نهيپوستر هز

 يپزشكان نقش موثر يسازدهد آگاهيم نشان مختلف شواهد يبررس لذا. دهد كاهش درصد 13 تا را يشگاهيآزما
مراقبت  يهانهيكاهش هز و (Utilization Management//UR: Utilization Review) عمناب مصرف تيريمد در
 Cost awareness/ Cost) هوشمند كردنهيبا هز يزشكپ يآموزش يبه سو يپزشك آموزشكند و يم فاءيا

Consciousness)  يپزشكان تيترب يبرا يآموزش مداخالت يابيارزش و اجرا ،ي). لذا طراح5( است رييدر حال تغ 
  .بود خواهد ريناپذاجتناب يامر هوشمند كرد نهيهز برمبتني يپزشك آموزش و منابع مصرف تيريتفكر مد با
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 و ييشناسا يكرد هوشمند برانهيهز برمبتني يپزشكآموزشو  منابع مصرف تيريمد يراهبرد تهيكم ليتشك :هدف 
 مداخالت اجراي جهت كرد هوشمندنهيهز برمبتني يپزشكآموزش و منابع مصرف تيريمد ابعاد از يكي نييتع

  .هدفمند

 يالتيمطالعات و ساختار تشك يسازمانده بخش اول: :شدانجامو در سه بخش  يكاربرد وهيش به مطالعه نيا :روش
 تيري(مد مشكل دامنه نييبخش دوم: تع مرتبط در دانشگاه اختصاص داشت. يهاتيفعال راهبرد يبرا تهيكم ليتشك و

 چند يريگميتصم روش از بهبود كرديرو از مرحله نيدر ا :هوشمند كردنهيهز برمبتني يپزشك آموزش و مصرف
 شامل مشكل ابعاد و طهيح كه بيترت نيشد. به ااستفاده (Multiple Attribute Decision-Making (MADM)) ارهيمع

با  ياجلسه در موارد ريو سا يخون يهافرآورده و خون ،يربرداريتصو و يولوژيراد ،يشگاهيآزما يهاتست تخت،
 يزوج ساتيمقا يهانظرات از پرسشنامه يآورجمع يبرا گرفت قرار يبررس و بحث مورد يتخصص تهيحضور كم

 توسط دوم گام در كه ابعاد از يكي يبرا مرحله نيدر ا: مسو بخش شد عيتوز تهيكم خبرگان نيب در كه شداستفاده
متشكل  كارگروه نيا. شد ليتشك يتخصص ميت و كارگروه كي شد نييتع تهيكم توسط ارهيمع چند يريگميتصم روش

مشكالت  يبندتياولو و ييشناسا فهيوظ كارگروه نيا. بودند مربوطه حوزه نيمتخصص و يراهبرد تهيكم ياز اعضا
) شگاهيبخش آزما "(مثال حوزه آن در يآموزش مداخله ياجرا سپس و ارانيها و دستترننيا نيمصرف خدمات در ب

 و ارانيها و دستنترنيا نيب در خدمات مصرف تيوضع ييشناسا يبرا مرحله نيرا بر عهده خواهند داشت. در ا
 ليو تحل يگذارتياولو دوم مرحله روش همان به كه شدتدوين يقاتيتحق يهاطرح نيعناو مداخالت، ياجرا سپس
 .شدند

 برمبتني يپزشك آموزش و مصرف تيريمد ابعاد يبندتياولو خصوص در خبرگان نظرات ليو تحل يبعد از بررس
 نيب از. شد انتخاب تياولو نيتر ياصل عنوانبه 0,415 يقطع ازيامت با يشگاهيآزما خدمات ، هوشمند كرد نهيهز

 يبررس يهاطرح هوشمند، كرد نهيهز برمبتني يپزشك آموزش و مصرف تيريمد يراستا در يشنهاديپ يهاطرح
 0/375با وزن  ارانيها و دستنترنيا نيب در يآگاه جاديا جهت يشگاهيآزما خدمات نهيهز كسورات، درآمدها، زانيم

ها تياولو نيعنوان مهمتربه  0/279با وزن ارانيدست و ها نترنيا نيب در يشگاهيمصرف خدمات آزما يالگو ييوشناسا
 .انتخاب شدند

 ارانيها و دستنترنيا نيب در يآگاه جاديا و يشگاهيآزما يهاتست مصرف تيريمد داد نشان مطالعه نيا جينتا :بحث
 برمبتني يپزشك آموزش يدر راستا ياصل يهاتياولو نياز مهمتر يهاتست مصرف از يناش كسورات و نهيهز از
 بحث به ديبايم مراقبت نديفرآ رهبران عنوانبه كشور ندهيشود. در واقع پزشكان آيم محسوب هوشمند كرد نهيهز

 حيصح استفاده بر استاندارد، مراقبت ارائه و مراقبت تيفيعالوه بر حفظ ك تا باشند آشنا منابع مصرف و درمان اقتصاد
 مراقبت اهتمام ورزند.  يهانهيهز كنترل و منابع از يمنطق و

  هوشمند كردهزينه منابع، مصرف مديريت ،آموزش اجرا، طراحي، :كليدي كلمات
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 پزشكي هايفوريت كارداني دانشجويان پذيرش معيارهاي طراحي

  زآباديمقدم سكينه ارجيني، زهرا رستاك، شهرام ها،ضيائي معصومه شهرستانكي،اكبري يوسف

  
 مقدمه

 .ستا ارتوـسا يـعلم تهيأ و امحتو ،نشجودا صليا عنصر سه پايه بر شيزموآ سيستم ،عالي زشموآ كزامر در 
 نهما به الذ. شد خواهد زشوـمآ دـينآفر در يجد تمشكال وزبر موجب ،مينهز سه ينا در كاستي و ضعف هرگونه

 نجشـس رـما ،تـسا تـهميا با علميتأـهي ياـعضا زينشـگ هـب بتـنس يتـحساس و دروس ايوـمحت كه ازهندا
 مختلف هايگروه بين در. باشدمي عالي زشموآ هـتوج روـخ در و مـمه توعاـموض از زـني جوـنشدا شذيرـپ و

 اوليه پاسخ بايستي كه هستند اجتماع داخل مرجع و منبع تنها پزشكي، هايفوريت كاردانان و كارشناسان درماني
 داراي كرد بينيپيش آنهارا موفقيت بتوان كه دانشجوياني پذيرش لذا. شود انجام با آنان طريق از بحران يك به پزشكي
 .باشدمي اهميت

 .شدانجام پزشكي هايفوريت كارداني دانشجويان پذيرش معيارهاي طراحي هدف با مطالعه اين :هدف

 بر تاكيد با متون مرور از شده استخراج شواهد از استفاده با ابتدا.  بود كيفي مطالعات نوع از پژوهش اين: روش
 مشاوره با پزشكي هايفوريت هايتكنسين وظايف و هانقش و پزشكي هايفوريت كارداني مقطع دانشجويان پذيرش
 فوريت هايپايگاه مسئولين از نفر 3 ، دانشكده  EDO مسئول دانشگاه، آموزش مدير دانشكده، يآموزش معاون

 متخصص نفر3 و بدنيتربيت خبره كارشناس نفر2 پزشكي، فوريتهاي گروه علميهيأت اعضاي از نفر3 پزشكي،
 عمومي، هايصالحيت( حيطه4 در پزشكي هايفوريت كارداني مقطع دانشجو پذيرش معيار27 نويسپيش روانشناسي

 با روانشناختي وضعيت حيطه ارزيابي براي. شد طراحي)جسماني آمادگي و روانشناختي وضعيت جسماني، سالمت
 گيرينمونه اساس بر دلفي روش از استفاده با سپس. شداستفاده Catell كتل تست از روانشناسي متخصصان نظر

 اعضاي از نفر 20 براي پزشكي هايفوريت كارداني مقطع دانشجو پذيرش معيارهاي نويس پيش هدف برمبتني
 سمنان، قزوين، تهران، پزشكي فوريت هايپايگاه مسئولين و اورژانس طب پزشكي، هايفوريت گروه علميهيأت
 صورت به پژوهش در مشاركت به حاضر و بوده دسترس در داشته، كار سابقه سال 2 حداقل كه گيالن و البرز يزد،

 به توجه با كيفي هايداده محتوي آناليز بعد. گرديد ارسال فيزيكي يا الكترونيكپست از استفاده با بودند، داوطلبانه
 شـاخص از محتوا، اعتبار گيرياندازه جهت .شد ارسال دوباره و شد اعمال تغييرات شده، ارايه بازخوردهاي و نظرات
 تناسب ميزان مورد در تا شد خواسته كارشناسان ازCVR  تعيين جهت. شداستفاده باسـل و والـتس محتـواي اعتبـار

 »نيست ضروري ولي است مفيد گويه« ،»است ضروري گويه« ليكرت بخشي سه طيف اساس بر ها معيار از يك هر
 از كمتر ها آن براي شده محاسبه CVR مقدار كه معيارهايي الوشه جدول طبق. دهند نظر »ندارد ضرورتي گويه« و

 اندازه قابل« و »بودن واضح« ،»بودن مربوط« تا شد خواسته متخصصان از CVI جهت. شدند حذف بود، 0/42
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 باالي قسمت اين در قبول قابل نمره. كنند مشخص قسمتي 4 ليكرتي طيف يك اساس بر را گويه هر »بودنگيري
 .گرديد استفاده) كرونباخ آلفاي ضريب( دروني همساني روش از ابزار پايايي تعيين جهت مطالعه اين در. بود 0/79
 سپس )پراكندگي شاخصهاي مركزي، هايشاخص. (شداستفاده 16 ويرايش SPSS از كمي هايداده آناليز جهت

 كرونباخ آلفاي ضريب با( بود شده ارزيابي آن پايايي و روايي كه ساخته محقق پرسشنامه توسط داوطلبان رضايتمندي
 .گرديد مشخص 5 تا 1 گذارينمره با ليكرت ايدرجه5 مقياس با سؤال 9 بر مشتمل و) 0/89

 هايصالحيت حيطه چهار در 9/0 كرونباخ آلفاي ضريب با معيار 24 شدهپيشنهاد معيار 27 از مطالعه اين در: نتايج
 نمره ميانگين .شد طراحي) 5( جسماني آمادگي و) 5(  روانشناختي وضعيت ،)7( جسماني سالمت ،)7(عمومي

 .بود 4/46 ± 0/6داوطلبان از نفر 28 رضايتمندي

 يپزشك يهاتيفور يمقطع كاردان دانشجويان رشيپذ يارهايمع  CVRو CVI -1جدول
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 قابل مربوط، متناسب، پزشكي، هايفوريت كارداني دانشجويان پذيرش شدهطراحي معيار 24خبرگان نظر از
 .بود زياد بسيار دانشجو پذيرش نحوه از داوطلبان رضايتمندي. بود واضح و گيرياندازه

  پزشكي هايفوريت كارداني پذيرش، معيار،: كليدي كلمات
  
  

 ايران پزشكي علوم يهادانشگاه در يآموزش پژوهيدانش مفهوم گرهايتسهيل و موانع تعيين

   رضائي، عليرضا رضائي، رضا پيروي، حميد خدام، حميرا مهرداد، ندا بيگدلي، شعله ميرحسيني، فخرالسادات
  احمدي الهفضل

  
 مقدمه

 مجامع خاص توجه مورد راني) در جهان و حدود ده سال در ا1989سال (از  يس حدود سيتدر يپژوهدانش
شده و  اضافه مفهوم نيا به يريادگي يعني س،يهدف تدر 2000قبل از  يها. از حدود سالاستقرارگرفته يدانشگاه

آن  يتوجه و اجرا امديبه پ ي. مطالعات گوناگونشوديم خطاب يآموزش اي يريادگي -ياددهي يپژوهبا عنوان دانش
 رامونيپ ياديز حاتيتوض نياز متون است. همچن ياريمورد اشاره بس زيمفهوم ن نيا يدگيچيپ هب توجهاند. پرداخته
به  هادانشگاهو  يآموزشآن در موسسات  ياجرا يبرا يستيبا يبستر وجود دارد. بعبارت ايآن به كانتكست  يوابستگ

، باورها، منابع هاشات، ارزتأكيدها، دستورالعمل ن،يچون فرهنگ، آداب، قوان يو بستر آنجا توجه نمود و مسائل نهيزم
 و ييشناسا گرهاليتسه يستيبا موارد نيا به توجه يبرا. رديقرارگ توجه مورد موجود بافت با مرتبط موارد گريو د
تر ساده را نديفرآ كي اي اقدام كي كه يكس اي يزيعبارت است از چگر ليگردد. تسهشده تا امكان اجرا فراهم نيتام
 يهادانشگاه بستر برمبتني موانع و گرهاليتسه نييتع ي. برادينمايم آسانتر را امدهايپ به يابيدست به كمك اي كنديم

 صورت1396 سال در  مفهوم، نيا يشده برا يها و مقدمات معرفيژگيو هيپا بر مطالعه نيا ران،يا يپزشك علوم
 گرفت.

  يآموزش پژوهيدانش مفهوم گرهايتسهيل و موانع تعيين: هدف
 يپژوهدانش مفهوم رطبقاتيز و طبقات از استفاده با و دارجهت يمحتوا ليتحل كرديرو با ،يفيمطالعه ك: روش
 هشدانجام 2011 اوانت و واكر مفهوم ليتحل روش به كه 1397 همكاران و ينيرحسيم فيتعر از برگرفته يآموزش

 از پس. شدانجام يپزشك علوم يهادانشگاه بستر از يديكل نيمطلع با افتهيساختارمهيگرفت. مصاحبه نبود، صورت
 و گرهاليتسه ل،يتقل نديآفر يشده قرارگرفتند. پس از ط مشخص قبل از طبقات در كدها ،يسازآماده نديفرآ انجام
 .ديال گردارس طبقات ليذ در يفرع و ياصل موانع
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 هم يموارد البته و مفهوم مقدمات بر ناظر اغلب گرها،ليتسه. شد ييشناسا يمورد فرع 19و  يگر اصلليتسه :جينتا
 تيمقبول"مفهوم در هم ادغام شده و با عنوان  يهايژگيمرتبط با و يگرهاليها بودند. تسهيژگيو يكنندهتيتقو

 بودن، مندروش و بودن يطراح برمبتني ،ياخالق الزامات تيعنوان نمونه، رعاشد. به يگذارنام "پياسكالرش
 ياصل يگرهاليتسه يبرخ. است رانيا يعلوم پزشك يهادانشگاهمفهوم در  يهايژگيو كنندهتيهدا يگرهاليتسه
 /عالقه موثر، بازخورد ،يآموزش يرهبر و تيريمد ،يسازمان فرهنگ مشاركت، و تعامل س،يتدر تيفيك شامل گريد

 .قرارگرفتند آنها ليذ در يفرع يگرهاليتسه كه بود تفكر و يآگاه نگرش، /زهيانگ

شدن  يتوان به كاربرديم بود، يآموزش يپژوهدانش وموانع گرهاليتسه ييشناسا كه مطالعه نيا جيبنابر نتا: جينتا
 انيدار قادر است اتصال مجهت يمحتوا ليتحل ،يفيك يمحتوا ليتحل يكردهايرو انيم از. نمود كمك مفهوم نيا

) در مطالعه 13گردد. ( طيشرا ييو شناسا نهيو منجر به درك كامل از زم ديرا فراهم نما نهيبا زم هيپا قاتيدانش و تحق
 نييو مقدمات مرتبط، با تع هايژگيو وقوع طيشرا و ديآ فراهم نهيزم بستر شناخت تا كرد كمك روش نيا زيحاضر ن

 .دي، فراهم آهادانشگاهو موانع در بستر  گرهاليتسه

  زمينه محتوا، تحليل يادگيري، ياددهي، مانع، گر،تسهيل ي،آموزش اسكالرشيپ پژوهي،دانش :كليدي كلمات
  
  

  كيفيمطالعه يك: پزشكي علوم آموزش نوآوري و تحول برنامه اساس بر علميتأهي اعضاء بالندگي الگوي تدوين 

 سميه طوري، زهرارضاپور سلطاني، محبوبه يزداني، شهرام امري، پرويز شيرواني، نياعالم زينب اميري،قائمي مريم

  ثاقبي روشنك جهاني، عليمحمد پور،يحيي يوسف اوالدي،

  
 مقدمه

 هايبخش و نهادها ديگر در وسيعي بسيار تأثير كه است اهميتي حائز و مهم بخش يعالي در حوزه پزشك آموزش 

به  زياز هر چ شيب زين يعال آموزشو مراكز  هادانشگاه تيفيجامعه دارد، ك سياسي و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي،
از آنجا كه به عالوه  يعلوم پزشك يهادانشگاه دياسات نيب نيدارد، در ا يآنها بستگ علميهيأت ياعضا ييايپو

در ارتقاء  يو مهم ينقش اساس زيپزشك ن كي عنوانبه نده،يآ راپزشكانيو تعلم پزشكان و پ ميو تعل ياستاد تيمسئول
 آن در شده نييبا توجه به اهداف تب يدر علوم پزشك يتحول و نوآور يهاسطح سالمت جامعه، برعهده دارند. بسته

 .ندينما فايرا ا يينقش بسزا علميهيأت ياعضا يكامل در ارتقاء سطح توانمند يتوانند در صورت اجرايم
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 يعلوم پزشك يهادانشگاه يعلمتأيه ياعضا ياز بالندگ ياكتشاف ييالگو نيپژوهش حاضر با هدف تدو :هدف
در  يعلوم پزشك آموزشدر  يتحول و نوآور يهابسته براساس) ينيسرزم شيآما كيشمال كشور (كالن منطقه 

  .شدانجام 1396سال 

 يهاداده اد،يبن داده هينظر برمبتني پژوهش كرديرو و يبيترك ياكتشاف قيتحق ازروش استفاده با پژوهش نيدر ا :روش
 يعال آموزش حوزه در صاحبنظر اي و تيمسئول يدارا يعلمتأيه ينفر از اعضا 22مصاحبه با  قيمربوطه از طر

 كارگروه ياعضا اي و نيداشتند و جزء مسئول ييآشنا يعلوم پزشك آموزشدر  يتحول و نوآور يهابسته با كه سالمت
 يو فرع ياصل يهامقوله ،يو انتخاب يباز، محور يمراحل كدگذار يشد. سپس ط يآورتحول بودند، جمع يهابسته
 يهاليتحل ،يفيعوامل كشف شده ك نيروابط ب دييآنها مشخص و به منظور تا نيو روابط ب علميهيأت يبالندگ نديآفر

 و يمفهوم هياول مدل قيتحق يفيحاصل از بخش ك يهاافتهي يمبنا بر كه بيترت ني. بدشدانجام يبخش كم
شمال  يعلوم پزشك يهادانشگاه يعلمتأيه ينفر ازاعضا 348با مشاركت  تيدر نها د،يگرد يطراح ياپرسشنامه

 يمدل، حاك يبرازندگ يهاكه شاخص شدانجاممربوط به آن  يهاافتهي ليتحل ادامه در و ليها تكمكشور پرسشنامه
 .بود هشدتدوين يها با مدل مفهوماز برازش مطلوب داده

 يها(برنامه يعلم طي: شراشامل يميپارادا مدل قالب در كه است يكل مقوله زدهينده سدهنشان پژوهش جينتا: جينتا
و  ي(مشاركت در طراح يمحور دهيپد ،)يمصوب، مسائل رفاه يهانامهنيها و آئ، بخشنامهدياسات يتوانمندساز

 در ينوآور و تحول ياتيعمل يها(برنامه يانهيزم طيشرا ،)يپزشك آموزشدر  يتحول و نوآور يهابرنامه ياجرا
 يكشور يهادر كالن منطقه، برنامه يپزشك آموزشدر  يتحول و نوآور يهابرنامه ،يدانشگاه درون يپزشك آموزش

 تيريمد ،يپزشك علوم يهادانشگاه در موجود دگاهيگر (دمداخله طيشرا ،)يپزشك آموزشدر  يتحول و نوآور
 محور عدالت و پاسخگو آموزش كرديكردن رو نهي(نهاد يبالندگ يراهبردها ،)يپزشك علوم يهادانشگاه در آموزش

 تيفي(ارتقاء ك امدهايو پ )هادانشگاهدر  يعلوم پزشك آموزشمطالعات و توسعه  مراكز با دياسات فعال ارتباط و تعامل ،
 يبالندگ نديآباشد كه عوامل موثر بر فريارتقاء سالمت جامعه) م ،يپزشك علوم يهادانشگاه در يپزشك آموزش

 . كند يم انيب را آنها نيشمال كشور و روابط ب يعلوم پزشك يهادانشگاهدر  يعلمتأيه

در  يعلمتأيه يبالندگ يهاتيها و فعالبرنامه نيتدو يبرا ييمبنا عنوانبه پژوهش نيا يشنهاديپ يمفهوم يالگو
 يبالندگ نديآو فر استفاده مورد كشور سالمت يعال آموزش مراكز ريشمال كشور و سا يعلوم پزشك يهادانشگاه

 رديمورد توجه قرار گ يپزشك آموزش ياحصا شده از پژوهش در اصالحات برنامه تحول و نوآور يعلمتأيه
 آموزشدر  يحول و نوآور يهابا بسته يعلمتأيمحترم ه ياعضا ييآشنا تأثيرپژوهش  ني.موضوع قابل توجه در ا

از گذشته  شتريب يعلوم پزشك يهادانشگاهگردد يم هياساس توص نيخود بود كه بر هم يبالندگ يارائه الگو يپزشك
 يپزشك علوم يهادانشگاه انيسا و متولرؤ به ني. همچنندينما ريمقوالت آشنا و درگ نيخود را با ا يعلمتأيه ياعضا
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 يبر مشاركت اعضا يميمستق تأثيركه  يپزشك آموزشمراكز مطالعات و توسعه  تيشود نسبت به تقويم هيتوص
 .نديدارند اقدام نما يعلمتأيه

 يعلمتأيه ،يپزشك آموزشدر  يالگو، برنامه تحول و نوآور :كليدي كلمات

 

   

 هاينشانه و عالئم خصوص در كاشان عمومي پزشكان ديدگاه اساس بر عمومي پزشكي درسي برنامه نيازسنجي

 1396 سال در مهم و شايع هايبيماري

  زادهاطهري مينا مروجي، عليرضا سيد هروي،مومن منصوره وكيلي، زريچهر

  
 مقدمه

 پزشكي كه اين به توجه با. باشدمي هاانسان اجتماعي و رواني جسمي، سالمت ارتقاء پزشكي يرشته نهايي هدف 
 پزشكي آموزش در اساسي ويژگي يك جامعه نيازهاي به پاسخگويي است جامعه به رسانيخدمات جهت ايحرفه
 را جامعه نيازهاي بتوانند داشته، مهارت ازتحصيل فراغت هنگام كه باشد ايگونه به بايد آنان آموزش بنابراين. است
  .كنند كمك مردم به اجتماعي و فردي مشكالت حل در كنند، درك
 پزشك يادگيري هايحداقل مورد در كاشان شهر عمومي پزشكان هايديدگاه تعيين هدف با مطالعه اين: هدف

 پاسخگويي مبناي بر درسي برنامه بازنگري در تا شدانجام مهم، و شايع هايبيماري و هانشانه عاليم، براساس عمومي
  گيرد قرار استفاده مورد جامعه نيازهاي به

 در كه ايمطالعه از برگرفته بود ايپرسشنامه مطالعه ابزار. شدانجام 1396-1395 سال در مقطعي مطالعه اين :روش
 تدوين متون مرور و قبلي تجارب مستندات، مرور با كه بود هشدانجام اصفهان پزشكي علوم دانشگاه مطالعات مركز

 . بود گرديده

 سابقه جنسيت، شامل: دموگرافيك اطالعات شامل پرسشنامه اول بخش. بود گويه 428 و بخش دو داراي پرسشنامه
 هايمقياس. بود آنها هاينشانه و عاليم بيماريها، مورد 428 شامل دوم بخش. بود استخدام نوع و خدمت محل طبابت،
 مورد شده ذكر بيماريهاي و عاليم ارائه اهميت و شيوع خصوص در را كنندگانشركت نظر پرسشنامه در شدهاستفاده
 اطالعات. شد پرداخته عمومي پزشكان از اطالعات آوريجمع به ميداني مطالعه فاز در. دادمي قرار سنجش

 شاخصهاي محاسبه مانند آن توصيفي آناليز SPSS افزارنرم با سپس و گرديد EPIINFO افزارنرم وارد هاپرسشنامه
 .شدانجام نمودارها و جدول رسم و پراكندگي و مركزي
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 افراد از  نفر35. بودند زن درصد 48 و مرد مطالعه مورد افراد از%  52. شد تحليل پرسشنامه100 مطالعه اين در: نتايج
 معيار انحراف با 42,9149 افراد سن ميانگين. بودند فعاليت به مشغول خانواده پزشك برنامه در مطالعه مورد

 سال1 حداقل و 48 حداكثر9,555 معيار انحراف با 13,92 كار سابقه ميانگين و 26 وحداقل 84 حداكثر 10,75100
 . بودند كاربه مشغول خصوصي مطب در) نفر 42(مطالعه مورد پزشكان بيشتر. بود

 بيشترين كه داد نشان ها بيماري بندي طبقه براساس عمومي پزشك دوره در آموزش به نياز اهميت و مواجهه ميانگين
 گردن و سر و تنفسي دستگاه هايبيماري و) 3,4ميانگين(بهداشتي هايمراقبت با عمومي پزشكان مواجهه ميزان

 ،)3,7( پزشكيروان زمينه در يآموزش نياز بيشترين و) 2,7ميانگين( كودكان و نوزادان هايبيماري و) 2,8 ميانگين(
 .بود) 3,6(كودكان و نوزادان هاي بيماري و) 3,7(بهداشتي هايمراقبت

 هابيماري بندي طبقه اساس بر عمومي پزشك دوره در آموزش به نياز اهميت و مواجهه ميزان آماري نتايج: بحث

 و گردن و سر و تنفسي دستگاه هايبيماري و بهداشتي هايمراقبت با عمومي پزشكان مواجهه بيشترين كه دادنشان
 و بهداشتي هايمراقبت روانپزشكي، هايبيماري زمينه در يآموزش نياز بيشترين و كودكان و نوزادان هايبيماري
 با ترتيب به عمومي پزشكان مطالعه، مورد بيماريهاي و عاليم ها،نشانه ميان در. بود كودكان و نوزادان هايبيماري

 آلرژيك، رينيت سرگيجه، حاد، تب خوني، كم هيپرليپيدمي، مليتوس، ديابت سردردها، باال، فشارخون سرماخوردگي،

 يبوست، غيرطبيعي، و طبيعي تشخيص حاد، استفراغ و اسهال پپتيك، زخم و هاضمهسوء ،)فارنژيت( چركي گلودرد

 مواجهه بيشترين مزمن و حاد سينوزيت پايين، فشارخون واژينال، ترشح آنفلوآنزا، فارنژيت، ECG  افسردگي، اختالل

 انتخاب اولويت عنوانبه آموزش اهميت و مواجهه ميزان معيار دو گرفتن نظر در با مورد 150 نهايت در .داشتند را

 .شد

 يادگيري نيازهاي عمومي، پزشك نيازسنجي،: كليدي كلمات

 
 

 هايسياست و علميتأهي اعضاي جذب نظام موجود وضعيت مورد در كشور عالي آموزش نظام خبرگان ديدگاه بررسي

 كيفي مطالعه يك: ايران پزشكي علوم يهادانشگاه در آن با مرتبط

  حسيني عليسيد يزداني، شهرام احمدي، سليمان تاتاري، فرين
   

 مقدمه

 يجذب اعضا تيريدر خصوص مد ژهياست و بوهشدانجام رانيدر ا هادانشگاه تيريدر مورد مد ياندك قاتيتحق 
افق  ل درآدهيا گاهيبه جا يعلمتأيه ينظام جذب اعضا يابيصورت نگرفته است.به منظور دست يپژوهش يعلمتأيه

 يهااستيس اتخاذ با بتوانند استگزارانيس تا گردد ييشناسا نظام نيا يرو شيپ يهاالزم است چالش 1404چشم انداز 
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 خصوص در نظر اظهار يبرا افراد نيترستهيشا يعال آموزش نظام خبرگان است يهي. بدنديمناسب آنها را مرتفع نما
كشور در مورد نظام جذب  يعال يآموزشخبرگان نظام  دگاهيد نييمطالعه با هدف تب نيباشند. لذا ايها مچالش نيا

 .ديمرتبط با آن انجام گرد يهااستيو س يعلمتأيه ياعضا

 يهااستيو س يعلمتأيه يموجود نظام جذب اعضا تيو وضع كشور در مورد يعال آموزشخبرگان نظام : هدف
 دارند؟ ديدگاهي چه رانيا يي علوم پزشكهادانشگاهمرتبط با آن در 

ساختارمند و بحث  مهيمصاحبه ن قياز طر يفيك يمحتوا ليتحل يحاضر با استفاده از متدولوژ يفيپژوهش ك :روش
كشور  يعلوم پزشك يهادانشگاه يعلمتأيه ينظام جذب اعضا يديكل نيمطلع دگاهيد يمتمركز به گردآور يگروه

ها توسط هيدرونما ريها و زهينما.دروديگرد استفاده گوبا و نكنيل اريمع 4 از آن تيمقبول شياست.به منظور افزاپرداخته
 .ديگرد استخراج يفيك قاتيتحق نهيافراد باتجربه در زم

  .ديگرد ييشناسا هيدرونما ريز 20 و هيدرونما 1 يفيك يمحتوا لياز تحل :جينتا
	  

 يهاهيدرونما
 ياصل

 ها هيدرونما ريز

 يناكاف كارآيي
جذب  يجار نظام
 ياعضا نشيو گز

  يعلمتأيه

 كمتر برخوردار يهادانشگاهو ينيالب يرشته ها يدر برخ ژهيبه و يعلمتأيجهت شركت در فراخوان ه انيمتقاض ياستقبال ناكاف -1

 انيمتقاض يبايوارز يمناسب جهت غربالگر ستميفقدان س -2
 يعلمتأيه

 نامناسب يابيارز يها وشاخص ارهايمع -1

 يسنجش ناكاف يروش ها -2

 يسنجش ناكاف يابزارها -3

 هاكارگروه و جذب تهيكم ينسب يناكارآمد و نامناسب بيترك -3

 يضعف عدالت محور -4

 يضعف قانون محور -5

 تيريمد ،يضعف دررهبر-6
 ياستگزاريوس

    

 ،يف دررهبرضع -1
 ياستگزاريوس تيريمد

 يعلمتأيه ياعضا

   

    

 يتاومشاركيپو تيريومد يرهبر ستميسعدم وجود  -1

 بلند يزيو برنامه ر1404چشم انداز  افق يبه اسناد باال دست يعدم توجه كاف-2
 مدت

 بازاركار راتييتغو يبه اصالحات ساختار يعدم توجه كاف -3

 و ييگراتمركز-4
 ياستقالل ناكاف

 هادانشگاه

در  هادانشگاه يواستقالل ناكاف ييتمركزگرا -1
 يعلمتأيه ياعضا نشيجذب وگز

 يدرامور مال هادانشگاه ياستقالل ناكاف -2

 يعلمتأيه يعضاوجبران خدمات ا زشينظام انگ و هااستيضعف در س-5
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 تيريمدضعف در -2
 به يآموزش نظام يورهبر

 يهادردوره ژهيو
 و يليتكمالتيتحص

 يتخصص

شغل  يعالقمند برا انيدانشجو يسازو آماده ييعدم توجه به شناسا -3
 يعلمتأيه

 نخبگان نگهداشت يبرا يناكاف يزيبرنامه ر -4

	 

برد كه تبعا يرنج م يمتعدد يهااز چالش يعلمتأيه يمطالعه، نظام جذب اعضا نيزعم صاحبنظران در ابه: بحث
حل آنها دست  يو مناسب برا يكاربرد يتا به راهكارها دارد ازين يها به مطالعات اختصاصچالش نيرفع نمودن ا

 .دينما ليها را به فرصت تبدچالش نيو بتواند ا افتهي

 و استقالل دولت يستيبا معتقدند كشور يعال آموزش نظام خبرگان يفعل جذب نظام چالش نيتريديبا توجه به كل
 كه ديكشور اعطا نما يهادانشگاهبه  يعلمتأيه يجذب اعضا تيريو مد يهادانشگاهدر اداره  يشتريب عمل يآزاد

 .باشديم شتريبه سمت استقالل ب هادانشگاه حركت و ييزدا تمركز مستلزم امر نيا

مدل جذب  2از  هادانشگاهاست كه  نيا نيمب زين ايدن يهادانشگاهمرتبط با آن در  يهااستينظام جذب و س يبررس
كنترل  يعلمتأياز جمله جذب ه ندهاي. در مدل متمركز دولت برتمام فرآندينماياستفاده م رمتمركزيمتمركز و غ

مانند بهبود  رمتمركزيمدل غ ياياست.با توجه به مزا فيدخالت از سوي دولت ضع رمتمركزيكامل دارد و در مدل غ
در جذب  رمتمركزيبرتر جهان از مدل غ يهادانشگاه ژهيبو ايدن يهادانشگاهبهتر و ...،  يسرپرست ستم،يعملكرد س
 كنند.ياستفاده م

 ي(واگذار Devolutionدر سطح  ييامناتأيه يهادانشگاهدر  يعلمتأيه يجذب اعضا يگردد واگذاريم شنهاديپ
 توجه با نيگردد. همچن ) انجاماراتياخت ي(واگذار Delegationدر سطح  ييامناتأيه ريغ يهادانشگاهقدرت) و در 

را در سطح  يعلمتأيه ياعضا نشيتوان انتقال قدرت در جذب و گزيم يشيدر مناطق آما هادانشگاه يبنددسته به
Devolution حوزه در استقالل ياعطا قبال در ديبا هادانشگاه است يهي. بدنمود واگذار يشيبه مناطق آما 

 .باشند شده اتخاذ ماتيتصم يها پاسخگويريگميتصم

 استيس ،يعلمتأيه يخبرگان، نظام جذب، اعضا :يديكل كلمات

 

 پزشكي علوم در ايحرفه بين آموزش هايمولفه و هاچالش درمورد 5 كشوري منطقه كالن اساتيد هايديدگاه مقايسه

  بذرافكن ليال خليلي، دهقان شيوا
  

 مقدمه

نظام سالمت است كه در متون مختلف،  رانيفراگ آموزشدر  نينو يهاياستراتژ از يكيعنوان به ياحرفهنيب آموزش
 ماريب از مراقبت تيفيو بهبود ك ياحرفه نيب ياهيهمكار شيتواند باعث افزاياست و م شده تأكيدبر استفاده از آن 
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 درباره و گريكدي از گر،يكدي با حرفه چند اي دو نيشاغل ،ياحرفهنيب آموزش. در شود جامعه سالمت سطح ارتقاء و
 قتيحق در بخشند بهبود را ماريب از مراقبت و خدمات ارائه تيفيك ها،يهمكار شيافزا با تا رنديگيم ادي گريكدي

 يهنگام ي.سازمان بهداشت جهاناست ماريب از مراقبت بهبود و هايهمكار شيافزا ،آموزش نوع نيا ياصل هدف
 را مفهوم نيا ياچند حرفه آموزشرا مطرح ساخت و با استفاده از عبارت  ياحرفهنيب آموزش مفهوم بار نياول
 در متفاوت يآموزش يانهيزم با سالمت يهاحرفه كاركنان اي انيدانشجو از يگروه آن توسط كه دانست ينديفرآ

ها به ارائه يهمكار شيافزا قيطر از تا پردازنديم يريادگي به گريكدي با يتعامل صورتبه ن،يمع دوره كي طول
 . بپردازند يبهداشت خدمات ريو سا يبخشتوان درمان، ،يريشگيسالمت، پ يخدمات ارتقا

 يابين حرفه آموزشارتقاء  يها و راهكارهاچالش مورد در 5 كشوري منطقه كالن اساتيد تجارب نييتب: هدف
  يپزشكدرعلوم 

 شيراز يپزشك علوم دانشگاه در يزيربرنامه تهيكم خبرگان از تن 12 مطالعه از بخش نيكنندگان در امشاركت: روش
 و تجربه انتخاب يبا حداكثر تفاوت انتخاب ازنظر درجه علم هدفمند و گيرينمونه روش از با استفاده بودند، كه
 محل از نظر انتخاب و يوقت قبل تعيين با و افتهيساختارنيمه بصورت ) ابزار مطالعه مصاحبه42و41شدند. (
 متغير دقيقه41 تا 31 از ندگانكنتمايل شركت و شرايط برحسب مصاحبه هر زمانمدت .گرديد انجام ندگانكنشركت
 و افكار و احساسات آزادانه و كند احساس آرامش پاسخگو بتواند اين كه منظور به مصاحبه هنگام انجام بود در

 آموزش جايگاه مورد در باز لطفاً تجارب خودتان را سؤال با هامصاحبه از هر يك كند، بيان را خود يهادگاهيد
و موانع  هاشچال ،ياحرفهنيب آموزش جايگاه شامل مصاحبه در سؤاالت شد. محور آغاز ،كنيد بيان ياحرفهنيب

 و تلفيق سپس و كيفي محتوي قالب تحليل در آنها تحليل و هاداده استخراجبود.  ياحرفهنيب آموزش شدنيياجرا
 .بود هاسازي دادهيكپارچه

 چند از پس كدها. شد استخراج هياول كد 418 كنندگان،مشاركت قيعم و يغن يهافيتوص ليتحل و هيتجزاز : جينتا
 يهاهيما. درونديگرد يبندطبقه هيمادرون 2طبقه و  6صورت  به تناسب و تشابه اساس بر و يسازخالصه مرور بار
و  يزيرطبقات موانع برنامه ريبا ز ياحرفهنيب آموزشها و موانع مربوط به ماهيت چالش هيدرون ماشامل  ياصل
طبقه ايجاد  ريبا دو ز زين ياحرفه نيب آموزش يارتقا يراهكارها نيو همچن يو اجتماع يو موانع فرهنگ تيريمد

 .ديحاصل گرد يكاف اراتياخت با يمشخص كارگروه ليو تشك ارزش كيعنوان ب ياحرفهبين آموزشكار و  فرهنگ

 اصول با دياسات ينياز، اطالعات ناكاف احساس عدم از اعم تيريمد و يزيربرنامه موانع كه داد نشان مطالعه نيا :بحث
 ياجتماع و يفرهنگ موانع نينوين و همچن يهاروش باور به عدم و كپارچهي تيريمد نداشتن ،ياحرفهنيب آموزش

 افراد، سطح در را ياحرفه نيب آموزش يجد يهاچالش يتونل دگاهيو د يكارگروه فرهنگ فقدان طبقات ريز با
 جادياو  يكارگروه هيروح تيو تقو يهمكار فرهنگ آموزش ،يسازشفافدهند. يم ليتشك هادانشگاهها و گروه

 يهابرنامه يسازي، مجاز-رطبقهيبا ز يكاف اراتياخت با يمشخص كارگروه ليتشك هيدرون ما نطوريهم و ازين احساس
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 و اصالح رييعلمي، تغ و متون منابع گسترش و نيتدو ان،يدانشجو و دياسات يبرا يآموزش يهافرصت جاديا ،يدرس
 ياحرفهنيب آموزشارتقاء  يراهكارها عنوانبهتواند يها و دانشگاه و كالن منطقه مدر دانشكده يآموزش يهادر برنامه

 بكار گرفته شود.

  چالش كننده،ليتسه منطقه، كالن د،ياسات ،ياحرفهني, ب،آموزش :كليدي كلمات

 
 
  

 نقادانه مرور :علميهيأت اعضاي نگهداشت بر موثر عوامل و هاسياست بر جامع رويكردي

  تاتاري فرين 
  

 مقدمه 

 نيمهمتر صاحبنظران دگاهيباشد و از ديم نگهداشت و توسعه جذب، ياصل نديفرآ سه شامل يانسان منابع تيريمد 
 بواسطه تا باشديكاركنان م يبرا اشتغال مطلوب طيشرا جاديا ينگهداشت به معن .باشديم نگهداشت ندهايفرآ نيا

ها و تالش ابد،ين قيدر نگهداشت كاركنان توف يچنانچه سازمان .نباشند گريد به سازمان انتقال ايبه ترك  حاضر آن
 از كاركنان ينيگزيجا و ترك نيهمچن .رفت خواهد هدر به يانسان يرويمربوط به استخدام و توسعه ن يهانهيهز
 ديتهد مورد را آن تيو موجود سازمان گذاشته يوربر بهره ياثرات منف ياجتماع يهاهيدادن سرما دست از قيطر
متوسط در مطالعات نرخ  باشند.يها مهيسرما نيترياز اصل يكي يعلمهيأت ياعضا يعال آموزشدر  .داد خواهد قرار

 نهيدر زم ميموضوع بر آن شد تيبا توجه به اهم .باشدمي %38 ايدن يپزشك يهادر دانشكده يعلمهيأت يترك اعضا
  .ميانجام ده يامرور نقادانه يعلمهيأت ينگهداشت اعضا

 باشند؟يچه م علميهيأت يعوامل اثرگذار بر نگهداشت اعضا -1

 ند؟ينماياستفاده م يعلمهيأت ينگهداشت اعضا يبرا ييهااستياز چه س هادانشگاه -2

 و انتخاب يدي. واژگان كلديجام گردان Critical Review يمتدلوژ از استفاده با و بوده يليتحل مطالعه ني: اروش
 در متون يغربالگر هدفمند يريگنمونه روش با سپس. آمد بدستمقاله 250.ديساختارمند متون انجام گرد يجستجو

 مقاالت مقدمه و خالصه مطالعه براساس هيثانو يغربالگر -عنوان ب اي هياول يغربالگر -. الفشدانجام مرحله سه
 65و مطالعه كامل مقاالت.  يمفهوم يمقاالت براساس غنا يبندتيمقاالت، اولو ي: مطالعه اجمالهيثالث يغربالگر -ج

 قرار گرفت . يمقاله مورد بررس

 يهافرصت ،يموثر توانمندساز يهاعبارت بودند از: برنامه يعلمهيأت ياعضاعوامل موثر برنگهداشت  :روش
 تيوضع ،يپژوهش يمال تيحما ان،يهمتا تيحما ،يريانعطاف پذ ،يجوكار ،يسازمان فرهنگ كيآكادم يارتقا، آزاد
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 ،يرفاه امكانات ا،يمزا و حقوق دانشكده، شهرت و ييايجغراف تيموقع زات،يتجه و يكيزيمنابع ف ،ياستخدام
 انتصاب، ارتقا و استخدام جذب، يندهايفرآ ،ييشناسا و يابيارزش نظام ،يباركار

 و اقدامات در تيعبارت بودند از: نظارت بر رفاه و سالمت، شفاف يعلمهيأت ينگهداشت اعضا يهااستيس
 يها، توسعه برنامهMentoringجو مناسب، ارائه  جاديارتقا و جبران خدمات، ا ،يابيجذب، استخدام، ارزش يندهايفرآ

هاي سياست استخدام، از قبل يشيره آزمادو شيافزا ارتقا، و نگهداشت خصوص در رانيمد آموزش ،يتوانمندساز
 يمرخص ن،يوالد يكاهش باركار ،يوقتپاره ستميوقت و استفاده از ستمام يهااستخدام، كاهش استخدام يتوقف زمان

ها، يريگميمشاركت در تصم ،ينژاد و يتيجنس يهاوشرنمودن  كنترل ن،ياستخدام توام زوج خانواده، ياعضا يماريب
 شيموسسه در جذب، افزا يارزش ستميبا س يعلمهيأت يمتقاض يخروج، مطابقت نظام ارزش يهاانجام مصاحبه

 بازار يروندها با متناسب حقوق

باشد.سرعت يم يتوانمندساز يهابرنامه علميهيأت يعوامل موثر بر نگهداشت اعضا نياز مهمتر يكي :بحث
 شتابان راتييتغ با يهمراه جهت خود يبازساز به ازمندين بقا، يبرا هادانشگاه كه است اديز چنان دانش شرفتيپ

 يطيمح راتييو تغ ازهايپاسخ به ن يبرا ياساس يراهبرد يتوانمندساز يهابرنامه يطيشرا ني. در چنهستند يطيمح
 قيو از طر دينما شان آمادهمختلف يهانقش يفايا يتواند آنها را برايم علميهيأت ياعضا ياست.توانمندساز

 عوامل جمله از زين يگردد. فرهنگ و جو سازمان علميهيأت ينگهداشت اعضا شيباعث افزا يشغل زشيانگ شيافزا
 به شتريب تعهد جهت در كاركنان يرفتار يالگو رييتغ مطلوب باعث يباشد.فرهنگ سازمانيم نگهداشت بر موثر

 تيكه شامل حما يتيحما يگردد. جو سازمانيم سازمان در كاركنان يماندگار موجب زيشود و تعهد نيم سازمان
 يمند گردند در نگهداشت اعضامنتور بهره ييبتوانند از راهنما علميهيأت يباشد و اعضا انيو همتا رانيمد

در نگهداشت  هادانشگاهموجب شده  علميهيأت ياعضا كينسل و دموگراف راتييدارد. تغ ييبسزا تأثير علميهيأت
 از زي. نظام جبران خدمات عادالنه نندينما توجه نيزوج يريبكارگ رينظ استخدام در ريانعطاف پذ يهااستيبه س

 علميهيأت يتواند به نگهداشت اعضايم گردد بنا يستگيشا برمبتنيباشد و چنانچه يم نگهداشت بر موثر عوامل
مناسب، عادالنه و بدور  يهااستي. اتخاذ سهستند تياهم يسالمت دارا يهامهيب رينظ يمال ريغ ياي. مزاديكمك نما

. گردد نگهداشت شيتواند منجر به افزايم علميهيأت ياعضا يو ارتقا يابياز تورش در جذب، استخدام، ارزش
مناسب در جهت  يااستيس نيو با تدو ييكند عوامل ترك را شناسايكمك م هادانشگاهخروج به  يهامصاحبه انجام
 قاتيتحق انجام ممستلز دينگهداشت اسات ازها،ين و طيمح يدائم راتيي. باتوجه به تغندينما تالش نگهداشت شيافزا
 حاتيو ترج ازهاينگهداشت بر اساس ن يهااستيعوامل موثر برنگهداشت و بروز نمودن س يدرجهت بررس مندنظام
به  هادانشگاه علميهيأت يتوجه به نگهداشت مطلوب اعضا هياست در سا يهيباشد. بديم علميهيأت ياعضا

 .افتيخود دست خواهند  يهارسالت

   Policy, Factor, Retention Faculty member    :يديكل كلمات
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 دستياران منظر از كالپ ژورنال جلسات يآموزش كيفيت هايشاخص

  مقدسي اكرم شاقلي، ريحانه
  

 مقدمه

 يهامهارت شيافزا و شواهد هيپا بر عملكرد يكل ياصول درك و فهم جهت يآموزش برنامه كيژورنال كالپ  
 مجالت از مقاله چند يشناس روش مقاالت روز، مرور محتوا و يبه بحث درباره آن يط در و است نقادانه يابيارز

به نحو  ارانيدست آموزش يبرا 1875اسلر در سال اميليتوسط و يژورنال كالپ پزشك نينخست .شوديم پرداخته معتبر
 يعلم يدستاوردها نيمهمتر و نيدتريجد استفاده از و يكالپ معرف ژورنال جلسات ياصل هدف .شداستفادهفعال 

 يهاطرح مورد در يآگاه شيافزا جلسات نيا اهداف ريسا باشد.يمقاالت م نقادانه يابيارز يهامهارت ارتقاء و
 كالپ شامل دو نوع: ژورنال . ژورنالباشندمي ينيبال يريگميتصم يمدها و ينيبال يولوژيدمياپ ،ياتيح آمار ،يپژوهش

نقادانه  يابيارز يهامهارت بر تأكيد شواهد با برمبتني كالپ ژورنال مقاالت و يمحتو بر تأكيد با ييمحتوا كالپ
 شواهد محسوب برمبتني يقلب پزشك عنوانبه پژوهش و و يعمل طبابت نيب يپل عنوانبه كالپ . ژورنالباشدمي

  قراردارد. يپزشك ارانيدست يآموزش برنامه در روش نيا حاضر شود و درحاليم

 دوره ارانيدست منظر از كالپ ژورنال جلسات يآموزش تيفيك يهاشاخص نييتب هدف با حاضر ي: مطالعههدف
 .شدانجام مشهد يدانشكده پزشك در تخصص فوق و تخصص

 تنوع حداكثر با هدف برمبتني يريگنمونه .است شده تيهدا ريغ يمحتوا ليتحل ينوع حاضر يفيك يمطالعه :مقدمه
 ،يارولوژ ،يارتوپد اطفال، ،يشناس بيآس: يآموزش گروه 16 در تخصص فوق و تخصص دوره ارانيدست نيب از
 مغز يجراح اعصاب، و مغز مان،يزا و زنان ك،يو پالست يعموميجراح ،يداخل ،ياهسته يپزشك پوست، ،يهوشيب
-95 يليقائم(عج) سال تحص يو درمان يپژوهش ،يآموزش مركز در ينيب و حلق و گوش و يولوژيراد اعصاب، و

 مطالعه، هدف حيتوض از بعد سامانه نيادر  .شدانجام ياريدست آموزش تيفيك شيپا كيالكترون سامانه قيطر از 1394
 ليروش تحلها بهداده ليتحل .شد يها بصورت پرسشنامه باز پاسخ گردآورداده اجازه، كسب و يمحرمانگ تيرعا

 16دوره تخصص و فوق تخصص  اريدست نفر306 نيب از مطالعه نيدر ا .شدانجام مرحله سه در يصيتلخ يمحتوا
 از نفر 220 تعداد بودند، كار مشغول(عج) قائم مركز در ينيبال آموزش تيفيك شيپا يزماندر بازه  كه يآموزشگروه 
  . داشتند مشاركت پژوهش در ارانيدست

 جلسات تيفيك يهاشاخص عنوان تحت و استخراج ياصل طبقه 4 و يعموم طبقه 10 طبقه، ريز 49مجموع در :جينتا
 تمركز رطبقه،يز8موضوع با  يهايژگيو يعموم طبقه محتوا شامل: چهار ياصل طبقه نياول شد. فرموله كالپ ژورنال

 سه: شامل اجرا نديآفر ياصل طبقه نيدوم طبقه ريز 3 با يابيارز و رطبقهيز 5با زمان تيريمد رطبقه،يز 1 با هدف بر
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استاد  ياصل طبقه نيسومطبقه ريز1با    اجرا از پس و رطبقهيز 6 با اجرا نيح رطبقه،يز 5 با اجرا از شيپ يعموم طبقه
مخاطبان شامل  و ياصل طبقه نيچهارم طبقه ريز 7 با دو هر استاد فياستاد و وظا يهايژگيو يشامل: دو طبقه عموم

 .بود طبقه 6يدارا

 كالپ ژورنال جلسات يآموزش تيفيدهد در كيم نشان ارانيدست نظرات يمحتوا ليتحل و يفيك يبررس جينتا :بحث
 محتوا بعد مخاطبان، و استاد اجرا، نديفرآ محتوا،: ياصل بعد چهار از تخصص فوق و تخصص دوره ارانيدست منظر از
 يكاربرد ،يعلم موضوعات روزبودن به و ديموضوع از جمله: جد يهايژگيو بعد، نيا در و دارد را تياهم نيشتريب
 تجربه، با دياسات از استفاده استاد، ياصل بعد در نيباشد. همچنيم ارانيدست توجه مورد شتريب بودن شواهد برمبتني و

 در استاد كي از شيب مشاركت و يمشاركت بصورت اريدست و استاد توسط جلسات يبرگزار اساتيد، يآمادگ و مطالعه
 .دهديم نشان را تياهم نيشتريب كالپ ژورنال جلسات آموزش

  تيفيژورنال كالپ، شاخص، ك :كليدي كلمات
  
  

 رويكرد از استفاده با ذينفعان نظر بررسي هستند؟ كساني چه  عمومي پزشكي باليني دوره براي مناسب دهندگانآموزش 

  شده تعديل دلفي

  چنگيز طاهره يماني، نيكو شاطرجاللي، ماريا

  
 مقدمه

. است يضرور يريادگي نديفرآ يريگشكل يبرا يطيمح و يريادگي مواد معلم، ،ينيبال طيمح در يريادگيتحقق  يبرا 
 فاكتور نيمهمتر را ينيبال معلمان عملكرد تيفيك هاردن. دارد ارتباط معلم يهاشاخصه به يبخش ،ينيبال آموزش پس

 رشد بر نظارت و آموزش يبرا ينيكه حضور معلمان بال نيا وجود با. دانديم ينيبال آموزش در يريادگي با مرتبط
 ران،يفراگ دگاهياز د يدر مطالعات است، يضرور ياحرفه برجسته يهايژگيو شينما و ران،يفراگ ينيبال يهامهارت

... در  و بهداشت و درمان كاركنان پرستاران، اران،يدست مانند سالمت ميت ياعضا ريسا يآموزش نقش خصوص در
  .دانستديم موثر خود يريادگي در را هاگروه نيا رانيفراگ ،يريادگي به كمك يبرا ديكنار اسات
دهندگان آموزش طيشرا از يفهرست هيرا با هدف ته يعموميپزشك دوره زانيربرنامه نظرات ما مطالعه نيدر ا :هدف

     .مينمود استخراج يبوم و مطلوب ينيبال

 يروسا ،يآموزش نيمعاون پژوهش نيكنندگان ابود. مشاركت شده ليتعد ي: پژوهش حاضر از نوع دلفروش
 نيا. بود كشور سراسر يدولت يپزشك يهادانشكده هيكل يعموم يپزشك يآموزش نيمعاون و يپزشك يهادانشكده
 با و هدفمند ياگونه به كنندگانمشاركت. شدانجام محتوا ليتحل روش با اول راند. شدانجام راند سه در مطالعه
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 ساختارمهين يفرد مصاحبه و متمركز گروه بحث شامل، اطالعات يآورجمع يهاروش. شدند انتخاب تنوع حداكثر
 يشنهاديپ يها، از محورهاصحت و استحكام داده نييكد بود. به منظور تع 157حاصل  يينها يبود. تعداد كدها افتهي
 يريگ. نمونهديگرد يجمله در چهار بخش طراح 41با  يامرحله اول پرسشنامه جي. از نتاميو گوبا استفاده نمود نكلنيل

بود. پرسشنامه  يو كاغذ يكياطالعات پرسشنامه الكترون يآور. ابزار جمعشدانجام يسرشمار وهيراند به ش نيا يبرا
 همه. بود شده ليبود، تشك كه توافق بر آن حاصل نشده يتسؤاالراند دوم و  يهاپاسخ دبكيراند سوم از دو بخش ف

. بود %70 يفراوان درصد كسب توافق، سطح راند، دو هر در. كردند افتيدر را پرسشنامه دوم راند دهندگانپاسخ
از  زيها نپرسشنامه ييايپا دييتا يبرا و نيمتخصص يبازنگر از ،يدلف سوم و دوم راند ييمحتوا و يصور ييروا يبرا
 . مياستفاده نمود يدرون يبر همسان تأكيدآلفا با  بيضر

 يدر طبقه اصل يراند اول دلف جينفر بودند. نتا 20و راند سوم  54نفر، راند دوم  20كنندگان در راند اول شركت
 رطبقاتيو ز يآموزش ميت طيدهندگان و شراآموزشضوابط و مقررات حاكم بر  يدهندگان، طبقات فرعآموزش
 ياعضا يحضور، توانمندساز تيرسم ،يآموزش ميت فيشرح وظا ،يآموزش ميورود در ت اري، معآموزش ميت ياعضا

 ميمطلوب، ت طيراند دوم و سوم نشان داد، در شرا يينها جيقرار گرفت. نتا يماد ريو غ يماد يهاو مشوق ميت
 ي)، و اعضا%76( اراني) و دست%100( علميهيأتعضو  نيشامل متخصص يضرور يدو دسته اعضا ديبا آموزش

و  انيمرب ،يپزشكان عموم ،علميهيأتريتخصص غو فوق نيمتخصص ،علميهيأتتخصص عضو شامل فوق ديمف
بر انتخاب  آموزش ميت يمطلوب در انتخاب اعضا طيكاركنان درمان و بهداشت را شامل شود. در خصوص شرا

)، %70( ارانيدست هي%)، مشاركت كل88/2( يآموزشو  يعلم تيمنتخب براساس صالح يعلماتيهريغ نيمتخصص
%) توافق 73/8( مربوطه دانشكده توسط شده يمعرف اني%) و استفاده از مرب78/9( توانمند يعموم پزشكان يهمكار

 ياصل تياز جمله، مسئول يفيوظا يبر واگذار يآموزش ميت ياعضا يو توانمندساز فيشد. در ارتباط با شرح وظا
كامل كارآموزان و كارورزان در خصوص  هي%)، مشاركت در توج96/1( علميهيأتكارآموزان و كارورزان به  آموزش

 جرهايو پروس يعمل يهاآموزش%)، ارائه 88/9( اراني) و دست%100( علميهيأتبه  ينيبال طيدر مح شانيا فيشرح وظا
 علميهيأتبه  ندهيكار آ طيدر مح يعموم كارورزان با نقش پزشك يمشاركت در آشناساز اران،يو دست علميهيأتبه 
 يبر موارد يرماديو غ يماد يهاحضور و مشوق تي%) توافق شد. در ارتباط با رسم 75( ي%) و پزشكان عموم 94/7(

) %77/1( يپزشكان عموم) و %81/3( علميهيأتريغ نيمتخصص يبرا آموزش ميدر ت يهمكار يصدور ابالغ رسممانند 
 يپزشكان عموم%) و  94/7( علميهيأتريغ نيمتخصص يبرا يآموزش تيفعال يبه ازا يمال يهامشوق ياعطاو 
   ) توافق شد. 70/8%(

 يمتشكل از اعضا يبيبا ترك آموزش ميت ليدهنده نظر خبرگان كشور در خصوص تشكپژوهش ما نشان جينتا :بحث
 يو توانمند تيصالح نيياز جمله تع آموزش ميانتخاب آنان در ت يمشخص برا طيتوجه به شرا د،يو مف يضرور

جلب مشاركت و  يبه همراه استفاده از راهكارها آموزش ميآنان در ت تيمسئول نييو تع ميآنان جهت مشاركت در ت
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ها دانشكده زانيربا برنامه گزاراناستيدر سطح س ييو همگرا قيدق يزيربه برنامه ازيدر آنان بود، كه ن زهيانگ جاديا
 دارد. 

  يپزشكان عموم اران،يدست ،علميهيأت ياعضا ،ينيدهندگان بالآموزش :يديكل كلمات
  

  

 ناسي رژيم و تغذيه علوم دانشكده تكميلي تحصيالت دانشجويان پژوهشي منتورشيپ برنامه ارزشيابي و اجرا طراحي،

 تهران پزشكي علوم دانشگاه

  زادهاسماعيل احمد مقدم،كردستاني آزاده بخت،آزاد ليال
  

 مقدمه

نامه و چاپ مقاالت انيپا به مربوط مشكالت ليبه دل يليتكم التيتحص انيدانشجو ليشدن مدت زمان تحص يطوالن
 آن، يباال تياهم رغميعل. هستند مواجه آن با انياست كه امروزه اكثر دانشجو ياعمده مشكالت از يكيمنتج از آن، 

 تيفيك شيو افزا يپژوهش يهايتوانمند ارتقاء هدف با يكيستماتيس برنامه خصوص نيا در رانيا در تاكنون
 انيدانشجو يارائه شده از سو يهادبكيف به توجه با لذا. ندارد وجود يليتكم التيتحص انيدانشجو يهانامهپايان

 برنامه يابيارزش و اجرا ،يطراح به ميتصم يدر جلسات متعدد، در خصوص مشكالت موجود در دوران پژوهش
 ان،يدانشجو يهانامهپايان تيفيك باالبردن هدف با يليتكم التيتحص انيدانشجو يپژوهش يهايتوانمند ارتقاء
    .گرفت صورت آنها ليتحص زمان كاهش و انيدانشجو يپژوهش محصوالت يفيك و يكم شيافزا

 علوم دانشكده يليتكم التيتحص انيدانشجو يپژوهش پيمنتورش برنامه يابيارزش و اجرا ،يطراح: هدف كلي
 تهران  يدانشگاه علوم پزشك يشناسميرژ و هيتغذ

 گردد. يم يپژوهش نگيمنتور برنامه وارد يپژوهش يراهنما استاد انتخاب از پس دانشجو برنامه، نيدر ا :روش

 يدانشجو و منتور بصورت هفتگ شود.يم گرفته نظر در منتور عنوانبه انيهمتا از نفر كي انيدانشجو از كيجهت هر 
 به الزم. دينمايم تيهدا ريمس ادامه در را دانشجو شرفت،يبا هم جلسه دارند و منتور (همتا) با توجه به گزارش پ

باشد. استاد يم يپژوهش يراهنما استاد دييمنتور همتا با تا يارائه شده به دانشجو از سو يهادبكيف يتمام است ذكر
باشد و بر روند كار نظارت يم ارتباط در يپژوهش يمنتورها با مداوم بصورت كه نيا بر عالوه زين يپژوهش يراهنما

 و ارائه را خود كار شرفتيشده پروژه، گزارش پ يبندزمان يهفتگ جلسات در موظفند زين انيرا دارد، دانشجو يكاف
 .ندينما افتيدر يپژوهش يالزم را از استاد راهنما يهادبكيف

اند. نموده شركت برنامه نيدكترا در افوق يدانشجو  1دكترا و يدانشجو 8ارشد، يكارشناس يدانشجو 19تعداد : جينتا
 يتمام برنامه، نيكننده در اشركت انيدانشجو يدرصد93 يباال تيرضا و منتورها يدرصد 100 تيعالوه بر رضا
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 يهاژورنال در مقاله داشتن با ترم 5 حداكثر اي 4 ياند طكننده در برنامه توانستهشركت ارشد يكارشناس انيدانشجو
 نگينده در برنامه منتوركنشركت دكترا انيدانشجو. شوند ليالتحصفارغ يآ اس يآ و پابمد در شده ندكسيمعتبر ا

رفته و در جلسات شش ماهه شيشده در پروپوزال پ اند مطابق با جدول گانت در نظر گرفتهتوانسته موارد اكثر در
نامه انينامه، مقاالت خود را در رابطه با پاانيپا مراحل هياند قبل از اتمام كلتوانسته و نموده گزارش را يخوب شرفتيپ

 به چاپ برسانند.  ياس آ يآ ايشده در پابمد  ندكسيمعتبر ا يهاخارج از آن در ژورنالو 

 يفرد يهامهارت بهبود به منجر دانشجوبان، و منتور در يتمنديرضا جاديا بر عالوه يپژوهش پيبرنامه منتورش: بحث
 تيفيگ شيتواند منجر به افزايكه م نيگردد. ضمن ايم همتا يمنتورها و انيدر دو گروه دانشجو ياو حرفه

 در و ليتحص زمان بعطبال و انيدانشجو يشدن دوره پژوهش كوتاه ،يليتكم التيتحص انيدانشجو يهانامهانيپا
 .گردد نامهپايان از منتج مقاالت يفيك و يكم شيافزا تينها

  نامهانيپا ،يليتكم التيتحص انيدانشجو ،يپژوهش نگ،يمنتور: يديكل كلمات
  
  

 1397نيشابور، پزشكي علوم دانشگاه علميهيأتاعضاء در شغلي رضايت بر موثر عوامل بررسي

  تاتاري فرين ابوصالحي، آيدا مقدم،قدوسي سارا
  

 حائز آنها شغلي رضايت بر موثر عوامل شناسايي و باشندمي يآموزش نظام ركن مهمترين علميهيأت اعضاي :مقدمه
  .گردد واقع مفيد دانشگاه اهداف پيشبرد براي تواند مي و بوده اهميت
 پزشكي علوم دانشگاه علميهيأت اعضاء در شغلي رضايت بر موثر عوامل تعيين هدف با مطالعه اين لذا :هدف

 .گرديد انجام 1397 سال در نيشابور

 نيشابور پزشكي علوم دانشگاه علميهيأت اعضاء روي بر بودكه تحليلي -توصيفي مطالعه يك پژوهش اين: روش
. بود هرزبرگ و دموگرافيك مشخصات پرسشنامه 2 شامل هاداده گردآوري ابزار.شدانجام سرشماري روش به

 كار، شرايط شغلي، امنيت ارتباط، محيط، مشي ودستمزد،خط حقوق حيطه 11در سؤال 40شامل هرزبرگ پرسشنامه
 موقعيت و شغلي مسئوليت كار، ماهيت شغلي، توسعه و پيشرفت قدرداني، و شناخت نظارت، و سرپرستي نحوه
 مورد  SPSS22افزارنرم با) ويتني من و واليس كروسكال( تحليلي و توصيفي هايآزمون از بااستفاده نتايج. بود شغلي
 .گرفت قرار تحليل

 انگيزش ايجاد در دروني عوامل نيشابور پزشكي علوم دانشگاه علميهيأت اعضاي ديدگاه از داد نشان نتايج: نتايج
 عوامل يحيطه در شغلي رضايت عوامل ترين اهميتپر. است بيشتري اهميت داراي بيروني عوامل به نسبت شغلي
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 قدرداني و شناخت %53 و شغلي موقعيت %2,65 شغلي، مسئوليت %2,71 كار، ماهيت %9,95شامل )انگيزش( دروني
 ترتيب به شغلي رضايت عوامل اهميتترين پر نيز بيروني عوامل يحيطه در. بود شغلي توسعه و پيشرفت %53 و

 امنيت %47 و هامشي و خط و دستمزد و حقوق %6,57نظارت، و سرپرستي نحوه %7,66 ارتباطات، %4,89 اهميت
 همكاران بين مناسب ارتباطات موجبات كه تنش از دور به محيطي ايجاد راستاي در ريزيبرنامه و توجه. بودند شغلي

 و اساتيد ارتقاي تسهيل و امكان ها،گيريتصميم در علميهيأت اعضاي مشاركت افزايش نمايد، فراهم را مسئولين و
 اهداف به دانشگاه دستيابي و علميهيأت اعضاي عملكرد افزايش باعث تواندمي دستمزد و حقوق وضعيت بهبود
 .گردد

  علميهيأت شغلي، انگيزش شغلي، رضايت :كليدي كلمات
  
  

 دلفي روش اساس بر ايحرفه بين آموزش هايمولفه و هاچالش درمورد5 كشوري منطقه كالن اساتيد هايديدگاه مقايسه

  بذرافكن ليال خليلي،دهقان شيوا

  
نظام سالمت است كه در متون  رانيفراگ آموزشدر  نينو يهاياز استراتژ يكيعنوان به ياحرفهنيب آموزش :مقدمه

 مراقبت تيفيو بهبود ك ياحرفه نيب يهايهمكار شيتواند باعث افزاياست و م شده تأكيدمختلف، بر استفاده از آن 
 گريكدي از گر،يكدي با حرفه چند اي دو نيشاغل ،ياحرفهنيب آموزش. در شود جامعه سالمت سطح ارتقاء و ماريب از
 در بخشند بهبود را ماريب از مراقبت و خدمات ارائه تيفيك ها،يهمكار شيافزا با تا رنديگيم ادي گريكدي درباره و

) سازمان بهداشت 6-4. (است ماريب از مراقبت بهبود و هايهمكار شيافزا ،آموزش نوع نيا ياصل هدف قتيحق
 ،ياچند حرفه آموزشرا مطرح ساخت و با استفاده از عبارت  ياحرفه نيب آموزشبار مفهوم  نياول يهنگام يجهان

 يآموزش يانهيزم با سالمت يهاحرفه كاركنان اي انيدانشجو از يگروه آن توسط كه دانست ينديآمفهوم را فر نيا
 هايهمكار شيافزا قيطر از تا پردازنديم يريادگي به گريكدي با يتعامل بصورت ن،يمع دوره كي طول در متفاوت

 .بپردازند يبهداشت خدمات ريسا و يتوانبخش درمان، ،يريشگيپ سالمت، يارتقا خدمات ارائه به

در  ياحرفهنيب آموزش يهاكنندهليها و تسهچالش مورد در 5 كشوري منطقه كالن اساتيد يهادگاهيد نييتع :هدف
 يبه روش دلف يعلوم پزشك

 بندرعباس، راز،يش يعلوم پزشك يهادانشگاه در 5 منطقه كالن اساتيد پژوهش نيدر ا يجامعه مورد بررس :روش
عنوان ا بههادانشگاه انيم از كيستماتيس يگراش و الرستان است كه به روش تصادف بوشهر، اسوج،ي فسا، جهرم،

 از اطالعات پژوهش نينفر است. در ا 200نمونه و با استفاده از فرمول كوكران، انتخاب شدند كه تعداد آنها بالغ بر 
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 يياجرا موانع و هاچالش ياصل طهيح دو در پرسشنامه نيا. گردديم يآورجمع ساخته محقق يهاپرسشنامه قيطر

 ماهيت به مربوط موانع ،يبندميبا تقس ياحرفهنيب آموزش يهاكنندهليدركالن منطقه وتسه ياحرفهنيب آموزششدن 
 آموزش يهاكنندهليسهتو  دياسات يتوانمندساز ،يآموزش موانع ،يفرهنگ موانع ،يتيريمد موانع ،ياحرفهنيب آموزش

 .شد يطراح يآموزش يهافرصت جاديا ،يسازفرهنگ كالن، درسطح زانيرچون توجه برنامه يارفهحنيب

 ،ياحرفهنيب آموزش يرو شيپ يهاخود از موانع و چالش يابيدر ارز علميهيأت ياعضا ليذ يطبق نمودارها :جينتا
 يهاچالش و مشكالت را مانع نيو كمتر يرا موانع فرهنگ ياحرفهنيب آموزش ارتقائ و تيتثب چالش نيبزرگتر
كننده را توجه ليتسه عامل نيشتريب ،ياحرفه نيب آموزشكننده ليكرده و از عوامل موثر و تسه ذكر يآموزش
 ياند.در بررسذكرنموده يآموزش يهافرصت جاديرا اكننده ليتسه عامل نيكمتر و آموزش كالن سطح به زانيربرنامه
 خدمت محل دانشگاه و يليتحص مقطع ت،يبا جنس ياحرفه نيب آموزش تيماه از دياسات درك زانيم انيه مشدانجام

 نشد.  دهيد يداريمعن تفاوت

  

 
  

 يهاچالش از ياجتماع و يفرهنگ موانع نيهمچن و تيريمد و يزيربرنامه موانع پژوهش، نيا يهاافتهيطبق : بحث
صورت  هاي درسي بهرفع آنها در برنامه ينمودن راهكارها ها و لحاظچالش نيا به توجه. هستند طهيح نيمهم در ا
 و الزم جامعه سالمت جهينت در و ياحرفه نيب آموزش گسترش يبرا جانبه همه و افتهيسالمت ادغام  يهامراقبت

 آموزش ارتقاء در مهم راهكار كي عنوانبه آموزش كالن سطح به زانيربرنامه توجه نيب نيضروري است كه در ا
 رديگ قرار توجه مورد ستيبايم ياحرفهنيب

  چالش كننده،ليد، كالن منطقه، تسهياسات ،ياحرفه نيب آموزش :يديكل كلمات
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 جديد طرحي مربيان توانمندسازي

  حيدرپور سوسن جاللي، رستم ويسي، اكبرعلي جاللي، امير كوليوند، ميترا

  

 قالب در يمرب يتعداد ييماما يپرستار دانشكده رياخ سال چند در ،يعلمهيأت يبا توجه به كمبود اعضا: مقدمه
 و سيتدر كرديرو با لذا هستند يآموزش سابقه فاقد انيمرب نيرو كه ااست. ازآن گرفته خدمت به را تعهد و طرح

 يتوانمند يابيارز ،ينيبال آموزش تيفيك يارتقا ضرورت بنابر. ستندين آشنا يعلم بصورت ينيبال آموزش بخصوص
 در. گرفت قرار يفيك آموزشدانشكده جهت ارائه  يهاتياولو از آنها يتوانمندساز يزيربرنامه و انيمرب نيا

 يابيارز گريد يسو از و نموده شركت شتريب يرسم يعلمهيأت يمعموالً اعضا دياسات يتوانمندساز يهابرنامه
به  يعلمهيأت ديجد ياعضا ازيدهنده ننشان ايمطالعات در دن ي. بررسرديگينم صورت ينيبال يهامهارت يتوانمند

 يطراح منظور نيا به حاضر مداخله لذا دارد،) يابيارزش و ينيبال ،ي(تئور آموزش يهاطهيارتقا و بهبود در تمام ح
  .ديگرد

  .باشدمي مطالعه اين اصلي هدف جديد طرحي مربيان توانمندي ارتقاي :هدف

 نيا جينتا. آمد عمل به آموزش يابيارزش و سيتدر يهاروش نهيزم در يتئور آزمون كيدر مرحله اول : روش
 نيا اطالع به يقبل يهماهنگ با. بود يابيارزش و سيتدر يهاروش آموزش نهيزم در يجد ازين دهندهنشان مرحله

 يعمل آزمون و سيتدر يهامهارت از يتئور آزمون كارگاه، كي يشد كه در مهرماه و پس از برگزار رسانده انيمرب
 ييماما يمرب 2 و يپرستار يمرب 6 هدف گروه. آمد خواهد عمل به آنان ينيو خدمات بال يمراقبت يهايتوانمند از
 بود. سنقز يپرستار و كرمانشاه ييماما يپرستار يهادانشكده از

 در ينيبال آزمون كه شد نييتع و انجام درمان معاونت ييماما و يپرستار دفاتر با يهماهنگ ينيآزمون بال ياجرا يبرا
ها برگزارگردد. بخش نيمسئول و ينيبال و يآموزش يزرهايسوپروا مترون، نظارت با دانشگاه يدرمان يآموزش مراكز

 و يرجالليام دكتر ،يجالل رستم دكتر توسط خردادماه در يابيارزش و سيتدر يهابا روش ييكارگاه دو روزه آشنا
با ارائه سرفصل  يآزمون تئور ورماهي. پس از كارگاه در شهرشد برگزار ونديكول ترايم دكتر خانم و يسيو اكبريعل دكتر

 برگزار شد. سؤال 3 طرح و يكارآموز عنوان كي

 ،يروان پرستار ،يجراح يداخل نهيزم 4آنها در  تيفعال يهاو حوزه انيبا توجه به تخصص مرب يآزمون عمل يبرا
 يهماهنگ يو معتضد ي(ع)، فاراب يامام رضا (ع)، امام عل يِدرمان يآموزشبا مراكز  مانيزا يو باردار ژهيو يهامراقبت

(به  هاتميهر آزمون آ يقرار گرفتند. برا يمراكز تحت آزمون عمل نيمهرماه در ا لياوا يروزها يط انيانجام و مرب
 قرارگرفت.  نيممتحن اريدر اخت DOPSبه روش  يابيارزش ستيل) مشخص و چكليشرح ذ

 طرح انيمرب از يمين. بودند نوشته را آموزش گانهسه يهاطهيح اهداف يدرستبه انيمرب درصد 100 باًيتقر :نتايج
 دو تنها. بود حيصح بكاررفته فورمت البته كه بودند نموده ميتنظ يتئور درس جلسه كي قالب در را روزانه درس
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 متد مورد در نفر 6 حاتيبودند و توض ننموده انتخاب خود يكارآموز يابيارزش يبرا يمناسب يهاروش نفر
 در موارد همه در جينتا يپرستار انيمرب يبرا يعمل آزمون در. بود كامل يحدود تا و حيصح يابيارزش شدهانتخاب

 انتظار از كمتر فرد هر از تميآ سه و انتظار حد در هاتميآ اكثر در ييماما انيمرب يبرا و انتظار از باالتر و انتظار حد
 .بود شدهنييتع

 يهادر مورد روش شتريب يريادگيبه  ازين يهانهيزم نيبودن مداخله است. همچن اثربخش دهندهنشان جينتا: بحث
هرچه  تيريدر مد انيمرب زهيانگ شيموجب افزا تواندينوع مداخالت م نيا استمراررا نشان داد.  ينيبال يابيارزش
  باشد. ينيبال آموزشبهتر 

  تدريس روش طرحي، مربيان توانمندسازي،: كليدي كلمات
  

  

 علوم دانشگاه در پزشكي آموزش در نوآوري و تحول طرح موفق سازيپياده راهكارهاي و موانع بندياولويت و شناسايي 

 )عج( ...ا بقيه پزشكي

   نژاددرويش عليرضا امير، مسگرپور محمد يعقوبي، مريم
 

 يط و دارد يفرد به منحصر ساختار خدمات، هيارا ادغام واسطه به رانيسالمت در ا يعال آموزشنظام  :مقدمه
 سالمت يعال آموزش نظام دستاوردها نيا كنار در. ميهست نظام نيدر ا ياتوجه قابل يدستاوردها شاهد رياخ يهادهه

ها، قرارگرفتن در چالش نيا با همراه نياست. همچن بوده مواجه زين ييهاچالش با گذشته يسالها طول در رانيا
 كشور يتيجمع بافت رييتغ جامعه، يازهاين و سالمت نظام در راتييتغ سرعت علم، عيرشد سر يهايژگيو با يطيمح
 نياست. در ا نموده دهيچيپ چندان دو را يپزشك علوم آموزش بخش طيشرا شرفتهيپ و ديجد يهايفناور ظهور و

گام چهارم طرح تحول نظام سالمت  عنوانبهكشور  يهاتيبر اولو تأكيدعلوم پزشكي با  آموزشراستا تحول در نظام 
 يراهكارها هيارا ازمندين كه بوده روبرو ياديها و موانع زبا چالش يطرح مانند هر طرح كالن نياست. ا مطرح شده

   .است آن بهتر هرچه ياجرا يبرا خالقانه و مناسب
در  يطرح تحول و نوآور يسازادهيپ يموانع و راهكارها يبندتياولو و ييشناسا هدف با پژوهش نيا: هدف 

 است. گرفته صورت...(عج) ا هيبق يدر دانشگاه علوم پزشك يپزشك آموزش

 بحث جلسات لياست. در ابتدا با تشك هشدانجامدر سه گام  يكاربرد – يفيايـن پـژوهش به صورت توص :روش
 يپزشك آموزشطرح تحول  يسازادهيموثر در پ هي) عوامل و موانع اولFocus Group Discussion( متمركز يگروه

است بخش اول،  هشداستفادهبخش  3شامل  ياها از پرسشنامهآوري دادهدر گام دوم بـراي جمـع .دندياستخراج گرد
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و در  يپزشك آموزشدر  يطرح تحول و نوآور يسازادهيموانع پ ييدوم، شناسا بخش ك،يشامل مشخصات دموگراف
بود. در گام سوم پس از  يپزشك آموزشطرح تحول  يسازادهيبهبود پ يبرا ييراهكارها ييبخش سوم شناسا

 يدر جلسات بحث گروه "صورت گرفت و پس از آن مجددا يدهو نمره يبندها، عوامل دستهداده يورآجمع
 يهااندركاران بستهدست و آموزش حوزه خبرگان نيراهكارها استخراج شدند. نمونه پژوهش به صورت هدفمند از ب

  ودند.بشده انتخاب...(عج) ا هيبق يدر دانشگاه علوم پزشك آموزشتحول 

 توسط بعدا زيمانع ن2بحث متمركز) استخراج شده بود،  ي(گروهها هيمانع از مرحله اول 18در مجموع : جينتا
 بعد 6 به موانع نيشد. ا يبندتياولو و ييشناسا مانع 20 جمعاٌ. شد ينظرسنج مجددا و شد اضافه نظردهندگان

استقالل عدم  عوامل تيشدند در نها يبندميتقس) يفن و يساختار ،ياقتصاد ،يآموزش ،يتيريمد ،يانسان يروين (موانع
مختلف در سند تحول  يهابسته نيب يكار يها و وجود تداخل و موازبسته نيمسئول به الزم اراتيض اختيو تفو

 و موضوعات بر آموزش تحول سند تمركز عدم عوامل و موانع نيمهمتر عنوانبه و ازيامت نيباالتر يدارا آموزش
 نيكمتر يموانع دارا عنوانبهسند  ياجرا يارشد برا رانيو عدم عزم راسخ مد آموزشحوزه  يواقع يهاچالش

توان به يم آموزش تحول سند ياجرا موانع رفع يبرا يشنهاديپ يراهكارها خصوص در. شدند مشخص تياهم
ها با هم و انجام كار با انسجام متناسب با ادغام بسته .كرد اشاره ليذ شرح به بوده ازيامت نيباالتر يكه دارا يموارد
 سند ياجرا يبرا ياتيعمل برنامه و راه نقشه نيها، تدوبسته نيمسئول استقالل و اراتياخت شيافزا دانشگاه، التيتشك

 و...) و يمال منابع ،يانسان يروين ن،يها (ساختار، قوانرساختيز ساختن ايمه دانشگاه، سطح در آموزش تحول
دانشگاه (معاونت  يهامعاونت تمام شدن ريها و درگتيظرف تمام از استفاده سند، ياجرا يبرا الزم منابع صيتخص

 يسازادهيپ يبرا شده هيارا يراهكارها نيمهمتر جمله از سند ياجرا يبرا...)  و يباني، پژوهش، معاونت پشتآموزش
 بودند. يپزشك آموزشهر چه بهتر طرح تحول 

 ديتوان اميم يعلوم پزشك آموزشدر  يهر چه بهتر سند تحول و نوآور يبا رفع موانع موجود و با اجرا: بحث
 .ميباش دانشگاه در يپزشك علوم آموزش تيكم و تيفيك ارتقاء شاهد داشت

 يسازادهيپ يراهكارها ،يسازادهيپ موانع ،يپزشك آموزشدر  يطرح تحول و نوآور :كليدي كلمات
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 آگاهي سطح بر تبريز پزشكي علوم دانشگاه توانبخشي دانشكده آخر سال دانشجويان منتورشيپ برنامه تأثير بررسي

  1397 -1396هايسال در التحصيلي فارغ از پس شرايط از دانشجويان

 اميرحسين  فكار، فاطمه جعفرلو، فاطمه جهان، علي اميرشاكري، بهرام حوائي، ناصر سليمي،مقدم مريم رضائي، ماندانا 

  محمدي

  

 و ملي ازهاييعالي سالمت مبتني بر ن آموزشتواند با ارتقاء يم النيالتحصفارغ پياجراء برنامه منتورش: مقدمه
 علوم انيدانشجو توانمندي ارتقاي و عالي آموزش عرصه در تيفيالمللي موجب بهبود مستمر كنيب استانداردهاي

   هاي علمي، مهارتي و ارتباطي شود.عرصه در پزشكي

 شانيا يدانشكده بر سطح آگاه نيسال آخر ا انيدانشجو پيبرنامه منتورش تأثير يبا هدف بررس مطالعه نيا: هدف
موجود در دوران فارغ  يهانهيگز نيب انتخاب و يريگميتصم يتوانمند ارتقاء و يليالتحصپس از فارغ طياز شرا
 .شد اجرا و يطراح 1397و1396 يسالها در كار، به شروع و كينيكل سيتاس ل،يتحص ادامه از اعم يليالتحص

 انجام دانشكده ديبر متون توسط اسات يپاسخگو و عدالت محور، مرور آموزش يهاابتدا براساس سند بسته: روش
 انيدانشجو پيمنتورش"فاز سه در برنامه سپس. شد اعمال يبررس در افكار بارش جلسات در النيالتحصفارغ نظرات و

 ديسطح دوم و اسات عنوانبهمنتور دانشكده  ديسطح اول، اسات عنوانبه ليسال آخر توسط كارشناسان فارغ التحص
شد.  ليتشك 1397در سال  انيبه صورت همتا نگي. در فاز اول، جلسات منتورديگرد يطراح "در سطح سوم بانيپشت

 جاستخرا بود، انيزا از نظر دانشجوكه شامل عمده موارد تنش ييهاتميآ و ليتحل جلسات نيا جيدر فاز دوم، نتا
و بصورت  يآورمختلف جمع يهاگروه منتخب دياسات قيطر از شده استخراج يها تميآ سوم، فاز در. ديگرد

 يليالتحصفارغ مورد در انيدانشجو نظرات جينتا بعد، مرحله در. ديگرد يسازها آمادههر كدام از رشته يهاكتابچه
 يهيتوج جلسات يبرگزار از پس. ديگرد نييهر رشته بصورت جداگانه تع يهاتيشده و اولو ليتحل 1397 سال در
 نگرش. شد برگزار مجزا بصورت رشته هر آخر سال انيدانشجو حضور با نگيمنتور جلسات منتورها، يبرا

 يآورجمع يسؤال15پرسشنامه خود ساخته  كي قياز طر 3و  1در فاز  يليالتحصفارغ از پس ندهيآ مورد در انيدانشجو
 شد. سؤال زين پ،يبرنامه منتورش تيفيدر مورد ك انياز دانشجو 3قرارگرفت. در فاز  يو مورد بررس

 در يليالتحصفارغ از پس يادار نيقوان از يآگاه كسب در پيمنتورش برنامه ياثرگذار نيشتريدر فاز اول، ب :جينتا
 ،يشغل ندهيآ مورد در ابهام كاهش قيطر از برنامه نيا در شركت با انيدانشجو. آمد بدست ينيبال تيفعال نهيزم

 يريگميكنند. تصم كسب يليالتحصفارغ از پس خود ماتينسبت به مجموعه و تصم يترانهيگرا واقع نگرش توانستند
 پ،يها از برنامه منتورشيمنت يباال تيرضا نشاندهنده جينتا سوم، فاز در. كرد رييمختلف تغ يهاحوزه در انيدانشجو
 ريسا به را برنامه نيا و داشته برنامه ادامه به ييباال لياست و تمابوده جلسه مكان و دوره طول منتور، عملكرد
 طرح قالب در تيبه فعال يو كاردرمان يشناسييشنوا انيدانشجو يباال ليتما به توجه با. كردند هيتوص انيدانشجو
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برنامه مشاهده  يپس از اجرا يانسان يروين طرح نيقوان نهيها در زمرشته نيا اطالعات معنادار شيافزا ،يانسان يروين
 از شتريب و كردند اطالع كسب خود رشته النيالتحصفارغ از شتريب يكاردرمان انيبرنامه، دانشجو يشد. بعد از اجرا

 مورد در ،يكل صورت به يآگاه يارتقا زانيم نيشتريب. شدند مطلع كينيكل سيتاس نياز قوان يشناسييشنوا رشته
 يسازها بود. نقش پررنگ دانشگاه در آگاهكينيكل ريسا در تيفعال و كينيكل سيشروع طرح، تاس يهانامهنييآ انواع

 زانيم نيشتريب. كردند دايپ يشتريب رغبت دياسات با مشورت به انيدانشجو زين. بود معنادار برنامه از پس انيدانشجو
 .شد جاديا يبا توجه به ابهامات در رشته گفتاردرمان يسازشفاف

 رايز. شود اجرا و يزيرطرح ياختصاص صورت به رشته هر يبرا يستيبا نگيمنتور يهارسد برنامهيبه نظر م: بحث
 در يريگميتصم يسازاست. شفاف متفاوت رشته هر در مناسب، يميتصم به دنيو رس يكسب آگاه يهاحوزه
 تا اهداف به دنيرس در برنامه نيرسد ايم نظر به و است يليالتحص فارغ از پس ندهيآ از يكاف اطالع داشتن يگرو
 يليالتحصپس از فارغ يترقيدق يزيربرنامه به بتوانند انيدانشجو نيا داستياست. ام كرده عمل موفق ياديز حد
 كسب را يشتريب يشغل يهاتيموفق است نگيمنتور ييغا هدف كه يزندگ و كار نيشده و با حفظ تعادل ب لينا
 .ندينما

  دانشجو پاسخگو، ،آموزش پ،يمنتورش: يديكل كلمات
  

 

 و تحول برنامه سند درباره كشور پزشكي علوم يهادانشگاه پزشكي علوم آموزش ارشد مديران و صاحبنظران درك تبيين 
  پزشكي آموزش در نوآوري

  احمدي سليمان اعرابي، محسن

  
 شواهد نيوجود دارد. همچن يپزشك آموزش يسنت يهابرنامه اصالح يبرا ياديز يليامروزه در جهان تما :مقدمه

 يكنون طيشرا به توجه با. دارد وجود يپزشك آموزش برنامه يندهايفرآ و ساختار در ينوآور و اصالح يبرا ياديز
 آموزش در تحول ضرورت...،  و يفرهنگ و ياجتماع ليمسا ،يتيجمع هرم راتييها، تغيماريب بار نهيزم در كشور
 نيتدو يعلوم پزشك آموزش يتحول و نوآور يهابسته راستا نيهم در و بوده محسوس شيپ از شيب يپزشك علوم

 انيمجر دهد، نشان كه است نيا پروژه ني. هدف از ااستداده قرار مرتبط ينهادها يرو شيپ را يروشن راه نقشه و
 در ينوآور و تحول سند) يعلوم پزشك يهادانشگاه يآموزش نظران صاحب و راني(مد يآموزش يهابرنامه ياصل

 به يابيدست يبرا محتوا ليتحل روش به يفيك يمطالعه نيا ياند. طراحكرده درك چگونه را يپزشك علوم آموزش
 .است رفتهيپذ صورت هدف، نيا
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علوم  يهادانشگاه يعلوم پزشك آموزشارشد  رانياست كه درك صاحبنظران و مد نيپروژه ا نيا سؤال: هدف
 ست؟يچ يپزشك آموزشدر  يكشور درباره سند برنامه تحول و نوآور يپزشك

 ادراك و تجارب دريافت و توصيف جهت ساختارمند مهين يها مصاحبه صاحبنظر، افراد با مطالعه نيدر ا: روش
 از پس. شدانجام هدفمند بصورت يريگ نمونه. آمد عمل به آموزش در ينوآور و تحول طرح خصوص در آنها
 نوع از يفيك يمحتوا ليتحل و هيها از روش تجزداده ليتحل و هيتجز يبرا. ميافتيدست  اشباع به يانفرادمصاحبه 15

 .شود تيرعا مطالعه نيا در نكلنيل و گوبا استحكام و صحت يارهايمع تا دياست. تالش گرد هشداستفاده يقرارداد

 گزارش و ثبت چالش ،يدگيچيپ يهانام به هيكنندگان در پژوهش پنج درونماشركت يهااز مجموع صحبت :جينتا
 به طبقه سه واجد يدگيچيپ هيآمد. درونما بدست ديجد يهاو افق آموزشدر  يسازگفتمان ت،يجامع ،يمحور

 يمحور گزارش و ثبت چالش هيدرونما. است نفعانيذ ميمتفاوت و مشكل در تفه يهاقرائت ت،يعدم شفاف يهانام
 و آموزش راه نقشه ر،يفراگ برنامه طبقه سه تيجامع هيدرونما. است يمستندساز و يمحور گزارش طبقه دو شامل
شدن  مشترك، برجسته افق ،يهدفمند يهاچهار طبقه به نام آموزشدر  يسازگفتمان هيدرونما. دارد يريپذبرنامه

 جاديا ،ييايپو جاديا ،آموزش به توجه طبقه ريواجد چهار ز آموزشدارد. طبقه برجسته شدن  يو انحصارشكن آموزش
مشترك است كه سه طبقه تدارك، تفاهم و تداوم را دارد. در  يهاافق يينها هيباشد. درونمايم يگرمطالبه و زهيانگ

 ،يروشنگر طبقه ريدارند و در طبقه تفاهم پنج ز قرار موثر عوامل و ياعتبارمال ،يانسان يروين طبقه ريطبقه تدارك سه ز
 زمان اختصاص استمرار، طبقه ريز چهار تداوم طبقه در. دارد قرار خدمات جبران و رانيمد تيحما اجماع، ،آموزش

 .دارد وجود يابيو ارز ييگرامأموريت ،يكاف

 يهادانشگاه نيب هدفمند ارتباط و تعامل تيموجب تقو يعلوم پزشك آموزشدر  يبرنامه تحول و نوآور: بحث
 به يجامع نگاه برنامه نيا. ديگرد يدانشگاه يفضاها در آموزش ينوآور و تحول گفتمان جاديا و يشيآما مناطق
 در ييايپو و زهيانگ جاديا با درمان، تحول طرح انحصارِ شكستن ضمن آموزش در تحول طرح. دارد آموزش حوزه

 تيگردد جهت تداوم و استمرار برنامه به تقويم شنهادي. پاستداده شيرا افزا يگرمطالبه هيروح آموزش
 شتريجهت مشاركت ب علميهيأت يدر اعضا زهيانگ جاديو ا يتوانمند دار،يمنابع پا نيتأم ،يآموزش يهارساختيز

 در برنامه توجه نمود. 

  يفيك يمحتوا ليتحل ،يپزشك علوم آموزش ،يتحول، نوآور: يديكل كلمات
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   اهواز شاپور جندي پزشكي علوم دانشگاه در پزشكي آخر سال دانشجويان تخصصي رشته انتخاب هاياولويت

  شكورنيا عبدالحسين  

  
 -يبهداشت يهامراقبت كار يروين بيتواند تركياست كه م يموضوع مهم يپزشك يانتخاب رشته تخصص :مقدمه
دهد تعداد پزشكان يها نشان ميبررس جينتا قرار دهد. تأثيرتحتبخش سالمت را در جامعه  يازهايو ن يدرمان

 يبرخ انتخاب به پزشكان كمتر ليتما كاهش نيا علت. است داشته يريها كاهش چشمگاز رشته يمتخصص در برخ
  .است بوده نييپا درآمد و ديشد يفشار كار اد،يز يباركار ليقب از يمشكالت ليها به دلرشته از

 يهازهيدهد كه انگينشان م يتخصص يهارشته به انيدانشجو ليتما يدر مناطق مختلف با بررس ياديمطالعات ز
 يفرهنگ طيشرا كار، بازار و ياقتصاد طيشرا ان،يدانشجو يهايمختلف با توجه به دلبستگ يكشورها در انيدانشجو

 تيموقع اي و يتخصص رشته كي يهاشود تا جاذبهيها باعث متفاوت نيا باشد.يم متفاوت مردم يزندگ سبك و
 . كند جلب رشته آن در ليتحص ادامه يبرا را انيدانشجو از ياديز تعداد كشور كي در آن ياجتماع

 دانشگاه در يپزشك آخر سال انيدانشجو در يپزشك تخصص رشته انتخاب تياولو ياين مطالعه با هدف بررس :هدف
  .شدانجام 1396-97 سال در اهواز شاپور يجند يپزشك علوم

نفر) 179( يپزشك رشته آخر سال انيدانشجو همه يرو بر يسرشمار صورت به يليتحل يفيتوص مطالعه نيا: روش
سه بخش بود. بخش  ي. پرسشنامه داراشدانجاممحقق ساخته  پرسشنامه از استفاده با 1396-97 يليتحص سال در

داد. يم قرار پرسش مورد را سكونت محل و تاهل تيوضع جنس، سن، ليقب از انيدانشجو يفرد يهايژگياول و
مشخص  تياولو بيمورد عالقه خود را به ترت يسه رشته تخصص انيباز بود كه دانشجو سؤال كيبخش دوم شامل 

 گرفت. پرسشنامهيم قرار پرسش مورد انيدانشجو يكردند و در بخش سوم عوامل موثر در انتخاب رشته تخصصيم

 ييبود. روا شده هيته 1 تا 5 يگذارنمره با بيترت به و مخالفم كامالً تا موافقم كامالً از كرتيل يادرجه پنج اسيمق با

 نييتع 74/0كرونباخ  يآلفا بيآن با محاسبه ضر ييايپا و دييكارشناسان تا 4توسط  محتوا ييروا قيازطر پرسشنامه
 يسطح آمار .شد ليتحل يمجذور كا يآمار يهاو آزمون SPSS-18 يافزار آمارحاصل با استفاده نرم يهاداده شد.
  در نظر گرفته شد.  α =05/0ها دار آزمونيمعن
بودند.  27,20± 1,64 يسن نيانگيمجرد با م نفر117و  مؤنثنفر 114تعداد  يمورد بررس يدانشجو 179از تعداد : جينتا

 تيشود ولويم دهياست. همانطور كه د شده داده نشان 1 نمودار در انيانتخاب رشته دانشجو يهاتياولو يفراوان
پوست و قلب و  ،يچشم پزشك ،يولوژيچهار رشته راد بيبه ترت انيدرصد) دانشجو 67,6( سوم دو از شيب يانتخاب

درصد)  17,6( يدرصد)، چشم پزشك22,4( يولوژيراد بيمورد انتخاب به ترت يتخصص يهارشته نيشتريبعروق بود.
وجود  يدار آمار يها تفاوت معنتخصص يدختر و پسر در برخ انيدانشجو شيگرا نيدرصد) بودند. ب15,6و پوست (



 

٨٤ 
 

بود.  شتريبطور معنادار ب يپسرها به رشته ارتوپد شيو گرا ،)P =0,006( شتريب پوست رشته به دخترها شيداشت. گرا
)0,001= Pمشاهده نشد.  يدار آمار يمختلف تفاوت معن يهارشته به متاهل و مجرد انيدانشجو شي) اما در گرا
)0,05� Pدر انتخاب رشته پوست  ، 4,57 نيانگيبا م يمناسب شغل ندهيدرآمد باال و آ يولوژي) در انتخاب رشته راد

 نيانگيبا م يمناسب شغل ندهيدرآمد باال و آ يدر انتخاب رشته چشم پزشك ،4,51 نيانگيو نداشتن اورژانس با م يراحت
 يباالتر تياز اهم 4,30 نيانگيبا م بيبه ترت ياجتماع ژيو پرست يمناسب شغل ندهيدر انتخاب رشته قلب آ ،4,37

 برخوردار بودند. 

 
  

 يپزشك آخر سال انيدانشجو يانتخاب رشته تخصص يهاتياولو نيانگي. م1نمودار 

و پوست  يپزشكچشم ،يولوژيبه سه رشته راد ديشد اريبس شيسال آخر گرا يپزشك انينشان داد دانشجو :جينتا
 تياولو ييشناسا باشند.يها مرشته نيا در ياريدست به ورود يمتقاض انيدرصد دانشجو 50از  شيكه ب يدارند بنحو

نمودن  تواند در متعادل يجامعه م يواقع يازهاين نييو تب يپزشك انيتوسط دانشجو يانتخاب رشته تخصص شيو گرا
. باشد موثر جامعه در يدرمان يبهداشت كار يروين مناسب عيمختلف و توز يهارشته يبرا انيدانشجو يتقاضا

 جامعه ازين به توجه با آنان تا آورد يم فراهم سالمت بخش رانيمد يبرا يمهم اطالعات مطالعه نيا يهاافتهي
 .كنند قيتشو و ييراهنما ازيمورد ن يهارشته انتخاب يبرا را انيدانشجو

  يپزشك آخر سال دانشجويان ،يپزشك تخصص ان،يانتخاب رشته دانشجو يهاتياولو :كليدي كلمات
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 و آموزش  جهت رواني هايبيماري زمينه در متقاطع كلمات جدول طريق از يآموزش گيم ارزشيابي و اجرا  -طراحي
  پزشكي علوم هايگروه يادگيري

  فردعبداللهي سعيد اد،ژنمصلي ليلي

  
 كيبه تحر توانيم جمله ان از كه است همراه يمتعدد يايمزا با يپزشك علوم آموزش در ميگ وهياز ش استفاده :مقدمه
 انيدانشجو شتريب ومشاركت تعامل احتمال وهيش نيا نيهمچن .كرد اشاره دانشجو فهم و درك يارتقا و يريادگي فعاالنه

 . سازد يم فراهم شانيا يبرا را كالس از بردن لذت و

جدول  قياز طر ميگ يآموزشبرنامه  يابياجرا و ارز ،يطراح هدف با كه است يمقطع مطالعه كي مطالعه نيا :هدف
  .دينجام گردا يروان يهايماريمتقاطع در درس ب

جدول  قياز طر ميگ يآموزشبرنامه  يابياجرا و ارز ،يطراح هدف با كه است يمقطع مطالعه كي مطالعه نيا :روش
 يهااز محتوا با انواع پازل يطراح يكار امكان سنج يفن يطراح.جهت  ديانجام گرد يروان يهايماريمتقاطع در درس ب

 يجداول راستا نيقرار گرفت. در ا يو سپس علم ين مورد بحث فنآ يهاقرارگرفت و نمونه يمورد بررس يدو بعد
در اشكال مختلف  نآمرتبط با  يو سپس داروها يروان يهايماريمختلف ب يشده از گروهها يبندطبقه بصورت

جند گانه بر  يهامهم در باكس يهاو سپس نگارش بخش ديگرد نيبه صورت جداول مرسوم تدو يجداول دو بعد
موثرتر  يرادآوي و يريادگيرا در كنار  زشيانگ و حيپازل مد نظر قرار گرفت تا تنوع، تفر يباز يهااساس انواع مدل

 نظر در جدول صورت به ينوشتار صورت به دارو اي و يماريب يكه گاه ياگونه ه.ب دينما جاديا رانيرا جهت فراگ
 .ديگرد يطراح ان درون در يتخصص يمحتوا و شد گرفته

ت و سپس سؤاالل ن به البوم بر اساس دو گروه جداوآ ليتبد برمبتني يفن يطراح ،يعلم يهابخش ليبعد از تكم
 .قرارگرفت جهرم يپزشك علوم دانشگاه تيسا در انيدانشجو به يدسترس ارائه با و ديگرد ين طراحآ حيپاسخ صح

 يروانشناس درس با يشگاهيزماآسالمت، علوم  يدر درس روانشناس يپزشك انيسه گروه از دانشجو يمداخله بر رو
 سيدرس در ابتدا تدر يصورت كه محتوا ني. بدشدانجامنفر  75و بهداشت با درس بهداشت روان با تعداد  يعموم

ها در كالس اقدام نمودند. در دو گروه كوچك به حل پازل يهاگروه اي و يميت صورت به انيدانشجو سپس و
گرفت و در  شده انجام سيتدر محدود بخش از استفاده برمبتني پازل ارائه يپزشك و يشگاهيزماآعلوم  انيدانشجو
 ها بود . گروه هيبق از شتريها بپازل يحجم استفاده از محتوا يآموزش يهاضرورت به توجه با بهداشت انيدانشجو

 اتيتجرب نهيمتمركز در زم يهاو سپس انجام مصاحبه با گروه يت باز به صورت كتبسؤاالها از داده يورآجهت جمع
ها با استفاده داده لي. تحلشداستفاده با ذكر نقاط ضعف و قوت شانيا يريادگين در آدانشجو از كالس درس و نقش 

 . شدانجام نيو استخراج مضام يفيك يمحتوا لياز تحل

 مد. آبدست  ريز نيمضام برنامه يهاتينظرات دانشجو از قابل يفيك يدر بررس :حينتا
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 يريادگي جهت يزشيانگ و مفرح طيمح جاديا  

 انيدانشجو نيب در يگروه و سالم رقابت جاديا 

 انيدانشجو يادداري و يريادگي شيافزا 

 يقبل مطالعه و دقت به ازين  

  يريادگيتسلط بر  

 يادداري شيافزا 

  يسنت آموزشمتفاوت بودن نسبت به  

 موثر و نيدلنش يتكنولوژ 

  يريادگي يهاافتهيحس خوب تسلط بر  

  آنو مفرح بودن  ياما چالش يريادگيسخت بودن 

 : ضعف  نقاط

 محتوا از قيعم درك و يقبل مطالعه به دانشجو يازمندين 

 ت جدولسؤاالحل  جهت وقت صرف به ازين  

 مفرح يجو جاديموثر و با ا يريادگيرسد كه روش پازل بتواند در ارتقا يبا توجه به نظرات دانشجو به نظر م: بحث
دانشجو به تسلط بر محتوا و صرف  ازيدهد. ن شيافزا يو يرا برا يريادگيبردن از  لذت نهيزم دانشجو، يريادگي در

 يپسند را براكاربر يريادگي، يفرد يهاتفاوت و متناسب با دنيبخش ءرتقاا خود را يريادگيوقت سهم دانشجو در 
    كند. يم جاديدانشجو ا

  يعلوم پزشك ،يريادگي ،جدول كلمات متقاطع ،يآموزش ميگ :كليدي كلمات
  

 

  مجازي آموزش توسعه رويكرد با  الكترونيكي يادگيري افزارهاينرم مهارتي مدت كوتاه دوره ارزشيابي و اجرا طراحي،

   جعفري ليال فرخي، رضا مجيد  كريميان، هراز
  

 ني. ااستداده رييتغ را يريادگي ياددهي يندهايفرآ تيماه ،آموزش عرصه به يارتباط نينو يهايورود فناور: مقدمه
 يكيزيف يهارا به خارج از كالس آموزش يرا متنوع ساخته، بلكه مرزها يحضور آموزش وهيها نه تنها شيفناور
 ييهمسو در كارشناسان و نيمدرس نقش انيم نياست. در ا آورده بوجود يديجد يريادگي يهاطيمح و داده توسعه

برخوردار است.  ياديز تياز اهم آموزشاز آنها در يريگبهره و نينو يهايفناور با قيتطب و ديجد يتقاضاها با
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و  علميهيأت ياعضا يتوانمندساز ،يمجاز آموزشدر  تياز موفق نانياطم يراه برا نيو كارآمدتر نيمؤثرتر
است.  يريادگي نديفرآ يدر ط يآموزشو  يفن يبانيو پشت يكيالكترون يريادگيكارشناسان دست اندركار قبل از شروع 

 مدت كوتاه دوره يبرگزار به اقدام 1397 بهار در رازيش يپزشك علوم دانشگاه ،يمقدمات يهادوره يپس از برگزار
 يدوره م نيا يابيارزش جياجرا و نتا ،ينمود. مقاله حاضر به شرح طراح يكيالكترون يريادگي يافزارها نرم روزه سه

 پردازد.

 علميهيأت ياعضا دگاهياز د يكيالكترون يريادگي يافزارهابا نرم ييدوره آشنا يضرورت و اثربخش يبررس: هدف
  و كارشناسان

نفر از  25. گروه هدف شدانجامآزمون  شيبا پ يتك گروه يتجرب -مهين وهيش به 1397 سال در قيتحق :روش
 يهادانشگاهاز  يكيالكترون يريادگي يافزارهاكننده در دوره كوتاه مدت نرمو كارشناسان شركت علميهيأت ياعضا

 يروز كار 3متخصص در قالب  ديدوره توسط اسات يشدند. طراح يبررس يبودندكه به روش سرشمار 5كالن منطقه 
از مباحث  يفوروم و چت بود و بخش يتعامل ي، و ابزارهاLMS, يعمل آموزشاز از  يريبا بهره گ يبيترك وهيبه ش
 ،يتعامل يبا ابزارها يياز جمله آشنا كيتئور يازهاين شيدوره شامل پ يبود. محتوا نيآفال يبه صورت محتوا يتئور

بود. در هر روز  يبيترك يكيدوره الكترون يو اصول طراح يكيالكترون يهاآزمون ،يسينو ويسنار ا،يمد ياصول مالت
در  يسؤال 30آزمون و پس آزمون و پرسشنامه  شيابزار پ 2دوره با استفاده از  يابي. ارزشدينرم افزار ارائه گرد كي
 و)، يبيترك يآموزش يطراح و يتعامل يابزارها+ ياچندرسانه(اصول  يدانش بخش شامل نهيگز 5 كرتيل اسيمق

پرسشنامه  يو صور ييمحتوا يي) بود. رواايو كامتژ وي، استودIspring، نرم افزار LMS با(كار  يمهارت يعمل بخش
 يو زوج ياتك نمونه يها با استفاده از آزمون تشد. داده دييتا %95كرونباخ  يآن با آلفا ييايمتخصص و پا 4با نظر

 شد. ليتحل Spss16و نرم افزار 

ها نشاندهنده كنندگان در همه مولفهشركت يابيارز خود سهيپرسشنامه كامل بازگردانده شد. مقا 23در مجموع  :جينتا
، (0,47±4,40) يآموزش ينمرات در طراح نيانگيو م (Pvalu<0.01)دانش و مهارت بود.  شيمثبت دوره در افزا تأثير
 وي، نرم افزار استود(0,65±4,20) نگيسپري، آ(0,48±4,34) ياچندرسانه آموزش، (0,42±4,35) يريادگي تيريمد ستميس

نداشت  يتفاوت يليو مقطع تحص تيجنس كيبه تفك يابيارزش جيبود. نتا (0,67±4,13) اي) و كامتاز(3,90±0,73
(Pvalu>0.05) .آزمون و پس آزمون  شينمره پ سهيشد. مقا دييموضوعات را در همه موارد تا يضرورت برگزار
 ماهه 5 دوره كي. پس از (Pvalu<0.01). تاس كنندگان داشتهبر دانش شركت يمثبت تأثيردوره  ينشان داد برگزار

 يكيالكترون يمحتوا ديتول قبل، با سهيمقا در، 5 منطقه كالن يهادانشگاه يمجاز آموزش مراكز عملكرد از يبرآورد در
بودن  يكنندگان بر ضرورت كاربردشركت ،يفيك نظرات ليتحل در. بود شده آغاز اي داشته شيافزا يتاحد شده ادي

 داشتند. تأكيد يو انجام همزمان كار عمل
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مشاركت  ازمندين يمجاز يهاتياست و فعال يمجاز آموزشاز اركان توسعه  يانسان يروين يتوانمندساز :بحث
 يريادگي يمهارت يهادوره يبرگزار قيتحق جياست. بر اساس نتا يآموزشو كارشناسان كمك  علميهيأت ياعضا

 يهادوره يرسد طراحيدانش و مهارت شركت كنندگان داشته است. به نظر م شيبر افزا يمثبت تأثير يكيالكترون
 نيموثر باشد. همچن يكيالكترون يمحتوا ديو تول يمجاز آموزشبتواند در توسعه  علميهيأت ياعضا ازيمتناسب با ن

كوتاه و جلسات بحث  يهايسخنران با آن ينيگزيو جا يطوالن يهاياز سخنران زيبودن مطالب و پره يكاربرد
 فراهم را شتريب يورو بهره يعمل يهاچالش با كينزد رشدنيدرگ نهيزم يتجرب طيمح در يكارگاه آموزش ،يگروه

 كند.يم

  يتوانمندساز ،يكيالكترون يريادگي ،يمجاز آموزشتوسعه، : يديكل كلمات
  

 پرستاري دانشجويان براي موثر ارتباط مهارت ايرسانهچند يآموزش محتواي ارزشيابي و اجرا طراحي،

  يزداني زهرا ميرشاه، الهام شايگان، مريم
  

اي دانشجويان هاي حرفهمناسب در شكل دادن به مهارتتواند بستري باليني مي آموزشباوجود اين كه  :مقدمه
تباطي پرستاران ار هايهاي مهم در خدمات پرستاري، ضعف مهارتآورد، اما هنوز هم يكي از خالء پرستاري فراهم
 حال، نيدهد. با ارا تشكيل مي يپرستار يهاي ارتباطي پايه و اساس كيفيت خدمات و مراقبت هااست مهارت

 تعداد. است نهيپرهز و ريگوقت اريبس روش نيا مثال يبرا. دارد يبيمعا يحضور و يسنت وهيها به شمهارت آموزش
 برخالف. ندارد وجود انيدانشجو يمجدد آن برا ياست و امكان بازآموز كننده در آن محدود شركت انيدانشجو
 نيهمچن و افتديب اتفاق يتعامل و يتطابق صورت به يريادگيشود يم موجب كيالكترون آموزش ،يسنت آموزش
در هر ساعت از شبانه روز را فراهم  آموزشبه  يشود. به عالوه امكان دسترسيم آموزش يهانهيهز كاهش موجب

  آورد.يم
 به تا ميشد آن بر يكيالكترون آموزش يايمزا و سو كياز  يارتباط يهامهارت آموزش تيبا توجه به اهم :هدف
 .ميبپرداز يپرستار انيدانشجو يمهارت ارتباط موثر برا يارسانه چند يآموزش يمحتوا يابيارزش و اجرا ،يطراح

 اول ترم در ليتحص به مشغول يپرستار يكارشناس انيدانشجو را پژوهش جامعه ،ينيبال ييكارازما نيدر ا: روش
و  ياچندرسانه آموزش ،يحضور آموزش گروه سه در يتصادف بصورت انيدانشجو منظور، نيا به. دادند ليتشك

 قياز طر يارتباط يهامهارت يريادگي به انيدانشجو يحضور آموزش) قرار گرفتند. در آموزشگروه كنترل (بدون 
چند  يآموزش يساعت بود. محتوا2 يحضور آموزشداختند. مدت زمان پر role play و يگروه مشاركت ،يسخنران
 و يصوت بصورت "ماريب با موثر ارتباطمهارت " و "موثر يعموم ارتباطاتمهارت " بخش دو در ز،ين يارسانه
 به محتوا، از بخش هر. ديرس كيالكترون قطب آموزش دييتا به الزم اصالحات انجام از پس و شد ميتنظ يريتصو



 

89 

 ياگونه به وهايها و سنارپرداخت. مثاليم يكاربرد يوهايها و سنارموثر در قالب مثال يارتباط يهامهارت آموزش
 مطرح مباحث يآموزش روش دو هر در. باشند مارانيدر برخورد با ب يو واقع ينكات چالش يانتخاب شدند كه حاو

، آموزششد. قبل و پس از اتمام  گرفته نظر در كساني زين يآموزش روش دو هر در مدرس استاد. بودند كساني شده
 گروه انيدانشجو. گرفت قرار يابيارز مورد آزمون پس و آزمون شيپ توسط انيدانشجو عملكرد و يآگاه زانيم

از  انيدانشجو تيرضا زانيها شركت كردند. پس از آن، مآزمون در گريد گروه دو انيدانشجو با همزمان زين كنترل
 ليو تحل هيمورد تجز SPSS 22 يطرح با استفاده از نرم افزار آمار نيا جي. نتاديگرد يبررس زيارائه شده ن يمحتوا

  قرارگرفت.

 ±1/4( بود ينييپا سطح در يآگاه نيا كه شد دهيسنج انيدانشجو يآگاه زاني، مآموزش يقبل از برگزار: جينتا
). ياچند رسانه آموزشگروه  يبرا 4/1±1/2و  يحضور آموزشگروه  يبرا 4/0±1/2گروه كنترل،  يبرا 4/3
 نمرات كه است يحال در ني). اp<0/05در نمرات سه گروه مشاهده نشد ( يداريمعن تفاوت مرحله نيا در
باالتر از  يداري) بطور معن7/9±1/5( يحضور آموزش) و 8/5±1/4( ياچندرسانه آموزشگروه  آزمون پس

و  يسطح آگاه يها ارتقاها و پس آزمونآزمون شيپ سهي) بود. مقا4/0±1/3نمرات پس آزمون گروه كنترل (
را نسبت به گروه كنترل نشان داد  يارسانه چند و يحضور آموزش گروه دو هر در انيعملكرد دانشجو

).0/001<pباالتر  يارسانه چند گروه در نيانگيهر چند اختالف م هر دو گروه نسبت به گروه كنترل). ي) برا
 قرار يبررس مورد ساخته محقق ستيل چك لهيبوس زين انيدانشجو تيرضا زانيبود. م ياز گروه حضور

 آموزش گروه در انيدرصد دانشجو 58و  يارسانه چند آموزش گروه در انيدانشجو درصد 89. گرفت
 زانيه، مشدانجام يابيارز در كه. كردند اعالم را يآموزش يمحتوا و يبرگزار نحوه از خود تيرضا يحضور
  باالتر بود. ياز روش حضور يبطور معنادار يارسانه چند روش از انيدانشجو تيرضا
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 انيدانشجو عملكرد و يآگاه بر يكساني باياثر تقر ياو چندرسانه يحضور آموزشهر چند هر دو روش  :بحث
با  .بود يحضور آموزش از باالتر يريبطور چشمگ ياچندرسانه آموزش روش از انيدانشجو تيرضا كنيل داشتند،

و در دسترس،  نهيهزكم يبعنوان روش يارسانه چند آموزش تياهم و سو كياز  يارتباط يهامهارت تيتوجه به اهم
 .رديقرارگ استفاده مورد يپرستار انيبه دانشجو يارتباط يهامهارت آموزشتواند در يم روش نيا

   يپرستار اني، دانشجوياچند رسانه آموزش ،ي: مهارت ارتباطيديكل كلمات
  

 ذينفعان تجارب اساس بر هامولفه و ابعاد تبيين :پزشكي آموزش حوزه تركيبي يادگيري اثربخشي

  احمدي سليمان رسولي، داود ميرمقتدايي، سادات زهره
  

 آموزشكه در حوزه  است چهره به چهره يريادگي و يكيالكترون يريادگي شمندانهياند ادغام يبيترك يريادگي :مقدمه
 مورد اقبال قرار گرفته است. يپزشك

 كي عنوانبهشود كه ياز راه دور اطالق م آموزش يهاستميس از سوم نسل به يبيترك يريادگياصطالح  يطور كلبه
 نوع نيشود. ايم فيتوص يريادگي يبرا چندگانه يتكنولوژ و رودرو يآموزش يايمزا حداكثررساندن به يبرا روش

 يسازنهيبه منظور به روش نيا از. است چهره به چهره يريادگي و يكيالكترون يريادگي شمندانهيادغام اند يريادگي
 و يسنت روش دو هر يايتواند مزايم يبيترك آموزش كه آنجا.از شودمي استفاده ها نهيهز ياثربخش و يريادگي جينتا

 حساب به يپزشك آموزش در يريادگي -ياددهي يهاهدف به يابيدست يبرا يمناسب روش دينما فراهم را يمجاز
 جهينت يول است مدرس تيفعال سيتدر چه اگر. اند وابسته بهم يريادگي و سيتدر ،آموزش نديفرآ در. ديآيم
 تا گردد يبررس مدرس و دانشجو يعني دگاهيد دو هر از ديبا يبخش اثر نيبنابرا است دانشجو به معطوف يريادگي
 مشكالت سهيمقا و يبيترك آموزش تيوضع ياز پژوهشگران به بررس يرا نشان دهد. اگرچه تعداد يتركامل جينتا

 .است امدهين بدست يبيترك آموزش يدر مورد ابعاد و عوامل اثربخش ياند اما پژوهشپرداخته موجود

 و عوامل قتريعم درك و شناخت حاضر مطالعه از هدف نينو يآموزش ستميس نيا يدگيچيپ و تيبا توجه به اهم
 .گردد يم حاصل نفعانيذ تجارب اساس بر كه است يبيترك يريادگي يابعاد موثر بر اثربخش

 بر كه است يبيترك يريادگي يتر عوامل و ابعاد موثر بر اثربخشقيهدف از مطالعه حاضر شناخت و درك عم :هدف
پژوهش عبارت است از: بر اساس تجارب  سؤالگردد. يم حاصل حوزه نيا مدرسان و انيدانشجو تجارب اساس

 دارد؟ تأثير يبيترك آموزش يبر اثربخش يچه ابعاد و عوامل يحوزه پزشك ديو اسات انيدانشجو

 علوم يهادانشگاه دينفر از اسات 7كنندگان شامل . مشاركتشداستفاده محتوا ليتحل كرديرو از مطالعه نيدر ا: روش
 انيدانشجو از نفر 8 و داشتند يمجاز آموزش ستميس در را يمتوال سال 2 حداقل سيتدر سابقه كه بودند رانيا يپزشك

  .دنديگرد انتخاب هدفمند يريگنمونه قيكه از طر يحوزه پزشك يهارشته ارشد يكارشناس
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شده عبارت بودند از:  حاصل طبقات كه گرفت شكل رطبقهيز 40 و طبقه 5 در يفيك قيتحق از حاصل جينتا :جينتا
. هركدام از طبقات يتيحما طيمح و كيپداگوژ طهيح ،يفن يهامدرس، جنبه يهايستگيشا ،ييدانشجو يهايتوانمند

 .شدند ميتقس يطبقات ريبه ز

 انيدانشجو نظر از تياهم درجه ني*باالتر

 دياسات نظر از تياهم درجه ني** باالتر

 رطبقهيز طبقه

 ييدانشجو يهايتوانمند

  

 يفراشناخت يهامهارت ** 

 يسواداطالعات * 

 يتيابعاد شخص 

 كتينت 

 * تخصص محتوا  مدرس يهايستگيشا

  ايحرفهتعهد 

 يسواداطالعات ** 

 كتينت 

 يكالم ريو غ يكالم يارتباط يهامهارت 

 يجانيهوش ه 

 يمجاز كالس تيريمد 

 يبريسا يهامهارت 

 يمجاز يدر حوزه فضا ي(پداگوژيبرگوژيسا( 

 يدسترس تيقابل 

 الگو بودن 

 تيفيبا ك يمحتوا  يفن يهاجنبه

 شده يبه روز رسان يمحتوا 

 ينيو قابل بازب يقابل بررس يمحتوا 

 كاربرپسند يطراح ستميس 

 يبريسا نيقوان 

 يتعامل يمجاز طيمح *، ** 

 آزاد به محتوا يدسترس 

 يمجاز يهارساختيز 

 حجم محتوا 

 يكار گروه  كيپداگوژ طهيح

 يمشاركت يريادگي 
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 موثر يابيارز 

 يكيالكترون يريادگي يهاتيفعال يطراح 

 محور دانشجو يريادگي 

 دانشجو شرفتينظارت بر پ ** 

 محتوا يريانعطاف پذ 

 محتوا تيفيك 

 محتوا تيجذاب 

 يمجاز بازخورد ستميس * 

 محتوا يسازمانده 

 ** يكيالكترون پيمنتورش  يتيحما طيمح

 فعال تيريمد 

 ارتباط گسترده 

 امن طيمح 

 مشاوره و يتيحما ستميس *يقو ييراهنما 

  
بر  تأكيدطرف و  كياز  آموزشبه  يدسترس يروزافزون برا يو تقاضا يريادگي ياددهيموضوع  تياهم :بحث

 ياست. ظهور فناور يآموزش يها�سازمان همه يرو شيپ يهاچالش از يكي گرياز طرف د آموزشاثربخش بودن 
گردد. ينم اثربخش آموزش جاديا باعث ييتنها نياما ا استدادهها را به ما فرصت نيكردن ا فراهم ديگرچه نو
 نيهمچن و استاد و دانشجو رشيپذ در ياساس يبازنگر با كه گرفت جهيتوان نتيم پژوهش نيا يهاافتهيبراساس 

 يكرد. از طرف دايرا پ آموزش نيا ستهيشا گاهيتوان جايم يبيترك آموزشالزم در حوزه  ينمودن امكانات فن فراهم
 .داشت يمجاز آموزش حوزه در يكارآمد يريگجهت حوزه نيا دياسات يتوانمندساز يهادوره يتوان با برگزاريم

  محتوا ليتحل ،يفيك قيتحق ،يپزشك آموزش ،يبيترك يريادگي ،ياثربخش :يديكل كلمات
  

 دانشجويان باليني گيريتصميم هايمهارت بر مجازي بيمار ساز شبيه از استفاده با اوتاوا گيري تصميم چارچوب آموزش

  پرستاري

  زادهقنبري سعيدرضا احمدي، سليمان حسيني، معصوميان تكتم سيده

  
 سرنوشت بر پرستاران هايميتصم نقش و يمارستانيهاي ببخش در مارانيب ينيبال تيوضع يدگيچيبه سبب پ :مقدمه

   .است ضروري امري انيدانشجو به رييگميهاي تصممهارت آموزش ماران،يب ينيبال
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 رييگميتصم بر يمجاز ماريساز بهيشب از استفاده با اوتاوا رييگميتصم چارچوب آموزش باهدف مطالعه نيلذا ا: هدف
  .ديگرد انجام يپرستار انيدانشجو ينيبال

 علوم دانشگاه 8ترم پرستاري دانشجوي 58 آزمون، پس -آزمون پيش روش با تجربي نيمه مطالعه اين در :روش
 بيمار سازشبيه و) كارگاه( كنترل گروه دو به تصادفي بصورت و انتخاب سرشماري شيوه به حيدريه تربت پزشكي
 باليني گيريتصميم در مشاركت پرسشنامه مداخله بعداز روز45 و قبل گروه دو درهر تخصيص مجازي

)PDAQ(از استفاده با هاداده.گرديد تكميل SPSS-16  و اسكوئر كاي زوجي،تي مستقل،تي آماري هايوآزمون 
 .گرديد وتحليل تجزيه 0/05 داريمعني سطح در ويتنيمن

 با همراه ويدئو تصوير، متن، مجازي بيمار با مرتبط تعاملي محتواي. شد سازيشبيه سناريو 12 مداخله گروه براي
 توسط اتخاذشده هايفعاليت تمامي سيستم. گرديد ارايه شد ميكس سازشبيه روي بر دوبلرها توسط كه هاييديالوگ
 از گرايانه واقع و جذاب محيط يك ايجاد و باليني گيريتصميم سازشبيه طراحي منظور به. نمودمي ضبط را دانشجو

 امكانات تمامي با اورژانس و زنان اعصاب، اطفال،قلب، داخلي، هايبخش. شداستفاده Visual و Cنويسيبرنامه زبان
 دانشجو كه واقعي محيط بر منطبق شده طراحي محيط. شد طراحي سناريو هر به بسته اختصاصي و روتين تجهيزات و
 مورد امكانات و تجهيزات بسته عنوانبه معاينه ابزارهاي .بودشده خواهد مواجه آن با بيمار بالين در روتين صورت به

 بيمار از نياز صورت در تا شد داده قرار افزارنرم ابزار نوار در) پارامديكال تجهيزات( بيمار مانيتورينگ جهت نياز
 دستگاه با بيمار فشارخون يا و حرارت درجه شود، گذاشته بيني كانوالي شود، گرفته خون نمونه مثال عنوانبه مجازي
. گردد بانداژ بيمار عضو يا و شود گذاشته اسپيلينت بيمار براي بازتواني مرحله در. شود چك فشارسنج و ترمومتر

 برنامه طريق از هاسيستم بررسي و حالشرح قسمت در .شود اجرا و تجويز نظر مورد طريقه به بيمار براي دارو
 انتخاب با و مجازي بيمار تصوير روي بر مربوطه قسمت انتخاب با فيزيكي معاينه و گرديدمي ارايه الزم اطالعات

 مثال طور به. گرديدمي سازيشبيه افزارنرم توسط فيزيكي معاينه. شدمي انجام لمس و مشاهده دق، سمع، هايگزينه
 مورد در حالت اين. خير يا اندبوده طبيعي صداها آيا كه گرفتمي تصميم خود و شنيدمي را ريه سمع صداهاي كاربر

 نظير اضافي اعمال درخواست كاربر اگر. وجودداشت نيز شكم لمس به نسبت بيمار العمل عكس يا قلبي صداهاي
 ريه راديوگرافي عكس "مثال داد،مي نشان العملعكس برنامه نمود،مي خوني آزمايشات يا قلب نوار راديولوژي،

 مرحله اين در. آمدمي در نمايش به كاربر براي آزمايشات نتايج يا و CT SCAN يا اكوكارديوگرافي فيلم بيمار،
 تشخيص كه داشت وجود انتظار اين و يافته دست بيماري افتراقي تشخيص براي الزم اطالعات تمام به دانشجو
 با مرتبط تصويربرداري و آزمايشگاهي اطالعات شامل تشخيصي مطالب همچنين. نمايد مطرح بيمار براي افتراقي
 تشخيص ارايه و آزمايشات نتايج مشاهده از بعد. بود دسترس قابل دانشجويان براي قسمت اين در جراحي مباحث
 قادر برنامه اين در RESET دكمه وجود با دانشجو يك .نمودمي تكميل را بيماري درمان صفحه بايد دانشجو نهايي،
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 به كدام هر يآموزش جلسه 3 نيز كنترل گروه براي .نمايد تجديدنظر خود رفتار در و برگرداند عقب به را زمان بود
 .شد داده آموزش اوتاوا گيريتصميم چارچوب برمبتني گيريتصميم هايمهارت و برگزار دقيقه مدت

داري يمعن آماري اختالف گروه دو در اني) دانشجوP=0/12( ينيبال رييگميتصم نمره نيانگيقبل از مداخله م :نتايج
به  29/2�85/7نمره، در گروه كنترل از 180از مجموع  ينيبال رييگميتصم نمرات اريمع انحراف و نيانگيم نداشت.

داري ينظر آماري اختالف معن از و افتيرييتغ24/6�152/5 به 28/4�97/7از يمارمجازيساز بهيو در گروه شب 24/1�121/5
 28/2�35/5و در گروه كنترل  22/3�54/7 يمجاز ماريساز ب هينمره در گروه شب رييتغ نيانگيم (P<0/001) وجود داشت.

 )P=0/002. (ديار گزارش گردديمعن يبود كه از لحاظ آمار

تواند منجر به ارتقاء يم گروه دو هر در اوتاوا رييگميتصم چارچوب برمبتني يآموزش برنامه كه داد نشان جينتا :بحث
 نيا توسعه در يمجاز ماريساز بهياستفاده از شب يول شود، ينيبال رييگميتصم در يپرستار انيمشاركت پدانشجو

 انيدانشجو يآموزشهاي برنامه در يآموزش روش نيا كاربرد لذا. بود خواهد مؤثرتر انيدانشجو در ينيبال مهارت
 .شوديم شنهاديپ آنان ينيبال رييگميتصم بهبود منظور به يپرستار

  
  آموزش مجازي، بيمار ساز،شبيه باليني، گيريتصميم اوتاوا، تصميم حمايت چارچوب :كليديكلمات

   



 

95 

 مجازي آموزش اجراي زمينه در اردبيل پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان و علميهيأت اعضاي آمادگي ميزان سنجش

 جعفري ايراندخت آرمون، عسگر

  
 يعـالي براي به كارگيري يادگيري الكترونيكي در راستا آموزشو مؤسسـات  هادانشگاهعالي و  آموزشنظام : مقدمه
 يآموزش يهابرنامه و يكيتكنولوژ يهارساختيز نهيها و آمادگي الزم در زمنهيزم ديبا يجهان راتييبا تغ ييهمسو

 در موجود يهاتيقابل و طيشرا ها،تيواقع از حيصح شناخت ديبا ابتدا نهيزم نيا در. باشد داشته يانسان يرويو ن
 يهاتيقابل و هابرنامه ها،ازينشي. عدم توجه به پداشت يمجاز آموزش ياجرا در تيموفق جهت يآموزش مراكز

كاربرد  يهانهيزم يسازفراهم جهت راستا نيداشت. در ا واهدخيپ در را يمجاز آموزش يهاپروژه شكست موجود
 يو نرم افزار يسخت افزار يهارساختيز نهيدر زم ياگسترده يهايبررس ،يآموزشدر مراكز  يمجاز آموزش

  .رديصورت گ

 يمجاز آموزش ياجرا نهيزم در لياردب يپزشك علوم دانشگاه يآمادگ زانيسنجش م: يهدف كل

 يمجاز آموزش يجهت اجرا علميهيأت ياعضا يآمادگ زانيم نييتع: يهدف جزئ

 يشامل اعضا قيتحق يباشد. جامعه آماريم يمقطع يشيمايپ - يفيحاضر از لحاظ روش توص يطالعهم: روش
در دانشگاه علوم  1397نفر بودند كه در سال  4399نفر و در مجموع  4172 انينفر و دانشجو 227 علميهيأت
شده و با مراجعه به جدول  يبندطبقه يتصادف رييگداشتند. نمونه پژوهش كه به روش نمونه تيفعال لياردب يپزشك

 ينفر انتخاب شدند. ابزار گردآور 353 انيدانشجو انينفر و از م 140 علميهيأت ياعضا انيمورگان انجام گرفت، از م
و  دينفر از اسات 26پرسشنامه، توسط  ييمحتوا ييبود. روا كرتيل فياطالعات پرسشنامه محقق ساخته بر اساس ط

تجربه و مطالعه بودند،  صاحب يكيالكترون يريادگيو  يپزشك آموزش ينهيكه در زم دانشگاه علميهيأت ياعضا
 يهاداده ليو تحل هيبدست آمد. جهت تجز 91/0كرونباخ  يآلفا بيضر قياز طر زيپرسشنامه ن ييايشد. پا دييتأ

 يافزارهاو از نرم ياتك نمونه tآزمون و) يفراوان عيتوز و اريمع انحراف ن،يانگي(م يفيتوص يحاصل از روش آمارها
23-SPSS شداستفاده. 

 علوم دانشگاه در يمجاز آموزش ياجرا يبرا موجود يازهاين شيپ و طيشرا ها،تيواقع درك يراستا در :جينتا

 .ديسنجش گرد انيو دانشجو علميهيأت يبعد اعضادر دو  يانسان يروين يآمادگ يها، شاخص لياردب يپزشك
 يبرا يدر آمادگ مؤثر يهاشاخص عنوانبه يتيامن و يكيتكنولوژ ،يفرهنگ ،يبانيپشت ها،استيس عوامل نيهمچن
 آموزشجهت كاربرد  لياردب يدانشگاه علوم پزشك يشد. درجه آمادگ يابيارز دانشگاه نيدر ا يمجاز آموزش ياجرا
) باالتر از 3,60( انيدانشجو ي) و آمادگ3,62( علميهيأت ياعضا يآمادگ يعنيمورد مطالعه  يرهايدر متغ يمجاز

 يفرهنگ ي)، آمادگ3,5ها (استيس ي)، آمادگ3,72( تيامن يآمادگ يهاشاخص در نيباشد. همچني) م3(يفرض نيانگيم
 يآموزش يمحتوا يآمادگ ،يهامتوسط و مولفه ) باالتر از3,2( يبانيپشت ي) و آمادگ3,35( يكيتكنولوژ ي)، آمادگ3,4(
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) 1,56( يآموزش مقررات و نيقوان ي) و آمادگ2,2( نظارت و يابيارز ي) و آمادگ2,1( ياانهيرا زاتيتجه ي)، آمادگ2,3(
  باشد. يتر از متوسط منييپا

 دانشگاه در يمجاز آموزش ياجرا نهيزم در انيو دانشجو علميهيأت يآمده، اعضا بدست جيبا توجه به نتا :بحث
 يآموزش مقررات و نيو قوان ياانهيرا زاتيتجه و محتوا نهيزم در اما دارند را الزم يآمادگ و نهيزم لياردب يپزشك علوم

 يارتقاء دانش اعضا ،يكيمناسب تكنولوژ يهارساختيز يسازفراهم نهيزم در دانشگاه ديوجود دارد كه با يهاضعف
  .دياقدام نما نهيزم نيمناسب در ا يآموزشو مقررات  نيقوان نيمحتوا و تدو ديتول نهيدر زم علميهيأت
  لياردب يدانشگاه علوم پزشك ،يمجاز آموزشدانشجو،  ،علميهيأت: يديكل كلمات

  
  

 بخشي اعتبار درجهت گامي ز:شيرا پزشكي علوم دانشگاه درD-RECT پرسشنامه براساس دستياران يآموزش محيط ارزيابي

 94-93 سال در يآموزش هايگروه

  خليلي رويا زاده،اسماعيل زهره
  

 جهت را ما ينيبال آموزش طيمح يابياست. ارز يآموزش يهابرنامه بر حاكم روح منزله به يآموزش طيمح: مقدمه
. رديگيقرار م يآموزش يهابرنامه نفكيال جز عنوانبه ستييكند كه بايم كمك مطلوب يآموزش طيمح كي به دنيرس
  پرسشنامه اساس بر دستياران يآموزش محيط ارزيابي مطالعه اين از هدف اساس نيا بر

D-RECT 1393-1394هايسال ي طيآموزشهاي در دانشگاه علوم پزشكي شيراز در جهت اعتبار بخشي گروه 
 باشد.مي

در دانشگاه علوم پزشكي  D-RECTي دستياران بر اساس پرسشنامه آموزشهدف از اين مطالعه ارزيابي محيط  :هدف
 باشد.مي 1393-1394هاي ي طي سالآموزشهاي شيراز در جهت اعتبار بخشي گروه

است. فاز اول اين مطالعه  باشد كه در دو فاز به اجرا در آمده) ميMix Methodاين مطالعه از نوع تركيبي ( :روش
دوم بصورت كيفي و با استفاده از مصاحبه باشد. فاز مي D-RECTصورت كمي و با استفاده از پرسشنامه  هب

 پژوهش آماري جامعه. باشديساختارمند در خصوص نقاط قوت و ضعف و پيشنهادات از همان گروه هدف منيمه
 يبررس يشد. برا گرفته نظر در داخلي بخش در دستياران از نفر 50 آماري، نمونه و تخصصي، دستياران كليه شامل

گرفته شد و پايايي آن از طريق آلفاي  ي بهرهآموزشنفر از متخصصين  5نظر  روايي صوري پرسشنامه، از
حيطه همكاري و كار  5در  سؤال 23شامل  D-RECTمورد تاييد قرار گرفت. پرسشنامه بومي شده  =0,9αكرونباخ

هاي درمان بيمار است كه داده يگيري برارسمي، هدايت و ارزيابي و پيگيري و تصميم آموزشگروهي، نقش اساتيد، 
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افزار نرم قيهاي همبستگي پيرسون، آزمون تي تك متغيره از طرآوري، با استفاده از آزموناين بخش پس از جمع
SPSS  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  21نسخه 

رسمي، هدايت و ارزيابي،  آموزشهاي نقش اساتيد، نتايج اين مطالعه حاكي از همبستگي معنادار بين حيطه: جينتا
رسمي و پيگيري و  آموزشدرمان بيمار است. بيشترين ميزان همبستگي در حيطه  يگيري براپيگيري و تصميم

رسمي  آموزش) و كمترين ميزان همبستگي بين نقش اساتيد و =P 0,001و  R =0,7درمان بيمار ( يگيري براتصميم
)0,420= R  0,009و P=ها همچنين در تحليل كيفي، يكي از نقاط قوت گروه، برگزاري منظم كالسشود. ) ديده مي

باشد كه دستياران حجم بسيار ريزي منظم و موارد بازبيني كه جز نقاط ضعف گروه ميو گزارش صبحگاهي و برنامه
صصي هاي تخهاي زيادو عدم وقت كافي جهت مطالعه مباحث تئوري و عدم توجه به مهارتكار درماني و كشيك

  است. ندوسكوپي، اكو و......) گزارش شدهآ(
بايست ي ميآموزشهاي دهد كه مديران گروهي دستياران نشان ميآموزشآمده از محيط  با توجه به نتايج بدست :بحث

هاي را در اين راستا بردارند تا منتج به بهبود ارتقا با توجه به مطلوب نبودن همكاري و كار گروهي در گروه قدم
 گردد.  آموزشكيفيت 

 باليني، اعتبار بخشي آموزشي، آموزشارزيابي، دستيار، محيط  :يديكل كلمات

 
 

 كيفي مطالعه يك :اساتيد ارزشيابي فرآيند مورد در دندانپزشكي دانشجويان تجارب تبيين

  حقاني اميد باقري، سارا سيده بشردوست، نازنين ميرفرهادي، نسترن

  

متداول از يكياشد. بيم يعال يآموزشهرموسسه  يهاتياز اولو علميهيأت ياعضا يابيبرنامه ارزش توسعه: مقدمه
 يابيارزش جيهرچند نتا .است انيدانشجو توسط يابيارزش د،ياسات يآموزش تيوضع نييها جهت تعروش نيتر

از  ي.برخاست يابهامات يدارا آن ييايكنند، اعتبار و پايم يباز يآموزش تيفيك يابيارز در يمهم اريبس نقش دانشجو
 ييدانشجو يابيارزش جيتوانند بر نتايم آموزشو روش  يمانند جنس، درجه علم يدهند كه عوامليم نشان قاتيتحق
است، لذا ما بر آن  صورت گرفته يو موارد مشابه به روش كم نهيزم نيبگذارند. از آنجا كه اغلب مطالعات درا تأثير
 .ميده قرار يابيارز مورد را دياسات يابيارزش نديفرآ درخصوص انيدانشجو اتيتجرب يفيك روش به كه ميشد

 دياسات يابيارزش نديفرآ خصوص در يدندانپزشك انيدانشجو تجارب نييتب: هدف

 يگروه بحث قيها ازطرباشد كه دادهيم يقرارداد يمحتوا ليتحل ازنوع يفيك مطالعه كيپژوهش حاضر: روش
هدف برمبتني وهيانجام گرفت. ابتدابه ش1396درسال  النيگ يدانشگاه علوم پزشك يدندانپزشك انيبا دانشجو متمركز

شش نفره  يهاگروه درقالب اني. دانشجوشد هيته دياسات يابيمند به موضوع ارزشعالقه انيدانشجو از نفره 24 ستيل
داشتند، تا  حضور متفاوت يليسن، جنس و معدل تحص ،يليتحص يهاترم با يانيدانشجو.درهرجلسه شدند ميتقس
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. ديگرد برگزار قهيدق 90دوشنبه به مدت  يصبح روزها10. جلسات در ساعت گردد فراهم يتيهتروژن الزم زانيم
و  آغازشد " د؟يدار دياسات يابيارزش با دررابطه ياتيتجرب چه "ريباز نظ سؤال چند با افتهيساختار مهين يهامصاحبه

افزار ها با استفاده از نرممصاحبه متن قيدق يسازادهيپ از.پس ديگرد هاضبط مصاحبه يتمام. افتيها ادامه تا اشباع داده
2010 MAXQDA يبندطبقه ،يكدگذار خط، به خط خواندن با همزمان نيمحقق. گرفت قرار ليتحل و هيمورد تجز 

 تي.قابلشد يبررس نكلنيل و گوبا يارهايمع يريها را انجام دادند. دقت و صحت پژوهش با بكارگداده يو سامانده
. با شدانجامآنها  از قيكنندگان و اخذاطالعات دقبا شركت ي) پژوهشگران با داشتن تعامل كافCredibility( اعتبار

.جهت رفتي) صورت پذDependabilityها (داده اعتماد تيقابل شيها افزاداده ليو تحل يآورتكرارگام به گام جمع
مطالعه با كد  نيشد .ا گرفته دانشجوها بهره يليها، از نظرات تكم) دادهConfirmability( يريدپذييتا اريباالبردن مع

 .ديثبت گرد  IR.GUMS.REC.1396.129اخالق 

نفر)  14درصد (60 ،يليتحص سوم درسالنفر) 9درصد(40 تي، اكثر17/23 ±55/1 يسن نيانگيبام انيدانشجو: جينتا
كد استخراج  330كردند. براساس مصاحبه با شركت كنندگان  شركت مطالعه نينفر) پسر در ا 10درصد (40دختر و 

. دنديگرد نييتع يطبقه فرع 5و  يطبقه اصل 2براساس تشابه و تناسب،  يسازمرور كدها و خالصه از پس و ديگرد
 ،يابيارزش ستميس يناكارآمد يفرع طبقات با " يابيارزش ستميضعف س " يها، طبقه اصلداده ليتحل و هيبراساس تجز

 يفرع طبقات با "يابيارزش نديارتقاء فرآ" يو طبقه اصل يآموزشنامناسب  يهارساختيز ،يابيارزش يهافرم نقص
 .آمدند بدست اثربخش يابيارز خود و انيهمتا يابيارز

كنندگان دررابطه با اصلي، طبقات فرعي و كدهاي اوليه استخراج شده براساس تجارب مشاركت: طبقات  1جدول
 دياسات يابيارزش

 طبقه ريز يطبقات فرع يطبقات اصل

  
   
   
   

  يابيارزش ستميس ضعف

  
  يابيارزش ستميس يناكارآمد

 يابيارزش فرم لياجبار در تكم 

 يابيارزش فرم ليزمان نامناسب در تكم  
 يابيارزش وهيش نيدانشجو به ا ياعتماديب  
 يقبل يهايابيدرارزش انيعدم اعمال نظرات دانشجو  
 استاد نام با يابيعدم تناسب درس مورد ارزش  
 استاد يتيشخص يهايژگيعدم توجه به و  

 دروس يتمام يبرا ياشهيت كلسؤاالدر نظر گرفتن   يابيارزش يهانقص فرم

 نيوبال هيپا علوم يهادرس يابيارزش فرم كيعدم تفك  
 يتئور و يعمل دروس يابيارزش فرم كيعدم تفك  

 متاسب نا يها رساختيز
 يآموزش

 يتئور دروس ارائه در رشته كي دياسات نيب يعدم هماهنگ 

 يطيمح نامناسب امكانات و التيتسه  
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  يابيندارزشيارتقاء فرآ

 يآموزشمعاونت  /گروه ريمد توسط يابيارزش  انيهمتا يابيارز

 همكار دياسات توسط يابيارزش  
 دانشگاه  يابيارزش نيتوسط مسئول يابيارزش  

 كالس انيپا در دياسات يابيخودارز  اثربخش يابيخودارز

 چهره به چهره يابيارزش  
 ييانشا يابيارزش  

  
 ستميس ضعف رفع جهت تالش در شهير دياسات يابيارزش نديفرآ يكارآمد انيبراساس تجارب دانشجو :بحث
 در رييتواند با تغيم يفعل يابي. اصالح روش ارزشدارد يابيارزش نديدهنده فرآ ارتقاء عوامل يريبكارگ و يابيارزش
 نيمسئول و انيهمتا ان،يدانشجو از ينظرسنج از يبيترك و يابيارزش يهافرم ييايپا و ييروا يبررس ،يابيارزش زمان
 يهاافتهيگردد جهت يم شنهاديپ هادانشگاه ريسا در اني. باتوجه به تجارب مختلف دانشجورديگ صورت يابيارزش
 صورت مشابه قاتيتحق ،يفعل يهاروش ضعف و قوت نقاط شناخت و يابيارزش نديهدف ارتقاء فرآ با يليتكم
 .رديگ

 يدندانپزشك ،يفيك قيتحق د،ياسات ،يابيارزش :يديكل كلمات

 
 

 يك: دوره اين آموختهدانش خانواده پزشكان ديدگاه از (MPH) عمومي بهداشت عالي مديريت دوره هايچالش تبيين 

 كيفي مطالعه

   دادگران ايده حيدرزاده، آبتين طورچي، مهكامه محقق، امير
 

 مقاطع از يكي كه ، (MPH :Master of public health)عمومي بهداشت عالي مديريت دوره محتواي :مقدمه
 طراحي ايران كشور سالمت نظام در شاغل خانواده پزشكان توانمندسازي منظور به است، دانشگاهي عالي تحصيالت

 مشكالت براي مناسب حلراه يافتن در ناتواني و مشكالت تشخيص عدم ما، كنوني مشكالت از يكي. است شده
 نهادها ها،سازمان تصميمات ساختن استوار نقص، اين رفع راه بهترين. است آن آموختگاندانش و رشته اين يآموزش

 خانواده پزشكان نقش تحول خدمات ارايه نظام سازماندهي كه آنست مويد شواهد. است تحقيق پايه بر موسسات و
 عدالت و دسترسي افزايش ها،هزينه كاهش جامعه، آحاد رضايتمندي افزايش خدمات، اثربخشي و كيفيت افزايش با

 بهداشت عالي مديريت دوره ارزشيابي و آموزش زمينه در اندكي مطالعات اينكه به توجهبا. است همراه اجتماعي
 كيفي تحقيق كه آنجايي از و است بوده كمي روش به هشدانجام مطالعات اكثر و است هشدانجام ايران در عمومي
 شديم آن بر دارد، عميق تحليل و بررسي به نياز هاچالش شناسايي و گرددمي عميق هايداده آوريجمع به منجر
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  MPHعمومي بهداشت عالي مديريت دوره هايچالش تبيين هدف با كيفي محتواي تحليل روش به را حاضر مطالعه
 .دهيم انجام گيالن پزشكي علوم دانشگاه  MPH آموختهدانش خانواده پزشكان ديدگاه از

 اين آموختهدانش خانواده پزشكان ديدگاه از گيالن پزشكي علوم دانشگاهMPH دوره هايچالش تبيين :كلي هدف
 دوره

  :ويژه اهداف
 اين آموختهدانش خانواده پزشكان ديدگاه از گيالن پزشكي علوم دانشگاه MPH  دوره هايچالش مفهوم تبيين-1

  دوره
 از گيالن پزشكي علوم دانشگاه MPH  دوره شده مطرح هايچالش) مختلف ابعاد( مختلف هايحيطه تبيين -2

  دوره اين آموختهدانش خانواده پزشكان ديدگاه
 قراردادي نوع از كيفي محتواي آناليز رويكرد با كيفي تحقيقات اجراي روش برمبتني طرح اجراي شرو: روش

Conventional Qualitative Content Analysis  و گيالن استان درماني -بهداشتي مركز17 پژوهشي محيط. بود 
 پزشكي علوم دانشگاه در را  MPH دوره كه خانواده پزشك عنوانبه شاغل آموختگان دانش از شده انتخاب هاينمونه
 خانواده پزشك) مرد 7 و زن9( 16 تعداد هاداده اشباع به توجه با و بوده هدفمند گيرينمونه. بودند گذرانده گيالن
. گرفتند قرار مصاحبه مورد ساختارمندنيمه مصاحبه طريق از و داشتند شركت گيرينمونه در MPH التحصيلفارغ
 بوده كلي تسؤاال اين شد گرفته نظر در محققان توسط اوليه فرض پيش عنوانبه تيسؤاال ابتدا هامصاحبه انجام براي

 آن در آنچه از هايييادداشت محققان مصاحبه هر از بعد. دادمي سوق خويش تجربيات بيان به را شوندهمصاحبه و
 اساس بر هاداده تحليل روند. كردند تهيه داشت بيشتر پيگيري و بررسي به نياز كه نكاتي و كرده كسب مصاحبه
 افزارنرم طريق از word فايل در سازيپياده از بعد هامصاحبه. شدانجام Graneheim 2004 و Lundman روش
2010MAXQDA  هااعتباريافته از اطمينان جهت و اوليه كدگذاري از پس. قرارگرفت تحليل و تجزيه مورد 

(Credibility)، تحقيق كنندگانمشاركت بازبيني شيوه از (Member check)، وريغوطه (Immersion) درگيري و 
  .شداستفادهProlonged engagement  with data هاداده با مداوم

 هايچالش تبيين با رابطه در آموختگان،دانش با هشدانجام هايمصاحبه از حاصل هايداده محتواي تحليل از: نتايج
 اصالح و بازنگري مورد پژوهش نهايي مرحله تا كه كرديد استخراج اوليه كد 718 تعداد ، MPH  عالي مديريت دوره

 فردي عوامل  طبقه 9 و اصلي تم 4 مطالعه اين در. يافت تقليل كد 315 به نهايي مرحله در كه بطوري قرارگرفت

 )يآموزش عوامل( اي،حرفه مزاياي شغلي، آينده طبقات شامل) ايحرفه عوامل( چالشي، انگيزشي، طبقات شامل)
 ي،آموزش تسهيالت طبقات( شامل )ساختاري عوامل (استاد، ي،آموزش مديريت ي،آموزش محتواي طبقات شامل
 .شد استخراج) يآموزشبستر
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 كه است جهت اين از آن اهميت و دارد يآموزش كيفيت تضمين در خطيري نقش يآموزش دوره ارزيابي :بحث
 مطالعه اين در كه MPH يآموزش دوره هايچالش شناسايي. گردد مي تعيين شود محقق بايد آنچه كيفيت يا واقعيت

 ضعف نقاط ي،آموزش برنامه بازنگري در تا كندمي كمك اساتيد و يآموزش ريزانبرنامه مديران، به شد اشاره آن به
 و ايحرفه مسائل و برنامه ساختاري و يآموزش مسائل به نسبت همچنين. نمايند برطرف امكان حد تا و شناسايي را

 .دهند انجام را الزم ريزيبرنامه يآموزش كيفيت بهبود جهت و آورند بدست بيشتري آگاهي فراگيران فردي

   چالش خانواده، پزشك بهداشتي، عالي مديريت: كليدي كلمات
  

 پژوهي اقدام مطالعه يك :اصفهان پزشكي علوم دانشگاه در استاد ارزشيابي سيستم بهبود 

   چنگيز طاهره يماني، نيكو كمالي، فرحناز
 

 نيبارزتر يعلمأتيه ياعضا كنيمؤثر باشد، ول يعال آموزشمؤسسات  تيفيدر ك توانديم يعوامل متعدد: مقدمه
ها و در بهبود عملكرد آن توانديعملكردشان م تيفيك يدارند و لذا بررس يآموزش تيفيسطح ك نيينقش را در تع
 ازياست. با توجه به ن ياتيح هادانشگاهاستاد در  يابيمؤثر باشد، لذا وجود نظام ارزش دانشگاه ندهيهاي آاصالح برنامه

 . باشديم يادوره يبازنگر ازمندينظام ن نيا ستم،يدر هر س ييايبه پو

  .شد اجرا و يطراح اصفهان يپزشك علوم دانشگاه در استاد يابيباهدف بهبود نظام ارزش مطالعه نيا :هدف
 مرحله 4 در و چرخه كي در و مرتلر يالگو از استفاده با بودكه يمشاركت يپژوه اقدام نوع از مطالعه نيا :روش
 و رانيمد شامل كنندگانمشاركت. شدانجام گام 9 و) يشيبازاند اقدام، يطراح نه،يزم يبررس ،يزير(برنامه ياصل
 هادانشگاه ريسا تجارب و مشكل ديتائ يبرا ياگسترده متون مرور ،يزيرمنظور برنامه به ابتدا. بودند هادانشكده دياسات
 جيمشكل و عوامل آن، روند نتا نييو تع نهيزم يمنظور بررساز آن به پس. شدانجام گريد يكشورها و رانيدر ا
 مطالعه كي يعلمأتيه ياز نظرات اعضا يمنظور آگاهمختلف انجام و سپس به يهااستاد در دانشكده يابيارزش

 يابيارزش ستميمشكالت موجود در س نيكنندگان، از ببا مشاركت ينشست تخصص كياز آن در  پس. شدانجام يفيك
 يعنوان مشكل اصلبه، "يتيريمد يهايريگميتصم در استاد يابيارزش جيبودن استفاده مناسب از نتا يناكاف "استاد،

 ليكنندگان به تحلو مرور متون، با نظر مشاركت يمطالعات مقدمات جي. در مرحله بعد با استفاده از نتاديمشخص گرد
 يبرا الزم مداخالت سپس و مشخص مشكل ياحتمال علل يمغز طوفان كيتكن با منظورنيمشكل پرداخته شد. به ا

 توسط يبندتياولو راهكارها نينمودن علل مشكل و همچن يينها يبرا. شدند نييتع مشكل علل رفع
به  يدهشدند. مداخالت شامل وزنو اجرا يطراح دارتياولو مداخالت بعد، مرحله در. شدانجام كنندگانمشاركت

 به جيشده و نتا يابيارزش شده،انجام اقدامات يانيپا مرحله در. شديم نامهنييآ نيتدو و استاد يابيارزش يهاتميآ
 .شدند گذاشته اشتراك
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 يبندتيو اولو شانيبر اساس نظرات ا ستميمشكل س نيترنشان داد، مهم نهيزم يحاصل از مطالعات بررس جينتا :جينتا
مشكل با نظر  نيا لي. تحلباشديم "استاد يابيارزش ستميس جيبودن كاربرد مناسب نتا يناكاف"آنها عبارت بود از 

است. بر  شده مشكل نيا سبب استاد يابيارزش نظام نديآدر درون داد و فر يكنندگان، نشان داد كه عواملمشاركت
(نحوه اجرا، زمان،  يابيارزش ي، اجراهايگذارعوامل شامل قانون نيا نيدارترتيكنندگان، اولواساس نظر مشاركت

مشكالت  نيرفع ا يراهكار برا نيو بهتر نيتر. مناسبشديو ابزار (دقت) م موجود نيها)، تناسب قوانفرم عينحوه توز
، وزن استاد يابيارزش) دستورالعمل اي( يدانشگاه نامهنييآ نيكنندگان عبارت بودند از تدوشركت دگاهيعوامل، از د اي

 يابيبراساس روند حداقل سه سال از ارزش رانيمد يريگميتصم و يابيارز يهافرم در يموردبررس يهاتميدادن به آ
 نظر و يمقدمات مراحل از شدهاستخراج راهكار مورد 23 نيب از كه) ساالنه يابينمره ارزش يجا(به دياسات

 .شدند انتخاب كنندگانمشاركت

با  شد كامل مكرر جلسات در نيمسئول و رانيمد ياصالح نظرات از استفاده با مربوطه يهاراهنما و نامهنييآ نيتدو
 دياسات نظرات نيانگيم زين اجرا از بعد. ديگرد نيياعتبار محتوا مناسب تع يهاكنندگان شاخصاستفاده ازنظر مشاركت

 رانيمد و دياسات بر عالوه هاراهنما و نامهنييآ. داشت قرار يكاف كامالً و مفهوم اريبس و تياهم با اريبس سطح در
 هادانشكده هيكل به و قرارگرفت بيتصو و ديتائ مورد زيدانشگاه ن يو سپس شورا يآموزش يتوسط شورا ،يانيم

 يو عمل ينشان داد تسلط استاد به دروس تئور يو عمل يدر دروس نظر يدهوزن ياجرا از حاصل جينتا. شد ابالغ
 .دارد را وزن نيكمتر دياسات ابيو غ حضور مانند يموارد و تياهم نيشتريب

 و بهتر درك در ستميس نفعانيذ به كمك يبرا االجراست،الزم ستميس كي در كه يمقررات و نيقوان نيتدو: بحث
موجب  توانديم نامهنييآ نيبوده و ا يو ضرور ديمف اريبس آن تيوضع بهبود و ينگهدار و ستميس آن از استفاده

 ندگانشانينما ايو  نفعانيذ هيالزم است از نظرات كل يانامهنييآ نيچن نيتدو يگردد. برا ستميبه س دنيانتظام بخش
 ديتائ يبرا ييمقامات اجرا نيحاصل شود. موافقت باالتر نانيآن اطم يياز روا نفعانياز ذ يشده و با نظرسنجاستفاده

 يو راهنماها نامهنييآ نيتدو ي. براباشديالزم م ستميس ايساختن آن در سازمان  ينمودن و جار ياتيو عمل يينها
آمده است،  زين نامهنييگونه كه در خود آهمان يانامهوهيشد. قطعاً مانند هر دستورالعمل و ش يط ريمس نيا زيمربوطه ن

 آن پس از چند سال وجود خواهد داشت.  يو بازنگر يابيبه فرا ارزش ازين

  يپژوه اقدام ،يپزشك علوم دانشگاه بهبود، ستم،يس استاد، يابيارزش: كليدي كلمات
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   پديدارشناسي مطالعه يك :آزمون از پزشكي علوم دانشجويان تجربه

  كوهپايه امينسيد شيرازي،هاديان زهرا سروستاني،ثابت راحله كريمي، شهناز فريدوني، زيال

  
 نقش بلكه است يدرس يزيربرنامه تيكفا از يانعكاس تنها نه ان،يدانشجو يتوانمند يابيارزش و يابيارز: مقدمه
 قاتياما تحق .بخشد بهبود را آنها يريادگي تيفيتواند كيم و داشته رانيفراگ يريادگي روش و مطالعه وهيبر ش ياعمده
سالمت  مواجه هستند كه آزمون اضطراب جمله از يمشكالت با يكتب امتحانات در انيدهد كه دانشجويم نشان متعدد

 اندازد. يآنها را به خطر م

  .دينما نييتب يدارشناسيپد كرديرو با را يكتب امتحان دهيدارد تا پد قصد پژوهش نيا :هدف
پژوهش از روش  يهاانتخاب نمونه يبرا. شدانجام يدارشناسيپد كرديرو از استفاده با يفيك مطالعه نيا: روش 

شد. روش  يآورجمع مشاهده و يفرد قيهاي عمها با استفاده از روش مصاحبهداده. شداستفاده هدفمند يريگنمونه
  بود. در مجموع با ده نفر مصاحبه شد.  كيوتيها، روش هرمنداده ليتحل
 سال 27- 21يبا دامنه سن )مؤنث پنج و مذكر(پنج  دانشجو ده كنندگان شركت يفيتوص يهابا توجه به داده :جينتا

 مشاركت داشتند. 

 از آزمون  انيدانشجو ستهيتجربه ز يهاهيها و درون ما): مضمون1جدول شماره(

 رمضمونيز مضمون

 يريادگيابزار  ياجبار قيتوف

 يشغل تيابزار كسب موقع

  يفشار روان استرس زا  ييتنگنا

  يفشار نمره محور

  
آن داشتند، اما آن  تيبه فرار از موقع ليمدام تما چه اگر كه كردند معنا ياجبار يقيتوف عنوانبه را آزمون انيدانشجو

استرس  ييآزمون را تنگنا ياز طرف دانستند.يم يضرور "يشغل تيابزار كسب موقع "و  "يريادگيابزار " عنوانبهرا 
   تنگنا بود.  نيعامل ا يو نمره محور يروان يدانستند كه فشارها يزا م

و عوامل موثر بر آن بود.  يكتب يهاآزمون از يپزشك علوم انيدانشجو تجارب ادراك مطالعه نيهدف ا: بحث
 عنوانبهآن داشتند، اما آن را  تيبه فرار از موقع ليمعنا كردند كه اگر چه مدام تما ياجبار يقيآزمون را توف انيدانشجو

 يتحمل فشارها ليدلبه انيدانشجو يدانستند. از طرفيم يضرور "يشغل تيابزار كسب موقع "و  "يريادگيابزار "
آن بود كه  انگريب زي) ن2017خوشحال و همكاران ( قيكردند. تحق ياسترس زا معن يتنگنا عنوانبهآزمون را  ،يروان
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 به دختران. بودند اضطراب دچار دروس حجم و آزمون از قبل شب مطالعه چون يليدال به يپزشك انيدانشجو 65%
و همكاران  كيان استوجانوورگقيكردند. تحقيم را تحمل يشتريب اضطراب پسران به نسبت دروس اديز حجم علت

 بود  يپرستار انياز آزمون دانشجو شياضطراب پ انگريب زي) ن2017(

   يشناسدهيپد آزمون، اضطراب ،يپزشك علوم اني: دانشجويديكل كلمات
  

  پزشكي آموزش رشته تخصصي دكتراي دوره برنامه ارزشيابي فرا

  سهرابي زهره نوروزي، اعظم اعال، مريم يراميان، پوربا قدير رمضاني، قباد مرادي، اسحاق

  
 يآموزش يهابرنامه. است يآموزش تيفيك حفظ و يبررس مستلزم يآموزش انتظارات و اهداف به يابيدست :مقدمه
 فارغ. دارند ازين يفيك و يكم يهايبررس و يابيارزش به ،ييايپو حفظ و تيفيك يارتقا ،يآموزش اهداف تحقق جهت

 يابيارزش هر در ،يپزشك آموزش يهاها و برنامهيريگميتصم اتخاذ در يابيارزش تياهم رغم به و يابيارزش نوع از
 يهاما باالخص در حوزه برنامه يهايابيارزش از ياريبس .دارد وجود ابيارز ماتيتصم در يريسوگ وجود احتمال
 مفهوم نيباشد، به ا يابيانجام فرا ارزشتواند يباشد. لذا عالج كار، م ييهاتواند همراه با خطا و تورشيم ،يآموزش

 يآموزش يهاكه برنامه ييو نقش بسزا تي. با توجه به اهمرديقرار گ يابيمورد ارزش "مجددا ه،شدانجام يابيارزش كه
 يدكترا دوره برنامه يابيفراارزش پژوهش، نيا از هدف. ديگرد احساس دوچندان امر، نيدر توسعه دانشگاه دارند ا

  .باشدمي ميب استافل يابيارزش فرا اسيمق از استفاده با ،يپزشك آموزش رشته يتخصص

 يپزشك آموزش رشته يتخصص يدكترا دوره يابيفرا ارزش(Utility)  يمنددهيفا ياستانداردها نييتع :هدف

 يپزشك آموزش رشته يتخصص يدكترا دوره يابيفرا ارزش  (Feasibility)بودن يعمل ياستانداردها نييتع .1

 يپزشك آموزش رشته يتخصص يدكترا دوره يابيفرا ارزش  (Propriety)ياخالق ياستانداردها نييتع .2

 يپزشك آموزش رشته يتخصص يدكترا دوره يابيارزش(Accuracy)  دقت ياستانداردها نييتع .3

 يابيچهارگانه فرا ارزش يهر كدام از استانداردها  (Total score)يكل نمره نييتع .4

 يابيچهارگانه فرا ارزش يهر كدام از استانداردها  (Strength)يابيارزش قدرت نييتع .5

 فرا استاندارد 4 م،يب استافل يابيارزش فرا ستيل چك از استفاده با كه است يمقطع پژوهش كي مطالعه نيا: روش
 يدكترا دوره برنامه يابيارزش فرا يبرا يكل نمره و قدرت زين و دقت و بودن يعمل ،ياخالق ،يمنددهيفا يابيارزش

 3بودن ي)، عملU7نشانگر( 7تعداد  يدارا يمنددهيفا استاندارد. دنديگرد نييتع و يبررس يپزشك آموزش يتخصص
 ي) بودند كه هر كدام به صورت جداگانه بررسA12نشانگر (12 ي) و دقت داراP8نشانگر ( 8 ي)، اخالقF3نشانگر (

 . ديمحاسبه گرد زين يابيقدرت ارزش زيو ن يابيارزش ينمره كل اس،يمق نيشدند. با استفاده از ا
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 شمرده نشانگرها تعداد ابتدا كه، شد عمل صورت نيا به ،يابيفرا ارزش ياستانداردها يدر مورد هر كدام از نشانگرها
 محاسبه يبرا. ديآ ) بدستTotal score( كل نمره تا كرده جمع هم با تينها در و ميكنيم ضرب آن مقدار در و

 يانمره زانيم حداكثر بر را كل نمره ،يابيارزش قدرت فرمول از استفاده با. بود ازين كل نمره نيا به ،يابيارزش قدرت
. ميينمايم ضرب 100 عدد در سپس و كرده ميتواند بدست آورد، تقسي(مثال استاندارد دقت) م استاندارد كيكه 
 يلي(مثال خ آن مقدار و نموده سهيمقا شده، فيتعر رنج كي صورت به كه آن يراهنما طبق شد، حاصل چه هر جهينت

 ييتا 5 اسيمق كي ،يابيبه ارزش يدهنمره جهت مياستافل ب واقع، در. مينمود نييتع را...)  و متوسط اي خوب خوب،
اختصاص داده  يانمره كدام هر يبرا بيترت به كه گرفته، نظر در فيضع و متوسط خوب، خوب، يليخ ،يعال شامل
 است. شده

 نيكمتر و يابيارزش دقت استاندارد به مربوط يكل نمره زانيم نيشترياز آن است كه ب يآمده، حاك بدست جينتا: جينتا
 استاندارد به مربوط يابيارزش قدرت زانيم نيشتريب. داشت ياخالق ليبودن و مسا يعمل استاندارد به اختصاص آن
، 4 نمودار طبق يابيارزش فرا شاخص 4 يينها يبررس در. دارد ياخالق استاندارد به مربوط آن نيبودن و كمتر يعمل

. است متوسط حد در ياخالق استاندارد شاخص و خوب اريبس بودن، يعمل استاندارد تيشود كه وضعيم مشاهده
  باشند.يم خوب تيوضع در زيو دقت ن يمنددهيفا ياستانداردها

 يعمل استاندارد به اختصاص آن نيكمتر و دقت استاندارد به مربوط يكل نمره زانيم نيشتريب نكه،يبا توجه به ا: بحث
 نيا يرو بر رديگيكه در دانشگاه انجام م ييهايابيارزش تمركز ديرسد بايم نظر به داشت، ياخالق ليبودن و مسا

 سپس و يزيرتواند برنامهيم كه است يمناسب و يعمل اقدامات از يكي ابانيارزش آموزش. شود متمركز استاندارد دو
 ياخالق استاندارد شاخص و خوب، اريبس بودن، يعمل استاندارد تيوضع ،يابيفراارزش نيا در نيهمچن. شود اقدام
آمده،  بدست جينتا نيا به باتوجه لذا بود، خوب تيوضع در زيو دقت ن يمنددهيفا ياستانداردها و متوسط حد در

 انجام مانند يابيارزش در ياخالق ليمسا به نمودند، كسب ييباال ازيامت كه يياستانداردها تيالزم است عالوه بر تقو
تواند يم ،يابيارزش يازهاين شيپ نييتع. شود يشتريب توجه ز،ين يابيدهنده ارزش سفارش و ابيارزش نيمابيف توافقات
  .دينما يانيكمك شا

  

  پزشكي آموزش تخصصي، دكتراي ارزشيابي، فرا :كليدي كلمات
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 علوم دانشگاه در سازماني اهداف با متناسب علميهيأت اعضاء يآموزش كارنامه ارزيابي هايشاخص و محورها شناسايي

  )عج( .ا بقيه پزشكي

   نصيري طه اميري،مسگرپور محمد پور،حسين جعفر نژاد،درويش عليرضا
 

 شكل ،يسازمان يهامأموريتبه راهبردها و  يآموزش يهادادن برنامه هدف ارتباط با ،يدانشگاه سازمان :مقدمه
 ،يسازمان دانشگاه در. است سازمان يراهبرد اهداف به يابيدست در رساندنياري يبرا يابزار عنوانبه و رديگيم

علمي در  أتياعضاي ه يآموزشها و عملكرد توانايي سنجش يبرا عادالنه و كارا ارزيابي نظام كي حيصح استقرار
 يآموزشنظام ارزيابي  كياستقرار  ييهادانشگاه نيباشد. در چنيم تيحائز اهم اريبس يبه اهداف سازمان يابيدست
تر و كاراتر خواهد بود كه اثربخش يزمان علميهيأتاعضاء  يآموزشو صدور كارنامه  انهيعملكرد سال شيپا يبرا
باشد.  گرفته صورت دانشگاه راه نقشه و يسازمان يازهايبر اساس ن يآموزشسنجش عملكرد  يهاشاخص نيتدو

 يآموزش خاص اهداف و يسازمان يازهاين يدارا يسازمان دانشگاه كي عنوانبه(عج) ا... هيبق يدانشگاه علوم پزشك
  .رنديگ رمد نظر قرا ديبا علميهيأتاعضاء  يآموزشكارنامه  يابيارز يهاشاخص نيتدو در كه است
متناسب  علميهيأتاعضاء  يآموزشكارنامه  يابيارز يهامحورها و شاخص ييهدف از مطالعه حاضر شناسا :هدف

  بود.(عج) ا... هيبق يدانشگاه علوم پزشك يبا اهداف سازمان
 آموزش توسعه و مطالعات مركز توسط 1397 سال در كه بود يكاربرد و يفيك پژوهش كيوهش حاضر ژپ :روش
 در. درآمد اجرا به مرحله سه در و يفيك صورت به پژوهش نيا. شد اجرا(عج) ا... هيبق يپزشك علوم دانشگاه يپزشك
 يابيارز يبرا هياول يها)، محورها و شاخصDocumentary Research( ياسناد روش از استفاده با اول، مرحله
 نيترمنظور مهم ني. به همدياستخراج گرد يو سازمان يدانشگاه از اسناد باالدست علميهيأتاعضاء  يآموزش كارنامه
 يمورد بررس ياكتابخانه روش به عملكرد يابيارز موضوع با يسازمان نيهمچن و يمل سطح در يباالدست اسناد

نامه نييآ ،يپاسدار يهايستگيشا يابينظام ارزش ،علميهيأتنامه ارتقاء اعضاء نيياسناد شامل آ نيقرارگرفتند. ا
 خبرگان پانل ليتشك با دوم، مرحله در. بودند دانشگاه آموزش معاونت كياستراتژ برنامه و دانشگاه راه نقشه ،يانضباط

 كارنامه يابيارز هياول يها)، محورها و شاخصFocus Group Discussion( متمركز يگروه بحث از استفاده با و
 در. گرفتند قرار اصالح و بحث مورد(عج) ا... هيبق يپزشك علوم دانشگاه يسازمان خاص اهداف اساس بر يآموزش
اعضاء  يآموزشكارنامه  يابيارز يها)، محورها و شاخصDelphi method( يدلف روش از استفاده با سوم، مرحله
 قرار گرفت.  يبند-مورد جمع(عج) ا... هيبق يدانشگاه علوم پزشك علميهيأت
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 علميهيأتاعضاء  يآموزشسنجش عملكرد  يشاخص برا 27محور و  7مطالعه حاضر  يهاافتهيبر اساس  :جينتا
 ضوابط تيرعا شامل ياصل محور 7. ديگرد ييشناسا(عج) ا... هيبق يدانشگاه علوم پزشك يمتناسب با اهداف سازمان

 دانش تيريمد ،يسازمان اهداف نيتأم در سيتدر تيفيك دانشگاه، ازين اساس بر سيتدر تيكم ،يسازمان آموزش
 در. بود يآموزش افتخارات كسب و يپزشك آموزش توسعه در يياجرا مشاركت ،يآموزش يپژوهدانش ،يسازمان
 آموزشدر امور  سياوقات موظف به تدر صيسه شاخص شامل تخص يسازمان آموزشضوابط  تيرعا محور
 تيمصوب دانشگاه قرار داده شد. محور كم يآموزشبرنامه  تيدانشگاه و رعا يآموزش ميتقو تيرعا ،يسازمان
 مشاوره و ييراهنما تعداد و دانشگاه ابالغ حسب بر شده سيتدر يعمل و ينظر يواحدها تعداد شامل سيتدر
مختلف  يهارده نظرات يسازمان اهداف نيتأم يبرا سيتدر تيفيها در داخل دانشگاه بود. در محور كنامهانيپا

 محور در. قرارگرفت نظر مد نفعانيذ نظرات و مستندات يبررس و ،يآموزش مسئوالن و رانيمد نظرات ران،يفراگ
دانش  يگذارو به اشتراك يخلق دانش سازمان ،يمرتبط با كسب دانش سازمان يهاتيفعال يسازمان دانش تيريمد

 و نيشش گانه شامل تدو يهاتيدر فعال يپژوهدانش انجام ،يآموزش يپژوهقرار داشتند. در محور دانش يسازمان
 ،يآموزشمحصوالت  هيته ،يريادگيياددهي نديفرآ ،يآموزش يابيارزش در مشاركت ،يآموزش يهابرنامه يبازنگر

قرار داشت.  كيگانه گالس 6 يارهايبا در نظر گرفتن مع يكيالكترون يريادگيو توسعه  يآموزش يو رهبر تيريمد
 يهادانشگاه يازهاينشيپ نيترمهم از يسازمان راه نقشه و هامأموريت با يآموزش يهابرنامه نيمناسب ب ارتباط: بحث
 ضوابط تيرعا شامل ياصل يمحورها ديبا يسازمان يهادانشگاه يآموزش يابيارز در اساس نياست. بر ا يسازمان
 ،يآموزش يپژوهدانش ،يسازمان دانش تيريمد ،يسازمان اهداف نيتأم در سيتدر تيفيك و تيكم ،يسازمان آموزش
 .داد قرار مدنظر را يآموزش افتخارات كسب و آموزش توسعه در يياجرا مشاركت

  سازماني دانشگاه ي،آموزش عملكرد ي،آموزش ارزيابي :كليدي كلمات
  

 علوم دانشگاه ساري  پيراپزشكي  دانشكده  دانشجويان  ديدگاه از علميهيأت اعضاي  ارزشيابي  معيارهاي اهميت ميزان بررسي 

 آنتروپي تحليل از استفاده با مازندران پزشكي

 عمويي، فتانه بندي،گلعلي كبري محسني، عليرضا مقدم،خرمي عليرضا اميري، مهدوي محمدرضا وردي،اهللا آرمين

 مرادي سياوش
  

 يهااستيو اتخاذ س يگذارتواند در هدفيم مجموعه كي انيمشتر دگاهيد از يابيارزش نهيبه يارهايمع نييتع: مقدمه
توانند در يكنندگان خدمات مافتيدر و انيمشتر عنوانبه انيدانشجو ،يعال آموزش ستميموثر باشد. در س يرفتار

نمود كه كدام  نييتوان تعيم نهيبه يارهايمع نييتع در. شوند واقع موثر اريبس دياسات يابيارزش نهيبه يارهايمع نييتع
 نييتع در يول دارد يكمتر تياهم اريمع كدام و است برخوردار يشتريب تياهم از انيدانشجو ديد از ارهايمع از كي
باشد و در واقع  داشته را اثر نيكمتر انيخودآگاه دانشجو يهايريگجهت كه كرد رفتار ينحو به ديبا تياهم زانيم
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 يابيارزش يهاپرسشنامه به آنها ييپاسخگو نحوه يبررس به ارهايمع از كي هر تياهم زانيدر مورد م ينظرسنج يبه جا
  .بود خواهد ريپذامكان يابيارزش جينتا در موجود اطالعات زانيم يبررس با عمل نيا كه شود پرداخته دياسات

 ليآنها با استفاده از تحل يهددانشجو و وزن دگاهياز د علميهيأت ياعضا يابيارزش نهيبه يارهايمع نييتع :هدف
 مازندران يپزشك علوم دانشگاه يسار يراپزشكيپ دانشكده در دياسات يابيارزش جينتا در موجود اطالعات زانيم

اول و دوم  يهامسالين شامل مسالين چهار در يراپزشكيپ دانشكده دياسات يابيارزش جينتا ابتدا مطالعه نيدر ا :روش
 و يعمل درس 1008 شامل كه ديگرد استخراج سما ستميس از ،يو نظر يدر دو دسته دروس عمل 96-97و  96-95

 موجود اطالعات زانيم ،يآنتروپ مشخصه توسط ار،يهر مع يها براداده نياست. با استفاده از ا بوده ينظر درس 706
 يباشد. آنتروپيم يتصادف ريمتغ اطالعات زانيم انگريب يآنتروپ زانيم اطالعات يتئور در. ديگرد استخراج آن در
 با تابع احتمال آن مرتبط است.  ريبه صورت ز X يتصادف ريمتغ

 
 ،يآنتروپ مشخصه خواص گريد از. بود خواهد برخوردار زين يشتريب تياهم از دارد يشتريب يآنتروپ كه ياريمع

 16 و يعمل دروس اريمع 14 يبرا كار نيو فاقد اطالعات است. ا يتكرار يهاپرت و داده يهاداده جينتا اثر حذف
 مقرارت و نظم و رفتار و اخالق س،يتدر وهيش طه،يح سه در ارهايمع نيا كه رفتيپذ انجام ينظر دروس اريمع

دادن  تياهم زانيم كه شدند سهيمقا گريكدي با زين يعمل و ينظر دروس يبرا يآنتروپ نيانگيم نياند. همچنبوده
 كند. يم انيب را ينظر و يعمل دروس يابيارزش به انيدانشجو

 نيانگيم زانيشد كه م دهيد ،يو نظر يدروس عمل يابيارزش ياهآمده از داده بدست يمشخصه آنتروپ يبا بررس: جينتا
 خود نياست كه ا بوده 1/44برابر با  يدروس نظر يمقدار برا نيبوده و ا1/80برابر با  يدروس عمل يابيارزش يآنتروپ

 نيانگيم يبررس با نيهمچن. است انيدانشجو دگاهيد از ينظر دروس به نسبت يعمل دروس يابيارزش تياهم انگريب
شد كه در هر  دهيد ينظر و يعمل دروس در مقررات و نظم و رفتار و اخالق س،يتدر وهيش طهيح سه در يآنتروپ

و نظم و  تياخالق و رفتار در رتبه دوم اهم نيبوده، همچن سيتدر وهيش طهيح يبرا تياهم نيشتريدو نوع درس، ب
 يو عمل يفوق، در دروس نظر طهيدر سه ح يآنتروپ نيانگيم زانيم ريمقررات در رتبه سوم بوده است. در جدول ز

 ارائه شده است. 

   مختلف طهيحسه و يكل بصورت ينظر و يعمل دروس يبرا يآنتروپ نيانگيم ريمقاد سهي. مقا1جدول 

 يدروس نظر يدروس عمل طهيح

  1/44  1/8 ها-طهيح تمام نيانگيم
  1/49  1/81 سيتدر وهيش

  1/40  1/87 اخالق و رفتار
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  1/37  1/77 نظم و مقررات

 يبررس را نانياطم قابل يارهايتوان معيم يآنتروپ اريشود كه با استفاده از معيم دهيآمده د دستبه جياز نتا :بحث
 از يكي ن،يبرا عالوه. قرارداد ليتحل مورد را آن تيتوان اهميم د،يجد يارهايشدن مع اضافه صورت در و نمود

خواهد بود، به  دياسات يابيعدد ارزش زانيم نييتع يدار براوزن نيانگيم جاديا نمود ارائه يآنتروپ يبرا كه ييكاربردها
توان گفت داد كه با استفاده از يم انتها در. گردد يريگنيانگيم نيا وارد آن يآنتروپ با اريمع هر عدد زانيكه م يشكل
 استناد وجود خواهدداشت.  رقابليغ يهايابيارزش نمودن اثر كم اي حذف امكان يآنتروپ اريمع

    يآنتروپ ،يابيارزش يهاطهيح ،يابيارزش يارهاي: معيديكل كلمات
  
  

 علميهيأت اعضاي توانمندسازي دوره از حاصل سازيظرفيت نشانگرهاي 

  ميرزازاده عظيم گندمكار، رقيه سالجقه، مهال

  

 يوانمندسازتبراي  را ياريهنگفت و زمان بس يهانهيهز ،يعلوم پزشك يهادانشگاه ساله همه كهيياجآن از: مقدمه
 هايراه زين و هايو كاست قوت نقاط كه است ضروري علمي و قيدق ابييارزش كي كنندمي صرف علميهيأت ياعضا

  )7، 6نشان دهد. ( را هادوره نياهداف ا تحقق زانيم نيهمچن و آن اصالح و شرفتيپ

افراد و  يتوسعه فرد علميهيأت ياعضا يآموزش يتوانمندساز يهادوره يبرگزار از يينها هدف نكهيبا توجه به ا
 تأثير يمنابع بر بررس تأكيداست،  يدانشگاه يآموزش يهابه رسالت دنيبه جهت رس يحال توسعه سازماننيعدر

  است. يسازتيها بر ظرفدوره نيا يبرگزار

 يتوانمندساز ژهيو هيپا يآموزش يهاحاصل از دوره مهارت يسازتيظرف ياستخراج نشانگرها :هدف
 تهران  يدر دانشگاه علوم پزشك علميهيأتياعضا

 علوم دانشگاه در هيپا يآموزش يهاحاصل از دوره مهارت يازستيظرف ينشانگرها استخراج يبرا پژوهش نيدر ا
 از استفاده يبرا پژوهشگران. شداستفاده 1396 سال در ياسم گروه كيتكن وهيش به متخصصان پانل از تهران يپزشك

 با دهيا هر يريگيأها، ردهيا حيتصر و بحث ها،دهيا ثبت و انيب سكوت، در هادهيا خلق شامل گام، پنج ك،يتكن نيا
 .گرفتند كاربه را ،يريگيأر جينتا از استفاده با نشانگرها نيترمهم نييتع و كرتيل اسيمق از استفاده

و  علميهيأت ياعضا يتوانمندساز نهيخبره در زم علميهيأت ينفر از اعضا 9پژوهش،  نيانجام ا يبرا: روش
دعوت  يگروه اسم كيحضور در جلسه سه ساعته تكن يبرا يو به صورت فرد ليميبا استفاده از ا يتوسعه سازمان
نندگان ارائه كشركت يبرا يسازتيظرف مفهوم و ياسم گروه كيتكن مراحل از يكوتاه فيتوص گام، نيشدند. در اول
 يتوانمندساز ژهيو هيپا يآموزش يهاحاصل از دوره مهارت يسازتيظرف ينشانگرها"پژوهش،  سؤالشد. سپس 
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 يينشانگرها ييتنهابه كينندگان خواسته شد كه هر كشركت از و ديمطرح گرد "باشند؟يچه م يعلماتيه ياعضا
كردند، يكار م ييتنهاكنندگان بهشركت مرحله، نيا در. ندينما ادداشتيرسد را يبه ذهنشان م سؤال نيكه در پاسخ به ا

 .كنند صحبت اتاق در گرانيد با نبودند مجاز و دنديپرسينم يسؤال چيه

 آنقدر نديفرآ نيا. شدند نوشته تخته يرو ها،دهيا نگارش روش به گام نيشده در نخست خلق يدر گام دوم، نشانگرها
 ييهادهيا مرحله، نيا در. شدند ثبت هادهيا يهمه و كردند ليتكم را خود ستيل كنندگان،شركت يهمه تا افتي ادامه
 شد.يمطرح نم يسؤال چيه نيشدند و همچنيثبت نم "مجددا بودند شده بردهنام بار كيكه 

ها پاسخ دادند و سؤالنشانگرها بحث كردند و به  ستيگر، در مورد لليكنندگان، با مشاركت تسهسپس شركت
 .نديايب در شفاف و واضح صورت به كه يزمان تا كردند يكيمرتبط را  ينشانگرها

 مورد كي با را نشانگر آن ايآ كه رديبگ ميتوانست تصميكه نشانگر را مطرح كرده بود، م يدر موارد اختالف، فرد
 در. قرارگرفتند طهيح كي در يگروه بحث از استفاده با مشابه ينشانگرها مرحله، نيا در. ريخ اي كند بيترك گريد

 .شد شنهادينشانگر پ 88 يبنددسته يبرا طهيح 6 تينها

 نشانگرها به كرتيل اسينندگان درخواست شد كه با استفاده از مقكشركت از ،ياسم گروه كياز تكن يدر گام بعد
 رمرتبطيغ "كامال انگريب 1 اسيمق نيا در. ندينماانيدهند و نظرات خود را بقرار يندبرتبه مورد را آنها و دهند يأر

حاصل از  يسازتيكامال مرتبط با ظرف انگريب 5و  علميهيأت ياعضا يحاصل از دوره توانمندساز يسازتيبا ظرف
 بود.  علميهيأت ياعضا يدوره توانمندساز

حاصل از دوره  يسازتيظرف ينشانگرها نيترمرتبط نييتع منظور به يريگيرا جينتا يندبجمع از پس تيدر نها
 حاصل طهيح 5شده در  يبندمينشانگر تقس 26 ،علميهيأت ياعضا يتوانمندساز ژهيو هيپا يآموزش يهامهارت

 .ديگرد

 .بودند اري%) استاد4/44از آنها ( يمين "بايتقر ني%) زن بودند و همچن6/66كنندگان (شركت نيا تياكثر: جينتا

 نظرات نيهمچن و يريگيرا جينتا از استفاده با شتريب يهايسازخالصه از پس اما بود طهيح 6نشانگر در  88شامل 
 ، "يريادگي و ياددهي نديدر فرآ يتوسعه و نوآور"شامل  طهيح 5شده در  يبندميتقس نشانگر 26 به ستيل افراد،

 ياز توانمندساز تيتوسعه و حما"،  "ها در سطوح مختلفيهمكار و ،يارتباط يهامهارت ينوآور وتوسعه "
 . ديرس "آموزشتوسعه پژوهش در "و  "يآموزش تيريو مد يتوسعه رهبر"،  "علميهيأت ياعضا

 نكهيا به تيو با عنا يدر سطح سازمان يتوانمندساز يهادوره كارآيي يبررس تيمنابع بر اهم تأكيدبا توجه به  :بحث
 يسازمان مثبت راتييتغ جاديا تيبهتر و در نها و بيشتر اثربخشي و يياكار ،علميهيأت ياعضا آموزش نهايي از هدف
  است. يضرور يدر توسعه سازمان يتوانمندساز يهابرنامه اتتأثير و نتايج از آگاهي و لذا بررسي است،

  سازيظرفيت ،علميهيأتاعضاي توانمندسازي: كليدي كلمات
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 اول فاز: فراگيرن منظر از مازندران پزشكي علوم دانشگاه در باليني آموزش كيفيت جامع ارزيابي

 اسدي، تورج تقوي،سيدمرتضي اخالقي، آرش پاشايي، معصومهسيده گرايلي، بيژن مرادي، سياوش گدازنده، غالمعلي

  اميريسفيدگرنيا مريم غفاري، مهديمحمدسيد قاسمي، آرش

  
 از دسته نيا يآموزش يازهايباشند و نيم يپزشك آموزش نظام ياصل نفعيذ و يمشتر يپزشك اني: دانشجومقدمه

 كالب، ژورنال ،يدرمانگاه آموزش ،يصبحگاه گزارش ليقب از مختلف يريادگي-ياددهي يهاطيمح در نفعان،يذ
 انيمنظر دانشجو از را ينيبال آموزشابعاد  يجامع در كشور كه تمام ياباشد. مطالعهيو گراند راند متفاوت م ينيبال راند
 .است شده اجرا و يطراح ندرت به باشد داده قرار يابيارز مورد يپزشك

 آموزش تيفيك يابيجامع به ارز يامطالعه يطراح و مناسب يابزارساز با تا ميدر مطالعه حاضر بر آن شد: هدف
 . ميبپرداز يپزشك انيمازندران از منظر دانشجو يوابسته به دانشگاه علوم پزشك يآموزش يهاگروه در ينيبال

 يو كارورز يدر مقاطع كارآموز يپزشك يدانشجو 242صورت گرفت  1397كه در سال  يمطالعه مقطع نيدر ا
مركز مطالعات و توسعه  ينيبال يبود كه توسط اعضاء شورا ياشركت كردند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته

 سؤال 21 يپرسشنامه حاو نيشده بود. ا يطراح 1396جلسات مكرر در سال  يمازندران ط يعلوم پزشك آموزش
باشد ي+) م2تا  -2 يدهنامطلوب با نمره اريمطلوب، مطلوب، نامطلوب و بس اري: بسينقطه ا 4 كرتيبا پاسخ بسته (ل

 آموزش يابيبه ارز سؤال 5 ،يگزارش صبحگاه يابيبه ارز سؤال 3داشته،  يجنبه عموم سؤال 3 نيب نيكه از ا
پردازد. يژورنال كالب م يابيبه ارز سؤال 2گرند راند و  يابيبه ارز سؤال 3 ،ينيراند بال يابيبه ارز سؤال 5 ،يدرمانگاه

قرار  ي) مورد بررسينيبال علميهيأتنفر از اعضاء  24پرسشنامه با استفاده از پنل خبرگان( ييو محتوا يصور ييروا
خرده  يبرا 41/0تا  75/0، 41/0تا  83/0،  66/0تا  83/0، 5/0تا  66/0و  41/0تا  5/0ديمحاسبه گرد CVRگرفت و شاخص 

. ديمحاسبه گرد بيگرندراند و ژورنال كالب به ترت ،ينيبالراند ،يدرمانگاه آموزش ،يگزارش صبحگاه يهااسيمق
 قرار يابيارز مورد يپزشك يدانشجو 25 حضور با لوتيپا مطالعه جهينت براساس پرسشنامه ييايپا نيچن. هم95/0
شده و متوسط  افزار صفحه گستردهنرم وارد افتيها پس از درپرسشنامه اطالعات با معادل كرونباخ يآلفا و گرفته
. ديحداكثر) محاسبه گرد–(حداقل انهي) و ماري(انحراف مع نيانگيصورت مها بهاسيمقها و خردههيگو كيكايبارم 
 نيانگيبوده و محاسبه م 1بارم  انهيو در كل اخذ م اسيخرده مق ه،يگودر هر ينيبال آموزش تيفيك تيمطلوب يمبنا

  گرفته است.مداخله صورت يهاتياولو نييها و تعاسيها و خرده مقهيگو يكم يبندرتبه يبرا "صرفا
 حد در ينيبال سيتدر طيمح 5 در آموزش تيفيها نشان داد كه كاسيها و خرده مقهيگو بارم انهيم يبررس :جينتا

 نيانگيبا م يداد گزارش صبحگاهها نشان اسيمق خرده نيانگيم يبررس نيباشد همچنيم) 1= انهي(م مطلوب
 ينيبال يهاگروه كل در تيفيك ني) از كمتر22/1(47/0 نيانگيو ژورنال كالب با م تيفيك نيشتري) از ب06/1(82/0
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و مهم در گزارش  عيشا يهايماريب يداد معرفها نشانهيگو نيانگيم يبررس زيباشند. نيبرخوردار م
)، 71/0=نيانگي(م يدرمانگاه آموزش در مارانيارتباط مناسب استاد با دانشجو و ب ي)، برقرار92/0= نيانگي(ميصبحگاه

شده در بحث در  ارائه اتينظر ي) و توجه به مستندات علم68/0=  نيانگي(م ينيت مناسب در راند بالسؤاالطرح 
 پرسشنامه يبررس گرياست. از طرف د بوده ينيبال آموزش يفيك يهايژگيو نيتر) از برجسته74/0=نيانگيگرندراند(م

 صيتخصو ) 36/0=نيانگي(م ييسرپا مارانيب با مواجهه در مهارت كسب در يدرمانگاه آموزش اندك نقش داد نشان ها
در كسب  ينياندك راند بال تأثير) ، 45/0=نيانگي(م انيدانشجو يريادگي منظور به ماريب هر نهيمعا يبرا اندك زمان

) 39/0= نيانگي(م انيدانشجو عملكرد با متناسب بازخورد ارائه نييپا تيفيك زي) و ن34/0=  نيانگي(م ينيبال يهامهارت
 فيضع يها) از جمله جنبه46/0=نيانگي(م راندگرند در حضور از پس شتريب مطالعه به ازين و عالقه جاديو عدم ا
 باشند.يم ينيلبا آموزش

 انيدانشجو يبرا يآموزش طيمح نيترتواند مناسبيم يدهد گزارش صبحگاهيمنشان حاضر مطالعه جينتا :بحث
 گريدباشد. از طرفيم همراه يزيناچ يآموزشورد اها در جلسات ژورنال كالب با دستآن حضور و باشد يپزشك

جلسات گرند راند  يسازمتناسب زين و ينيبال راند در يآموز مهارت كرديرو تيتقو ،يدرمانگاه آموزش يسامانده
 گردد.  يم شنهاديپ يپزشك انيدانشجو يآموزش يازهايبا ن

   فراگيران باليني، آموزش ارزيابي،: كليدي كلمات
  
  

 آزمون مناسب راهكارهاي ارائه و جهان منتخب كشورهاي در مستقل طبابت گواهينامه اعطاي هايآزمون الگوي بررسي

 ايران در عمومي پزشكان براي طبابت گواهينامه

  عشوريون وحيد يماني، نيكو چنگيز، طاهره عسگري، فريبا
  

 يكارورزشيپ و هيو ورد آزمون جامع علوم پا يتحصيل، پس از قبول طي در عمومي يپزشك رشته انيدانشجو: مقدمه
مستقل  طبابت اجازه آموختگان،دانش نيشد. ا خواهند عمومي پزشكي دانشنامه اخذ موفق به ، نامهپايان موضوع و ثبت

 ارتقاء در آنان ريو نقش خط يعمومپزشكان يشغل تيرا خواهند داشت. با توجه به حساس پزشك عمومي در سطح
 تيموفق صرفاً ايآ كه ستينگر جامع، يهاآزمون مقوله به يخاص تيحساس با ديرسد كه بايم نظر به جامعه، سالمت

  .برخوردارند يكاف تيو صالح ياز توانمند يآنست كه پزشكان عموم يها به معنآزمون نيا در
 و جهان منتخب يكشورها در مستقل طبابت نامهيگواه ياعطا يهاآزمون يالگو نييتع هدف با مطالعه نيا :هدف
  .است هشدانجام رانيا در يعموم پزشكان يبرا طبابت نامهيگواه آزمون مناسب يراهكارها ارائه
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مقاالت  يمند به بررسدر فاز اول با انجام مرور نظام مطالعه مشتمل بر دو  فاز و چهار خرده مطالعه بود كه نيا :روش
پرداخته شد. در خرده  1394تا اسفند  يزمان دربازه رانيدرا يعموم يجامع پزشك يهاشده درمورد آزمونمنتشر

 يكشورها در مستقل طبابت نامهيگواه ياعطا يهاآزمون يالگو يبررس به ،يقيتطب يمطالعه كيمطالعه دوم در
 .شد)پرداخته كشور 17( جهان منتخب

مطالعه  يدرمرحله كه بيترت نياست. بد هشداستفاده ياكتشاف يمتوال يقيتلف قيتحق كرديرو از در فاز دوم مطالعه،
كشور شركت  يعلوم پزشك يهادانشگاه يشيآما مناطق يآموزش نيمعاون هدفمندتمام يريگبه روش نمونه ،يفيك

 استفاده MAXQDA2010 افزارنرم از استفاده با محتوا ليتحل از يفيك يهاداده ليتحل و هيتجز منظور كردند. به
. ديگرد يطراح يفيك يهاداده يمحتوا ليبا استفاده از تحل ياپرسشنامه ،يكم مرحله بعد به روش .درديگرد

دررابطه  يعموم يجامع پزشك يهااندركاران آزموندست نظر درمورد هيگو 29مشتمل بر  يچهار قسمت ياپرسشنامه
 ياكتشاف يعامل ليتحل روش از سازه ابزار، ييروا نييتع . جهتديگرديجامع طراح يهاآزمون يابعاد مختلف برگزاربا 

 رهايمناسب بودند و متغ عاملي تحليل انجام براي هاداده 879/0برابر  KMO آمارة  . باتوجه به مقداردياستفاده گرد
  سه عامل حفظ شدند. در

عوامل  طهيدر دو ح يعموم يجامع پزشك يهامطالعه مرتبط با آزمون 10مند منجر به استخراج مرور نظام :نتايج
جامع  آزمون جهينت بر مؤثر عوامل نيترمهم. ديمقاله) گرد 3ها (آزمون جينتا ليمقاله) و تحل 7ها( آزمون جيموثر بر نتا

 يكارورزشيدرمورد آزمون پ پايه، علوم دوره مدت طول يرهايمتغ و هيعلوم پا دوره طول سن، رهاييمتغ ه،يپا علوم
كشور منتخب جهان،  17طبابت مستقل در  يالگوها ي. دربررسديگرد گزارش تيموفق كنندهينيبشيعوامل پ عنوانبه

جهت  ييهاآزمون در تيموفق يگواه ارائه نيهمچن بود يضرور كيآكادم التيدر تمام كشورها، داشتن تحص
)، امديپ -(بازخورد  يطبقه اصل 2 دو، فاز يفيك يهاداده تحليل.در بود يضرور زيصدورمجوز كار در اكثركشورها ن

 درخرده يعامل ليتحل جينتا. شد استخراج رطبقهيز 19 و ها)چالش -دستاورد ،يسازيبوم -(راهكار يطبقه فرع 4
ضرورت  (دوم عامل )،هيگو11: يامنطقه آزمون ياي(مزا نخست عامل: عامل سه استخراج به،منجر دو فاز از 2 مطالعه
 .دي) گردهيوگ 7گذارتأثير يامدهاي(پ سوم عامل و )هيوگ 8 :يمنطقه ا يبرگزار

اخذ مجوز  يبرا يعموم يآموختگان پزشكدانش تيصالح دييتا يبرا كه ديگردمشخص مطالعه نيا يدرط :بحث
 تي،آزمون صالح يكارورز شيو پ هيجامع علوم پا يها(آزمون يآزمون پزشك 3 تيكردن با موفق يطبابت، سپر

ها، آزمون ياستانداردساز ر،ينظ يعموم يپزشك يهاآزمون ارتقاء يبرا زين ييباشد و راهكارهايم يرورض) ينيبال
 در كه شنهاداتيپ نيا اعمال كه ديگرد شنهاديپ يبوم يازهاين با منطبق كولوميكور يبازنگر سئوال، بانك ليتشك
 آموزشتواند منجر به بهبود عدالت در يباشد، ميتحول م يهابسته ي مجموعه از يابيارز نظام ارتقاء بسته يراستا
 گردد.

  طبابت نامهيگواه ،يعموم يپزشك آزمون، :يديكل كلمات
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مازندران پزشكي علوم دانشگاه باليني صالحيت آزمون روند بررسي 

  صديقناصري اطمه نعمتي، مريم
  

 پيچيده باليني وظيفه يك انجام ضمن در ايحرفه هاينگرش و عملي مهارت دانش، تلفيق باليني صالحيت: مقدمه
 هايمحيط در هاارزش و عواطف باليني، استدالل و دانش ارتباطي، و تكنيكي هايمهارت هميشگي و مدبرانه كاربرد و

 ها،آزمون علمي تحليل. است كارآمد هايروش از استفاده مستلزم باليني آموزش كيفيت ارتقاء .است باليني
 وارسي آزمون تحليل از هدف. است دانشجويان تحصيلي پيشرفت و يادگيري ميزان ارزشيابي براي وسيله ترينمتداول

 كيفيت بررسي و آزمون ضعف و قوت نقاط تشخيص جهت آنها هاينارسايي و دقت ميزان تعيين و تسؤاال تك تك
 طي پزشكي دانشجويان باليني صالحيت مهارتي آزمون تسؤاال كليه بررسي منظور به پژوهش اين. است آن تسؤاال

 گرديد انجام مازندران پزشكي علوم دانشگاه در برگزارشده متوالي آزمون دوره ده

 است؟ چگونه مازندران پزشكي علوم دانشگاه باليني صالحيت آزمون تسؤاال طراحي روند :هدف

 دوره پايان در) 97مرداد الي 94بهمن( متوالي دوره ده طي دانشجويان از نفر 242 مقطعي، مطالعه اين در: روش
 هايمهارت سنجش جهت استراحت ايستگاه 3 و عملي ايستگاه 12 در قرنطينه، شرايط كامل رعايت با عمومي پزشكي
 %50حداقل كسب ايستگاه هر قبولي شرط و دقيقه 6 هاايستگاه همه در دهيپاسخ زمان. گرفتند قرار آزمون مورد عملي
. شد بنديدسته كل نمره و تسؤاال تفكيك به كنندگان شركت كليه نمرات آزمون، پايان از پس. بود ايستگاه هر نمره
 كل نمره كه افرادي از %25 و قوي گروه عنوانبه بود سايرين از باالتر آنها كل نمره كه دانشجوياني %25 دوره هر در

 تسؤاال تكتك تميز و دشواري ضرايب محاسبه براي و انتخاب ضعيف گروه عنوانبه بودند كرده دريافت كمتري
 .گرديد استفاده سيبرز و ويتني روش به عملكردي هايآزمون تحليل فرمول از هادوره دركليه

 50 و قبول) %79( نفر 192 شده برگزار آزمون دوره 10در كنندگانشركت از نفر 242 بين از داد نشان نتايج: نتايج
 سؤال 72آسان،%) 39,5(سؤال 48 آزمون دوره ده طي رفته كار به سؤال 122 بين از همچنين. اندشده مردود) %21( نفر

) %37( كم تميز ضريب سؤال 45 ،)%62( مناسب تميز ضريب سؤال 76 و بود%) 1,5( دشوار سؤال2 و متوسط) 59%(
 گروه 19 قالب در هاايستگاه كليه تسؤاال همچنين. گرديد محاسبه) %1از كمتر( نامناسب تميز ضريب سؤال1 و

 داخلي گروه از سؤال بيشترين. شد مقايسه يكديگر با مردودي و قبولي درصد و تعداد نظر از و بنديدسته يآموزش
 باالترين. بود شده طرح مورد 2كدام هر چشم و ارتوپدي اجتماعي، پزشكي گروه از سؤال كمترين و مورد16 با

 .گرديد گزارش) %60(راديولوژي ايستگاه در قبولي كمترين و) %99(اورولوژي ايستگاه به مربوط قبولي درصد
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 باليني صالحيت آزمون دوره10 تسؤاال دشواري ضريب. 1 جدول

 
 يآموزش گروههاي تفكيك به هاايستگاه مردودي و قبولي درصد مقايسه. 2 جدول 

 
 

 بدليل تواندمي موضوع اين و است شده كمتر زمان گذشت با تسؤاال دشواري داد نشان محاسبات نتايج: بحث
 در حضور براي آنان بيشتر آمادگي و قبل هايدوره تسؤاال سطح از آگاهي و برگزاري نحوه با دانشجويان آشنايي
 توسط آسان تسؤاال عمدي انتخاب يا و وزارت سوي از پيشنهادي تسؤاال طراحي در گيريسهل بدليل يا و آزمون
 كه هستيم تسؤاال تميز ضرايب در نزولي روند شاهد بعالوه. باشد اخير هايدوره در تحصيل محل دانشگاه اساتيد
 آزمون هدف كه آنجا از. است اخير دوره سه در قوي از ضعيف افراد جداسازي در سؤال اندك توانايي نشانه

 مذكور موارد شودمي توصيه لذا است، پزشكي دانشجويان از انتظار مورد مهارت حداقل سنجش باليني صالحيت
 دوره مهارتي هايآموزش در داشتند بيشتري مردودين درصد كه هاييگروه و گشته لحاظ سؤال طراحي تيم توسط

 يهادانشگاه ساير در مشابه بررسي شودمي پيشنهاد. آورند بعمل بيشتري اهتمام دانشجويان كارورزي و كارآموزي
 . شود انجام پزشكي علوم

 باليني صالحيت تميز، ضريب دشواري، ضريب :كليدي كلمات



 

١١٦ 
 

  دستياران آموزيمهارت و افزاييدانش بر مجازي آسكي هايآزمونتأثير 

   شكري مجتبي ززولي،ذبيحي عاطفه جالليان، رزيتا باقري، بابك
  

باشند،  برخوردار الزم نگـرش و مهـارت دانـش، از آن در شاغل افراد دياي حساس است كه باحرفه يزشكپ: مقدمه
 برخوردار  است. در حال حاضر امتحان آسكي از بهترين روش يخاص تيرشته از اهم نيا رانيفراگ يابيلذا ارز
ي در سطوح باالي شناختي، آموزشتواند ميزان تحقق اهداف هاي باليني است كه ميهاي سنجش صالحيت0157

 آموزشهاي مهم كسب دانش، راه از كييدر عصر حاضر  ييز سوا . دعاطفي و رواني حركتي مورد ارزيابي قرار ده
همچون  يرسان فوراميپ يافزارهانرم حوزه، نيدر ا يكاربرد يهااز جمله برنامه .هاي نوين استمبتني بر تكنولوژي

 از شيب كه داد نشان يراد و نزيدهند.مطالعات هاكيم عيتسر را يآموزش اهداف به يابيآپ و... هستند، كه دستواتس
 رندگانيادگي نيب تعامل ليشده و تسه يزيربرنامه يريادگي يبرا سيانگل يهادانشگاه %95 و كايآمر يهادانشگاه 97%
 برمبتني آموزشو  يدرس كردند كه ابزارها، مواد انيب يو حقان يي. رضارنديگيمبهره يمجاز يريادگي طيمح از

 دارند.  يپزشك آموزشدر  يياستفاده باال يهاتيقابل ياجتماع يهاشبكه

 ارانيدست يآموزو مهارت ييافزادانش يبر ارتقا يمجاز يآسك يهاآزمون تأثير نييمطالعه تع نيهدف از ا: هدف
  .تقلب بوده اس

زهرا  فاطمه مارستانيب قلب ارانيدست يدر سه مرحله جهت تمام يتجربشيپ يطراح يريبكارگ با مطالعه نيا :روش
 از كي هر در ارانيدست يابيارز يپره تست برا عنوانبه يحضور ياجرا شد. در مرحله اول آزمون آسك يسار

رگزار شد. ب Chest-X-ray و كيناميهمود يهاتراسه وگرام،يالكتروكارد ،يولوژيزيالكتروف و،ياكو، آنژ يهاستگاهيا
در مورد كانال  ياجلسه يط ارانيبه دستشد.  ليتشك Chanel OSCE تحت عنوان يآپ، كانال آسكسپس در واتس

خود را  يهاپاسخ ارانيدست و شد برگزار يآسك آزمون كانال در ماه هر دوم، مرحله. شد داده حيو اهداف آن توض
ها را پاسخ دينمودند. سپس اساتيم ارسال دينوشتند و عكس آن را به اساتيساعت در پاسخنامه م 5حداكثر ظرف 

 يجهت بررسPOST- Test دوم در قالب يحضور يكردند. مرحله سوم آزمون آسكيم يبررسدر كالس بحث و 
 زيآنال و SPSS20 با يهاداده .شد تجربه آنان مصاحبه يجهت بررس ارانيبا دست نيشد. همچنروش برگزار نيا تأثير
 .شد ليتحل يفيك يمحتوا

 و يآسك كل نمرات نيانگيم. كردند شركت) 2سال اريدست 5 و 3سال اريدست 5، 4سال اريدست 3( اريدست: جينتا
 شاهد كه معناست بدان نيبود ا Pre-test از شتريب Post-test در ستگاهيا و مقطع هر كيتفك به يآسك نمرات نيانگيم
 يقبل مراحل به نسبت يكيالكترون آزمون مرحله هر در 2 سال ارانيدست يآسك نمرات نيانگيم. ميابوده شرفتيپ

مقاطع مرحله  يجهت تمام EPS و يوگرافيآنژ يهاستگاهيا در يكيالكترون يهاآزمون نمرات نيانگيم. داشت شيافزا
  ستگاهيها، نمرات اآزمون يكل نمره جينتا نيب كه داد نشان دمنيفر آزمون جي) نتا1.(جدولداشت شيبه مرحله افزا
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Hemo، ستگاهينمرات ا EPS ستگاهيو نمرات ا Echo  وجود داشت  يآمار يمعناداراختالف(p<0.001).  جينتا 
 Pre-test نسبت به Post-test اول، دوم، سوم، چهارم و يكيالكترون يهاآزمون در كه دادنشان لكاكسونيو آزمون

    .(p<0.05)اختالف نمرات معنادار بود

  

 
 قيبه سؤاالت، تشو ييمهارت نگارش و پاسخگو ارتقاء در روش نيا ارانيدست نظر از كه دادنشان مصاحبه زيآنال
از  يعيمرور بانك وس ن،يبال طيدر مح انيو دانشجو دياسات نيتعامل ب شيافزا ،يمجاز يريادگيجهت  رانيفراگ

    موثر بود. يابيارزش قياز طر يريادگيو  ارانيسطح دانش دست ءسؤاالت، ارتقا
 ارانيدست مهارت و دانش ارتقا در يكيالكترون يهاآزمون بودن موثر از يحاك مطالعه، يفيو ك يكم يهاادهد :بحث

. ميابوده يبه طور معنادار Pre-Test نسبت به Post-Test نمرات ءها، شاهد ارتقاستگاهيا يكه در تمام يبود. به طور
 و ياجتماع يهاشبكهاز  استفاده مدرسان زانيم نيدار بيوجود رابطه معن از يحاك زيزاده و راسخ نپاپهن مطالعه
 كي ياجتماع شبكه قيطر از يريادگي كه دادنشان زين همكاران و يدريپژوهش ح بوده است. انها يآموزش عملكرد
باشد. يم يدارد كه همسو با مطالعه جار انيدانشجو يريادگيمثبت بر  تأثيرباشد و يم فرد به منحصر يتكنولوژ
آن را  يمنف يهادارند و جنبه آموزشدر  يجنبه مثبت و منف يتعداد يمجاز يهاشبكه كه دادنشان زين Vural مطالعه

 يبرگزار قيطر از مطالعه نيا در لذا. كرد حذف ايرساند  حداقل به ياريهم يريادگي يكردهايرو يريتوان با بكارگيم
كه يطوربه. شود حذف ايكم  يمجاز آموزش يمنف يهاشد تا جنبه تالش نظر تبادل و بحث و يحضور كالس
شود يم شنهاديها و حضور فعال در آزمون و كالس بودند. پآزمون ريگيپ مدام و داشتند تيرضا روش نيا از ارانيدست

 مطالعه نيشود و مشابه اآزمون استفاده يهاستگاهيا از يكي عنوانبه ينيبال يوهايسنار ستگاهياز ا يجهت مطالعات آت
 .شوداجرا نيبال يهاگروه ريسا در

   يآموزش كانال مجازي، آسكي قلب، آسكي،دستياران :كليدي كلمات
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 پرستاري فرآيند بكارگيري مهارت بر كاوشگري شيوه به پرستاري دانشجويان باليني آموزش تاثير بررسي

  مراديبيك علي زاده،يوسف رضامحمد عشوندي، خدايار پوريوسف، سجاد

  
فرآيند پرستاري هسته اصلي كار پرستاري و راهي براي رسيدن به تفكر انتقادي، تحليل مشكالت مراقبتي  :مقدمه

پرستاري در مطالعات گردد. مهمترين موانع بكارگيري فرآيند گيري صحيح و به موقع تلقي ميبيماران و تصميم
اسـاس فرآينـد نداشـتن بـه مراقبـت از بيمـار بـرمختلف نداشتن دانش كـافي از مفهـوم فرآينـد پرسـتاري، اعتقـاد

به شيوه كاوشگري  آموزشاسـت.  پرستاري و يادگيري ناكافي در مورد نحوه اجـراي فرآينـد پرستاري ذكر شده
شود تا ضمن مشاركت فعال در هـايي ايجاد ميدر آن براي يادگيرنده فرصـتينـد تدريس فعال است كه آنـوعي فر

يابـد و از ايـن رهيافت رضايت خاطر، نگرش مثبت و هاي مـورد نظـر دسـتفرآيند يـادگيري، به مفاهيم و مهارت
 اعتماد بـه نفـس او افزايش يابد.

كاوشـگري بـر مهـارت بكـارگيري فرآينـد  بـاليني بـه شـيوه آموزشهدف اين پژوهش بررسي تاثير  :هدف
  پرسـتاري توسـط دانشجويان پرستاري مي باشد.

دانشجوي پرستاري اجرا گرديد. دانشجويان بـا  38يك مطالعه نيمه تجربي دو گروهي قبل و بعد با شركت : روش
نفـر)  19نفـر) و كنتـرل ( 19گيري در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمون (اسـتفاده از نمونه

قـرار گرفتنـد. پـس از اجراي پيش آزمون دانشجويان گروه كنترل با روش معمولي و گروه آزمون با روش تدريس 
شد. گروه پس آزمون گرفته قرار گرفتند. در پايان كارآموزي از هر دو آموزشروز تحـت  10كاوشگري، به مدت 
زوجي استفاده مستقل و تيهاي تيها از آزمونبراي تجزيه و تحليل داده .ليست بـودها پنج چكابزار گردآوري داده

  گرديد.

كلـي باليني با دو روش معمولي و كاوشگري در ارتقاي مهارت بكارگيري فرآيند پرسـتاري بطـور آموزش :جينتا
). در مقايسه مهارت بكارگيري فرآيند پرستاري توسط دانشجويان گروه كنترل با گروه آزمون P<0/001مـوثر است.(

 ياجرا ،)P<0/001( يزيراهداف و برنامه )،P<0/001( يپرستار صيتشخ )، P=004/0( ماريهاي بررسـي بدر حيطه
 وجود داشت. يدارياختالف معن )P<0/001( يپرستار نديو كل فرآ )،P<0/001( يمراقبت پرستار

باليني به شيوه كاوشگري در مهارت بكارگيري فرآيند پرستاري توسط دانشجويان پرستاري نسبت به  آموزش :بحث
  شود. باليني بيشتر استفاده آموزششود كه از اين روش در ثرتر است. بنابراين، پيشنهاد ميؤروش معمولي م

   فرآيند پرستاري /آموزشكاوشگري/ دانشجويان پرستاري/ سنجش  آموزش :يديكل كلمات
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 عمومي پزشكي برنامه در بيمار با زودرس تماس يآموزش مداخله در كننده شركت پزشكي دانشجويان ديدگاه و درك تبيين

 بهشتي شهيد پزشكي علوم دانشگاه

  شهرياري عليرضا رزاقي، عليرضا طاهريان، فاضلي سپيده احمدي، سليمان دكتر

  
ي سراسر دنيا، برنامه درسي رشته پزشكي شامل دو دوره قبل باليني و دوره باليني هادانشگاهدر گذشته، در  :مقدمه

شد. مواجهه زودرس باليني بوده و اين مواجهه دير هنگام با بيمار منجر به شكاياتي در مورد اين برنامه درسي مي
هاي هاي بهداشتي و مراقبتباشد كه باعث افزايش درك نقش حرفهيكي از راهكارهاي رفع اين مشكل مي عنوانبه

اوليه، يادگيري خود راهبر، ايجاد حس همدردي با بيماران، ايجاد انگيزه براي يادگيري بهتر علوم پايه، افزايش 
  گردد.پزشك و بيمار و ... ميرضايتمندي، ايجاد نگرش صحيح نسبت به حرفه آينده، مشاهده ارتباط 

ي تماس آموزشكننده در برنامه مداخله هدف از اين پژوهش تبيين درك و ديدگاه دانشجويان پزشكي شركت: هدف
  باشد.زودرس با بيمار در برنامه پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي مي

مطالعه از دانشجويان پزشكي بر اساس معيارهاي پذيرش كنندگان در در اين مطالعه با رويكرد كيفي شركت: روش
ساختار يافته كننده يك مصاحبه عميق و نيمهگيري هدف دار انتخاب شدند و با هر يك از دانشجويان شركتبا نمونه

صورت پذيرفت. همچنين براي جمع آوري اطالعات مشاهده غير مشاركتي و مرور مستندات نيز صورت پذيرفت 
  ه روش آناليز محتوا تحليل شد.ها بو داده

برقراري "، "ايگيري شخصيت حرفهشروع شكل". شد منجاا مصاحبه ربا12 ه،كنند كترمشا12 با عمجمودر  :جينتا
درون  عنوانبه "هاچالش"و  "هاها و مزيتفرصت"، "پزشكي و سالمت آموزشآشنايي با نظام "، "مهارت ارتباطي

  قرارگرفت.هاي اصلي مورد شناسايي مايه
اي گيري شخصيت حرفهتوان گفت كه دوره تماس زودرس با بيمار، مزاياي متعددي از قبيل: شكلر مجموع ميد

هايشان، هاي ارتباطي، ايجاد احساس همدردي با بيماران و درك شرايط آنان و خانوادهدانشجويان، تقويت مهارت
هاي مختلف بيماري، افزايش انگيزه و ايجاد اشتياق توسعه نگرش دانشجويان نسبت به دروس تئوري، درك جنبه

  براي يادگيري مداوم، كاهش استرس و ايجاد حس اعتماد به نفس در مواجهه با بيمار را دارد.
گردد اجراي ريزي بهتري اجرا شود و توصيه مي: با اين حال نياز هست برنامه تماس زودرس با بيمار با برنامهبحث

شده در كتاب ريفرم پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي و در  با برنامه تدوينمنبطق  "برنامه كامال
  پاسخ به اهداف معين شده انجام پذيرد.

  درك، دانشجو، تماس زودرس با بيمار: يديكل كلمات
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 پرونده خالصه ثبت باليني آموزش براي ترخيص كنفرانس برگزاري به نسبت فراگيران و اساتيد نگرش 

  عبدالهي نفيسه توسلي، سمانه نوروزي، عليرضا اميرياني، تقي كواليي، حبيبي مهدي

  
 كي ص،يترخ يراندها. كنديم فايا ينيبال آموزش تيفيك شيافزا در يمهم نقش ،يآموزش يراندها يبرگزار :مقدمه
 صورتنيبد شوند،يم محسوب صيترخ يزيربرنامه نديفرآ در يپزشك يهامراقبت يهماهنگ و يارتباط سميمكان

را  ينشست مارانيب تيمرور وضع يصورت منظم برامشخص و به يزمان يبرنامه كيدهندگان مراقبت با كه ارائه
دانشگاه علوم  يدر گروه داخل صيكنفرانس ترخ يو اجرا نيپرونده، تدوثبت خالصه آموزش ي. براكننديبرگزار م
پرونده، نقش از جمله خالصه يپزشك يهاپرونده كردنيكيالكترون ،يطرف . ازشدانجامبار  نياول يگلستان برا يپزشك

ارتباطات و  ،يدسترس ليتسه قيو امكان تداوم مراقبت را از طر كنديم فايا ينيدر بهبود مستندات بال ياثرگذار
و  صيكنفرانس ترخ يبهبود اجرا و برگزار يبرا نفعانيبازخورد از ذ افتي. دركنديفراهم م هايهماهنگ
  .باشديم يپرونده ضرورخالصه كردنيكيالكترون
 به نسبت گلستان يپزشك علوم دانشگاه يداخل گروه رانيفراگ و دياسات نگرش نييتع منظور به مطالعه نيا: هدف
  .شدانجام هاپروندهخالصه كردنيكيالكترون و صيترخ كنفرانس يبرگزار
 يدرمان يآموزش مركز در صيترخ كنفرانس يآموزش يبرنامه 1396 ماه مهر از. بود يفيتوص نوع از مطالعه نيا: روش

گروه، تعداد  دينظر اسات ريبرنامه، ز نيگلستان اجرا شد. در ا يگرگان وابسته به دانشگاه علوم پزشك يرازيش اديص
مورد نقد و  شد و ارائه ارانيتوسط دست 1397پرونده تا مهر ماه مورد خالصه 72برگزار شد و  يآموزش يجلسه 12

 ايپا يفرم نظرسنج يآموزشبرنامه  نيا ينسبت به برگزار رانيو فراگ دينگرش اسات نييتع يقرار گرفت. برا يبررس
 يارهايمع با كه بود تميآ 14 شامل رانيفراگ و تميآ 10شامل  دياز اسات ينظرسنج يهاشد. فرم هيو روا بطور جداگانه ته

هر فرم دو  يشد. در انتها ينظر، مخالف و كامال مخالف نظرات گرداورموافق، بدونموافق،  "كامال يانهيگز پنج
پرونده خالصه كردنيكيو الكترون صيكنفرانس ترخ ينسبت به برگزار رانيو فراگ دينظرات اسات يباز برا سؤال

و گوارش  يفرولوژن ،يهماتولوژ ،يغدد، روماتولوژ ه،يجنرال، ر يشامل داخل يداخل يهاگروه يمطرح شد. اعضا
 ليو تحل هيتجز ينفر بودند. برا 27 يگروه داخل ارانينفر بودند. تعداد دست 21برنامه مشاركت داشتند  نيكه در ا

 . شداستفاده يفراوان درصد و يفراوان يفيتوص يآمارها از هاافتهي

مشاركت  ي) در نظرسنج٪ 85,2( نفر 23 يداخل گروه اريدست 27) و از ٪ 52,3نفر ( 11 ياستاد گروه داخل 21از 
كنفرانس  يموافق اجرا ٪88,2) نشان داد كه در مجموع 1(جدول  يداخل گروه دياسات از ينظرسنج جيداشتند. نتا

 صيكنفرانس ترخ د،ياسات ٪100مخالف بودند.  زين ٪3,6خصوص نكردند و  نيدر ا ياظهارنظر ٪8,2بودند،  صيترخ
در خصوص  زهيانگ ٪100برنامه،  نيا يو اجرا داننديپرونده مثبت خالصه آموزش يبرا يمناسب يآموزش يرا برنامه
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را مناسب  صيكنفرانس ترخ يزمان برگزار ٪18,2ها بوجود آورده است. پرونده در آنثبت خالصه آموزش تياهم
 .دانندينم

 ينظر موافق درخصوص برگزار ٪47,3داد كه در مجموع  ) نشان2(جدول  رانياز فراگ ينظرسنج جينتا :جينتا
آن ابراز  ينظر مخالف نسبت به برگزار ٪32,9برنامه اظهار نظر نكردند و  نيدرباره ا ٪19,8داشتند،  صيكنفرانس ترخ

 داشتند.

ثبت  ماريب ييشناسا يهاتميكه قبل از آن اغلب آ دهديپرونده نشان مخالصه كردنيكيالكترون تأثيرمربوط به  جينتا
 خودكار صورت به ماريب ييشناسا اطالعات تمام يكيالكترون يپروندهاست كه در خالصه يدرحال نيا .شدندينم

 .شونديم ثبت

كه يدرحال دارند، صيترخ كنفرانس ياجرا به نسبت يبهتر نگرش دياسات ،يكلحالت در كه دادنشان جيتا :بحث
 كه داد نشان جينتا نيهمچن. باشد محدود يآموزش يبرنامه نيا يبرگزار زمان مدت كه دهنديم حيترج رانيفراگ
 و ييخوانا ،يريپذدسترس و دارند هاپروندهخالصه كردنيكيالكترون به نسبت مثبت نگرش رانيفراگ و دياسات

 نظرات گرفتن درنظر با يداخل گروه نيبنابرا. داننديم مثبت نكات از را يكيالكترون يپروندهخالصه يماندگار
 يضرور. دادخواهند ادامه آن يبرگزار يچگونگ و اجرا ينحوه در يبازنگر با را يآموزش يبرنامه نيا نفعان،يذ

  .رديگقرار يبررس مورد يادوره بطور رانيفراگ و دياسات نظرات ،يآموزش يبرنامه نيا بهبود يبرا است
  صيكنفرانس ترخ ،يكيالكترون يپرونده ،يآموزش ينگرش، برنامه ،ياريدست آموزش: يديكلكلمات

  
  

 در پرستاري دانشجويان تجارب كيفي محتواي آناليز :شده ريزيبرنامه همتاي دستيار روش به آموزش ارمغان تمايزيافتگي 

 ويژه مراقبت بخش

   ونكي زهره حسيني،حاجي فاطمه نظري، رقيه
 

 كه كساني ياجتماع يهاگروه از يافراد آن در كه است يآموزش قالب كي ان،يهمتا قيطر از يريادگي :مقدمه
در  يآموزش ياستراتژ نياآموزند.يم زين خود و ندينمايم كمك گريكدي به يريادگي امر در ستندين ياهحرف يهامعلم

شود تا يافراد هم سطح انجام م تيكمك فعال و حما قيجهت توسعه دانش و مهارت از طر يعلوم پزشك آموزش
 از ليدل نيدهند. به هم ارتقاء را خود ينيبال و يپژوهش ،يآموزش عملكرد ،يمساع كيبتوانند با تشر انيدانشجو
است. به  هشداستفاده ،ينيبال آموزش جمله من ،يپرستار آموزشگوناگون  يهاطهيدرح روش نيا مختلف اشكال

عرصه خود را با  يكه كارآموز يانيروشن از تجارب دانشجو يدرك جاديا ،يآموزش ياستراتژ نيدنبال استفاده از ا
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 ستميس ييتوانا ق،يو دق يبوم يپنداشت يهاسازه جاديتواند با اياند، مگذرانده شده يزيربرنامه يهمتا اريروش دست
  .دهد شيافزا يپرستار در ينيبال آموزشتوسعه  يهاراه افتني يبرا را يپرستار آموزش

 در شده يزير برنامه يهمتا اريدست روش به آموزش از يپرستار انيدانشجو درك نييتب هدف با مطالعه نيا: هدف
 انيدانشجو نكهيا از بودند عبارتند پژوهش نيت اسؤاالاست.  هشدانجام ژه،يو مراقبت بخش عرصه در يكارآموز
 داشته شده يزيربرنامه يهمتا اريبه روش دست آموزشاز  يچه تجارب و درك يآموزش يهادوره نيكننده در اشركت
   اند؟ كرده درك روش نيا يبرا را ييدستاوردها چه و اند؟

 هدفمند بطور مطالعه نيكنندگان در ااست. شركت هشدانجام متعارف محتوا ليتحل كرديرو با يفيك مطالعه نيا: روش
 يهمتا اريدست روش با را عرصه در يكارآموز كه بودند هشتم ترم يپرستار انيدانشجو شامل و شدند انتخاب
ساختارمند و عميق فرد به فرد مهين يهاها با مصاحبهداده ديو تول يآورجمع. بودند كرده يط را شده يزيربرنامه

 افتيداده ادامه  اشباع به دنيكنندگان به مطالعه تا رسمورد و سه جلسه فوكوس گروپ انجام گرفت. ورود مشاركت
نمودند.  نفر شركت 7-8 متمركز گروهه 3 در نفر 23 و گرفتند قرار يفرد مصاحبه مورد دانشجو 14 بيترت نيبد و

  .ديگرد زيآنال) 2008 نگازي(الو گ يامرحله سه متعارف يمحتوا ليها به روش تحلداده
 اريبه روش دست آموزشكننده در شركت انيدانشجو درك از ياصل هيها دو درونماداده يفيك يمحتوا ليبا تحل :جينتا

 يورزجرات ،يبالين استقالل: طبقه سه با " يافتگي زيتما" از بودند عبارت كه ديگرد استخراج شده يزيربرنامه يهمتا
و  يبالين ييادگير با دو طبقه: طبقه تسهيل "شده  تيهدا يتعامل ينيبال يريادگي ليتسه "و  مانه،يصم ينيو تجربه بال

  شده. تيهدا يتعامل يريادگيطبقه 
 يهمتا اريدست روش به آموزش برنامه در شركت از يمثبت درك ان،يمطالعه ما نشان داد كه دانشجو يهاافتهي: بحث
 .باشد داشته همراهبه آنان يبرا يديمف يتواند دستاوردهايم روش نيكه ا نيبر ا ياند مبنداشته شده يزيربرنامه
 نيع در تيميصم تجربه يعني "يافتگي زيتما"را  آموزشروش  نيدستاورد شركت در ا نيآنان مهمتر هك يبطور

اند كه شركت كرده انيكنندگان بمشاركت نياند. انموده انيب"شده تيهدا و يتعامل ينيبال يريادگي ليتسه " و استقالل
دليل گردد تا ارتباط صميمانه با همتايان بهيشده سبب م يزيربرنامه يهمتا اريبه روش دست آموزشدر يك برنامه 

 مراقبت به يعالقمند شيترس، افزا كاهش ،ينيمشترك، تقويت شود و با كاهش استرس بال يهادامنه فعاليتتوسعه 
 مانهيصم ينيبال تجربه كي به ژهيو مراقبت بخش در ينيبال آموزشاز  يمندتيرضا و مانهيصم يگرپرسش ژه،يو

 زيكند و سبب تمايم جاديا آنان در يبحران و بدحال ماريب از مستقل مراقبت يبرا يشتريب جرات كه ابندي دست
 ينيبال يدر كنار مرب ينيبال آموزش تيو تقو ليتكم يتواند برايم روش نيگردد. لذا ايم يفرد نيب يافتگي

  .گردد ليتسه ينيبال انيمرب تيهدا و يبانيشتپو  انيهمتا نيبا تعامل ب ينيبال يريادگي. تا رديمورداستفاده قرار گ
   يپرستار ،ينيبال آموزش شده، يزيربرنامه يهمتا يريادگي همتا، اريدست همتا، يريادگي :كليدي كلمات
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 پزشكي علوم اساتيد يادگيري هايسبك 

   تابش حامد عمادزاده، علي مونقي،كريمي حسين فرد،اشرفي حورا
 

است.  علميهيأت ياعضا ييايوابسته به پو اريبس يقاتيو تحق يآموزش يهاتيفعال تيفي، كهادانشگاهدر  :مقدمه
 يهابرنامه ياجرا و يطراح ،آموزش نهيدر زم يپزشك يهادانشكده يعلمهيأت ياعضا يتوانمندساز يشرط الزم برا

 به يفرد يريادگي سبك با يآموزش يطراح قي.تطباست مناسب يآموزش يهاروش از استفاده و موثر يسازتوانمند
 يمحتوا با رندهيادگي يريادگي سبك آن در كه دهديم رخ يزمان نهيبه يريادگي. شوديم منجر بهتر يآموزش جينتا

 .باشديم هماهنگ آموزش روش و دوره

كننده و همگرا گزارش غالب جذب يريادگيسبك  ،يعلماتيه ياعضا يريادگيسبك  نهيشده در زمدر مطالعات انجام
 علميهيأت ياعضا انيغالب در م يريادگيو همكاران نشان داد كه سبك  هيآدسانلو يبررس جيشده است.نتا

 كننده بود. جذب

 يهاسبك ييشناسا لذا دهند، ادامه يريادگي به كه ازمندندين خودشان يتوانمند ارتقا و حفظ يبرا دياسات كهيياز آنجا
 باشديم مهم اساس آن بر يآموزش يهادوره ارائه و آنان يريادگي

كلب در دانشگاه  هيبر اساس نظر يعلماتيه ياعضا يريادگي يهاسبك ييپژوهش حاضر با هدف شناسا :هدف
 . شدانجام 1397مشهد در سال  يعلوم پزشك

شهر  يدانشگاه علوم پزشك يعلمهيأتنفر از اعضا  138 يبود كه بر رو يمقطع -يفيپژوهش از نوع توص نيا: روش
 كيسطح  يآموزش طهيح يبوده و مشمول دوره توانمندساز سيمشغول به تدر 97-98 يليمشهد كه در سال تحص

و  ييمحتوا ييكلب بود كه روا يريادگيپژوهش پرسشنامه سبك  نيها در اداده يابزار گردآور شدانجام شدند،يم
 شد.نظر گرفتهدر P>0,05ها در همه آزمون يداري. سطح معندهيگرد دييآن تا ييايپا

)، درصد 27/8درصد)، همگرا ( 55/7كننده (جذب يريادگي يهاسبك يدارا يعلماتيعضو ه 138 ني:از ب جينتا
 ) 1درصد) بودند. (نمودار 6/2( يبيترك يريادگي يهادرصد) و سبك 3/1( ابندهينطباقادرصد)،  7/2واگرا (
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 تاهل تيوضع )،P=983/0=P( كارسابقه زانيم كننده و همگرا) وغالب(جذب يريادگي يهاسبك نيب

)972/0 =P) سن ،(544/0=P) 641/0) و جنس=Pنشد افتي ي) ارتباط معنادار. 

  )P= 971/0(. تنداش وجود يمعنادار يآمار تفاوت ينيبال و هيپا يعلماتيه ياعضا يريادگي يهاسبك انيم
 يبرخ جيبا نتا افتهي نيكننده بود. اجذب يعلماتيه يغالب اعضا يريادگيمطالعه نشان داد كه سبك  جينتا :بحث

عضو  22را در يريادگي يهاسبك زي) ن1996دارد. كوسوور و برمن ( يشده همخوانانجام نيشيپ يهااز پژوهش
 كننده بود. غالب جذب يريادگيكه سبك  دنديكلب سنج يريادگيبا استفاده از پرسشنامه سبك  يعلماتيه

مورد تفكر در لهيافراد به وس نيا دهديهستند كه نشان م يانتزاع يسازمفهوم يكننده داراجذب يريادگيافراد با سبك 
 . كنديصدق م يعلماتيه يدر اعضا يژگيو نيكه ا رنديگيم اديآن  ليو تحل هيموضوع و تجز كي

 يهاپژوهش اكثر كه ندارد وجود معنادار ارتباط يشناختتيجمع يرهايمتغ و يريادگي يهاسبك نينشان داده شد كه ب
 هستند بزرگسال رندگانيادگي علميهيأت يباشد كه اعضا نيامر ا نيعلت ا دي. شاكننديم دييتا را موضوع نيا نيشيپ
 يهانقش با متناسب آنها يريادگي يازهاين و آنهاست ياجتماع تيموقع و فيوظا با متناسب آنها يريادگي

  .كننديم رييتغ يريادگي يازهاين با متناسب زين يريادگي يهاسبك. كنديم رييتغ شانياجتماع

حاصل  جينتا ينشد كه در راستا داده نشان ينيبال و هيپا يعلماتيه ياعضا يريادگي يهادر سبك يتفاوت معنادار
 يهاسبك انيكه م دنديرس جهينت ني) در پژوهش خود به ا2005( لنديو ن شليبود. حال آنكه م نيشيپ يهاياز بررس

باشد كه  ليدل نيبه ا توانديآنها تفاوت معنادار وجود داشت. علت م يعملكرد طهيو ح يعلماتيه ياعضا يريادگي
 ياعضا كهييبود. از آنجا هشدانجام كيسطح  يتوانمندساز يهامشمول دوره يعلماتيه يتنها در اعضا يبررس نيا
مشابه بودند،  يكار و تعداد ساعات كار سابقه جمله از يشغل يهايژگيو لحاظ از مطالعه نيدر ا يعلماتيه
 باشد. داشته يكار يهاطيمح و زمان گذشت يارهايمع يبر رو يخنث يتأثير توانستيم

 يريادگي يندهايفرآ. كردخواهد كمك آموزش يبرا مناسب يكردهايرو هيته در يريادگي يهاسبك نييتع
 عملكرد بهبود يبرا مهم عامل كي كه شوديم جاديا يريادگي در آنها يشخص يهاتفاوت از استفاده با رندگانيادگي

 يهابرنامه يطراح و يابيارز يبرا توانديم يعلماتيه يگوناگون اعضا يريادگي يهااز سبك ي.آگاهباشديم آنها
 استفاده شود.  يآموزش

بر اساس سبك يادگيري آنان باشد. براي  يعلماتيه ياعضا يتوانمندساز يهادوره يكه طراح گردديم شنهاديپ
هاي يادگيري اساتيد مورد توجه قرارگيرد و با توجه به چندگانگي ي الزم است كه سبكآموزشهاي انتخاب روش

 هاي متنوع ياددهي استفاده شود.هاي يادگيري از روشسبك

   يريادگي يهاسبك ،يعلماتيهياعضا ،يتوانمندساز :يديكل كلمات
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  تهران پزشكي علوم دانشگاه داخلي، كارآموزي دوره در بالين و پايه علوم تلفيق جلسات ارزشيابي و اجرا طراحي، 

 زادهنبوي فاطمه طوسي، نصيري محسن زاده،حسن غالمرضا عليزاده، مريم راد،خواجوي نسيم عالمه، فرشاد سيد

  پورقلي امام سالله رجايي، سميرا ايماني، عليرضا رفسنجاني،

  
ها اندوخته يطبق بررس .ستين انكار قابل ينيبال طب يقاتيتحق و يآموزش ،يعلم ابعاد در هينقش علوم پا :مقدمه

از اواخر  هيبازگشت به علوم پا يهادوره. است زيناچ ينيبال مرحله به ورود در هيپا علوم از انيمانده دانشجو يباق
 برگزار اروپا و يشمال يكايآمر يبزرگ پزشك يهادانشكده از يارياست و در بس شده يگذارهيپا يالديدهه هفتاد م

 ،يتعامل يها(به صورت كالس يهفته ا 4و بطور متوسط  12-1 يها دوره هابرنامه اغلب در يبطوركل شودمي
 وجود نياست با ا شده گنجانده يپزشك چهارم سال در ،يانتخاب مباحث از...) و كالب ژورنال ،يگروه يهابحث

 كشور ما وجود ندارد. يپزشك يهادانشكده يآموزش ستميس در مورد نيا در يمدون برنامه متاسفانه

به  ياز روش سنت هيعلوم پا كولوميكور رييو تغ 1390از مهر ماه سال  ينيبال آموزش ديبرنامه جد يسازادهيبه دنبال پ
احساس  شتريب ينيپل ارتباط با بال جاديا تيتهران، ضرورت تقو يدر دانشگاه علوم پزشك يمدرن كنون يآموزش وهيش
و  ينيو بال هيارتباط علوم پا تيدر خصوص تقو يسند چشم انداز بازنگر تأكيدبا توجه به  ژهيامر به و ني. اشودمي
 باشد.يبرخوردار م يمضاعف تياز اهم انيبه دانشجو هيعلوم پا تيدادن اهمضرورت نشان زين

 يداخل يكارآموز دوره در نيبال و هيپا علوم قيتلف جلسات يابيارزش و اجرا ،يطراح :هدف

 طرح شامل:  يمراحل اجرا :روش

 يطراح -1

 هيعلوم پا يو مطالب مهم و كاربرد ليتشك يو گروه داخل هيدوره علوم پا ندگانيمتشكل از نما ياتهيكم فاز نيدر ا
 كامل مشخص شد.  اتييبرنامه با جز ياجرا وهيو ش نييتع نيدر بال

 اجرا -2

است.  درآمده اجرابه ينيخم امام يمارستانيب مجتمع يداخل گروه در 96-97 يليتحص سال دوم مسالين از برنامه نيا
 نيجلسه از ا 4-3در هر ترم  يدر گروه داخل يكارآموز يجلسات گزارش صبحگاه يهفتگ يبا توجه به برگزار

توسط  يبستر مارانيب نيب از يواقع ييويروز قبل از هر جلسه سنار 10شد.  داده اختصاص ادغام طرحبه برنامه
 ينيو بال هيعلوم پا ديبا حضور اسات ياو توسط كارآموزان آماده شده، سپس در جلسه نييگروه تع يمسوول كارآموز

 ماريب ،يكارآموز يجلسه دو ساعته گزارش صبحگاه كيدر  تايشد. نها يم نييمورد بحث تع يو محورها يبررس
مذكور  ماريدر ب هيپا مرتبط با علوم يهاطهيو ح يمعرف (Case based discussion)صورت توسط كارآموزان (به

  گرفت.  يمورد بحث قرار م ينيو بال هيعلوم پا ديتوسط اسات
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 يابيارزش -3

 يكارآموز دوره انيپا و جلسه هر انيپا در برنامه يبرگزار نحوه از انيدانشجو يمندتيرضا يپرسشنامه بررس ليتكم -

  در هر جلسه پرداختند بحث به ينيبال و هيپا علوم دياسات كه يقيدقا و انيدانشجو مشاركت زانيممحاسبه  -

 برنامه انيمجر با جلسات در يابيارزش جينتا ليتحل -

 يمحتوا و يبرگزار تيفيمرتبط با ك يهاتميدر آ رانيفراگ يتمنديرضا زانيم ريمطابق نمودار ز ”مجموعا :جينتا
. بود درصد 90 يباال هيپا علوم مطالب از بهتر درك و جلسات تداوم به ليتما نهيزم در و درصد 70 يباال جلسات
 نسبتدرصد 10 زين را يصبحگاه گزارش جلسات از رانيفراگ يكل يتمنديرضا زانيم توانست جلسات نيا يبرگزار

 دهد.  شيافزا يدر گروه داخل يكارآموز يقبل يهادوره به

 بيجلسات در ترغ نيمثبت ا تأثيرو  هيدوره علوم پا يهاآموخته به نسبت نگرش مثبت رييتغ بر زيت باز نسؤاالپاسخ 
 داشت. تأكيد يواقع مارانيبه ب كرديدر رو هيدوره علوم پا ياطالعات قبل يريبه بگارگ
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 نيا جاديا و است ينيبال و هيپا يهادوره در آموزش مفقوده حلقه ،ينيبال و هيعلوم پا يهاگروه نيتعامل ب :بحث
بوده و آن را ثرؤم نيبال و هيپا علوم رده دو هر در شده هيارا يآموزش يمحتوا و سيتدر نحوه بر درازمدت در ارتباط

 مياتوانسته يداخل گروه سطح در طرح نيا يرسد با اجراينظر مداد. بهتر سوق خواهديكاربرد مطالب هيسمت ارابه
 ميبردار انيو دانشجو دياسات نيدر ب هيو علوم پا ينيبال يهارشته نيب كينزد تعامل يبرقرار جهت در ارزشمند يگام

تر  قيرا به مطالعه عم انيدانشجو ه،يعلوم پا ديبا حضور اسات يجلسات گزارش صبحگاه تيفيو عالوه بر بهبود ك
 . مياست وادار مارانيو درمان ب صيمشخص كه كمك به تشخ يبا هدف هيمطالب علوم پا

   ادغام باليني، دوره پايه، علوم: كليدي كلمات
  
  

 دانشجويان يادگيري ميزان بر شده سازيشبيه روش به STARTبيمارستاني پيش ترياژ آموزش عملياتي اجراي تأثير بررسي 

 پزشكي فوريت

  جهرميپيماي باديه زهره سعادتمند، وحيد

  

 درمان نيتأم براي دگانيحادثه د يهمه ست،ين تيفور با مقابله هايروش افزودن تنها بحران، خوب تيريمد :مقدمه

 اژيدارند. تر تقدم حق التيتسه عيتوز براي يكسان چه كه شود يبررس ديبا نيهمچن شوند، يابيارز ديبا انتقال و
)Simple Triage And Rapid Treatment (START ، حداكثر ارائه آن هدف كه است عيآسان و انتقال سر اژيتر 

 اورژانس اژيتر استاندارد روش، نيا ما كشور در. است نيمصدوم اكثر به ممكن زمان حداقل در اورژانس، خدمات
باشد. يم پرتلفات حوادث در مارانيبندي بتياولو و اژيتر در عيسر روش استارت، اژيتر. باشدمي يمارستانيب شيپ

 گروه دسته چهار به نيمصدوم و مارانيشود و بيم يابيارز و يبررس كمتر اي و هيثان 60 زمان مدت در ماريهر ب
  شوند.يم يبندميتقس) اني(متوف اهيس گروه و(قرمز)  يفور گروه(زرد)،  يريتاخ گروه(سبز)،  ييسرپا
 يريادگي زانيشده بر م يسازهيبه روش شب START اژيتر ياتيعمل آموزش تأثير نييپژوهش به هدف تع نيا :هدف

  .گرفت انجام انيدانشجو

 يدانشگاه علوم پزشك يپزشكتيفور يترم آخر كاردان ينفر دانشجو 15 يبر رو يتجربمطالعه شبه نيا روش كار:
 يو محتوا يصور ييبود. روا سؤال 15متشكل از  اژيگرفت. ابزار پژوهش، آزمون پژوهشگر ساخته ترجهرم انجام

است.  دهيگرد دييتأ 85/0كرونباخ  يآن با آلفا ييايو پا يو پرستار يپزشك يها تيگروه فور ديآزمون با نظر اسات
شده  يسازهيشب طيكه هر دانشجو در مح بيترت نيبد شد، گرفته آزمون انيكارگاه از تك تك دانشجو يقبل از اجرا
 هر افتنيپرداخت و پس از يم نيمصدوم يجستجو به قهيدق 10 زمان مدت در و قرارگرفت مترقبه ريبا حوادث غ

 اژيسطح تر نييبود به تع شده نوشته يو تيوضع از كه ياطالعات حسب بر بود مشخص شماره كي با كه مصدوم
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 نمره مالك اژيبودن سطح تر حيشده و صحافتي نيمصدوم تعداد. نموديم ثبت خود برگه در و پرداختيم استارت
 شده يساز هيبه روش شبSTART  اژيتر آموزش روزه كي ياتيعمل كارگاه در انيدانشجو سپس. بود دانشجو هر

 آزمون تكرار شد. "مجددا كارگاه، انيپا از پس اژيتر صحنه مجدد يبازساز با. نمودند مشاركت

 26/10نيبود. ب 15از  ±06/6و در پس آزمون  25/2±آزمون  شيدر پ انيدانشجو اژينمره تر نيانگيم60/2 :نتايج

  ) P<0.001شد. ( مشاهده يدار آماريمعن اختالف آموزش از بعد و قبل اژيتر انجام در انيدانشجو نمره نيانگيم
 شنهاديپ دارد. مثبت تأثير حوادث اژيتر انجام در انيدانشجو يريادگي زانيم بر سازيهيشب روش به يعمل آموزش

 از اژيتر آموزش در زيو پرستاران ن يپزشك يهاتيفور كاركنان ان،يدانشجو يهاگروه ريسا يجهت آمادگ شوديم

  گردد. استفاده يآموزش روش نيا
  يريادگي ،يپزشك تيفور انيدانشجو اژ،يتر ،ياتيعمل آموزش :يديكل كلمات

  
  

 خدمت حين يادگيري توسط خيريه امور در مامايي و پرستاري دانشجويان سازياجتماعي فرآيند 

  كهريزي ميالد تندرو، اميرحسين جاللي، رستم

 
در تجارب  يرهبر يهانقش يدارا دانشجو كه است يريادگي ياستراتژ كي خدمات نيح يريادگي :مقدمه
 ريز كي منتقدانه خدمات نيح يريادگيشود. يم برآورد جامعه يواقع يازهاياست و ن فكورانه شده يخدمات

 و دياسات باشد نقادانه خدمات نيح يريادگي كه نيا يبرا .است خدمات نيح يريادگي از زيمتما مجموعه
 به عالقمند دياسات عنوانبهقرار دهند،  يها را مورد بررسينگران و ايمزا قدرت، مانند يمسائل ديبا انيدانشجو

 آگاه ما كه دارد ضرورت. ميبريم كالس به خود با ميدار اعتقاد چه آن و ميهست كه چه آن ما عدالت، و يبرابر
 را آموزش كه يدياسات .ميباش داشته يشيخود بازاند يهازشيانگ و ديعقا يرو بر نقادانه صورت به و ميباش
 انيدانشجو به قيعم اعتماد و احترام كه دارند ازيدهند نيم قرار نظرمد ياجتماع عدالت از قانون كي عنوانبه

 كسب را يواقع اطالعات كه است ييجا در يريادگي تجارب جاديا و انيدانشجو از تيحما ما نقش. باشند داشته
 هدف با نديآفر نيا راستا نيها دست و پنجه نرم كنند. در اتيواقع با و كنند يشيكنند، بطور نقادانه بازانديم

 .گرفت انجام خدمت نيح يريادگي توسط هيريخ يها تيفعال با انيدانشجو يسازياجتماع

  خدمت نيح يريادگيتوسط  هيريخ امور در ييماما و يپرستار انيدانشجو يسازياجتماع: هدف
  

  اهداف ويژه:

 ازمندين افراد به كمك در ييماما و يپرستار انيدانشجو يسازياجتماع 
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 ازمندين مارانيب به كمك در ييماما و يپرستار انيدانشجو يسازياجتماع  

 زدگانزلزله به كمك در ييماما و يپرستار انيدانشجو يسازياجتماع  

 زلزله نيمصدوم به كمك در ييماما و يپرستار انيدانشجو يسازياجتماع  

 اعانات يآورجمع در ييماما و يپرستار انيدانشجو يسازياجتماع  

 ريپذبيآس قشر به كمك در ييماما و يپرستار انيدانشجو يسازياجتماع  

 خدمت نيح يريادگي توسط هيريخ امور در ييماما و يپرستار انيدانشجو يساز ياجتماع هدف با نديفرآ نيا :روش
خدمت در امور  نيح يريادگي نهيدر زم يهيتوج يهاكارگاه نديفرآ انينفر از دانشجو 40 يبرا است. دهيگرد انجام

 يهاتيفعال يانفره 5 ياههبراساس عالقه و استعداد خود در قالب گرو انيگذاشته شد. دانشجو ديتوسط اسات هيريخ
 گروه ناظر عنوانبه هيريخ امور در خدمت نيح يريادگي نهيزم در فعال و عالقمند استاد كيخود را شروع كرده و 

هر  ييو بعد از شناسا يبندها را سطحيازمندين يتيفعال يهاحوزه از ديبازد با كنترل و شيپا كارگروه. كرد تيفعال
 و سالمندان رينظ يبعد يهاكار گروه .كردند شروع را خود تيفعال ريپذبيآس يهاگروه يبر رو يكارگروه تخصص

مكرر  يدهايبا بازد اديو كمپ ترك اعت يغربالگر يهاكمپ و يجسم و يذهن نيمعلول ينگهدار مراكز و يستيبهز
 يهاو... ) و گرفتن جشن ييو ماما يو قند خون و مشاوره روان vs(گرفتن  يسالمت هيمراكز و انجام امور پا نياز ا

 نيهمچن و انيمددجو با را يقيسالمندان توانستند ارتباط عم يهاخانه در پدر روز و مادر روز لدا،ي شب ريمكرر نظ
 يمددكار قسمت با موثر يريگارتباط با شده ليتشك ياكارگروهه از يكي كنند، برقرار مراكز نيا يمراقبت ميت
 مواجه مشكل با يعاطف لحاظ از كه كودكان و يآنكولوژ رينظ ييهاها توانست مشكالت بخشها و زندانمارستانيب

 . دينما تيحما يمعنو و يماد لحاظ از زين را انيها خانواده زندانزندان قسمت در و كرده يسامانده را بودند

 بيكاري باالي آمار و ذهاب سرپل زلزله از ناشي كرمانشاه استان خاص وضعيت بدليل سازياجتماعي شيوه اين :جنتاي
 مامايي و پرستاري دانشجويان نشينيهم بدليل طرفي از. است قرارگرفته استفاده مورد بارها وسيع فقر آن بدنبال و
 و شده مندعالقه نيز دانشجويان اين پزشكي، علوم ديگر هايرشته دانشجويان با دانشجويي جلسات و هاخوابگاه در
 آمادگي اعالم و رويپيش هايبرنامه در ديگر دانشجويان استقبال همچنين. كردند شركت آمده پيش هايبرنامه در

 . است شده پزشكي علوم دانشگاه در هايكانون تشكيل بهمنجر و بوده زياد بعدي مراحل براي

 انيمداخله دانشجو تأثيراست. سطح اول  يابيدر دو سطح قابل ارزش هيريدر امور خ انيمداخله دانشجو امديپ :بحث
 كودكان و ريپذبيآس يهابه خانواده ياري نياست كه هم در زلزله سرپل ذهاب و هم در كمپ هيريدر امور خ

 شد. برآورده ياديز حد تا انيمددجو مشكالت سرپرستيب

 ه،يريخ امور در شركت بودن داوطلبانه تيوضع. باشديم طهيح نيا در انيشدن دانشجو ياجتماع زانيدر سطح دوم م
عمل در  نيشدن انهينهاد انگريب النيالتحصفارغ توسط عمل نيا تداوم و حوزه نيا در انيدانشجو تعداد شيافزا
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 كسب ييدانشجو ،يفرهنگ معاونت و دانشگاه از راستا نيشده در ا ليتشك يهاكانون كه يبطور است انيدانشجو
 دهند. يم انجام اقدام فعاالنه و كرده مجوز

  پرستاري دانشجويان خيريه، خدمت، ضمن يادگيري :كليدي كلمات
  

 كيفي مطالعه يك ،)آنالين-حضوري( تركيبي شيوه به تدريس روش از دانشجويان ديدگاه تبيين 

  كرمي سحر اصل،فرياب محمد خانقاه، نوري زهرا ساداتي، ليال 
  

ها يژگيو نيباشد، كه ايخاص خود م يهايژگيو يدارا ناهمگون، جامعه كي عنوانبهجامعه بزرگساالن،  :مقدمه
و  ياآنها: دارا بودن تجارب حرفه يجمله از كه رد،يمد نظر قرار گ آموزشاز جمله  يند انجام هر كاريفرآ در ديبا

 يابيدست يبرا آنها زهيانگ يباال سطح ،يآموزش مسائل به آنها يكاربرد نگاه ،يقبل التيتحص سطح بودن دارا ،يشخص
 مستقل جهت ليو خانواده، تما يهم چون تعهدات شغل يزندگ يهاتياز مسئول ياگسترده فيط بودن دارا ج،ينتا به

است كه بزرگساالن در نظر گرفته شده آموزشدر  يموانع اصل عنوانبهنها آاز  يباشد كه بعضيبودن و كمبود وقت م
 گاهچيه يمجاز آموزش حال نيكننده باشد، با اتواند كمكيم مشكالت نيدر رفع ا ياز راه مجاز آموزشارائه 

 عوامل از يكي عنوانبه سيتدر يالگو از انيدانشجو تيرضا يطرف از باشد، يحضور آموزش نيگزيتواند جاينم
 دگاهيد نييمطالعه با هدف تب نيلذا ا ،باشديم ليتحص ادامه يبرا انيدانشجو رغبت و زهيانگ سطح شيافزا در موثر

) در نيآنال-ي(حضوريبيترك وهيبه ش سيالبرز از روش تدر ياتاق عمل دانشگاه علوم پزشك وستهيناپ انيدانشجو
 گرفت.انجام يفيمطالعه ك كيقالب 

 يبيترك يريادگي وهيشبه سيتدر از عمل اتاق وستهيناپ انيدانشجو دگاهيد نيي: تبهدف

نفر از 14با  افتهيساختارمهين مصاحبه انجام قيمحتوا بود كه اطالعات از طر ليحاضر از نوع تحل يفيمطالعه ك: روش
 شكل به درس يطراح از بعد مطالعه نيبدست آمد. در ا 1397اتاق عمل در سال  وستهيناپ كيترم سه و  انيدانشجو

 از يكي در تعامل برمبتني و يرحضوريغ يو تعداد ياز جلسات به شكل حضور يتعداد ييمرحله اجرا در ،يبيترك
 برمبتني مطالعه نيا در يريگنمونه داشت، تداوم ترم انيپا تا روال نيرسان برگزار شد و ااميپ ياجتماع يهاشبكه
 نيآغاز و هيت اولسؤاالبه حد اشباع صورت گرفت.  دنيكننده در مطالعه تا رسشركت يانمونه نيب از و هدف

. بود يبيشكل تركها بهكالس يبرگزار بيمعا و ايها، مزاكنندگان از چالششركت تجارب يراستا در مصاحبه
 با و انها يبررو يمحتو زيآنال روش به ليتحل و هيتجز مراحل و شدند ادهيكاغذ پ يضبط شده بررو يهامصاحبه
اعتماد  تيقابل دييتا يبرا member checkاز روش  ه،ياول ي. در مرحله كدگذارشدانجامMaxQDA2 افزارنرم كمك
از همكاران تحقيق  يكيكنندگان چك شد. به عالوه از ها با شركتمصاحبه يو كدها و تفاسير برخ شداستفادهها داده

 بر تينها).درpeer check(دينما مرور حيصح يكدگذار از نانياطم يها را برااز مصاحبه ياشد تا نمونهدرخواست
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 و نييتب يبيترك يريادگي وهيش به دروس ارائه از عملاتاق وستهيناپ انيدانشجو دگاهيد ،ياستخراج نيمضام اساس
 شد. گزارش

 كيهم قراردادن موارد نزدو بعد از دركنار يكد استخراج شد كه پس از بررس340ها، مصاحبه ليپس از تحل :جينتا
 مده است.آدر شيبه نما ليشد كه در جدول ذ جاديا يطبقه اصل 3طبقه و  ريز9بهم، 

 خود موافق نظر جانبه چند رشد و زشيانگ چون يمثبت اثرات انيب با انيدانشجو داد كهها نشانمصاحبه ليتحل :بحث
 انيداد كه دانشجونشان 2014 سال در يمينييكو راستا نيا در كه نمودند اعالم يدرس وهيش نيا از استفاده تداوم بر را
 برمبتني يريادگيمقوله  در روش نيا بودن يكاربرد به انيدانشجو نيچنهم. دادند حيترج را يبيترك يريادگي كرديرو
 وهيش نيا در انيدانشجو نفسبه اعتماد و تعامل شيافزا ز،ين شدهاستخراج نياز مضام يكياشاره كردند و  فهيوظ
 شيافزا در موثر آموزش ارائه روش كي عنوانبه يبيترك يريادگيگردد كه روش يم شنهادياست، لذا پ بوده سيتدر

 .رديكشور مورد توجه قرار گ يعلوم پزشك يهادانشگاه وستهيناپ انيدانشجو يتمنديرضا و اعتمادبنفس زه،يانگ سطح

 بزرگسال انيدانشجو ،يپزشك آموزش،يبيترك يريادگي: يديكل كلمات

   

 ايران در جراحي هايتكنولوژيست براي (STEEM) عملاتاق يآموزش محيط سنجش ابزار سازيبومي و سنجيروان

  خانقاهنوري زهرا حناني، صديقه ساداتي، ليال كرمي، سحر

  
 را انيدانشجو، ينيبال طيمح در كه است يراپزشكيو پ يپزشك آموزش يهابخش نيترمهم از ينيبال آموزش :مقدمه
 يبرا ارزنده يفرصت مناسب، ينيبال طيمح كي عنوانبه زيعمل نكند. اتاقيم آماده ينيبال يهامهارت انجام جهت

. نديجادنمايا يكپارچگي يعمل و يتئور دانش نيب خود ينيبال يهاكند تا بتوانند با توسعه مهارتيم فراهم انيدانشجو
 و ينيبال طيمح شرفتيپ به منجر تا شود انجام يموثر اقدامات ديبا ينيبال آموزش طيمح تيوتقو اصالح يبرا لذا
 با متناسب ابزار ازمنديباشد كه نيم يآموزش طيمح يابيرزا موثر، اقدامات نيا از يكي. شود متخصص يروين تيترب

 Surgical Theatre Educationalعملاتاق يآموزش طيسنجش مح يها پرسشنامهابزار نيا از يكي. است طيمح همان

Environment Measure )STEEMتوسط  2004بار در سال نياول يباشد، كه براي) مCassar شد و در  يطراح
 عنوانبه ابزار نيها از اپژوهش نيشد و مورد استفاده قرارگرفت. در تمام ا يسازيبعد در مراكز مختلف بوم يهاسال
 تاكنون رانيه در اشدانجاماست. با توجه به مطالعات  شده ادي عمل اتاق يآموزش طيمح سنجش جهت معتبر يابزار
 يهايژگيو يهدف بررس با مطالعه نياست، لذا ا قرارنگرفته يابيارز مورد متناسب يابزار با عمل اتاق يآموزش طيمح

 و يطراح عمل اتاق وستهيپ يكارشناس انيدر دانشجو (STEEM) عملاتاق يآموزش طيابزار سنجش مح يروانسنج
  .شد اجرا
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 يبه زبان فارس STEEM يپرسشنامه ييروا و ييايپا يابيو ارز يسازيترجمه، بوم :هدف

 انيمطالعه دانشجو يهانمونه. شدانجام 1397 سال در كه است يمقطع يليتحل-يفينوع توصپژوهش حاضر از : روش
 پژوهش وارد يسرشمار روش به كه بودند البرز و رانيا يپزشك علوم يهادانشگاه عمل اتاق وستهيپ يكارشناس
پرسشنامه در نظر گرفته شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه  يهاهيگو تعداد برابر 5 معادل نفر 201 نمونه حجم. شدند

 كرتيل يادرجه 5 اسيها بر اساس مقنهيباشد كه گزيم طهيح 4در  سؤال 40است كه شامل  STEEMاستاندارد 
ترجمه مشترك حاصل شد.  كي "تايمراحل ترجمه و ترجمه معكوس پرسشنامه، نها ياند. پس از طشده يبنددرجه

 يمحتوا مورد بررس ييمحتوا و شاخص روا يياز دو بعد نسبت روا ييمحتوا ييپانل خبرگان، رواسپس توسط 
و آزمون باز آزمون بهره گرفته شد. سپس  يدرون يپرسشنامه از دو روش همسان ييايگرفت. جهت سنجش پاقرار

 يابيارز مرحله در. قرارگرفت ليتحل و هيتجز مورد جينتا و شد عيتوز مطالعه مورد تيجمع نيدر ب ييپرسشنامه نها
  .شداستفاده ياكتشاف يعامل ليسازه از روش تحل ييروا
 يبررس از حاصل جيبر اساس نتا0,57 ييمحتوا ييو شاخص روا 0,92ياهيگو 35 ياپرسشنامه ديمنتج به تول :جينتا
حذف  34و  33، 31ت سؤاال ،يمرحله اعتبار سنج نيشده توسط پانل خبرگان رشته، در اولابزار ترجمه يصور ييروا

 نسبت نيانگيبا در نظرگرفتن م ياهيگو 37 پرسشنامه در محتوا ييروا يبررس مرحله از حاصل جيشدند. سپس نتا
 داد نشان هيثانو ياهيگو 35 و هياول ياهيگو 40 پرسشنامه ييايپا يبررس مرحله از حاصل جينتا. شد ييمحتوا ييروا
 جينتا). يادرون خوشه يهمبستگ بيضرICC > 0.9 است برخوردار مناسب ييايپا از ابزار مرحله دو هر در كه

مقدار  زيحجم نمونه بود و آزمون بارتلت ن تيكفا انگري) بKMO( نيالك-ريما-سريسازه در آزمون ك ييروا از حاصل
 داشتند هيگو 5 ،ياهيگو 35 هيثانو پرسشنامه در ،يعامل ليسازه و تحل ييروا يدر مرحله بررس را نشان داد. يمعنادار
كه  0,4 كي از بزرگتر ژهيبا مقدار و ياصل يهامولفه ليتحل و هيها به روش تجزعامل استخراج. شدند گذاشته كنار

عامل  7 ييمنجر به شناسا ، 55,6 داد، انتخاب كردند.يم پوشش را انسي% از كل وارEigen Valueكمتر از  يبار عامل
حاصل  طهيح 5و  هيگو 30با  IMOTECعنوان تحت ييپرسشنامه نها نيعامل اول كه بنابرا 5 نيمحقق كنيشد. ول

 .شد

 Iranian Measure of Operatingعنوان  تحت STEEM يرانيشده ا يسازيها نسخه بومافتهيبا توجه به  :بحث

Theatre Educational Climate: IMOTEC يآموزشجو  يابيكاربرد در ارز تيو معتبر است كه قابل ايپا يابزار 
 و يآموزش ،يقاتيمقاصد تحق يتواند براياتاق عمل را دارد و م يمقطع كارشناس انيدانشجو دگاهياتاق عمل از د

  .رديقرارگ استفاده مورد عمل اتاق طيمح يآموزش جو درك با ينيبال آموزش تيفيك ارتقاء
  يآموزش يريگ اندازه عمل، اتاق ،يآموزش طيمح سنجش، ،يسنجروان :يديكل كلمات
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 سمعك تنظيم و بررسي در دادن گوش مهارت افزايش مبناي بر كارورزان آموزش 

  ثامني جاللسيد

  
 حوزه در ربازياز د ييكم شنوا يات منفتأثيرسمعك در كاهش  ژهيو هب ييشنوا يافزارهااستفاده از كمك :مقدمه
 يسمعك بر مبنا بهره قيدق ميتنظ و درست زيتجو راستا نياست. در ا بوده مدنظر شنوا كم افراد يكالم ارتباط بهبود

 كاربران در سمعك از استفاده يآگه شيدر پ يمختلف، نقش مهم يهافركانس در ييشنوا كم شكل و نوع ، زانيم
از سمعك  يمناسب يمندتيمراجعه نموده و رضا ييشنوا يهاكينيكل به كه يافراد اريبس چه انيم نيا در. دينمايم فايا

 از استفاده مشكل، نيحل ا يمند است. براكاربر از آن گله ينموده ول كه سمعك عملآن حال و ندارند شيخو
آنها به  يهايندگينما "بعضا و دكنندهيولت يهاشركت "عمدتا كه دينمايم يضرور سمعك تست و زيآنال دستگاه

 ينيبال كاربرد كمتر ليوسا نيا ،ينگهدار و هيته نهيبا توجه به هزبرند، اما يم بهره زاتيتجه نياز ا يطور تخصص
 ميتنظ و زيدرحوزه تجو ياقابل مالحظه "نسبتا كار تجربه كه يشناسان ييشنوا ،ييشنوا يابياند. در مراكز ارزكرده دايپ

 از استفاده عدم اي يشنوا از سودمندسمعك و گزارش فرد كم يكردن صدا گوش با تجربه مدد به دارند، سمعك
رسد يم نظر به اما. نديآيبرم آن حل صدد در و نموده ييشناسا ويسابجكت صورت به را مشكل سمعك،
 مارانيب وجود و زمان نه،يهز خود، كه بوده يفراوان اتيتجرب ازمندين نهيزم نيدر ا يشناسييآموختگان رشته شنوادانش
دادن و تست سمعك  توان مهارت گوشيم مشكل نيا حل يبرا. دارد بدنبال را سمعك از استفاده يمتقاض يشنوا كم

 :دادشيافزا ليذ وهيش به آموزش نيح را انيدانشجو

 يزيتجو يهاروش سمعك، ميتنظ و زيتجو در انهيو استفاده از را يامروز يهاسمعك تاليجيبا توجه به پردازش د
باشند. يم مجهز آنها به زيمختلف ن يهايكمپان افزار نرم كه شده هيارا معتبر يپژوهش مراكز يسو از يمتعدد يفرمول اي

افراد در  ييشنوا يهاآستانه اساس بر را سمعك تيتقو ايبوده و مقدار بهره  ييآستانه شنوا برمبتنيها فرمول نياكثر ا
 سمعك هياول ميتنظ حالت، نيشود. ايم يزيرافزار، سمعك برنامهمختلف برآورد نموده و به مدد نرم يهافركانس

 برمبتني يبعد ماتياز آن داشته و تنظ يمطلوب شيب و كم تيرضا سمعك كاربران نيانگيرسد ميباشد كه به نظر ميم
 از كه ينحو به برد، بهره انيدادن دانشجو گوش مهارت شيتوان درجهت افزايم يژگيو نيباشد. از اينظر آنها م
 يكه معموال برا يافزار، سمعك مناسبدر نرم يفرض ييبا كم شنوا يكردن اطالعات فرد وارد با تا خواست دانشجو
كه م و  ش، س يهاو همخوان يياو  او، آ يهاصدا (واكه6 آزمون با سپس نموده، ميشود را تنظياستفاده م آموزش

سمعك را با استفاده از  يشده خود، محدوده پاسخ فركانس تيتقو يصدا دنيشن با)، دينمايم ديخود دانشجو تول
مختلف تكرارشده  يفرض يهاييشنوامتعدد بر اساس كم يكارورز يهادوره يط نيتمر نيا. ديتست، چك نما يگوش

 از سندهي.(نودينما اظهارنظر ويسمعك به صورت سابجكت يشود تا در مورد صدايو سپس از هر دانشجو خواسته م
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بدنبال  انيدانشجو يرا برا يمطلوب اريبس جياستفاده نموده كه نتا يكارورز يهاكينيكل در شتريب اتييجز با وهيش نيا
 است). داشته

 شناسي شنوايي دانشجويان در دادن گوش مهارت افزايش با سمعك تست و بررسي: اصلي هدف :هدف

  .استشده داده شرح مقدمه قسمت در مقاله نوع به توجه با :روش
 براي كه هاييسمعك با خودشان صداي دادنگوش( يآموزش روش تكرار با دانشجويان مهارت افزايش :نتايج
 )شدهتنظيم معين هايشنواييكم

 سمعك تجويزي هايروش مبناي بر يكسان هايشنوايي كم براي دانشجويان مشابه هايقضاوت

 باشد،مي آموزش حوزه در دانشجويان مهارت افزايش در جديدي روش پيشنهاد كه مقاله نوع به توجه با :بحث
 همچنين. دهدمي افزايش را دانشجويان مهارت متعدد، تمرينات طي معين شنوايي كم با يكسان سمعك از استفاده
 تنظيم براي دارد عموميت هاكمپاني بين كه مرسوم تجويزي هايفرمول از استبهتر مطلوب، نتايج حصول براي

 بدنبال را متعيري نتايج و بوده متفاوت ها كمپاني بين "قاعدتا كه كمپاني هر اختصاصي فرمول تا شود استفاده سمعك
 .دارد

 صدا 6 آزمون دادن، گوش مهارت ، سمعك تجويز :كليدي كلمات

 

 شهرستان دندانپزشكي يرشته دانشجويان نفسعزت و روانشناختي وسالمت تحمل ميزان بر انتقادي تفكر آموزش بخشي اثر 

 رفسنجان

  ارژنگ نسيم ارژنگ، الهام
  

 يكياست.  شده انيب يمختلف يهادگاهيد و دانش است.در ارتباط با تفكر يآگاه يجستجو يتفكر به معنا :مقدمه
: از عبارتند تفكر ياجزا هينظر نياست. طبق ا يمتفاوت ابعاد يامر دارد كه تفكر دارا نيها اشاره به ادگاهيد نيا از

 يكي ،يانتقاد تفكر يريكارگ به يبرا شيگرا يتفكر خالق و تفكر انتقاد ،يتفكر منطق ،يليتفكر تحل ،يتفكر شهود
مهارت در  كي عنوانبه ،يانتقاد تفكر ني. همچنرديگيم انجام يدرون زهيانگ براساس كه است تيشخص يهاطهياز ح

 نينفس و همچنمعطوف به عزت يتواند باورها و رفتارهايآن م آموزش يشود و برنامهيم يتلق يفرد نيب يهاارتباط
بزرگ بوده كه  ياجامعه يدندانپزشك يرشته انيدانشجو جامعه، افراد نيب.از بخشد بهبود را افراد يعموم سالمت
  رنديبگ ادي ديبا را خود يدرون يهازهيها و انگمحرك نيا آثار نيب توازن جاديا و يرونيب يهامحرك افتيتوان در

نفس و عزت يسالمت روانشناخت و تحمل زانيبر م يتفكر انتقاد آموزشبخشي حاضر، اثرهدف از پژوهش : هدف
 باشد.يشهرستان رفسنجان م يدندانپزشك يرشته انيدانشجو
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شهرستان رفسنجان بوده و با  يدندانپزشك يرشته انينفر از دانشجو 132 پژوهش، نيانجام ا يها برايآزمودن: روش
نفر از آنان كه در هر  80مورد آزمون قرار گرفتند، سپس  ت،ينفس كوپر اسمو عزت يسالمت عموم يهاپرسشنامه

) و گواه n=40( شيبه دو گروه آزما يانتخاب و به شكل تصادف بودند، دارا را نمرات نيترنييدو پرسشنامه، پا
)n=40افتندي حضور يآموزش جلسات در شدندو مي) تقس. 

 يدهد كه نمرهينشان م گواه، و شينفس در دو گروه آزماعزت آزمون پس-آزمون شينمرات پ يسهيمقا جينتا: جينتا
 شيپ به نسبت آزمون پس راتييتغ به توجه با يانتقاد تفكر آموزش جلسات انيپا از پس يشينفس گروه آزماعزت

پس آزمون سالمت -آزمونشيپ نمرات تفاضل نيانگيم يسهيمقا جين،نتاي).همچنP<0/01است. (افتهي شيافزا آزمون،
اضطراب  يهااسيمقريز يهدنمر زيو ن يسالمت روان يكل يدهد كه نمرهينشان م گواه، و شيدر دو گروه آزما يروان

 آزمون پس راتييبا توجه به تغ ،يتفكر انتقاد آموزشجلسات  انيپس از پا يشيافراد گروه آزما ياجتماع يو افسردگ
 اسيمق ريز آزمون شيپ به نسبت آزمون پس راتييدر تغ ي). ولP<0/05است (افتهيكاهش  آزمون، شيپ به نسبت
 .امديبدست ن يداريتفاوت معن ،يجسمان يهانشانه

 بتواند نيهمچن و ديفزايب خود يتيبتواند بر تكامل شخص ييهاكند تا با كسب مهارتيم يانسان همواره سع :بحث
 و تيشخص تكامل در هم كه است ييهامهارت جمله از يانتقاد تفكرمهارت  .كند برقرار ارتباط گرانيتر با دراحت

 قيحقا ي، جستجوگريآگاه خود ليقب از ييرفتارها و داشته يا گسترده نقش يفرد نيب روابط در هم و فرد شناخت
از  يكينفس كند.عزتيم تيمسئله را در فرد تقوحل هيو استقالل و روح نفسبه اعتماد نيو همچن يمندنظام و
بازدارنده بر  تأثيركه  ياز مشكالت يكياست. يو اخالق يانسان در تمام طبقات و درجات علم ياساس يازهاين

 و يفكر يقوا و استعدادها ييشكوفا و تيسالم هو يريدارد و از شكل گ يدندانپزشك يرشته انيدانشجو يكارآمد
  است. يو حفظ ارتباطات اجتماع يكند، مشكل برقراريم يريجلوگ آنان يعاطف

نفس و سالمت عزت يهانمره در رييتواند موجب تغيم ،يتفكر انتقاد آموزشداد كه  پژوهش حاضر نشان يهاافتهي
 يهانمره ياست.بررس موثر بوده ش،يشده در مورد گروه آزما توان گفت كه روش بكارگرفتهيم يعني ،شود يروان

نفس و سالمت روان عزت ينهيدر زم يداريداد كه تفاوت معنتفكر انتقادانه، نشان آموزشپس از  ش،يگروه آزما
ا و مهارته آموزش كه است الزم پژوهش نيا يهاافتهي. بر اساس داردوجود گواه گروه با سهيدر مقا يشناخت
 يبا تفكر انتقاد يدندانپزشك يرشته انيتا دانشجو رديگ قرار يستيو بهز ياتفكر انتقادانه در برنامه مشاوره يهاشيگرا

 تيهو يدهتوان در جهتيها مآموزش ني. با اشود تيتقو آنها در يكاوشگر هيمسائل پرداخته و روح يبه بررس
 .نمود اقدام زين ياطالعات تيهو سمت به افراد

   يدندانپزشك يشتهر انينفس، دانشجوعزت ،يروانشناخت تحمل افكار، سالمت ،يتفكر انتقاد آموزش: يديكل كلمات
  



 

١٣٦ 
 

 فراشناخت ميانجي نقش و يادگيري هايسبك براساس انتقادي تفكر) مدل تدوين( ساختاري رابطه بررسي

  فردمجيديان باقرمحمد مهر،محمدي مژگان

  
 تيترب و ميتعل اهداف از يكي ديبا تنهانه يانتقاد تفكر كه دارند نظراتفاق تيترب و ميامروزه كارشناسان تعل :مقدمه
و  يابيارزش لياست كه با تحل يتفكر ،يتفكر انتقاد رايز باشد، آموزش نفكيال بخش يمقطع هر در ديبا بلكه باشد
 يكي عنوانبه رندگانيادگي نيدر ب يتوسعه تفكر انتقاد هد.ديانسان قرار م يحل را فرا روراه نيكاربرد بهتر نشيگز
 تفكر كه كرد مطرح را ادعا نيتوان ا-يم هشدانجام كه يمطالعات اساس بر. شودمي يتلق يعال آموزش اهداف از

 يهامرتبط با سبك يهايژگيوجود دارد كه و يكم قاتيو فراشناخت است. تحق يريادگي يهاوهيش از متاثر يانتقاد
 عملكرد در تفاوت به منجر كه يفرد عوامل يبررس رو نيقرارداده باشد. از ا يرا مورد برس يانتقاد در تفكر يريادگي

 ييتوانا نوع نيا يريكارگبه مؤثر يهاروش درباره افتني يگونه كه آگاهمهم است همان اريبس ،شوديم يانتقاد تفكر
  .است مهم

 مطالعه نيوجود دارد؟ ا يفراشناخت همبستگ يگريانجيم نقش با يانتقاد تفكر با يريادگي يهاوهيش نيب ايآ :هدف
 فراشناخت يگريانجيو م يريادگي يهابراساس، سبك يمدل) تفكرانتقاد ني(تدو يرابطه ساختار يبه منظور بررس

  شدانجام ارتش يپزشك علوم دانشگاه انيدانشجو نيدر ب
 دانشگاه انيدانشجو نفر از 300مشاركت كنندگان شامل  . حجم نمونه،بود يهمبستگ نوع از يفيپژوهش توص :روش
شامل  مطالعه نيا يابزار گردآور انجام گرفت. ياطبقه يتصادف وهيش به يريگنمونه بودند، ارتش يپزشك علوم

) 2003( كتسير ي)، پرسشنامه تفكر انتقاد1997)، پرسشنامه فراشناخت ولز (1985( كلب يريادگيپرسشنامه سبك 
ها با استفاده داده ليتحل و هيتجز. ديگرد دييتا كورنباخ يآلفا توسط مطالعه نيها در اپرسشنامه از كي هر ييايپا. بود

  .گرفت انجام ريمس ليو به روش تحل Amosافزار از نرم

فراشناخت  يگريانجيم با و ميرمستقيطور غبه يفعال، انتزاع يگرشيآزما ،تأملي يريادگي سبك نيها بافتهيبراساس 
و  ميمستق ريبه طور غ ينيع يريادگيسبك  نيوجود داشت. اما ب )P≤.01در سطح ( يارتباط معنادار يبا تفكر انتقاد

فعال  يشگريآزما ،تأملي يريادگي سبك نيب. نداشت وجود يمعنادار ارتباط يانتقاد تفكر با فراشناخت يگريانجيبا م
 با ينيع يريادگي سبك نيوجود داشت. اما ب )P≤.01در سطح ( يو معنادار ميارتباط مستق يبا تفكر انتقاد يو انتزاع
 يانتزاع ،ينيفعال، ع يشگريآزما ،تأملي يريادگي سبك نيب نيهمچن. نداشت وجود معنادار ميمستق رابطه يانتقاد تفكر

 ،يكا مجذور نسبت جيباتوجه به نتا وجودداشت. )P≤.01سطح ( در يمعنادار ارتباط فراشناخت با ميبطورمستق
 ليتحل مدل افتهي ليتعد برازش ييكويشاخص نشده،  نرم يبرازندگ افته،ي ليتعد يبرازندگ برازش، ييكوين شاخص

 .بود برخودار يمطلوب برازش از ريمس
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 با و ميرمستقيبه طور غ» يانتزاع« »ينيع« و» فعال يشگريآزما« ،»تأملي« بعد نيمطالعه نشان داد ب جينتا :بحث
با مطالعات  جينتا نيوجود دارد. ا يارتباط معنادار 0P<5/0/ 01در سطح  يفراشناخت با تفكر انتقاد يگريانجيم
در نظر گرفته بودند همسو  يانجيم ريمتغ عنوانبهفراشناخت را  ري) كه متغ1391(يارنصرآبادي) و بخت2014(اناردنري
در  يبا تفكر انتقاد»  يانتزاع«و »فعال  يشگريآزما«، » تأملي«بعد  نيمطالعه،ب يها افتهيبر اساس  ني. همچنباشديم

 <Pمعنادار ( ميرابطه مستق يبا تفكر انتقاد »ينيع«بعد  نيوجود داشت. اما ب يمعنادار و ميرابطه مستق P<05/0سطح 
 يهاافتهي به توجه با. باشدمي همسو)، 2016( ترسيپ ) و1393( ينوح قاتي) وجود نداشت كه با تحقbو  02/0=

 >P 05/سطح در معنادار ميرابطه مستق فراشناخت با »يانتزاع« »ينيع« و »فعال يشگريآزما« ،»تأملي«بعد نيمطالعه، ب
 بر فعال و تأملي ،يانتزاع سبك شامل يريادگي يهاسبك كه ييآنجا از مطالعه، نيا جيوجود داشت. با توجه به نتا

شود  يطراح ياگونه به دياسات آموزش يهاگردد، سبكيم هيگذارد، لذا توصيمثبت م تأثير انيدانشجو يتفكر انتقاد
  شود. انيدر دانشجو يدن تفكر انتقادبهترش و تيكه باعث تقو

  فراشناخت ،يريادگي يهاسبك ،يتفكرانتقاد :يديكل كلمات
  

 و اساتيد درماني، تيم خبرگان تجارب تبيين :شايستگي برمبتني باليني آموزش در تحولي مشاركتي، يادگيري و تيمي كار
 باليني دانشجويان

  نوحي عصمت
  

عالوه  ييافزاهم نيا .گردديم جهت كي در روهايشدن ناست كه باعث جمع ييهاراه از يكي يهمكار :مقدمه
گيري هويت لكند كه يادگيري با شكاين حقيقت را تصديق مي است. استعاره مشاركت يتوانمند باعث كار،برسرعت

جامعه را در بردارد و  عضويت در يكتنها يك موضوع كسب مهارت و دانش نيست بلكه،  مرتبط است و مشاركت
 و يمي. كارتنديشان احساس مسئوليت نماگروه بدانند و براي اعمال عضو مستلزم آن است كه افراد خودشان را

يك مدل همكارانه  ،يمشاركت است. يادگيري يضرور يامر يپزشك علوم ياحرفه تيماه ليبه دل نيدر بال مشاركت
تعامل  ماريسالمت بز و ضمن حفاظت ا شوند.فرد و هم گروه در يادگيري موفق مي هم است كه يستگيشا برمبتني
  شود.يممنجر ينيدر كار بال برد برد يافزاو هم يتوانمند به يگروه

 و يميكارت نقش نهيو دانشجويان در زم ينينظربال صاحب دياسات ،يدرمان ميت تجارب نييتب مطالعه نيهدف ا :هدف
  .استبوده باليني يهاييو كسب توانا يستگيشا برمبتني آموزش در يمشاركت يريادگي

 دانشجوي 12 و ينياستاد بال 4است ،كه در آن  يمطالعه كيفي از نوع گراندد تئور كياز يبخش اين مطالعه :روش
 مشاركت ينيبال اريهم 6 و مددجو 10 ،يكارشناس و ارشد ،يدكتر مقاطع پرستاري انيدانشجو 15 دنتيو رز نترنيا

 يريادگيو  آموزش تجربه نيشتريكه ب يو كسان بود يگلوله برف به صورت و هدف برمبتني يريگ. روش نمونهداشتند
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ساختار بود و عالوه اطالعات به صورت مصاحبه نيمه يآورجمع وهيبودند در مطالعه شركت نمودند. ش دارا را ينيبال
مصاحبه صورت  زين  Focus Groupمتمركز يهابه صورت گروه ان،يو دانشجو دياز اسات يحضوري و فرد بر مصاحبه

 يبندها، استخراج و طبقهداده ليتحل و هيشد و همزمان تجز ادهيپ "نايمتن مصاحبه ها ع گرفت .پس از مصاحبه،
 گرفت. انجام يبا روش تحليل محتوا يطبقات و طبقات اصلريز ،ييمعنا يواحدها

 كيبود كه به صورت  ياشدن حرفه ياجتماع مطالعه نيا )Core variable( ياصل ريمتغ نشان داد جينتا: جينتا
 از حاصل جمالت و كلمات ليشده از تحل سازد . طبقات استخراجيمرتبط م هم به را طبقات هيبق ،يكل مضمون
قرارگرفت.  يهر طبقه اصل رمجموعهي،ز يفرع طبقه 6-3شد. بنديميتقس ياصل طبقه 5 قالب در را ها آنمصاحبه

 -3 شواهد برمبتني ينياستدالل بال -2 ارانيهم و انيهمتا تيحما و يميكار ت -1عبارت بودند از:  يطبقات اصل
 برمبتني ينيبال آموزش -5هم افزا  يگروه يهايتوانمند -4 ينيبال يهامهارت و ايحرفه فيوظا در مشاركت

 ييايپو-2 ينيبال يريگميمهارت تصم -1: مقولهريز رچها "افزاهم يگروه يهايتوانمند"مضمون  در. يستگيشا
برنامه  -1: طبقاتريز " يستگيشا برمبتني ينيبال آموزش"و در طبقه  مهارت ارتباطي -4نفس بهبود اعتمادبه -3 گروه
 .نمودند حيگروه را تشر يهاليپتانس يلوا در يفرد تيقابل -3 محور مارينگر بمراقبت كل -2 محور نديبرا يآموزش

اعتماد به  ت،يبر موفق ييادگيري مشاركت حاصل از يگروه يبر اساس تجارب مشاركت كنندگان، توانمند :بحث
 يكپارچگي و يهماهنگ نيا از زين مارانياست. ضمن آنكه ب بوده تاثيرگذار دانشجويان ينيبال يستگيو كسب شا نفس
مهمترين  ،ينيبال يهاطيدر مح يو كارگروه يمشاركت يريادگي"كنندگان اظهار داشتند.برند. شركتيها سود متيفعال

 "ينيبال ارانيهم و انيهمتا تيحما با يگروه يهالياستفاده از پتانسبا . است ودهبدر كارآموزي آنها  يريادگي تجربه
 قيتجارب عم . نتايج مطالعه بر اساسگذارنديماشتراك  به گريكديخود را را با  "ياحرفه يهاييهاو توانادانسته

 يمشاركت يريادگيو  آموزش يهابرنامه و يميبيانگر وجود موانع و نقاط ضعف در كار ت نيهمچن كنندگانمشاركت
 يالگو عنوانبه يميكار ت تيريمهم مد نيبراي انجام ا است.بوده انيدانشجو و دياسات ياز سو يتوانمند برمبتني
 تيمسئول ،يميدر توسعه زمينه و بستر مناسب كار ت ينيبال ديي اساتآموزشحمايت  و يزيربرنامه ن،يدر بال ياحرفه

 . است ريناپذاجتناب يآموزش ييو پاسخگو يريپذ

   يگروه ييافزاهم ،ينيبال آموزش ،يمشاركت يريادگي ،يستگيشا :كليدي كلمات
  

 پرستاري دانشجويان ايحرفه هويت بر لوتانز روانشناختي برنامه اجراي تأثير بررسي 

  نژادعلي سمانه توليت، مريم راد،محمودي غالمحسين شرفي، سيمين
  

 ست.ا شده تعريف (one's professional self-concept) بر حرفه خود مبتني از درك عنوانبه ايحرفه هويت: مقدمه

 با پرستاري رشته ميان واقعيت در موجود هايپارادوكس و مختلف ابعاد تأثير تحت در پرستاري يحرفه هويت
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 انگيزه بر ابعاد اين همه كه گيردقرارمي اند،داشته پرستاري با ارتباط در كه دانشجويان هاييالايده و هانگرش

 دارد. تأثير حرفه پرستاري رد آن ماندگارشدن و پرستاري حرفه و انتخاب دانشجويان

 آموزشها برنامه نيا از يكيمثبت موثر باشد  ياحرفه تيهو يريرسد در شكل گيبه نظر م يآموزش يهابرنامه
 تاكنون كه است ي) تنها روشPCIهمكاران( و لوتانز يا مداخله مدل. است لوتانز يروانشناخت هيمثبت سرما يهاسازه

 مثبت تأثير يروانشناخت هيسرما يهامولفه يتمام شيافزا بر توانسته و شده اجرا يو خدمات يآموزش موسسه چند در

 باشد. داشته

 ياجرا تأثير يتا به بررس ميمطالعه بر آن شد نيما در ا يشغل يهااز مولفه يمدل بر برخ نيمثبت ا تأثيربا توجه به 
   .ميبپرداز يپرستار انيدانشجو ياحرفه تيلوتانز برهو يشناختبرنامه روان

 يپرستار انيدانشجو ايحرفه تيلوتانز برهو يشناختبرنامه روان ياجرا تأثير ي:بررسهدف

 روش به 1396 سال در ليتحص به مشغول دوم ترم يپرستار انيدانشجو از نفر 43 ،يمطالعه شبه تجرب نيدر ا :روش
شد و  داده حيتوض انيدسترس انتخاب شدند. پس از اخذ مجوز اخالق، اهداف مطالعه به دانشجو در يريگنمونه
توسط افراد قبل از  ياحرفه تيهو پرسشنامه و كيدموگراف مشخصات فرم شد، اخذ انيدانشجو از آگاهانه تيرضا

دو جلسه) به  يا(هفته ساعته دو جلسه 5 يط لوتانز يروانشناخت هيسرما يآموزش برنامه سپس. شد ليمداخله تكم
 توسط لميف و ريتصو د،يدر قالب اسال يآورتاب و ينيبخوش ،يدواريام ،يخودكارآمد بعد چهار در كيتفك
 ساعت كي در يادار وقت از خارج كرده،افتيدر را نهيزم نيالزم در ا يهاآموزششناس و پژوهشگر كه روان

 انيمجدد توسط دانشجو ياحرفه تيهو پرسشنامه مداخله از بعد ماه دو. ديكننده رسشركت افراد توافق به كه مشخص
 شد.  ليتكم

شده  يطراح 2013كه در سال ياحرفه تيهو پرسشنامه و كيها شامل فرم مشخصات دموگرافداده يابزار گردآور
 بعد 5 در) مخالفم يليخ تا موافقم يلي(خ كرتيل يانهيگز 4 اسيدر مق سؤال 17پرسشنامه شامل  نياست بود: ا

 يالگوها و رشته انتخاب در استقالل اجتماع، در رشته گاهيجا ،يپرستار رشته در ماندن محاسن ،ياحرفه يذهن ريتصو
 يهاو آزمون Spss16افزار ها با نرممحاسبه شد. داده 0 /84 كرانباخ يآلفا بيضر با آن ييايپا .باشديم مرتبط ياجتماع
 .ديگرد ليتحل لكاكسونيزو و ويت يآمار

درصد  41نفر) دخترو  23(انيدرصد دانشجو 59بود.  32/21 ± 85/0مورد مطالعه  انيدانشجو يسن نيانگيم :جينتا
 انيدانشجو هيو بق يبومريغ انينفر) دانشجو 27( درصد 2/69نفر) مجرد بودند و 37درصد ( 9/94نفر) پسر بود. 16(

نفر) عالقه به رشته را در حد  13( درصد 3/33نفر) عالقه به رشته را در حد متوسط و  15درصد ( 5/38ودند. ب يبوم
 گزارش كردند.  اديز

كل  ياحرفه تينمره هو نيانگيو م 30/34 ±23/6(مداخله)  يآموزشكل قبل از برنامه  ايحرفه تيهو نمره نيانگيم
قبل و بعد از  ياحرفه تيهو نيب يداريمعن يزوج اختالف آماريآزمون ت جهيبود، نت 94/34 ±02/9بعد از مداخله 
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مشاهده  يارديمعن اختالف ياحرفه تيهو ابعاد نيانگيم يبررس در لكاكسونيو آزمون جهينداد. در نتمداخله نشان
 نشد.

 موثر يپرستار انيدانشجو ياحرفه تيهو يريگبر شكل ييتوان گفت برنامه لوتانز به تنهايها مافتهيتوجه به با: بحث
 به ازيمثبت ن ياحرفه تيهو به يابيدست يبرا و رديگيقرارم يعوامل مختلف تأثيرتحت ياحرفه تيهو رايز نبوده
 يمعنادار عدم ليدال از يكي است ممكن نيباشد. همچنيم ياحرفه يهاساخت ريهمه جانبه و ز يهابرنامه ياجرا
 يتوان در مطالعات آتيم كه باشد آن ياجرا كوتاه زمان مدت مطالعه، نيدر ا ياحرفه تيهو بر لوتانز برنامه ياجرا

 نمود يبررس را آن جيتر تكرار نمود و مجدد نتايو مكرر و در مدت زمان طوالن يابرنامه لوتانز را به صورت دوره
  باشد.يم يآموزش برنامه ياجرا در مداومت و استمرار ازمندين لذا داشته ايپو يروند ياحرفه تيهو يريگشكل كهچرا

   پرستار اي،حرفه هويت لوتانز، :كليدي كلمات
  

  پرستاري دانشجويان باليني استدالل بهبود بر سناريونويسي تأثير 

  قرباني بنفشه كشميري، فاطمه عسگري، پروانه نژاد،بهرام فاطمه

 ياهچالش نيمهمتر از يكيشود. يم محسوب ياتيح جزء ينيبال آموزش ،يعلوم پزشك يهاستميدر س: مقدمه
و معنادار  قيعم يريادگي زانيرا بر م تأثير نياست كه مهمتر يريادگي ياددهي يهاروش تيفيك ن،يبال آموزش
بوده  يدينسبتا جد كرديپرستاران، رو آموزششده در يسازهيشب يهاتيعگذارد. استفاده از موقيجا مبر انيدانشجو

 يهاتياست. استفاده از موقع گرفتهقرار ياژهيو توجه مورد ماريب يمنياز جمله حفظ ا يو باتوجه به عوامل متعدد
 و تعامل از ييباال سطح ارائه با) يمجاز يهاطيمح تا ينوشتار يه ويسنار(از  مختلف فيشده در ط يسازهيشب

 كند. دار كمكيمعن و اثربخش يريادگي به توانديم ،ييگراواقع

 است.  هشدانجام يپرستار انيدانشجو ينيبر بهبود استدالل بال يسيونويسنار تأثير نييمطالعه حاضرباهدف تع: هدف

 نديآه است. در فرشدانجام ژهيمراقبت و يهادر بخش ياست كه بصورت تك گروه يتجربمهيمطالعه حاضر ن :روش
 با رانيفراگ و شدانجام آن در يبستر مارانيب و بخش با رانيفراگ ييآشنا هدف با اول جلسات مداخله، ياجرا
 يتئور يقبل يكه در واحدها يمشابه ييهاسيك نيا بر عالوه. شدند آشنا بخش در يمراقبت و يدرمان يندهايفرآ

 داده بودند، مرور شد.مورد مطالعه قرار

 يپرستار يهامراقبت با رابطه در يسيونويسنار آزمون بودند، گذرانده را يتئور مطالب انيكه دانشجو نيبا توجه به ا
 ارائه عيشا يماريب كي از عالمت سه تا دو ،يسيونويسنار نديآانجام فر ي. براشدانجام ژهيمراقبت و يهادر بخش

. سنديبنو قهيدق 45 عرض در عالئم نيا يبرا كامل حال شرح از ييويسنار كي تا شد يم خواسته رانيفراگ از و شد
شد. يانجام م يسيونويسنار يكارورز انيدر پا "شد و مجددايم برطرف انيدانشجو اشكاالت يكارورز طول يط در

 شد.  يدهو نمره يصورت باز توسط مدرس بررس هت بسؤاال
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 نيسال در ا22±11 يسن نيانگيم با دختر انيجوشو دان23±12يسن نيانگيپسر با م 34 يپرستار يدانشجو 60: جينتا
 يزمون اختالف آمارآزمون و پس آ شيپ نيبود. ب 75,94±21 آنها ينيبال استدالل بهبود نيانگيم. كردند شركت مطالعه

 (P<0.05)داشت. وجود يداريمعن

 يسع ران،يفراگ فعال مشاركت بر هيتك با كه است محور دانشجو يآموزش كرديرو كي ويسنار برمبتني يريادگي :بحث
 بتوانند قيطر نيا از تا دارد تيها و خالقيتوانمند يريگكاربه ،ييگشامشكل بحث، قيطر از آنها به كمك در

 ينيبال يهاطيمح در انيكه تعداد دانشجو نيا به توجه با كرد هيتوان توصيم دهند. لذاخود را گسترش يهامهارت
 استفاده كنند.  كرديرو نياز ا ينيبال يهاطيمح در انيكمتر است لذا مرب يتئور يهاكالس به نسبت

   ينياستدالل بال ،يپرستار يدانشجو ،يسيونويسنار: يديكل كلمات
  

 عملاتاق دانشجويان باليني استرس بر )منتورشيپ طرح( باليني آموزش تيم در عرصه دانشجويان بكارگيري تأثير بررسي 

 بيرجند )عج(عصر ولي بيمارستان4 ترم

  بيرجنديهالل مرضيه توليت، مريم

 وجود باليني عملكرد و عمل اتاق هايمهارت آموزش روند در عميقي نسبتاً شكاف داده نشان تحقيقات نتايج: مقدمه
 نياز بنابراين .دهدنمي دانشجو به را هامهارت انجام براي الزم توانايي موجود، باليني هايآموزش كه نحوي به دارد
 تعامل منتورينگ. است منتورينگ برنامه ي،آموزش نوين رويكردهاي از يكي. شودمي احساس باليني روش تغيير به
 ميزان بر منتورينگ روش تأثير تعيين هدف با مطالعه اين لذا. شودمي منجر رشد و يادگيري به كه است ايطرفه دو

 .شدانجام بيرجند پيراپزشكي دانشكده عملاتاق تكنولوژي رشته دانشجويان باليني استرس

 پيراپزشكي دانشكده عملاتاق تكنولوژي رشته دانشجويان باليني استرس ميزان بر منتورينگ روش تأثير تعيين :هدف
  بيرجند
 مورد عملاتاق تكنولوژي دانشجويان استرس ميزان بر منتورشيپ طرح اجراي تأثير تجربينيمه مطالعه اين در :روش
 مسئوليت كه شداستفاده يآموزش دستيار عنوانبه رشته اين 8ترم دانشجويان از مطالعه اين در. قرارگرفت بررسي

 در كه صورت اين به. گرفتند عهدهبه را مربوطه مربي حضور در 4ترم دانشجويان به يآموزش برنامه در همكاري
 به كارآموزي دوره طي و شد انتخاب منتور عنوانبه 8 ترم دانشجوي يك 4ترم دانشجوي هر ازاي به مداخله گروه
 ناظر تنها كنترل گروه در كه حالي در گرفتند، عهده به را باليني هايمهارت آموزش و راهنمايي مسئوليت مربي همراه
. بود ساخته محقق نيز باليني آموزش زاياسترس عوامل پرسشنامه. بود مربوطه مربي دانشجو كنندههدايت و مستقيم

 تحقيرآميز تجارب و ناخوشايند احساسات باليني، اقدامات فردي، ارتباطات حيطه چهار در سؤال 29 شامل پرسشنامه
 آن پايايي و قرارگرفت تائيد مورد صاحبنظران توسط محتوايي روايي. بود ليكرت يدرجه چهار مقياس با
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)r=0/86(هاداده تحليل و تجزيه سپس. كردند تكميل را پرسشنامه كارآموزي از بعد و قبل گروه دو هر. شد محاسبه 
 .شدانجام SPSS افزار نرم از استفاده با

 دانشجويان درصد 9/17 بودند پسر درصد 1/23 دختر درصد 67/9 پژوهش در كنندهشركت دانشجوي 56 از: نتايج
 .بودند مجرد آنها درصد 82/1 و متاهل

 17/63± 30/14از مداخله گروه ودر 21/68± 87/10 به 46/64± 23/13از كنترل گروه در زااسترس عوامل كل ميانگين نمره
 داريمعني تفاوت گروه دو در مداخله از بعد و قبل زااسترس عوامل كل ميانگين. يافت تغيير 00/59± 51/13 به

 .يافت كاهش مداخله گروه در زا استرس عوامل واضحي صورت به اما نداشت

 اختالف مداخله از بعد و قبل گروه دو در ناخوشايند احساسات ميانگين و فرديبين ارتباطات حيطه نمره ميانگين
 .نشد مشاهده داريمعني آماري اختالف باليني واقدامات تحقيرآميز تجارب حيطه دو در اما داشت داريمعني

 مؤثر عملاتاق دانشجويان باليني استرس كاهش در منتورينگ رويكرد از استفاده مطالعه اين نتايج به توجه با :بحث

 .گردد استفاده نيز پيراپزشكي و پزشكي دانشجويان باليني آموزشدر روش اين شودمي پيشنهاد و است

  منتورينگ باليني، آموزش استرس، :كليدي كلمات
  
  

 دانشجويان ديدگاه از پرستاري در يادگيري بالقوه موضوعات 

  يكتاپارسا زهره مرادي،ويس مجتبي شهسواري، هومن زارع، زهرا
  

 تأثيرتحت را يريادگيو  آموزشتواند روند يم يآموزش موضوعات به انيروشن است كه عالقه دانشجو: مقدمه
 درك. است كدام انيدانشجو دگاهيبر اساس د يدر پرستار يآموزش ياصل يهاكه بالقوه ستيقراردهد، اما مشخص ن

تواند كنند ميمي تبديل انيدانشجو نظر از توجه جالب موضوع كي به را پرستاري بالقوه موضوع يك كه فاكتورهايي
 جهت در و منجرشده بالقوه موضوعات از بهتر استفاده به رايز باشد، يپرستار ديارزشمند براي اسات يابزار عنوانبه
 يهامهارت جادياست كه ا يو عمل يعلم يهامهارت يريادگي هيباشد. چرا كه تنها در سايم ديمف انيدانشجو يريادگي

 شيخو فيآگاه ساختن پرستاران از وظا يكلزا و بطورچالش ياتيموقع در يريگميتصم ييتوانا ايو  يخودكارآمد
 گردد.يم ممكن آنان، توسط مطلوب مراقبت به يابيدست جهينت در و

 .بود دانشجويان ديدگاه بر مبتني پرستاري آموزش در يريادگيهدف از مطالعه تعيين موضوعات بالقوه : هدف

 درك بمنظور نيمحقق بود، يذهن يمفهوم انيدانشجو دگاهيد از يريادگي بالقوه موضوعات نيياز آنجا كه تع: روش
 و هيتجز روش انيم آن از و يفيك يشناسروش نيكنندگان بودند و بنابرامشاركت يذهن يايدن به ورود ازمندين آن
 يكارشناس انيدانشجو انيكنندگان بصورت هدفمند و از ممشاركت حاضر، مطالعه در. نمودند انتخاب را محتوا ليتحل
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ساختارمند و مهين ق،يعم يهاها، مصاحبهداده يآورجمع ابزار. شدند انتخاب تهران يپزشك علوم دانشگاه يپرستار
ها با اجازه مصاحبه شونده مصاحبه يتمام. ديرس انجام به مناسب زمان و طيمح در نيرو در رو بود كه توسط محقق

ه با استفاده از روش شدانجاممصاحبه 24شده از  يآورجمع يهاداده تينها در و شده ضبط مناسب ابزار لهيبوس
ها بالفاصله بعد از مصاحبه كل كه بيترت نيبد. شدليتحل و هيتجز الندمن و ميهاگران يقرارداد يمحتوا ليتحل

 يو كدها ييمعنا يشد. سپس واحدها آن خوانده ياز محتوا يمنظور درك كلشده و كل متن به يسازادهيانجام، پ
تر جامع و كامل يطبقات بصورت آنها انيم موجود تشابه اساس بر هياول يكدها بعد مرحله در. شدند مشخص هياول

 .شدندنييتع طبقات ياصل هيما درون تيگشته و در نها يبندطبقه

 يمنيدر ارتباط با ا"بر اساس ديدگاه دانشجويان، موضوعات اصلي بالقوه يادگيري در پرستاري شامل  :جينتا
بود. توجه به موضوعات  "در ارتباط با پرستاري بودن"و"در ارتباط با عمل بودن"،"بودن مارانيدر ارتباط با ب"،"بودن

توانند ياند مقرارگرفته توجه مورد كمتر نظرنقطه نيشده در مطالعه حاضر كه در مطالعات گذشته از ا نييبالقوه تب
رساندن به  بيآس از انيدانشجو ينگران. گردند آنها در بهتر يريادگي به منجر و كرده جذب خود به را انيدانشجو

گونه  نيكه ا يعواقب نيكند و همچنيدميتهد يدرمان يخطاها و سوءرفتار صورت در را مارانيب كه يخطرات و ماريب
 به انيدانشجو بودن ختهيبرانگ و توجه به منجر باشد، داشته همراه به يخاط پرستار يبرا است ممكن ليمسا

 يگريد مهم جنبه ،يآموزشبودن مطالب  يماريب با ارتباط در. هستند مرتبط ماريب يمنيشود كه با ايم يموضوعات
 انيدانشجو كه است آن توجه قابل نكته. دينما شتريب يدرس مطالب به نسبت را انيدانشجو رشيتواند پذيم كه است

 باشد، مربوط آنها ليمسا و مارانيكه موضوعات به ب يصورت در و پندارند يم خود خدمات ياصل يمشتر را ماريب
 و بوده مرتبط يپرستار با كه تيموقع در نهفته يريادگي موضوعات گريد يسو از. است توجه قابل و مهم شانيبرا

 تيقابل بالقوه، طوربه آنها يبرا رو نيا از و گرفتهقرار يپرستار انيدانشجو توجه مورد شتريب هستند محور عمل
 .هستند عالقمند آن يريادگي به انيدانشجو ينوع به و داشته يشتريب يريادگي

 كيدارد كه در درون  ازين يانيبه دانشجو نيمراقبت سالمت نو ستميدارند كه س تأكيدمهم  نيمطالعات بر ا: بحث
عمل كنند كه  يورود به كار بهتر آماده شده و به نحو يباشند تا برا يريادگيهمواره در حال  ايپو يآموزش طيمح
 ازين يپرستار يهادانشكده به هدف نيا به دنيرس يراستا در نيها را بازتاب دهند. بنابراتياز فعال يعيوس فيط

و  دي. شناخت اساتندينما يسازنهيها بهآموزش نيا يط در را انيدانشجو يريادگي نحوه و ينيبال آموزش تا ميدار
 ينيبال يهاتيموقع در ژهيبو موارد نيا افتني در هاآن مهارت و يپرستار در يريادگياز موضوعات بالقوه  انيدانشجو

 در دانشجو حضور زمان يساز نهيبه محور و بوده يريادگي جاديجهت ا ياساس يتواند ابزاريم آنها بر تمركز و
 .دينما ليتسه را انيدانشجو يريادگي و دهدليتشك را يرسمريغ و يرسم يريادگي يهاتيموقع

  محتوا تحليل يادگيري، پرستاري، آموزش :كليدي كلمات
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 )عرصه در كار( دهان ضايعات مديريت ارتقاء هدف با 3 عملي اجتماعي دندانپزشكي درس اجراي نوين شيوه 

  جويباريمهستي ليال نيا،احمدي اميررضا خصال،پاك مينا ذكايي، هاله

  
 عاتيضا با را مواجهه نيكه اول يكس عنوانبهدهان و  نظام سالمت يعضو اصل عنوانبه يعموم دندانپزشك :مقدمه
 امكان مختلف ليدال به متاسفانه يول. دينمايم فايا دهان عاتيضا تيريو مد ييدر شناسا يمهم نقش دارد يدهان

باشد. لذا ينم مقدور ييدانشجو دوره در يبخشتيرضا شكل به آنها تيريمد و دهان عاتيضا با كينزد از مواجهه
، ييشناسا يدرستبه را دهان مخاط عاتيضا يشترينفس بشود تا دندانپزشك با حس اعتماد بهيم باعث نقص نيرفع ا
 .دينما ارجاع و تيريمد

 ياجتماعيگو دردرس دندانپزشكخپاس آموزش نيكار درعرصه و تام يبرا يفرصت جاديا مطالعه نيهدف از ا :هدف
 است.بوده گلستان يپزشك علوم دانشگاه يدندانپزشك يعموم دوره آخر سال انيدانشجو يبرا 3 يعمل

. شدداده شرح گروه هر در انيدانشجو يبرا كامل بطور) يپژوه(اقدام يآموزش مداخله مطالعه نيابتدا ا :روش
 صيشد تا در مورد تشخ داده شينما انيدانشجو يبرا يدهان عاتيضا كيپيت ريتصو ده از متشكل يواحد يدهاياسال
 حيصح پاسخ كه بود يدرحال نيها پاسخ دهند (آزمون اول). اcaseاز  كيدر مورد هر  عاتيو لزوم ارجاع ضا يقطع

 .نشد ارائه دانشجو به) دوم(آزمون  آن گريبارد يبرگزار منظور به آزمون نيا

 11ترم انيدانشجو از نفر 28 توسط ييروستا و يشهر مراكز نيمراجع دهان مخاط نهيمعا ،يدر جلسات بعد
 در را خود مشاهدات شرح نات،يمعا انجام از پس انيدانشجو. ديگردانجام يگروه چرخش 4در  يدندانپزشك

شده در روز  مشاهده عاتيضا ريبود، ثبت كردند. تصاو هشدتدوين واحد نيا ياز قبل برا كه requirementيهابرگه
 يآورجمع و هيته باال ماكرو توان يدارا نيدورب با انيدانشجو از يكي توسط شوندگان نهيمعا از اجازه كسب با نهيمعا
 پاسخ بار نيشد. اآخر، آزمون دوم برگزار ارائه شد. در جلسه ،ييو گزارش نها نتيبه شكل پاورپو "تاينها و ديگرد
 شد. ارائه دانشجو به آزمون حيصح

. در شداستفاده) ييمحتوا لي(تحل يفيك و يكم روش دو از مداخله، نيا ياجرا يايمزا يابيارزش جهت كار انيدر پا
 حث قيطر از اطالعات ،يفيدر روش ك و گرفت قرار سهيمقا مورد دوم و اول آزمون نمرات نيانگيم يروش كم

 مطالب هيكل سپس. ديگرد يآورجمع ،يآموزش مداخله وهيش نيا ياجرا يايمزا با رابطه در انيدانشجو با يگروه
 استخراج را ياصل طبقات آنها، يهمپوشان به توجه با طبقات ريز ييشناسا از پس نيمحقق. شد ادهيپ و ضبط شدهمطرح
 .نمودند

به  ريمقاد نيكه پس از مداخله، ا(از ده نمره) بود حال آن 3/1نمرات قبل از مداخله  نيانگيم يدر روش كم :جينتا
. شد يابيارز 3±0/32با آزمون اول، حدود  اسينمرات كسب شده از آزمون دوم در ق راتييتغ زاني. مافتيارتقا  6/1
 )>P 0/03دار بود. (ينمرات، معن اختالف نيا كه
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 به ياصل طبقه 4 يريگشكل و طبقه ريز 52 استخراج به منجر نيها توسط محققداده ليتحل و هيتجز ،يفيدر روش ك
 :ديرگرديز شرح

 طيبا مح ييمخاط دهان، آشنا عاتيضا تيريبهبود مد مار،يدر قبال ب تيحس مسئول ختنيارتباط موثر و برانگ تيتقو
 . يفرد يهاييتوانا شناخت جهت در فرصت جاديو فرصت كار در عرصه و ا

 ،يفيك روش در انيدانشجو توسط شده ارائه يايمزا و يكم روش در آزمون، دو نمرات معنادار رييتوجه به تغبا :بحث
 گذراندن بعداز دوباره يفرصت وه،يش نيبه ا 3 يعمل ياجتماع يگرفت كه با ارائه واحد دندانپزشك جهينت نيتوان چنيم

 برخورد تيتقو يبرا يفرصت نيهمچن شودمي جاديا دهان مخاط تيريمد و نهيمعا يبرا، 3 يعمل صيتشخ واحد
 يهادانشكده ريسا در همكاران به هيتوص قابل كه آمد دست به نسخه نگارش آنها، ارجاع و مارانيب با مناسب

از  يبودند از جمله مشكالت ناشمواجه زين ييهاتيمحدود با قيتحق نيا در نيباشد. محققيم يدندانپزشك
 يبهداشت مراكز و شهر حومه به دانشجو انتقال به مربوط مشكالت ،يكارگروه كيالزم جهت انجام  يهايهماهنگ
 . (مخاط دهان) يردندانيغ ناتيمعا تياهم به نسبت نيمراجع و يبهداشت كادر يآگاهعدم دورتر، ييروستا

  عرصه در كار دانشجو، ،يدندانپزشك ،يريادگي ،ياددهي: يديكل كلمات
  
  

 پرستاري كارشناس دانشجويان يادسپاري و يادگيري انگيزه بر) تلفيقي( متداول روش با كوانتومي يادگيري روش مقايسه 

 مشهد پرستاري دانشكده يوسيسي درس آموزشدر

  صادقي طاهره كريمي، حسين خزاعي،عرب سحر زارع،زادهولي نجمه
 

 امروزه. است يآموزش برنامه ياجرا و يطراح در اقدامات نيمهمتر از يكيمناسب  يآموزشانتخاب روش  :مقدمه
است هكرد رتالشياخ يهاكه در سال ييهاهينظر فرا از يكي. دارد وجود يريادگي و ياددهي يبرا يمتعدد يهاروش

 ايمح درس كالس انيجر در اثربخش و كپارچهي ، عيسر يرا به گونه ا يآموزش يهايتئور از يبيتا امكان كاربرد ترك
 بهبود مثبت، نگرش جمله از يمنافع يكوانتوم يريادگي از استفاده با يريادگي. است يكوانتوم يآموزش مدل سازد،
توان گفت كه هدف يرا به همراه دارد م يريادگي يهاشرفتيپ اي تينفس و موفقبه اعتماد العمر، مادام مهارت زه،يانگ
 .است يكل طور به يخودآموز صورت به افراد به ارائه ،يريادگي هينظر نيا ياصل

 كارشناس انيدانشجو يادسپاري و يريادگي زهي) بر انگيقيبا روش متداول (تلف يكوانتوم يريادگيروش  سهيمقا: هدف
 وييسيس درس آموزشدر يپرستار

. شدانجامنفر)  46( يپرستار 6 ترم انيدانشجو ياست كه بر روگروه دو يتجرب مهين مطالعه كي پژوهش نيا :روش
روش متداول  قيگروه كنترل از طر آموزش شد.هر گروه انجام يبرا ياقهيدق 90 جلسه دو در انيدانشجو آموزش
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 آموزش طيمح يكوانتوم يريادگي روش يريدر گروه مداخله قبل از شروع كالس منطبق بر اصول بكارگ شد.انجام
 از استفاده گلدان، و اهانيها، استفاده از گيمناسب صندل دمانيچ ،ينور كاف كالس، در مناسب يدما. ديآماده گرد
 يقيموس از استفاده و يريادگي زانندهيانگ يپوسترها و جلسه هر در سيتدر موضوع با مرتبط يآموزش يپوسترها

اجرا  ريز يهابه صورت گام يمرحله كوانتوم 6براساس  آموزشگرفت. قرارمورد توجه  سيتدر نيكالم در حيب
 :ديگرد

 نظرات و شدآغاز يزشيت باز انگسؤاالبه كالس درس و شروع كالس درس با  انينام: ورود دانشجو ثبت-1
 اتيتجرب. شددهيپرس رشته انتخاب و درس كالس در شركت جهت آنان زهيانگ و يليتحص رشته مورد در انيدانشجو
 انيشده از دانشجو تيت باز هداسؤاالبا استفاده از  مارانيب نيتوجه به ا تيو اهم يقلب مارانيدر مورد ب انيدانشجو

 .شدانجام ديجد مطالب آموزش يآمادگ جهت انيدانشجو ذهن ركردنيدرگ و

 يانتزاع ميمفاه يريادگي و است ديجد مطالب يريادگي آماده دانشجو ذهن مرحله نيزدن: سپس در ا برچسب -2
.از شدانجاممختلف مانند پوستر  ي) با استفاده از ابزارهايآموزش يبراساس محتو يآموزش(مطالب  يدرس ديجد
 شداستفادهها، استعاره، اگراميحافظه، د يهاكيتكن ،يمفهوم يهامثل استفاده از نقشه يكوانتوم يهاكيتكن

توسط  شيشده به صورت نماكه توسط دانشجو آموخته يديجد يآموزشمرحله مطالب  نيدر ا :ييبازنما و شينما-3
 آمد. اجرا دربه انيدانشجو

 فراگرفته مطالب تكرار و نيپردازند و تمرياند ممرور: در آخر كالس مدرس و دانشجو به مرور آنچه فراگرفته-4
 شد.انجام يآموزش يمرور پوسترها با و انيشده توسط دانشجو

 .ديرس زدن به اتمام دست و يقيموس از استفاده و ييرايو پذ ايدادن هدا انيجشن: كالس درس با تشكر از دانشجو-5

در هر دو  آموزشهفته بعد از  كي يصورت امتحان كالسبه يريادگي زانيآزمون م و يريادگي زشيپرسشنامه انگ
 شد.گروه برگزار

 نيانگيم ،يفراوان عي(توز يفيتوص يآمار يهااز آزمون 18 شيرايو spssها با استفاده از نزم افزار داده ليجهت تحل
 شد.  خواهد استفاده) شريف قيدق تست و اسكوئر، يكا ،يتنيمستقل، من و ي(تي)و استنباط اريو انحراف مع

كننده جذب -%3/14 همگرا - %19 % بود. (واگرا6/47دهنده  انطباق مداخله گروه در افراد تياكثر يريادگيسبك : جينتا
 مداخله از قبل نمره نيانگيم. داشت يمعنادار تفاوت كوانتوم گروه در مداخله از بعد يريادگي زشي) نمره كل انگ19%

 يريادگي زانيداشت. نمره م يمعنادار شيافزا) بود كه بعد از مداخله 77/107±27/12) و بعد از مداخله (18/13±22/99(
و در گروه  84/16±69/2نمره در گروه مداخله  نيانگيباهم داشتند م يدر هر دو گروه مداخله و كنترل تفاوت معنادار

 باشد.يم 16/15±41/2كنترل 

 يريادگي نديفرآ شيافزا زه،يانگ جاديا به منجر كند ريكه دانشجو را فعال و درگ ييهاروش از استفاده با يريادگي :بحث
 و يريدرگ يها در پرستارمهارت آموزش ژهيبو آموزش در توجه مورد و مهم نكات از يكيشود. يو تداوم آن م
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تواند يم يمهارت و مهم يواحدها يبرا ژهيبو روش نيا از استفاده آموزش و يمعرف. است دانشجو در عالقه جاديا
 شود.  يريادگي يو ارتقا زهيعالقه، انگ جاديدر ا يعامل

 مرسوم آموزش ،يادسپاري ،يريادگي ،روش كوانتوم: يديكل كلمات

 

  

  پرستاري دانشجويان در گروهي بازانديشي برمبتني تأملي تفكر ارتقاء باليني هايكنفرانس ارزشيابي و اجرا طراحي، 

  آبادي فوزيه فريدوني، ژيال كريمي، شهناز آبادي، فائزه

  
 ارتقاء و ينيبال آموزش تيفيك بهبود بهمنجر ينيبال يهاكنفرانس در سيتدر نينو ياستفاده از راهبردها :مقدمه
 به ازين بر ك،يآكادم هايطيمح در خصوصبه حاضر، ست كه درحالايدرحال نيگردد. ايم انيدانشجو يهامهارت

رود يم انتظار شود.يم يروزافزون تأكيد ،آموزش و رييادگي در ضروري يبخش ةمنزلبه ،تأملي هايييتوانا رشد و تأمل
 ايحرفه يدر زندگ ل،يتحص از فراغت از بعد و كنند و تفكر تأمل خود مطالعه مورد موضوعات درباره انيدانشجو

باليني در  آموزشنقش  يداشته باشند از طرف را ايحرفه قضاوت ييتوانا كه كنند عمل متفكر افرادي عنوانبه خود،
 ارتقاء در آموزش فعال و ياديبن يهاوهيش از يكي. است تياهم حائز اريهاي تامل و تفكر بسشكل دادن به مهارت

را نشان  يپرستار آموزشدر  يشيمثبت بازاند تأثير زيذشته نگباشد. مطالعات يم يشيبازاند انيدانشجو يهامهارت
 يشياندباز برمبتني تأملي تفكر ارتقاء ينيبال يهاكنفرانس يابيارزش و اجرا ،ي. لذا مطالعه حاضر با هدف طراحاستداده

  شدانجام 1397 سال در فسا يپزشك علوم دانشگاه در يگروه
  دارد؟ اثر يپرستار انيدانشجو تأملي تفكر ارتقاء بر يگروه يشيبازاند برمبتني ينيبال يهاكنفرانس ايآ :هدف
(بزرگساالن  يكارآموز در. شدند انتخاب آسان يريگترم پنج با نمونه يپرستار ينفر دانشجو50 ابتدا .ش:رو

 مداخله از قبل گروه دو هر در). كنترل گروه سه مورد، گروه(سه  شدند ميگروه هشت نفره تقس 6) به 2سالمندان
شش  يمورد در طول كارآموز يهاگروه در. قرارگرفت يابيمورد ارز پرسشنامه از استفاده با انيدانشجو تأملي تفكر
بورتونز، جهت  يمرحله ا سه چارچوب از استفاده با يگروه يشيبازاند ساعته، كي ينيبال يهاكنفرانس در ،ياجلسه

 اني. در پاشدانجام ،يپرستار نديفرآ اساس بر مارانيب از مراقبت درباره انيدانشجو تفكرات رامونيبحث و تبادل نظر پ
دو  ياگرفت. ابزار پرسشنامهمورد سنجش قرار تأمليدر هر دو گروه تفكر  "مجددا هفته دو گذشت از بعد مداخله
 و تامل دن،يفهم ،يعادت عمل طهيح چهار در هيگو 16 شامل تأملي تفكر و كيهاي دموگرافشامل ويژگي يقسمت
 الزم ييايپا و ييروا از پرسشنامه. بود 80-16 نمرات محدوده و كرتيل يادرجه پنج فيط با يانتقاد تفكر

  شد ليوتحل هيها تجزداده SPSS يافزار آمارها،با استفاده ازنرمداد نرمال عيتوز به توجه با. برخورداربود
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 يدارد، بطور يامالحظه قابل اثر انيدانشجو در تأملي تفكر رشد بر يگروه يشيها نشان داد، بازاندداده زيآنال :جينتا
زوج يت يآزمون آمار نيهمچن و دي) رس73,43±6,08) به (57,68±4,38( از مورد گروه در تأملي تفكر نمره نيانگيكه م

 داد.) را در گروه مورد نشانp-value= 0.000( يآمار معنادار اختالف زين

 پرستاري يادگيري دانشجويان رويكردهاي بر توجهي قابل اثرات ،يگروه بازانديشي برمبتني ينيكنفرانس بال :بحث

در  خالق هايروش بكارگيري مستلزم تفكر دارد. پرورش تأمليباليني از جمله رشد تفكرات  تجارب كسب حين در
 نگاه آموزشيند آفر به و قرارداده چالش مورد را خود هاي معمولروش كه است مدرسين برعهده و  است آموزش

مثل بحث گروهي به بهبود تفكرات  يآموزشفعال  يهااند كه استفاده از روشمطالعات نشان داده .باشند داشته ايتازه
 نامناسب يفتارهار حذف و رفتار مثبت تيتقو سبب يشيكند. بازانديدانشجويان پرستاري كمك م يو انتقاد تأملي

 بعنوان يمرب داشت توجه ديشود، البته بايم يپرستار انيدانشجو ياستعدادها شكوفاشدن و خالق تفكر بروز ،يمراقبت
 است، مهم اريبس يگروه يشياندباز در حيصح بازخورد ارائه و ينيبال يهاطيمح در نقش يفايا يبرا مناسب يالگو

 در جهت اصالح عملكرد دانشجو باشد و جنبه قضاوت نداشته باشد. "صرفا ديبا شده ارائه يهابازخورد كه آنچنان

 ياديبن ميمفاه شتريب يريادگيبه  يآموزشعال فروش  نيا يريبا بكارگ نيدر بال يپرستار ديگردد كه اساتيمهيتوص
 .كنند كمك يپرستار

   باليني كنفرانس پرستاري، ،تأملي تفكر گروهي، بازانديشي :كليدي كلمات
  
  

 فعال يادگيري-ياددهي فرآيند در نوين يشيوه :دلفي رويكرد از الگوبرداري با تيم برمبتني يادگيري

   اسحاقي بهادر اسحاقي، محبوبه
 

است كه هدف آن  يمشاركت يآموزشراهبرد  كي) Team based Learning: TBL( ميت برمبتني يريادگي :مفدمه
مند جهت استخراج نظرات نظام يهااز روش يكي. باشديم يشناخت يكردهايفعال با رو يريادگي طيمح كي جاديا

 در آن كاربرد به باتوجه يدلف كرديرو) است. Technique Delphi( يدلف كردياستفاده از رو ،يبه صورت مشاركت
 انيبر مشاركت دانشجو تأكيدنوآورانه و فعاالنه در كسب دانش با  يعنوان روشبه توانديخبرگان م نينظر ب اجماع

) يمحور(دانشجو يمحور ريفراگ بر هيتك با و يمحورپژوهش قالب در را يريادگي-ياددهيكاربرد داشته باشد و روند 
 ميت برمبتني يريادگيبر  تأكيدحاضر با  يراستا، مطالعه نيبخشد. در امحقق  يميدرون و برون ت يصورت همكاربه

  .دياجراء گرد يآموزش طيمح كيدر  يدلف كردياز رو يبا الگوبردار
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 انيدانشجو تا باشديم فعاالنه و يمشاركت صورتبه يريادگي -ياددهي روند تيتقو مطالعه، نيدف از اه :هدف
 يمحورپژوهش  صورتبه مطالعه مورد دروس ميرا نسبت به مباحث و مفاه يو عملكرد يكاربرد يهامهارت بتوانند
  .ندينما كسب يميت كرديو با رو

 يمهندس انيدانشجو "كپارچهي تيريمد يهاستميس" يدرس واحد يبرا شدههيارا روش از مطالعه، نيدر ا: روش
 دو در كرمان يپزشك علوم دانشگاه بهداشت دانشكده در يكارشناس مقطع در "كار در يمنيا و ياحرفهبهداشت "
 ييهاگروه به يارياخت صورتبه كالس در مندعالقه انيدانشجو منظور، نيا به. ديگرد استفاده يليتحص سالمين

طرح  برمبتني يريادگي براساس و) داشتند شركت روش نيا در دوره هر انيدرصد از دانشجو60شده ( ميتقس كوچك
 مطالعه ياجرا مراحل. پرداختند پژوهش و مطالعه به يواقع طيمح كي) در Problem based Learning: PBLمسئله (
 يهيارا مساله، حل يبرا اطالعات بستن كاربه ،يگروه درون سطح در تجارب يهيارا ،يفرد يريادگي ،ياددهي شامل

 تيهدا ها،پاسخ يفيك ريتفس ،يميت برون صورتبه اطالعات گذاشتن اشتراك به اطالعات، يكدگذار ه،ياول گزارش
 دنظريمكرر و تجد يبا بازخوردها انيدانشجو كرد،يرو نيدر ا باشد،يم مرحله ها در چندگروه به بازخورد يهيارا و

. پرداختند پژوهش ياجرا و يريادگي به يميتبرون و يميتصورت دروننظر در حل مساله بهبه اجماع يابيتا دست
 قيطر از مطالب ارسال و افتي(در يكيالكترون يفناور از ها،داده يدهسازمان و يآورجمع جهت مطالعه ياجرا در
و  يفيصورت كبه قيبا توجه به انجام تحق يداشته است. روش واكاو تأثيرنمودن روند مطالعه  آسان بر) ليميا

 يابيروش با استفاده از ارزش ي. اثربخشرسديبراساس نظر استاد به اتمام م ييگزارش نها يهيبوده و با ارا ييمحتوا
كننده و شركت انيدانشجو از گروه دو در نمرات نيانگيم و شدهمشخص ترمانيپا كيالكترون آزمون در يتراكم

 )test-T. (دش سهيمقا SPSS افزاربا نرم يآمار آزمون از استفاده با بودند نكرده شركت كه يانيدانشجو

 لهأمسحل در اجماع به يابيدست جهت نظرات توافق و دنظريتجد بازخورد، يبرا مرحله شش مطالعه، نيدر ا :نتايج
 كيالكترون يات در آزمون چندرسانهسؤاالكننده به شركت انيداد متوسط نمرات دانشجونشان مطالعه جيشد. نتاانجام

   ).p<.001( استبوده معنادار تفاوت يدارا ،يدلف كرديرو در مشاركت بدون انيدانشجو با سهيمقا در ترمانيپا

به  يميت نيبه صورت ب انيسپس، دانشجو بوده، يميت در ابتدا به صورت درون يكسب دانش در روش دلف :بحث
 گردديم انيدانشجو تيو خالق يامر سبب كسب مهارت عملكرد نيكه ا پردازنديخود م يهاو دانسته ميانتقال مفاه
به صورت  يريادگي-ياددهيحاضر نشان داد روند  يمطالعه يهاافتهي. ديمشخص گرد ترمانيآزمون پا جيكه در نتا

 يستگيشا و مهارت كسب م،يمفاه درك توانديم يميصورت درون و برون تتبادل اطالعات بهو با  يفعال و مشاركت
در  كنندهليو تسه زيربرنامه عنوانبهمدرس  تيبا هدا انيروش، دانشجو نيدر ا رايز د،ينماليتسه را انيدانشجو

 ،يخودآغازگر يو فرصت برا ندينمايو قضاوت م كننديمشاهده م كنند،يخود آغاز م ،يريادگي-ياددهي نديفرا
  .آورديفراهم م انيدانشجو يرا برا يو خودقضاوت ياخودمشاهده

  يريادگي-ياددهي ،يدلف كرديرو م،يت برمبتني يريادگي :كليدي كلمات
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  پرستاري دانشجويان و اساتيد تجارب تبيين :پنهان درسي برنامه طريق از انساني كرامت رشد

  زادهخاقاني مرتضي پرنده، اكرم
 

 يطوراست. به انيدر دانشجو يتوجه به رشد كرامت انسان ،يعال آموزشمهم نظام  اريبس يهانقشاز  يكي :مقدمه
 احترام با توام رفتار پرستاران، يانسان يواال كرامت از انتيص و حفظ ،يحرفه پرستار ياخالق يكه در استانداردها

به منظور رشد كرامت شود. لذا يمهم محسوب م يهاتيالو از ينيو بال يآموزش يهاطيجانبه در محهمه رشد و
 .است يضرور اريكننده بر آن بسليتسه طيشناخت منابع و شرا يانسان

 در يانسان كرامت رشد كنندهليتسه عوامل از يپرستار انيدانشجو و دياسات تجارب نييتب هدف با مطالعه نيا: هدف
 .استهشدانجام يريادگي يهاطيمح

هدف  برمبتني يريگروش نمونهبه يپرستار انينفر از دانشجو 36 و دينفر از اسات 10 ،يفيمطالعه ك نيدر ا: روش
 يدانشكده4با آنان از  يانفراد يهامصاحبه و متمركز يگروه بحث قيها از طردادهانتخاب شدند.  1393-94سال يط

و با استفاده  يقرارداد يمحتوا ليتحل كرديها با استفاده از روداده زيآنال .شد يواقع در شهر تهران گردآور يپرستار
 و گوبا يارهاياز مع. صحت و استحكام پژوهش شدانجام مداوم ياو به صورت مقايسه MAXQD10افزار از نرم

 .شداستفاده نكلنيل

گذار بر رشد تأثيرمنبع  عنوانبهپنهان  يبرنامه درس ان،يو دانشجو ديحاصل از تجارب اسات جيبر اساس نتا :بحث
 بوده مطرح "يامشاهده يريادگي و يريالگوپذ" عنوان تحت هيما درون كيكه در قالب  ياست بطور يكرامت انسان

طبقات  ريثر شامل زؤنقش م يمواجهه با الگوها قهيبوده است. ط يطبقه اصل سه رندهيبرگ در هيما درون نيااست. 
 يهاطيحاكم بر مح يثر و جو سازمانؤنقش م يثر ، مواجهه با الگوهاؤنقش نام يمواجهه با الگوها دياز اسات يريادگي

 ينيبال يطبقات مشاهده رفتارها ريثر شامل زؤنقش نام يكه طبقه مواجهه با الگوها يطوراست. به بوده يآموزش
و  ياخالق يريالگوپذ ،يو پرستاران علم يارحرفهيو غ ياخالقريمشاهده عملكرد غ ،يعلم ريمحور و غ نيروت

حاكم بر  يجو سازمان تياز پرستاران متعهد و در نها ياو حرفه ياخالق يريو الگوپذ ستهيشا دياز اسات ايحرفه
استخراج  ياخالق محور و متعال يو جو سازمان ريناپذ انعطاف يفضا تيحاكم طبقات ريشامل ز يآموزش يهاطيمح

 شده است. 

پنهان،  يابعاد برنامه درس عنوانبهتوانند يم دانشگاه در حاكم يسازمان جو و پرستاران د،ياسات مطالعه، جيبر اساس نتا
به منظور رشد و پرورش كرامت  نيبنابرا .دهد قرار خود تأثير تحت را انيدانشجو يرشد همه جانبه و كرامت انسان

تواند يم مطالعه نيا يهاافتهي .است يپنهان ضرور يدرس برنامه ابعاد به توجه يپرستار انيدانشجو آموزشدر  يانسان
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 ياعتال يراستا در يدرس برنامه يطراح زيو ن آموزشدرسي پنهان از سوي مسئولين  لزوم كنترل و نظارت برنامهبه 
 .دينما كمك انيدانشجو ميتكر برمبتني يپرستار آموزش

  محتوا تحليل پرستاري، آموزش انساني، كرامت دانشجو، اي،حرفه اخالق ،برنامه درسي پنهان :كليدي كلمات
  
  
 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی آموزش رشته دانشجويان ارتباطي مهارت تقويت در محور استاد روش برابر در مشارکتی يادگيری نقش 

 شيراز

  جعفري محمد شيرازي،خباز محمد اميني، ميترا نژاد،جاللي ماريا مختارپور، صديقه

  

 با كار در را رندگانيادگي يهاگروه كه است يريادگي ـ ياددهي به يآموزش كرديرو كي يمشاركت يريادگي: مقدمه
 دهيعق نيبرا يمشاركت يريادگيكند. يم ريدرگ محصول كي ديتول اي فه،يوظ كي ليتكم مسئله، كي حل يبرا گر،يكدي

كنند و از يم صحبت گريكديكنندگان در آن با شركت كه است ياجتماع عمل كي ذاتاً يريادگي كه است استوار
را در  رندگانيادگياست كه  يآموزش ،يمشاركت يريادگيبه عبارت ديگر  ،افتديم اتفاق يريادگيصحبت كردن  قيطر

 يمناسب از مهارت مشاركت دهنده، استفادهارتقاء تعامل ،يفرد تيمسئول مثبت، يوابستگ طيها، تحت شراكار در گروه
 .كنديرميدرگ مشترك هدف كي به دنيبخش تحقق جهت يگروه نديآو فر

و رابطه آن با  يمشاركت يريادگيروش  با سخنراني نوع از سنتي تدريس روش تأثير ميزان مقايسه به پژوهش اين در
 دانشجو و است محور استاد اي سخنراني شيوه سنتي، شيوه از منظور شود.يم دانشجويان پرداخته ارتباطي هايمهارت

 دارد. تدريس امر در اندكي بسيار مشاركت و درگيري و است استاد هايصحبت محض شنونده درس، كالس در

 آن اساس كه شودخلق مي اجتماعي ساختار يك روش اين در .است يمشاركت يريادگي نوع از فعال شيوه از منظور

 شودمي داده يآموزش وظايف همياري، طريق از يادگيري هايگروه گفتگوست. به طريق از دانشجويان متقابل ارتباط

 رشد يبرا اجتماعي مشاركت همراه به 1 شناختي محرك دارد، تحليل و تجزيه به احتياج كه كردنصحبت برعالوه كه

 شودمي فراهم آنها شناختي

 يپزشك آموزش رشته انيارتباطي دانشجو مهارت تيتقو در محوراستاد روش برابر در يمشاركت يريادگينقش  :هدف
 رازيش يپزشك علوم دانشگاه

 :اهداف اختصاصي

 و ابعاد آن يارتباط يهامهارت زانيم نييتع  

 يپزشك انيدانشجو انيمقايسه بين جنسيت و ميزان مهارت ارتباطي درم  

 يپزشك انيدانشجو انيدرم يارتباط يهاتعيين رابطه بين سن و مهارت  

   رازيش يپزشك علوم انيارتباطي دانشجو يهامهارت زانيو م يمشاركت يريادگيتعيين رابطه بين 
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 هيكل پژوهش نيدر ا يباشد. جامعه آماريم يتجرب شبه كار روش نظر از و يكاربرد هدف نظر از مطالعه نيا :روش
نفر بود.  450 آموزشباشد. كه تعداد آنها بر اساس اداره يم 96 سال در رازيش يپزشك دانشكده هيپا علوم انيدانشجو

 و دنديد آموزش يمشاركت يريادگي روش به كه. ديگرد نيينفر تع 208بر اساس فرمول كوكران  ينمونه آمار
قرار گرفت. در اين پژوهش از رسشنامه مهارتهاي ارتباطي كوئين  يمورد بررس آموزشقبل و بعد از  يارتباطيمهارتها

اي كالمي و غير كالمي، هپنج خرده مقياس توانايي دريافت با درك پيام است و سؤال 34كه مشتمل بر  شداستفادهدام 
گيرد در اين دادن، پينش نسبت به فرآيند ارتباط و قاطعيت ارتباطي در بر مي مهارت گوش، تدهي به هيجانانظم

پزشكي مورد تاييد  آموزشت علمي مركز مطالعات و توسعه يأپژوهش روايي محتوايي پرسشنامه توسط اعضاي ه
 . محاسبه گرديد. /85قرار گرفت و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 

) و 46/2±( استادمحور يآموزش وهيش انيدانشجو اريمع انحراف و نيانگيداد منشان حاضر پژوهش جينتا 46/2 :جينتا
 باشد. يم) ±54/140( يمشاركت يآموزش وهيش انيدانشجو اريمع انحراف و نيانگيم

 تيارتباط، ارتباط توام با قاطع ندينسبت به فرآ يو آگاه نشيب يارتباط مهارت ابعاد داد نشان نيهمچن آزمون نيا جينتا
پژوهش  نيا جيدارند. براساس نتا يدارتفاوت معني يبه دو روش استادمحور و مشاركت دهيد آموزش انيدانشجو انيم
ارتباط  نديباالتر درخصوص فرآ يو آگاه نشياز ب يبه روش مشاركت دهيد آموزش انيتوان اظهار داشت دانشجويم

 .باشندمي برخوردار استادمحور وهيش انيدانشجو به نسبت يشتريب تيطور از قاطعنيو هم

آموزان ارتباطي در دانش هايدهد كه يادگيري مشاركتي باعث افزايش رشد مهارتيج تحقيق نشان مينتا :بحث
نهايت ها و در ارتباطي آنان در تمام حيطه هايمهارت ارتقاي و انيشود. به منظور افزايش توان يادگيري دانشجومي

 عاطفي، ابعاد در آنان هاي مهارت ارتقاء و ديگران با صحيح ارتباط برقراري در انيبه منظور توانمندسازي دانشجو
هاي كالمي و غيـركالمـي، بيـنش نسبت به فرآيند ارتباط و قاطعيت در ارتباطات استفاده از ، مهارتپيام درك
 گردد. ه ميهاي فعال به ويژه روش يادگيري مشاركتي توصيروش

 بايد جامعه در تحول و تغيير ايجاد ينهادها مهمترين عنوانبه يآموزش مراكز هيو كل يعال آموزشو پرورش،  آموزش
 .ندينما استفاده انيآموزان و دانشجوهاي نوين به منظور بازدهي و موفقيـت دانـشروش از همواره

  پزشكي آموزش ارتباطي، هايمهارت مشاركتي، يادگيري :كليدي كلمات
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 دانشگاه عملاتاق كارشناسي دانشجويان در عملي -مجازي سازيشبيه برمبتني باليني هايمهارت يادگيري ارتقاء فرآيند تبيين

 عملكردي تحقيق يك: 1395 سال در كردستان پزشكي علوم

  نژادصالح قادر نزاريان، سيمين صيدي، جمال

  
 و يريادگياز احتمال بروز خطا بر كاهش  يترس ناش تأثيرعمل اتاق انيدانشجو يريادگيچالش عمده در  :مقدمه

به صورت  يو عمل يمجاز يسازهياز شب چالش نيمقابله با ا ي.در مرور متون برااست يمندتيرضا عدم شيافزا
. براساس متون دينگرد افتيباشد  هشدانجام عمل اتاق در يبيصورت ترككه به يااما مطالعه ،است هشداستفادهمجزا 

 رسد.يبه نظر م يعمل ضروردر اتاق شده يسازهيشب طيمح توسعه نيتجارب محقق در بال يقبل

در  يعمل -يمجاز يسازهيشب برمبتني ينيبال يهامهارت يريادگي ارتقاء نديفرآ نييبا هدف تب مطالعه نيا :هدف
 .شدانجام يابياجرا و ارزش ،يعمل در سه محور طراح اتاق انيدانشجو

كردستان در  يدانشگاه علوم پزشك يآموزشعمل مراكز در اتاق يكيتكن يمشاركت يعملكرد قيتحق كي نيا روش:
افزار از نرم يمجاز يسازهيكنندگان با روش كار آشنا شدند. در شبمشاركت ند،يآفر يشد. در طراحانجام 1395سال 

 طيمح يعمل يسازهي. در شبشداستفاده يآموزش يهالميو ف انيدانشجو يگوش يبر رو  Touch Surgeryينترنتيا
به  يفي. در مرحله كديگرداجرا يو كم يفيدر دو مرحله ك نديآعمل مورد استفاده قرارگرفت. فرشده اتاق يسازهيشب

 60 ي. در مرحله كمديگردآشكار يساختار دغدغه و مشكل اصلمهيمصاحبه ن12و بر اساس  يمحتو ليروش تحل
 يسازهيشب يريگكارگروه مواجه (به و) يعمل -يمجاز يساز هي(عدم استفاده از شب مواجه ريدانشجو در دو گروه غ

 از يمندتيرضا زانيشامل م نديفرآ يامدهايشدند. پ اختصاص داده دسترسدر يريگ) به روش نمونهيعمل-يمجاز
دو، يكا يآمار يهاآزمون از. دنديگرد سهيمقا گروه دو در ينيحاصل از عملكرد بال نمرات زانيم ،ينيبال يريادگي
 . شداستفادهها داده ليتحل و هيتجز يمستقل برا يزوجيت

 يهامهارت يريادگي در يعمل-يمجاز يسازهيروش شب يريكارگبه ازين "ياصل هيدرون ما يفيدر مرحله ك: جينتا
) P<0.05دار بود. (يمواجهه و گروه مواجهه معن ريدر گروه غ ينيبال عملكرد نمرات نيانگيم. ديگرد آشكار "ينيبال

 يسازهيشب گروه عدمدر  كه ينمرات بود. در حال نيانگيو م )±5/2(انحراف استاندارد  يسازهيكه در گروه شب يبه نحو
در  ينيبال يهامهارت يريادگي از انيدانشجو يمندڑتيرضا زانينمرات بود. م نيانگيو م )±5/3(انحراف استاندارد 
 شتريشده ب يسازهيشب گروه در انيدانشجو يتمنديرضا زانيكه م يداشت. به نحو يمعنادار يآمار دو گروه اختالف

 ) P<0.05شده بود. ( يسازهيرشبيگروه غ از
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 يچگونگ اما. بود موثر ينيبال يهامهارت يريادگيبر  يعمل-يمجاز يسازهيشب يريكارگبه مطالعه نيدرا :بحث
هوشمند  يهاگوش يشد بر رو يسازهيشب يافزارها نرم از مطالعه نيا در. بود مهم چالش كينمودن آن  ياتيعمل

 پنا. بود شتريب يمندتيرضا زانيم و ينيبال عملكرد نمره مواجه ريغ گروه با سهيمقا در كه ديگرد استفاده انيدانشجو
 كه افتنديدر انيهمراه دانشجو تلفن يدر گوش يسازهيشب يريبه كار گ برمبتني يا) در مطالعه2015( همكاران و

و نمرات  يمندتيرضا زانيم يآموزش يهالمياستفاده از ف ري. در مطالعه اخداشتند يبهتر عملكرد نمره و يتمنديرضا
) استفاده از محيط 1393( همكاران و يهاشم مطالعه در. ديبخش بهبود را انيدانشجو ينيبال يهامهارت يريادگي

 روش يريكارگ به كه ديگرد مشخص مطالعه نيا از يريگجهينت در. دياي يادگيري دانشجويان را بهبود بخشچندرسانه
مركز  ياندازراه شنهاديباشد. لذا پيم يعمل ضرور اتاق انيدانشجو ينيبال آموزش يبرا يعمل يمجاز يسازهيشب
 يآموزشمورد موافقت معاونت  "كوثر سنندج يدرمان يآموزش مركز در ينيبال يهامهارت يعمل –يمجاز يسازهيشب

 كشور يدرمان و يآموزش مراكز ريسا به ميتعم قابل مطالعه نيا جينتا. قرارگرفت سنندج كوثر مارستانيدانشگاه و ب
 .است

  عملكردي تحقيق عمل،اتاق سازي،شبيه يادگيري، :كليدي كلمات
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 پزشكي علوم دانشگاه در وارونه كالس و مورد برمبتني تدريس روش از استفاده با جراحي بخش كارآموزان آموزش ارتقا

 اصفهان

   يماني نيكو محموديه، محسن اردكاني،راستي مهدي بادي،آنجف ،اميد اطهر رستمي، آروين كالهدوزان، محسن
  

Introduction 
Teaching is one of the most important needs of human societies and selecting the best method of 
teaching is so important to improve the teaching as well as learning of students. When students are 
involved with learning, learning will be more effective. The purpose of this study is to determine the 
effect of case-based teaching and flipped classroom methods in comparison with lecture method on 
students' learning and satisfaction at internship of Department of General Surgery, Isfahan University 
of Medical Sciences. 
Objectives: The purpose of this study is to determine the effect of case-based teaching and flipped 
classroom methods in comparison with lecture method on students' learning and satisfaction at 
internship of Department of General Surgery, Isfahan University of Medical SciencesMethods:  
Methods: This is an experimental study that was performed on 136 medical surgery internship 
students in Isfahan University of Medical Sciences in 2017. Fifty people were selected randomly from 
the target population and were randomly divided into two groups of control group (25 people) and 
intervention group (25 people). The data was collected by a posttest after holding every class and a 
researcher-made form for evaluating students' satisfaction after the end of the project. Finally, the 
data was collected using SPSS 21 software and then was analyzed using descriptive statistics methods 

(mean and standard deviation) and paired t-test. 

 
  

 كيفي مطالعه يك :پزشكي علوم كارآموزي در موثر استاد هايويژگي

  خواهكمالي طاهره جويني، حميد شهرآبادي، رضا آگاه، ژيال هاشميان، معصومه مهري، علي
  

. است برخوردار ييباال تيازاهم جامعه افراد سالمت تيحساس ليبدل يپزشك علوم انيدانشجو آموزش: مقدمه
 ياحرفه يتوانمندساز در را يمهم نقش آموزش از بخش كي عنوانبه يپزشك علوم انيدر عرصه دانشجو يكارآموز
انتقال دانش  در يكارآموز دوره ديدر نظام سالمت برعهده دارد و اسات تيو مسئول فيجهت انجام وظا انيدانشجو
را خلق  ييفضا ينيبال آموزشتوانند در دوره يم مطلوب دياسات. دارند ياساس نقش انيالزم به دانشجو يهاو مهارت

موثر  استاد نهيدرزم انيدانشجو دگاهيخود را بشناسند. شناخت د ين رشد كرده و استعدادهاآدر  انيكنند كه دانشجو
  .است موثر دوره نيا يآموزش تيفيك يدر ارتقا يدر دوره كارآموز

 .شدانجام يعلوم پزشك يهاياستاد موثر دركارآموز يهايژگيو نيتبب هدف با مطالعه نيا :هدف

دانشجوي دانشگاه  20. در اين مطالعه شدانجاماين مطالعه با رويكرد كيفي و روش تحليل محتوا روش مطالعه:: روش
 يريگنمونه روش به بودند يكارآموز دوره در كه يپزشك و بهداشت ،يپرستار يهاسبزوار در رشته يعلوم پزشك
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شد. ها انجامگيري تا رسيدن به اشباع دادهنمونه .نمودند مشاركت متمركز گروهي مصاحبه سه در و انتخاب هدفمند
گرديد. سپس هاي معنايي تعيين. در قدم اول واحدشدانجامساختاريافته ها با به كارگيري مصاحبه نيمهآوري دادهجمع

تشكيل شد ، به اين صورت كه واحدها بر اساس مشابهت در يك طبقه قرارگرفتند و زير طبقات شدانجامكدگذاري 
 هاي اصلي استخراج گرديد.و بعد با تركيب طبقات درون مايه

بودن، داشتن اطالعات و تجربه  استاد موثر (منظم يهايژگيو يها دو طبقه اصلداده ليتحل و هياز تجزها افتهي :جينتا
 طيظاهرمناسب در مح ر،يانتقادپذبودن، اخالق بودن، صبور خوش مار،يب نينامناسب با دانشجو در بالبرخورد باال، عدم

 كي كساني آموزش( موثر آموزش وهيدانشجو) و ش يالگو بودن استاد برا استاد، يريپذ انعطاف ،يقو انيفن ب كار،
 يقو انيدانشجو از استفاده دانشجو، به كسانيبه دانشجودر انجام كارها، دادن فرصت اعتماد د،ياسات توسط كيتكن

 كساني دانشجو، با يميداشتن رابطه صم ،يكاربرد و ازين تر، ارائه مطالب موردفيضع انيدانشجو آموزش جهت

 ماريارتباط با ب آموزش ،يعمل يكاهش استرس دانشجو در هنگام انجام كارها ،يو عمل يبودن استاد در درس تئور
دانشجو،  يكار عمل دادن به تياهم گر،يكدي با سهيمقا نه دانشجو شرفتيپ براساس دانشجو يابيارز ،يمرب توسط
 يارتقا يبرا ني. آنان همچنديگرد يپرداز مفهوم رطبقاتيز همراه به) سيك كيدر قالب  يدادن مطالب تئور حيتوض
 در دياسات سيآنان،تدر يعمل يهامهارت و يعلم سطح سنجش و يكارآموز ديزمون از اساتآگرفتن  ،يموزكارآ
 .دادند شنهاديپ را باال تجربه با دياستفاده از اسات مسلط، و عالقه مورد طهيح

 نيبرخوردار باشند بنابرا يخاص يهاييها و توانايژگيو از ديبا يكارآموز دوره ديها، اساتافتهيطبق  :يريگجهينت :بحث
ها و كارگاه يبرگزار قهياز طر يدوران كارآموز يآموزش تيفيمربوطه در جهت باال بردن ك نيالزم است مسئول

  دهند انجام را الزم اقدامات آنان اطالعات و دانش بردن باال و موثر دياسات يريالزم در جهت بكار گ يهازمونآ
  يفيمطالعه ك ،ياستاد موثر ، كارآموز :يديكلمات كل

  

  عالي آموزش خبرگان ديدگاه بر كيفي تحليلي گيرند؟فرامي چگونه را معلمي مختلف هايرشته در دانشگاه اساتيد 

  ابوالقاسمي محمود كريميان، زهرا
  

دهد. يقرارم تأثيرتحترا  انيدانشجو يريادگي تيفياست كه ارتباط استاد و دانشجو و ك ياعرصه آموزش: مقدمه
 انتشار يپ در و گرفت قرار توجه مورد 1990 يسالها از بعد ژهيو به سيتدر و آموزش مقوله ايدن يهادانشگاهدر 

 يريادگي ياددهي يهاتيفعال كه شدند فراخوانده مهم چالش نيبه ا هادانشگاه Scholarship Reconsidered كتاب
 اديپژوهانه را و دانش يمعلم يهامهارت يا شد فيدر سازوكار تعر علميهيأت ياعضا ايشود و آيم انجام چگونه

 عبور عالمانه سيتدر خوب، سيتدر س،يتدر واژگان از زمان طول در يمعلم حرفه مفهوم رابطه نيهم در رند؟يگيم
در  علميهيأت ياعضا يتوانمندساز تياست. با توجه به اهم دهيرس يريادگي و سيتدر يپژوهدانش به و كرده
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 قيتحق نيبه ا يآموزش يپژوهعالمانه و دانش سيآن در توسعه تدر تأثيرو  يريادگي ياددهي يندهايآفر يارتقا
 .است شده پرداخته

  يعال آموزشنظر خبرگان  برمبتنيمختلف  يهادر رشته يآموختن حرفه معلم يهاوهيش ييشناسا :هدف

خبرگان در به  دگاهيد يفيك يمحتوا ليتحل برمبتنيمحتوا؛  ليبه روش تحل يفيك يكرديحاضر با رو قيتحق: روش
دو ». ندريگيادميرا چگونه  يحرفه معلم يمختلف دانشگاه يهارشته علميهيأت ياعضا«بود كه  سؤال نيپاسخ به ا

 ياعضا ياحرفه يتوانمندساز يبرا ياخدمت، برنامه نيح ايدر شروع استخدام  ايكه آ ديمطرح گرد زين يبيتعق سؤال
 يآمار جامعه د؟يكن يرا احساس م يآموزش يتوانمندساز يهابه دوره ازيدر رشته خود ن ايوجود دارد؟ آ علميهيأت

 يفن و هيپا علوم ،يانسان علوم ،يعلوم پزشك يارشته حوزه 4 از يعال آموزش خبرگان از نفر 20 شامل پژوهش
 ،يبهشت ديشه يپزشك علوم ،يبهشت ديتهران، شه يدانشگاه تهران، علوم پزشك 9كنندگان از  شركت. بودند يمهندس

انتخاب  يعال آموزش يزيربرنامه و پژوهش مؤسسه و مدرس تيترب صنعت، و علم راز،يش يپزشك علوم راز،يش
 75/54 نيانگيسال با متوسط م 71تا  42نيافراد ب ينفر زن بودند. دامنه سن 2نفر مرد و  18 ت،يشدند. از نظر جنس

 تا 13 نيافراد ب يدامنه سنوات كار بودند. ارينفر استاد 1و  ارينفر دانش 5نفر استاد،  14 ،يسال بود. از نظر مرتبه علم
 خبرگان از نفر 5 گروه هر از و بود ساختارمند قيعم مصاحبه مطالعه ابزار. بود سال 24 نيانگيم متوسط با سال 40

 و عبارات ،يديآمده درسطح كلمات كل بدست يهاپاسخ. افتي ها ادامهداده اشباع حد تا يريگنمونه و انتخاب
 .قرارگرفت يبررس مورد مصاحبه يكل مفهوم تينها در و پاراگراف جمالت،

 با سهيدرمقا يعلوم پزشك يهادر رشته يمعلم ياحرفه آموزشو  يدر توانمندساز يرسم يساختارها :جينتا
 يالتيبود اما سازوكار تشك شده دهيد شتريب يپزشك علوم آموزش توسعه مراكز قالب در يپزشكريغ يهارشته

بر اساس تجربه  يعلوم پزشك ريغ علميهيأتيوجود نداشت. اغلب اعضا يپزشكريغ يهادانشگاهدر  يمشخص
داد به يمنشان يعلوم پزشك يهارشته علميهيأتيوجود نظرات اعضا نيگرفتند. با ايرا فرا م يآموزشدانش  يفرد

تجارب  برمبتنيرا  يحرفه معلم علميهيأتياز اعضا يارياما هنوز هم بس ،يرسم يشدن ساختارها نهيرغم نهاد
 آموزش يهاروش و ديجد يكردهايضرورت رو و رنديگيم ادي يذات ييهنر و توانا كي عنوانبهخود و  نيشيپ

 نيها نكته مشترك برشته نيب سهيشود. در مقاياحساس م علميهيأت ياعضا يخالقانه و جذاب در توانمندساز
 يهمه اعضا يبدو ورود برا يتوانمندساز يهادوره يآن بود كه ضرورت برگزار علميهيأتياعضا دگاهيد

 يابيدر بدو استخدام مورد ارز ييتوانا نيبوده و الزم است ا يدرون ياز حرفه معلم يوجود دارد اما بخش علميهيأت
 يكند و در طراحيم جابيا را يمختلف يازهاين و طيمختلف شرا يهارشته تيآنكه ماه گري. نكته مهم درديقرارگ

گذار  تأثيرزين...  و يآموزش يمحتوا ،يآموزش يابزارها زمان، طول در دانش يماندگار دانش، تيماه يهادوره نيا
 است. 
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 يهادوره يزيردارند و لذا در برنامه تأثيركالس درس  كي تيريدر مد يعوامل متنوع قيتحق جيبر اساس نتا :بحث
. داردوجود ديها در مورد همه اساتدوره يداشت اما ضرورت برگزارها توجهتفاوت نيا به ديبا يآموزش يتوانمندساز

 يو توانمندساز يآموزش ميتواند در توسعه مفاهيم يعلوم پزشك يهارشته در آموزش توسعه مراكز وجود نيهمچن
 .ابدي يتسر يدانشگاه يهارشته ريدر سا ينمونه عمل كي عنوانبه علميهيأت ياعضا

   علميهيأت اعضاي ي،آموزشپژوهي  دانش معلمي، حرفه توانمندسازي،: كليدي كلمات
  
  

 مطالعه يك :محور دانشجو  استراتژي  با باليني هايكيس و اخالقي موارد سازي  شبيه  طريق از اخالق درس آموزش بازآرايي 

  درس ارائه دوره دو تجربيات از پديدارشناسي رويكرد با كيفي

   درويشتفويضي منصور جهرمي،زادهكرم عاطفه بذرافكن، ليال نژاد،مصلي ليلي
 

 ن،يا بر عالوه. است ماريب از مراقبت يبرا الزم نگرش و مهارت دانش، كسب ،يپزشك آموزشهدف از : مقدمه
كنند.  مراقبت كسب يالزم را برا يهاتياست كه بتوانند صالح ياحرفه يافراد تيترب يبرا يفرصت يپزشك آموزش
 يدرمان -يبهداشت ستميس يازهايتواند نينم ييتنها به) يسنت(روش  ينظر سيتدر هيبر پا ياخالق پزشك آموزش

ي فعاالنه و دانشجو آموزشهاي سازد. استفاده از روش كشور را جهت داشتن پزشكان متعهد و متخصص برآورده
سمت به يتواند دانشجويان را به صورت عمليي و استادمحوربودن مآموزشصرف  يجااخالق، به آموزشمحور در 

  دهدحل مشكل سوق

در  ينيبال يهاسيو ك يموارد اخالق يسازهيشب قيطر از اخالق درس يآموزش ييبازآرا هدف با مطالعه نيا :هدف
دو دوره ارائه درس  اتياز تجرب يدارشناسيپد كرديبا رو يفيمطالعه ك كيدانشجو محور با انجام  ياستراتژ كيقالب 

 است.انجام گرفته

ارائه درس اخالق در  يكه در طول دوسال متوال است يدارشناسيپد كرديرو با يفيك قيتحق كي مطالعه نيا: روش
 يآموزش ييو بازآرا ياست و در ان از طراح هشدانجام يدارشناسيپد روش به يپزشك انينفره از دانشجو 70دو گروه 

براساس  ياخالق موارد ليتحل در دانشجو يريدرگ و يواقع يموردها مطالعه روش سمت به يسنت سيتدر وهيش
پاسخ و در تاالر  ياخالق يهاسيك به يمجاز راند در دانشجو هر. ديگرد استفاده ياخالق يهاچالش ليتحل يهامدل

خود را بحث و سپس در  ياخالق يهاسيك يكالس طيها رو به رو و در محگفتگو با مشاركت و بحث با چالش
 و محور دانشجو ياستراتژ با و ييگرا ساخت كرديرو از استفاده با روش نينمود. ايم ليتحل را آن ويپورتفول
 نمود.يرا فراهم م ياخالق يهاچالش با برخورد نهي، زميميو ت يحل مسئله، مطالعه مورد يهاروش

درس  يدارا انيهدف در گروه دانشجو برمبتني يريگنمونه صورت به افتهيساختارمهيها مصاحبه نداده يورآابزارگرد
 و وهيش س،يدرت وهيو ش طيمح ،يپزشك اخالق سينها از تدرآ اتيتجرب انيت پژوهش را بسؤاالو  ياخالق پزشك
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مد  دييتأ تياعتماد و قابل تيقابل ،يريمشتمل بر اعتبار، انتقال پذ يفيدقت در مطالعات ك يارهايبود مع آن يامدهايپ
 و امن انجام شود.  رامآ طيكامل افراد و در مح تيمطالعه با رضا ديگرد يسع زين ينظر قرارگرفت و در بعد اخالق

 استفاده يزيكالر يامرحله 7 روش از يدارشناسيپد مطالعه كي قالب در دانشجو اتيتجرب ليتحل در مطالعه نيدر ا
 .ديگرد

. ديآ از كل بدست يشود تا دركيكنندگان در مطالعه انجام مشركت اناتيب از يفيصورت كه در ابتدا توصنيبد
شوندو يم نيو عبارات مهم فرموله و تدو يشوند. معانيم استخراج مهم عبارات ايها و هيانيموضوع در مرحله بعد ب

 از كيهر  يشوند و براياستخراج م ياصل يهاشوند و سپس تميم نييها تبها و تفاوتشباهت يها با بررستم ريز
  شود.يمارائه اناتيب از يمفصل فيها توصتم
ها طهيح. ديگرد طهيح 3 و طهيرحيز 8 ييشناسا به منجر يشناس داريپد كرديرو و يفيك ليتحل در مطالعه جينتا :جينتا

چون (سطح كاربرد  يشده موارد ييشناسا يهاطهيح ريز و) همتا آموزش و يچالش آموزش ،يكاربرد آموزششامل (
 تجربه و ينيع آموزشها، مدل(تناقص در عمل، چالش ابهام) و پس (رل)، آموزشدر عمل، بار  آموزشمحتوا، 

  نمود.توان ذكريم را) يواقع
و  ينيبال طيها در محچالش ينيتجربه در عمل، بر تجربه ع تيو اهم يعمل آموزشبر  تأكيدضمن  انيدانشجو :بحث
و  ينيع آموزش نهيها زمپزشكان و رل مدل قيموثر از طر آموزشداشتند.  تأكيد ميو حج ادياز ارائه مطالب ز زيپره
 ابهامات با را آنها حيصح پاسخ افتنيعدم  يهانمود و تناقص در عمل و چالشيم جاديباالتر ا يگذارتأثيررا با  يواقع

 يهاچالش با ييارويرو جهت يموثرتر رينمود. الزم است تدابيرو مبهرو ياخالق موضوعات نهيزم در يشتريب
بتوانند سالمت جامعه و حقوق  يپزشك يگرياحرفه اصول يريبكارگ با پزشكان تا شود دهيشياند نيدر بال ياخالق

  .كنندنيتضم را مارانيب
   انيتجربه دانشجو ،يمطالعه موردها، اخالق پزشك ،يسازهيشب ،يدارشناسيپد يفيمطالعه ك :يديكل كلمات

  

 پرستاري دانشجويان معنادار يادگيري بر وارونه درس كالس تأثير 

 زادهدهقان شادي

 
 آموخته ميشده با مفاه فراگرفته ديجد ميمفاه انيم ارتباط يبرقرار نديفرآ را معنادار يريادگي) 1963آزوبل (: مقدمه
معنادار كه  يريادگيكند. در يم تأكيدمعنادار  يريادگيمناسب جهت  يآموزش طيكرده و بر مح فيتعر يشده قبل

 ارتباطات يبرقرار و يقبل دانش با ديجد ميمفاه ساختن مرتبط قيطر از دانش دارد، ارتباط قيعم يريادگيمعموال با 
 ميمفاه انيوار مطالب فقط از برشده، ارتباطات ميطوط يريادگيكه در  يشود، درحاليم حاصل ميمفاه انيم

اند كه داده نشان يپرستار طهيح افتد. مطالعات مختلف انجام گرفته دريم اتفاق يسطح يريادگي و برقرارنشده
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شود. يم ماريب از مراقبت ينيبال يهامهارت و يپرستار دانش درباره تفكر يباال سطوح به منجر معنادار يريادگي
 يعلوم پزشك انيمعنادار در دانشجو يريادگي تيتقو تيفعال از جمله كالس درس وارونه قابل يريادگي يكردهايرو

 را دارند. 

 يپرستار انيمعنادار دانشجو يريادگيكالس درس وارونه بر  يآموزشروش  تأثير يمطالعه بررس نيا هدف از :هدف
  بود.

 در كه يكارشناس مقطع يپرستار يدانشجو 46 بر بعد و قبل يگروه كي يتجربمهين روش به مطالعه نيا :روش
 انجام بودند، شده انتخاب يسرشمار روش به و كردهاخذ را يحركت اختالالت ينظر واحد 96-97 يليتحص سال

افزار نرم از استفاده با را درس به مربوط يكيالكترون يمحتواها وارونه، كالس وهيش به سيگرفت. مدرس جهت تدر
Articulate Storyline هفته كيشده و  يكپ فشرده لوح بر يكيالكترون يكل محتواها. نمود هيهفت جلسه ته يبرا 

هر  يدانستند كه برايم انيدانشجو درس طرح اساس بر. قرارگرفت انيدانشجو ارياخت ها دركالس شروع از قبل
 مطالعه ديبا را مرجع كتاب از يصفحات چه آن بر عالوه و كرده مشاهده كالس از قبل ديجلسه كدام محتوا را با

. در هر جلسه كالس افتندييمحضور درس كالس در يقبل يآمادگ با جلسه هر در انيدانشجو بيترت نيابه. ندينما
به  انيكرده و پس از آن دانشجو راديجلسه مربوطه ا يريادگيدرباره اهداف  يكوتاه يدرس، ابتدا مدرس سخنران

 تينمود. فعاليم مينفره تقس 4 يال 3كوچك  يهاگروه به را انيدادند. سپس مدرس دانشجويم پاسخ زييت كوسؤاال
. قبل از هر ينيبال يوهايو سنار زييت كوسؤاالپاسخ به  سهيكوچك عبارت بود از بحث و مقا يهاگروه در رانيفراگ

در  يدانش نظر يريرا با هدف بكارگ ينيبال يوهايمربوط به هر جلسه، سنار ميجلسه مدرس با توجه به مفاه
پاسخ به  يموظف بودند بعد از تفكر و تبادل نظر در گروه برا انينمود؛ و دانشجويم يطراح ،ينيبال يهاتيموقع
 بپردازند.  انيدانشجو ريبه بحث با استاد و سا ،ينيبال يويت سنارسؤاال

هل، أچون سن، جنس، ت كيپژوهش، شامل دو بخش بود. بخش اول شامل اطالعات دموگراف نيابزار بكار رفته در ا
اصالح  يمطالعه دو عامل نديترم بود. بخش دوم پرسشنامه فرآ انيدر پا يارتوپداشتغال، معدل ترم قبل و نمره درس 

 اي يسطح كرديرو و معنادار يريادگي اي قيعم كرديرو يكل اسيرمقيعبارت و دو ز 20شامل  )R-SPQ-2F(شده 
 وار است.يطوط يريادگي

 جي) نتا1. (جدول شداستفاده يزوج ياز آزمون ت رانيمعنادار فراگ يريادگيكالس وارونه بر  تأثير يبررس يبرا :جينتا
 كرديرو معنادار شيافزا باعث رايشود، زيم معنادار يريادگي يها نشان دادند كه كالس وارونه باعث ارتقاهداد ليتحل
) شد. اگرچه P =001/0( قي) و راهكار عمP>0001( قيعم زشيآن شامل انگ يهااسيمق ري) و زP >0001( قيعم

 نيا يول افتي شيافزا يسطح راهكار و يسطح زشيانگ يهااسيرمقيز و يسطح يريادگي كرديرو طهينمرات ح
 بيضر از يسطح يريادگي و) ي(عمق معنادار يريادگي انيارتباط م يبررس يبرا .نبود معنادار يآمار نظر از تفاوت
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) از r ،015/0= P=-34/0) و بعد (r ،047/0= P=-29/0ها نشان داد كه قبل (ليتحل جينتا. شداستفاده رسونيپ يهمبستگ
 .وجوددارد مذكور ريمتغ دو انيم يمعنادار و فيكالس وارونه ارتباط معكوس ضع ياجرا

توان يشود. ميم تيتقو يپرستار انيدانشجو معنادار يريادگي وارونه، كالس ياجرا با كه دادنشان مطالعه نيا: بحث
  .نمود ييشناسا را معنادار و قيعم يريادگيبر موثر يآموزشمختلف  يهاروش ران،يفراگ مطالعه يكردهايرو يابيبا ارز

  پرستاري آموزش معنادار، يادگيري معكوس، كالس :كليدي كلمات
  

  شريك همتاي شيوه به ناباروري و زنان هايبيماري درس تدريس از مامايي دانشجويان تجارب 

  پناهيزدان بهروز صفري، ميترا

  
كه به صورت توسعه دانش و مهارت از طريق  است يريادگيفعال  يهاروش از يكيتوسط همتايان  سيتدر :مقدمه

 يعال آموزش در يطوالن سابقه يدارا همتا توسط سيتدر شود.ميتعامل فعال و حمايت بين افراد هم سطح تعريف
 نزديك در نوع همتايان .استشده نام برده شريك نزديك و همتايان دونوع همتايان است و از آن به يدانشگاه و

 انيدانشجو با برابر يليتحص سطح يرداكهمتايان شري كهيحال باالتر در يليتحص سطح در دانشجويان مدرس
كه ارتباط  يدروس نظر آموزشدر  ژهيوبه ييماما انيدانشجو آموزشدر  روش نيستفاده از اا دارندقرار رندهيفراگ

 شتريب كارآيي جاديا منظور به و زنان سالمت ارتقا در ماماها نقش به توجه با. است سابقه كم دارد، نيبا بال يتنگاتنگ
 نيا سيآنان، تدر يشغل تيصالح شيافزا جهينتدر و انيدانشجو ينيبال عملكرد بهبود جهت ينظر دروس آموزش

    . شدانجامهمتا  آموزش وهيدرس به ش
 وهيبه ش يزنان و نابارور يهايماريب درس سياز تدر ييماما انيدانشجو تجارب نييتع هدف با مطالعه نيا :هدف
  شدانجام كيشر يهمتا

 ترم انياست. نمونه پژوهش را دانشجو يمقطع مطالعه نوع و ييماما يكارشناس انيجامعه پژوهش دانشجو :روش
 وهيرا با ش يزنان و نابارور يهايماريب يواحد 3درس  97تا  95 يهادادند كه در ساليم ليتشك ييماما پنجم
 يهاوهيش از استفاده با يدرس موضوعات سينفر بود كه در تدر 61گذرانده بودند. تعداد نمونه شامل  كيشر يهمتا

نقش،  يفايپرسش و پاسخ، ا ،ينيموارد بال يمعرف نت،يپاورپو يدهايبا استفاده از اسال يمتنوع شامل سخنران آموزش
 سيتدر جلسات هيكل خود مشاركت داشتند. يهايبه همكالس يآموزش يها و موالژهاپيكل دئوها،ياستفاده از و

 17ساخته شامل پژوهشگر پرسشنامه با انيدانشجو تجارب. بود شده اداره استاد فعال وحضور نظارت با انيدانشجو
 يفرد يهايژگيرشد و )،هيگو(سهيزشيانگ)، هيگو(سه يريادگيقيتعم)، هيگو(سه سيتدرمهارت: طهيح 5در  هيگو
 اسياساس مقها برهيگو ازيامت قرارگرفت. يمورد بررس )هيگوها (سهينگران ) وهيگوو تعامل (دو ارتباط و) هيگو(سه
 قيطر از پرسشنامه ييايو پا ييروا .شد ميپنج) تنظ ازي(امت اديز يليتا خ )كي ازي(امت كم يليخ از كرتيل يانهيگز پنج
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 شيرايو س.اسا.ياس.پ يافزار آمارها با استفاده از نرمداده ليو تحل هيتجز آمد. بدست مجدد آزمون و يمحتو ييروا
درصد و كمتر  60(برابر يمنف و) ازيامت كل درصد 60 از شيتجارب مثبت (ب يو فراوان ازاتيامت نيانگيم محاسبه با 25

  شدانجام اني) دانشجوازيكل امت
 يزشي، انگ2/3±1/9 يريادگي قي، تعم1/8�11/8 سيمهارت تدر طهيدرح انيتجارب دانشجو ازاتيامت نيانگيم :نتايج
تجربه  درصد) ±28/2ها (ينگران طهيو در ح ±12/5و تعامل  ، ارتباط1/4±12/5 يفرد يهايژگي، رشد و10/6±1/7

نفر  2ها يو نگران يدرصد) تجربه منف 3/3نفر ( 58ها را تجربه كرده بودند و ينگران درصد) 96/7( مثبت داشتند.
 2درصد) تجربه مثبت و  3/3نفر ( 54ارتباط و تعامل  ،يمنف درصد) تجربه 72/1نفر ( 7درصد) تجربه مثبت و  11/5(

درصد) تجربه  72/1نفر ( 7مثبت و  درصد) تجربه11/5نفر ( 58 يفرد يهايژگيرشد و ،يدرصد) تجربه منف 96/7نفر (
 14/8نفر ( 44 يريادگي قيتعم ،يدرصد) تجربه منف 72/1نفر ( 17درصد) تجربه مثبت و  27/9نفر ( 54 يزشيانگ ،يمنف

 نفر 52سيمهارت تدر طهي) بود. در ح58/2نفر ( 9درصد) تجربه مثبت و 

تجربه مثبت  انيدانشجو شتريبود و ببرخوردار ييباال نيانگيم ها ازطهيح همه در انيدانشجو تجارب ازاتيامت :بحث
 نياست. استفاده از ابوده همراه ييماما انيدانشجو طرف از ياديهمتا با استقبال ز آموزشروش  نياداشتند. بنابر

به موضوعات  انيدانشجو شتريب يمندعالقه و يريادگيفعال  يهاروش جيدانشجو محور جهت ترو يآموزش وهيش
 و ينيبال دروس در روش نياز كاربرد ا ييهاپژوهش انجام نينچهم و ييماما انيدانشجو يدروس اختصاص

 شود.يم شنهاديها پيكارآموز

  ييماما انيدانشجو ، روش همتا،آموزش :كليدي كلمات
  

 دانشجويان به كارآفريني آموزش براي كارآفريني يادگيري و ياددهي هايشيوه بررسي 

  نوري عابد اديب، مهين

  
 وجـود برعالوه. ديآيم حساببه جـذاب موضـوعي ان،يدانشجو بـه ينيكارآفر ياددهيو  آموزش :مقدمه

 نهيدرزم متخصص و آگاه دياسات وجود كارآفريني، آموزش بنـايريز عنوانبه ينيكارآفر استعداد با دانـشجويان
كمك  هادانشگاه در نوپـا كارآفرينـان پـرورش به هستند، بلد را ينيكارآفر يريادگي و ياددهي يهاوهيش كه ينيكارآفر

چون تفكر خالق، كشف  ييهاباشند كه مهارت ياگونه به يستيبا ينيكارآفر آموزش يهابرنامه. نمود خواهد يانيشا
 نانيكارآفر در را...  و دهيا از حفاظت و پرورش د،يجد محصول توسعه ،ينوآور، مهارت مذاكره، رهبر يهايتكنولوژ
 يريادگي منابع اساس بر ،ينيكارآفر نديفرآ در يريادگي نوع نيموثرتر و نيكه بهتر اين به توجه با. دهند پرورش
ها و منابع يادگيري روش به توجه بالقوه، نانيكارآفر پرورش يراستا در ن،يبنابرا رد،يگيم صورت نانهيكارآفر
  .ابدييم ضرورت نانهيكارآفر
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 انيدانشجو به ينيكارآفر آموزش يبرا كارآفريني يريادگي و ياددهي يهاوهيش نييتع مطالعه، نيهدف از ا :هدف
 باشد. يم

باشد. در يم گلستان استان شرق يهادانشگاه انيدانشجو و دياسات يآمار جامعه و يمقطع يفيلعه توصمطا: روش
 يريادگي و ياددهي يهاوهيش پرسشنامه به كه داشتند شركت دياسات از نفر 12 و انيدانشجو از نفر 65 با مطالعه نيا

 ياستنباط و يفيتوص يهاشد و با آماره SPSS16افزار آمده وارد نرمبدست يهاداده. دادند پاسخ شده، ايپا و روا
  .شدند ليتحل و هيتجز

  ان،يو دانشجو دياسات نظر از ينيكارآفر يريادگي و ياددهي يهاروش نيموثرتر ان،يدانشجو و دي: از نظر اساتجينتا
 يباشد. تفاوت آماريم 20/08)±3/9( نقش يفايا روش آن نيرتاثركم و 28/65)±9/81( تجربه با افراد از يريادگي

     .نداشت وجود انيدانشجو و دياسات نيب يريادگي و ياددهيموثر  يهااز نظر روش يداريمعن
  ينيكارآفر يريادگي و ياددهي يها روش يفيتوص يها افتهي

 
 استانداردانحراف  ميانگين شاخص آماري 

  4/23  26/8 يادگيري عملي انفرادي

  9/81  28/65 تجربه افرادبا از يريادگي

  4/52  22/37 گروهي يريادگي

  5/69  23/14 يكيالكترون آموزش

  3/9  20/08 نقش يفايا

  4/37  27/56 يواقع محيط در يريادگي

  

هاي هاي تعاملي و تبـادل تجربهاستفاده از روشهاي مناسب ياددهي همچون شيوه ديبا دياسات ياددهيدر مقوله  :بحث
 بر مبتني ديبا ياددهي نيهمچن. نديكسب و كار، استفاده نما يندازكارآفرينان و انتقال آن به دانشجويان مستعد به راه

 يريادگيباشد. جهت  يرورپدهيا و تيخالق جاديگروهي براي امثل كار يهـايشـيوه از اسـتفاده و تجربيات ارائه
بـر عمـل كارآفرينانـه و شركت فعـاالنه دانشجويان در فرايند يادگيري هـاي مبتنـيروش از اسـتفاده ،ينيكارآفر يايپو

  نمود خواهد يانيشا كمك يريادگي به نانيارتباط سازنده با كارآفر يگروهي و برقرار. انجام كارباشدمي يضـرور

  انيدانشجو ،ينيكارآفر آموزش كارآفريني، يريادگي و ياددهي يهاوهيش :يديكل كلمات
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 دارويي تداخالت و نويسي نسخه يآموزش برنامه اجراي خصوص در دستيار و استاجر اينترن، دانشجويان ديدگاه تبيين 

 كلر انگيزشي طرح و ADDIE يآموزش طراحي مدل براساس

  ززوليذبيحي عاطفه باقري، بابك اسالمي، گوهر
  

 و وريبهره موجب آن قواعد تيرعا كه باشديم دارو از استفاده مراحل نيترمهم از يكي يسينونسخه: مقدمه
از مطالعات  ياريمسئله در بس ني. اشدخواهد آن از ناشي خطرات و دارويي خطاهـاي كاهش درمان، شتريب ياثربخش

 قينشان داد كه فقدان دانش درباره تزر 2016و همكاران در سال  Jainهمواره مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه 
دانشگاه به  انيدانشجو يداروشناس يسنت آموزش ،يتياهم ني. با وجود چنباشديم انياشتباه دانشجو ياصل ليدارو، دل

 افتيكه در يقلب مارانيمسئله جهت ب نيبر دروس تئوري دارد. ا شترييتمركز ب ،يبر اصول عمل شتريب تأكيدجاي 
: لياز قب يموضوعات ليبه دل مارانيدسته از ب نيدارد. در ا ياژهيبه نگاه و ازياست، ن ياتيآنان ح يبه موقع دارو برا

تداخالت و  تيباال، اهم نيدر سن يانهيو مشكالت زم مارانيب ياز سه دارو)، سن باال شيب افتي(در يفارمس يپل
و ارائه  يآموزش يبراساس اصول طراح يزيربرنامه رسدي. به نظر مكنديرا دو چندان م مارانيب نيدر ا يسينونسخه

 اريكارآموز و كارورز و دست انيكه دانشجو ينيو بخش بال شنيخصوص براساس نوع روت نيدر ا يكاف يهاآموزش
مهارت و اصالح نواقص  يتحت نظارت اتند را دارند، منجر به ارتقا يسينومهارت نسخه يعمل نيدر آن فرصت تمر

 يسينونسخه آموزش ديمشخص گرد نيصورت گرفته توسط محقق يهايبررس يبازخورد خواهد شد. ط افتيدر يط
 گزارش نشده است. يمنبع چيدر ه يآموزش يطراح اصول براساس مربوطه شنيروت با همزمان ييداور تداخالت و

 يدرخصوص اجرا اريدست و استاجر نترن،يا انيدانشجو اتينظرات وتجرب يمطالعه بررس نيا لذا هدف از: هدف
 بوده كلر يزشيانگوطرح ADDIEيآموزش يبراساس مدل طراح ييتداخالت دارو و يسينونسخه يآموزشبرنامه 
 .است

 نترن،يا انيزهرا (س) جهت دانشجو فاطمه مارستانيدر ب ADDIEمدل  مراحل به تيعنا با مطالعه نيا .ش:رو
 يخطاها زيآنال ،علميهيأت يو اعضا رانياز مصاحبه با فراگ يازسنجيهر ماه اجرا شد. در گام ن ارانياستاجر و دست

 نيبد دياجرا گرد يبي. گام دوم و سوم به صورت تركديمركز، استفاده گرد يآموزششده به معاونت گزارش يشغل
و براساس آن  ديگردنيطرح درس مربوطه تدو ،يآموزشهدف برنامه  نيياهداف و تع يبندتيصورت كه ضمن اولو

پرسش و پاسخ و  ،يبحث گروه س،يو روش تدر Face to Face آموزشبه صورت  آموزشروش انتقال برنامه 
معاونت  يآموزشچهارشنبه و مكان كالس  ي، روزهاآموزش يشنهاديو زمان پ ديگرد نييشده تع يزيربرنامه يسخنران
 يافزارهانرم رينظ يامكانات سيو با توجه به روش تدر ديگرد نييحضرت فاطمه زهرا (س) تع مارستانيب يآموزش
 نيح و ديگردشد. در گام چهارم برنامه اجرانظر گرفتهتاپ و ...درپروژكتور، لپ دئويو ،ييتداخالت دارو يآموزش
 . شداستفاده كنندگانمشاركت نظر برمبتني يابيارزش از برنامه، يابيارزش يبرا. شد استفاه كلر يزشيانگ اصول از اجر
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 اريبس"، "يعال" رينظ يداد كه اغلب آنها با بكار بردن كلماتكنندگان در مطالعه نشاننظرات مشاركت يبررس: جينتا
ساب تم  6 در رانيفراگ اتيتجرب لذا. اندداشته اعالم مذكور برنامه ياجرا از را خود تيرضا "يكاربرد" و "خوب
 يبودن محتوا، ارتقا مناسب ،ياددهي يهابودن روشمناسب از،يبودن، متناسب با نيها، كاربردبودن كالس دي(مف

 دانش يارتقا و اجرا و يطراح بودن مناسب برنامه، يكل تيمطلوب تم 3 و) يسينودانش و مهارت نگارش در نسخه
 .شد دادهقرار يسينونسخه مهارت و

 
  

 ضرورت و استبوده برنامه در ريدرگ دياسات و انيدانشجو دگاهيد از روش نياز موثر بودن ا يمطالعه حاك نتايج: بحث
  Nesarمطالعه. شد خواهد يسينونسخه مهارت يارتقا به منجر شنيروت نوع به توجه با ييهابرنامه نيچن يبرگزار

 يعروق يقلب يداروها يحاو يهادر نسخه يزيتجو ياز خطاها يينشان داد كه درصد باال 2015و همكاران در سال 
 يهاالزم جهت بهبود مهارت يهاآموزشبه پزشكان  دياست با نيا حلراهوجود دارد و تنها  ييمراكز سرپا

 2013پژوهش صالح در سال  جي. نوشاد و نتاشودارائه يجهان بهداشت سازمان يهانيداليبا توجه به گا يسينونسخه
 شنهادياست. لذا پ دهياز مشكالت در گروه مداخله گرد ياريبه كاهش بسمنجر يسينونسخه آموزشداد كه نشان
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 يهاگروه ريسا در يآموزش يطراح اصول براساس مربوطه شنيروت با همزمان ييداور تداخالت آموزش شوديم
 .شود اجرا زين نيبال

  كلر انگيزشي طرح ،ADDIE مدل نويسي، نسخه: كليدي كلمات
  

  فسا پزشكي علوم دانشگاه در بلوم يادگيري هايحيطه مبناي بر يآموزش هايگروه هايدرس طرح ارزيابي

  كريمي شهناز پوش،احرام الهام

  

موفق  يزمان يدرس در هر كشور است و هر برنامه آموزش ياز اركان اصل يكي يآموزش تيفيتوجه به ك: مقدمه
ها شود. در آن قيعم يريادگيقراردهد و منجر به  تأثيرتحتآموختگان را در تمام سطوح خواهدبود كه بتواند دانش

 زانيدهنده مبوده و نشان يعناصر نظام دانشگاه نيتراز مهم يكي عنوانبه زين يدرس يهابرنامه يابيعالوه بر آن، ارز
  خود است. يآموزشهر دانشگاه به اهداف  يابيدست
 موجود ياختصاص اهداف يمحتوا يابيارز به كه بوده يليتحل يفيتوص نوع از حاضر پژوهش راستا نيدر هم :هدف

  پردازد.يبلوم م يبندفسا بر اساس طبقه يدانشگاه علوم پزشك يآموزش يهاشده در گروه هيته يهادرس طرح در
 اخذ و مربوطه نيمسئول موافقت كسب از پس ابتدا. ديگرد انجام 1397 سال در يليتحل يفياين مطالعه توص :روش

 توسط هشدتدوين درسطرح 123 شامل يپزشك علوم دانشگاه تيسا در موجود يهادرس طرح هيكل الزم، يمجوزها
 ،يشناسانگل ،يپرستار بهداشت، يهاگروه يهادرس طرح مطالعه نيا در. ديگرد يآورجمع يآموزش يهاگروه

 و يپزشك يهاتيفور ،يهوشيب عمل،اتاق ،يآناتوم ،ياجتماع يپزشك ،ينانوتكنولوژ ،يشناسكروبيم ،يوتكنولوژيب
 در. شدند مطالعه وارد نينو يهايفناور و علوم و يپرستار بهداشت، ،يپزشك يهادانشكده در ينيبال يهاگروه
 يهاطهيح يبندطبقه از استفاده با سپس. شدند حذف مطالعه از و ييشناسا موجود يررفتاريغ اهداف دوم مرحله

  .گرفتصورت ليتحل هيتجز بلوم يريادگي
 يهاگروه توسط شده هيته يهادرس طرح ها،دانشكده همه نيب از كه بودند گرفتهقرار يمهارت طهيدر ح: جينتا

 در هادانشكده ريه در ساشدتدوين اهداف عمده بخش و داشتند قرار طهيح سه هر در يپزشك دانشكده يآموزش
 طهي% در ح 03/6.بود درك و يدانش سطوح به مربوط يآموزش اهداف از يمين از شتريب نيهمچن. بودند يشناخت طهيح

 يريادگي هدف 4559 بودند، يررفتاريصورت غبه ي% از اهداف اختصاص 1/92 ،يشناخت طهي% در ح 86/1و  ينگرش
مورد  يريادگيهدف  5034در مجموع  43/9 ياهداف رفتار نياز ب دادها نشانافتهي. قرارگرفت ليتحل هيتجز مورد
  گرفت. قرار يبررس
اند. اهداف بوده يشناخت طهيه در حشدتدويناز آن هستند كه بخش عمده اهداف  يمطالعه حاك يهاافتهي :بحث
 يهااكثر رشته كولوميكور يرا به خود اختصاص داده بودند. بر مبنا زانيم نيكمتر زين ينگرش طهيه در حشدتدوين
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توجه به سطوح  ازمندين يدرمان يشده جهت ارائه خدمات بهداشت فيتعر يهايستگيو شا هايتوانمند يعلوم پزشك
در  يمانع توانديها مدر طرح درس يآموزشدسته از اهداف  نيگرفته شدن ا دهياست. لذا ناد يو مهارت يعاطف

طرح  يبازنگر نيمرتبط با سالمت باشد. بنابرا يهاآموختگان حرفهمورد انتظار در دانش يهايستگيپرورش شا
 تهيمرتبط توسط كم يآموزش يهادوره يبرگزار و مناسب بازخورد ارائه ،يآموزشمختلف  يهاگروه يهادرس
    گردد.يم شنهاديپ دانشگاه يپزشك آموزش توسعه و مطالعات مركز يدرس يزيربرنامه
  يريادگي بلوم، يبندطبقه درس، طرح ،يابيارز :كليدي كلمات

  

 و كشور يهادانشگاه علميهيأت ديدگاه از قديم درسي برنامه با دندانپزشكي دروس جديد برنامه ايمقايسه ارزيابي
 آموختگاندانش

 خراساني، منصور محمدپور، مهديس دژ،تيتي زينب آزاده ملكي، سارا اصالني، فرزين آزموده، فائزه سفيدي، فاطمه

  نوري فهيمه
  

 زماني فواصل در كه باشدمي گوناگون هايزمينه در متعدد و گسترده تحقيقات با است علمي دندانپزشكي: مقدمه
 دندانپزشكي آموزش برنامه در مشكالتي و كمبود زمينه، اين در چنانچه. استگشته تكامل و رشد تغييرات دچار كوتاه
 شغلي توانمندي و كارآيي دندانپزشكي، رشته اهداف تحقق در اساسي مشكالت تواندمي باشد، داشتهوجود
  .نمايد ايجاد التحصيالنفارغ
 دندانپزشكان دگاهيد از ميقد يدرس يبرنامه با كودكان يدندانپزشك دروس ديجد يبرنامه ياسهيمقا يابيارز :هدف
  1393 تا 1388 يسالها يط ليالتحصفارغ يعموم
 350 حدود و عمومي دندانپزشكان بين در پرسشنامه 1300 تعداد است، مقطعي -توصيفي نوع از مطالعه اين: روش

 1100تعداد اين از كه. گرديد توزيع كشور دندانپزشكي هايدانشكده يآموزش هايگروه اساتيد بين در نيز پرسشنامه
 ارتودنسي، هايگروه كوريكولوم به توجه با ايگزينهچهار سؤال 40 الي 25 شامل پرسشنامه. كردندمشاركت نفر

 دهان راديولوژي و پاتولوژيِ دنداني، پروتزهاي كودكان، ترميمي، صورت، و فك راديولوژي صورت، و فك جراحي
 شده، اضافه موارد شده، حذف موارد( بخشچهره در 1387 سال مصوب هايسرفصل كه اساس بر صورت و فك و

. باشدمي قبول قابل كه آمد بدست كرونباخ آلفاي آزمون با پرسشنامه پايايي). گرديد طراحي تغيير بدون و شده جابجا
 افزارنرم از استفاده با واريانس آناليز و فريدمن رتبه آزمون اي،نمونه تك T آزمون از هاداده تحليل و تجزيه جهت
 عمومي دندانپزشكي آموختگاندانش ديدگاه بررسي پژوهش، اين در) P< 01/0. (شدانجام 20 نسخه SPSS آماري

 ارزيابي مثبت رشته تفكيكبه قديم دروس با مقايسه در جديد دروس برنامه به هادانشكده علميهيأتاعضاء و
 جديد كوريكولوم در ضعف و قوت نقاط ها،اولويت عمومي دندانپزشكان ديدگاه از داد نشان نتايج )P< 01/0(شد
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 به آموختگاندانش و اساتيد نظرات نتايج شد، استخراج اساتيد و موختگانآدانش ديدگاه از گروه هر قديم به نسبت
 استخراج تخصصي گروههر مشترك ضعف نقاط و مشترك قوت نقاط و قرارگرفت مقايسه مورد گروه هر در تفكيك
  .گرديد
 اعضاء و عمومي دندانپزشكان نظر از پزشكيدندان درس كوريكولوم تغييرات آمده، بدست نتايج به توجه با :بحث
 داريمعني تفاوت صورت و فك و دهان راديولوژي پاتولوژي، كودكان، مانند هاگروه برخي در هادانشگاه علميهيأت

 ديدگاه از اما داشته مثبتي نقاط چهاگر دندانپزشكي درسي برنامه تغييرات كه رسدمي نظربه. داشت قبلي كوريكولوم با
 بيشتر اصالحات موجب تواندمي تحقيق اين نتايج از استفاده لذا. باشدنمي اشكال بدون عمومي دندانپزشكان و اساتيد
  گردد دندانپزشكي رشته براي دندانپزشكي درسي برنامه ضعف نقاط

   علميهيأتاعضاء عمومي، دندانپزشكان ارزيابي، عمومي، دندانپزشكي ريكولوم،كو :كليدي كلمات
  

  هندوستان و ايران در پرستاري ارشد كارشناسي مقطع يآموزش كوريكولوم مقايسه و نقد 

  منگلي معصومه
  

 مطرح را پرستاران يسو از روزآمد و يتخصص خدمات ارائه ضرورت سالمت، نظام دهيچيپ و عيتحوالت سر :مقدمه
 ياندازراه يپرستار يهانقش هيكل در متبحر و متعهد يروهاين تيترب هدف با يپرستار ارشد يكارشناس دوره. دينمايم

در  يكاف ييدهند و از توانامختلف ارائه يهاعرصه در را مراقبت بتوانند ديبا دوره نيا النيالتحصاست. فارغ شده
مناسب  يآموزش كولوميكور قيطر از دوره نيا اهداف به يابيباشند. دست برخوردار تيريو مد آموزشپژوهش، 

  .كندييشناسا را رييتغ ازمنديتواند مشكالت و موارد نيم كولوميكور نقد. است ريپذامكان
  .است بوده هندوستان و رانيا در يپرستار ارشد يآموزش كولوميكور سهيمقا و نقد مطالعه نيهدف از ا: هدف
 يارهايمع از استفاده با و هند و رانيا يپرستار ارشد دوره يدرس برنامه نيدتريجد يبررس با مطالعه نيا :روش

است.در  هشدانجام يبرد يالگو اساس بر حاضر يقياست. مطالعه تطب گرفته صورت يآموزش برنامه يابيارز استاندارد
 يكارشناس اتيضرور اساسبر برنامه ر،يتفس درمرحله. شدهيته يدرس برنامه مورد در يكامل اطالعات ف،يمرحله توص

ها شباهت ،يهمجوار مرحله در. قرارگرفت استدالل و تفكر مورد كايآمر يپرستار انجمن دگاهيد از يپرستار ارشد
 ابعاد مراحل نيا يشدند. در تمام گذاشته سهيمقا به آخر در و ديگرددو كشور مشخص يبرنامه درس يهاو تفاوت

محتويات دوره، روش ي، آموزشآموختگان، استراتژي انداز، اهداف، نقش دانششمچ(فلسفه، رسالت،  يآموزش برنامه
   .گرفتند قرار سهيمقا و يبررس مورد) تيفعال ادامه و شروع طيبندي و شراارزشيابي، برنامه زمان

 دانشجو و ،آموزش ط،يمح سالمت، انسان، برجامعه، حاكم ديها و عقاارزش به هند و رانيدر فلسفه برنامه ا :نتايج
 يآموزشدارد. رسالت  مطابقت يعال آموزش و جامعه يازهايو با نشده اما فلسفه برنامه هند قابل درك بوده  توجه
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شده  نظرگرفته در نيمخاطب و صاحبنظران دگاهيد و است جامعه يازهايها و نهر دو كشور مرتبط با فلسفه و ارزش
ملموس و قابل  ران،يانداز برنامه اانداز برنامه هند مبهم بوده اما چشمتر است. چشماما رسالت برنامه هند واضح

(مراقبت،  يپرستار يهاداشته اما برنامه هند برهمه نقش تأكيدبر مراقبت  رانيهدف برنامه ا است. يابيارز
 ،يمراقبت يهاآموختگان در نقشدانش يشغل گاهيجا ران،يا كولوميدارد. در كور تأكيدو پژوهش)  آموزشت،يريمد

 دهيها نادنقش از ياريبس عمل در اما شده، فيتوص يتيريمد ،يريشگيپ ،يصيتشخ ،يامشاوره ،يپژوهش ،يآموزش
 يبرا ياختصاص بوك الگ صورتبه انيمورد انتظار از دانشجو يهاهند، مهارت يآموزشاست. در برنامه  شدهگرفته
 هند برنامه در و) يكل صورت(به رانيا برنامه در ياستاندارد سيتدر يهااست. روش شدهمشخص درس هر
 يبرا ياست. در هر دو كشور داشتن مدرك كارشناس شده مشخص) يهر واحد درس يبرا ياختصاصصورت (به

ها شيگرا يتمام يهاو در هندوستان براشيگرا يبرخ يبرا رانيا در ينياست اما سابقه بال يورود به مقطع ارشد الزام
است. مقطع  شده مشخص قيدق اتيباجزئ هند در اما يكل صورت به رانيرشته در ا ياندازراه طياست. شرا يالزام

 7 يدارا يجراح و يداخل شياست و گرا شيگرا 5رشته و  كيرشته و در هند،  10 يدارا ران،يدر ا يارشد پرستار
است.  يها الزامشيهمه گرا يبرا آموزشها و يتئور ت،يرياست و دروس مد راني. برابر ااست يتخصص شيگرا ريز

 هند يآموزش برنامه در يكارآموز ساعات. است متفاوت يدرس يواحدها تعداد اما مشابه كشور دو ليدوره تحص 2,5
  است نشدهداده حيشده اما در هند توضمشخص رانيا در يآموزش برنامه يبازنگر نحوه و يابيارزش اتيجزئ
 ها،ارزش و اعتقادات به توجه ،يريادگي و ريفراگ بر تمركز بودن،محور بستر ،ينگركل بودن، محور امديپ :بحث

بر مراقبت از  تأكيدو  انيمددجو يازهايتوجه به ن ت،ينيوضوح و ع ،ياحرفه ياستانداردها و رسالت با يهمخوان
 آموزشپژوهش،  ن،يعالوه بر توجه به بال ديبا يارشد پرستار كولوميهستند.كور يپرستار كولومياصول كور نيمهمتر
 عمل، و يتئور ونديپ شواهد، برمبتني مراقبت ،ياحرفه عملكرد ،ياخالق يريگميتصم يهامهارت ت،يريو مد

 نيا يهاافتهي. دينما جاديا رانيفراگ در را دانش گسترش و ديتول و ،يارشتهنيب مشاركت سالمت، يگذاراستيس
 هر در يمطلوب نسبتاً سطح در يپرستار ارشد يكارشناس يآموزش كولوميكور نيتدو يداد استانداردهانشان مطالعه

 ،ييگراتخصص به يناكاف توجه ات،يتوجه به جزئو عدم ييگوياست. كل شدهتيرعا هند و رانيا كشور دو
 بيمعا از ،يضرور دروس يبعض حذف و ،يريسوگ امكان و تينيع عدم ،يپرستار يهانقش يگرفتن برخدهيناد

 راتييتغ ر،ياخ يهاسال در رانيا يپرستار ارشد يكارشناس كولوميكور يبازنگر. است رانيا يآموزش برنامه مشهود
  .نمودليتسه را برنامه نيا اهداف به يابيدست ات،يجزئ يبرخ در شتريدقت بتوان بايم و جادكردهيا يمطلوب

 يپرستار ارشديكارشناس هند، ران،يا ،يآموزش كولوميكور: يديكل كلمات
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 كارآفريني آموزش بر تأكيد با بهداشتي علوم هايرشته درسي برنامه دروني كيفيت ارزيابي

  رئيسون محمدرضا ملكي، حسن عابد، فرشيد محمدي، يحيي
  

 بوده يعال آموزش نظام اهداف از يكي همواره اشتغال، يبرا يپزشك علوم انيدانشجو تيو ترب يسازآماده :مقدمه
 مراكز و هادانشگاه ريچشمگ شود.گسترشيم محسوب زين هدف، نيمهمتر گفت بتوان ديشا يعصركنون كه در است

 به رياخ يهادهه در را يعال آموزش آموختگان، مؤسساتدانش ميعظ حجم يعني آن برونداد نيهمچن و يعال آموزش

 شيافزا با گذشته، دهه چند است. در كرده متمركز يعال آموزش در تيفيمختلف ك ابعاد سنجش و يرزا مفهوم سمت
 يبرخ راستا، نيا است. در افتهي يفزون يآموزش نظام از مدهآبعمل انتقادات ،هادانشگاه آموختگاندانش  يكاريب نرخ
دهند ونديپ كار يايدن و جامعه اتيمقتض با را يدرس يهابرنامه ،يريتداب اتخاذ با انددهيمتخصصان كوش و مسئوالن از
 يروين به كشور يمختلف اقتصاد يهابخش يتقاضابه دانش آموختگان، يكاريب از ممانعت ضمن قيطر نيا از تا

  دهند. پاسخ متخصص و ماهر يانسان
 ينيفررآكا آموزشبر  تأكيدبا  يعلوم بهداشت يهارشته يدرس برنامه يدرون تيفيك يابيهدف مطالعه حاضر ارز: هدف

  بود.
 سال در بهداشت دانشكده انيدانشجو مطالعه مورد جامعه. است يليتحل -يفيتوص مطالعه كي مطالعه، نيا: روش
 يريگروش نمونه به كه شد برآورد نفر 180 مورگان و يكرجس جدول اساس بر نمونه حجم. بودند 98-97 يليتحص
 به آن ييروا كه شداستفاده يسؤال 28 ساختهمحقق پرسشنامه از ها،داده يآورجمع يبرا. شدند انتخاب دسترس در
 يآمد. برا بدستدرصد 82 كرونباخ يآلفا وهيش از استفاده با آن ييايپا و ديرس يپزشك آموزش صاحبنظران دييتأ

  .شداستفاده ياتك نمونهي) و آزمون ت16 شيراي(و  SPSSافزاراز نرم هاداده ليتحل
) %7/56نفر زن ( 102) و %3/43كنندگان مرد (از شركت نفر 78 شده،ليپرسشنامه تكم 180از مجموع  هاافتهي :جينتا

  سال بود.  19/41 مطالعه نيا در كنندگانشركت يسنّ نيانگيبودند. م
آمده در چهار اهداف، ستبد يتجرب نيانگيم نيشده بنشان داد كه اختالف مشاهده 1شماره  جدول در شدهارائه نتايج

 داريمعن» 3عدد « دانشجويان، با نقطه برش از ديدگاه يبهداشت يهارشته دروس يابيارزش و سيتدر يمحتوا، راهبردها
 آموزشبر  تأكيدبا  يبهداشت يهارشته يدرس برنامه عناصر كه گفت توانيم رونير از آن قرار داشت. از اتنيبود و پائ

 ).  >P / 05نامطلوب است ( تياز وضع ينيفرآكار
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  ينيفركارآ آموزش بر مبتني يدرس برنامه يدرون تيفيك يابيارز يهامالك نمره تي: وضع1جدول 
 

علوم  يهارشته دروس يدرس برنامه يدرون تيفيك ،نايودانشج گاهديد از كه داد نشان پژوهش از حاصل جيتان :بحث
 جينتا با افتهي نيا. ستين برخوردار يمطلوب تيوضع از لريتا مدل گانه چهار عناصر اساس بر يكلبطور يبهداشت
 يمطلوب تيدر دوره متوسطه از وضع ينيآفربر كار تأكيدبا  يهمكاران كه نشان دادند برنامه درس و توربن مطالعه

 در كه يتياهم به توجه با محتوا، يدرس برنامه عناصر تيفيك باالبردن جهت در. دارد يهمخوان ستين برخوردار
 اهداف بتواند تا باشد ييارهايمع و هامالك برمبتني محتوا انتخاب كه است يضرور دارد، يدرس يهابرنامه اتيتصم
 جينتا به توجه با. دينماو جامعه را برطرف انيدانشجو يازهاين نيدهد و همچنرا پوشش ينيفركارآ آموزش ياصل

 با يبهداشت يهارشته انيدانشجو مصوب درسي برنامه در شدهارائه يمحتوا و اهداف شوديم شنهاديپ آمده بدست
 يهاروش از دياسات نييرد. همچنگ قرار بازبيني و دنظريتجد مورد ربط،يذ مسؤوالن و زانيربرنامه اساتيد، همكاري

 براي دروني انگيزه ان،يدانشجو نتيجه در و گردد جاديا دانش يداريپا و معنادار ادگيريي تا كنند استفاده سيتدر نينو
 نينو يهااز روش ان،يدانشجو يريادگي زانيم سنجش يبرا تينهادر و آورند بدست ينيفركارآ مباحث ادگيريي

  كنند. استفاده يدرس يمحتوا با متناسب يابيارزش
  ينيكارآفر ،يدرس برنامه ،يبهداشت يهارشته ،يدرون تيفيك: يديكل كلمات

  
  
  

 يابيمالك ارز نيانگيم پ T يداريمعن

 اهداف  87/2  968/0  25/39  0001/0

 محتوا  42/2  920/0  02/48  0001/0

 سيتدر يراهبردها  61/2  889/0  94/52  0001/0

 يابيارزش  37/2  06/1  25/52  0001/0

 يدرس برنامه يدرون تيفيك  54/2  964/0  19/46  0001/0
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 تطبيقي مطالعه يك: كانادا تورنتو دانشگاه و ايران كودكان ارشد كارشناسي يآموزش برنامه مقايسه

  قوي آرزو زاده،زمان وحيد زاده،ولي ليال

  
. داردوجود كشور كي توسعه و رشد با يعال آموزش خصوصبه پرورش و آموزش نيب ياخوردهارتباط گره: مقدمه

 را يپرستار حرفه توسعه جهت پرستاران يبرا ديجد يهارسد كه انتظار دانش و مهارتيم نظربه يمنطق جهينت در
  باشد.يم يدر برنامه پرستار ييهاينيبشيپ و راتييتغ مستلزم نيا كه ميباش داشته
 هشدانجام كانادا در تورنتو دانشگاه با رانيا در كودكان ارشد يكارشناس كولوميكور سهيمقا هدف با مطالعه نيا :هدف
  است.
 نييبرتر جهان تع يهادانشگاه ،ينترنتيا يباشد. با جستجويم يقيتطب و يفيتوص مطالعه كي پژوهش نيا :روش
بلومبرگ)  ي(دانشكده پرستار يبرتر جهان در پرستار يهادانشگاه جزو كانادا در تورنتو دانشگاه كهييآنجا از. ديگرد

 ياسهيمقا يالگو از سهيمقا جهت. شد گرفته نظر در رانيا كولوميكور با سهيباشد، جهت مقايم يو با رتبه دوم جهان
Bereday و مجاورت ر،يتفس ف،يتوص شامل ،يقيمطالعات تطب يبرا يامرحله چهار الگو نياست. ا هشداستفاده 

قرار گرفت.  قيهر كدام مورد مطالعه دق يآموزشاساس ابتدا دو برنامه  نيباشد. بر ايم يجزئ اي يكلبطور سهيمقا
 خچه،يتار ،يليتكم التيتحص علميهيأت يو اعضا يساختار سازمان ،يتيجمع ،ياقتصاد ،يفرهنگ تيسپس وضع

آموختگان، در آموختگان، نقش دانشمورد انتظار از دانش يامدهايپ ،يارزش، باورها، رسالت، چشم انداز، هدف كل
 شدهسيتدر اتيمحتو دوره، ساختار و مشخصات مقررات، و رشيپذ طيگرفت. سپس شراقرار يبررسدو جامعه مورد

 يهابرنامه و تورنتو دانشگاه در مقطع نيا در تيصالح مدرك صدور و يابي، ارزآموزش يهاروش درس، هر در
 و شنهاداتيپ و ديگرد انيب كي هر قوت و ضعف نقاط و گرفت قرار اتيجزئ با سهيمقا و ليتحل مورد رانيا

  .شد انيب ييراهكارها

رهبران " به كانادا تورنتو دانشگاه در و "يكاف مهارت و تبحركسب " به رانيا برنامه در ،يپرستار رشته فيدر تعر
 مأموريتانداز و چشم يجامعه و دارا يها و باورهاهر دو كشور بر اساس ارزش يدارد. برنامه درستأكيد "ياحرفه

 ياحرفه تيصالح پروانه داشتن ،ينيبال سابقه داشتن تورنتو؛ دانشگاه در مقطع نيا در دانشجو رشيباشد. جهت پذيم
است. ساختار دوره در دانشگاه  نشده گرفته نظر در رانيباشد كه در برنامه ايم يصورت تمام وقت الزامو ثبت نام به

 يو پرسپتورها Nurse Practitioner Pediatricعنوانبه النيالتحص است كه فارغشده يزيربرنامه يتورنتو كانادا طور
 يبا كارشناس يآموختگان در دوره كارشناسدانش نقش نيب رانيا در اما ندينمايم فهيماهر در جامعه انجام وظ ينيبال

ساعت  800حدود  انيدانشجو ليرسد. در هر دو دانشگاه در كل سال تحصينظر نمبه يارشد كودكان تفاوت چندان
از سخنران  علميهيأت يعالوه بر اعضا يدروس تخصص سيرا دارند. در دانشگاه تورنتو در تدر نيدر بال آموزش
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باشد. در يكم رنگ م رانيدر برنامه ا يدارند ول تأكيد ايرشتهبين يو همكار آموزششود و بر يدعوت م زين نمهما
را همراه  NPمربوط به نقش پرستار  يهااستيس و ياخالق ،ياحرفه ياستانداردها ن،يقوان انيدانشگاه تورنتو دانشجو

 رانيا برنامه در كهيحالدر. ننديبيم آموزشو در طول دوره (اواخر سال اول و در طول سال دوم)  يبا دروس تخصص
 از بعد انيدانشجو كانادا در نيشود. همچنيم ارائه اول ترم در و جدا يدرس واحد بصورت يپرستار اخالق
 را رقابت نهيزم خود نيا كه ندينمايم افتيدر را تيصالح مدرك دانشگاه، از جدا يسازمان توسط ،يليالتحصفارغ
 .دينمايم فراهم را هادانشگاه در

 به جامعه يازهاينباشند، لذا با توجه به يم ياجامعه هر در ريپذبيآس يهاگروه از كودكان كهنيبا توجه به ا :بحث
مقطع داشته  نيدر ا PNP تيارشد كودكان جهت تربيكارشناس يآموزشدر برنامه  يراتييرسد كه الزم است تغيم نظر
  .ميباش

   يدرس برنامه كولوم،يكور ،يقيتطب يارشد، بررسيكودكان، كارشناس يپرستار :يديكل كلمات
  
  

 به گام آشنايي: پزشكي علوم دانشجويان اطالعاتي سواد توانمندسازي يآموزش دوره محتوايي و ساختاري چارچوب تدوين 

  پزشكي علوم حوزه در متون مرور پژوهشي تكليف يك انجام با دانشجو گام
  نقشينه نادر ميرحسيني، فخرالسادات نيا،فهيم فاطمه بتولي، زهرا 

 
جدا كردن گندم از  يياقشار جامعه از دانشجو گرفته تا عامه مردم، توانا يتمام يبرا ياگرچه سواد اطالعات: مقدمه

چرا كه  دارد، انيدانشجو يبرا ژهيو تياما اهم  ،آورديم فراهم را باال تيفيك با يمحتوا به يابيكاه به هدف دست
 اطالعات بيو نوشتن گزارش و مقاله، در حال جستجو و ترك يكالس يهاپروژه انجام جهت نيروت بطور انيدانشجو

آنها قرار  يسواد اطالعات يهامهارت تأثيرتحت ميورمستقطب آنها يليرو عملكرد تحص نيازا. هستند گوناگون منابع از
با مشكالت و  هادانشگاه در ياطالعات سواد يهامهارت و ميمفاه آموزش و انتقال كه است يحال در نيادارد 
 و عالقه عدم دانشجو، ادي، تعداد زآموزشكمبود بودجه، كتابدار متخصص و امكانات جهت  همچون ييهاچالش

 ياطالعات سواد آموزش نحوه خصوصاً و ياطالعات سواد آموزش به نسبت نيمسئول دگاهيد وجود عدم دانشجو، زهيانگ
تحول در  ان،يدانشجو يليتحص شرفتيدر پ يسواد اطالعات يهامهارت يريفراگ تياهم به توجه با. است مواجه

 سواد آموزش اصالح و ييايپو يبرا تالش. است فراوان تياهم حائز زيها نمهارت و ميمفاه نيا آموزش وهيش
 تالش و قرارگرفته استگذارانيمختلف در دستور كار س يها، در كشورهاآن قيها و سالنسل رييتغ با مطابق ياطالعات

متون نشان  يبهره ببرند. بررس نو ياز ابزارها يسواد اطالعات يهادوره در شركت به انيدانشجو بيترغ يشود برايم
 يهاوهيكردن ش قابليت برآورده ،يمبتني بر فناوري همچون خودآموزهاي آنالين سواد اطالعات يآموزش يهاوهيش داد،
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 كه است نيا از يحاك ياطالعات سواد متخصصان نظر گر،يد ياز سو .دارند را هزاره نسل تحول حال در يريادگي
 آنها يدرس برنامه يمحتوا و انيدانشجو ازين با كه داشت خواهد را ياثربخش نيشتريب يزمان ياطالعات سواد آموزش
  .باشد داشته يهمخوان

 :هدف

 مشكالت  نيمقابله با ا يو راهكارها يكنون يآموزش يهادوره يمشكالت نحوه برگزار يبررس 

 يسواد اطالعات نيعناصر خودآموز آنال نييتع  

 يپژوهش فيانجام تكال ريدر مس انيدانشجو يآموزش يهايازمندين يبررس  

و راهكار  يسواد اطالعات يهادوره يبرگزار نحوه مشكالت با ارتباط در انيتجارب دانشجو يجهت بررس :روش
 داشتند، را يپژوهش فيتكال انجام تجربه كه كاشان يپزشك علوم دانشگاه از دانشجو 13 با مشكالت، نيمقابله با ا
 . شدانجام افتهيساختارمهيمصاحبه ن

 مقاله 18.گرفتانجام ياطالعات گاهيپا 4 در مقاالت ي،جستجوياطالعات سواد نيآنال خودآموز عناصر نييجهت تع
 شد. يمستخرج از متون بررس يهاتيقابل CVRو  CVIشد. يمحتوا بررس ليتحل ايمرحله هفت روش با منتخب

 فيدانشجو كه تجربه انجام تكال 8با  يپژوهش فيتكالانجام  ريدر مس انيدانشجو يآموزش يهايازمندين يجهت بررس
اند از كرده ينيبشيرا پ يپژوهش فيتكل كيكه در طرح درس خود،انجام  علميهيأتعضو  8را داشتند و  يپژوهش

 .گرفتصورت افتهيساختارمهيكاشان مصاحبه ن پزشكيدانشگاه علوم 

  
  
شده جهت حل -مطرح شنهادتيمورد پ 17و  يكنون يسواد اطالعات يآموزش يهامورد از مشكالت دوره 12 :جينتا

مربوط به  ياز مشكالت كنون يتواند برخيم نيآنال يخودآموزها يهاتيقابل از استفاده داد نشان جمشكالت: نتاي
 را برطرف سازد. يسواد اطالعات يهادوره ينحوه برگزار
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 :ياطالعات سواد نيخودآموز آنال يطراح يبرا يعنصر ضرور 30
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 :يپژوهش فيتكال انجام ريدر مس يآموزش يهايازمندين
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سواد  يكنون يهاغلبه بر مشكالت دوره يبرا انيو دانشجو علميهيأتاعضاء يشنهاديپ يكردهاياز جمله رو :بحث
دانشجو در محتوا،  ركردنيانتخاب زمان و مكان شركت در دوره، درگ يهمچون آزاد يمواردتوان بهيم ،ياطالعات

ها از رسانه يدانشجو، امكان مطالعه مجدد و استفاده از تنوع يابيو جواب و بحث، ارز سؤالامكان شركت دانشجو در 
 را ازهاين نيكردن ا مبتني برفناوري همچون خودآموزهاي آنالين، قابليت برآورده يآموزش يهاوهياشاره نمود. ش

 شبكه نسل انيدانشجو رييتغ حال در يريادگي يهاوهيش يسواد اطالعاتي از طريق وب پاسخگو آموزش. ارائه دارند
 فراهم انيدانشجو يبرا زين را هفته درروز 7 و روز در ساعت 24 بودن دسترسقابل مزيت آنالين خودآموزهاي. است
 يگونه بودن خودآموزها از جمله عناصر اصل اي و بازيچندرسانه يهاتيمحتوا، تعاملي بودن، قابل تيفيكنند. كمي

 انيدانشجو يبرا ياطالعات سواد آموزش موضوع تيشود.با توجه به اهميمؤثر بودن خودآموزهاي آنالين محسوب م
 شنهاديپ نيبنابرا. شود يتلق شگاميپ يپژوهش عنوانبهتواند يم حاضر پژوهش آنها، يليتحص تيموفق بر آن ياثربخش و
 يهامهارت يريادگي زانيم بر آن ياثربخش و يطراح پژوهش نيا جينتا مطابق ييمحتوا با نيشود، خودآموز آناليم

 .رديگ قرار يبررس يپژوهش فيتكال انجام ريمس در انيدانشجو يسواد اطالعات

  

 
 

  پژوهشي تكليف متون، مرور آنالين، خودآموز پزشكي، علوم دانشجويان اطالعاتي، سواد :كليدي كلمات
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 يآموزش گروه در عمومي پزشكي دوره كارآموزان براي فارماكولوژي تراپيوتيك يآموزش دوره ارزشيابي و اجرا طراحي، 
   تهران پزشكي علوم دانشگاه پزشكي، دانشكده داخلي،

 نيامي شهيده محبي، نيايش عسگري،علي علي نمازي، سها صالح، نرگس پور،ابراهيم محبوبه راد،خواجوي نسيم

  
 و داروها يمنطق زيها است. تجويماريب از اريبس درمان يبرا مهم و معمول اريبس ابزار كي يدرمان دارو: مقدمه
داروها كه در  يمهم پزشكان است. متاسفانه عوارض جانب اريو بس ياساس يهامهارت از يكي يعلم يسينونسخه

 يهاشود. گزارشيممحسوب  رياست از علل عمده مرگ و م يريشگيداروها قابل پ حيصح زيموارد با تجو ياريبس
 در جادشدهيا راتييتغ با همزمان. دارد وجود ايدن سطح در اشتباه و يضرور ريغ ييدارو يهااز انجام درمان يفراوان
 ياز فرم سنت يفارماكولوژ يآموزشدر نگرش مدل  ياساس راتييتغ ايدن سطح در يپزشك دوره يآموزش كولوميكور

 ينيبال يفارماكولوژ يآموزش يهادوره هادانشگاهاز  ياريراستا بسنيشد و در ا جاديا ينيبال يآن به سمت فارماكولوژ
 يعموم پزشكان دوره انيدانشجو در داروها حيصح زيتجو دانش شياز آن در افزا يات مثبتتأثيرنموده و  ياندازراه را

 آموزششدن  خود افزوده يعموم يانداز دوره پزشكچشم سند در زيتهران ن ياند. دانشگاه علوم پزشكنموده گزارش
است اما در حال حاضر در نموده ينيبشيپ را يعموم يپزشك دوره يآموزش يمحتوا به يفارماكولوژ كيوتيتراپ

 يعموم يپزشك دوره در يفارماكولوژ كيوتيتراپ يبرا يمدون آموزشتهران  يدانشگاه علوم پزشك يدانشكده پزشك
برند با مجموع مطالب فوق به نظر يم رنج داروها حيصح زيتجو در نقص از مقطع نيا النيالتحصفارغ و ندارد وجود

 .باشد يضرور يپزشك دانشكده در فوق صيبا هدف رفع نقا يآموزشدوره  ياندازرسد راهيم

در  يعموم يكارآموزان دوره پزشك يبرا يفارماكولوژ كيوتيتراپ يآموزش دوره يابيارزش و اجرا ،يطراح :هدف
  يداخل يآموزشگروه 
 شد:  يط بيبه ترت ريطرح مراحل ز نيا ي: جهت اجراروش

 يمبنادوره بر يو طراح يو گروه فارماكوتراپ يگروه داخل علميهيأتيمتشكل از اعضا ياتهيكم لي: تشكيطراح -1
 يو حضور يو متشكل از دو جزء مجاز يداخل يشده در دوره كارآموز دوره به صورت ادغام نيمدل هاردن. ا

 شد. يطراح

 محتوا  هيو سپس ته ينيبال عيتظاهرات شا ستيل يها بر مبنافصل سر و نيعناو نييتع -2

بطور  يياجرا ياست. اجزا درآمده اجرابه يداخل گروه در 97-98 يليتحص سال اول مسالين از برنامه نياجرا: ا -3
 :است ريخالصه شامل موارد ز
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  يابيارزش-4

 يشكل و ييمحتوا زيآنال  Pre testوPost testهر كالس يها 

 انيدانشجو توسط يسنج نظر فرم ليتكم كالس هر انيدر پا.  

 دوره يفيك يابيارزش و ييدانشجو گروپ فوكوس ليتشك.  

 :است ريز صورتبه لحظه نيا تا دوره يابيارزش جينتا: جينتا

 است ياختالف معنادار آمار يشده دارابرگزار يهاكالس تست پست و تستپره نمرات نيانگيم. 

 ت:اس شده آورده رياست در نمودار ز هشدانجام كالس هر از بعد كه يابيارزش جينتا نينگايم 
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 داشتند. تأكيدروش ارائه مطالب  ييرايبودن مطالب و گ يبر كاربرد رانيفراگ زيدوره ن يفيك زيدر آنال  

 ييسرپا يهايماريب نيترساده يبرا نسخه نوشتن در كه هستند يپزشكان ما يآموزش يفعل كولوميما حصل كور :بحث
 ياساس يحلراه كيوتيو تداوم و گسترش دوره تراپ يندازبارز و ملموس است. راه  اريبس صهينق نينقص دارند و ا

 لحظه نيآمده تا ا ستبد جينتا و بوده نهيزم نيا در موثر يگام طرح نيا يرسد اجرايم نظر به. است مشكل نيا يبرا
كه خط مقدم  يعموم يپزشك دوره رانيفراگ در دارو حيصح زيتجو ييتوانا جاديا است يهيبد. ادعاست نيا ديمو
 يهاگام نيمهمتر جزو و دارد مذكور ستميس و مارانيب يبرا يكنند منافع فراوانيم اداره را درمان و بهداشت ستميس

 خواهد بود.  يپزشك آموزشتحول در 

   كارآموزي فارماكولوژي، تراپيوتيك: كليدي كلمات
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 يهادانشگاه افغانستاني دانشجويان در آن با مرتبط عوامل و افغانستان از خارج در تحصيل ادامه به تمايل ميزان بررسي
  98-97 تحصيلي سال در افغانستان منتخب
  اميري محمد ،زادهمهدي فاطمه ي،آموزش احمد

  

و مراكز  هادانشــگاهدانشــجو در  3349741دهد كه بالغ بر ينشــان م 2009 گزارشــات در ســال تحصــيلي :مقدمه
نفر آنها دانشــجويان خارجي بودند كه  2500تحصــيل بودند كه از اين تعداد نزديك به  عالي ايران مشــغول آموزش

سبت آنها به  شجويان داخلي كمتر از   ن ست  بوده 0/0008دان شان م  .ا شگاه دهد از نظر آماري يكه ن شور در  هادان ي ك
 اين زمينه وضعيت نامناسبي دارند. 

 يبرا گريد يسو از آمده بوجود كشور در كنون تا 80 دهه از كه است يادهيپد هادانشگاه يهايماندن صندل يخال
 انيدانشجو يبرا آن ليتسه و ليتحص طيشرا جاديا آنها از يكي كه شوديم ارائه ييهاطرح دانشگاه تيظرف ليتكم

 .است يخارج

 زبانيم يكشورها ياجتماع و يفرهنگ توسعه در ياساس نقش تجارت كي مثابهبه يخارج انيامروزه جذب دانشجو
 دانشجو جذب يبرا يمناسب تيموقع افغانستان كشور مرز هم استان و زبانيم عنوانبه يجنوب خراسان استان. دارد
باشد، يم مبدا كشور انيدانشجو عالئق از يكاف اطالعات داشتن دانشجو جذب يبرا يزيربرنامه اركان از يكي. دارد
  :شدانجام افغانستان كشور از الزم اطالعات حداقل كسب يبرا رو شيپ قيرو تحق نياز ا

 يافغانستان انيدانشجو در آن با مرتبط عوامل و افغانستان از خارج در ليتحص ادامه به ليتما زانيم يبررس :هدف
  منتخب افغانستان  يهادانشگاه
انجام پژوهش از پرسشنامه هاي الزم براي داده منظورگردآوري به. است يليمطالعه از نوع توصيفي و تحل :روش

شود، طيف مورداستفاده براي پاسخگويي ياستفاده م يت پژوهشسؤاالو  كيمحقق ساخته شامل اطالعات دموگراف
هاي مورد بررسي، طيف پنج ارزشي ليكرت است. به منظور تأمين روايي، فرم اوليه پرسشنامه پيش از اجراي به مولفه

 350داده و پس از دريافت نظرات، فرم نهايي تهيه شد. سپس رن دانشگاهي قرانهايي در اختيار تعدادي از متخصصا
 يمختلف به صورت تصادف يهارشته انيو متناسب با تعداد دانشجو هادانشگاه انينفر براساس نسبت تعداد دانشجو

 شوند.يم ليو تحل هيتجز 15SPSSافزار نرم توسط و شده يكدبند اطالعات پرسشنامه ليشده و پس از تكم انتخاب

 ادامه به ليما و ليتحص به مشغول افغانستان در كه مختلف رشته 4 از دانشجو 320 تعداد مطالعه نيدر ا: جينتا
ها با استفاده داده. قرارگرفت آنها ارياخت در پژوهش پرسشنامه و شدند مطالعه وارد بودند كشور از خارج در ليتحص

 .گرفتندقرار ليتحل و هيتجز مورد ياستنباط و يفيتوص يهااز روش
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 ريز افراد ني) از ا٪6/74نفر( 239) زن بودند. تعداد ٪4/48نفر( 155ها مرد و ي) از آزمودن٪6/51نفر ( 165تعداد 
 ) متاهل بودند. ٪2/22نفر ( 71) مجرد و ٪8/77نفر ( 249سال بودند. تعداد  25 ي) باال٪4/25( نفر 81 و سال 25

) در ٪4/13نفر( 43و  ي) در رشته پزشك٪3/56نفر( 180و  يي) در رشته ماما٪4/18(نفر 59 دانشجو تعداد نياز ا
 رانيا بعد و هندوستان. بودند ليتحص به مشغول يشگاهي) در رشته علوم آزما٪9/11نفر ( 38و  يرشته دندانپزشك

گذار در انتخاب تأثيرعامل  نيو شهرت دانشگاه مهمتر يآموزشهدف بودند، امكانات  يبرتر كشورها يهارتبه در
 .دكشور بو

و  2 ازيو كم با امت 1 ازيكم با امت اريدر خارج از كشور بصورت بس ليافراد نسبت به ادامه تحص ليمطالعه تما نيدر ا
به ادامه  لينمره تما نيانگيقرار گرفت كه م يابيمورد ارز 5 ازيبا امت اديز اريو بس 4 ازيبا امت اديو ز 3 ازيمتوسط با امت

 محاسبه شد. 3,86در خارج از كشور  ليتحص

 كم و يآموزش بعد انيپاسخگو دگاهيد از بعد نيمهمتر يفرهنگ و ياسيس ،ياجتماع ،يآموزش ،يابعاد فرد يدر بررس

  .دباشيم ياسيس بعد بعد، نيتر تياهم
در خارج از كشور هستند امكانات  ليتحصبه ليمتما يافغانستان انياكثر دانشجو نكهيدر مطالعه با توجه به ا: بحث
 باشد.يانتخاب دانشگاه مقصد م يگذار براتأثير يو شهرت دانشگاه از عوامل اصل يآموزش

  نگرش ،آموزش افغانستان،: يديكل كلمات
  
  

 كيفي مطالعه يك :دانشجويان ديدگاه از عمومي دندانپزشكي درسي برنامه اجراي هايچالش 

  دريازاده سعيده يماني، ينيكو فقيهي، عطيه يقيني، جابر

  
جامعه  ازين يو در راستا 1390در سال  يبازنگر نيچهارم اي نيدر آخر يعموم يدندانپزشك يبرنامه درس :مقدمه
 يو تاكنون در حال اجرا است ول ديابالغ گرد يدندانپزشك يهابه دانشكده 1391شد و از سال  بيو تصو نيتدو

 تغييرات هيات علمي، جديد اعضاي شخصي عاليق جديد، علوم ظهور شامل يليبه دال يدرس يهابرنامه يبازنگر

 ريناپذاجتناب يسالمت، امر خدمات ارايه سيستم در تغييرات بنيادين و بيولوژيك علوم در پيشرفت دموگرافيك،
 .باشد يآموزش زانيربرنامه يبرا يمناسب يراهنما توانديم يدرس برنامه نفعانيذ يهادگاهيد يبررس رو نيا از. است

 در انيدانشجو دگاهياز د يعموم يدندانپزشك يبرنامه درس ياجرا يهاچالش يبررس منظور به مطالعه نيا :هدف
 .شد انجام، 1395-96 يليتحص سال



 

183 

بود.  يگروه يهامصاحبه با اطالعات يگردآور و مرسوم يفيك يمحتوا ليتحل صورت به مطالعه نيا: روش
 يدرس برنامه با ليتحص حالدر يعموم يدندانپزشك انيدانشجو از نفر 10 مشاركت با و هدفمند صورتبه يريگنمونه

 .شد استفاده MAXQDA ،افزارها از نرمداده ليتحل ي. براشدانجام ،يعموم يشده دندانپزشك يبازنگر راًياخ

 يهاشامل چالش يطبقه اصل 4و  يطبقه فرع 20كد،  104ها، داده ليها و تحلمصاحبه يسازادهيپس از پ: جينتا
 ،)افتهي ادغام دروس ارائه در دياسات يهماهنگ نبود و يياجرا يزيربرنامه نبود اجرا، در يتجربگيب و ي(ناپختگ يياجرا

 يريبكارگ در يناتوان ،آموزش ارائه محدود زمان ان،يدانشجو يسازهيتوج يبرا يكاف ي(نبود منابع اطالعات يآموزش
 رمسلطيغ يهادنتي، نامناسب بودن ادغام، استفاده از رزآموزشدر  يعدالتيب د،يجد دروس يبرا متخصص دياسات
نكردن  تيرعا د،يجد دروس در نامناسب يمحتوا مباحث، ارائه وهيش ان،يدانشجو آموزش در دهيندآموزش و
 يو ذهن يجانب ،)ديتوسط اسات يپزشك آموزش ينكردن استانداردها تيرعا ،يمقدمات و يآموزش يازهاينشيپ

عادت به  ،يعمل حلراهطرح مشكالت و ارائه  يبرا ينبود منبع د،يگرا بودن اساتو تخصص يمحور دنتي(رز
و  يكيزيامكانات ف كولوم،يساختار كور راتيي(تغ ي) و ساختارديجد كولوميبه كور ينگرش منف ،يقبل كولوميكور

 ) استخراج شد.علميهيأت يرويكمبود ن

 شيپ جاديا ،يدرس برنامه به مسلط يبازنگر ميت ليتشك لزوم بر ان،يشده توسط دانشجو انيب يهاچالش :بحث
 آموزش نيتوسط متخصص شيو پا يبرنامه درس يشيآزما ياجرا ،يو انسان يكيزيمنابع ف يسازفراهم ر،ييتغ يهانهيزم

 منظور به يفيك روش با حاًيترج يمطالعات ازمندين ،يدرس برنامه يرو شيپ يهارفع چالش يبرا دارد. تأكيد ،يپزشك
 در د،ياسات و انيدانشجو جمله از مختلف نفعانيذ دگاهيد از آن يزاچالش مختلف ابعاد استخراج و قيعم يبررس

 زين و دارد اريكه در اخت ييهارساختيز و امكانات به توجه با دانشكده هر تا م،يهست يدندانپزشك يهادانشكده
ها و چالش نيباشد، در جهت رفع ايم يساز فراهم قابل ياتيعمل و يياجرا نظر از كه يامكانات و منابع درخواست

 گام بردارد.  ،يبرنامه درس ياجرا تيمطلوب

  دانشجو ادغام، ،يبازنگر ،يعموم يدندانپزشك يبرنامه درس: يديكل كلمات
  

  

 پنهان كوريكولوم در كيفي مطالعه يك )چگونه؟ كجا؟ چيز؟ چه(پزشكي دانشجويان دربين اجتماعي موضوعات يادگيري

  افشار ليال يزداني، شهرام اندرواژ، رضامحمد
   

 يريادگي كند يم انيب كه دارد وجود ياجتماع يروانشناس و يشناخت يروانشناس نهيزم در ياديشواهد ز: مقدمه
 نييتب را يريادگي نيآلبرت بندورا ا ميريگ يم ادي طيمح قيطر واز گرانيد با گران،يد از ما. است ياجتماع ينديفرآ
 ،يرسم كولوميكور قيتواند از طريم آموزش كه ميدانيم گريد يي. از سودينام ياجتماع يريادگي يتئور را آن و

  شود.يم منتقل پنهان كولوميكور و يرسمريغ كولوميكور
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آموزند، يم را آن و بوده ريدرگ آن با ناخواه خواه يپزشك انيدانشجو كه است يموضوعات از يكي يموضوعات اجتماع
 كجا و رنديگيم ادي زيچ چه ياجتماع موضوعات نهيزم در يپزشك انيدانشجو دينما نييتب كه يامطالعه انجام نيبنابرا

 رسد.يم نظر به يضرور دهد يم رخ يريادگي نيا چگونه و

 آموزند؟يشان مليتحص خالل در را ياجتماع موضوعات چه يپزشك انيدانشجو: هدف

 آموزند؟يم ييجا چه در را ياجتماع موضوعات يپرشك انيدانشجو

 آموزند؟يم يقيطر چه از را ياجتماع موضوعات يپزشك انيدانشجو

 يدارا يدانشكده پزشك علميهيأتكنندگان عبارت از اعضامحتوا بود. مشاركت ليلكار تح كيمطالعه  ني: اروش
صورت كنندگان بهو تخصص بودند. مشاركت يدر مقطع عموم يپزشك انيو دانشجو سيسال سابقه تدر 5حداقل 
 ساختار بدون مصاحبه قيها از طرداده يآورجمع. شدند انتخاب حداكثرتنوع گرفتن نظر در با هدفمند رييگنمونه

قراردادي به  و يعرف محتواي ليآوري اطالعات با روش تحلبا جمعطور همزمان ها بهداده ليتحل و گرفت صورت
 18 از مجموعا و افتهيها ادامهداده اشباع زمان تا داده ليتحل و يآورجمع د،يآغاز گرد  MAXQDA1ر،افزاكمك نرم
 شنهادييپ ارهاييها بر اساس معنفر دوبار مصاحبه شد). اعتبار داده 4 مصاحبه صورت گرفت (از 22كننده مشاركت

  .ديگرد دييتأ ايگو و كنولنيل
را  يسلسله مراتب، كارگروه تيرعا ،يشغل ريشامل مس يداشتند كه موضوعات اجتماع انيكنندگان بمشاركت: جينتا

 آموزند. يم اي و آموخته باالتر سال انيدانشجو ژهيو به گريد انيخود و دانشجو ديمشاهده اسات قياز طر

پنهان  كولوميرخ داده و توسط كور ينيبال طيدر مح "عموما يريادگي يهاطيمح در ياجتماع موضوعات يريادگي
  شود.يمنتقل م

  
 ياجتماع موضوعات يريادگي در طبقهريز و ياصل طبقه ،يطبقه مركز

 طبقه  ريز يطبقه اصل يطبقه مركز

 يضمنيريادگي
 ياجتماع موضوعات

 يشغل ريمس
 متخصص پزشكان با سهيمقا در يعموم پزشكان ياجتماع و يمال تيمشاهده موقع

 گريكدي با مختلف يهارشته نيمتخصص ياجتماع و يمال تيمشاهده وضع

 سلسله مراتب
 يآموزش طيدر مح يمشاهده و درك سلسله مراتب رسم

 يآموزش طيمح در يرسمريمشاهده و درك سلسله مراتب غ

 يكار گروه

  ميت مشاهده رفتار فرد الگو با اعضا

 مشاهده رفتار اعضا گروه با فرد الگو

 گريكديمشاهده رفتار اعضا گروه با 

 يسبك زندگ
 فرد الگو يخصوص يمشاهده سبك زندگ

 فرد الگو يكار يمشاهده سبك زندگ
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 يريادگي مهم راه كي يضمن يريادگي كه بود نيكنندگان برآمد امشاركت اناتيب و قيتحق نديآآنچه كه از فر: بحث
به واسطه  ديافتد. اساتيپنهان اتفاق م كولوميباشد كه در كوريم يپزشك انيدانشجو نيب در ياجتماع موضوعات

 دياسات به الگو عنوانبه انيكنندگان معتقد بودند كه دانشجودهند. مشاركتيمقرار تأثيرتحترا  انيالگوبودن دانشجو
 و يخصوص موضوعات به هاآن توجه ليدل نيا و. هستند دياسات نيب در خودشان ندهيآ ريتصو دنبالبه و ستهينگر
 انيدانشجو از ژهيوبه گريكدي از انياند كه دانشجوداشته انيب كنندگانمشاركت البته. باشديم دياسات يخصوصريغ

 .رنديپذيم الگو زين ارشد

 يامشاهده يريادگي نديفرآ قيطر از و طيمح دارد كه رفتار ازيم انيب بندورا آلبرت ،ياجتماع يريادگي يدر تئور
  .شودمي گرفتهادي

شده و  احاطه يمختلف يشوند.در جامعه كودكان توسط افراد الگويم دهيشوند افراد الگو ناميكه مشاهده م يافراد
 گريد ييجا در سپس و كردهافتي(الگو) و رفتارشان را در كردهتوجه افراد نيا به هاآن رنديگيآنان قرارم تأثيرتحت
 .گذارنديم اجرا به و كرده يكپ را شده مشاهده رفتار

 دياسات ياحرفهريكنند مشاهده رفتار غيم ارسال اميپ پنهان كولوميكور قيهستند كه از طر يمعلمان از جمله افراد
  دارد). انيدانشجو ايحرفهبر توسعه  يامخرب بالقوه تأثير

كردن هماهنگ ندينماكنند توجهيم منتقل پنهان كولوميكور قيطر از كه يموضوعات به يپزشك ديست كه اساتاالزم
 دارد.  يپزشك آموزش تيفيك شيدر افزا ييباال تياهم يرسم كولوميپنهان با كور كولوميكور

  يمحتو ليتحل پنهان، كولوميكور ،يپزشك انيدانشجو ،ياجتماع موضوعات يريادگي: يديكل كلمات
  

 نظام در  (DNP)باليني پرستاري دكتراي وجود ضرورت درمورد پرستاري دكتراي دانشجويان و اساتيد ديدگاه تبيين 

 ايران يآموزش

  شريف فرخنده ستودگان، الهه شكرالهي، پيمانه ريواز، گانژم

  
 در سيتدر يهانهيزم در يپرستار متخصص يروهاين تيترب به ،يپرستار يدكترا آموزش يهابرنامه: مقدمه
. باشديم متمركز ينيبال نيمتخصص و يپردازيتئور ق،يتحق ،يبهداشت مراقبت ارائه ها،دانشكده تيريمد ،هادانشگاه

 نيمتمركز بر بال يپرستار ياز جمله، دكترا يمتفاوت يهاگرايش بر متمركز يپرستار يدكترا شرفته،يپ يكشورها در
(Doctor of Nursing Practice)  DNP يفلسف يو دكترا PhD (Doctor of Philosophy) كولوميكور. شوديم ارائه 

 يتكنولوژ ،يسازمان يرهبر ،ياحرفه شرفتيپ يراستا در قيتحق شواهد، برمبتني مراقبت بر يپانيد دوره يآموزش
شده است. هدف از برنامه دوره  يزيرطرح شرفتهيپ يپرستار يهامراقبت يمبنا بر ياحرفهنيب يهمكار اطالعات،
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قادر باشند از دانش خلق شده توسط پرستاران  كهيبطور باشد،يم شرفتهيپ ينيبا عملكرد بال يپرستاران تيترب يپانيد
PhD كه يحالكنند. درمراقبت استفاده تيفيك شيافزا يبرا ييهادستورالعمل شبرديدر جهت ارائه خدمات مطلوب و پ

 .باشديم آن كاربرد و آموزش نشر، قيطر از دانش انتقال و ديجد دانش دي، هدف تولPhD يدر مقطع پرستار

 يآموزش مراكز و هادانشگاه در و شونديم ليالتحصفارغ PhD شيگرا با تنها دكترا، انيدانشجو ران،يحاضر در احالدر
 نيب شكاف شيافزا به منجر توانديم كرديرو نيا ،يپرستار متخصصان از يبعض گفته به. شونديم جذب يپژوهش اي

 كا،يآمر جمله از شرفتهيپ يكشورها از يبعض در نكهيا به توجه با. شود نيبال در النيالتحص فارغ يبرا عمل و يتئور
 در يپانيد به ازين عدم اي ازين مورد در بحث ران،ياست، در ا شده ينيبشيپ يپانيد دوره مشكل، نيا رفع يبرا

 راستا، نيا در. دارد وجود نهيزم نيا در يمتفاوت يهادگاهيد و است مطرح چالش كي بعنوان هنوز ،يپرستار آموزش
 ريبا سا سهيدر مقا ران،يدر ا يپرستار آموزش) و نظام Context( نهيبودن زم متفاوت به توجه با شدن آن نيمحقق

قرار دهند. لذا،  يمختلف مورد بررس يهادگاهياز درا  يپرستار ينيبال يبه دكترا ازيضرورت ن شرفته،يپ يكشورها
 . شداستفاده يفيك كرديمورد نظر از رو دهيدر مورد پد يآوردن اطالعات غن جانبه و بدستو همه قيعم يبررس يبرا

 نظام در ينيبال يپرستار يبه دوره دكترا ازيمقطع دكترا در مورد ضرورت ن انيدانشجو و دياسات دگاهيد نييتب :هدف
  .باشديم رانيا يآموزش
بودندكه به روش  انيو دانشجو دينفر از اسات13كنندگان . مشاركتشدانجام يفيك كرديمطالعه حاضر با رو: روش
دوره  نهيدر زم يورود به مطالعه داشتن اطالعات كاف يارهايهدفمند و با حداكثر تنوع انتخاب شدند. مع يريگنمونه
ها با استفاده از به شركت در مطالعه بود. داده ليو تما ينيحداقل دو سال سابقه كار بال ،يپرستار ينيبال يدكترا

 يفيك يمحتوا زيآنال وهيشه و ب يآورجمع نفره 10 متمركز گروه كي در بحث و افتهيساختارمهين يفرد يهامصاحبه
  .شد ليتحل
 يازين يپ انيد " و "يآموزش نظام يفعل يساختارها ميترم" ياصل(تم)  مضمون دو يفيك يهاداده زياز آنال :جينتا
  .شد استخراج "يآموزش نظام ندهيانداز آچشم در

 يكشورها با سهيمقا در رانيا در ياسيس و ياقتصاد ،ياجتماع ،يفرهنگ يهاتفاوت منابع، تيباتوجه به عدم كفا: بحث
. باشد داشته يپانيد ياندازراه به نسبت يترعيسر و بهتر يبخش اثر توانديم نيگزيجا يراهكارها از استفاده ،يغرب
. كرد اشاره يپرستار كار طيمح ارتقاء و مداوم آموزش توسعه ساختارها، ها،يمشخط در رييتغ به توانيم جمله، از
 ن،ياست. همچن نيبر بال شتريبا تمركز ب PhDدوره  كولوميكور رييو تغ يبازنگر شامل گريد نيگزيجا يهانهيگز

 يبازده آن پرستاران كهيارشد به نحو يكارشناس يهادوره كولوميدركور رييبا تغ نيتمركز بر ارتقاء عملكرد در بال
را خلق كنند، از  يمثبت راتييتغ يقادر باشند با استفاده از تفكر انتقاد كهيالزم باشد، بطور ينيبال تيخبره با صالح

و درمان  صيدر تشخ يتكنولوژ يهاشرفتيبا توسعه روزافزون دانش و پ ي. از طرفباشديم گريموثر د يراهبردها
 در را، ينيبال يدكترا مدرك با يپرستاران به ازين ان،يمددجو يازهاين در رييو تغ هايماريب يدگيچيپ ها،يماريب
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 رييتغ در يمهم نقش ينيبال يدرهايل بعنوان ،يپانيد پرستاران. كنديم ترپررنگ يپرستار آموزش ندهيآ اندازچشم
 برمبتني يمحور نيبال توسعه و يتخصص مراقبت ارائه توسعه يبرا سالمت نظام يتيريمد يهايمشخط و ساختارها

 .خواهندكرد فايا پرستاران ياحرفه ارتقاء و هانهيهز كاهش امدها،يپ وديبه جهيشواهد و در نت

برنامه  ياندازبر راه يپرستار آموزش يفعل يو اصالح ساختارها ميترم دهد،يپژوهش نشان م يهاافتهي: يريگجهينت
 نيشود. همچن ايآن مه يهارساختيابتدا ز ديبا د،يجد كرديرو كيبه  فتيدارد. لذا، قبل از ش تياولو يپانيد

 ،يكنون طيدر شرا رسديو نقد شود. بنظر م يبدقت بررس ياهر جامعه يآن در بافت فرهنگ يهاتيو مز بيمعا
 كند. عمل كمك يمراقبت و كاهش شكاف تئور تيفيبه ارتقاء ك توانديم يپانيو د يداچياز پ يبيترك

  يفيك مطالعه ران،يا يآموزش نظام)، يپاني(دينيبال يپرستار ي: دكترايديكل كلمات
  

 آوانت و واكر روش به عمل برمبتني ارتقا و يادگيري توانمندي مفهوم تحليل

   فارمداكبري سميه يزداني، شهرام پور،فرج آرزو
 

شش  يخود را با معرف امدي) پروژه پACGME( يپزشك النيالتحصفارغ ياعتباربخش ي، شورا1999: از سال مقدمه
 برمبتنيعمل، عملكرد  برمبتنيو ارتقا  يريادگي ،يدانش پزشك مار،يشامل مراقبت از ب يدر پزشك هيپا تيصالح

 يهاتيصالح رياما بر خالف صراحت سا نمود. يرا معرف سميپروفشنال و يفرد نيارتباط ب يهامهارت ستم،يس
و صاحب نظران درك  زانياغلب برنامه ر ،يارتباط يهامهارت مار،يب از مراقبت ،يپزشك دانش ريشده نظ يمعرف
 انيم نيرا از ا (SBP)نظام سالمت  برمبتنيو عملكرد  (PBLI)عمل  برمبتنيو ارتقا  يريادگي يدو توانمند ميمفاه

ها كولوميدر كور يتوانمند نيآثار ا ي. لذا جستجودداننيم زيآن را چالش برانگ يابيمشكل خوانده و اجرا و ارز
 آن يابيارز يهاو اجرا و روش آموزش يهاروش مرتبط، مناسب يآموزش اهداف مورد در هنوز و دينمايدشوار م
  .است مطرح يقطع پاسخ بدون باب نيا در ياديز يهاپرسش و ندارد وجود نظر اتفاق
  انجام گرفت. يليتحل فيتعر هيمفهوم و ارا يسازشفاف هدف با مطالعه نيا :هدف

اهداف  نييهشت مرحله انتخاب مفهوم، تع يواكر و آوانت و اجرا يمفهوم ليتحل كرديبراساس رو مطالعه نيا :روش
 ييشناسا ،يجعل و حدواسط مرتبط، مخالف، ن،يگزيجا موارد هيارا الگو، مورد هيارا ،يفيتعر يهايژگيو نييتع ل،يتحل
داده  يهاگاهيپا در عيوس ي. پس از انجام جستجوشدانجام يتجرب يهاشاخص فيتعر و ندهايآپس و ندهايآشيپ

 مفهوم يفيتعر يهايژگيسند مورد مطالعه قرارگرفت و و 120شده تعداد  نييتع شياز پ يهايبا استراتژ يعلم
 و يگذاركد را مرتبط هياول ميپژوهشگر همزمان با مطالعه منابع مورد نظر، مفاه .شدهيارا يليتحل فيتعر و استخراج

. كه در افتي يتجل potential definitional attributesمفهوم يهايژگيو ،يبرگشت و رفت يروندها در جيتدر به
 يهايژگيدهند و واكر و اوانته ان را ويكنند كه بارها و بارها رخ مياز مفهوم را مطرح م يخاص يهايژگيواقع و
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 يفضا و كننديم مجزا مشابه ميهستند كه مفهوم را از مفاه ييهاها، همانيژگيو و صفات نينامند. ايم مفهوم يفيتعر
 .شداستفاده ضرورت آزمون از مفهوم يكاف ياختصاص صفات دييتا و زيتم ي. برادسازنيم مشخص را مفهوم ييمعنا

 حوزه چهار مفهوم نيا يتوان برايم كه شد مشخص "عمل برمبتني ارتقا و يريادگي"با مطالعه متون مربوط به مفهوم 
 ريها و زمهارت، "عمل برمبتني ارتقا و يريادگي" يتوانمند اتيكه عبارتند از : خصوص نمود، مشخص يمفهوم
 عملكرد، "عمل برمبتني ارتقا و يريادگي" يتوانمند توسعه، "عمل برمبتني ارتقا و يريادگي" يتوانمند يهاتيصالح
 ده،يچيپ تيصالح كيعمل  برمبتنيو ارتقا  يريادگي يتوانمند "عمل برمبتني ارتقا و يريادگي" يتوانمند ايحرفه

 يتوانمند نيا رانيفراگ يستياست كه با يفرد يهاتياز صالح يااست كه مشتمل بر مجموعه نهيوابسته به حرفه و زم
رسد كه البته وقوع يمنصه ظهور مبه ياحرفه يهانقش يفايا با و ندينما كسب خود يدانشگاه آموزش دوره در را

 انجامد.يم ينيخدمات بال يشدن به تعال محقق صورت در و است ييندهايآشيآن مستلزم پ

 يپزشك آموزش لديآن در ف يساز اجرانهيو زم PBLIمفهوم  تيدر جهت درك ماه يگام PBLIمفهوم  ليتحل: بحث
 يزيرآورد كه برنامهيم فراهم را امكان نيا مجاور، ميآن، مفاه يهارسازهيها و زسازه مفهوم، نمودن شفاف. است
 در تيصالح نيدر ا qualifiedگردد و پزشكان كارآمد و  سريم يپزشك يهاكولوميكور در آن يابياجرا و ارزش يبرا

 نيا دنيرس تيلابه فع يالزم برا يهارساختيز سالمت، نظام در و شوند سالمت نظام وارد و تيترب يآموزش نظام
 قابل تيصالح نيا سنجش يبرا يابيارزش استاندارد يابزارها توسعه گريد طرف از. شود ايتواند مهيم يتوانمند
 از. باشد نهيزم نيا در شتريب قاتيتحق يبرا ييتواند مبنايها مافتهي و يمفهوم چهارچوب نيا نيهمچن. است انجام
 يبعد مطالعات لذا ابدي رييتغ زمان گذر در است ممكن مفهوم و ستين سنگ بر يحكاك مفهوم ليتحل انجام كه آنجا
 گردد.يم شنهاديپ مختلف يها نهيزم در و

  يتوانمند آوانت، و واكر عمل، برمبتني ارتقا و يريادگي مفهوم، ليتحل: يديكل كلمات
  

 :تكميلي تحصيالت دانشجويان تدريس هايتوانمندي رشد بر فعال يادگيري رويكرد برمبتني يآموزش برنامه تأثير بررسي
 پاسخگو آموزش سمت به حركت

  كشميري فاطمه
  

 كليه تيهدا يجامعه را مبناهاي كند تا اولويتيمي را ملزمآموزشپاسخگويي اجتماعي، مؤسسات : مقدمه
 را رانيكند تا فراگيمرا ملزم يآموزش يهاستميس امر نيدهند. ا ي و تحقيقاتي خود قرارآموزشهاي خدماتي، فعاليت

 يكي رانيكنند. در ا است، آماده شده نييتع يليتكم التيآموختگان مقطع تحصدانش يكه برا يمختلف يهانقش يبرا
كشور است.  ندهيآ علميهيأت ياعضا عنوانبهنقش  يفايا يليتكم التيمقطع تحص انيدانشجو تياز اهداف ترب

علوم  يهادانشگاه در رانيفراگ سيتدر يهامهارت كسب ،يليتكم التيدوره تحص يآموزش يهااگرچه در برنامه
مجموعه  يآموزشهاي دوره برگزاري ،يتخصص دكتراي انيدانشجو ازهايياست. باتوجه به نمغفول مانده يپزشك
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است و  يآموزش ستميمدرس در س تياز الزامات ترب يكيتوانمندي  برمبتني كرديبر رو تأكيدبا  سيفنون تدر
 .دارد تياهم يشغل ندهيآ در خود نقش موثر يفايا يبرا سيتدر يتوانمند كسب يبرا مناسب يزيربرنامه

 سيتدر يهايفعال بر توانمند يريادگي كرديرو برمبتني يآموزشبرنامه  تأثير نييمطالعه با هدف تع نيا :هدف
  است. هشدانجام هيپا علوم مختلف يها رشته يليتكم التيتحص انيدانشجو

است. در فاز اول برنامه  هشدانجام) است كه در دو فاز quasi-experimental( يجربت مهيمطالعه حاضر ن: روش
 التيتحص يهادوره انيدانشجو نيب در سيتدر يهامهارت رشد منظور به فعال يريادگي كرديرو برمبتني يآموزش
ها اجرا و دانشكده در يليتكم التيتحص دوره انيدانشجو نيب در يآموزش برنامه دوم فاز در. شدتدوين يليتكم
 .شد يابيارزش

كنندگان در شركت. بودند) نفر 14( يپزشك آموزش نيان در فاز اول شامل متخصصگكنندشركتشركت كنندگان: 
كه در دوره  هيمختلف علوم پا يهارشته 12 در ارشد يكارشناس و يتخصص يدكترا انينفر دانشجو 143فاز دوم 
 كردند. مرتبط شركت يآموزش

 افتيجهت در يفرم نظرسنج ي. در گام بعدشدانجاممتون  يدر گام اول، بررس يآموزشبرنامه  نيبه منظور تدو
 سيتدر يضرور يهايارسال شد و از آنها خواسته شد تا توانمند يآموزش رانيو مد علميهيأت ينظرات اعضا

 .شد استخراج متون يبررس و يازسنجين مراحل از تميآ 77. كنند نييتع را يليتكم التيآموختگان دوره تحصدانش

 يراپزشكيبهداشت، پ يهادر دانشكده يتخصص يارشد و دكترا يكارشناس يهارشته رانيفراگ يبرا يآموزشبرنامه 
 يليساعت) در سال تحص 2جلسه  8ساعت (در  16در  يتخصص يارشد و دكترا يرشته كارشناس 12يبرا يپزشك و

 يهاروش و سيتدر يهاروش ،يآموزش يزيربرنامه محور سه در يآموزش برنامه يمحتوا. شد اجرا 98-97 و 96-97
 نقش، يفايا ،يتعامل يسخنران شامل فعال يريادگي كرديبر اساس رو آموزش يهاروش. شد يطراح ريفراگ يابيارز

مورد)  برمبتني يريادگيهمه، روش .هم گروه ،يگروه بحث ،يبرف(گلوله  كوچك يگروها در كار نگيست از استفاده
نمره)  نيباالتر 5و  نيكمتر 1 فيط ي(نمره ده يتميآ 5 ستيبا استفاده از چك ل رانيفراگ ياست. مهارت سخنران

 بعد و قبل نيهمچن است. هشدانجام) سؤال 8( افتهيرييتغ يحيبا استفاده از آزمون تشر رانيفراگ يابيشد. ارزش يابيارز
 با يها داده. كردند ليتكم يابيخودارز صورت به را يآموزش ازين و تسلط پرسشنامه رانيفراگ يآموزش جلسات از

  .شد زيآنال  (Student T-Test)يليتحل و يفيتوص يهاآزمون استفاده

گزارش كردند.  ،بدون تسلط اجرا ييدر سطح آشنا 2,53)0,61( آموزش از قبل را خود مهارت سطح رانيفراگ :جينتا
داد نمرات  نشان جيشد. نتا نييتع ييبود در سطح تسلط اجرا 3,80)0,34( آنها نمرات نيانگيم يآموزشبعداز مداخله 

 =P-Valueتفاوت داشت است ( يداريمعن بطور يآموزش مداخله از بعد و قبل رانيفراگمرتبط با سطح مهارت 

نمرات آنها  نيانگياست و م.بوده 10از  8,5) 1,5( افتهي رييتغ يحيتشر آزمون در انيدانشجو نمرات نيانگي). م0,0001
 است. بوده يآموزشبعد از مداخالت  5از  4)1( يدر آزمون سخنران
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 سيتدر يهامهارت رشد هدف با يآموزش دوره پاسخگو، آموزش سمت به حركت يراستا در مطالعه نيدر ا :بحث
خود را در  يهاييتوانا رانيفراگ داد نشان حاضر مطالعه جينتا. شد اجرا و يطراح يليتكم التيتحص دانشجوبان

گردد يم شنهادياست. لذا پمداخالت بوده تأثير ديكردند كه مو نييبعد از مداخالت تع "ييسطح باالتر از تسلط اجرا"
 يارياخت يدرس واحد عنوانبه يليتكم التيتحص انيدانشجو سيتدر يهاجهت توسعه مهارت يآموزش يهادوره
 باشد.  يعلوم پزشك يهادانشگاه ندهيآ ازين يپاسخگو يآموزش ستميس تا رديقرار بگ يآموزش يهابرنامه در

   پاسخگو آموزش ،يليتكم التيتحص برنامه ،آموزش مهارت س،يتدر :كليدي كلمات

  توانمندي برمبتني رويكرد: پزشكي آموزش تخصصي دكتراي دوره هايتوانمندي چارچوب تدوين 

  محمدي الهه شيرازيان، شيوا گندمكار، رقيه ميرزازاده، عظيم كشميري، فاطمه

  

 تيترب و اثربخش آموزش تحقق در يتوانمند بريمبتن اي و امديپ برمبتني يزيربرنامه كرديرو نكهيباتوجه به ا مقدمه:
 آموزشتحقق  يپزشك آموزش يهاستميس ياساس يهاچالش از يكي امروزه. دارد تيتوانمند اهم يآموختهدانش

 برمبتني آموزش"را به سمت  يجهان آموزش يهاستميس امر نيتوانمند است. ا يآموختهدانش تياثربخش و ترب
 نديآكه در آن عالوه بر فر استداده سوق "يستگيشا اي يتوانمند برمبتني آموزش" آن يكاربرد اصطالح و "امديپ

 است. قرارگرفته يجد تأكيدمورد  زين يآموزش ستميدر س امدي، پآموزش

در  يپزشك آموزش يتخصص يآموختگان دوره دكترادانش يهايتوانمند نيمطالعه حاضر با هدف تدو: هدف
  است. هشدانجامتهران  يدانشگاه علوم پزشك

 يآورها و جمعدهيا خلق) 1 شامل كه است هشدانجام فاز 3 در مطالعه نياست. ا يامطالعه حاضر توسعه :روش
ه شدانجامها يتوانمند يفيو ك يكم يي) سنجش روا3ها و يتوانمند حيتصر و نيي) تب2كنندگان، شركت يهادگاهيد
 يبرا ساختارمندمهين مصاحبه و ينظرسنج ،يمختلف مانند جلسات گروه اسم يهافاز اول از روشست. در ا

 نفعانيمختلف ذ يهاگروه با) جلسه 3( ياسم گروه جلسات در. شد برگزار مختلف نفعانيذ يهادگاهيد يآورجمع
دفاتر توسعه و كاربران  رانيو مد يآموزشگروه  علميهيأت ياعضا ،يآموختگان دوره دكتردانش و انيدانشجو شامل

نظرات  يآور. به منظور جمعشدانجامتهران  يدر سطح دانشگاه علوم پزشك يدكتر انيخدمات دانشجو
 يت باز براسؤاالآن  يشد كه طاستفاده يدر سطح كشور از نظرسنج يپزشك آموزشاندركاران حوزه دست
 افراد با مصاحبه نيهمچن. ديگرد يورآها جمعفرم هفته 4 از پس و ديگردارسال ليميا قيكنندگان از طرشركت

ساختارمند مهيها به صورت ن. مصاحبهشدانجام يكشوربه صورت تلفن يهادانشگاه توسعه و مطالعات مراكز در يديكل
 هيكل مرحله نيا اني.در پاشدانجام ELO يياستقرا يتواحم ليتحل كرديمصاحبه با بر اساس رو لي. تحلشدانجام
 ييمحتوا ليها وارد مرحله تحلمصاحبه و ينظرسنج ،يمختلف شامل گروه اسم يهاروش از شده استخراج يكدها
 پانل جلسات مرحله ني. در اشدانجام يشده به توانمند استخراج يكدها ليدوم مطالعه باهدف تبد در مرحله. شد
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 يپزشك آموزش گروه يعلم تأيه يو اعضا يتخصص يدكترا انيآموختگان و دانشجو دانش سطح دو در يتخصص
 يتخصص يدوره دكترا يهايتوانمند مجموعه يينها نسخه حاصل، جينتا يآورجمع از پس. شدانجام دانشگاه
 در يپزشك آموزش حوزه نيمتخصص نظرات يبررس منظور به سوم مرحله. شدنيتدو مرحله نيدر ا يپزشك آموزش
. شدانجام هشدتدوين يهايتوانمند ،يكم يهاشاخص و يفيك صورت به ييمحتوا ييروا يبررس نيهمچن و كشور
كنندگان در شركت يبرا ليميا قيه شد و از طريته هشدتدوين يهايتوانمند اساس بر ييمحتوا ييروا سنجش فرم
 نييتع يشد. برا يآورجمع نيمتخصص يفيها و نظرات كها، كامنتفرم يآورجمع از پس. شد ارسال مرحله نيا

  .شد استفاده"محتوا ييشاخص روا"و "محتوا يينسبت روا"از دو شاخص  يحتوا به روش كمم ييروا
 در ، كدباز 535 هشدانجام يمحتوا ليكد از مرحله اول مطالعه حاضر استخراج شد. در تحل 535در مجموع  :جينتا
  و رمحوريز 12 ،يتوانمند  65شده به نييتب ياز كدها يقرار گرفت. در پانل تخصص يطبقه اصل 7طبقه و  12
  آموزش)، يتوانمند16(يپژوه)، دانشيتوانمند20( يافهحرمحور نقش  كه شامل شدتدوينمحور  7
 ي)، توانمند10( ياحرفه تعهد)، يتوانمند4(يرهبر و تيريمد)، يتوانمند 5( ايرشتهبين يهمكار)، يوانمندت 3(

 داد نشان حاضر مطالعه جينتاوارد شدند.  يدر نظر سنج ييروا سنجش جهت كه است) يتوانمند 7يفرد ي(ارتقا
 I-CVI0.91كمتر از  يتوانمند11 يبرا 0,51است كه از چارچوب حذف شد. براساس شاخص بودهCVR شاخص

ود كه ب  S-CVI/Ave =اخص باالتر از ش ي، همه توانمند79.را كسب كردند و در چارچوب مذكور حفظ شدند و
  .دگرديم يابيمطلوب ارز

 54با  يپزشك آموزش يتخصص يآموختگان دوره دكترا دانش يهايتوانمند چارچوب مطالعه نيدر ا :بحث
 يهمكار ،آموزش ،يپژوه دانش ،ياحرفه نقش شامل شده نييتب محور 7. شد يينها محور 7 و رمحوريز11 ،يتوانمند

  است. ياو حرفه يفرد يو ارتقا ياحرفه تعهد ،يرهبر و تيريمد ،ايرشتهبين
   يپزشك آموزش ،يتوانمند امد،يتوانمند، پ برمبتني آموزش :كليدي كلمات
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سطح مهارت   سال          سنجش  شهركرد در  شگاه علوم پزشكي  سر و دختر دان شجويان پ شناختي و خودكارآمدي تحصيلي دان هاي فرا
1396 

 الهه زارعان  ،فربرزو خالدي ،الهام رئيسي، صولتيكمال سيد، پورنسترن شمسي، زهره صادقيان

  مقدمه

ــناختي به     ي اخير مطالعات فراواني در زمينه راهبرد   در دو دهه  ــناختي و فراشـ ــطح يادگيري   هاي شـ منظورارتقا سـ
شناخت را مي      موفقيت ست. در واقع فرا صورت گرفته ا شور  توان از جمله مهمترين عوامل مؤثر در آميز در داخل ك
ها تلقي نمود. درهمين راستا مطالعه و پژوهش در جهت بررسي  آموزش دانشجويان و بهبود روند يادگيري آنحوزه 

چنين كمك به تكامل و پيشرفت  و چگونگي بكارگيري فراشناخت و اثرات كاربردي آن بر يادگيري دانشجويان وهم
وري اســت كه بايســتي توســط مســئولين  منظور ارتقا كيفيت آموزش به دانشــجويان امري ضــراين عامل كليدي، به

گاه  حوزه ــ ــي در دانشـ مل مؤثر بر موفقيت    گيرد. همبيش از پيش مورد توجه قرار  ها ي آموزشـ چنين از ديگر عوا
ها عنوان يك عامل محرك سبب افزايش عملكرد تحصيلي و كاهش سطح استرس در آن    تحصيلي دانشجويان كه به  

ست. نتاي    مي شان مي شود، خودكارآمدي تحصيلي ا دهد، خودكار آمدي تحصيلي به   ج مطالعات اخير در اين زمينه ن
هاي درســي مورد نظر، پاســخ به ســؤاالت در كالس و آمادگي جهت  معناي اطمينان تالش در جهت خواندن كتاب

كارآمدي توان اذعان داشــت دانشــجوياني كه داراي ســطوح باالتري از خودهاي كالســي اســت. در واقع ميآزمون
لي هستند، سازگاري بيشتري با محيط تحصيل خود داشته و در نتيجه كاركرد بهتري خواهند داشت. بنابراين         تحصي 

شجويان امري مهم به      صوص اين دو عامل كليدي در يادگيري و ياددهي دان سي در خ نظر  لزوم انجام مطالعه و برر
  د.باشلميتواند راهگشاي بسياري از مشكالت آموزشي در سطخ جوامع عرسيده و مي

سطح مهارت    م:اهداف  سنجش  ضر با هدف  سر و      طالعه حا شجويان پ شناختي و خودكارآمدي تحصيلي دان هاي فرا
  .گرفتانجام 1396دختر دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در سال 

گرفت كه جامعه آماري آن كليه دانشجويان  صورت توصيفي تحليلي انجام  مطالعه حاضر از نوع مقطعي و به : روش
نظر گرفته شدند. در اين مطالعه با استفاده از    در 1396تحصيل دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در طي سال      شاغل به 

ــجويان به 400فرمول و جدول حجم نمونه كوكران  ــر نفر از دانش ــدند. در مطالعه حاض عنوان نمونه وارد مطالعه ش
ــشمنظور جمعبه ــاخته كرمي  اي مهارتنامه ليكرت پنج گزينهآوري اطالعات از پرس ــناختي س كه   1381هاي فراش

ستا بر       29شامل   شد و در همين را ستفاده  ساس مطالعات قبلي پايايي بازآزمون  سؤال بود، ا ضريب آلفاي    %98ا و 
هاي فراشـــناختي و نامه  برآورد شـــدند. در اين مطالعه رابطه ميان ســـطح مهارتبراي اين پرســـش %94كرونباخ 

با ويژگي دموگرافيك (ســن، جنس و وضــعيت تأهل)، رشــته تحصــيلي، مقطع تحصــيلي،  كارآمدي تحصــيلي خود
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ــيفي و آناليز آنوواي يكطرفه جهت مورد تجزيه و تحليل اطالعات         ــط آمار توصـ ــيل توسـ ــكده محل تحصـ دانشـ
 .انجام شد 23ورژن  SPSSافزار آماري گرفت. كليه مراحل تجزيه و تحليل اين پژوهش توسط نرمقرار

ــان مي      : نتايج   ــر نتايج آزمون آنوواي يكطرفه نشـ ــطح   دهد كه رابطه آماري معني    در مطالعه حاضـ داري ميان سـ
هارت  له ويژگي         م هاي ازجم كدام از متغيير با هيچ ناختي  ــ ــن        هاي فراشـ مل سـ كه شـــا يك  -p)هاي دموگراف

value=0.563) جنس ،(p‐value=0.880)  و وضــعيت تأهل(p-value=0.130) بودند، مقطع تحصــيلي(p-

value=0.392)  دانشــكده ،(p‐value=0.189)   حالي اســت كه اختالف   دانشــجويان وجود نداشــت. اين در
سطح مهارت معني شد.   آن (p-value=0.043)هاي فراشناختي دانشجويان با رشته تحصيلي    داري ميان  ها مشاهده 

سي رابطه همين ترتيب بهبه شجويان با هريك از متغييرهاي موجود در    منظور برر صيلي دان ي ميان خودكارآمدي تح
ــتفاده قرارآاين مطالعه  دســـت آمده از آن حاكي از آن اســـت كه  گرفت كه نتايج بهزمون آنوواي يكطرفه مورد اسـ

سن   خودكارآمدي با ويژگي شجويان اعم از   (p-value=0.229)، جنس (p-value=0.605)هاي دموگرافيك دان
تأهل      و ــعيت  ماري معني   (p-value=0.616)وضـ طه آ ندارد. هم راب ماري معني داري  يان  چنين اختالف آ داري م

و  (p-value=0.590)، مقطع تحصيلي   (p-value=0.690خودكارآمدي تحصيلي دانشجويان و رشته تحصيلي     
    .شودها مشاهده نميآن (p-value=0.960)دانشكده محل تحصيل 
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هاي مختلف  تحصيل در رشتهتوان گفت دانشجويان شاغل بهدست آمده از اين پژوهش مينتايج به با توجه به: بحث
هاي الزم در بكارگيري شيوه ياددهي حصيلي از سطوح فراشناختي مختلفي برخوردار هستند بنابراين اتخاذ سياستت

  سطح  ارتقا بهمنجر تا گيردقرار آموزش ريزيبرنامه مسئولين و يادگيري در دانشجويان بايد بيش از پيش مورد توجه  
  شود هاآن آميزموفقيت يادگيري و فراگيران دانش

   دهي و يادگيري،علوم پزشكي شهركردكارآمدي تحصيلي، يادفراشناخت، خود: كلمات كليدي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بررسي تفكر انتقادي در بين دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي قزوين 

 پور، ذكراله مروتي، فريناز اصالني فاطمه سفيدي، مهديس محمد

هاي دندانپزشكي تربيت افراد كارآزموده در مراقبت جامع از هاي آموزشي دانشكدهنامههدف اصلي بر :مقدمه
عنوان پايه و اساسي جهت بررسي اين برنامه تواند بهمددجويان است. ارزشيابي مهارت تفكر انتقادي مي

علوم پزشكي قزوين در  تعيين تفكر انتقادي در بين دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه اهداف .گيردمورداستفاده قرار
مطالعه حاضر يك مطالعه توصيفي مقطعي است كه جامعه پژوهش كليه دانشجويان  روش 1395-96سال تحصيلي 

صورت تصادفي وارد مطالعه شدند. ابزار به 131رشته دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي قزوين بودند كه 
اي بود. پايايي اين آزمون سؤال چندگزينه 34فرم ب شامل  هاي تفكر انتقادي كاليفرنيامورداستفاده آزمون مهارت

 0,81است و در مطالعه حاضر ميزان ضريب پايايي با استفاده از آلفاي كرونباخ گزارش شده0,86در مطالعات 
 .استفاده شد 0,05با حداكثر خطاي  21نسخه  SPSSافزار وتحليل اطالعات از نرم بدست آمد. جهت تجزيه

در مقايسـه  9,41±3,20داد كه ميانگين نمره كل تفكر انتقادي دانشجويان دندانپزشكي (ن مطالعه نشانهاي اييافته
داري بين بود. در ضمن ارتباط معني 10دانشجويان كمتر از  %71,8)، نمره كل تفكر انتقادي 34بـا نمـره كـل: 

بين وضعيت تأهل و سال ورود به هاي تفكرانتقادي وجود نداشت؛ اما جنس و سن و نمرات آزمـون مهارت
هاي تفكر انتقادي دانشجويان دندانپزشكي داري يافت شد. ميانگين نمرات حيطهدانشگاه و تفكر انتقادي رابطه معني

از  2,4ترتيب برابر استنباط، استدالل استقرايي و استدالل قياسي به وتحليل و ارزشيابي هاي تجزيهقزوين در حيطه
هاي متداول آموزشي در رسد روشنظر ميبه  :بحث.نمره بود 14از  5,17، 16از  3,53، 11از  3,5، 14از  3,75، 9

دهد، لذا جهت پاسخگويي به نيازهاي جامعه الزم هاتوانايي تفكر انتقادي را در دانشجويان افزايش نميدانشگاه
ي نمود كه هدف آن تربيت هاي جديد را طراحهاي آموزشي را ترك و برنامهاست كه مسير سنتي برنامه

كه قادر به حل مسائل مددجويان در جامعه بوده و به اهداف سطوح دانشجوياني متخصص و كارآمد باشد به نحوي
  .يابندباالي يادگيري نظير تفكر انتقادي، حل مسأله و تفكر خالق دست

 قادي كاليفرنيا فرم تفكر انتقادي، دانشجويان دندانپزشكي، آزمون مهارت تفكر انت:  كلمات كليدي
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شكي قزوين در مورد جامعه        شگاه علوم پز شتي درماني دان شاغل در مراكز بهدا شكان عمومي  سي نظرات پز نگر بودن برنامه برر
 آموزشي

 قباديان، زاد، نسيم شاهها، سولماز فرخفروشباريكاني، افسانه يخآمنه 

  
بر شــواهد  مبناي يادگيري مبتنيبر آموزش ملزومات هدف اصــلي آموزش پزشــكي پاســخگو فراهم آوردن: مقدمه

ست محيط  شي فعلي بر ا شرفته و انواع تكنولوژي     هاي آموز ستفاده از امكانات پي ستاني با ا هاي مبناي آموزش بيمار
شوند كه عمدتاً قادر به   است، تربيت دانشجويان در مراكز مذكور منجربه تربيت پزشكاني مي   تشخيصي متمركز شده   

 ارائه خدمات در سطوح اوليه نيستند. 

هدف از اين مطالعه بررسي نظرات پزشكان شاغل در مراكز بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي قزوين        :  اهداف
منظور اســتفاده از آن در بازنگري برنامه آموزشــي دانشــجويان پزشــكي  بودن برنامه آموزشــي به نگردر مورد جامعه

 .باشدمي

سش     : روش ستفاده از يك پر صيفي مقطعي و با ا ساخته تعداد  در يك مطالعه تو شكان   100نامه  محقق  نفر از پز
ــگاه علوم    ــتايي تحت پوشــش دانش ــهري و روس ــتي درماني ش ــاغل در مراكز بهداش ــكي قزوين انتخاب و ش پزش

نفر از متخصصين     10نامه  از نظرات ها تكميل گرديد. جهت ارزيابي روايي پرسش نامه  مذكور در مورد آنپرسش 
افزار  ها با استفاده از نرم باز آزمون استفاده شد. داده   -نامه  از روش آزمون استفاده شد. جهت بررسي پايايي پرسش    

SPSS گرفتند.ارمورد تجزيه و تحليل قر 

شركت :  نتايج صد مرد و  25كنندگان از بين  شركت      75در سني  صد زن بودند. ميانگين  بود.  34,76±9كنندگان در
شركت  27 شهري و   درصد از  شتي درماني  شتند.   درصد آن 43كنندگان در مراكز بهدا ها در مراكز روستايي فعاليت دا

شامل       شكان در مديريت بيماران  شكل پز صي،   درص 10شايعترين م شخي صد درماني و  18د ت صد پيگيري   70در در
درصد ديابت و فشار    23درصد سرماخوردگي و   51بود.شايعترين بيماريهاي مراجعه كننده به پزشكان عمومي شامل    

درصــد پزشــكان اعالم كردند كه در مورد ديابت و فشــارخون آموزش كافي نديده اند. از بين   18خون بود. حدود 
عالم نمودند كه در حوزه تشخيصي بيماريها مي بايست در دوران آموزشي توجه بيشتري      درصد ا 35كنندگان شركت 

سالمت جامعه كافي         56شود.حدود   شتند كه محتوي آموزشي جهت مديريت مشكالت و نيازهاي  درصد اعتقاد دا
صد از پزشكان   در 58ها متناسب با نيازها نبوده است.   درصد اعالم نمودند كه فراگيري مهارت 55نبوده است.حدود  
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ــي آن    ــالمت (      بيان نمودند كه دوره آموزشـ )، مديريت    SDHها از نظر تأكيد بر رويكرد عوامل اجتماعي مؤثر بر سـ
 .است نبوده كافي بهداشت وزارت هايدستورالمل و هارويكردهاي ويژه بيماران سرپايي و آموزش گايدالين

  جامعه نيازهاي به پاســخگويي و بيماري مديريت در فراگيران رســدنظر ميمده بهآبا توجه به نتايج بدســت : بحث
   .گرددي احساس ميآموزشديد نظر جدي در محتوي و شيوه تج به نياز و اندنياموخته را كافي مهارت و توانايي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (Communication Skills Attitude Scale)سنجي ابزار سنجش نگرش مهارت ارتباطي هاي روانبررسي ويژگي

سانه يخ  صر يوسف    فروشاف شيرازي، نا ي، بهروز محمودي زاده، امين قنبرنژاد، ريتا مجتهدزاده، علي چراغها، ماندانا 
 حسين امامي بختياري، سيد امير

 نظردر ســالمت خدمات دهندگانارائه و پزشــكان هايتوانمندي مهمترين از يكي عنوانبه مهارت ارتباطي: مقدمه
  كارگروهي انجام چنينهم و تشخيص معاينه، گيري، حال شرح مصاحبه، انجام الزمه مهارت اين زيرا شودمي گرفته
ــدمي ــيمي ايفاء ايعمده نقش مهارت اين ارتقاي در آموزش اينكه عليرغم. باش ها حاكي از فقدان  نمايد ولي بررس

ريزان  باشد. يكي از داليل اين مشكل، عدم توجه برنامه  توانمندي پزشكان در برقراري مهارت ارتباطي با بيماران مي 
شي به ارتباط بين نگرش مثبت فراگيران به يادگيري اين   شان    مهارت و آموزش آن ميآموز شواهد ن شد. زيرا  داده با

شود. در  زمينه مهارت ارتباطي در كننده رفتارفراگيران درعنوان عامل پيشگويي تواند بهاست كه نگرش مي  نظرگرفته 
راســتاي تحقق اين امر، تاكيدبر تدوين ابزاري كه بتواند نگرش فراگيران را به مهارت ارتباطي بســنجد مورد توجه   

ست.   ئس م شي بوده ا سش  سنجي روان هايهدف اين مطالعه تعيين ويژگي  والن آموز  Communicationنامه پر

Skills Attitude Scale ريزان آموزشي قرارداده شود.است تا ابزاري معتبردراختياربرنامه   

ــي مقطعي       مايشـ عه پي طال يك م نه  Cross‐Sectional Survey اين پژوهش  به بود. روش نمو ــگيري  ورت  صـ
سهميه   صادفي  شكي تهران در مقطع علوم پايه،        441حجم نمونه  با ايغيرت شگاه علوم پز شكي دان شجوي پز نفر دان

ــي روايي محتوايي ــتفاده با فيزيوپات، كارآموزي و كارورزي بود. بررس ــبت تعيين(  كمي روش دو از اس   روايي نس
شاخص روايي محتوا  (CVR) محتوا ستفاده (CVI)و  شد . روايي        ) و روش كيفي (ا صين) انجام  ص از نظرات متخ

صين و             ص ستفاده از نظرات متخ صوري با ا صورت گرفت. روايي  ستفاده ازرويكردترجمه وبازترجمه  خارجي باا
سش هم شجوي  از اينامه  بر نمونهچنين پايلوت پر شكي  دان سجام  تعيين براي. شد  انجام پز   به پايايي و دروني ان
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استفاده گرديد. جهت ارزيابي روايي سازه از فاكتور آناليز اكتشافي و تأييدي  ICC و كرونباخ آلفاي ضريب از ترتيب
 گرفت.مورد تحليل قرار SPSSو  EQS افزارهايازنرم با استفاده هااستفاده شدداده

ساس نظر متخصصين مورد تاييد قرار       روايي خارجي، گرفت.در ارزيابي كمي روايي محتوايي  صوري ومحتوايي برا
CVR=0/94 ،CVI =0/97شان  اقبولي رمقدار قابل سش  آلفايداد. مقدارن ست آمد. به 0,84نامه كرونباخ كل پر  د

شجويان در كل پرسش   20در نمونه  ICCشاخص  شان دست آمد بدين به ICC=0,81نامه نفري دان شد  دادهترتيب ن
سجام دروني و پايايي پرسش   شان شر به تاييدي عامل تحليل از حاصل  نتايج .باشد نامه، مطلوب ميكه ان داد ح ذيل ن

  .حيطه برازش مطلوبي دارد 4آيتم و در  25نامه با پرسش
[χ2/df=2.36، Comparative Fit Index (CFI)=0.95، the GFI=0.96، Root Mean Square 

Error of Approximation (RMSEA)=0.05].  
هاي مطالعه شــواهد مناســبي را در خصــوص اســتحكام ســاختار عاملي و پايايي ابزار ســنجش نگرش   يافته :بحث

شور ايران مطالعه   باهاي ارتباطي، در جميعت مورد مطالعه فراهم نمود. فراگيران در زمينه مهارت توجه به اينكه در ك
هاي پژوهش حاضر، لذا پيشنهاد   ه به محدوديتچنين با توجسنجي اين ابزار انجام نشده و هم  جامعي در زمينه روان

 .هاي علوم پزشكي كشور انجام شودهاي هدف و در سايردانشگاهشود كه مطالعات مشابهي در ساير گروهمي
  هارت ارتباطي، نگرش، روايي، پاياييم :كلمات كليدي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بررسي ارتباط بين گرايش تفكر انتقادي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 

 رضا عابديني عما مهاجري، الهام عتباتي، طاهره خزاعي، محمدسيد

  

  كنند،مي تفكر منتقدانه كه دانشـــجوياني و بوده پزشـــكي آموزش در نهايي هدف انتقادي تفكر هايمهارت: مقدمه
 ميان خال تواندمي خود كه شـــوندمي متمركز باليني هايحيطه بر بيشـــتر و پردازندمي غلط هايقضـــاوت به كمتر

شد  كه جاآن دهد. از كاهش را باليني و تئوريك آموزش شجويان  در انتقادي تفكر ر شكي  دان  اعتبار هايمعيار از پز
  تحصيلي موفقيت با انتقادي تفكر تمايالت بين ارتباط تعيين هدف با حاضر مطالعه است، پزشكي آموزش به بخشي

 است. گرفتهانجام به را بيرجند پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشجويان

صيلي  موفقيت با انتقادي تفكر تمايالت بين ارتباط تعيين: اهداف شجويان  تح شكي  دان شگاه  پز شكي  علوم دان   پز
  بيرجند
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  پزشكي  رشته  دانشجوي  483 تعداد كه بوده همبستگي  نوع از تحليلي توصيفي  مطالعه يك حاضر  پژوهش : روش
  نامهاطالعات،پرسش آوريجمع گرفتند. ابزارقرار بررسي تصادفي) مورد-ايطبقه( ايمرحله چند گيرينمونه روشبه

  گريجو و جست حيطه پنج در سؤال 75 داراي كه الف) بود فرم( كاليفرنيا انتقادي تفكر تمايالت ارزيابي استاندارد
ــي، آزاد حقايق،  نديشـ ظام  گري،تحليل  ا نايي  به  اعتماد  مندي، ن   ليكرت روش به  بود، كنجكاوي  و انتقادي  تفكر توا

  .است گرفتهقرار ارزيابي مورد مختلف مطالعات در آن اعتماد و بود. اعتبارشده گذارينمره

ــجوي 483 تعداد  از: نتايج  ــكي دانشـ  معدل  بودند. ميانگين   زن %62,5 نفر 302 و مرد% 37,5 نفر 181 تعداد  پزشـ
ــجويان   ميانگين  بود. بين نمره 450 از 218,5�41,64   6انتقادي   تفكر كل  نمره بود. ميانگين   15,04	�1,45دانشـ

شت  وجود معناداري تفاوت تحصيلي  مقطع حسب  بر انتقادي تفكر هايحيطه در شده  كسب  نمرات  (P<0.05)	.دا
ــن بين چنينهم ــده كســب نمرات مجموع و س ــتگي مختلف هايحيطه در ش ــي و معناداري همبس  وجود معكوس

ــت 	.داشـ (P<0.05)  ــجويان  معدل  با  انتقادي  تفكر نمرات ميانگين  بين معناداري  ارتباط  اما ــت  وجود دانشـ 	.نداشـ
(P>0.05)  

شجويان  در انتقادي تفكر گرايش كل نمرهگيري: نتيجه شكي  دان شد مي آنان متزلزل گرايش مبين پز  با ارتباطي و با
 است.شده كمتر تمايالت اين تجربه و سن باالرفتن با كه صورتي ندارد. در نقادانه تفكر به آنان تمايالت

 پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشكي، تفكرانتقادي، : كلمات كليدي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 ارزيابي سطح همدلي دانشجويان پزشكي عمومي با بيماران و ارتباط آن با نوع تخصص مورد عالقه

 فر، عزيزاله دهقان ي معينيشهناز كريمي، عل
  

ــاس تمام فعاليت :مقدمه ــت كه نه ارتباط با بيمار اس ــك اس كند، بلكه در تنها به انتقال اطالعات كمك ميهاي پزش
منجربه  ســالمت نظام خدمات ارائه در محوري بيمار ديدگاه و بيمار با ارتباط روند بهبودي بيمار نيز مؤثر اســت .

 مؤثر ارتباط برقراري در درماني ابزارهاي تريناساسي از يكي. گرددمي بيمار در نتايج بهبود و خدمات كيفيت ارتقاء
 .است همدلي بيمار با پزشك

  فرايند بر مثبت تأثير بيمار با همدلي . گرددمي محســـوب كيفيت با درماني خدمات ارائه در همدلي عنصـــر كليدي
شته  بيماران سالمت  شخيص  و دا شك  بهتر درمان و منجربه ت شاركت  و شده  پز  بيمار براي را درمان پذيرش و م
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باشد كه   پاسخگو و بيمار محور مي  آموزش يكم، و بيست  قرن در سالمت  نظام محور شش  از يكي .كندمي تسهيل 
ــتيابي به اين هدف دارد.    ها و ترجيحات بيماران نقش عمده    همدلي با توجه به واكنش به نيازها ، ارزش        اي در دسـ

رود. عنوان هدف آموزشي در تربيت پزشك به شمار ميدليل در كشورهايي مانند كانادا و سوئيس همدلي بههمين به
ــكي مي   ــجويان پزش ــطح همدلي در دانش ــوص در  با اين حال مطالعات متعدد بيانگر كاهش روند س ــند بخص باش

ــجوياني كه تخصــص  ــت درمان تواند كيفياندكه ميهاي غير بيمار محور را انتخاب نمودهدانش   رات خدمات بهداش
 .كند تهديد

لذا با توجه به اينكه همدلي با بيمار توسط دانشجويان پزشكي نقش مهمي در ارائه خدمات تخصصي پزشكي دارد        
عه            تا مطال ــد  نه محقق بر آن شـ ــده در اين زمي جام شـ هدف تعيين ميزان همدلي     و محدوديت تحقيقات ان با  اي 

 دهد.بيماران و ارتباط آن با نوع تخصص مورد عالقه انجامدانشجويان پزشكي عمومي با 

 
 :  اهداف

 تعيين ميانگين نمرات همدلي با بيمار دانشجويان پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي فسا   .1

سب              .2 سا بر ح شكي ف شگاه علوم پز شكي عمومي دان شجويان پز تعيين ميانگين نمرات همدلي با بيمار دان
 متغييرهاي دموگرافيك  

   ين نوع تخصص مورد عالقه دانشجويان پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي فساتعي .3
صص             .4 سا با بيماران و نوع تخ شكي ف شگاه علوم پز شكي دان شجويان پز تعيين ارتباط بين نمره همدلي دان

 مورد عالقه

شكي دوره عمومي    -در اين مطالعه مقطعي: روش شجويان پز شامل تمامي دان شاغل    تحليلي، جامعه مورد پژوهش 
هاي مورد گيژباشد. دانشجويان با وي  مي 1396تحصيل در دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي فسا طي سال         به

هاي پنجم، ششم و   مطالعه به روش سرشماري وارد مطالعه شدند. معيارهاي ورود به مطالعه شامل دانشجويان سال      
شتن به    ضايت دا شركت در مطالعه مي هفتم و ر شد. م منظور  شجويان بدون    با شامل دان عيارهاي خروج از مطالعه 

 نامهآوري اطالعات از پرســشســابقه باليني، دانشــجويان مهمان يا انصــراف از شــركت در پژوهش بود. براي جمع
سون  همدلي سش          جفر سي پر سخه فار شد. روايي و پايايي ن ستفاده  شمي     ا سط ها سون تو پور و كرمي نامه جفر

هاي توصـــيفي ميانگين، انحراف معيار، ها در اين مطالعه از آمارهتجزيه تحليل دادهاســـت. جهت هنجاريابي شـــده
ستفاده      صيف متغييرهاي مطالعه ا صد براي تو شگران  اخالقي مالحظات رعايت منظوربهشد.  فراواني و در در  پژوه

 مايند.كننده در مطالعه مراقبت نتمام طول تحقيق تالش كردند تا از حفظ هويت تمام افراد شركت
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شركت     : نتايج  شجويان  سني دان شجويان      24,5كننده ميانگين  سطح همدلي دان  سال بود. ميانگين و انحراف معيار 
ــان5,650( ديدگاه اتخاذ بعد به مربوط همدلي ميزان بود. باالترين 16,81با انحراف معيار  101,2 داد ) بود. نتايج نش

   مند هستند.عالقههاي بيمار محور درصد دانشجويان به تخصص 90
 اما است  ميانگين سطح  از باالتردهد كه ميانگين نمرات همدلي دانشجويان پزشكي   نتايج اين مطالعه نشان مي : بحث

صله  مطلوب سطح  تا شجويان  شد  مشخص  حاضر  مطالعه در .دارد فا شته  به مندعالقه پزشكي  دان   تخصصي   هاير
ــطح محور بيمار ــر مطالعه نتايج چنينهم. دارند بيمار با باالتري همدلي س ــان حاض ــطح بين دهدمي نش   همدلي س

يان  ــجو يت  و دانشـ ــ نه كوچك از         ).p<0/05ماري وجود دارد ( آ دارمعني اختالف جنسـ يك نمو فاده از  ــت اسـ
شنهاد مي     محدوديت ست. پي ضر ا شود. با    عشود در مطال هاي مطالعه حا ستفاده  ات آينده از حجم نمونه بزرگتري ا

ي در كيفيت خدمات در نظام سـالمت اقدام به تحقيق در شـرايط مختلف همراه با تمهيداتي كه    توجه به نقش همدل
شكي را به    شجويان پز صيه مي     حداكثر همدلي دان شد، تو شته با  در همدلي مفهوم بر تأكيد چنين گردد. همهمراه دا

  .گرددمي توصيه ايران پزشكي كوريكولوم در ارتباطي هايمهارت
  همدلي، دانشجويان پزشكي، تخصص: كلمات كليدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 اي: تبيين تجربيات دانشجويان از دريافت بازخورد بيماران بر پيامدهاي يادگيري آناناعتالي رفتار حرفه

 السادات رضايي  پور، سميهچورسي، احسان موحدياحمد كچويي، مهدي قصابيطهران، هدي احمري

  
ــتيابي به پيامدهاي يادگيري يكي از اهداف مهم برنامه               : مقدمه   ــجويان با هدف ميزان دسـ ي ارزيابي عملكرد دانشـ

مودند و يكي  عنوان قلب آموزش ياد نباشد. در متون آموزش پزشكي از بازخورد به  هاي پزشكي مي درسي دانشكده  
شجويان با هدف آگاه  شمار مي     از منابع مهم ارزيابي عملكرد دان شان به  رود. بازخورد بيمار ساختن آنان از عملكرد

عنوان يكي از منابع هايي است كه او دريافت و تجربه كرده است و بهها و نظرات وي نسبت به مراقبتشامل ديدگاه
توان به مصاحبه،  هاي دستيابي به بازخورد بيماران ميشود. از شيوهم برده ميي دانشجويان نادرجه 360مهم ارزيابي 

   نظرسنجي، حسابرسي، نظرات و شكايات اشاره نمود.
ــجويان، اين مطالعه با       با توجه به ارزش و جايگاه بيماران به       : اهداف  عنوان يكي از منابع مهم ارزيابي عملكرد دانشـ

 گرفت.دريافت بازخورد بيماران بر پيامدهاي يادگيري آنان انجام هدف تبيين تجربيات دانشجويان از

شاركت :روش  شش       14كنندگان اين مطالعه يك تحقيق كيفي با رويكرد تحليل محتوا بود. م سال پنج و  شجوي  دان
ــغول به كارورزي در بخش   ــكي عمومي مشـ بر هدف انتخاب   هاي جراحي، داخلي و اورژانس بودند كه مبتني   پزشـ
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ساس تجربه  هاي نيمهها به كمك مصاحبه آوري دادهمعشدند. ج  شجويان در پاسخ   ساختارمند عميق برا ي واقعي دان
شباع داده   سؤاالت باز تا ا طول انجاميد. مصاحبه پس از   دقيقه به 45تا  30گرفت. مدت زمان هر مصاحبه  ها انجامبه 

.  گرديد انجام هايمگرآن و الندمن يمرحله پنج از دهاستفا  با هاضبط بالفاصله دستنويس و تحليل شدند. تحليل داده    
 .گرديد استفاده كيفي مطالعات اعتبار ايجاد هايروش از هاداده استحكام صحت و دقت از اطمينان براي چنينهم

ستخراج گرديد. از اين گزاره  176پس از تكميل اطالعات : نتايج  صلي و هشت       گزاره ا ضمون ا سه م ها در نهايت 
هاي اصلي شامل: تقويت يادگيري فردي(يادگيري خودتنظيمي، بازانديشي)، اعتالي  طبقه حاصل شد. درون مايه  زير 

شك و بيمار، حرفه اي (بهبود مهارترفتار حرفه شد    ي مراقبتگري، ارائهايهاي ارتباطي پز هاي اخالق محور) و ر
 ها و باورهاي بيمار ) بود.ارزشهاي انساني( همدلي، تعامل مستمر با بيمار، احترام به مهارت

ي ي بازخورد بيماران بر پيامد يادگيري دانشــجويان بود. از آنجايي كه در برنامهنتايج نشــانگر تأثير ســازنده: بحث 
ي بيماران در فرايند آموزش و ارزيابي فراگيران است، لذا بررسي    درسي بيمار محور، تمركز بر درگير نمودن فعاالنه 

شجويان مي هاي حرفهبيماران از رفتار و فعاليت دقيق بازخورد سته از مهارت اي دان هايي كه در تواند به ارتقاي آن د
 گردد. دانشجويان نياز به بهبود دارد، منجر

 اي، بازخورد بيمار، پيامد يادگيري، دانشجويان، تحليل محتواي كيفي رفتار حرفه:  كلمات كليدي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 ارزيابي مهارت تفكر منطقي دانشجويان پرستاري در عرصه دانشگاه علوم پزشكي البرز

  كار، محيا شفاهي فالح، ليال دهقانزاده، ليلي يكهنه، آرينا قليميازهرا طيبي
 

رود دانشجو   باشد و انتظار مي ترين اهداف آموزشي مي توسعه تفكر انتقادي در دانشجويان پرستاري از مهم   :  مقدمه
پاســخگويي به  ه آموزشــي كارشــناســي در حد مطلوبي از مهارت تفكر منطقي بهرمند گردد. زيرا وردر زمان اتمام د

سته    چالش ستن دان شكالت باليني پيش روي كاركنان درماني درگروه بكار ب ستفاده از تفكر   ها و م هاي قبلي خود با ا
منظور بررسي قدرت تفكر انتقادي دانشجويان پرستاري سال آخر دانشگاه      منطقي است از اين روز مطالعه حاضر به  

 است.علوم پزشكي البرز طراحي گرديده

  د.باشبررسي قدرت تفكر منطقي دانشجويان سال آخر پرستاري دانشگاه البرز مي: اهداف 
ضر مطالعه :  روش صيفي تحليلي مي پژوهش حا شد كه نمونه اي تو ستاري ترم    با شجويان پر   7هاي آن را كليه دان

ـكيل داده        ـايي البرز تش ـتاري و مام ـكده پرس ـد. نمونه دانش   7دانشجويان ترم روش سرشماري از كليه گيري بهان
اي با يـك پاسـخ    سؤال چند گزينه 34هاي تفكر انتقادي كاليفرنيا حاوي انجام شد. ابزار مورد استفاده آزمون مهارت
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ـوزه مهارت     ـنج ح ـحيح در پ ـل، ارزشيابي، استنباط، استدالل استقرايي و       ص ـادي (تحلي ـر انتق ـناختي تفك هاي ش
ـع     ـس از جم ـود. پ ،   ANOVA ،tهاي آماري و با آزمون SPSSافزار ها توسط نرمعات، دادهآوري اطالقياسي) ب

 .گرفتآزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن مورد تجزيـه و تحليل قرار
  

شده    يافته: نتايج  سش  صد  65ها: از تعداد افراد پر سش  از در سط  صحيح  بطور هانامه پر شجويان  تو   تكميل دان
بوده كه   34,18±3,60 مطالعه اين در دانشجويان انتقادي تفكر نمرات ميانگين. گرفتندقرار تحليل مورد كه بودندشده

ــت بطوري  ــعيف بوده اس ــتباط به درحد ض ــيابي و اس ) از  9,3±2,1) و (6,07±2,1ترتيب با مقدار (كه حيطه ارزش
  ها بودند. ترين حيطهضعيف
شان مي   : بحث  صل از اين مطالعه ن شجويان در حد مطلوب نمي نتايج حا شد  دهد كه قدرت تفكر انتقادي دان  با وبا
شي به   تو كه اين به توجه ريزي دقيق براي ارتقا  رود لذا انجام برنامهمي رشما سعه تفكر انتقادي از اهداف مهم آموز

 رسد.نظر مياين مهارت امري كامال ضروري به

 .مهارت تفكر انتقادي، دانشجويان پرستاري، آموزش: كلمات كليدي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نقش مشاور همتا در كاهش افت تحصيلي دانشجويان پزشكي

 آبادي، رقيه گندمكار  نويسندگان: زهرا زارعي حاجي

  
  مقدمه

شاوره و حمايت  سال  با توجه به اهميت وجود م شكي و اهميت   ي ورود دانشهاي اوليههاي تحصيلي در  جويان پز
  ايفاي نهايت، ودر تخصصي  فوق تخصصي،   باليني، هايدوره به ورود براي دوران اين طي ايشان  موفقيت تحصيلي 

شي،  هاينقش شتي  آموز ضر  يمطالعه درماني، و بهدا صد  حا شي  مورد در شواهد  بهترين دارد ق  هايبرنامه اثربخ
 .نمايد ش از بالين را گردآوري، تركيب و تفسيرپي فاز در پزشكي جوياندانش تحصيلي افت كاهش در همتا مشاور
 آيا استفاده از مشاور همتا در كاهش افت تحصيلي دانشجويان پزشكي در فاز پيش از بالين تأثير دارد؟  :اهداف

صل يك مطالعه   مقاله: روش ضر، حا شد. در مرحله مند ميي مروري با رويكرد جست و جوي نظام ي حا ي اول،  با
ساس       شي برا شده، معيار        spicesسؤال پژوه سؤال طرح  ساس  شد. برا هاي ورود به مطالعه نيز به اين  طراحي 

  صورت مشخص شد: 
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عمومي) و بدون محدوديت در ســال تحصــيلي  جويان پزشــكي (پزشــكي .اســتفاده از مشــاور همتا از ميان دانش1 
. ارزيابي ميزان افت تحصـــيلي،  3 عنوان مشـــاوره گيرندهجويان پزشـــكي در فاز علوم پايه( پيش باليني) به.دانش2

ضعيت تحصيلي دانش       شرفت تحصيلي يا به طور كلي و شاوره. پس از انتخاب واژگان، پايگاه پي هاي جويان مورد م
،  Pub Med ،Embase ،ERIC ،OVID ،Cochrane، SCOPUSهاي گاهجســت و جو مشــخص شــد. پاي

Web of	Science  وSID سترس  در و معتبر هايپايگاه ميان از ست به مقاالت هايرفرنس چنينهم و د   آمده د
ــدند انتخاب   نوع نظر از محدوديت گرفتن نظردر بدون منابع جوي و جســت. گرفتندقرار جو و جســت مورد و ش
ها) انجام شــد. پس از حذف (در ســاير پايگاه) و انگليســيSID(در پايگاهزمان انجام، به دو زبان فارســيه و مطالع

شدند. در نهايت، مقاالتي    شد و مقاالت نامرتبط حذف  مقاالت تكراري عناوين و چكيده مقاالت باقي مانده مطالعه 
 گرفتند.د و بررسي و تفسير قراري تحليل شدند، مورد نقي متن كامل وارد مرحلهكه پس از مطالعه

شده در مرحله چكيده مقاله 307از ميان : نتايج    تحليل يمرحله به مقاله  7ي اول جست و جو در نهايت  ي يافت 
ــدند وارد ــترين. ش ــد بود و پايگاه 85,42با  pubmed پايگاه به مربوط نهايي مقاالت فراواني بيش ،  ericهاي درص

ovid، scopus  درصـــد از حجم مقاالت منتخب را به خود اختصـــاص دادند. به طور كلي مقاالت  28,14هريك
سال  شش مقاله از مقاالت منتخب، از روشمندي توصيفي، يك          2018تا  2007هاي منتخب بين  شده بودند.  شر  منت

ظام     له، روش مرور ن قا له روش      م قا يك م ند و  عات      ex-post factoم طال ــتر م ند. در بيشـ از ابزار  برخوردار بود
 بود و كيفيت كلي بيشتر مقاالت متوسط تا خوب ارزيابي شد. نامه استفاده شدهپرسش

ــاتيد از عملكرد تحصــيلي   نتايج اين مطالعه حاكي از رضــايت :بحث مندي دانشــجويان، مشــاوران همتا و حتي اس
هاي مختلف دنيا است. مطالعات  هاي مشاور همتاي دانشگاه  (دانشجويان مشاوره گيرنده در فاز علوم پايه) در برنامه  

هبود وضعيت تحصيلي و به تبع آن كاهش   ي بمرور شده با درجات مختلف كيفيت و استحكام شواهد، نشان دهنده    
 افت تحصيلي اين دانشجويان است.  

 افت تحصيلي، دانشجويان پزشكي، مشاور همتا :  كلمات كليدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تحصيلي در بين دانشجويان داروسازي و پزشكي پرديس دانشگاه علوم پزشكي مازندران، رامسر  ابعاد فرسودگي 

 دوگلسر، سپيده اجتهادي زادهنويسندگان: حسين فيروزي، فاطمه حسين

  

  مقدمه
گردد؛ در اين ميان، دانشـجويان  فرسـودگي تحصـيلي، موضـوعي جدي در دوران تحصـيلي فراگيران محسـوب مي     

شر به سؤوليت فرهيخته جامعه و عهده عنوان ق صيلي      داران م سودگي تح شتر از تأثيرات منفي فر هاي آينده جامعه، بي
سماني متأثر مي     شناختي و ج ستي ذهني، روان صيلي، عاملي مهم در فهم     چون اختالل در بهزي سودگي تح گردند. فر

ه دانشجويان را با محل تحصيلي    رفتارهاي تحصيلي دانشجويان، چون عملكرد تحصيلي دانشجويان تلقي شده، رابط     
دهد. نيومن، معتقد اســت  خود تحت تأثير قرار داده و اشــتياق دانشــجويان را به ادامة تحصــيل، تحت تأثير قرار مي

ــيلي، مي  ــودگي تحص ــيلي در دوران  فرس ــجويان، مانند عملكرد تحص تواند كليد مهم درك رفتارهاي مختلف دانش
شجويان را ب     شدو رابطه دان شگاه خود، تحت تأثير قرار مي  تحصيل با شكده و دان شتياق   دهدو ميا دان شوق و ا تواند 
صيل تحت    شجويان را به ادامه تح صيلي در بين        دان سودگي تح سي ابعاد فر ضر برر تأثير قرار دهد. هدف مطالعه حا

 .بودپزشكي مازندران، رامسر  علوم دانشگاه پرديس پزشكي و داروسازيدانشجويان 
 اهداف 

 عد خستگي عاطفي در بين دانشجويانتعيين ب 

 بيني در بين دانشجويانتعيين بعد شك و بد

 تعيين بعد خودكارآمدي تحصيلي در بين دانشجويان

  روش
صيفي و تحليلي و از نوع زمينه   شد، نمونه يابي ميروش آن تو شجويان انجام     گيري بهبا صادفي از ميان دان صورت ت

 .خواهد شد
شامل تمامي  شجويان  جامعه آماري  شته  94 الي 91 ورودي دان سازي  ر شكي  و دارو شجو   نفر 306 شامل  كه پز دان

ــدمي ــطح   0,05گيري نظر گرفتن خطاي نمونهو حجم نمونه طبق فرمول كوكران و جدول مورگان با در .باشـ و سـ
 .  است پيمايشي اطالعات آوريجمع روش. شدخواهند انتخاب نفر 116 تعدادبه  %95اطمينان 

عالقگي تحصيلي،   نامه فرسودگي تحصيلي مسلش سه حيطه فرسودگي تحصيلي يعني خستگي تحصيلي، بي        پرسش 
ــشو ناكارآمدي تحصــيلي را مي ــنجد. پرس اي  درجه 5گويه دارد كه با روش درجه بندي ليكرت  15نامه مذكور س

سط آزمودني  شده ها درجهكامال مختلف تا كامالً موافق تو ست بندي  ستگي ت . ا صيلي  خ سي    5ح عبارت (مطالب در
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سته  ستند)، بي خ صيلي  كننده ه ساس مي  4عالقگي تح سي عالقه   عبارت (اح سبت به مطالب در اي ندارم) و كنم ن
  توانم از عهده مشكالت درسي بربيايم) دارد. كنم نميعبارت (احساس مي 6ناكارآمدي تحصيلي 

 با يعني. است  دارمعنيي هيجاني، بدبيني، و ناكارآمدي يلي، خستگ تحص  فرسودگي هاي همبستگي بين مؤلفه :  نتايج
ــتياق هايمؤلفه و تحصــيلي فرســودگي نمرات كاهش   بين چنينهم. يابدمي افزايش دانشــجويان تحصــيلي آن، اش

  واريانس از درصد 40 دار وجود دارد. خستگي هيجاني معني و منفي رابطه تحصيلي  عملكرد با تحصيلي  فرسودگي 
ــتگي هيجاني و بدبيني هر كدام    كند .مؤلفه  مي تبيين را مرات ن ــد 30 هاي خسـ ــتياق  نمرات واريانس  از درصـ  اشـ

محاسبه شده براي خستگي هيجاني گوياي آن است كه با افزايش   (β)كنند. ضرايب منفي بتاي مي تبيين را تحصيلي 
  مؤلفه خستگي هيجاني  .يابدكاهش ميها، نمرات اشتياق تحصيلي دانشجويان و عملكرد تحصيلي     نمرات اين مؤلفه

  نمرات، هيجاني خستگي  نمرات افزايش با. كند بينيپيش را تحصيلي  عملكرد نمرات واريانس از درصد 60توانست 
 . يافت كاهش تحصيلي عملكرد

متغيير فرســـودگي تحصـــيلي بر عملكرد تحصـــيلي تأثير منفي بســـزايي دارد، به طوري كه با كاهش ميزان  :بحث
  هايرشته  دانشجويان . كندمي پيدا افزايش تحصيلي  عملكرد دانشجويان،  هيجاني خستگي  و عالقگيناكارآمدي، بي

  دليلبه كه بيمارستان  در حضور  جمله از ديگر هاياسترس  تأثير تحت نظري آموزش استرس  برعالوه پزشكي  علوم
ــت، كاري  هاي محيط زاترينشتن از يكي كه  مرگ و زندگي  با  ارتباط    ازحد  بيش باقرارگرفتن  افراد. دارند  قرار اسـ

مل  درمعرض بل   در آوري تاب  و تحمل  وعدم  محيط زايتنش عوا قا مل  اين م ــودگي دچار  عوا ــيلي فرسـ   تحصـ
سودگي  منظوركاهشبه ريزيبرنامه. شد خواهند صيلي  فر شجويان  تح شتياق   عالقه افزايش زمينه تواندمي دردان و ا

 .باشد داشته درپي را هاتحصيل وافزايش سطح عملكرد تحصيلي درآندانشجويان به
   فرسودگي تحصيلي، دانشگاه، دانشجويان، علوم پزشكي  :كلمات كليدي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
شبكه     ستفاده از  سازگاري اجتماعي و خودكارآمدي با ميزان ا شگاه علوم      رابطه  سازي دان شجويان دارو هاي اجتماعي در دان

 پزشكي مازندران

 افشاني، منصور رنجبر، افسانه زهدي، سميه رستمي  علي گل

  

  مقدمه
سترش   شبكه   با توجه به گ ستفاده از  شجويان لذا نياز به     روزافزون ا هاي اجتماعي در بين افراد جامعه بخصوص دان

باشــد. بنابراين هدف اين پژوهش، بررســي رابطه ســازگاري اجتماعي و   پژوهش در اين زمينه از ضــروريات مي
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شبكه    ستفاده از  شجويان  در اجتماعي هايخودكارآمدي با ميزان ا سازي  دان شگاه  دارو شكي  علوم دان  مازندران پز
 .باشدمي

 اهداف 

 هاي اجتماعي در دانشــجويان رابطه  آيا بين ســازگاري اجتماعي و خودكارآمدي با ميزان اســتفاده از شــبكه
 وجود دارد؟

    هاي اجتماعي در دانشجويان برحسب جنسيت     آيا بين سازگاري اجتماعي، خودكارآمدي و استفاده از شبكه
 تفاوت وجود دارد؟

 

 روش 

ــت. جامعه آماري آن كليه          ــتگي اسـ ــيفي از نوع همبسـ اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظر روش، توصـ
نفر بودند كه براســاس جدول كرجســي و  582دانشــجويان داروســازي دانشــگاه علوم پزشــكي مازندران به تعداد 

شامل   تان نمونه عنوانبه ايطبقه تصادفي  گيرينفر با روش نمونه 234مورگان تعداد  شدند. ابزارهاي پژوهش،  خاب 
سش  سش  سنگ،  و سينها  اجتماعي سازگاري نامه پر سش  و عمومي نامه خودكارآمديپر ستفاده  ميزان نامهپر   از ا
مســتقل و رگرســيون   tهمبســتگي پيرســون،  هايآزمون طريق از هاداده و تحليلتجزيه . بود اجتماعي هايشــبكه

 .گرفتانجام 20 نسخة  SPSSافزار چندمتغييره با استفاده از نرم
   نتايج

 و معكوس رابطه دانشــجويان در اجتماعي هايبين ســازگاري اجتماعي و خودكارآمدي با ميزان اســتفاده از شــبكه
  هايبيشــترين رابطه را با ميزان اســتفاده از شــبكه β= -0,493 بتا ضــريب با خودكارآمدي چنينهم. دارد معناداري
  برحســب دانشــجويان در اجتماعي هايشــبكه از اســتفاده و خودكارآمدي اجتماعي، ســازگاري بين. دارد اجتماعي
 .ندارد وجود معناداري تفاوت جنسيت
  بحث

ــبكه  ــتفاده از ش ــازگاري بر اجتماعي هايميزان اس ــجويان دا خودكارآمدي و اجتماعي س تأثير منفي دارد. لذا به  نش
س  شنهاد مي   ؤم شگاه پي سجم،  و علمي هايريزيبرنامه با كه شود والن دان شي  هايكارگاه من شجويان  براي آموز  دان
  برگزار اجتماعي هايشــبكه از صــحيح اســتفاده چنينهم و اجتماعي هايشــبكه از افراطي اســتفاده معايب منظوربه

  افزايش سازگاري اجتماعي و خودكارآمدي در دانشجويان شوند.عث با طريق اين از تا نمايند،
 

   اجتماعي هايسازگاري اجتماعي، خودكارآمدي، شبكه:كلمات كليدي 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 پزشكي زابل  افسردگي، استرس و اضطراب در دانشجويان دانشگاه علومي بين كيفيت زندگي با رابطه

 فر، مهال كول، سميه باقري، حانيه بخشي، علي بزي عليرضا رضايي

 

  مقدمه
شگاه دوره     دانشجويان قشر آينده   سيار حساسي محسوب مي     ساز كشور هستند و ورود به دان شود. اين دوره از   ي ب

شــناختي مانند اســترس، افســردگي و اضــطراب همراه باشــد كه بر روي روابط   روانتواند با مشــكالت زندگي مي
ــالمت روان اين گروه از افراد، پژوهش   : اهدافگذارد.ها تأثير نامطلوبي مياجتماعي آن ــاله س باتوجه به اهميت مس

پزشكي   گاه علومي افسردگي، استرس و اضطراب با كيفيت زندگي را در دانشجويان دانش     حاضر قصد دارد تا رابطه  
 زابل مقايسه كند.

  روش
صيفي  شد كه به تحليلي مي -اين پژوهش يك مطالعه تو شگاه     320صورت مقطعي بر روي  با شجويان دان نفر از دان

شكي زابل انجام  علوم سترس و      منظور جمعشد. به پز ضطراب، ا سردگي، ا سي متغيرهاي اف آوري اطالعات براي برر
ها شــد. داده اســتفاده SF_12و  DASS21نامه لوم پزشــكي زابل از دو پرســشكيفيت زندگي در دانشــجويان ع

 شد. و و ضريب همبستگي پيرسون تحليل spss 20افزار آماري توسط نرم

  نتايج

(انحراف   24.20) پســربا ميانگين ســني %2.41نفر(% 132) دختر و 8.58نفر(% 188نمونه مورد پژوهش،  320از بين 
شان بودند. يافته)  09.2معيار % ضطراب (%    4.88داد كه%ها ن شجويان از ا سط،   6.11دان   1.53% شديد،   3.35% متو

شديد)،    سيار سترس (%  50% ب سط، % 8.33خفيف، %7.9عادي، %6.6از ا شديد)و %   8.17شديد، % 2.32متو سيار   8.56ب
سردگي (%  سط، % 6.31خفيف، %6.11ازدرجات باالي اف شديد)رنج    4.23شديد، % 4.33متو سيار چنين  برند. هممي ب

داراي كيفيت  3.0داراي كيفيت زندگي متوســـط و% 5.52از دانشـــجويان داراي كيفيت زندگي ضـــعيف و % %2.47
زندگي خوب بودند. در اين مطالعه مشخص شد ارتباط معناداري بين سن، جنسيت، وضعيت تأهل، مقطع تحصيلي        

شتغال با    ضعيت ا سترس،  و و ضطراب،  ا سردگي  ا سترس، . ندارد وجود يزندگ كيفيت و اف ضطراب،  ا سردگي  ا  و اف
 .داشت مستقيم ارتباط يكديگر با زندگي كيفيت
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 بحث  

ي اضطراب، استرس، افسردگي در بين دانشجويان است،       با توجه به نتايج اين پژوهش كه بيانگر ميزان هشداردهنده 
شناخت سريع و به موقع از عواقب وتداخل    بايد تدابيري درجهت كاهش عوامل مؤثر در بروز آنان اتخاذ گردد و با 

 آن بامسؤوليت دانشجو در سالمت افراد پيشگيري شود.

  كلمات كليدي  
   افسردگي، استرس، اضطراب، كيفيت زندگي، دانشجو

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   بررسي رابطه بين كيفيت زندگي دانشگاهي و تحصيلي با خودكارآمدي پژوهشي در بين دانشجويان پرديس علوم پزشكي
 آبادي، داود فرزين  رضا زيندوگلسر، حسنزاده نويسندگان: فاطمه حسين

  
  مقدمه
سياست   كيفيت زندگي تحصيلي را به  امروزه سياست   عنوان عنصري كليدي در  هاي حوزه عمومي  گذاري و بررسي 

شگاه  شگاه    مورد بحث قرار داده و از آن به هادان شاخص توسعه دان صلي  سازه  خودكارآمدي، .برندنام مي هاعنوان    ا
شد مي شناختي بندورا  و اجتماعي تئوري شت  به و با شاره  وفعاليت كار براي انجام خود هايتوانايي از افراد بردا  ا
 دارد. 

شجويان  زندگي كيفيت زمينه در شده  انجام مطالعات )1392( همكاران و سيرجي  سه طبقه  را دان سيم  )برهه( به   تق
  افراد شخصيت   و سالمت  همچون عواملي با كيفيت زندگي كه دهدمي نشان  مطالعات اين از حاصل  اند. نتايجكرده

 است . ارتباط در روزانه رويدادهاي تأثير و

شي با هدف  1394آبادي(بهمن ضعف آن    ) در پژوه سي نقاط قوت و  شجويان و برر ها ارزيابي خودكارآمدي در دان
ــيابي از مؤلفه  ــد. نتايج ارزش ــاندر اين زمينه انجام ش ــجويان در برخي مهارتهاي خودكارآمدي نش ها داد كه دانش

نايي              نايي همكاري در پژوهش از توا ــي و توا يه پژوهشـ جام دادن وظايف اول مدي، ان همچون نمره كلي خودكارآ
هارت   ــط و در م بااليي             متوسـ نايي  تايج پژوهش از توا ئه ن يل و ارا نايي تحل نايي اجراي پژوهش و توا هاي توا

سي اين تغييرات مي  سازه در مطالعات داخلي و درك جايگاه   برخوردارند. برر شان دهنده ميزان توجه به اين  تواند ن
ز اين مطالعه بررســي رابطه بين كيفيت  هدف ا .كيفيت زندگي تحصــيلي و دانشــگاهي در مطالعات توســعه باشــد 

  .است زندگي دانشگاهي و تحصيلي با خودكارآمدي در بين دانشجويان پرديس علوم پزشكي رامسر
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  اهداف
تعيين رابطه بين كيفيت زندگي دانشــگاهي و تحصــيلي با خودكارآمدي در بين دانشــجويان پرديس علوم پزشــكي   

 رامسر  

 روش 

است.   تحليلي -ها توصيفيداده تحليل ازنظر و پيمايشي هاداده آوريجمع ازنظر و كاربردي هدف، ازنظر تحقيق اين
شجويان  تمامي پژوهش، اين آماري جامعه شكي(     دان شكي) پرديس علوم پز سازي و پز ساس     560(دارو ست. برا ) ا
 است.شده نمونه برآورد 300 حدود پژوهش در موردنياز هايتعداد نمونه اي،گيري طبقهنمونه

گويه و از چهار خرده مقياس (توانايي   27داراي 1996اســچك و همكاران(نامه اســتاندارد خودكارآمدي بيپرســش
انجام دادن وظايف اوليه پژوهش، توانايي اجرايي پژوهش، توانايي تحليل و ارائه نتابج، توانايي همكاري در اجراي            

شگاهي: جهت متغيير كيفيت زندگي تحصيلي و دانشگاهي  نامه كيفيت زندگي داناست .پرسشپژوهش) تشكيل شده
  نرم نســخه توســط شــده، آوريجمع هايزير مقياس اســتفاده گرديد. داده 10گويه و  47داراي  پرســشــنامة يك از

SPSS 20 آمار و جداول) آمار توصيفي متغييرها و نمودارها ،رسم افزار توصيفي(  آماري هايروش از استفاده  با و 
 گرفت.  قرار تحليل تجزيه و مورد تحليلي(رگرسيون و آزمون همبستگي)

   نتايج

 يبيني خودكارآمدي با كيفيت زندگي تحصيلي و دانشگاهضرايب تحليل رگرسيون استاندارد براي پيش

  متغيير
   

  شاخص آماري
   

  سطح
  معناداري

  0,000  عددثابت  خودكارآمدي

  

  0,072  پژوهشتوانايي انجام دادن وظايف اوليه 
  0,899  توانايي اجرايي پژوهش

  0,387  توانايي تحليل و ارايه نتايج
  0,014  توانايي همكاري در اجراي پژوهش

كيفيت زندگي    
يلي و      ــ تحصـ

  دانشگاهي
  0,276  درك دانشجويان دكتري از حجم كار

  0,654 راتماس بين دانشجويان دكتري و اساتيد قبل از ورود به دكت  
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  متغيير
   

  شاخص آماري
   

  سطح
  معناداري

  0,448  دانشجويان دكترا از محتواي برنامه دكتراتجريه 
  0,365  درك دانشجويان دكتري از تنهايي

  0,768  ارزيابي دانشجويان دكتري از پيشرفت در پروژه خود
  0,623  رضايت از روند دكتري

  0,510  در راه دكتري
  0,765  محيط تحقيقاتي
  0,620  رابطه نظارت

  0,643  استقالل و كنترل
  

 بحث  

در اين مطالعه درمجموع، سـه بعد از ابعاد كيفيت زندگي تحصـيلي شـامل درك دانشـجويان دكتري از حجم كار و     
شجويان دكتري از محتواي برنامه دكتري      ساتيد قبل از ورود به دكتري و تجربه دان شجويان دكتري و ا تماس بين دان

صلي افزايش از مؤلفه صيلي  هاي ا شجويان مي دهنده كيفيت زندگي تح شد. در مقابل،  دان شجويان   6با بعد درك دان
شرفت در پروژه خود و هم    شجويان دكتري از پي ضايت از روند دكتري و در  دكتري از تنهايي و ارزيابي دان چنين ر

ستقالل و كنترل از عوامل و مؤلفه  صلي بهبود دهنده   راه دكتري و محيط تحقيقاتي رابطه نظارت و در نهايت ا هاي ا
  .هاستت زندگي تحصيلي دانشجويان آنكيفي

  كلمات كليدي  
 كيفيت زندگي دانشگاهي و تحصيلي، خودكارآمدي پژوهشي، دانشجويان 
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مندي دانشجويان استعداد درخشان از عملكرد واحد استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشكي مازندران در        بررسي ميزان رضايت  

 1397سال 
 اهللا گوران  محاي، الهه محمودي، فتانه عمويي، محمدرضا اندرواژ، نصرتصادقيپريسا زليكاني، فروزان 

  
  قدمهم

شور مي           سي روز ك سا شان از مباحث مهم و ا ستعداد درخ ضوع ا ست     مو سيا شد. به طوري كه  هاي كالن گزاريبا
سرمايه  كشوري به  ستعداد ضرورت حمايت و  مغزها يكي از   كند. فرارهاي درخشان تأكيد مي گذاري براي پرورش ا

ــرمايه  ترين چالشمهم ــت كه اين امر موجب محروم ماندن جامعه از چنين س ــورها از جمله ايران اس هاي هاي كش
سرمايه           ضعيت و حفظ  شگيري از اين و ست. براي پي شمند گرديده ا ساني و ارز شگاه ان هاي علوم  هاي علمي، دان

شاوره  پزشكي كشور اقدام به ارائه خدمات اعم از آموزشي، مالي     ستعداد درخشان نموده    و م شجويان ا اند.  اي به دان
ها، در در حال ارائه خدمت به  واحد اســتعداد درخشــان در دانشــگاه علوم پزشــكي مازندران نظير ســاير دانشــگاه 

مندي دانشجويان از عملكرد واحد   باشد. هدف از اين مطالعه بررسي ميزان رضايت   دانشجويان استعداد درخشان مي   
 بوده است. 1397درخشان دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال  استعداد
 اهداف  

 يا دانشجويان از عملكرد واحد استعداد درخشان رضايت دارند؟آ
  روش

ش اين مطالعه از نوع توصيفي بوده كه جامعه آماري آن دا  شگاه علوم پزشكي مازندران      ن ستعداد درخشان دان جويان ا
سال   100( ساخته آوري نظرات از پرسش است. براي جمع بوده  1397نفر) در  ستفاده گرديد كه در  نامه  محقق  اي ا

ها با ميزان پاســخگويي واحد، تســهيالت و برنامه راهنمايي، و مشــاوره ارائهآن نظرات دانشــجويان در ســه حيطه 
سه درجه اي ليكرت، مورد ارزيابي قرار  سپس اطالعات جمع مقياس  شده از طريق نرم گرفت.  و  spssافزار آوري 

 گرفت.با استفاده از آمار توصيفي (ميانگين، مد، درصد) مورد تجزيه تحليل قرار
   نتايج

ــركت 53نتايج اين تحقيق حاكي از آن بود كه % ــني  47كنندگان زن و %از ش ــال بودند.  2,632مرد با ميانگين س س
ضايت تنها %     سخگويان، ميزان ر ست آمده از پا شان     ا 50توجه به اطالعات بد ستعداد درخ سخگويان از واحد ا ز پا

ي ارائه مشاوره و  است. به طوري كه اين ميزان در حيطه ، در سطح خوب برآورد شده   3,49دانشگاه با ميانگين نمره  
ــخ ، در حيطه 3,32با ميانگين نمره    58راهنمايي %  ي  و در حيطه 3,30با ميانگين نمره    63گويي واحد % ي ميزان پاسـ
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ها از ميانگين نمره  چنين نمرات اين حيطهاست. هم مشاهده شده   3,31با ميانگين نمره  62ها نيز %هتسهيالت و برنام 
 دار بود. اي از لحاظ آماري داراي تفاوت معنينمره) به طور قابل مالحظه 2,5استاندارد (

   بحث

از عملكرد   %50ندي باالتر از مداد كه دانشــجويان در كل و نيز در هر ســه حيطه ميزان رضــايتنتايج مطالعه نشــان
هايي در زمينه ارائه خدمات واحد اســتعداد درخشــان داشــتند كه مطلوب بوده اســت. با اين وجود همچنان كاســتي

شنهاد مي  شتري جهت انجام طرح       وجود دارد و پي سهيالت مالي بي شگاه ت شركت در كنفرانس شود كه دان ها و ها، 
ضاي     شهاي داخلي و خارجي، تخصيص ف سايي     مناسب آموزشي، برگزاري كارگاه   هماي شنا هاي آموزشي در زمينه 

 ها براي اساتيد ارائه نمايد.  دانشجويان استعداد درخشان و چگونگي برخورد با آن
 كلمات كليدي  

   مندي، واحد استعداد درخشان، دانشگاه علوم پزشكي مازندرانرضايت
 

 دانشجويان پزشكي در مقطع علوم پايه شناسانه عوامل مؤثر بر افت تحصيلي بررسي پديدار
 زاده النسا رمضانفرشيد عابدي، خير

  

  مقدمه
شگاه     سي دان سا شجويان به    يكي از وظايف ا ست، و دان ساني كارآمد ا سرمايه هر   ها تربيت نيروي ان عنوان مهمترين 

ــوب مي   ــگاهي محسـ نان  كارآمدي   الزمه  گردد.دانشـ نده،  در آ  دوران در اثربخش و كيفيت  با  آموزش دريافت   آي
صيل  ست  شان تح صيلي افت ولي.ا ستا  اين مانع در بزرگترين عنوانبه تواندمي تح سوب  را سايي    لذ. گردد مح شنا ا 

ــايي و بازنمايي عوامل مؤثر بر     عوامل مؤثر بر افت ــناسـ ــر با هدف شـ ــرورت دارد. پژوهش حاضـ ــيلي ضـ تحصـ
 است.پايه انجام شدهتحصيلي دانشجويان پزشكي در مقطع علومافت

  اهداف
  شناسايي عوامل مؤثر بر افت تحصيلي دانشجويان پزشكي در مقطع علوم پايه

  روش
شده     سي انجام  شنا ست، از طريق نمونه اين مطالعه كيفي به روش پديدار شجوي فيزيوپات كه    15گيري هدفمند ا دان

ــده بودند، انتخاب گرديدند و داده   ــي ش ــكالت آموزش ــاحبه گروهي  ها بدر مقطع علوم پايه دچار مش ه روش مص
شد و مورد تحليل قرار         جمع شجويان ثبت  سط دان شده تو شد. مطالب گفته  ستيابي به اعتبار  آوري  گرفت، براي د
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كت          داده ــر كارشـ يك هم يار تايج دراخت كانوني قرار   ها، ن نده درگروه  يدشــــدوهم     كن تأي فت و يك   گر چنين نظر
    هارخ ندهد.ها ضبط گرديد، تا اشتباهي درثبت دادهها مصاحبهداده) نيزگرفته شد. براي پايايي دانشجوكننده(مشاركت

  نتايج
ــتخراج  تحليل داده  ــامل كاهش انگيزه، تفكيك علوم پايه و باليني، عملكرد            4ها منجربه اسـ ــلي شـ درون مايه اصـ
 اي مدرســين( وقت نگذاشــتن براي دانشــجويان، ترســاندن دانشــجويان از نمره، قضــاوت و پيش داوري غيرحرفه

 . گرديد گرايانهحمايتغير آموزشيسيستم ،نادرست درباره دانشجويان)
  بحث

انگيزه تحصــيلي دانشــجويان بود. انگيزه عاملي مهمي در موفقيت تحصــيلي در شــده بييكي از عوامل شــناســايي
 دوم ملعا. دهدمي قرار تأثير تحت نيز را مطالعه هاياســـترتژي انتخاب و خودكارآمدي زيرادانشـــجويان اســـت، 

ــوع را ايجاد مي  اهميت  يكپارچگي درك  و تلفيق. بود باليني  و پايه   علوم تفكيك  ــرفت       موضـ نمايد، كه زمينه پيشـ
شتن براي        تحصيلي را فراهم مي  سه درون مايه فرعي( وقت نگذا شامل  سين بود كه  سازد. عامل ديگر عملكرد مدر

ضاوت و پيش        شجويان از نمره، ق ساندن دان شجويان، تر شجويان)   دان ست درباره دان شد مي داوري نادر   از يكي. با
ــتاد هايويژگي ــاندن نيهمچ .ثربخش از ديدگاه دانشــجويان دردســترس بودن اســت ا اس ــاتيد بايد بجاي ترس ن اس

شجويان از نمره، خلق  ستعدادهاي      دان شجويان ا شد كه دان ضايي با شناخته و   كننده ف شد  بالقوه خود را  دهد و در  ر
ستاد      از بردارد.و گام شيوه  بهترين به خود شخصي   و ايحرفه هايتوانايي جهت ضاوت نادرست ا پيش داوري و ق

خودداري نمايند. درون مايه   درباره دانشــجو، كه نزول عملكرد و در نتيجه كاهش يادگيري به دنبال خواهد داشــت
ــيســتم آموزشــي غير  ــيســتم حمايتي حمايتاصــلي ديگر حاصــل از مطالعه س منجربه جلوگيري از  گرايانه بود. س

 فرسودگي تحصيلي در دانشجويان خواهد شد. و محيط يادگيري مناسبي را براي دانشجو فراهم خواهد ساخت.
  نتايج
توانند  اي در فرآيند آموزش دارند، چرا كه از يك طرف ميكنندهدهد كه اساتيد نقش تعييناين مطالعه نشان مي نتايج

شجويان    مباحث بين تفكيك سازند و با آموزش كاربردي مباحث، زمينه يادگيري آنان را فراهمبا ايجاد انگيزه در دان
ــازند و  طرف بر توان حد  تا  را باليني  و پايه   ــجويان  در اي،حرفه  عملكرد يك  با  همچين سـ  ايجاد  خودباوري  دانشـ

ــانهآزاد رفتاري با و نمايند ــجو، با احترام برمبتني و انديش   افت تا نمايند ايجاد يادگيري گرايانهحمايت فضــاي دانش
يابد و جامعه دچار صدمات بعدي ناشي از اين مسأله نگردد. البته آنچه بايد بر آن تأكيد    كاهش دانشجويان  تحصيلي 

  .اي اساتيد را فراهم آوردنمود اين است كه سيستم آموزشي نيز بايد زمينه عملكرد حرفه
  شناسي  نشجويان پزشكي، پديدارتحصيلي، مقطع علوم پايه، دا افت :كلمات كليدي
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 مراقبتي و خودكارآمدي دانشجويان بر عادات بهداشتي بر خودبررسي اثربخشي برنامه مداخله مبتني

  ماركاني، مرضيه طوافي، رحيم بقاييعبداهللا خرمي
  
 مقدمه 

دانشجويان در زمينه ابعاد مختلف خودمراقبتي و خودكارآمدي از جمله تغذيه، فعاليت فيزيكي و خواب و استراحت  
ضر تعيين تأثير برنامه مداخله مبتني     شكل زيادي دارند. هدف مطالعه حا سترس م شتي بر  و مديريت ا بر عادات بهدا

 خود مراقبتي و خودكارآمدي دانشجويان بود. 
 اهداف 

 بر عادات بهداشتي بر خود مراقبتي و خودكارآمدي دانشجويان بود. تعيين تأثير برنامه مداخله مبتني
 روش 

نفري از دانشــجويان پرســتاري و با روش تخصــيص    60اين مطالعه با طرح كارآزمايي باليني كنترل شــده با نمونه 
ي دوســي و كيگان و نيز مقياس خودكارآمدي ها از مقياس هاي خودمراقبتتصــادفي انجام شــد. براي گردآوري داده

شد. اين مقياس      ستفاده  هاي پيامدي در آزمون و دادههاي پايه در مرحله پيشمنظور اخذ دادهها بهشرر و همكاران ا
اليز شد. مجوز تاييد اخالقي و نيز نآ SPSS 19افزارها توسط نرمها تكميل شدند. دادهآزمون توسط نمونهمرحله پس

 مطالعه توسط معاونت پژوهشي دانشگاه صادر گرديد. RCT شناسه
 نتايج 

فرزند    %43داراي زندگي غيربومي،   %56مجرد،  %86كم درآمد،   %50نمونه ها زن،    %54طبق نتايج، در گروه آزمون  
سني   شتند. اختالف ميانگين نمره كل خودمراقبتي و خودكارآمدي   16سال و معدل   21دوم خانواده، ميانگين  در دا

ماري معني      مداخله از نظر آ بل از  مداخله، اختالف      P> 0.005دار نبود (دو گروه آزمون و كنترل ق عد از  ). ولي ب
ــمي، ذهني و عاليق و نيز ميانگين نمره خودكارآمدي در دو گروه آزمون و       ميانگين نمره خودمراقبتي در ابعاد جسـ

 ).  P< 0.005دار بود (كنترل از نظر آماري معني
 بحث  

شجويان را در حيطه    رنامه مداخله مبتنيب ست خودمراقبتي دان شتي توان هاي جسمي، ذهني و عاليق و  بر عادات بهدا
شگاه         نيز خودكارآمدي آن ستاري در كليه دان سي پر شنا شد. بكارگيري اين مداخله براي دوره كار ها ها را بهبود بخ

 شود. توصيه مي
 راقبتي، خودكارآمديآموزش، عادات بهداشتي، خودم:كلمات كليدي 
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 تبيين ابعاد و مفهوم معنويت در آموزش علوم پزشكي: يك مطالعه كيفي

 محمد طاهري رحيميان، سيدحسن حاجيزهرا نصراللهي، نرگس اسكندري، محمد
  

 مقدمه

ي خاصــي هســتند كه در تأمين ســالمت هامدرســين حوزه و دانشــگاه به دليل ماهيت رشــته خود نياز به توانمندي
سالمت معنوي فراگير نيز تأثير      وي آنمعن سالمت معنوي مدرس بر  شد. از آنجائيكه  شته با ست و  ها نقش دا گزار ا

بهترين زمان حصــول ســالمت معنوي در زمان تحصــيل و برگرفته از نقش الگوئي مدرســين اســت، اهميت انجام  
 .شد احساس مدرس معنوي سالمت يهامطالعه حاضر در خصوص بدست آوردن شاخص

 اهداف 

  .يابي به مفهوم معنويت در تدريس و شناخت ابعاد آن از ديدگاه اساتيد حوزه و دانشگاه و دانشجوياندست -1
 .تسهيل ورود معنويت به آموزش علوم پزشكي -2

 روش 

ضر  مطالعه شاركت  و بوده كيفي مطالعه يك حا شگاه    66 مطالعه در كنندگانم سين و فراگيران حوزه و دان نفر از مدر
  تحليل روش به و آوريجمع يافته ساختارنيمه مصاحبه راهنماي با حضوري هايها با استفاده از مصاحبهودند. دادهب

    .گرديد تحليل استقرايي، محتواي
 نتايج 

شاركت   ساس بيانات م شاخص برا صول  به پايبندي نظير مواردي با مدرس معنوي سالمت  يهاكنندگان در مطالعه   ا
سميت به( معنوي و ديني ساس  رفتار و اعتقاد معنوي، جهان شناختن  ر  معنوي پرورش به توجه ديني، هايآموزه برا

  ترام، همدلي، دلسوزي، حمايت، صبر و بردباري، القاء  اح صميميت، ( دانشجو  با سازنده  و مثبت تعامل ،)دانشجويان 
ــتن اطالعات كافي در زمينه درس مربوطه،         ــنايي و بهره آرامش)، مهارت در تدريس (داشـ   هاي روش از گيريآشـ

ــناخت   كالس، اداره در توانمندي  اثربخش، تدريس  ــتگي ،)معنوي مباحث   طرح در هنرمندي  مخاطب،   شـ   به  آراسـ
از خود گذشــتگي، صــداقت، نظم، مســؤوليت پذيري، تواضــع، عدالت، پايبندي به اخالق   و ايثار( اخالقي فضــايل
ستگي ظاهر،  حرفه سائي و توسط          اي، نقدپذيري، اخالص، آرا شنا شمندي و آگاهي)  شار از تالش و انگيزه، هو سر
 . شد سازيهمسان و گزاريكد MAX-QDA 10  افزارنرم
 .بندي گرديدكد دسته 35طبقه و  8درونمايه،  3هاي مطالعه حاضر در يافته
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 بحث  

Koeni g  گزاري مؤثر آن نظر گرفتن واحدهاي درسي مرتبط با معنويت در تحصيالت آكادميك و تأثير  ضرورت در
ــان         ــمير فرد و افزايش مهارت او براي انجام مراقبت معنوي بيماران را در مطالعات خود نشـ ــت.در ضـ   داده اسـ

سي  سط اكبري   برر شده تو شان هاي انجام  شتمل  الكه نيز ن سالمت معنوي در  داد، گنجاندن محتواي م بر معنويت و 
  .باشدمي درسي و آموزشي هايهاي علوم پزشكي، بستري مناسب براي قرارگرفتن ديگر برنامهبرنامه آموزشي گروه

 نتايج
  بلكه اســت آموزشــي محتواي درك براي ايتنها وســيلهبر معنويت نهداد آموزش مبتنينتايج تحقيقات مقيمي نشــان

. مطابق نمايد مي تقويت فراگيرنده در را خالقيت و ورزيانديشه و تفكر و تحليلي هايشيوه و استدالل آن، از فراتر
هاي معنوي اســاتيد را دارابودن با نتايج بدســت آمده در اين مطالعه، اســدزندي در نتيجه مطالعات خود، شــاخصــه

ستعانت از حضرت حق مي      سليم) و ا ست  ابربر در او شده  موجب كه داند-سالمت معنوي (قلب  سليم  خدا خوا  ت
ــته،  خود وكيل  را متعال  خداوند   همواره و گردد ــتادي  چنين. نمايد  واگذار  او به  را آمورش و توكل  او به  دانسـ  اسـ

شجويا  راهنمائي و هدايت توانائي شته و مي دان سب  عملي الگوي تواندن خود را دا شد.  معنوي تربيت براي منا با  با
  را معنوي محتواي با درسي  برنامه خالء تواندمي تدريس ي الگو اين كه كرد گيرينتيجه توانتوجه به اين بحث مي

شكي  علوم آموزش در دروس معنويت زمينه در شور  پز سب  ك ضيات  با متنا شش دهد و نيز   ديني و فرهنگي مقت پو
ــول اخالقي در تكنيك به  ــاس مديران  كار آيد. بر  هاي تدريس موفق به   عنوان اصـ ــگاه همين اسـ  با  توانند ها مي دانشـ

ضر،  مطالعه در شده ارائه ابعاد و مفاهيم از گيريبهره سبت  حا سي    به ن سابر   اقدام خود مركز در تدريس معنوي ح
معنوي در عرصه آموزش بپردازند كه گذر پيروزمندانه از اين مسير،   جذاب اما پرچالش مديريت به آگاهانه و نمايند

 .باشدمي دانشگاه و حوزه نظرانصاحب همفكري وگذاري از سوي وزارتخانه مستلزم سياست
  كلمات كليدي  

 معنويت، دانشجويان، ياددهي، يادگيري، آموزش  
 

 "نامه دريمپرسش"كاوي عمومي درمحيط آموزش پزشكي با استفاده از بهينه
 حسيني  فاطمه حاجي

 مقدمه

يادگيري بوده و نقش مهمي در موفقيت تحصــيلي و شــاخص  -ياددهيگيري فرايند محيط آموزشــي زيربناي شــكل
 كاويبهينه بنابراين. است تغييرقابل آن تبع به و گيرياندازه قابل محيط. است آموزشي هايمهمي در اثربخشي برنامه
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شتريان  توسط  كه عمومي، شكده  م شجويان  همان كه دان ستند  دان   جهت هااولويت كشف  منظوربه  شود، مي انجام ه
كاوي عمومي درمحيط د تغيير و كســب مرجعي براي تغييرات بعدي حياتي اســت. اين پژوهش با هدف بهينه ايجا

 است.  انجام شده "نامه دريمپرسش"دانشكده پرستاري و پيراپزشكي آمل با استفاده از 
 اهداف 

ستاري و پير   اين پژوهش با هدف بهينه شكده پر ستفاده از    كاوي عمومي درمحيط دان شكي آمل با ا سش "اپز نامه پر
 است.  انجام شده "دريم

  روش 
دانشجو از دو دانشكده پرستاري و     358گيري به روش سرشماري بر روي   صورت توصيفي و با نمونه  ين مطالعه بها

ــش  ــكي آمل و با پرس ــي داندي ريدي "نامه پيراپزش ــنجش محيط آموزش ــهور به "س ــد. اين   "دريم "مش انجام ش
  .استشدههاي آموزش پزشكي طراحيگويه و پنج بعد و ويژه محيط 50نامه  داراي پرسش
 نتايج 

شجويان درك مثبت،     66 صد دان صد درك عالي و  28,2در شي را        5,4در شكالتي در محيط آموز صد وجود م در
ــي محيط قوت نقطه گزارش كردند. ــجويان ديد از آموزشـ ــته دانشـ ــتاري، رشـ   ديد از و "يادگيري از درك" پرسـ

  اول اولويت . بود "دانشگاهي  جو از درك " سالمت  آوريفن و آزمايشگاهي علوم رشته فوريت،  سه  هر دانشجويان 
شته   در تغيير كاوي جهتبهينه در شجويان از محيط     "درك از خود اجتماعي"هر چهار ر شد. بين درك دان گزارش 

ــي در ابعاد ــگاهي"، "درك از يادگيري "آموزش ــگاهي "و  "درك ازخود دانش ــيلي  "درك از جو دانش و ترم تحص
 دار اماري وجود داشت. دانشجويان ارتباط معني

 بحث  

كاوي عمومي است. با  حوزه آموزشي ابزاري مناسب جهت بهينه   نامه دريم با دارابودن گويه هاي مناسبي در پرسش 
ضعيت      صالح و شكده بايد اهتمام خود را در جهت ا درك از خود اجتماعي  "توجه به نتايج بهينه كاوي، مديران دان

بخشــي،كشــف نقاط ضــعف و مديريت و اعتبار جهت مناســبي الگوي پژوهش هايبه كار بندند.يافته "دانشــجويان
  مدرسين  عملكرد ارتقا براي راهكاري وها جهت تغيير و كشف مرجعي براي ارزيابي بعدي  ايي اولويتقوت، شناس  

 .  است انجام قابل هاآن اثربخشي و اصالحي اقدامات انجام شامل آينده مطالعات. است
  كلمات كليدي  

 نامه دريم كاوي عمومي، پرسشمحيط آموزش پزشكي، بهينه
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 ارتقاي اعضاي هيأت علمي: مرور نقادانه هاي بررسي سياست

 نژاد، اباصلت برجي  فرين تاتاري، محسن عظيمي
  

 مقدمه

سازم    ساني  ساني مي ناارتقاي منابع ان شدكه از ها يكي از ابعاد مديريت منابع ان صي برخوردار بوده و   با اهميت خا
ست   سيا سب دراين حوزه مي اتخاذ  سازم    هاي منا شرفت  سير پي شد.نظام ارتقاي      هاناتواند در شته با سزايي دا تأثير ب

عنوان يكي از مهمترين  كندو بههاي علمي ايشان ايفا ميدهي فعاليتاي در جهتاعضاي هيأت علمي نيز نقش عمده
 .باشدها مياجزاي بهبود عملكرد و نگهداشت،عنصري ضروري در موفقيت آكادميك اعضاي هيأت علمي و دانشگاه

گزاري آموزش عالي برخوردار است.با توجه به اهميت نظام ارتقاي اعضاي   صي در سياست   رو ازجايگاه خا�از اين
 اي انجام دهيم.هيأت علمي برآن شديم دراين زمينه مطالعه

  
  اهداف
  ؟نمايندهايي براي ارتقاي اعضاي هيأت علمي استفاده ميها از چه سياستدانشگاه
 روش 

ــتفاده      Crاز متدلوژي اين مطالعه تحليلي بوده و با اسـ i t i cal Revi ew    .واژگان كليدي انتخاب و     انجام گرديد
ساختارمند متون انجام گرديد.     ستجوي  ست 280ج سپس با روش نمونه مقاله بد گيري هدفمند غربالگري متون آمد 

ــد الف  ــه مرحله انجام ش ــه و مقدمه   -غربالگري اوليه يا عنوان ب -در س ــاس مطالعه خالص غربالگري ثانويه براس
ــاس غناي مفهومي و مطالعه كامل            -الت جمقا  غربالگري ثالثيه: مطالعه اجمالي مقاالت، اولويت بندي مقاالت براسـ

 .مقاله مورد بررسي قرارگرفت 45 .مقاالت
  نتايج 
اي مورد بررسي قرار  هاي آموزش،پژوهش،خدمات اجرايي و توسعه حرفههاي اعضاي هيأت علمي در حيطهفعاليت
سطوح دپارتمان،  هايكميته،ميگيرند شگاه اين وظيفه را بر    ارتقا در  شكده ودان هاي  عهده دارند، وزندهي به حيطهدان

ها در هاي آموزشي يكي از مهمترين حيطهباشد ليكن فعاليتها متفاوت ميها و دانشگاه نامختلف با توجه به دپارتم
سرآمدي آم         ارتقا مي سعت  سطح ارتقاء با و ستقيم بين  شد، ارتباط م سطوح ارتقايي وجود    با شي فرد در تمام  وز

 دارد،اين شهرت آموزشي بايستي در رتبه استادياري در سطح دانشكده،در مرتبه دانشياري در سطح منطقه يا ملي و         
تواند  تنهايي ميهاي آموزش وپژوهش بهبرتري در هريك از حيطه المللي باشد، در رتبه استادي در سطح ملي و بين  
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ــرآمدي در آموزش علميموجب ارتقاي هيأت     ــرآمدي در پژوهش -گردد(سـ در حيطه پژوهش عالوه برتعداد    ،)سـ
ــتناد به مقاالت نيز از اهميت برخورداراســـت، ــتگي و جهت مقاالت، كيفيت مقاالت و تعداد اسـ دار بودن بر پيوسـ

 ،گيردقرار مي گردد،حيطه اجرايي با وزن كمتري مورد توجههاي ارتقا تأكيد ميهاي تحقيقاتي درســـياســـتفعاليت
ستادياري الزم است و جهت كسب رتبه         5تا  4براي كسب رتبه دانشياري   سال تجربه آموزشي تمام وقتي در رتبه ا

ست يافته      سطح موفقيت علمي در معيارهاي ارتقا د ستادي فرد بايد به باالترين  شد و فعاليت تمام وقتي حداقل   ا با
شد        8براي  شته با شگاه را دا سيا ، سال در دان شگاه ب ستادي نيز فرايند ارتقا  ري از دان  اعطاي طريق از راها پس از ا

ستادي  كرسي  ستاد ممتاز  ا هاي اخالقي  بر توان آموزشي و پژوهشي،ارزيابي ويژگي  بخشند،عالوه تداوم مي و عنوان ا
  گيرد.مي قرار نظرمد ارتقا در مهم هايشاخص عنوانبهو فردي اعضاي هيأت علمي نيز 

  بحث  .
ــي يكي از حيطههايتفعال ــروريي آموزشـ ــگاهي  هاي مورد انتظار درمحيطترين جنبههاي مهم و از ضـ هاي دانشـ
خوبي عمل كنند كه كيفيت آموزش  هاي آموزشي خود بهتوانند به مسؤوليتعلمي زماني ميباشد و اعضاي هيأتمي

سهمي   مانند پژوهش، در ارتقاء آن هاي آموزشي و پژوهشي در   عادالنه به فعاليتها نقش مهمي ايفا كند لذا بايستي 
صاص يابد  سبب مي   . ارتقا اخت شتن اهميت آموزش  ضاي     اهميت دادن بيش ازحد به پژوهش و ناديده انگا شود اع

شتري براي انجام پروژه  سؤوليت    هيأت علمي اهميت بي شتن م شوند و اين عامل در كنار دا هاي هاي تحقيقاتي قائل 
سبب كاهش زمان   شده براي فعاليت   اجرايي، شي مي صرف  تواند  توجه ناكافي به حيطه آموزش مي. شود هاي آموز

شود در طول زمان آموزش فراگيران به  شگاه  موجب  صلي دان سير   ها دست عنوان هدف ا شده و از م خوش تغييراتي 
قا،ســبب  هاي ارتهاي تحقيقاتي درســياســتدار بودن فعاليتتأكيد بر پيوســتگي و جهت.اصــلي خود منحرف شــود

ــمار مقاالت كه گاهي ممكن اســت به پراكنده كاري بينجامد گردد اعضــاي هيأت علمي بهمي جاي افزايش كمي ش
تواند پاسخگوي برخي مسائل مربوط به جامعه باشد. سياست ارتقاي      دغدغه علمي خاصي را پيگيري نمايند كه مي 

هاي اعطاي مرتبه علمي  نظر گرفتن ســياســتدرچنين رتبه صــرفا با توجه به ســرآمدي در آموزش يا پژوهش و هم
شته        شامخ علمي در ر ساتيدي كه به مقام  ستادي به ا سي ا سيده  خود تخصصي     ممتازي و يا اعطاي كر   به نيز اندر

ضاي  انگيزش حفظ و ايجاد جهت ستانداردهاي  ارتقاي علمي، هيأت اع شي،افزايش  ا شاركت  آموز  و خدمات در م
شت    چنينهم سدا ضاي  پا ست      علمي هيأت اع سيا سته،  سب  هايبرج شند مي توجهي خوردر و منا   مديران كه با

عنوان ابزاري قدرتمند براي جذب و نگهداشت اعضاي هيأت علمي استفاده ها بهز اين سياست  ا توانندمي هادانشگاه 
  د.نماين

Pol،:كلمات كليدي  i cy ،Promot i on Facul t y member    
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 5هاي كالن منطقه در دانشگاه SWOTبر مدل زش مجازي مبتنيتحليلي بر اقدام پژوهي توسعه آمو
 صنايعي  رضا فرخي، مانوش مهرابي، ناهيد ظريفنويسندگان: زهرا كريميان، مجيد

 مقدمه

 با همراه. است بوده پزشكي علوم هايدانشگاه اصلي هايگذاريهاي اخير توسعه آموزش مجازي از سياستدر دهه
شي،  نوآوري و تحول طرح سته  دوازده آموز سته  جمله از ب سعه  ب شي  تحول مبناي عنوانبه مجازي آموزش تو   آموز
 پردازد. در توسعه آموزش مجازي مي 5ي كالن منطقه هادانشگاه گام هشت نتايج بيان به مقاله اين. گرديد مطرح

 اهداف 

توان آموزش مجازي كدامند؟ و چگونه مي 5عوامل داخلي و خارجي مؤثر بر توسعه آموزش مجازي دركالن منطقه 
 توسعه داد؟  5را در كالن منطقه 

 روش 

ــعيت آموزش مجازي درتحلي. بود پژوهي-رويكرد پژوهش كيفي به روش اقدام ل اجمالي كه در ابتداي طرح بر وض
هاي الكترونيكي، نبود نيروي عمل آمد مشــكالت زيربنايي چون فقدان زيرســاخت به 5هاي كالن منطقه دانشــگاه

ضاي هيأت علمي با تكنولوژي     شنايي اع شاهده  نوين هايمتخصص و عدم آ سعه  ضرورت  به توجه با. گرديد م   تو
 راحي شد.مرحله تدوين و ط 9ها، اقدامات عملي الزم بود. براي شروع، فرايند در دانشگاهدر الكترونيكي يادگيري

 هاي فني، آموزشي و انساني توسعه آموزش مجازي. تشخيص مساله: ضعف زيرساخت1
 هاي فرادستي و انتخاب مدل تحليل وضعيت  . مطالعه و بررسي:  بررسي برنامه2
كدامند؟ و  5. طرح ســؤال پژوهشــي: (عوامل داخلي و خارجي مؤثر بر توســعه آموزش مجازي دركالن منطقه   3

 توسعه داد؟) 5آموزش مجازي را در كالن منطقه  توانچگونه مي
  SWOT. گردآوري داده: تحليل وضعيت كالن منطقه با استفاده از مدل 4
 هاي كمي و كيفي در قالب جداول آماري ها: استخراج داده. تحليل داده5
 . ارائه راهكار و اجرا: ارائه و اجراي هشت راهبرد توسعه آموزش مجازي 6
 ايج مرحله پس از اجرا: گردآوري و نمايش نتايج بعد از دو سال مداخله  . گردآوري نت7
 هاي فرادستيگيري: مقايسه اقدامات با تجارب مشابه وبرنامه. تفسير و نتيجه8
 صالح . نشر نتايج جهت نقد ديگر همتايان و افراد ذي9



 

٢٢٢ 
 

ــگاه ــنجي ب 5هاي كالن منطقه در بارش افكار از كليه نمايندگان دانشـ هاي عمل آمد و عالوه بر آن از برنامههنظرسـ
سند طرح تحول و نوآروي آموزشي، برنامه عملياتي        فرادستي از جمله برنامه تدبير و اميد در توسعه آموزش عالي، 

دانشــگاه مجازي علوم پزشــكي كشــور و برنامه راهبردي معاونت آموزشــي اســتفاده شــد. با توجه به    1395ســال 
و شــرايط پيراموني در نهايت هشــت راهبردهاي آموزش مجازي شــامل تامين زيرســاخت،  ها، هاي دانشــگاهقابليت

ــعه      ــويق و انگيزش، تنظيم قوانين، توس ــر دانش، توليد محتواي الكترونيكي، تش ــاني، توليد و نش تعليم نيروي انس
 آموزش مجازي، و تازگي و نوآوري ارائه واجرا شد.

 
 نتايج 

ش    سال از مداخالت انجام  سازي، محتواي الكترونيكي،      36ده، مجموعا پس از دو  ساخت، توانمند اقدام تامين زير
شويق و انگيزش    شر دانش، ت شته      ،توليد و ن سازي در ر سعه مجازي  ضوري تنظيم آيين نامه، تو نوآوري و ، هاي ح

آموزش   عاليشوراي 5هاي كالن منطقه اي و كشوري انجام شد. در همه دانشگاهدر سطوح دانشگاهي، منطقه تازگي
هاي هاي علوم پزشكي شيراز و كالن منطقه در دوره  عضو هيأت علمي در دانشگاه   200مجازي تشكيل شد، حدود   

هاي براي كليه دانشگاه  LMSمحتواي الكترونيكي ساخته شد، زيرساخت     400توانمندسازي آموزش ديدند. بيش از  
ساخت         شد (قبل از  سي قرار داده  ستر شوري)، آيين  LMSكالن منطقه تامين و در د شگاهي و  نامهك هاي درون دان

  آموزش توسعه  منظوربه و شد،  نوشته  مجازي هايفعاليت در علمي هيأت اعضاي  انگيزش و تشويق  براي ايمنطقه
ــوراي ابتدا  مجازي،  ــكيل و  5لي آموزش مجازي در كالن منطقه  عا شـ به دنبال آن برنامه منظم ماهانه ورود به            تشـ
 هاي حضوري برگزار گرديد.  ها و رشتهدانشكده

 
 بحث  

شبكه   ساس نتايج تحقيق،  شتراك منابع تأثير  هاي كالن منطقهبرا سته در ا شند. گرچه در دوره  اي تا حدي توان گذار با
اي، ارزشيابي  هاي منطقهبر ويژگيي عملياتي مبتنيريزرغم تأكيد بر تنوع در برنامههاي مجازي بهاول ارزيابي فعاليت

سته  شاخص    هاي تحولي بهو كنترل ب صلي   هاي برابر كشوري انجام مي صورت يكسان و با  پذيرفت كه اين با روح ا
ــله زماني بين برنامه   ــت و فاص ــويي نداش ــرزميني همس ــاخصآمايش س ــيابي و ريزي و تعيين ش ها تا زمان ارزش

سير توسعه آموزش مجازي را تا زمان تامين     افزايي منابع منطقهبود اما همگيري كوتاه گزارش اي تا حدي توانست م
 هاي كشوري هموارتر نمايد. زيرساخت

  كلمات كليدي  
  5هاي كالن منطقه وسعه آموزش مجازي، آمايش سرزميني، دانشگاهت
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 سيستماتيكهاي علوم پزشكي: مطالعه مروري پژوهي در دانشگاهنقش دانشگاه

 پور، فريد نجفي، احمد خشاي ويدا سپاهي، عباس عباس
  گيريشكل  مرحله از دانشگاهي  هايه كه وظيفه هدايت پژوهشدانشگا  كارآمد و اصلي  يها يكي از بخش:  مقدمه
  تواندمي و دارد را بيروني پاسخگويي و دروني بهبود راستاي در اجرايي مشيخط و سياست به آن تبديل تا پژوهش

  واحد باشد،  داشته  هدفمند هايپژوهش طريق از عالي، آموزش و هادانشگاه  كيفيت ارتقاي و توسعه  در مهمي نقش
ــت.   ــگاه پژوهي اس OIدانش R ــگاه ــكي علوم هايدر دانش   طريق از دانش، انتقال و مديريت بر عالوه تواندمي پزش

شكل  شايي، م ساني  اطالع گ ست    اجراي و طراحي جهت در رهنمود ارائه و ر شتي  هايبرنامه و هاسيا  ديگر و بهدا
Vol توسط شده شمرده هاينقش kwei n.نقش بسزايي در نيل نظام سالمت به اين هدف ايفا كند ، 

 
 .است جهان و ايران پزشكي علوم هايهدف از پژوهش حاضر بررسي دانشگاه پژوهي در دانشگاه: اهداف 
ــد. تعداد اين مطالعه به روش مرور : روش  ــد. تعداد  186نظامند انجام ش   36مقاله براي مرحله اول وارد مطالعه ش

چنين  مرتبط با موضوع مورد بحث و مقاالتي كه در نشريات نامعتبر چاپ شده بودند و هممقاله با حذف مقاالت غير
شته  شكي  غير هايمقاالتي كه مختص ر سي  مورد و انتخاب مطالعه براي بودند، پز نظر گرفتن  ند. با دررفتگقرار برر

I اصــلي هايمؤلفه R  تحليل. 3 يابي، حلراه و گشــايي مســأله. 2 ســازي،. مرجعيت اطالعاتي و تصــميم1شــامل  
 با منابع به دســتيابي براي. شــد اســتخراج كليدي كلمات پژوهشــگري، و ارزشــيابي. 4 و راهبردها و هاســياســت

ــتجوي   روش از گيري  بهره   ــتمــاتيــك    جسـ ــيسـ Googlاطالعــاتي   هــايهپــايگــا  در سـ e Schol ar ،AI R ،
Sci enceDi r ect وERI C بنديطبقه طريق از تحقيق، هايداده تحليل و تجزيه. شــد هاداده آورياقدام به جمع  

 . شد استخراج و شناسايي هامقوله مدارك و اسناد محتواي ايمقوله
ــور از خارج  مقاله   27 و داخل  در مقاله   8 تعداد ( مقاله   35 تعداد  مقاالت،  مند در مرور نظام : نتايج    با  مرتبط) كشـ

شان  نتايج شـد  انجام كه مطالعاتي بررسـي  در بندي جمع يك در. گرفتندقرار بررسـي  مورد بحث، مورد موضـوع   ن
Vol كه بعدي 4 بر عالوه پژوهي دانشــگاه كاركردهاي كه دهدمي kwei n (1999)   بيان كرده كاركردهاي جديدي

ستراتژيك،  ريزياز جمله مديريت دانش، مديريت اطالعات، برنامه شي،  ا شگاه  ارتباط اعتباربخ  نيز را صنعت  و دان
 . شودمي شامل
صميم         :بحث  ساختار ت سي در فرايند و  سا سأله ا شگاه م شكي  علوم هايگيري در مديريت دان ستي  ايران، پز  و كا

  فرايند در. اســت ســازآن فقدان نهاد تصــميمعمده  دليل و باشــدگيرنده مينهادهاي تصــميمارآمدي موجود در ناك
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ساز و اي وجود دارد، كه موجب ايجاد شكاف ميان پژوهشگران تصميمگيري مديريت دانشگاه، حلقه گمشدهتصميم 
هاي  كه بتواند با استفاده از يافته است و يكي از داليل اصلي آن نبود افراد يا نهادي است    گيران دانشگاه شده  تصميم 

ــميم            گاه را در تصـ ــ مديران دانشـ يل اطالعات،  يه و تحل عات تطبيقي و تجز طال ــي م هاي پيرامون  گيريپژوهشـ
Iريزي و اقدامات جاري دانشگاه پشتيباني نمايد. اين حلقه گمشده    گذاري، برنامهسياست   R    است. بنابراين پيشنهاد

سي دقيق الگوي ش مي ساختار  ود طي برر Iي بومي براي  R   سبي براي OIطراحي و جايگاه منا R    ساختار و بافت در 
  .گردد تبيين كشور پزشكي علوم يهامديريت دانشگاه
  كلمات كليدي

 آموزش عالي، دانشگاه علوم پزشكي، دانشگاه پژوهي  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بر طراحيهاي پيشگيري و مديريت رفتارهاي چالش برانگيز در دانشجويان پزشكي: تحقيق مبتنيتبيين استراتژي
 راد  ، حكيمه سابقي، مصطفينوازمونقي، علي عمادزاده، راحله غريبحسين كريمي

  
بديهي است كه وجود يك محيط ياددهي و يادگيري ايمن، ضروري و الزم است. رفتارهاي چالش برانگيز    :  مقدمه
سيب  علمي هايمحيط در ادبانهيا بي سان آ ستند  آن از ترر شم  قابل كه ه شي چ شند؛  پو ستي  بنابراين با   اينگونه به باي

 . شود رسيدگي مؤثر بطور و بالفاصله رفتارها
 بروز باعث و يابد گســترش نيز آينده كاري محيط و باليني محيط به اين رفتارها كه اســت اين ترهكنندمســاله نگران

ساله  اين كه. شود  جامعه افراد و بيماران براي خطر   پزشكي  آموزش در را موضوع  اين به پرداختن اهميت بخوبي م
  .سنجش، پيشگيري و مديريت هستند قابل برانگيز چالش رفتارهاي كه است اين اهميت حائز نكته. دهدمي نشان

هاي پيشگيري و مديريت رفتارهاي چالش برانگيز دانشجويان   ها و روشهدف اين تحقيق تعيين استراتژي : اهداف 
 باشدپزشكي و ارايه مدل در اين راستا مي

desiاحي (بر طربراي انجام اين مطالعه از رويكرد تحقيق مبتني: روش gn based resear ch    .اســتفاده شــد (
 شناسي مذكور اين مطالعه طي شش مرحله زير انجام شد: مطابق روش

گر ســاخته  چالش برانگيز براســاس ابزار پژوهشمرحله اول: در اولين گام رفتارهاي چالش برانگيز از رفتارهاي غير
شد. تعداد   سوابق، رتبه   از اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پز   68تعيين  هاي متفاوت در ها و رشته شكي مشهد با 

 د.نقسمت اول اين مطالعه شركت نمود
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شدت چالش               شد كه  سته  ستادان فوق خوا شده و از ا ست رفتارهاي چالش برانگيز تهيه  سپس فهر مرحله دوم: 
ــخص كنند. براي تحليل داده برانگيز بودن آن ــاس مقياس ليكرت مش ــيفي و  هاي اين مرحله ازها را براس آمار توص

 تحليلي استفاده شد.
ستراتژي      ستادن در مورد ا سوم: در اين مرحله با رويكرد گراندد تئوري تجارب ا شگيري و مديريت   مرحله  هاي پي

شد. داده  صاحبه نيمه رفتارهاي چالش برانگيز تعيين  شد. براي تحليل   مند جمعساختار ها از طريق م آوري و توليد 
 استفاده شد. 2008مداوم براساس رويكرد كوربين و استراس داده از روش مقايسه 

ضمن تبيين        سوم ادغام و  صل از مرحله  صل از مرحله اول و دوم با نتايج حا مرحله چهارم: در اين مرحله نتايج حا
 ها نيز تبيين شدند.ت آنيهاي پيشگيري و مديررفتارهاي چالش برانگيز، استراتژي

gui: در اين مرحله هدف اصــلي اين بود كه مدل و راهنماي كاربردي (مرحله پنجم: طراحي مدل اوليه del i ne (
شود. بنابر   شگيري و مديريت رفتارهاي چالش برانگيز تدوين  صل از مراحل قبلي   ابراي پي ين اطالعات و مفاهيم حا

صول و اقدامات عملي (راه حل     كه انتزاعي و تبييني مي شده و تبديل به ا شند، پااليش  شد �با ستا  ها)  . در اين را
ــتراتژي  ــگيري و مديريت رفتارهاي چالش برانگيز، اس ــتادان براي پيش ــگيري، پيش نيازهاي الزم براي اس هاي پيش

ستراتژي  شيابي مداخالت (تأثيرات بعد از پياده هاي مديريت و چگونگي اجراي مدل و روشا سازي مدل)   هاي ارز
 مشخص شد. 

guiشــده (مرحله شــشــم: مدل طراحي del i ne(  در اختيار اســتادان، طراحان با تجربه و مديران و متخصــصــان
 كنند. تاييد نهايي گرفت تا تناسب مدل (روايي، پايايي و قابليت اجرايي)، مدلآموزشي قرار

شجو، برهم زدن نظم كالس و عدم رعايت قوانين،         : نتايج  ستاخي دان ساس نتايج بدست آمده در بخش اول، گ برا
ستادان، عدم رعايت اصول اخالقي با همكاران و دانشجويان، نحوه نشستن در كالس و رفتار       رفتار تمسخرآميز با   ا

شركت         ساتيد  شجويان، از نظر ا ساير دان سخرآميز با  شجويان  رفتارهاي برانگيزترينچالش پژوهش، در كنندهتم  دان
 .  داشت را بودن زاچالش نظر از شدت بيشترين استادان با تمسخرآميز رفتار بين اين از كه بودند؛

 در برانگيزوامل مختلف در بروز رفتارهاي چالشع تأثير از حاكي حاضــر پژوهش در كنندهتجارب اســاتيد شــركت
 بودن برانگيزچالش مورد در استادان  دوگانه برخورد دانشجو،  اجتماعي محيط و تربيت. باشد مي پزشكي  دانشجويان 

ستادان  برخورد شيوه  خاص، رفتار يك شي،  رفتارهاي با ا شجو  رواج و كالس مديريت عدم چال سط  ساالري دان   تو
 هاي. در رابطه با اســـتراتژيگرديد اســـتخراج اســـاتيد تجارب دل از كه بود مواردي تجربه،و كم كارتازه اســـاتيد

 تعامل -قرارداد آموزشــي با دانشــجويان ب -الف: گرديد اســتخراج طبقه 4 برانگيز،چالش رفتارهاي از پيشــگيري
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تامل بر  -توســعه مشــغوليت تحصــيلي و مشــاركت در فرآيند آموزش و د  -محترمانه و حمايتي با دانشــجويان ج
 عملكرد خود استاد. 

ستراتژي      ستادان از ا صورت بروز رفتارهاي چالش برانگيز ا سب     هاي زير كمك ميدر  صميم گيري بر ح گرفتند: ت
 انه، و الگو مداري. نوع رفتار، موقعيت و شرايط، برخورد و تعامل محترم

ضر در نهايت با ارائه  شگيري و مديريت        و معيارها جامع، مدل يك يپژوهش حا سايي، پي شنا اقدامات الزم براي 
 .است كردهمعرفي را پزشكي دانشجويان در برانگيزرفتارهاي چالش

شده در اين مطالعه مي ن: بحث  ستادان، مديران    تايج و مدل معرفي  سط ا شجويان و تمام افراد     تواند تو شي، دان آموز
  د.گيرنفع در نظام آموزشي مورد استفاده قرارربط و ذيذي

 بر طراحي، تجربه، استاد، دانشجوي پزشكي و گراندد تئوري برانگيز، تحقيق مبتنيفتار چالشر:كلمات كليدي 
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 بررسي رابطه هوش اجتماعي با اثربخشي مديريت كالس در بين اعضاي هيأت علمي 

 اصغر حيات مجاهد، عليمهدي حقيقي، فرهاد لطفي، الله شهركي
  

ست، نه       مقدمه: سيارمهمي ا سوم نهادب شورهاي جهان  اين نظركه تربيت نخبگان رابرعهده   از تنهاآموزش عالي درك
ست كه    ترين نهاداين منظركه مهم كند، بلكه ازمي فناوري ايجاد از اي برخوردارمبنايي رابراي جامعه و دارد فكري ا
سيار  تأثير سترده  ب سي و    فرهنگ، امور اي برگ ست. اعتقادي  سيا ضر     دارد، داراي اهميت ا صلي پژوهش حا هدف ا

 بررسي رابطه هوش اجتماعي با اثربخشي مديريت كالس درس در بين اساتيد دانشگاه محل پژوهش بود. 
بررسي رابطه هوش اجتماعي با اثربخشي مديريت كالس درس در بين اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم      : اهداف 

 پزشكي زابل
  

  سؤاالت

 داري وجود دارد؟اثر بخشي كالس درس در بين اعضاي هيأت علمي رابطه معني وش اجتماعي باآيا بين ه .1
هاي اثر بخشـــي كالس درس از قبيل انضـــباط و مديريت كالس، تأثيرات آيا بين هوش اجتماعي و مؤلفه .2

 داري وجود دارد؟خارجي و اثربخشي آموزش رابطه معني
هاي اجتماعي و آگاهي اجتماعي      پردازش اطالعات اجتماعي، مهارت   هاي هوش اجتماعي از قبيل    آيا مؤلفه   .3

 باشند؟ بيني كننده اثربخشي كالس درس در بين اعضاي هيأت علميتوانند پيشمي
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 وضعيت هوش اجتماعي اعضاي هيأت علمي دانشگاه محل پژوهش چگونه است؟ .4
 ژوهش چگونه است؟وضعيت اثربخشي كالس درس از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه محل پ .5
  علمي هيأت اعضاي  كليه مطالعه  جامعه. است  همبستگي  نوع از مقطعي تحليلي و توصيفي  پژوهش حاضر  :روش

شگاه  ست  نفر 127 تعداد به 97-96 تحصيلي  سال  در زابل پزشكي  علوم دان شماري كل اعضاي       صورت به و ا سر
ــدند. به      ــو اجتماعي  هوش )الف.نامه   پرســـش 2 ازآوري اطالعات  منظور گردهيأت علمي وارد مطالعه شـ  ترومسـ

)TSI S)(2001 هايي از قبيل پردازش اطالعات اجتماعيگويه است و در آن مؤلفه 21) كه شامل(SI P)هاي ، مهارت
ماعي   ماعي    (SS)اجت گاهي اجت ــنجش قرار مي (SA)و آ ند .ب) براي گردآوري داده مورد سـ به    گير هاي مربوط 

شي مديريت كالس از پ  سش اثربخ سش    2006و موريس و همكاران( نامه بريتار شد. اين پر ستفاده  شامل  ) ا   35نامه 
شخصي         خرده مقياس مي 3گويه و  شامل انضباط و مديريت كالس، تأثيرات خارجي و اثربخشي آموزش  باشد كه 

ــت. داده ــطح دو در spssافزار گيري از نرمهاي با بهرهاسـ ــيفي سـ ــي براي و توصـ   از متغييرها بين روابط بررسـ
سون و برخي آزمون       t هايآزمون ستگي پير ضريب همب ستقل، تحليل واريانس، سطح       م شد.  ستفاده  هاي تعقيبي ا
 تلقي گرديد. 0,05داري معني

هاي  باشد. رابطه هوش اجتماعي با مؤلفهدار مثبت ميرابطه هوش اجتماعي با اثربخشي مديريت كالس معني: تايج ن
ضباط  يلمديريت كالس درس از قب شي  و كالس مديريت و ان   خارجي با تأثيرات و معنادار شخصي    آموزش اثربخ

ــدوبهنمي معنادار  بينيپيش قدرت اجتماعي اطالعات نهايت در و اجتماعي آگاهي اجتماعي، هايمهارت ترتيب باش
شي مديريت كالس را دارند. ا كنندگي ساتيد  ثربخ سطح     هوش اجتماعي ا شگاه محل پژوهش در  سطي قرار   دان متو

 و اما درمتأهلين ندارد وجود داريمعني تفاوت دارد و درجنس، علوم پايه و باليني، تحصيالت و سوابق كار مختلف  
شتر  سال  54 باالي افراد ست  بي شي هم.ا ساتيد  درس كالس مديريت چنين اثربخ سطي قرار دارد   د ا سطح متو  و ر 
باشد. و دراساتيد علوم پايه از باليني ها باالتر از مجردها ميمتأهلداري ندارد اما در هاي زن و مرد تفاوت معنيگروه

ســـال مقادير باالتري در  15تا  8ســـال و ســـابقه كار  45تا  36باالتر اســـت. در تحصـــيالت دكتري، رده ســـني 
 هاي مربوطه داشتندبنديطبقه

انسان مطلوب و مؤثر را در جامعه   دانشگاه يكي از نهادهاي اصلي جامعه است كه تعليم و تربيت و ساختن     : بحث 
شگاه    به ساتيددان كنند و ايفامي اجتماعي خدمات و پژوهش آموزش، كيفيت بهبود در را نقش بزرگترينعهده دارد. ا

ضاي هيأت       ست كه دانش تخصصي اع شد كه با ويژگي   علمي هنگامي ميبديهي ا شته با هاي  تواند كارايي خوبي دا
شامل روش  فردي از جمله هوش اجتماعي،همر شد.مديريت كالس  ست كه       اه با سي ا سيار دقيق و حسا ها و فنون ب
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ــجويان كمك مي ــاتيد كمك   اگر با درايت الزم به كار رود به دانش ــند و به اس كند تا در فعاليت يادگيري موفق باش
 بهره گيرند.پذيري كند تا با اطمينان و اعتماد به نفس از حداكثر توان در آسانتر كردن يادگيري و تأثيرمي

 اساتيد دانشگاه  -هوش اجتماعي -ثر بخشي كالس درسا: كلمات كليدي 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كيفيهاي يادگيري عملكرد اخالقي در پرستاران ايراني: يك مطالعه كنندهتسهيل

 دوليسگان، شيرين قاضي، بهمن حسنوند  زاده، كبري كرميعباس عباس
  

ها هاي پرستاري است،.در بخش كودكان، پرستار با كودك و والدين آن   مراقبت اخالقي هسته مركزي ارزش : مقدمه
بوده و با توجه   پذيريارتباط مستقيم و مداوم داشته و با زندگي و سالمت آنان سر و كار دارد. كودكان گروه آسيب     

شرايط خاص مراقبت از آن  گيري درست اخالقي   ها احتمال مواجه پرستار با مشكالت اخالقي كه نياز به تصميم   به 
سايه يادگيري عملكرد اخالقي امكان      شكالت اخالقي تنها در  ست. توانمندي غلبه بر اين م ست.   دارد زياد ا پذير ا

ها ود است. مطالعه حاضر با هدف تبيين تجارب پرستاران بخش    مطالعه درخصوص يادگيري عملكرد اخالقي محد 
 .استشده انجامكننده يادگيري عملكرد اخالقي ي كودكان از عوامل تسهيل

ــهيل: اهداف  ــتاران بخشعوامل تس ــتاران چهكننده يادگيري عملكرد اخالقي در پرس   ها ي كودكان در تجربه پرس
  ؟هستند
شد. مصاحبه هاي نيمه   مطالعه حاضر با رويكرد  : روش سنتي انجام  ساختار و دو فوكوس گروپ با  تحليل محتواي 

ي كار، نوع بخش، سمت   گيري هدفمند و با تنوع سن، سابقه  هاي كودكان كه با روش نمونهنفر پرستار در بخش  28
ــدند ــيت انتخاب ش ــاحبه با و جنس ــاختار بدون و عميق يمص ــد انجام س يق در تلف اب هاداده عينيت و مقبوليت. ش

شاركت آوري دادهجمع شاركت كنندگان تحقيق، مرور و بازنگري مكرر دادهها، تنوع م كنندگان تحقيق و ها، بازبيني م
شت       دو نفر همكاران تحقيق به ساختار و ياددا شاهدات بدون  شد. م ساير روش   طور مكرر انجام  صه  هاي  هاي عر

شباع داده گيري هدفمند تا آوري اطالعات بودند. نمونهجمع شده و به  ها ادامه يافت. همه مصاحبه ا ضبط  صورت   ها 
 ها با استفاده از رويكرد گرانهيم و الندمن انجام شد.واژه به واژه پياده شدند. آناليز داده

ــلي و  : نتايج  ــه طبقه اص ــامل:   زيرطبقه از داده 12نتايج: س ــهيل كننده ش ــت آمدند. عوامل تس هاي مطالعه به دس
پذيري،  فردي (دانش، تجربه، هوش هيجاني و كودك دوســتي)، نقش پذيري اخالقي( مســؤوليت هاي صــالحيت

بازانديشــي، همدلي و باورهاي اخالقي) و محيط پرورش دهنده اخالقيات (محيط ســازماني، معنوي، خانوادگي و  
 فرهنگي) بودند. 
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چنين  خانواده و عشــق به كودك و هم و كودك با پذيري، همدليهاي فردي، مســؤوليتپيشــرفت صــالحيت:بحث 
سهيل  ستاران بخش عوامل محيطي، ت ضيلت    كننده يادگيري عملكرد اخالقي در پر سعه ف ستند. تو هاي  هاي كودكان ه

ستاري بايد از اولويت پذيري اخالقي همانند بهبود كيفيت مراقبتاخالقي و نقش سالمت قرار هاي پر گيرد.  هاي تيم 
ستم      سي شك موفقيت  ستاران بخش   بدون  سالمت بدون اطمينان يافتن از يادگيري عملكرد اخالقي در پر هاي هاي 

 شد.  كودكان محقق نخواهد
 عملكرد اخالقي، تسهيل كننده، پرستار كودكان، مطالعه كيفي :  كلمات كليدي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طراحي، اجرا و ارزشيابي فرايند استاد مشاور آموزشي و دستيار تدريس در راستاي احياي آموزش آبشاري

 شهرزاد شهيدي، مريم آويژگان، محمدجواد زنگنه   
  

شگاهي مي :  مقدمه شي  و اجتماعي رواني، هايتنش ساز زمينه تواندمحيط خاص آموزش دان شد  آموز   تقويت كه با
ــازدمي ضــروري را جديد هايتنش اين با مقابله هايتوانمندي  با مشــاوره نظام يك ايجاد مرجع، ترينمناســب. س
ــاتيد محوريت ــوز و عالقمند اس ــتياران، آموزش نقش ميو الگوي دلس ــد. از طرف ديگر يكي از وظايف دس به  باش

ستفاده بيشتر ازدستياران      نهادينه، اجرا و پايش نشده اما متاسفانه درعمل بخوبي   باشد دانشجويان پزشكي مي   است. ا
شجويان پزشكي مي         عنوان آموزشبه ستم آموزشي وفرايند آموزش دان سي سيارمغتنمي براي  ما ا باشد دهنده فرصت ب

 براي كارا مرجعي ووجود مناســـب يادگيريياددهي هايكه معلماني توانا باشـــند، نيازمند كســـب مهارتبراي اين
 . باشندمي دستياران به بازخورد و تنظار

  :اهداف
 تدوين فرايند عملياتي استاد مشاور آموزشي ودستيار تدريس 
 نامه وشرح وظايف  تدوين آيين 
 هابوك ثبت فعاليتتدوين الگ 
 ريزي آموزشي براي رفع مشكالت آموزشي دانشجويان ارائه مشاوره و اصالح فرايند برنامه 
 اندركارانعلمي مشاورآموزشي، دستياران تدريس و دست تعيين ديدگاه اعضاي هيأت 
ــال  :  روش ــال در دومرحله، مرحله اول در س ــي داخلي به 1395اين مطالعه بمدت دوس ــورت  درگروه آموزش ص

شد  سال  پايلوت انجام  شي(داخلي، جراحي، اطفال،زنان وقلب)     كنون درگروه تا 96و مرحله دوم از صلي آموز هاي ا
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صفه      شكي ا شكده پز ست. بدين منظور كارگروهي با عنوان  دان TA.)Teachiان در حال اجرا ng Assi st ant  (
 شد وبه طور خالصه مراحل كار شامل: صورت هدفمند ازمديران، اساتيد و دستياران فعال و عالقمند تشكيلبه

 عنوان كانديد استاد مشاورمحترم گروه به با مشورت مدير اساتيد انتخاب هدفمند تعدادي از
صــورت هر دوماه يكبار در طي مراحل اجرا و نظارت الزم براي تامل، رفع  تشــكيل كارگروه براي پيگيري امور به

 مشكالت و نواقص كار در فواصل مناسب
ساتيد عالقمند و باتجربه گروه نهايتا به  صت كافي براي      انتخاب نهايي ا شاور(كه خود الگو بوده و فر ستاد م عنوان ا

 دهند با هماهنگي مدير گروه) و صدور ابالغ از طرف رييس محترم دانشكده پزشكي  اين فرايند اختصاص 
ستيار را به ترتيب اولويت به          سه د شاور، نام  ساتيدم صدور ابالغ، هر يك از ا ستيار  طي يك هفته پس از  عنوان د

ين سه نفر، براي يك  دستيار مربوطه از ب ارشد و تدريس اعالم نموده و سپس براساس نظر مديرمحترم گروه، دستيار
 .نفر ابالغ صادر شد

 تدوين طرح مصوب پژوهشي و برنامه عملياتي  
نامه و شــرح  هاي چند دانشــگاه مجري و تدوين پيش نويس آييننامهمطالعه و جســتجوي گســترده و بررســي آيين
 وظايف استاد مشاور آموزشي و دستيار تدريس

ستاد م   نويس آيينارائه پيش شرح وظايف ا شي و   نامه و ستيار تدريس در كارگروه   شاور آموز سه    ئر، هيأت.TAد ي
 تصويب آن ها وEDOانديش جلسات هم دانشكده و

ــاتيد ــي و تدوين برنامه زمان، مكان ونحوه ارتباط اس ــاور آموزش ــتياران تدريس و مش ــكي و دس ــجويان پزش  دانش
 رساني آناطالع
ــاني به تمامي ذياطالع ــجويرس ــتقبال دانش ــده، اطالعبينيان از اين امكانات پيشنفعان: براي اس ــاني جامع و ش رس

گسترده از طرق مختلف مثل سايت، نمايندگان دانشجويان، شوراي مشاورين، انتشار تراكت در اماكن پر رفت وآمد        
 .شدايشان تدارك ديده

ستياران تدريس، طبق آيين       اجرا، ثبت وگزارش فعاليت شاور و د ساتيد م امه و برنامه عملياتي  نهاي آموزشي توسط ا
 )بوكدر قالب يك دفترچه همراه جيبي(الگ

منظور ارتباطات مستمر مانند خبررساني تشكيل جلسات، ارسال صورتجلسات، پيگيري         اندازي گروه تلگرامي بهراه
 ...هاي نوآورانه وهاي نو، اخذ اقدامات و فعاليتمصوبات، اخذ ايده

 درگير مطالعه براي بررسي ديدگاهمصاحبه با اساتيد و دستياران 
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ــتمر براي اخذ گزارش اقدامات وارائه گزارش به هيأت ر ــكده، برنامهئپيگيري مس ــه دانش ــاتيد  يس ريزي تقدير ازاس
 مشاور و دستياران تدريس فعال و صدور گواهي همكاري

و شرح وظايف استاد مشاور     نامهتدوين فرايند عملياتي استاد مشاور آموزشي و دستيار تدريس، تدوين آيين    : نتايج
ستيار تدريس، تدوين الگ    شي و د سال     بوك براي ثبت فعاليتآموز شد. در  صوالت اين مطالعه ميبا   1395ها از مح

ــال   330حدود  ــاعت در گروه داخلي و در س ــاعت گزارش فعاليت 720حدود  1396س ــتياران تدريس  س هاي دس
هاي آموزشي براي فراگيران، برگزاري كارگاه،  برگزاري كالس علمي،باشد كه در قالب همكاري با اعضاي هيأت  مي

  باشد.مي...  و هادي، برگزاري كنفرانسبرگزاري آزمون، تهيه سي
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شركت در   انصراف بعضي اساتيد مشاور و    : بحث ها،  كالس دستيار تدريس، كمبود انگيزه وهمكاري فراگيران براي 
ستيار و حجم ست محور رزيدنت كاري باالي د صاص امتياز    نابودن بيمار شكده براي اخت ها، عدم همكاري مديران دان

ضاي هيأت  شاور و براي اع ستياران تدريس از مهمترين محدوديت  علمي م ضعف مطالعه بود. طراحي   د ها و نقاط 
هاي مختلف آموزشي، وجود الگويي در دسترس، مناسب    نظام مشاوره متناسب با نياز دانشجويان پزشكي در عرصه     

يادگيري معلمي و تمرين آن در كنار اســتاد از   هاي دســتياران ودهي فعاليتو كارا براي دانشــجويان پزشــكي، نظم
ضمانت اجرايي و همكاري          مهم ستياران درگير درمطالعه بود. براي  ساتيد و د سط ا شده تو ترين نقاط قوت مطرح 

ساله، از دستياران   4هاي يزه و فعال آموزشي(در دوره بيشتردقت در انتخاب اساتيد مشاور و دستياران عالقمند، با انگ    
سال    5هاي و در دوره 3سال  ستياران  سال    4و3ساله از د شود( شغله زيادي دارند)،جلب      2و1انتخاب  سال آخر م و 

حمايت مديران بخصوص معاونت تخصصي براي اختصاص امتياز و جلب همكاري معاونت دانشجويي در اطالع        
  .باشديب ايشان براي استفاده از اين امكان، از اهم پيشنهادات اين مطالعه ميرساني به فراگيران و ترغ

  آموزش آبشاري، استاد مشاور آموزشي، دستيار تدريس: كلمات كليدي
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سازي اعضاي   گامي در جهت توانمند )هاتف(گذاري تجارب فردي انديشي و اشتراك  سازي و ارزشيابي فرآيند هم  طراحي، پياده

 هيأت علمي  

 چهر حكاك، معصومه طاهرپور، محبوبه طباطباييفرانك فيروزفر، حميدرضا محدث

  

شگاه :  مقدمه سالت مهم خود در تربيت نيروي   هادان متخصص، نقش مهمي را در  و مراكز آموزش عالي به لحاظ ر
شور بر         صالحيت براي ك سته و واجد  شاي ساني  ضاي هيأت علمي از   آموزش نيروي ان عهده دارند. در اين ميان، اع

مثابه روح و جان دارد و به هاها تأثير بسزايي بر عملكرد دانشگاهعوامل مهم آموزش عالي هستند كه توسعه كيفي آن
توانمند ســاختن اعضــاي هيأت علمي هم به تحقق اهداف   باشــند.ها ميبخشآموزش عالي زيربناي توســعه ســاير 

هاي مؤثر كسب دانش، استفاده  كند. يكي از روشفردي مدرسان و هم به تحقق اهداف موسسات آموزشي كمك مي
ستند  از تجربيات ديگران است و  ش  گذار با هدف توسعه آموز يكي از واحدهاي تأثير باشد. سازي اين تجارب مي م

ــگاه تحت عنوان دفتر توســـعه در آموزش  ، بهEDOها زير مجموعه آن بوده كه در دانشـــكده EDCعنوان در دانشـ
تواند كارآمدي توانايي  مي EDOگذاري تجارب فردي( هاتف) در جلسات  انديشي و اشتراك  باشد. از اين رو هم مي

ا هدايت و رهبري فرايند و بررســي و تحليل  طور كيفي مورد بررســي قرار دهد تا بهاي اعضــاي هيأت علمي را به
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شگاه  ريزي بهمربوطه، بتوان گامي در جهت برنامه نتايج شته   منظور ارتقاء توانمندي اعضاء هيأت علمي در دان ها بردا
 شود.

 هاتف طرح ارزشيابي و سازي طراحي، پياده هدف با علمي هيأت كارآمد اعضاي  تعيين تجارب ارزشمند و : اهداف 
 اساتيد سازيتوانمند و ارتقا جهت در

ــورت تركيبي و در اين پژوهش كيفي به : روش ــد   5صـ ــكل  اول مرحله  در مرحله انجام شـ  ايده    و ارائه  گيريشـ
ساتيد،  مورد موضوعات  با هفتگي هاينشست   شكيل زيركميته  بعد مرحله در نيازا   مديريت ها،هماهنگي در جهت ت
  هاپروژه نمودن كارآمد و آموزش توسعه  منظوربه كارگروه هر خصص مت علمي هيأت اعضاي  ها توسط پروژه اجراي

شجويان،  را اجرايي در   تخصصي،   هايكارگاه برگزاري نيز و هاپروژه پيگيري سوم  مرحله ستاي روند آموزش به دان
شده صورت   ليست طراحي هاي توسط چك پايش و نظارت بر روند اجراي برنامه، ارزشيابي از پروژه  چهارم مرحله

گيري  صورت نمونه ت علمي بههيأ اعضاي متخصصين و    حضور  با بررسي،  و نقد جلسات گرفت. در مرحله پنجم 
   .بود اصالحي راهكارهاي و ارائه پيشنهادات آن از هدف كه گرفتهدفمند انجام

 و مفيد دانســته هاتف هاينشــســت و اســاتيد ، اهداف جلســات %82داد كه آمده نشــاندســتهاي بهيافته: نتايج 
سات  در شده  ارائه راهكارهاي شكده ) را مؤثر       رفع در تجارب انتقال و جل شي ، اجرايي و ... دان شكالت( آموز م
  دانسته  خود آموزشي  دروسي  كيفيت ارتقاء موجب اند كه شركت در جلسات هاتف  اظهارنموده %70اند.اعالم نموده

  را دانشكده  آموزشي  سطح  ارتقاء منظوربه كاربردي هايبرنامه سازي پياده و تعيين در همكاران تجارب از استفاده  و
 اند.  متوسط ارزيابي نموده %10هاي استخراجي ازجلسات هاتف راباال ودهي پروژهسطح گزارش %80دانسته و مؤثر

ــمن اينكه موجب ارتقا توانم: بحث  ــاي هيأت علميناين طرح ض ــود دي اعض ــعف را   تواندميش نقاط قوت و ض
سايي و به    سب جهت برنامه   شنا ستري منا ضاي هيأت عنوان ب شي  مديريت رويكرد با ريزي ارتقاء عملكرد اع   آموز

ستفاده  ضاي  يك در انگيزه ايجاد و همكاري ايجاد روحيه منظوربه طرفي از .گردد ا ستيابي  موجب صميمانه   ف   به د
 .گرددمي عالي آموزش مراكز هاوآموزشي دانشگاه اهداف

    علمي هيأت ارزيابي،هاتف، طراحي، اجرا، : كلمات كليدي 
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 دستاوردهاي جانبي آن  هاي مرجعيت علمي دانشگاه علوم پزشكي دزفول و شناسايي و تدوين حيطه

پور، جواد موذن، يوســف پريدار، محمدامين بهمنش، عبدالناصــر ميثم مردســلطاني، نرجس كاظمي، زهره ســخاوت
 ميرشكاك، ليال كالني، محمدرضا ابيض 

سايي و ايجاد بناي علمي مستقل است كه مي          : مقدمه شنا سازمان به معناي  سايي مرجعيت علمي در يك  تواند  شنا
برجستهترين  ه نشگاداهر ورت دارد ضرالمللي الگو و ســرآمد ســازد. بنابراين ســازمان را در ســطوح ملي و بينآن 
امات و دستاوردها  قدنمايد. لذا هدف از اين پژوهش ارائه مختصر ا به مجامع علمي معرفي ي علمي خود را نمنداتو

  .باشددزفول ميهاي مرجعيت علمي دانشگاه علوم پزشكي و تدوين حيطهشناسايي در 
 هاي مرجعيت علمي دانشگاه علوم پزشكي دزفول و دستاوردهاي جانبي آن شناسايي و تدوين حيطه: اهداف  

با هدف شناسايي محورهاي  1396اكتشافي با نگرش اقدام پژوهي در سال  -پژوهش حاضر از نوع توصيفي: روش 
سازي اين ب    شگاه اجرا گرديد. جهت پياده  شگاه را مي      مرجعيت علمي دان صميم گيري كالن دان سطوح ت رنامه كه 

)،  SWOTطلبيد و نيازمند مشــاركت متخصــصــين هر حيطه بود، از همان ابتدا پس از تهيه پيش نويس پروفايل (  
سه، رئيس و دبيران كميته هاي             ضاي هيأت رئي شامل اع سب مرجعيت علمي  صلي كارگروه ك ضاي ا ، و EDCاع

ژوهشي باليني و علوم پايه بود. پس از تعيين هر حيطه، افراد متخصص هر حيطه    هيأت علمي با تجربه آموزشي و پ 
جلسه در سطح شوراي      3جلسه در سطح كارگروه اصلي و تخصصي،        7به كارگروه اصلي افزوده شدند. مجموعاً   

ريز فرايند   دانشگاه تدوين گر و برنامه  EDCريزي برگزار شد. دبيرخانه  جلسه جمع بندي و برنامه  5و  EDCدبيران 
شامل   سرآمدي با توجه به     "بود. مراحل فرايند  سايي حيطه هاي  صويب     SWOTشنا شه راه، تدوين و ت ، تدوين نق

 بود. "هاي عمومي و تخصصي، تهيه برنامه زمانبندي و انتشار نتايجسند در كارگروه

ــنتي"هاي يطهح:  نتايج ــا عنوان حيطهبه "قلب، ناباروري و طب س ــرآمدي براس ــناد SWOTس آناليز هاي س ، اس
طه به  ها افراد متخصــص آن حيباالدســتي و ظرفيت دانشــگاه تعيين گرديدند. مقرر گرديد جهت هركدام از حيطه 

ستي آزمايي حيطه      شوند. هدف از اين اقدام، را ضافه  صلي ا شه راه و   كارگروه ا شده، تعيين وزن، تهيه نق هاي تعيين 
سند مرجعيت علمي دانشگا   هاي مستخرج توسط متخصصان هر حيطه تاييد     ه بود. در ادامه تمام حيطهنهايتاً تدوين 

و پيش نويس سند از پيشنهادات ارائه شده در جلسات تهيه گرديد. در انتها محتواي هر سند توسط كارگروه اصلي          
  گرفتبندي و تاييد قرارو تخصصي مورد مطالعه، اصالح، زمان

عنوان ســندي كاربردي و منطبق بر واقعيت براي دانشــگاه علوم  تواند بهنظر ســند حاصــل از اين پروژه ميبه: بحث
شت كه مي            سيار مهم غير از هدف كلي دا ستاورد ب سه د سند،  ستيابي به اين  شد. د تواند از  پزشكي دزفول مطرح با

بود كه بررسي   اي نو، اين هاي تحول تلقي گردد. يكي از دستاوردها، عالوه بر كسب تجربه  زواياي پنهان ابالغ بسته 
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SWOT شرايط موجود و نظرات نخبگان به ست.     عنوان يكي از بهترين متد،  شگاه ا هاي تدوين مرجعيت علمي دان
ساخت        SWOTاما از آنجايي كه  شينه، زير  سته به پي شگاه ب ست، معنا و مفهوم     هر دان ساني متفاوت ا ها و منابع ان

شگاه  ساخت مرجعيت علمي در دان شگاه    هايهاي با تراز زير  سه با دان بود.  هاي نوپا متفاوت خواهدمترقي، در مقاي
ــرفته، اهداف بين       ــگاه پيشـ ــگاه بعبارتي ترجمان الگو بودن براي دانشـ هاي   هاي نوپا ابتدا افق   المللي و براي دانشـ

ميان  المللي است. دستاورد دوم، اين است كه داشتن اهداف كوتاه،    هاي ملي و بينجغرافيايي كوچك و در ادامه افق
هاي نوپاســت. مدت در طول هم، جزء الينفكي در تدوين ســند مرجعيت علمي هر دانشــگاه بويژه دانشــگاهو بلند

سوم، درك ارتباط بين مرجعيت علمي و م    ستاورد  ست. م موريتأد هاي موريتأهاي ويژه ابالغي هر كالن منطقه ا
هاي مرجعيت علمي دانشگاه دزفول حداقل  با حيطهاست كه  "سرطان، گرد و غبار و ناباروري"، 4ويژه كالن منطقه 

ــان مي  ــت. اقدام پژوهي ما نش هاي ويژه با ماهيت ابالغي خود، در بهترين  موريتأدهد كه مدر دو مورد متفاوت اس
ــت        ــگاه منبعث از فرصـ ــت و بر ها و تهديد   حالت حداقل براي برخي از دانشـ جزء   4گرفته از هر  هاي بيروني اسـ

SWOT شــود، حداقل بايد نقاط ضــعف و  نابراين براي اينكه يك ماموريت ويژه، الگو و مرجع علميباشــد. بنمي
ستخرج از       سبت به آن ماموريت بازآرايي گردد. بعبارتي مرجعيت م شگاهي ن ست، اما ماموريت   SWOTقوت دان ا

 دانشگاه بايد نسبت به آن بازآرايي شود.  SWOTويژه هدفي مطلوب است كه 

 رجعيت علمي، ماموريت ويژه، تحول و نوآوري، سرآمدي م :كلمات كليدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آمايشي با رويكرد   9هاي علوم پزشكي كالن منطقه بر روابط تعاملي برونگرا در دانشگاههاي ساختار سازماني مبتنيبررسي مؤلفه
 كارآفريني

زاده، صمد برزويان شيروان، محمدعلي نعمتي، علي  محمدرضا رئيسون، فرشيد عابدي، يحيي محمدي، فاطمه مهدي
 رئيسون  

  

اي مقررات  جكند كه بهساختار هدفمندي را فراهم مي  هاروابط تعاملي برونگرا در ساختار سازماني دانشگاه    :مقدمه
دهنده گشـــودگي  نمايد. وجود اين تعامالت نشـــانهاي داخلي، بر تعامل درون و برون ســـازماني تأكيد ميو رويه

سازماني و نيز رقابت       سازماني، پويايي محيط  شدن مرزهاي درون و برون  سازماني، كمرنگ  پذيري محيطي ساختار 
سهيم آن مي  نظرانه موجب محبوس هاي تنگها و ديدگاهنگرش .است  شوند. عالوه بر  شدن دانش و جلوگيري از ت

سهيل كرده و جريان دانش را روان         سهيم دانش را ت سترش داده، ت شاركتي مرزهاي خارجي را گ اين وجود محيط م
سازماني در آموزش عالي بيانگر اين     سازد و بنابراين توليد كلي دانش را افزايش مي مي ساختار  دهد. بررسي ادبيات 

سخگوي  سازماني  ارتباطات تواندست كه چارچوب فعلي نمي مطلب ا شد  آينده در عالي آموزش نيازهاي پا   آنچه با
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شگاه  كه ست  ساختاري  ايجاد دارد، نياز آن به كارآفرين هايدان  انعطاف و تعامل سياليت،  مانند عواملي آن در كه ا
 و سازماني  درون ارتباطات انحصار  از كه هستيم  هاييباشد و در راستاي اين امر، نيازمند سيستم     توجه مورد پذيري
حدي است كه   اين موضوع از نظر متخصصين كارآفريني تا به    اهميت كه طوري به. گيرند فاصله  بروكراتيك ساختار 

سياست     شگاه كارآفرين بدون  صنعت وجامعه محقق نخواهد    هاي دربتحقق دان شگاه وارتباط فراگير با  هاي باز دان
 شد. 

 هايدانشگاه  دربر روابط تعاملي برونگرا هاي ساختار سازماني مبتني  لذا هدف پژوهش حاضر بررسي مؤلفه   :اهداف
  .بود آمايشي 9منطقه  كالن پزشكي علوم
صيفي تحليلي مي   : روش ضر از نوع تو صان مديريت         پژوهش حا ص شامل كليه مديران و متخ شد جامعه آماري  با

 بود. كه با استفاده  614آمايشي كشور به تعداد    9علوم پزشكي كالن منطقه   هايخدمات بهداشتي و درماني دانشگاه  
ــادفي روش به  نفر 256 كوكران، فرمول از قه  تصـ ــدند   انتخاب  نمونه  عنوانبه  ايطب  ها آوري دادهجمع ابزار. شـ

استفاده شد.   اي ليكرت 0,95آمد. تحليل داده بدست  اي بر حسب طيف پنج درجه گويه 50 ساخته  نامه محققپرسش 
ها صورت محتوايي به تاييد اساتيد متخصص رسيد و پايايي آن از طريق ضريب آلفاي كرونباخ     نامه بهروايي پرسش 

  گرفت.انجام SPSS14افزار آماريدر سطح توصيفي و استنباطي با نرم
)  %14,1نفر زن( 36) و %85,9كنندگان مرد (نفر از شــركت 220نامه  تكميل شــده، پرســش 256از مجموع  : نتايج

 بود 32/45±%807 كنندگان در اين مطالعهبودند. ميانگين سني شركت

     
داريمعني T   انحراف معيار  ميانگين  بر روابط تعاملي برونگراابعاد ساختار سازماني مبتني

0,0001   مرزهاي قابل انعطاف درون سازماني  2.35  537.  59.24

0,0001   برون سازمانيارتباطات   2.89  741.  62.35

0,0001   گشودگي مراودات سازماني  2.97  986.  65.24

0,0001   پروژه هاي ميان بخشي  2.41  854.  65.52

   
ــان نتايج آزمون ــاختاري ابعاد همه ميانگين كه دادنش ــگاه س ــكي علوم هايدانش روابط تعاملي برونگرا  برمبتني پزش

هاي شــامل(مرزهاي قابل انعطاف درون ســازماني، ارتباطات برون ســازماني، گشــودگي مراودات ســازماني، پروژه 
 ).0,0001دار بود( ها از نظر آماري، معنيبود كه اين رابطه در وضعيت موجود كمتر از حد متوسط بخشي)ميان
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شگاه  سازماني  اختارس  در گراميزان روابط تعاملي برون: بحث  شكي  علوم هايدان شي  9 منطقه كالن پز شور  آماي  ك
 تبادل كه خود وظيفه به پويا و باز ســيســتم يك عنوانبه دانشــگاه كه دادنشــان يافته اين. بود متوســط حد از كمتر

 تعامالت ميزان اين. باشد نمي جامعه و محيط با ارتباطات برقراري دنبال به و كندنمي عمل است  محيط به اطالعات
شان  خارجي شودگي  عدم دهندهن ست  سازماني  مرزهاي شدن  رنگپر و سازماني  ساختار  گ   عدم حالعين در و ا
 بايد دارند، دانش تسهيم  به كه شديدي  نياز دليل به محور دانش ساختارهاي . دهدمي نشان  را محيط در بودن رقابتي

ــند.م تعامل بر محوري كنترل جاي به ــگاه  حوري مبتني باش ــرورت دارد كه متوليان دانش ــكي  لذا ض هاي علوم پزش
 موجبات و دهدمي گسترش را خارجي مرزهاي كه همكارانه، هايساختار سازماني را طراحي نمايند كه بستر محيط  

 .نمايد فراهم سازد،مي روان را دانش جريان و كرده تسهيل را نوآوري و دانش خلق
 علوم پزشكي دانشگاهساختار سازماني، روابط تعاملي برونگرا، : كلمات كليدي 
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 1397هاي آموزش تخصصي باليني ازديدگاه دستياران دانشكده پزشكي گرگان سال چالش

 محمدرضا يوسفي، محمدعلي وكيلي،  

  
بالين درتعامل هاي آموزش بركه چالشباليني بخش مهمي از آموزش تخصصي پزشكي است.از آنجا    آموزش: مقدمه

شي،بيمار     با مدرس،محيط و ستم آموز شد، فراگيران مي و سي ستراتژي مهم براي بهبود  با آموزش باليني تخصصي      ا
  باشد.ها ميچالش برون رفت از اين دراين تعامالت،

  .باشدهاي آموزش تخصصي باليني ازديدگاه دستياران دانشكده پزشكي گرگان ميبررسي چالش: اهداف
بعد   نامه پژوهشگرساخته مشتمل بر چهارروش سرشماري،اطالعات توسط پرسشدراين پژوهش مقطعي به :روش 
اعتبار  آوري گرديد.فراگيران جمع آموزشــي، بيمار وســيســتم  مدرس، محيط و هاي آموزش بربالين مرتبط باچالش

سي و تأييد گرديد  صوري و محتوا و اعتماد  ستياران   كليه جامعه پژوهش را.علمي ابزار با روش آزمون مجدد برر د
شكي گرگان به تعداد     شكده پز شكيل دادند  125دان تحليل آماري  مورد تجزيه و spss16افزاراطالعات با نرم نفر ت

  فت.قرارگر
ستان و تعداد زياد فراگيران در گروه      61,5ضعف   ( : نتايج شي بودن بيمار صد)، غيرآموز شي ( در   69,2هاي آموز

صد)، كمبود انگيزه در فراگيران و  ستنكاف آن  در شخيص افتراقي ها از بحث در مورديافتها ها بر بالين  هاي باليني و ت
شرايط محيط كا   76,9بيمار ( صد)، كمبود امكانات و  ضاي هيأت علمي در زمينه   ر و كمبود برنامهدر هاي آموزش اع

سرپايي   شان يافته93,3( الگوهاي آموزش  شكالت و موانع آموزش باليني به ترتيب  هاي مطالعه ن داد كه مهمترين م
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ــول علمي كار در محيط     ــواري درگير كردن تمامي افراد در فرايند        عدم رعايت اصـ هاي باليني وعدم كنترل و دشـ
ــاتيد (اخالق حرفه آموزش و ــوعات مرتبط به حريم  محدوديت وقت در اسـ ــد) ناراحتي بيمار وموضـ ايي با درصـ

صي افراد مي    شد. شخ سليقه           62,1با شيوه هاي باليني  ستاندارد و  شيابي باليني ا شتن فرم ارز صد، ندا   62,1اي (در
 ).هاي باليني شكاف موجود بين علم و عمل در محيط

هاي آموزش باليني تخصــصــي در گروه دســتياران دانشــكده پزشــكي   عيار ابعاد چالشميانگين و انحراف م: جدول
    1397گرگان سال

  
 

 P‐Value انحراف معيار ميانگين و هاي آموزش باليني تخصصيابعاد چالش

 مدرس

  (نقش اعضاي هيأت علمي در آموزش باليني)
8/41 ± 1/ 23  0/93  

 محيط وسيستم آموزشي  

مه    نا ــاي      ريزي (بر نات، تجهيزات و فضــ كا ،ام
  آموزشي)

24/51 ± 2/ 44  0/25  

  0/89  67 /1 ± 11/62 بيمار (نقش بيماران در آموزش باليني)
  0/13  64 /1 ± 21/82 فراگيران

  
شي بايد عوامل چالش برانگيز برنامه :بحث  صي به     و تهديد ريزان آموز ص شي آموزش باليني تخ صورت   ننده اثربخ

ــتمر ارزيابي و   ــعف و چالش برانگيز تالش نمايند. برون رفت از           به مسـ منظورتقويت نقاط قوت و تعديل نقاط ضـ
ــي، بيمار وفراگيران در محيط يادگيري باليني با   تعامالت چالش ــتم آموزش ــيس برانگيز مرتبط با مدرس، محيط و س

ــتراتژي ندي توان هاي بهبود اسـ ي    م ــاي ه بالين اعضـ بادرگيركردن ف أهاي آموزش بر  با بحث در   ت علمي  راگيران 
ته    ياف ــخيص افتراقي   مورد باليني و تشـ لت           هاي  بالين،افزايش منز كاهش ترس از آموزش بر  مار و بالين بي ها بر 

تجارب  تواندهاي نوين ارزشيابي مي مندي ازشيوه استانداردسازي ارزشيابي با بهره    ايي،آموزش،تقويت اخالق حرفه
  .اي آنان را تأمين نمايداب نموده و رضايت حرفهباليني تخصصي را براي دستياران پزشكي جذ

  هاي يادگيري باليني آموزش باليني، دستياران پزشكي، محيط :كلمات كليدي



 

٢٤٠ 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ستفاده از    ربر  error boardسي تأثير ثبت گزارش خطا با ا reporting     شجويان اتاق عمل: با رويكرد ارتقاي هوش سط دان تو
 اخالقي

 نويسندگان: اكرم گازراني، فرين تارتاري، حسن قدسي  

 مقدمه

ــبات اجتماعي به  ــازي روابط بين فردي و مناس ــنقش هوش اخالقي و اهميت آن درتلطيف و بهس اغل ويژه در مش
سر و كار دارند، از نمود و برجستگي بااليي   مرتبط با حوزه پزشكي و پرستاري كه مستقيماً با مردم و زندگي آن    ها 

گيرايي اســـت كه ارتباط عنوان يكي از عوامل مؤثر در پرفشـــناليســـم و حرفهبرخوردار هســـت. هوش اخالقي به
ــر با هدف طرتنگاتنگي در اخالق حرفه ــتفاده   اي دارد. فرايند حاض ــيابي ثبت گزارش خطا با اس احي، اجرا و ارزش

شجويان اتاق عمل: با رويكرد اعتالي اخالق حرفه   error board reportingاز ست و با توجه به   توسط دان اي ا
سته  سته    آموزشهاي تحول و نواوري در اهميت عملياتي نمودن ب ستاي يكي از ب سته   پزشكي در را ها تحول به نام ب

 اي تدوين گرديده است.حرفهاعتالي اخالق 

توســـط دانشـــجويان اتاق عمل:  با  error boardreportingطراحي ثبت گزارش خطا با اســـتفاده از :اهداف 
 اي  رويكرد اعتالي اخالق حرفه

توسط دانشجويان اتاق عمل: با رويكرد اعتالي     error boardreportingاجرا ي ثبت گزارش خطا با استفاده از  
 ي  ااخالق حرفه

ــتفاده از  ــيابي ثبت گزارش خطا با اس ــجويان اتاق عمل: با رويكرد   error boardreportingارزش ــط دانش توس
 اي  اعتالي اخالق حرفه

شجويان، پيش      :روش  ضايت دان سب ر ضيحات كافي در رابطه با روش آموزش و ك آزموني در رابطه  پس از ارائه تو
سيكولر  سكراب،  و وظايف فرد  شجويان  از. شد  گرفته روتين راحيج روش و هاابزار ا سته  دان   از پس كه شد  خوا

ــورت كه  خطاهايي   عمل  هر پايان   هاي جراحي و  حي، ابزارجرا نكات  به  مربوط يادگيري  نكات  و گرفت مي صـ
سيركولر را در برد    سكراب و  شده در اتاق عمل كه در دو بخش خطاها و نكات يادگيري    وظايف فرد ا صب  هاي ن

ــده در بردهاي  ثبت كنند. هر روز  ــب يادگيري از خطاها و نكات يادگيري ثبت ش جهت عملياتي نمودن فرايند كس
هاي جراحي همه دانشجويان  صورتي كه در پايان عمل هاي عمل برگزار گرديد بهاتاق عمل راند دانشجويي در اتاق 

پرداختند  طاهاي يكديگر ميهاي عمل همراه با هدايت و نظارت مربي به بررسي و يادگيري نكات و خ اقتدر تمام ا
شد و در پايان هر جلسه    صورت بحث گروهي و ارائه اصالحات و بازخورد توسط مربي انجام مي   و موضوعات به 
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ــط مربي انجام مينيز جمع ــش بندي نكات يادگيري توس ــر پرس نامه هوش اخالقي كه قبال  گرديد. در مطالعه حاض
ستفاده قرار گرفته ن مورد تاييد قرارآروايي و پايايي  سش گرفت. به طوريبود مورد ا شجو    كه اين پر سط دان نامه تو

ــجويان تكميل گرديد. هم طور خودارزيابي و همبه ــط مربي براي تمام دانش ــايتچنين توس ــامل چنين رض مندي ش
ــايت از روش ثبت خطا در يادگيري، كاهش خطا، اعتالي روحيه مثبت نگري، روحيه نقادانه و   ــايت كلي، رض رض

ــجويان  اخالقي هوش اينامه  پرســـش چنينتقادپذيري و هم  ان ــط مداخله   از بعد  و قبل  دانشـ  تمام  براي مربي توسـ
 داشتند، تكميل شد.  شركت فرايند در كه عمل اتاق دانشجويان

ــتفاده با فراگيران خطا ثبت دهيگزارش خود اجراي هدف:نتايج  ــانن error board reporting از اس داد، بر ش
ــب  ــايت  متغييرحسـ ــجويان اتاق عمل از ديدگاه               هاي رضـ مندي، مثبت نگري، روحيه نقادانه و انتقادپذيري دانشـ

دانشجويان در رابطه با تأثير استفاده از برد گزارش ثبت خطاي روزانه و نكات يادگرفته شده در يادگيري دانشجويان 
ها و نكات ثبت  آگاهي دانشجويان در رابطه با تكنيك داري در يادگيري دانشجويان داشته و   داد تأثيرمعنينتايج نشان 

ضايت شده ارتقاء يافته بود. هم  ، تفكر  %73، اعتالي روحيه مثبت نگري%93منديچنين در كاهش ميزان خطا مؤثر ر
  نيز مؤثر بوده است. %76پذيري،افزايش روحيه انتقاد%80نقادانه
به اخالق حرفه :  بحث  به  هاي مه عنوان يكي از مقوله اي  ــجويان  باليني مطرح  م در آموزش دانشـ ويژه در آموزش 
شد. با توجه به اينكه ارتقاي هوش اخالقي در رفتار حرفه مي شجويان مي  ايحرفه اي و اخالقبا گذار تواند تأثيردان

سط      شي ثبت خطا تو شد. در اين مطالعه خودگزار داري در ارتقاي هوش  تأثير معني error board reportingبا
 قي دانشجويان داشته است.  اخال

 ، دانشجويان اتاق عمل، هوش اخالقي  error board reportingبت، گزارش خطا، ث: كلمات كليدي 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شگاه انتظارات اعضاي هيأت علمي   سته   دان هاي تحول و نوآوري در علوم پزشكي در  هاي علوم پزشكي كالن منطقه يك كشور از ب

 هاسازي آنزمينه توسعه و توانمند

علي جهاني، بهاره پور، محمدنيا شــيرواني، پرويز امري، يوســف يحيي اميري، زينب غالمنويســندگان: مريم قائمي
 را رضاپور، محبوبه سلطاني، محدثه شامخي اسبكيان، روشنك ثاقبي، سميه اوالدي، زه

  

درنهاد آموزش پزشكي، عالوه بر مديران كالن و سياست گذاران، محور اصلي تربيت نيروي انساني، همانا      :  مقدمه
هاي كليدي در هر نهاد باشــند كه تالش در مســير رشــد و بالندگي اين چهرههيأت علمي و مدرســان مي اعضــاي



 

٢٤٢ 
 

شي مي  شتر فارغ تواند به ارآموز سرانجام به ارائه خدمات    تقاء كميت و كيفيت آموزش و توانمندي بي صيالن و  التح
  .تر در حوزه سالمت توسط آنان، منجر گرددمطلوب

ترين منابع انساني  عنوان يكي از اصليبنابراين توجه به مقوله اساسي آموزش و توانمندسازي اعضاي هيأت علمي به
شگاه  شگا   تواند نها، ميدر دان سيار مهمي را در دان سات آموزش عالي از طريق توجه و به   هقش ب س سميت   ها و مو ر

سته  ها ايفا نمايد در اين بينشناختن نيازهاي آن  شكي با توجه به محتواي آن  د نوآوري و تحول هايب ر آموزش پز
 دسازي اعضاي هيأت علمي داشته باشد.نتواند نقش مؤثري در توانممي

 

شگاه     ايطالعهم :اهداف هاي علوم پزشكي كالن  تركيبي و مقطعي با هدف بررسي انتظارات اعضاي هيأت علمي دان
  د.انجام ش 96ها درسال سازي آنهاي تحول و نوآوري درعلوم پزشكي درزمينه توسعه و توانمندمنطقه يك از بسته

حول و نوآوري در آموزش  هاي تعضـــو هيأت علمي كه در بســـته 22اي از در اين مطالعه ابتدا مصـــاحبه :روش 
شنا       سؤوليت و يا با محتواي آن آ شكي داراي م صوص  در بودندپز ضاي  انتظارات خ سته  از علمي هيأت اع   هايب

صــورت   هاي اصــلي بهها صــورت گرفت، مقولهســازي آنر علوم پزشــكي در زمينه توانمندد نوآوري و تحول
  از نفر  نامه، به هفتطمينان از روايي محتوايي پرسـش سـؤال طراحي گرديد و براي ا  24اي مشـتمل بر  نامهپرسـش 

ات مطروحه  نظر آوريجمع از وپس شد ارائه علمي هيأت بالندگي و سالمت عالي آموزش حوزه در متخصص افراد
شش درجه    صالحات الزم، در قالب طيف  )، تا حدودي 2)، مخالفم(1صورت كامال مخالفم ( اي ليكرت بهو انجام ا

براي  .كنندگان توزيع شد ) تدوين و در بين مشاركت 6) و كامال موافقم(5)، موافقم(4حدودي موافقم()، تا 3مخالفم(
نامه تدوين شده قبل از اجراي   نامه ضريب آلفاي كرونباخ تعيين شد بدين صورت كه پرسش    محاسبه پايايي پرسش  

ضاي هيأت علمي (غير از افراد نمونه   30نهايي در بين يك گروه  ضريب آلفاي كرونباخ  نفري از اع آماري) اجرا و 
نامه بود و محاســبه شــد. بود كه حاكي از قابليت باالي اطمينان پرســش 0,90با ميزان  SPSSافزار با اســتفاده از نرم

ــطح معني چنين مالحظات اخالقي در انجام پژوهش براي همكاري     هم تعيين گرديد.  )P ≥ 0,05دار نتايج نيز ( سـ
شگاه   ساتيد محترم دان سپس تعداد  نظر قرارها مدا شگاه  علمي هيأت  نامه در بين اعضاي پرسش  360گرفت.   هايدان

ــكي علوم ــتفاده از روش نمونه علوم و پايه علوم هايگروه در يك منطقه كالن پزش ــادفي  باليني كه با اس گيري تص
  نمودند. تكميل نامه راپرسش نفر 348 مجموع در كه.شد توزيع اي انتخاب شده بودندطبقه

شترين ميزان توافق (كامال موافق و موافق)در پاسخ به پرسش    : نتايج  نامه  نتايج تحليل آماري حاكي از اين بود كه بي
ــته      ــاي هيأت علمي از بسـ ــكي در زمينه    مربوط به مهمترين انتظارات اعضـ هاي تحول و نوآوري در آموزش پزشـ

سازي آن  شنانمودن : هزمين در ريزيبرنامه ها مواردي چون توانمند ضاي  آ صول  با علمي هيأت اع شكي  ا  برمبتني پز
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 منابع ازه استفاد  توانايي ،)71٪(E‐Learning پزشكي  آموزش در الكترونيك آموزش اصول  آموزش ،)٪73(شواهد 
  ،)٪91(آموزشي مطالب صحيح ارائه در توانايي ،)٪86( دانشجويان به آن معرفي و تدريس موضوع روز در به علمي

  كمي پژوهشي هايروش بر تسلط ،)٪90(آموزشي  مختلف هايروش از استفاده  و پزشكي  آموزش اصول  با آشنايي 
شته  در كيفي و شته حوزه تخصصي(پايه و باليني)     و علمي مرتبه بين.بود) ٪81(خود تخصصي    ر ضاي هيأت    ر اع

 داري وجود نداشت.هاي ارائه شده رابطه معنيعلمي و پاسخ

شنهاد مي   با توجه به نتايج :  بحث ست آمده پي ضاي هيأت علمي در    گردد برنامهبد سازي اع ريزي دقيق در توانمند
چنين با توجه به نقش اساسي و مهم اعضاي هيأت علمي     شود هم ولين دانشگاه پيشنهاد مي  ؤهمين راستا توسط مس   
حترم هيأت علمي  رسد مشاركت اعضاي ممي نظرهاي تحول و نوآوري درآموزش پزشكي بهدر تحقق اهداف برنامه

 تواند گامي مؤثر در اين امر باشد.هاي مذكور ميدر اجراي برنامه

 هاي تحول و نوآوري در علوم پزشكيبسته انتظارات، هيأت علمي، كالن منطقه،: كلمات كليدي 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامدانشكده علوم پزشكي تربت 1در درس بيوشيمي دانشجويان رشته پرستاري ترم  gamificationبررسي اثر 

  حسيني، علي بزي، محمد افكار، مهدي غالمي، محسن رضائي  محسن معصوميانسيد
 

سعه     : مقدمه سبب تو شكي  شتر  يورود مباني الكترونيك در آموزش بخصوص آموزش علوم پز   حوزه اين بهتر و بي
ــجويان افزايش. گرددمي ــگاهامكانا كمبود به باتوجه دانش   به ورود ها،ت الزم براي ارائه بهتر مطالب در تمامي دانش
  به آن ارسال  و دانشجويان  براي آموزشي  هايبازي ساخت  رو اين از. دهدمي قرار اهميت مورد بيشتر  را حوزه اين

شگاه  ساير  شجويان  براي را منابع از وريبهره امكان هادان شجويان  روزافز ورود چنينهم آورد،مي فراهم دان ون دان
  از. دهدمي قرار تغيير و دستخوش  مورد بيشتر  را آموزشي  هاياين عرصه به مباحث الكترونيك، ساخت انواع بازي  

شي  رو اين شيمي  درس مباحث از بخ شجويان  1 ترم بيو ستاري  دان شكده  مجازي آموزش واحد همكاري با پر   دان
 گرديد.تهيه memory game برمبتني آموزش بازي يك صورتبه

هداف   كارگيري نرم         : ا به  تأثير  هدف  با  عه  طال يادگيري درس    gameبر افزارهاي مبتني اين م بر ميزان آموزش و 
 است.بيوشيمي دانشجويان پرستاري در مقايسه با روش استاد محور طراحي گرديده

شد مطالعه از نوع پژوهش در آموزش مياين :روش  شي  بازي اين طراحي. با ست كه از  دينب آموز  بخش دوگونه ا
  drag & drop فرآيند و الين استوري  افزارنرم از استفاده  با بخش دو اين و است شده  تشكيل  ارزشيابي  و ياددهي



 

٢٤٤ 
 

صحيحي از     97در مهرماه  عملكرد مسيرهاي بيوشيمي داده و   ساخته گرديد، در بخش ياددهي به دانشجو اطالعات 
شجو اين اطالعات را مورد بازخواست قرار مي     شيابي از دان   اين. نمايندمي كسب  را الزم امتياز و دهيمدر بخش ارز

ستم   روي بر ساخت  از پس افزارنرم صري  سمعي  واحد هايسي صب و ارائه گرديد. در اين مطالعه دو    ب شكده ن دان
شركت داشته   ستاد ( 1 گروه اند،گروه    گروه و شوند داده ميبعد از مداخله نشان  Aقبل از مداخله و  a با كه) محور ا

ــان Bقبل از مداخله و  b با كه 2 ــيمي را    بعد از مداخله نش ــيرهاي بيوش ــي مس ــده و به روش بازي آموزش داده ش
مورد  one‐way ANOVAآزمون  و با PRISM 6افزار فراگرفتند. در انتها تجزيه و تحليل داده با اســـتفاده از نرم

   گرفتند.دانشجوي پرستاري مورد ارزيابي قرار 15گرفت. در هر گروه سنجش قرار
ــدمي bو  a هايدار بين گروهنتايج حاكي از عدم تفاوت معني  : نتايج     مداخله  تحت  هاي) در گروهp=0/98( باشـ

  بين ي مقايســه. آمد دســت به ايمالحظه قابل نتايج افزارنرم از اســتفاده و اســتاد از اســتفاده با آموزش از پس نيز
ــتاد درس مي Aو  a هايگروه ــدحاكي از تأثير اسـ ــتفاده از P=0/0094( باشـ  biochemistry) اما پس از اسـ

memory game  ي هاگروه بين مقايسهb  وB مداخله گروه در آموزشي بازي تأثير ينيز نشان دهنده )B  نسبت (
   ).p<0/0001( باشدمي bبه گروه 

ــجويان جديد: بحث   ــه، و همباتوجه به افزايش روز افزون تكنولوژي و دانشـ چنين با توجه به  الورود به اين عرصـ
 امكان افزاهايي نرم چنين يمجازي، ســاخت و ارائه آموزش توســعه امر در بهداشــت وزارت اياهداف توســعه

 يادگيري كه دادندنشـــان مطالعه اين نتايج كه همانطور آورد؛مي مفراه دانشـــجويان براي را اســـتاد بدون يادگيري
  از و گيردمي صــورت ترســريع و ترراحت افزارنرم توســط و اســتاد تدريس و دخالت بدون بيوشــيمي مســيرهاي

شجو در امر تدريس و يادگيري دخيل مي د كهآنجايي شد، ان سد مي نظربه با شي  هايبازي اين كه ر  يادگيري به آموز
 .نمايدمي كمك هاآن بهتر

 ، دانشجويان پرستاري، بيوشيميMemory game: كلمات كليدي 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 هاي پزشكيفوريتبيمارستاني براي دوره افزار آموزشي داروهاي پيشطراحي نرم

 فر  معصومه ضيائيها، زهرا ارجيني، ميثم پاكنهاد، شهرام رستاك، مريم جوادي، فريبا زاهدي

  
سياري از حوزه وسعه فن ت: مقدمه سالمت را نيز در برگرفته است  آوري الكترونيك همانند ب   يناشك ونبد. ها، نظام 

دد. گرشي قابل توجهي ميزموآسبب تعامل و كند ميد يجاا يگيرديا محيط ايبر ديمتعد يهافرصت آوريفن
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كنند  هم ميافرن گيرندگادشد يااي رفرصتي برر، گير محوافري گيردياروش يك ان عنوشي بهزموي آهاارفزانرم 
  ساسيا نكاار از همچنين و لعمرادامماي گيردنايي يااتوت ماوملزاز يكي ان به عنور محود خويا  مستقلي گيرديا
هاي پزشــكي در از طرفي يكي از مســائل موجود در رشــته فوريت. ستاهشداد يي گيردياي باالح بي به سطوستياد

هاي موجود در نحوي كه با وجود تفاوتباشــد بهايران كمبود مطالب آموزشــي الكترونيك مختص اين رشــته مي 
شته فوريت       حيطه پيش شي ر ستاني غالبا مطالب آموز ستاني و بيمار شكل   بيمار شكي به  ساير     هاي پز شترك با  م

  د.گردهاي پزشكي ارائه ميرشته
  شد. انجامهاي پزشكي هاي فوريتبيمارستاني براي دورهين مطالعه با هدف طراحي داروهاي پيشا: اهداف
ماكولوژي          : روش  فار ــي  تدا محتواي آموزشـ جام شــــد.در بخش اول اب كاربردي در دوبخش ان اين پژوهش 
ستاني پيش ساس  بيمار صي    كتب برا ص شته  تخ شكي  هايفوريت ر صوص  به پز سنامه  دوم و اول جلد خ  جامع در

ساتيد  نظر بيمارستاني و پيش اورژانس ستفاده  با وب تحت افزارنرم. شد  تهيه پزشكي  هايفوريت گروه ا   ويژوال از ا
ستوديو  شد كه نحوه دسترسي اين نرم      #cنويسي  و زبان برنامه asp.net تكنولوژي با 2015 ا افزار از طريق  نوشته 

ــترســي ندارند. از طريق موبايل، كامپيوتر،  تبلت و با هر   مرورگر وب مثل اينترنت اكســپلورر بوده و محدوديت دس
ستم عاملي قابل    سي مي   سي ستر شد د سط  نرم .با ساتيد گروه فوريت  10افزار تو شكي  نفر از ا سي   هاي پز مورد برر

شجويان          قرار سپس نظرات دان صالح گرديد.  سايت ا ساتيد وب  ستفاده از نظرات ا شكي  هايفوريتگرفت وبا ا   پز
ستفاده،  هفته يك از بعد صالحي  اقدامات و شد  گرفته ا ضايت  دوم بخش در .شد  انجام نيز ا شجويان  مندير  دان

مشخص   5تا  1اي ليكرت با نمره گذاري پنج درجهال با مقياس سؤ  10 بر  مشتمل  ساخته  محقق نامهپرسش  توسط 
ـتس و باسـل اسـتفاده        ـواي وال ـار محت   تعيين شـد. جهت گرديد. جهت اندازه گيري اعتبار محتوا، از شـاخص اعتب

CVR  نظر خواسته شد تا در مورد ميزان تناسب هر     نفر از اعضاي هيأت علمي مجرب و صاحب   10 تعداد سؤاالت
س   سؤاالت پر سه بخشي ليكرت     شيك از  ساس طيف  سمت   نظر دهند. حداقل مالك قابل نامه برا قبول براي اين ق

ها كمتر از ميزان مورد نظر بود محاسبه شده براي آن   CVRتعيين گرديد. سؤاالتي كه مقدار  0/62 طبق جدول الوشه 
شدند. جهت  سته  متخصصان   از CVI ، حذف  ضح بودن «، »بودن مربوط« تا شد  خوا هر گويه را  » ه بودنساد «و » وا

ساس يك طيف ليكرتي   شخص كنند. نمره قابل    4برا سمتي م سمت باالي ق   مطالعه اين دربود. 0/79 قبول در اين ق
هاي كمي  جهت آناليز داده .گرديداستفاده) كرونباخ آلفاي ضريب( دروني همساني از روش ابزار پايايي تعيين جهت

 استفاده شد. 16ويرايش   SPSSاز

 



 

٢٤٦ 
 

ــي، ليســت محلول هاي نرمافزار بود؛ منوبخش اول مطالعه طراحي نرم: نتايج  ــامل منوي اهداف آموزش ها و افزار ش
 باشد.اي از صفحات آن در ذيل ميشد. كه نمونهها،جستجوي داروها واخبار دارويي طراحيدارو

مندي دانشجويان  انگين رضايت و مي 3/86 ± 0/95افزار مندي كلي دانشجويان از نرم در بخش دوم، ميانگين رضايت 
 .بود 4/3 ± 0/88افزار از وضعيت علمي نرم

 صفحه اطالعات دارو-1شكل 

 
  

 افزارمندي دانشجويان از نرمميانگين نمره رضايت -1جدول 
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  كلي وضــعيت از منديرضــايت زياد و بســيار افزارنرم علمي وضــعيت ازمندي دانشــجويان ميزان رضــايت: بحث 
  اطالعات راحت پيداكردن اطالعات، افزايش در افزارنرم تأثير از دانشــجويان منديرضــايت ميزان. زياد بود افزارنرم

  ها،صــفحه كلي طرح بودن مناســب صــفحه، درهر شــده ارائه اطالعات بودن ،كافي افزارنرم هايصــفحه نياز مورد
 بسيار  نخست   صفحه  به صفحه  يك از برگشت  امكان راحتي و ت از يك صفحه به صفحه پيشين   برگش  امكان سادگي 

سب  و زياد   هر در شده  ارائه اطالعات نظم بودن منطقي و افزارنرم اين هايصفحه  در حروف قلم و اندازه بودن منا
 تواند باعث ارتقاء سطح دانش دانشجويان شود.افزار ميهاي سنتي استفاده از نرم.در كنار روشبود زياد صفحه

 

   افزار آموزشيبيمارستاني،دارو، نرمهاي پزشكي، پيشوريتف: كلمات كليدي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سامانه نويد در انگيزه و يادگيري دانشجويان        دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي    بررسي اثربخشي بسته تكاليف مجازي از طريق 
 البرز 

 ارغوان اعتباريان، فربد زماني 

  

  مقدمه
سخ         گزاري كالسبر شجو ديگر پا ستاد و دان سخنراني و بدون تعامل دو طرفه بين ا سي به روش  گوي نياز هاي در

ــل هزاره امروز نخواهد ــجويان نس ــرفت تكنولوژي همراه با ارتقاي دانش هاي نوين آموزش  روشبود. امروزه با پيش
توان اين تعامالت را به سمت الكترونيكي شدن نيز سوق داد. استفاده ازمحتواي يادگيري الكترونيكي هدفمند در     مي

ــاركت و انگيزه دانشــجويان، در  تواند عالوههاي حضــوري ميبه موازات تدريس در كالس ــطح مش بر باال بردن س
  .كننده باشدله كمكأمس افزايش قدرت تفكر نقادانه و توانايي حل

افزار ويژه يادگيري دانشگاهي) با هدف بررسي اثر    ين طرح براي اولين بار بعد از معرفي سامانه نويد ( نرم ا: اهداف 
ــوري بر انگيزه و يادگيري    ــامانه مجازي به موازات تدريس حض ــده در اين س ــته تكاليف بارگذاري ش ــي بس بخش

  .گرفتدردانشگاه علوم پزشكي البرزانجام دانشجويان سال سوم رشته دندانپزشكي
جلسه از واحد كمپلكس پالپ و پري  6در كنار تدريس حضوري  1397-98ر نيمسال اول سال تحصيلي   د: روش  

سامانه نويد براي     سه تكليف مجازي در  شجوي ترم   25اپيكال،  شامل     5دان شد. محتواي اين تكاليف    6بارگذاري 
هاي پالپ و هاي دنداني و روند بيماريچگونگي تكامل جوانه دنداني، علت حساسيت  فيلم آموزشي كوتاه پيرامون  

شريحي و چند مرحله       3پري اپيكال به همراه  سؤاالت ت شامل  سؤال  شاهده فيلم سري  هاي آموزشي،   اي مرتبط با م
بعد از برگزاري جلسه  هاي واقعي و سؤاالت نقادانه در اين زمينه بود. هر كدام از اين سه سري تكليف بررسي مورد

صله       ضوري مربوطه به فا شي ح سي به            20آموز ستر شجويان پس از د شد و دان شجويان بارگذاري   روز براي دان
سخ  آتي روز 10 طي محتوا، سمت  در فايل يك طي را خود پا سخ  ق سال  سامانه  طريق از تكليف به پا . كردندمي ار

 ســامانه در نيز ســؤاالت صــحيح هايپاســخ تكليف، هر بابت دانشــجويان پاســخ دريافت اتمام و هفته يك از بعد
ستفاده  با دوره درپايان. شد  بارگذاري شجويان پيرامون اين روش ياددهي  ن بدون نامهپرسش  يك از ا ام، بازخورد دان

  شد. گرفته تشريحي سؤال 4 طي و  5تا  1عبارت با امتياز  11مجازي از طريق 
ــجويي كه واحد  25از :   نتايج ــجو به هر  22كمپلكس پالپ و پري اپيكال را اخذ كرده بودند، دانش تكليف   3دانش

شده پاسخ دادند.    سامانه نويد پاسخ       3بارگذاري  هاي خود را با دانشجوي باقيمانده نيز به دليل اشكال در اتصال به 
سال كردند. ميانگين نمره    ست الكترونيكي ار شجويان  دهيتاخير از طريق پ  و 2,38 بين شده  فتهگر بازخورد به دان

  از پس مجازي  تكاليف  انجام ") مربوط به به عبارت     4,34±0,21بود. بطورميانگين باالترين امتيازنمره دهي(     4,34
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  بررسي . بود ".كندكمك مفاهيم تر عمقي يادگيري و مطالب تثبيت بهتر، درك به تواندمي كالس، در مطالب تدريس
سخ  شجويان  پا شريحي  سؤاالت  به دان شان  ت سخ  منظوربه  رفرنس كتب يمطالعه به الزام هاآن اكثريت كه دادن   به پا
شجويان   نظر گرفتند. همي مثبت در اين نوع آموزش درعنوان يك نقطهف در طي ترم را بهتكالي سياري از دان چنين ب

شو             ستاد بررسي  سؤاالت تكاليف در كالس و طي يك جلسه حضوري توسط ا شتند كه پاسخ  د تا ابهامي تمايل دا
ــه باقي نماند. عده ــجويان آموزش مجازي را با داليلي از قبيل امكان بازخواني جلس ي آموزش در محيط اي از دانش

ــگاه، ترجيح مي          دادند.  مجازي، امكان تمركز بهتر براي فهم دروس و عدم اتالف وقت در طي رفت و آمد به دانشـ
ستاد  از حضوري و پاسخ   برخي ديگرنيز به داليلي از قبيل عدم امكان پرسش   در دانشجويان  جديت وجود عدم و ا

 هاي حضوري در كنار آموزش مجازي تمايل داشتند.برگزاري كالس به ، مجازي هاي كالس

نظر مي رسد بارگذاري تكاليف هدفمند و مرتبط با محتواي آموزشي هر جلسه در    توجه به نتايج حاضر، به  با:بحث 
ضوري م    سات ح شتر مفاهيم و يادگيري بهترو    يكنار برگزاري جل شجويان را در جهت مطالعات بي تواند انگيزه دان

دهد. اين روش و نتايج آن در جلسات ماهانه آموزشي كه با هدف توسعه  تر در خارج از محيط كالس افزايشعمقي
شكده دندانپزشكي برگزار     ساير  ميآموزش پزشكي در دان شكده     شود مطرح و با بازخورد مثبتي از طرف  ساتيد دان ا

شتر  مطالعات .شد  نيزهمراه سي دقيق ساير جنبه  بر تأكيد با زمينه دراين بي تر ارتباط آن با هاي آموزش مجازي وبرر
  .شودترم پيشنهاد ميسطح يادگيري دانشجويان بخصوص در امتحانات پايان

 E‐learning ،Student’s motivation ،Virtual learning:كلمات كليدي  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 سازي آموزش مجازي: يك تحقيق كيفيدرك اساتيد و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اروميه از مزايا و معايب پياده

 محمد جبراييلي، زهرا نيازخاني 

  مقدمه
هاي دانشــجويان هزاره ســوم كه عالقه بيشــتري به ابزارهاي فناوري اطالعات، آموزش    مجازي با ويژگيموزش آ

شته و امكان ارائه آموزش در هر زمان و مكاني،     ساس نيازهاي يادگيري، تعامل و خوديادگيري را دارند تطابق دا برا
شي را بوجود مي گيري از روشبا بهره سيل بالقوه آموزش مجازي و كارايي   آورد. عليرغم وهاي متنوع آموز جود پتان

شي از پياده      ستي به مزايا و معايب نا شكي، باي سازي آن در  و اثربخشي آن در اهداف ياددهي و يادگيري آموزش پز
هاي علوم پزشــكي تمركز كرد تا با شــناخت دقيق اين موارد، تمهيدات الزم براي موفقيت آموزش مجازي دانشــگاه
  شود.  انديشيده
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 معايب و مزايا از اروميه پزشــكي علوم دانشــگاه دانشــجويان و اســاتيد درك ارزيابي تحقيق، اين از هدف: داف اه
 باشد.مي مجازي آموزش سازيپياده

ساختار يافته انجام     : روش  صاحبه نيم  ستفاده از روش م گرفت. جامعه پژوهش  اين تحقيق از نوع كيفي بوده كه با ا
هاي مختلف در دانشگاه علوم   نفر از دانشجويان كارشناسي ارشد رشته       13هيأت علمي و نفر از اعضاي   11شامل  

صيلي در بيش از     شكي اروميه كه حداقل دو ترم تح ستفاده    4پز سي از آموزش مجازي ا كرده و از تجربه واحد در
ف بوده و تا جايي  بر هدگيري در اين تحقيق مبتنيباشــند. روش نمونهكافي و اطالعات ارزشــمندي برخوردار مي

سخ ها بدست آمد. تجزيه و تحليل داده      ادامه شباع نظري پا شد و ا ها نيز از  يافت كه ديگر اطالعات جديدي يافت ن
صــورت  ها بعد از چندين بار بازخواني دقيق توســط پژوهشــگران بهطريق تحليل محتوا، انجام شــد. متن مصــاحبه
 .گرفتنديه، مورد تجزيه وتحليل قرارسيستم كدگذاري باز براي توليد طبقه هاي اول

شي از پياده    5در طي فرآيند تحليل محتوا، : نتايج  صلي در مورد مزاياي نا شد     طبقه ا سازي آموزش مجازي نمايان 
ستفاده از       شجويان به ابزارهاي ديجيتالي، انعطاف پذيري آموزش مجازي، ا شامل: مطابقت با عاليق و گرايش دان كه 

ــيابي، تمركز بر نيازهاي يادگيري دانشــجويان و ايجاد انگيزه در دانشــجويان براي  هاي متنوع تدرروش يس و ارزش
طبقه اصلي در مورد معايب آموزش مجازي مطرح گرديد كه   4چنين باشد. هممشاركت فعال در فرآيند يادگيري مي 

ساخت  شامل: نهادينه نبودن فرهنگ آموزش مجازي،  ضعف خدمات پ   كمبود زير شبكه،  شتيباني، عدم ايجاد  هاي 
 باشد.انگيزش الزم در اساتيد و دانشجويان مي

  هنوزهاي حمايتي و تمركز بر توسعه آموزش مجازي در طرح تحول آموزش علوم پزشكي، با وجود سياست  :بحث 
نظر  براي موفقيت آموزش مجازي ضـروري به  لذا. دارد وجود آن سـازي پياده ها برايدانشـگاه  در زيادي مشـكالت 

ــرمايهمي ــد تا س ــاخترس ــعه زيرس ــاني براي ارائه  گذاري الزم براي توس هاي فناوري اطالعات، جذب نيروي انس
 گيرد.سازي و ايجاد انگيزش در اساتيد و دانشجويان انجامخدمات پشتيباني و تدوين مقرارت مناسب براي فرهنگ

 آموزش پزشكي آموزش مجازي، يادگيري الكترونيكي، فناوري اطالعات،: كلمات كليدي 
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شكي           شگاه علوم پز شكده توانبخشي دان ضاي هيأت علمي دان شي اع شيابي كيفيت عملكرد آموز طراحي و اجراي نظام جامع ارز
 تهران

 بهروز عطارباشي مقدم، نسترن قطبي، سعيد نصرالهي  

  
 مقدمه

ــتهيكي از اهداف تربيت دانش ــت.   آموختگان در رش ــالمت به جامعه اس ــي، ارائه مطلوب خدمات س هاي توانبخش
شكده  شيابي  دان شند. هاي خاص خود ميهاي منطبق با مأموريتها ناگزير به توسعه ارز شيوه  با نامه، تا قبل از تدوين 

ــي وجود   روش نظام هيچ ــكده توانبخش ــاي هيأت علمي در داخل دانش ــيابي كيفيت تدريس اعض مندي براي ارزش
صورت محدود ( فقط براساس يك    نداشت و عمدتا ارزشيابي توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و به     

ــورت مي  ــيابي تدريس تئوري ) ص ــيابي نظام در بازنگريگرفت. به دنبال فرم ارزش  نظام نامهآيين ابالغ نيز و ارزش
شيابي  جامع شي  عملكرد كيفيت ارز ضاي  آموز ستقرار  و طراحي علمي، هيأت اع شيابي  جامع نظام يك ا  براي ارز

 كيفيت عملكرد آموزشي اساتيد دانشكده توانبخشي ضروري مي نمود.

هيأت علمي دانشــكده   طراحي، اســتقرار و اجراي نظام جامع ارزشــيابي كيفيت عملكرد آموزشــي اعضــاي: اهداف 
 بخشيتوان

شيوه    : روش   سه بخش تدوين  شامل  شيابي بود. ابتدا      اجراي مطالعه  شيابي و انجام ارز ستقرار نظام جامع ارز نامه، ا
ــيوه گيري از  نامه دانشــگاه و جســتجو در منابع اطالعاتي تدوين شــد. طي چند مرحله فيدبك نامه براســاس آيينش

سئ    ضاي هيأت علمي و نيز م صالحات مورد نظر        اع شگاه، ا سعه آموزش دان شيابي در مركز مطالعات و تو ولين ارز
شوراي آموزشي دانشگاه به تصويب رسيد. در مرحله دوم، اعضاي كميته           شيوه نامه در  شد و  هاي اجرايي و اعمال 

سپس فرم   شدند.  ساتيد  علمي تعيين  ابي تدريس نظري از ديد دانشجو با اولويت به ارزشي   هاي الزم براي ارزشيابي ا
باليني و عملي (   15( يه)،  كارآموزي در آموزش            11گو به نقش محيط  با توجه  باليني  ــد. فرم  يه) طراحي شـ گو

 شد.گويه) طراحي 7گويه) و محيط كارآموزي ( 24بار با دو بخش كيفيت آموزشي (دانشجويان ، براي اولين

شدند.   وزشي با بومي هاي ارزشيابي توسط همكار و توسط مديران آم   چنين فرمهم سازي فرم هاي موجود، طراحي 
  360مبناي نظر دانشجو، ارزشيابي در مرحله سوم ، عالوه بر ارزشيابي ساليانه هر يك از اعضاي هيأت علمي فقط بر

 گرفت.عضو هيأت علمي در دستور كار قرار 20اي درجه

س    : نتايج  شي و مدير دفتر تو شي )   عه آموزش و نيز نمايندگان گروهساختار اجرايي و علمي (معاون آموز هاي آموز
فرم آموزش   روايي و پايايي است. فرم ارزشيابي توسط دانشجو طراحي شده     3شيوه نامه در دانشكده استقرار يافت.   
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ــد (آلفاي كرونباخ بهأباليني ت ــشترتيب براي بخشييد ش چنين  ). هم 0/87 0/94و  0/73 (نامههاي اول و دوم پرس
 .)يايي فرم تدريس نظري نيز تاييد شد (آلفاي كرونباخروايي و پا

شي با        2 طراحي شي (معاون آموز سط مديران آموز شيابي تو و يك فرم   گويه)14با  و مدير گروه گويه 10 فرم ارز
هاي ارزشيابي به دست آمده در جستجوها انجام    سازي فرم گويه) با استفاده از بومي  11ارزشيابي توسط همكار ( با   

صورت گرفته است و       مرتبه محاسبه نمره كيفيت تدريس بر  40 تاكنون شد.  نفر   10مبناي ارزشيابي توسط دانشجو 
درجه در قالب يك فرم   360چنين نتايج ارزشــيابي هم اند.درجه ارزشــيابي شــده 360عضــو هيأت علمي به روش 

 .ديگر هم در حال اجراستاستاد  10ارزشيابي  .شد عضو هيأت علمي بازخورد داده10حاوي جزئيات به 

ها  در حال حاضر كليه ارزشيابي   ساختار اجرايي و علمي شيوه نامه تصويب شده در دانشكده استقرار يافت.      : بحث 
ــكده انجام مي ــود.در داخل دانش ــده و مورد  فرم ش ــاي هيأت علمي روا و پايا ش هاي تدريس نظري و باليني اعض

شود. نتايج ارزشيابي  اي عالوه بر ارزشيابي ترمي توسط دانشجو، انجام ميدرجه 360گيرد. ارزشيابي استفاده قرار مي
فرم عملي عليرغم طراحي   .شودعمل آمده در قالب فرمي حاوي جزئيات به اعضاي هيأت علمي بازخورد داده ميبه

(مثل فيزيوتراپي)،   رشــته يك در فقط حتي عملي واحدهاي تنوع نيز و دانشــكده هايرشــته تنوع به توجه با اوليه، 
   .نياز به بازنگري و بررسي مجدد روايي محتوايي دارد

 ظام جامع ارزشيابي، شيوه نامه، عضو هيأت علمي، دانشكده توانبخشي ، فرم ارزشيابي  ن: كلمات كليدي 
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 بررسي تأثير مدل دمينگ بر اعتباربخشي آموزشي مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي مازندران   

 ليزاده، حميدرضا محمدي،زاده، فتانه عموئي، الهه محمودي، پژمان محمد عرويا ملك

. شوندمي هاسازمان عملكرد ارتقاي موجب مستمر ارزيابي و خودارزيابي مكانيسم طريق از كيفيت هايمدل:  مقدمه
ست  فراگير كيفيت مديريت مؤثر هايروش از يكي دمينگ مدل ستفاده  با. ا   عملكرد مداوم سنجش  و فوق مدل از ا
قاط  تعيين و قاي  به  توانمي بهبود، ن يت  ارت مان   كيف ــاز ــي هاي سـ ماني  آموزشـ   نقش به  توجه  با . كرد كمك  در

هاي باليني و دستيابي به اهداف متعالي نظام سالمت، پروتكل اعتباربخشي  ي آموزشي در ارتقاي آموزشهابيمارستان
سال    شت و درمان و آموزش پزشكي تدوين و جهت اجرا     1394آموزشي براي اولين بار در  به   توسط وزارت بهدا

شگاه  شور ابالغ گرديد، از همين رو خ دان شور وجود دارد.        ألهاي ك شي در ك شي آموز شي مرتبط با اعتباربخ پژوه
مطالعه حاضــر با هدف تأثير مدل دمينگ بر اعتباربخشــي آموزشــي در بيمارســتان آموزشــي درماني دانشــگاه علوم  

 .پزشكي مازندران صورت پذيرفت

  اهداف  
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  نر نتايج اعتباربخشي آموزشي مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي مازندراعيين تأثير مدل دمينگ بت
بيمارستان آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران      5سرشماري در    صورت به و ايپژوهش حاضر مداخله : روش 

ستفاده از مدل چرخه           شگران با ا شد. تيم پژوه ستفاده  شي از چرخه دمينگ ا انجام پذيرفت. جهت اجراي اعتباربخ
ــي         Act ،Check ،Do ،Planدمينگ در چهار مرحله    ــي در مراكز آموزشـ به مداخله در زمينه اجراي اعتباربخشـ

د. مدل براساس چك ليست اعتباربخشي مراكز آموزشي درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي         پرداختن
شامل حيطه    81سنجه براي   91داراي  ستاندارد  ضاي هيأت علمي،       ا شيابي، اع شي، پايش و ارز هاي مديريت آموز

ها و فرايندهاي آموزشي،  برنامههاي اورژانس و پاراكلينيك، فراگيران، مديريت تسهيالت، آموزش فراگيران در بخش
ــه   ها از روشرعايت حقوق بيمار و پژوهش بود. جهت تحليل داده ــد و مقايسـ ــامل درصـ ــيفي شـ هاي آمار توصـ

يانگين  باطي نظير آزمون  ها و روش م ــتن فاده از نرم         هاي اسـ ــت با اسـ ــون و فريدمن  پارامتري ويلكاكسـ نا افزار  هاي 
SPSS11.5 ) استفاده شد و> P  0,05( شدنظر گرفتهداري درعنوان معنيبه. 

 0,05داري (ها قبل و بعد از اعمال مداخله تفاوت معنيناداد كه بين نمرات اعتباربخشي بيمارست  نتايج نشان : نتايج 

>P(  شت. نمره سوي مراكز به ميزآن       وجود دا شده از  سب  شي ك   2/49و  2/53، 7/15، 37، 1/41هاي ي اعتباربخ
مديريت تسهيالت، فضا، امكانات، "هاي اعتباربخشي به جز حيطه چنين مداخله در تمام حيطهواحد بهبود يافت. هم

شده مراكز آموزش درماني مورد       تفاوت معني "تجهيزات و منابع سب  شي ك صد امتياز اعتباربخ داري ايجاد كرد. در
)،  67%هاي مديريت تسهيالت( يطهبوده كه بيشترين امتياز به ترتيب مربوط به ح  47,5بررسي قبل از اعمال مداخله % 

طه      51%) و فراگيران(64%پژوهش( يب در حي به ترت ياز  مار(   ) و كمترين امت ) و 37%)، اورژانس(35%هاي حقوق بي
شد       38%پايش( صورتي كه بعد از اعمال مداخله، امتياز مركز با نرخ ر شد. در  شاهده  سيده به    86,6، به %1,38) م ر

طه   كه حي مديريت(    طوري  پايش( 96,7%، پژوهش()97,2%هاي  مار( %94)،  ياز و  88%) و حقوق بي ــترين امت ) بيشـ
سهيالت( حيطه سب كردند. اين در 78%) و اورژانس(75%هاي ت شد       ) كمترين امتياز را ك شترين ر ست كه بي حالي ا

ــد به ترتيب در حيطهامتياز به ترتيب در حيطه ــهيالت، هاي حقوق بيمار، پايش و مديريت و و كمترين رش هاي تس
 .استپژوهش و فراگيران اتفاق افتاده

هاي مطالعه حاضــر، مديريت كيفيت فراگير بر نتايج اعتباربخشــي آموزشــي مراكز آموزشــي  با توجه به يافته: بحث 
ــت. هم   ــاس چرخه دمينگ (در         درماني تأثير داشـ ــي براسـ مرحله    4چنين مداخله در تمامي محورهاي اعتباربخشـ

ام اصالحي) به جز محور مديريت تسهيالت، فضا، امكانات، تجهيزات و منايع مالي و  ريزي، اجرا، پايش و اقدبرنامه
ستاني و         شكالت متعدد در زمينه كيفيت آموزش بيمار شي اثرگذار بود. با توجه به وجود م شي و پژوه ساني آموز ان

ست     شي در بيمار ساني الزم در اين حيطه، اجراي برنامه اعتباربخ شور مي هناكمبود منابع مالي و ان تواند موجب  اي ك



 

٢٥٤ 
 

ها گردد. تر به فراگيران و افزايش رضايت آن كاهش معضالت فراوان موجود در اين بخش و ارائه خدمات با كيفيت 
سازي             شد و توانمند شاركت و تعهد مديران ار سب، م سازماني منا شي ايجاد فرهنگ  جهت اجراي مؤثر اعتباربخ

صيه مي  سته و          شود. از طرف ديگر فرايند كاركنان تو سته و پيو شي، فرايندي آه شي مراكز آموز شي آموز اعتباربخ
ريزي، اجرا پايش و نظارت مســتمر و اقدام اصــالحي در صــورت باشــد و موفقيت در اين زمينه با برنامهبر ميزمان

صل مي  ستاندارد   شود كه مي انحراف و مغايرت حا سن اجراي آن به بهبود ا ش  هايتوان با تداوم و ح اكز ي مرآموز
   .تر شويمآموزشي درماني نزديك

 عتباربخشي، مديريت كيفيت فراگير، چرخه دمينگ،مراكز آموزشي درماني ا: كلمات كليدي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شده برا  چالش سي اجرا  سخ        هاي برنامه در سته آموزش پا ستاي محور دوم ب شكي عمومي: در را سي ملي پز گو ساس برنامه در

 محوروعدالت

 مريم آويژگان، شهرزاد شهيدي، وجيهه وفامهر، مصطفي دهقاني، محمد هرتمني  

 مقدمه

  آموزش بســته دوم محور راســتاي در ملي برنامه براســاس عمومي پزشــكي درســي برنامه انطباق افزايش منظوربه
ستاي  در آموزشي  هايبرنامه وارزشيابي  ابالغ وبازنگري، تدوين(محوروعدالت گوپاسخ   وبا جامعه به گوييپاسخ  را

برنامه جديد وارائه راهكارهاي پيشنهادي براي   هايوكاستي  هاچالش و شناسايي  ) برتوانمنديمبتني آموزش رويكرد
ارزشيابي    برنامه درسي اجرا شده مورد   97-96صيلي  رفع مشكالت احتمالي دردانشكده پزشكي اصفهان درسال تح     

 قرارگرفت.

 اهداف  

 هاي ارزشيابي برنامه درسي اجراشده  تدوين شاخص 

   تدوين ابزارهاي الزم براي ارزشيابي برنامه درسي اجراشده 

   ارزشيابي برنامه درسي اجراشده 

 هاي موفقيت برنامه درسي شناسايي نقاط ضعف وچالش 

  درسي اجراشده با ارائه راهكار واصالحات الزم در برنامهشناسايي تغييرات 

جلسات كارشناسي، رويكرد      متون و با توجه به نياز به انتخاب رويكرد ومدل مناسب ارزشيابي پس از مرور  : روش 
صميم      ساس رويكردهاي ت شيابي برا صاحب  گيرندهارز شيابي  محور تدوين وبعد از توافق با    CIPPنظران، مدل ارز
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صميم  صميم   انتخاب واز بين چهار نوع ت شيابي فرايند براي كمك به ت ستفاده  گيريگيري اين مدل، ارز هاي اجرايي ا
 انجام شد:   96گرديد. براساس اين مدل، مراحل زير ازمهر

 هاي ارزشيابي برگزار گرديد. شامل: تمركز بر ارزشيابي: جلسات كارشناسي براي تعيين و تعريف شاخص-1

 ها بابرنامه ملينطباق سرفصلبررسي ا 

 هاي تدريس شده بابرنامه مليبررسي انطباق ساعت 

 بررسي انطباق منابع تدريس شده بامنابع مصوب آزمون جامع 

 بررسي نظرات وتجربيات مديران، اساتيد، كارشناسان ودانشجويان 

آوري  برنامه زماني جمع شرايط و گيري، ها، روش نمونهآوري اطالعات: در اين مرحله منبع، ابزارها وروشجمع-2
 اطالعات به شكل زير مشخص شد: 

شكي و نيم   ‐جزييات تغييرات دوره علوم  شته پز شكي عمومي     پايه ر شيوه نوين) از معاونت آموزش پز رخ دوره (
 .دريافت شد

سنامه درس به گروه   شنا سال و برنامه ملي با فرمت خام  سنامه دروس تغيير   ها ار شد. به   شنا ست  منظور  يافته درخوا
هاي آموزشي   درگروهتر جلسات آموزشي ويژه اساتيد   تر وجامعهاي دقيقتدوين شناسنامه يا طرح دوره وطرح درس  

 .برنامه نوين تاكنون دو ترم آن پايان يافته است و ترم سوم در حال اجراست برگزار گرديد

 دريافت نظرات دانشجويان:  

ونمايندگان شـــوراي مشـــاورين جوان به تفكيك هرترم   نمايندگان دانشـــجويانبخش كيفي: مصـــاحبه گروهي با 
 .برگزارشد

صورت سرشماري ام پس از آزمون پايان ترم بهدانشگاه، بدون ن EDCهاي روا و پايا مصوب نامهبخش كمي: پرسش
 .آوري گرديدتوزيع، جمع

ساتيد: درجلسات حضوري نتايج به مدرسين، بازخورد     ؤدريافت نظرات مس  شد ونقاط قوت و  ولين دروس وا  داده 
 .گرفتضعف مورد بحث وتبادل نظر قرار

نظرات ايشــان در  ن آموزش انجام ودريافت نظرات كارشــناســان آموزش علوم پايه: مصــاحبه گروهي باكارشــناســا
 .ها ومشكالت برنامه اخذ وثبت گرديدخصوص چالش

 سازماندهي وتجزيه وتحليل اطالعات: -4و3

هاي  هاي تدريس وحجم محتوا، سرفصل  هاي تعيين شده از جمله، ميزان انطباق برنامه تدريس شده، ساعت   شاخص 
 .گرفتدرس مورد بررسي قرارشده در شناسنامه شده، عناوين ومنابع معرفيتدريس
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هاي  هاي ارزشــيابي دروس وارد اكســل شــده وميانگين هر گويه محاســبه گرديد.نتايج به گروهنامههاي پرســشداده
   .داده شد بازخوردمنظور رفع نقاط ضعف مربوطه به

دار كه  مصاحبه با مديران، اساتيد، دانشجويان، كارشناسان آموزش بطور كامل ضبط، پياده وتايپ شد. جمالت معني        
 .بندي شدصورت كد استخراج ودستهگذاري وبههاي اصلي پژوهش بودند، عالمتمرتبط با پرسش

يس ومعاون آموزش پزشكي دانشكده  ئگزارش اطالعات: گزارش ارزشيابي به تفكيك هرگروه و هرشاخص به ر -5
شد.گزارش ارزشيابي در كميته برنامه       شگاه ارسال  شكده  درسي و معاون آموزش دان شگاه  آموزش شوراي  و دان  دان

 .شد ارائه موجود، مشكالت صخصو در انديشيهم منظوربه
 اداره ارزيابي -6

 الزامات بروزرساني،  نحوه پايه،در اين مرحله اقدامات انجام شده تاكنون براي نظارت وارزشيابي برنامه جديد علوم   
 ارهايي براي برآورده ساختن الزامات بحث وتبادل نظر گرديد. شامل: و راهك

 .ول درس درنظارت براجراي برنامه درسي تهيه گرديدؤومس ها، معاون آموزشيشرح وظايف مديران گروه

 .اي اخذ وبررسي گرديدها درخصوص دروس تغيير يافته طي نامهنظرات گروه

گويه  5گويه وارزشـــيابي 8گويه، اجرا 3گويه، محتوا، 5هاي شـــناســـنامه نامه  ارزشـــيابي دروس به حيطهپرســـش
 .افزار اكسل مقايسه گرديدها بانرمبندي شد. ميانگين هر حيطه ومجموع گويهتقسيم

ولين  ؤبه مس درسي به تفكيك هردرس شناسايي وهاي موفقيت برنامهچالش طي اين ارزشيابي نقاط ضعف و: نتايج 
 داده شدكه رئوس آن شامل:  ربط بازخوردذي

 نيازهاي مختلف وعدم رعايت پيشنقص درچيدمان برخي دروس درترم 

  نقص درتعيين ميزان حجم محتوا 

 نقص درتعيين منابع 

   نقص رعايت تعدادساعات ارائه دروس 

 هاي نظري وعملينقص درچيدمان سرفصل 

   نقص درطراحي طرح دوره وطرح درس 

 روش تدريس نقص در 

 ارزشيابي دانشجو   نقص در 

 نكردن برنامه ملي توسط تعدادي از اساتيد تاييد 

 ناهماهنگي درمدرسين يك درس 
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 هاي برنامه ملي ومنابع آزمون جامعناهمخواني درسرفصل 

 هاي مختلفدانشگاه رقم اعشاري) در ها، چيدمان دروس، تعداد واحد(درناهمخواني تعداد ترم 

شي در   :بحث  شد مديران آموز سي -اجراي برنامه سطوح مختلف ملزم به نظارت بر  مقرر ستا  در اين. گردند در  را
شكده  سطح  در فرايندي سات  و تهيه دان سازي  جل شي هايبرنامه مديران، توانمند   روش درس، طراحي براي آموز
ساتيد  ويژه سؤال  و طراحي تدريس ستمرا  شد  ريزيبرنامه ا و كميته   هاگروه-مديران شوراي  خواهديافت، ادامه و م
بروز شد.    ها غني ودرسطرح  ها ورساني مناسب طرح دوره  سايت براي اطالع  برگزار و بيشتر  ا تواترب درسي برنامه

هر ترم تمامي دروس در تمامي  اين ارزشيابي تاپايان دوره برنامه درسي ملي پزشكي عمومي ادامه خواهد داشت و     
شد و    منظور مقايسه براي پيشرفت تغييرات و  ها بهترم  ها وقابليت تعميم در تمامي رشته  اصالحات بررسي خواهد 

 ها را خواهدداشت.دانشكده

  پاسخگو درسي برنامه ها،عمومي، چالش پزشكي ملي شده، برنامه اجرا درسي برنامه:ليدي كلمات ك
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بر صالحيت باليني دانشجويان پرستاريمقايسه تأثير آموزش و ارزشيابي باليني به دو روش متداول و كارپوشه 

 مريم سادات كاتبي، حسن جهاني، مسعود رحيمي  

  مقدمه
سي و   آ سا ست. دانش    موزش باليني بخش ا ستاري ا شتن پايه     مهم آموزش پر ستاري باوجود دا آموختگان جديد پر

ستند  برخوردار باليني هاينظري قوي، از تبحر و مهارت كافي در محيط ش  فرايند در و ني شاي كلم ضعف   گ ي دچار 
يادگيري  هستند. كارپوشه يك روش آموزش باليني دانشجو محور است كه موجب استقالل بيشتر دانشجو در فرايند

شجويان  بودن ايوليت و حرفهؤشود و به ايجاد تفكر انتقادي، پذيرش مس  مي اين در حاليست كه،    كندمي كمك دان
كتب آموزشي جديد يكي از نقاط ضعف اين روش را فقدان تحقيقات كافي در زمينه مؤثر بودن و معتبر بودن روش  
كارپوشــه در ارزشــيابي دانشــجويان معرفي مي كنند، لذا با توجه به عدم وجود مطالعات كافي در اين زمينه برآن   

شي با هدف تعيين تأثير تأثير آم    صالحيت       شديم پژوه شه بر  شيابي باليني به دو روش متداول و كارپو وزش و ارز
  مانجام دهي 1397دانشكده پرستاري قاين در سال  8باليني دانشجويان پرستاري ترم 

 اهداف  

 مقايسه تأثير آموزش و ارزشيابي باليني به دو روش متداول و كارپوشه بر صالحيت باليني دانشجويان پرستاري

  روش  



 

٢٥٨ 
 

كارشــناســي پرســتاري(واحد كارآموزي در عرصــه داخلي و جراحي)   8نفر از دانشــجويان ترم  21پژوهش ر اين د
نفر)آموزش به روش  11دانشكده پرستاري و مامايي قاين شركت داشتند كه براساس تخصيص تصادفي به دو گروه (

باليني دوره كارآموزي به  گرفتند.در گروه كارپوشـــه، طرح درس نفر)آموزش به روش كارپوشـــه قرار10متداول و (
همراه جزوه تشريح كننده كارپوشه در روز اول كارورزي ارائه شد. دانشجويان طبق طرح درس ارائه شده و اهداف       

ــي واحد كارآموزي، نيازها و اهداف خود را به    قالب در عملي هايترتيب اولويت در زمينه تئوري و مهارت   آموزشـ
گزارش اوليه كارپوشــه را در اختيار مربي  ســپس. نمودند تعيين را هاآن به ســتيابيد هايراه و كنندهتعيين رفتارهاي

هاي عملي مربوط به اهداف را     داده و پس از دريافت بازخورد،در هفته دوم كارآموزي به كمك مربي فعاليت          قرار
سط مربي مجدد بازخورد را تحويل   صورت گزارش انجام و به شته و پس از رفع نواقص تو در پايان  گرفتند، كار نو

شد.    تمامي مطالب به در گروه   صورت منسجم و در قالب دفترچه به مربي جهت نمره دهي و ارزشيابي تحويل داده 
ــجويان،   ــي و ارائه مباحث جهت كنفرانس به دانش ــيوه متداول،پس از تعيين اهداف و تكاليف آموزش  آموزش به ش

 درماني هايچنين دانشجويان به كمك مربي به انجام روش مساعت كنفرانس و بحث گروهي انجام شد. ه   1روزانه 
ستاري  مراقبت و شيابي  نهايت در و پرداخته بخش در بيماران از پر ساس  ارز شكده  متداول هايفرم برا  صورت  دان

شجويان  باليني صالحيت  كارآموزي دوره پايان در .گرفت ستاري  دان ستفاده  با پر سش  از ا  باليني صالحيت  نامهپر
  گرديد. تكميل مربي توسط
 نتايج  

مديريت                  عاد  به ترتيب در اب ــه  كارپوشـ باليني در گروه  ــالحيت  عاد مختلف صـ يار نمره اب يانگين و انحراف مع م
) ،  3,72±0,63)،بيمار محوري(0,86±0,56)، مديريت فردي(3,81±0,73.)، صـــالحيت علمي(3,54±0,73مراقبت(

كل( 3,40±0,66دانش پژوهش( تداول  گروه در و د )بو3,81±0,58) و نمره  يب  به  م عاد  در ترت يت   مد  اب ير
)،دانش  3,18±0,95)،بيمار محوري(3,31±0,890)،مديريت فردي(3±87/0)،صــالحيت علمي(2,95±7,22مراقبت(
 ) بود .3,23±0,88) و نمره كل(3,36±0,84/0پژوهي(

 متداولمقايسه ميانگين و انحراف معيار نمره كل صالحيت باليني در دو گروه كارپوشه و 
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    تعداد  ميانگين  انحراف معيار

 گروه كارپوشه 22  3.8182  .58849  

 گروه متداول 21  3.2381  .88909  

 

  بحث 
شيابي به آ ستاري            موزش و ارز صه پر شجويان عر صالحيت باليني دان سبت به روش متداول بر  شه ن صورت كارپو

شنهاد مي    ست.لذا پي صالحيت      مؤثرتر ا سطح  ستاري از روش   شود جهت ارتقاي  شجويان پر هاي نوين  علمي دان
  د.آموزش با محوريت دانشجو از جمله روش كارپوشه استفاده شو

  كلمات كليدي  
 دانشجويان پرستاري  موزش،ارزشيابي باليني،كارپوشه،آ

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 95-96هاي دانشجويان دوره پزشكي عمومي سال (OSCE)هاي صالحيت باليني ارزيابي كيفيت آزمون

 كجيدي، ايده دادگران، سيده انسيه ميرحجتي االمين، حميد محمديماهدخت طاهري، سپيده روح

  مقدمه
سمت  ترينموزش باليني يكي از مهمآ شجويان  آموزش هايق شته  دان شكي  علوم هاير ست  پز  تربيت موجب كه ا

 مانند ارزشــيابي مناســب هايروش از اســتفاده با. شــودمي هدف گروه بيماران با برخورد در ماهر و كفايت با افراد
 محيط در عملي و تجربي شــكل  ) دانشــجويان دوره پزشــكي عمومي كه بهOSCEار عيني (ســاخت با باليني آزمون
بنابراين اين پژوهش با هدف   .كرد شناسايي را آموزش ضعف و قوت نقاط توانمي شودمي انجام واقعيت به نزديك

  .دانشجويان دوره پزشكي عمومي انجام شد (OSCE) باليني صالحيت يهاارزيابي كيفيت آزمون
  يدانشجويان دوره پزشكي عموم (OSCE) باليني صالحيت يهارزيابي كيفيت آزمونا: اهداف 
صيفي  مطالعهين ا: روش  سي  هدف با مقطعي -تو   جامعه. شد  انجام باليني صالحيت  آزمون دوره چهار كيفيت برر
شجويان  شامل  آماري نفر ارزياب در چهار دوره 13بيمارنما و  نفر31 نفر، 104 تعداد هب آزمون در كنندهشركت  دان
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  ، دانشــجويان ســنجي نظر فرم مطالعه در اســتفاده مورد ابزار و ســرشــماري  صــورتبه گيريبود. روش نمونه
 و) دوره 4( ايستگاه  هر در سناريوها  دشواري  و تميز ضريب  ابتدا در. بود سناريو  و بيمارنما ارزيابي هايليست چك
سناريوها توسط اكسپرت پنل، تحليل نتايج نظرسنجي دانشجويان در        چك مجدد ارزيابي چنينهم ليست نمره دهي 

شاهده فيلم          شيوه م صالحيت باليني به  سبه و تعيين پايايي بين ارزيابان در آزمون  مورد نحوه برگزاري آزمون محا
 Intraاستاندارد، ضريب همبستگي، انحراف ميانگين، درصد، فراواني، توصيفي آمار از استفاده با هاگرفت. دادهانجام

Class Correlation Coefficient=ICC افزار آماري و رسم نمودار و از طريق نرمSPSS د.تجزيه تحليل ش  
 دوره با 4داد كه در بود. نتايج نشان  0/96ايستگاه خيلي زياد ( باالي   5) و در 0/5ايستگاه نسبتاً خوب(   3در :  نتايج

شد. تحليل نمرات ارزيابان در       ستگي بين نمرات در كل آزمون  سبب بهبود همب ارائه بازخوردها بعد از هر آزمون، 
و نتايج   0/5آزمون بيانگر ميزان همبستگي بين نمرات ارزيابان در دو ايستگاه تقريباً بطور كامل( بيهوشي و ارتوپدي    

داد همبســتگي دروني بين  ها نشــان)ارزيابي نمودند. يافته0/5 زا باالتر هاهمبســتگي بين دو ارزياب ســاير ايســتگاه
ــجويان كمتر از   ــكي با نمرات دانش ــتگاه كه  71,35و خوب 28,64ارزيابان در نمره كلي آزمون آس بود. بهترين ايس

ضعيف را در     شجويان قوي و  شته گروه عفوني بود.يافته  4قدرت افتراق بين دان شان  هادوره دا صد  67 دادن   از در
ــايت   د ــجويان رضـ چنين آنان از كميت و كيفيت مجموعه امكانات محل         مندي خود را از آزمون اعالم و هم انشـ

و دشوارترين مربوط به گروه پوست با ضريب      29برگزاري آزمون صالحيت باليني را در اين دانشگاه در حد عالي   
قبول، آسان ترين ايستگاه   يني در حد قابلدوره آزمون صالحيت بال  4داد كه ضرايب دشواري و تميز   نتايج نشان  85

  يمربوط به گروه زنان با ضريب دشوار
توجه به نتايج حاصــله اكثريت دانشــجويان از آزمون صــالحيت باليني ابراز رضــايت و با تداوم اين روش   با: بحث

بين نمرات ارزيابان  موافق بودند. ارائه بازخورد نتايج تحليل آزمون به دانشكده سبب بهبود ميزان ضريب همبستگي    
ضمناً توصيه مي    در ابتداي دوره باليني آشنا و   OSCEشود برنامه ريزان دانشكده، دانشجويان را با نحوه آزمون    شد.

صــورت آزمايشــي انجام داده تا در روز امتحان دانشــجويان آمادگي مناســب را  حداقل يكبار قبل از آزمون نهايي به
  د.داشته باشن

 زمون، صالحيت باليني، ارزشيابي، دانشجو، ارزيابان آ: كلمات كليدي 
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 نامه آموختگان از ارزشيابي اساتيد در زمينه هدايت پايانانتظارات و تجربيات دانشجويان و دانش

 فرد پور، ندا پرنيانآبادي، مژگان بهشيد، هانيه عزيزي، كمال قليمهستي عليزاده، سعيد اصالن

  
 مقدمه

صيالت تكميلي يكي از مهم   امهنتدوين پايان صوص در مقاطع تح شي مي ها بخ شد كه نقش   ترين فرايندهاي آموز با
سيار تعيين    ساتيد در اين زمينه ب شگاه     كننده ميا شتر دان شد. در بي شجويان        با سط دان ساتيد تو شيابي ا هاي دنيا ارز

صلي به شگاه أترين منبع براي ارزشيابي اعضاء هي  عنوان ا مؤسسات آموزش عالي در زمينه عملكرد    ها و ت علمي دان
ستفاده قرار مي    شي مورد ا شان مي   آموز شواهد مطالعات مختلف ن شگاه   گيرد.  شتر دان هاي دنيا و كالج هادهند كه بي

ساتيد را به    شجويان از ا شي از ارزيابي اثر ارزيابي دان ستفاده مي   عنوان بخ شي آموزش، ا صورت   كنند هر چند بهبخ
  گرفته است.ها مطالعات محدودي انجامنامهنقش اساتيد در هدايت پايان اختصاصي در زمينه

نامه از ديدگاه  هاي ارزشــيابي اســاتيد در زمينه هدايت پايان ي حاضــر شــناســايي معيار  از مطالعه هدف: اهداف 
  د.باشآموختگان دانشگاه علوم پزشكي تبريز ميدانشجويان و دانش

علوم پزشكي تبريز   در دانشگاه  1396تا  1395هاي باشد كه در سال  ي كيفي ميمطالعهي حاضر يك  طالعهم: روش 
ستفاده از   شد. جامعه هدف مطالعه كليه دانشجويان مقاطع عمومي و تحصيالت تكميلي در       42و با ا مصاحبه انجام 

نامه را  واحد پايان اي كههاي دكتري حرفهآموختگان تحصـــيالت تكميلي و دورهچنين دانشدوره پژوهشـــي و هم
شامل مي    شد. براي اين منظور    ها از روش تحليل درون مايهشد. براي تحليل داده سپري كرده بودند را  ستفاده  اي ا

تحليل  صورت نوشتاري پياده سازي شده و     كنندگان ضبط شده بود به  گاهانه مشاركت آها كه با كسب اجازه  مصاحبه 
  ـد.ش وعشر بعدي هايمصاحبه منجاا ازاتوم به اولي از جلسه مصاحبها ـهداده
ــاركتا:  نتايج ــاتيد در زمينه هدايت پايان نتظارات مش ــيابي اس نامه در قالب چهار درون كنندگان در مطالعه از ارزش
بندي شد. در اين راستا،   نامه دسته اي، فرايند ارزشيابي، مديريت آموزشي و مديريت پايان  ي اصلي اخالق حرفه مايه

نامه، ميزان راهنمايي و نظارت اسـتاد راهنما، ارتبط اسـتاد با دانشـجو، وظايف اسـتاد     اسـتاد در انجام پايان همكاري 
. شد  گرفته نظردر ايحرفه اخالق فرعي هايمايه درون عنوانبه پژوهشي  اخالقراهنما، چگونگي مصرف بودجه و  

شيابي  بودن محرمانه چنينهم صي    سؤاالت  و ارز صا شيابي  فرايند فرعي هايمايه درون عنوانبه اخت   مرحله در ارز
سايي    نامهپايان شجويان          اينكه يه توجه با ديگر سوي  از. شد  شنا سط دان شي تو ساتيد در مرحله پژوه شيابي ا ارز

شگاه انجام نمي  ساتيد، پيش    دان شيابي ا ضرورت ارز ساتيد به       گيرد؛  سخگويي ا صي و پا صا شيابي اخت عنوان  بيني ارز
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شيابي در مرحله پايان    هاي مديمؤلفه شي براي اثربخشي فرايند ارز شد. انتخاب موضوع   نامه درريت آموز نظر گرفته 
شجويان به      به ستاد راهنما بين دان شاركتي و نحوه انتخاب ا نامه عنوان زير مجموعه مديريت اثربخش پايانصورت م

  د.شناخته ش
باشد كه براي  ويان در مرحله پژوهشي يك ضرورت مي  اساس نتايج مطالعه ارزشيابي اساتيد توسط دانشج     بر: بحث 

سايي               شنا صي و جامع اقدام به  صا شيابي اخت شگاه بايد در قالب يك فرايند ارز شي دان اين منظور مديريت آموز
  د.ها نماينامهمشكالت و ارتقاي كيفيت مديريت پايان

 گان، دانشگاه علوم پزشكي تبريز آموختنامه، دانشجويان، دانشرزشيابي اساتيد، پايانا:  كلمات كليدي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بخشيهاي چهارجوابي معمول دروندر دستياران قلب و عروق و مقايسه آن با تست  script concordanceطراحي تست 

 صديقه مختارپور، ميترا اميني، جواد كجوري، نجمه توكلي، پريسا نبيئي  

 مقدمه

ستدالل باليني اهميت ويژه  ست، زيرا برخالف  اي پيدا كردهامروزه ا ستند   هاآزمونا ي معمول كه اكثرا چهار جوابي ه
ستياران در حل   سنجند، آزمون و تنها دانش يك فرد را مي ستدالل باليني توانايي د س  هاي ا له، بكار گرفتن دانش  أم

شيابي            ست و درمان الزم براي بيمار را مورد ارز شخيص در سيدن به ت شكل باليني بيمار و ر قبلي در جهت حل م
سبب مي     قرار مي شتباهات پزشكي كاهش    دهند. ارتقا، بهبود و پيشرفت دستياران در حيطه استدالل باليني  شود كه ا

شتي گ و مير بيماران،كاهش هزينهكند كه اين موضوع باعث كاهش مر پيدا ضايت -هاي بهدا مندي درماني، افزايش ر
 شود.چنين افزايش رضايت و احساس كفايت در كادر درماني ميبيماران و هم

ستدالل باليني با آزمون  يكي از آزمون script concordanceتست   سنجش ا شي مي هاي  شد هاي مهارتي و دان  با
سنجش ميزان توانايي فرد در حل مسأله است. بنابراين آزمون    هدف و باشد مي هاآزمون بقيه از متفاوت كه هايي  آن 

ستقيماً دانش را مي  ستدالل باليني     كنند، آزمونسنجند يا يك مهارت را ارزيابي مي كه م سنجش ا سبي براي  هاي منا
ستند  شجويان مورد     عنوانصورت متداول به اي كه اكنون بههاي چندگزينهاين ترتيب آزمونبه .ني سيله ارزيابي دان و

 .رسندنظر نميگيرند،چندان مناسب بهاستفاده قرار مي
 اهداف  

   طراحي تستscript concordance ستياران  در سه  و عروق و قلب د   چهارجوابي هايتست  با آن مقاي
 بخشيدرون معمول
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  ــت ــت script concordanceآيا بين ميانگين نمرات تس ــي  هاي چهارجوابي مبا تس عمول درون بخش
 دارد؟تفاوت معناداري وجود

  ضريب تميز تستscript concordance است؟در بخش قلب و عروق چقدر 

  ضريب دشواري تستscript concordance است؟در بخش قلب و عروق چقدر 

  ضريب پايايي تستscript concordance است؟چقدر 

پردازد. جامعه آماري در اين  كه به مقايسه دو آزمون مختلف ميباشد تجربي مياين پژوهش يك مطالعه نيمه: روش 
  نمونه.  بود 40هااســت كه تعداد آن 97پژوهش كليه دســتياران گروه قلب دانشــگاه علوم پزشــكي شــيراز در ســال 

ساس  نيز آماري شماري    برا ستياران  كليه سر  صورت به آن گروهمدير و قلب گروه همكاري با كه. بود قلب گروه د
اين صــورت كه  عمل آمد بهاز دســتياران به SCTجوابي معمول درون بخشــي و هم آزمون چهار آزمون هم مانهمز

دقيقه پاســخ دادند. نمرات هر   45-40به مدت  SCآزموندانشــجويان ابتدا به ســؤاالت آزمون چهارجوابي و ســپس
ــؤاال     ــواري و تميز س ــرايب دش ــه گرديد. ض ــجو در هر دو آزمون با خودش مقايس و آزمون  SCTت آزمون دانش

 چهارجوابي معمول محاسبه گرديد و با يكديگر مقايسه گرديد.

بر سطح مطلوب سازگاري دروني سؤاالت و پايايي     0,74در پژوهش حاضر ضريب آلفاي كرونباخ به مقدار   : نتايج 
سؤاالت آزمون       ضريب تميز اكثريت  ضر  شتمل بر مقاديري بين   SCTنتايج آزمون داللت دارد. در مطالعه حا   0,3م

  كه دهدمي نشان  خصوص  اين در پژوهش اين نتايج است. شده  محاسبه  سيبرز  و ويتني روش با كه باشد مي0,7 الي
ستياران  ميان اندبوده قادر آزمون اين سؤاالت  اكثر شواري   ضريب . شوند  قائل تمايز خوبيبه ضعيف  و قوي د د

سؤاالت   سؤاالت در دامنه  ا دشواري  ضريب  و مثبت سؤاالت در اين آزمون؛ دركليه  شد ، مي0,7  الي 0,3كثر   در. با
  Script Concordance آزمون و معمولي ايچهارگزينه آزمون دو ميان پيرســون همبســتگي ضــريب مطالعه اين

 دو در دســتياران نمرات ميان دادنشــان آزمون اين داريبه دســت آمد ســطح معني 0,018محاســبه گرديد كه مقدار 
 . ندارد وجود داريمعني رابطه گونههيچ آزمون

ــتياران در دو آزمون هيچ:بحث  ــوع اين تبيين در. ندارد وجود داريگونه رابطه معنيميان نمرات دس  بر عالوه موض
  جوابي تك ايگزينه چهار هايآزمون كه داشـت  اظهار توانمي باليني اسـتدالل  هايآزمون در دسـتياران  تجربگيكم

ستياران مي  دانش سنجش  به منحصراً  ستدالل  هايآزمون كهحالي در پردازدد ستلزم  دانش بر عالوه باليني ا  مهارت م
 .نيست همراه باليني استدالل در مهارت با لزوماً دانش داشتن كه است بديهي و است باليني قضاوت و استدالل در

 ، قلب و عروق script concordanceستدالل باليني، ا: كلمات كليدي 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

شيابي آزمون طراحي،  سه  اجرا و ارز شجويان پزشكي    جهت ارزيابي ي آن با آزمون جسد،  الكترونيكي آناتومي عملي و مقاي دان
 دانشگاه علوم پزشكي لرستان تشريحي،علوم آموزشي  گروهدر 

 چراغي، خاطره عنبري نويسندگان: فرزانه چهل

  
 مقدمه

ستفاده از تكنيك  شكي وجود دارد هاي الكترونيكي درحوزهعالقه مبرم به ا هاي زيادي در بحث. ي آموزش علوم پز
ــب ارزيابي مورد روش ــريحي هايدانشهاي مناس ــكان به .دارد وجود تش   از عميق درك به نياز حان،جرا ويژهپزش

ناتومي  ند.   ايمن باليني  هاي روش براي آ يادگيري دار ــنجش  ــتي ابزارهاي  افزودن با  فراگيران سـ تال  تسـ   به  ديجي
ــمي، آموزش هاي برنامه   ــتفاده از تكنولوژي   را تحت تأثير قرار مي   cadaver ارزيابي  رسـ  دليل به  ديجيتال دهد. اسـ
  افزودن .گذارديادگيري و كاهش اضــطراب دانشــجويان در زمان آزمون، اثر مي بر توجهيقابل طوربه تكرار، قابليت
هايي الزم . اتخاذ روششود استفاده آناتومي هايدوره براي مفيد مكمل يك عنوانبه تواندمي بعديسه  ارزيابي ابزار

ست تا درس  شريحي به ا ستدالل  توان افزايش سبب  و شود  ارزيابي تركاربردي صورت هاي علوم ت شجويان  ا  دان
شكي  ضر،  مطالعه گردد. در بالين در پز شجويان  نگرش حا سبت   دان شكي ن ضوح  هايحيطه به پز صوير  درك، و  و ت
ــطح كاهش  ــترس، سـ تدالل  توان و نمرات اسـ ــ ــايت   ميزان و باليني  اسـ ندي در آزمون عملي الكترونيكي   رضـ م

ــه با آزمون عملي    Practical Anatomy Electronic Test(PAET)آناتومي  ــد در مقايسـ  Practical جسـ

Anatomical Cadaver Test(PACT) است.گرفتهمورد  مطالعه قرار 

 اهداف  

ــه1 ــويري) و ي اثر.تعيين و مقايس ــوح تص ــطراب آزمون گذاري(درك مفاهيم)، كيفيت (وض   عمليميزان كاهش اض
 از نظر فراگيران.   Cadaver عملي آزمون و الكترونيك آناتومي

ــه2 ــل از آزمون عملي الكترونيك و  ي ميانگين نمرات و. تعيين ومقايس ــد موافق فراگيران حاص آزمون  ميزان درص
 .  Cadaverعملي 

هاي آناتوميك بدن با ســـاختار ،Cadaverكترونيك و آزمون عملي ال عملي آزمون دو تواني مقايســـه . تعيين و3
 .باليني استدالل قوه ارزيابي در انسان

 .Cadaver عملي و آزمون الكترونيك عملي آزمون يشيوه با ي،ومقايسه . تعيين4
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 لرستان  پزشكي م علو هنشگادا سه  دو و شكي ترم پز دانشجويان روي بر توصيفي و   -ع تحليلينواز مطالعه : روش 
آزمون  و الكترونيك عملي آزمون.شــد انجام نفر 130 نشركتكنندگا ادتعد با 1395 -96 تحصــيلي ســالنيم در دو
كنندگان ملزم به شركت   ي شركت همه و سازي شد  ال و محتوي آموزشي يكسان  ؤس  داز نظر تعدا Cadaver عملي

شدند.   س شي زموي آسپس فيلمهادر هردو آزمون با يك محتوا   الكترونيك، متناسب  عملياالت آزمون ؤبراي طرح 
  اختيار در آزمون از و پيش گرديدبود، تدوينشده  برداريفيلم تحصيلي  سال نيم همان در ،كه درس منابع و اهداف با

ــجويان جهت   ــركت  آمادگي  دانشـ شامل يك  ت طالعاآوري اجمعار بزالكترونيك قرارگرفت. ا   عملي آزمون در شـ
هاي  برحيطه مشتمل  نامهپرسش . سيدر آماري مشاور  تأييد به و حطر تشريحي  علوم گروه د كه توسط بو نامهپرسش 
ضطراب،  تصويري، ميزان  مفاهيم، وضوح  درك ستدالل  توان و منديرضايت  ميزان نمرات، سطح  ا  درآزمون باليني ا
سه  الكترونيك در عملي ساس  پرسشنامهت الاسؤ از ديدگاه فراگيران بود. Cadaver عملي آزمون با مقاي   مقياس برا

ضعيف     مقياس عالي، 4با  Like‐rt درجه 4 سط و  ستفاده  با د. نتايجبو شده  بنديرتبهخوب، متو آمار  و spssاز  ا
 معيار )آناليز گرديد.  توصيفي (ميانگين و انحراف

 دانشجوي پزشكي   130ها از ي برگزاري آزموندورههر از پس ،نتايج نظرسنجي جدول يك: :  نتايج

 

 
 

  زـني ايهـگزيندـچن الكترونيك نوـمآز ،پزشكي دانشجويان ارزيابي و زشموآ مينهز در دموجو شرايط مطابق: بحث 
  ضايتر جلب بر وهعال نيز ما مطالعه در .باشد مينهز ينا در مناسبي اربزا نداميتو تالاسؤ مناسب حطر رتصو در
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  حياطر شكلي به نيز را الكترونيكن موآزنستيم اها تونموآزين شكل اري امينه تأثير برگزان در زرـگيافر لوـقب لـقاب
 .نمايد ابيـيارز را مفاهيم درك و يادگيري ميزان كه نماييم

 جسد، ارزيابي و دانشجويان پزشكي   الكترونيك، زمون عملي آناتومي،آ: كلمات كليدي 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شي حيطه نگرش در      شيابي اهداف آموز سي جايگاه ارز شيابي برر شتي     ارز شكي و بهدا شجويان علوم پز هاي پايان دوره دان

 دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

 الهام بوشهري، صديقه دولتي

  
 مقدمه

ــت و مديريت بيماري به چيزي فراتر از تكافوي دانش و مهارت كاركنان علوم مختلف               موفقيت در ارتقاي بهداشـ
ستلزم      شكي نياز دارد. اين فرايند م شت و پز شي  از برخورداري كاركنانبهدا ست  طرفانهبي و پايدار مطلوب، نگر .  ا

هاي آموزشي دانشجويان نش و مهارت در كوريكولومدا حيطه دو كنار در آموزشي هايحيطه از يكي عنوانبه نگرش
اســت. اما ارزشــيابي اين حيطه با اهميت به  هاي مختلف بهداشــتي و علوم پزشــكي همواره مورد تأكيد بودهرشــته

شيابي  پذير نيست. از طرفي كمتر مطالعه راحتي امكان سهم اين حيطه در ارز شجويان در  اي به تعيين  هاي موجود دان
 مقاطع مختلف علوم پزشكي و بهداشتي پرداخته است. –رشته

هاي پايان دوره دف از اين مطالعه تعيين سهم تخصيص داده شده به ارزشيابي حيطه نگرشي در ارزشيابي      ه:  اهداف
  د.باشدانشجويان دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان مي

صيفي : روش  شد، تعداد  -در اين مطالعه كه به روش تو شته    124مقطعي انجام  شجويان ر هاي عنوان از دروس دان
صوب وزارتخانه          ستاري و مامايي كه در كوريكولوم م شت، پر شكي، بهدا شكده پز ضوح  مختلف دان اي خود به و

  ارزشــيابيبودند، انتخاب شــدند. ســپس در هر عناوين، كليه مســتندات مربوط به   واجد اهداف حيطه نگرشــي 
 مذكور، مستندات  مجموعه بررسي  حين در. گرفتقرار بررسي  مورد و گردآوري دروسي  دوره پايان در دانشجويان 
ــؤاالت ــيابي با مرتبط س ــايي  نگرش حيطه ارزش ــناس ــتخراج و ش  در خطا بروز احتمال كاهش منظوربه. گرديد اس
االت حيطه  ؤعه واژگان و جمالت مصــطلح در تدوين ســمجمو از ليســتيچك قبال حيطه، اين ســؤاالت شــناســايي

ليست مذكور توسط سه عضو هيأت علمي فعال در حيطه آموزش بازنگري و     نگرشي تدوين و بكارگرفته شد. چك  
 نهايي گرديد.  
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سي، تنها   124از بين : نتايج صد   13,7عنوان درس مورد برر س  در شيابي ها واجد  هايي بودند كه  االت يا آيتمؤاز ارز
شيابي حيطه              شيابي آن، ارز سي كه در ارز شت. در هر عنوان در صاص دا شجويان اخت شي دان به ارزيابي حيطه نگر

س            سئواالت نگرشي در مقايسه با  شده به  سهم تخصيص داده  االت حيطه  ؤنگرشي نيز رعايت گرديده بود، متوسط 
صد بود كه در  د 4دانش و مهارت،  صفر برآورد گرديد. نتايج هم     54ر سهم  صد موارد، ميزان اين  شان در داد چنين ن

ــيابي ميزان بين در معناداري تفاوت كه ــي حيطه اهداف ارزش ــجويان دوره پايان هايآزمون نگرش ــته در دانش   -رش
 .دارد وجود درسي مختلف درسي عناوين
شان : بحث  ست،        نتايج اين مطالعه از آن نظر كه ن شجويان ا شي دان شيابي اهداف حيطه نگر دهنده عدم توجه به ارز

درخور تامل قابل توجهي اســت، هر چند كه در اين تحقيق اين فرصــت فراهم نشــد كه با مدرســين در خصــوص  
ساير روش   ستفاده از  شيابي    احتمال ا ستندات آن در بايگاني ارز شيابي اهداف اين حيطه كه م ها موجود نبود هاي ارز

كه آيا از اساس،  زند مبني بر اينضيه نامطلوب را در ذهن محقق رقم ميفر يك چنينهم يافته اين مصاحبه گردد.نيز 
مقاطع مختلف علوم پزشكي و بهداشتي دانشگاه به اهداف آموزشي حيطه نگرشي به        -در آموزش دانشجويان رشته  

ــيابي اهدااندازه كافي توجه مي دال بر  اييتواند نشــانهف آموزشــي اين حيطه ميشــود؟ چرا كه عدم تأكيد بر ارزش
 . باشد حيطه اين در دانشجويان آموزش به مدرسين توجه بودن رنگكم

رسد كه مطالعاتي از اين دست    نظر مياهميت تحقق و تثبيت اهداف آموزشي نگرشي بر كسي پوشيده نيست و به      
ويان دانشج  نگرشي  حيطه آموزشي  اهداف احياي رمنظوبه آموزشي  مناسب  مداخالت تدوين در موفقيت ساز زمينه
 است.

سي،  ريزيهداف حيطه نگرش، اهداف حيطه عاطفي، برنامها: كلمات كليدي شي،  اهداف در شجويان  آموز   علوم دان
   پزشكي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي فراواني ترتيب گزينه  صحيح آزمون برر شگاه      هاي چندگزينههاي  سؤاالت دان سختي نمونه  ضريب تمايز و  اي و ارتباط آن با 

   94-93علوم پزشكي كاشان در سال تحصيلي 
 منصور سياح، زريچهر وكيلي، محمدرضا شريف، مريم ياوري 

  
  مقدمه

سترده گزينهؤاالت چندس  شگاه     ؤاي در تمام ماي به طور گ شي از جمله دان شجويان  سسات آموز ها براي ارزيابي دان
ستفاده قرار مي  سختي نمونه        ها بهگيرند. اين آزمونمورد ا سنجي قابل ارزيابي بوده و  سط معيارهاي روان سادگي تو
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ضريب ثبات دروني كرونباخ آن      ضريب تمايز و  سبه مي سؤال،  شد. رايج ها قابل محا شي، ترين آزمونبا   هاي آموز
ــتند ايهاي چند گزينهآزمون ــنجيروان نظر كه از هس ــهولتبه س ــندمي اعتباريابي قابل دقتبه و س   كثرا در و باش

هاي اعتباريابي آزمون مهم هايشــاخص. شــوندمي نيز اعتباريابي و گرفتهقرار اســتفاده مورد آموزشــي مؤســســات
ــخيص و ثبات دروني آزمون مي   چندگزينه ــاخص تش ــؤال، ش ــختي نمونه س ــامل تعيين س ــد كه در اكثر  اي ش باش
همين منظور انجام در تحقيقاتي كه به. گيرندهاي آموزشــي مورد ارزيابي قرار ميهاي علمي مرتبط با ارزيابيژورنال

سؤال مورد ارزيابي قرار مي   گرفتن گزينهندرت محل قرارشود به مي صحيح براي هر  گيرد. در اين رابطه، آتالي هاي 
ــان2002) و بارهيل و آتالي (   2003و همكاران (  ــحيح را در   4و  1هاي  دادند كه به ندرت گزينه     ) نشـ ــخ صـ پاسـ

ــكيل اي ينهگز 4هاي آزمون ــازندگان آزمون بين در تمايل اين. دهندمي تش ــوندگان آزمون و س دارد كه با ودوج ش
را براي پاسخ به سؤاالتي كه پاسخ      3يا  2اي ، يكي از دو گزينه گزينه 4هاي اول و چهارم سؤاالت  اجتناب از گزينه

)،گزارش نمود كه  1989برگزار گرديد، هايالدا (صورت پايلوت  در يك تحقيق كه به. دانند ،انتخاب نمايندآن را نمي
سؤاالتي آسان   هاي انتخابي، قرارها در ميان گزينهسؤاالتي كه پاسخ آن   شده بودند ،  ضريب   داده  تر بودند و به لحاظ 

  .تري بودتشخيص نيز از كميت مطلوبي برخوردار نبودند و داراي قدرت تشخيص ضعيف
اي و مقايســه  هاي صــحيح به ســؤاالت چندگزينهبررســي توزيع فراواني پاســخ هدف از انجام اين مطالعه: اهداف 

 شاخص سختي و تشخيص نمونه سؤاالت بر حسب گزينه صحيح سؤاالت بود.

  روش  
آزمون برگزار شده در دانشكده پزشكي   42اي از گزينه 4سؤال  2463تحليلي مقطعي، تعداد-ر اين تحقيق توصيفي د

شان      شكي كا شگاه علوم پز صيلي     دان سال تح شاخص    94-93در  سؤال گرديد.  سختي و تمايز  تحليل نمونه  هاي 
صحيح بين  به شاخص       4عالوه محل گزينه  سؤاالت و  سختي نمونه  سپس اختالف ميانگين  گزينه انحرافي تعيين و 

ليل  براي تجزيه و تح SPSS: 16افزار ها محاســبه گرديد. نرمگرفتن محل صــحيح پاســخحســب محل قرارتمايز بر
  .گرفتها مورد استفاده قرارداده
سبه گرديد. نتيجه تحليل    :   نتايج سويه نتايج محا ستفاده از تحليل واريانس يك  شان با ا داد كه اختالف معناداري ها ن

سؤاالت بر حسب       سختي و تمايز نمونه  شاخص  ).   p=0/401و  p=0/973نداشت ( گزينه انحرافي وجود 4بين 
هاي انحرافي نيز به كمك آزمون كاي اسكوير محاسبه گرديد    هاي صحيح در بين گزينه پاسخ عالوه، نسبت توزيع  به
ناداري  اختالف چنينهم بت  بين مع ــ نه  توزيع نسـ ــحيح هاي گزي ــت وجود ها آزمون صـ و،   X‐14/679 (  داشـ

P=0/002   .(  
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 ايسؤال چهارگزينه 2463هاي صحيح به : توزيع فراواني پاسخ 2جدول شماره 

 Observed N Expected N هاگزينه

  615/8  561 اول 
  615/8  649 دوم
  615/8  675 سوم

  615/8  578 چهارم
 ‐  2463 تعداد كل سؤاالت

 

شان :بحث  صحيح بين  داد كه توزيع گزينهنتايج اين تحقيق ن سال    ها چندگزينهگزينه آزمون 4هاي  شگاه در  اي دان
صيلي   سب مطلوب   93-94تح سؤاالت چند گزينه   از تنا ست. طراحي  اي بايد عالوه بر برخورداري از  برخوردار ني

 هاي صحيح سؤاالت نيز باشد.شاخص سختي و تشخيص نمونه سؤال مناسب، بايد متناسب با گزينه

 هاي صحيحاي، سختي نمونه سؤاالت، شاخص تشخيص، توزيع گزينهگزينهآزمون چند:كلمات كليدي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هاي كارورزان طراحي، اجرا و ارزشيابي سيستم جامع پايش و ارزشيابي فعاليت

 زاده  وجيهه وفامهر، فيروزه معين

  

 مقدمه

اطمينان از كسب صالحيت باليني يكي از مهمترين اهداف آموزش باليني    ايست و آموزش باليني قلب آموزش حرفه
ــيابي باليني از مهمترين چالش بوده و ــيع بودن حيطه كاري كارورزان، هاي اين فرآيند محســوب ميارزش گردد. وس

فوق تخصصي باعث گرديده كه بعضا فراگيران به اهداف       ها وتماس زياد با بيماران تخصصي و  حضور در كشيك  
ترين روش يادگيري در دوره عنوان اصلي چنين مهمترين مشكل خودآموزشي به  آموزشي اين دوره دست نيابند. هم  

يادگيري وهم          يد بر كميت وكيفيت  ــات ظارت اسـ كاهش ن كارورزان در خودتنظيمي    كارورزي،  نايي  عدم توا چنين 
ــوص در بخشيادگيري اســت. اين چالش ــاتيد  هاي بزرگ مانند داخلي وجراحيها بخص كه تعداد كارورزان واس

شتري دارند، نمايان  شواهدي از پيشرفت فراگيران در اين بخش     تر بوده وبي . با است تر كردهها را مشكل دستيابي به 
  هاي الكترونيك،هاي الكترونيك بخصــوص كارپوشــهچنين مزاياي اســتفاده از ســيســتمهم ها وتوجه به اين چالش

ارزشيابي كارورزان   ارتقاي كيفيت آموزش و و بهبود منظوربه هاي كارورزيفعاليت سيستم جامع پايش و ارزشيابي   
 داخلي، طراحي، اجرا و ارزشيابي شد.



 

٢٧٠ 
 

  يارزشيابي دانشجو در بخش داخل ارتقاي كيفيت آموزش و هبود وب: اهداف
وارزشيابي آن در   )، استفاده Software developmentافزار(صورت يك فرايند توسعه نرم  اين مطالعه به: روش 

ــفهان انجام     ــكي اصـ ــگاه علوم پزشـ ــب نظر  هاي و هن اگرفت. با توجه به مطالعات كتابخ         گروه داخلي دانشـ كسـ
شده و     صاحب  سامانه مشخص  ساختار مورد نياز  سامانه در    نظران،  شده و  مرحله طراحي و 7براساس آن،  به   اجرا 

مدل             عه از  طال له طراحي اين م يد. در مرح ــ  RADكاربري رسـ (Rapid Application Development 

Methodology)  .براي روش اجرا استفاده شد 

 

 
  

 گرديد: براي دستيابي به اهداف زير انجام هاي كمي وكيفي واي از روشارزشيابي كارپوشه با مجموعه

 افزار توانسته است تمام استانداردهاي آموزشي يك پورتفوليو را پوشش دهد؟  آيا اين نرم-1

 دهد؟  افزار توانسته است تمام استانداردهاي فني يك پورتفوليوي الكترونيك را پوششآيا اين نرم -2

 افزار(كارورزان)، به چه ميزان از استفاده از آن رضايت دارند؟كاربران اين نرم -3
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بر سامانه انجام و  ساختاريافته با اساتيد كار  براي ارزشيابي استانداردهاي آموزشي سيستم طراحي شده، مصاحبه نيمه       
شد. هم  ستانداردهاي آموزشي نرم     چنين چكتحليل محتوا    Iافزار براساس اطالعات حاصل از فاز   ليست ارزشيابي ا

شخص مي    شي پورتفوليو را م شد. روايي آن با      پژوهش كه الزامات آموز ساتيد كاربر تكميل  سط ا نمود، تهيه و تو
به   81/0يد گروه داخلي و پايايي با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخاستفاده از نظر متخصصان آموزش پزشكي واسات

 دست آمد.

ــتانداردهاي بين  چك ــتفاده از اس ــطوح مختلف تســت با اس ــتانداردهاي فني براســاس س المللي  ليســت ارزيابي اس
ز ساير متون  چنين با استفاده ا نمود وهمپژوهش كه الزامات فني پورتفوليو را مشخص مي  Iواطالعات حاصل از فاز  

افزار مورد تاييد واحد آموزش مجازي دانشگاه تكميل  نفر مهندس نرم 3افزارها، تهيه و توسط  كنترل كيفيت تهيه نرم
ستفاده از نظر متخصصان حوزه طراحي نرم    صفهان حضور       گرديد. روايي آن با ا شگاه علوم پزشكي ا افزار كه در دان

 دارند تاييد شد. 

كه ابزار معتبري براي سـنجش   QUISنامه اسـتاندارد  سـنجي براسـاس پرسـش   مه  رضـايت ناعالوه بر اين، پرسـش 
ضايت كاربران از تعامل با نظام  سش   هاي اطالعاتي مير شد طراحي گرديد. پر سط كليه كارورزاني كه  نامهبا   3ها تو

ــته ونرم  ــور داش ــاخص  ماه در گروه داخلي حض ــد. ش ــتفاده كرده بودند، تكميل ش اي آماري(ميانگين هافزار را اس
 .افزار تعيين شدهاي رضايت محاسبه ودر نهايت رضايت كلي از تعامل با نرموانحراف معيار) هر يك از گويه

صان               ص شورتي، طراحي گرديده ومتخ شده در كميته م سب تهيه  ساس بلوپرينت منا شه برا شه: كارپو روايي كارپو
 درباره روايي محتوايي آن به اجماع رسيدند. 

ساتيد ارزياب، ايجاد فهم و        پايايي شه، آموزش ا ساختارمند بودن اين كارپو شه:  ضاي      كارپو شترك بين اع درك م
حين ارزيابي از جمله   گفتگوي ارزيابان قبل از شروع ارزيابي و بحث و هيأت علمي از اهداف ارزيابي با كارپوشه و

 زايش اعتبار انجام گرديد.اف ميان ارزيابان و منظور بهبود توافق بين واقداماتي بود كه به

سامانه        :  نتايج ضعف  شامل مزايا يا نقاط قوت، معايب يا نقاط  ساتيد،  طبقات حاصل از تحليل محتواي مصاحبه با ا
راهكارهاي بهبود ســامانه بودند كه با اســتفاده از نتايج آن، اصــالحات الزم قبل از دومين دور اســتفاده ازســامانه،  و

  "مناسب است  "و"كامال مناسب است  "آيتم درصد انتخاب 10 ستانداردهاي آموزشي، در  اعمال گرديد. در بررسي ا 
افزار  آيتم مربوط به كيفيت فني نرم35نامه اســتانداردهاي فني، از بوده اســت(كيفيت باال). در پرســش  90باالتر از 

داري تكميلي اين موارد مورد تا حدودي مورد قبول بوده كه در مرحله نگه27مورد داراي كيفيت مورد قبول بوده و8
سطح قابل  شد. در پرسش     تا  شجويان، در    قبول از نظر فني دستكاري وتوسعه داده  سنجي از دان گويه  3نامه رضايت 

  50بيش از % "كامال موافقم"و "موافقم"اول كه مربوط به رضايت كلي از كارپوشه الكترونيك بود، فراواني انتخاب   



 

٢٧٢ 
 

ــ ــيســتم جديدي مقاومت از طرف كاربران وجود دارد، چنين نتايجي بود. با توجه به اينكه در آغاز اس تفاده از هر س
در هيچ موردي عدم   گويه، ميزان رضــايت كارورزان از ســامانه زياد يا بســيارزياد بوده و 9رضــايت بخش بود. در 

 رضايت يا رضايت بسياركم يا كم وجود نداشته است.

توان با تغييرات اندكي، از تأثيرات و ارزشــيابي ادامه يابد، مي اگر اصــالح وارتقاي كيفي اين ســيســتم پايش:بحث 
 كرد. ها ي باليني استفادهآموزشي مثبت آن در تمامي بخش

 سيستم پايش و ارزشيابي، طراحي سامانه، بخش داخلي، كارپوشه الكترونيك:كلمات كليدي 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تعيين الگوي افت تحصيلي دانشجويان دوره كارشناسي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كاشان   

 رضا مصطفايي، عباس بهرامي ليال ايرانشاهي، فاطمه عطوف، غالم

 مقدمه

باشد و هرآنچه باعث كاهش  كارآمد با دانش تخصصي مي  مهمترين رسالت هر سازمان آموزشي تربيت دانشجوياني     
گيرد. يكي از مشــكالت عمده نظام آموزشــي كشــور افت   دقت مورد بررســي قراركيفيت اين امر گردد بايســتي به

ست كه به    صيلي ا ستقيم   تح ستقيم وغيرم سياري به فرد، خانواده و جامعه وارد مي زيان طورم سازد و موجب   هاي ب
سرمايه  شور  ملي هايسرمايه  رفتن هدربه و عالي آموزش مراكز ايهاتالف  صيلي      . گرددمي ك ضعيت تح سي و برر

ــجويان يكي از راه ــتر الزم براي كاهش و احتماالدانش   را تحصــيلي افت بر مؤثر عوامل حذف "هايي اســت كه بس
  لذا. نمايدمي جلوگيري شــجودان يخانواده و فرد براي رواني آســيب و هاهزينه هدررفتن از و ســازدمي پذيرامكان
شكي كاشان انجام پز علوم دانشگاه بهداشت دانشكده دانشجويان در تحصيلي افت الگوي تعيين منظوربه تحقيق اين

 گرديد.

 اهداف  

 تعيين فراواني دانشجويان داراي افت تحصيلي به تفكيك رشته و نيمسال 1 ‐

  هم با يه تفكيك رشته و مقايسه 15تعيين فراواني دانشجويان داراي معدل كمتر از 2-
 تعيين فراواني دانشجويان داراي واحد مردودي در هر نيمسال به تفكيك رشته3-

  تعيين فراوانيدانشجويان با دروس مردودي هررشته4- 
  فراواني تعداد دانشجويان مشروط هر رشته در نيمسال  تعيين 5-

سال       : روش  سي ورودي  شنا شجويان كار صيالن  (فارغ93 تا90هاي كليه دان شت        4التح شكده بهدا سال اخير) دان
سپري          شكده  شان كه تمامي دوران تحصيل خود را در اين دان شكي كا شگاه علوم پز شماري    دان سر كردند به روش 
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سامانه مديريت        شدند. براي هر يك از اين دانشجويان در هر نيمسال، معدل و تعداد واحد مردودي از  وارد مطالعه 
 و مردودي واحد داشتن  يا 15 از معدل كمتر مطالعه اين در تخراج گرديد. منظور از افت تحصيلي آموزش (سما) اس  

هاي كاي اســكوئر،تي تســت،آناليز  باشــد. تجزيه تحليل اطالعات از طريق آزمونســال مينيم يك در مشــروطي يا
 گرفته شد.نظر در %5داري هاي تكراري صورت گرفت. سطح معنيواريانس و نيز آناليز اندازه

ترتيب  اي و عمومي بهداد كمترين ميانگين معدل كل كسب شده دانشجويان بهداشت محيط، حرفهنتايج نشان: نتايج 
)اما معدل در هر ســه گروه از نيمســال پنجم به بعد ســير 1اســت (نموداردر نيمســال اول، پنجم و دوم اتفاق افتاده

شترين تعداد واحد 2،3،4صعودي دارد (نمودار  سال    )بي سه گروه نيز در همين نيم ست ها رخ دادهمردودي    1نمودار.ا
سه دوره ورودي          شجويان در  شي دان سال آموز شت نيم به تفكيك   93و  92و 90،91افزايش يا كاهش معدل در ه

)اختالف  p=0/07اي (و بهداشــت حرفه (p=0/66)، عمومي (p=0/08)دانشــجويان رشــته بهداشــت محيط   
ــه گر معني ــت. س ــي از لحاظ تعداد افراد با معدل كمتر از داري نداش ــتند تفاوت معنا 15وه آموزش  p)داري نداش

شت محيط معدل    43/7چنين اگر چه هم (0/15= شجويان گروه بهدا سبت به دو گروه      17% دان شتند كه ن يا باالتر دا
شت حرفه  شت عمومي(  (%38/5)اي بهدا شتر بود، اما اين تفاوت از لحاظ آما 39/5و بهدا  p)دار نبود ري معنا%) بي

=0/08  حد .( فه    مجموع وا هداشــــت محيط، حر يب   هاي مردودي در ب به تر ت حد    87و 96، 83اي و عمومي  وا
شان مي    بود.يافته شجويان با واحد مردودي را ن شي در تعداد دان نفري   11%)4/2).از بين ( 5دهد( نمودارها روند كاه

شده      شروط  صيل م شت محيط، (    4%)4/8اند، (كه در طي دوران تح شته بهدا شت     4/5نفر در ر شته بهدا %)نفر در ر
ــت عمومي بوده    حرفه  ــته بهداشـ ــت كه هيچيك از           .(p=0/86)اند  اي و بقيه در رشـ نكته جالب توجه اينجاسـ

 اند.در دوران تحصيل خود مشروط نشده 93هاي ورودي
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٢٧٦ 
 

 
در نيمســال مشــخصــي اتفاق افتاده و در واقع  دهد كه افت تحصــيلي دانشــجويان باتوجه به نتايج نشــان مي:بحث 

گردد و به  بيشترين كاهش معدل به تفكيك رشته در نيمسال مشخصي در بين دانشجويان ورودي هر سال تكرار مي       
صطالح از الگوي معيني پيروي مي  سد كندكه بها ستي  نظر مير سي  مجددا دروس چينش باي شردگي  از تا گردد برر   ف

شوار  دروس سال  يك در د شگيري  نيم سي  خصوص  در چنينهم شود،  پي شترين  كه درو   دارند را مردودي تعداد بي
  اقدام اضافه  كالسي تدريس يا نحوه ارزيابي و يابرگزاري از دانشجويان نسبت به تغيير نحوه   سنجي نظر با توانمي

ساس  نمود شترين  موجود نتايج برا صيلي  افت تعداد بي شته  در تح شت  ر شد مي عمومي بهدا   عوامل تعيين باكه  با
 برداشت دانشجويان تحصيلي افت كاهش در مؤثري گام توانمي افت اين ايجاد

 اي  بهداشت حرفه الگوي افت تحصيلي، دانشجويان، بهداشت محيط، بهداشت عمومي،:كلمات كليدي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تأثير ارائه بازخورد كتبي و شفاهي در آموزش باليني بر خودارزيابي دانشجويان مامايي

 مهرناز گرانمايه، فرحناز عزيزي، زهره خاكبازان، عباس مهران 

  

  مقدمه
صلي مربيان باليني مي        آ سؤوليت ا ست و بازخورد در آموزش، م شكي ا ساس آموزش علوم پز شد.  موزش باليني ا با

شجويان  شي،  خدمات كنندگاندريافت مهمترين عنوانبه دان سايي    براي منبع ترينشاخص  آموز   ارايه پيامدهاي شنا
ستند،  بازخورد شجو  رودمي انتظار لذا ه شته  تريصحيح  ارزيابي خود، از دان صحيح  در و دا  تواناتر خود عملكرد ت
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شد  شجويان        پ. با شفاهي و كتبي در آموزش باليني بر خودارزيابي دان سه تأثير ارائه بازخورد  ضر به مقاي ژوهش حا
  پردازد.مي
 اهداف  .

 در گروه كنترل 96-97. تعيين نمره خودارزيابي دانشجويان مامايي در سال تحصيلي 1

 در گروه بازخورد شفاهي 96-97دارزيابي دانشجويان مامايي در سال تحصيلي . تعيين نمره خو2

 در گروه بازخورد كتبي 96-97تعيين نمره خودارزيابي دانشجويان مامايي در سال تحصيلي  .3

 هاي مطالعهدر گروه 96-97. تعيين و مقايسه نمره خودارزيابي دانشجويان مامايي در سال تحصيلي 4

  روش  
نفر در واحد درمانگاه  120روي كليه دانشــجويان كارشــناســي مامايي ســال آخر به تعداد  برتجربي نيمه ين مطالعها

زنان و در ســه گروه كنترل، بازخورد شــفاهي و بازخورد كتبي انجام گرديد. هر ســه گروه توســط يك مربي تحت 
سترس بود. ابتدا گروه كنتر  آموزش قرارگرفتند. روش نمونه شيوه درد ل انتخاب و به روش متداول آموزش  گيري به 

ترتيب حروف الفباي اســامي دانشــجويان به دو گروه بازخورد كتبي و شــفاهي  گرفت، ســپس مابقي دانشــجويان به
  شد. ابتدا گروه بازخورد شفاهي و سپس گروه بازخورد كتبي به مطالعه واردشدند.  تقسيم

ستاندارد موجود     روز ك 9نفره) با  6-7زيرگروه ( 6ها به هريك از گروه شدند. معيار ارائه بازخورد ا ارآموزي تقسيم 
شفاهي و در گروه         شكل  شفاهي به  ساندويچ بازخورد)، در گروه بازخورد  در كتب علمي با مدل عمومي بازخورد(

ليســـت روا و پاياي عملكرد باليني جهت  بازخورد كتبي به شـــكل كتبي بود. در روز آخر هر دوره كارآموزي، چك
هاي آنوا،  ها با اســتفاده از آمار توصــيفي و آزمون ابي توســط هر يك از دانشــجويان تكميل گرديد. داده خودارزي

  ت.مورد تجزيه و تحليل قرارگرف SPSS/23افزار آماري دو، فيشر و توكي از طريق نرم-كاي
به رشــته تحصــيلي،   داد كه هر ســه گروه از نظر اطالعات دموگرافيك ســن، معدل كل، عالقهنتايج نشــان:   نتايج.

اند. بيش از نيمي از واحدهاي مورد مطالعه در گروه كنترل عملكرد  وضعيت سكونت و تأهل با يكديگر همگن بوده  
ــجويان خودارزيابي    ــفاهي اكثريت دانش ــط و مطلوب ارزيابي كردند، ولي در گروه بازخورد كتبي وش خود را متوس

 مطلوب و كامالمطلوب داشتند.

آزمون آناليز واريانس، مقايسه ميزان خودارزيابي عملكرد دانشجويان در درمانگاه زنان بعد از مداخله    براساس نتايج  
ــبــت بــه گروه كنترل تفــاوت آمــاري معنــاداري    ــفــاهي و بــازخورد كتبي نسـ در هر دو گروه بــازخورد شـ

داشتند. ولي بين دو گروه   ، به نحوي كه در هر دو گروه بازخورد شفاهي و كتبي امتياز باالتري(p<0/001)دادنشان
 بازخورد شفاهي و كتبي در ميزان خودارزيابي عملكرد دانشجويان تفاوت معنادار نبود.



 

٢٧٨ 
 

 صورت دو به دوبراي مقايسه خودارزيابي عملكرد دانشجويان به Tukeyجدول آزمون تقريبي 

 خودارزيابي با -مقايسه گروه

 P‐value انحراف معيار ميانگين 

بازخوردشفاهي كنترل
  بازخوردكتبي

3/30 

3/29  
98/1 

63/2  
001/0< 

017/0  
 كنترل بازخوردشفاهي

  بازخوردكتبي
27/27 

3/29  
84/2 

63/2  
001/0< 

17/0  
 كنترل بازخوردكتبي

 بازخوردشفاهي
27/27 

3/30  
84/2 

98/1  
017/0 

17/0  
ــيوه خودارزيابي طرفداران و مخالفاني دارد كه اين امر: بحث  هاي ارزيابي  تا حدودي براي كليه روش ارزيابي به ش

ست. مثال بر طبق نظر مك   شجويان  همكاران، و دونالد-صادق ا شياب  پزشكي  دان سبي  هايخودارز ستند،  منا   زيرا ني
ــون اما. دارند خود هايمهارت از غيرواقعي تخمين اغلب هاي خودارزيابي با وجود اســـت كه روش معتقد آندرسـ

 مورد باليني هايمهارت و دانش تعيين براي كه اســت هاروش بهترين از يكي دارد، كه هاييســوگيري و هاكاســتي
ستفاده  سته  درباره گردآوري براي اول دست  و آشكار  منبعي فراگيران زيرا گيرد،قرارمي ا  خود هايتوانمندي و هادان

شند مي شجويان،  Moroz )2018مطالعه  در. با ) با عنوان بازخورد به همراه خودارزيابي كليدي براي موفقيت در دان
شان  ضيائي ( بهبود عملكرد باليني و در نهايت بهبود مراقبت از بيمار را ن )، با هدف بررسي كيفيت   2016داد. مطالعه 

س    شجويان مامايي، بيانگر اين م ساختار    له اأو كميت بازخورد در محيط باليني از نظر دان ست كه در مورد روش و 
 بازخورد تنوع بسياري وجوددارد و هيچ روشي ضرورتا بهترين روش نيست.  

ــتفاده از    ــتفاده از بازخورد بر خودارزيابي عملكرد دانشــجويان، بايد اس در مطالعه حاضــر با توجه به تأثير مثبت اس
ريزي آموزش باليني ابي دانشجويان در برنامهصورت كتبي يا شفاهي همراه با خودارزيهاي مختلف بازخورد بهروش

 .صورت رسمي گنجانده شودبه

  زخورد، آموزش باليني، خودارزيابي، دانشجويان ماماييبا: كلمات كليدي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گيري مذهبي و پيشرفت تحصيلي دانشجويان در دروس معارف دانشگاه علوم پزشكي       تجربه كيفيت دوره آموزشي با جهت رابطه 
 زنجان

 العابدين صفوي، احسان فكور  زينبهرام رستمي، سيد

  
 مقدمه

سال  شت غلط از  در  موجب  » يگرايآمدپي«توجهي به و كم» وظيفه گرايي«و نيز افراط در  "تكليف"هاي اخير بردا
ــده ــيابي فعاليت  شـ ــت كه ارزشـ ــالمي به  حالي كه در آموزهگيرد. درهاي ديني اندكي مورد غفلت قراراسـ هاي اسـ

ها و اميد به تأثير آن نيز آمدهاي قرآني، پياســت، به دنبال هر يك از توصــيهاي شــدههاي آموزش توجه ويژهآمدپي
ست. تعابير قرآني  مورد تأكيد قرار شان از توجه به رابطه  "كم تتقون، لعلكم ترحمون و....لعل"گرفته ا ها، ميان همه ن

شيعه      سالمي نيز به اتفاق همه فقهاي  ست. در احكام ا شروط وجوب امر   "احتمال تأثير"آموزش و نتيجه آن ا را از 
شده ها و رفتارچنين آثاري كه بر آموزشدانند. همبه معروف و نهي از منكر مي ست، هيچيك، با  اهاي ديني مترتب 

سي به همه اين ظواهر (جهت     ظواهر آن ست ك ست و ممكن ا شد ولي    گيريها قابل تأمين ني هاي بيروني) ملتزم با
سي اثربخشي آموزش      آيك از هيچ شاهده نكند. از اين رو برر صرح در قرآن و روايات را م منظور  هاي ديني، بهثار م

سيب   بهبود روش صالح آ ضروري ها و ا ست. از  هاي احتمالي  ضر با هدف تعيين رابطه تجربه  اين ا رو پژوهش حا
گيري مذهبي دروني و بيروني و پيشــرفت تحصــيلي دانشــجويان در دروس معارف كيفيت دوره آموزشــي با جهت

 گرفت.انجام 95-96دانشگاه علوم پزشكي زنجان در سال تحصيلي 

  :اهداف 
     ــي با جهت ــالمي رابطه      گيري مذهبي دا بين تجربه كيفيت دوره آموزشـ ــجويان در دروس معارف اسـ نشـ

 .داردوجود

 بين تجربه دوره آموزشي با پيشرفت تحصيلي در دروس معارف اسالمي رابطه وجود دارد. 

         شجويان را در دروس صيلي دان شرفت تح شي توان تبيين جهت گيري مذهبي و پي تجربه رابطه دوره آموز
 .معارف اسالمي دارد

همبستگي بود. جامعه آماري تحقيق كليه دانشجويان مقطع كارشناسي و     -توصيفي  مطالعه حاضر يك مطالعه : روش 
بود كه حجم نمونه با استفاده از روش    1395-1396دكتراي عمومي دانشگاه علوم پزشكي زنجان در سال تحصيلي     

ها، آوري دادهجمع گرفتند. براياي مورد مطالعه قرارگيري طبقهصورت نمونهنفر تعيين شد كه به  315كوكران تعداد 
شي و جهت از پرسش  ستفاده گرديد. هم نامه تجربه كيفيت دوره آموز چنين از نمرات دروس  گيري مذهبي آلپورت ا
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ها با اســتفاده از آمار وتحليل دادهعنوان معيار پيشــرفت درســي دانشــجويان اســتفاده شــد. تجزيهمعارف اســالمي به
 انجام شد. 22نسخه  spssافزار گرسيون چندگانه در نرمهاي همبستگي پيرسون و رتوصيفي و آزمون

گردد؛ بين تجربه دوره (نمره كل)  دهد. همانگونه كه مشاهده مي نتايج آزمون همبستگي پيرسون را نشان مي    : نتايج 
ــرفت  P=0/001و  r=0/536گيري مذهبي دروني ، جهتP=0/001و  r=‐0/471گيري مذهبي بيروني با جهت ، پيش

ــيلي  ــب، تدريس      چنين بين مؤلفه ارتباط معناداري وجود دارد. هم   P=0/001و  r=0/575تحصـ هاي تكاليف مناسـ
چنين  هم .P<0/05گيري مذهبي بيروني و دروني ارتباط معناداري وجود داشت  مناسب و تأكيد بر استقالل با جهت  

ستانداردهاي روشن و   تمامي مؤلفه ستقالل با پيشرفت تحصيلي     هاي پيش بين بغير از دو مؤلفه اهداف و ا تأكيد بر ا
ــتند  ــان  .P<0/05ارتباط معنادار داش ــيون چندگانه نيز نش داد كه؛ تجربه دوره نمره كل، تكاليف نتايج آزمون رگرس

چنين  هم .(P<0/05)گيري مذهبي بيروني و دروني را دارند مناسب، تدريس مناسب و تأكيد بر استقالل توان جهت   
، تكاليف مناسب، تدريس مناسب و ارزيابي مناسب در ابطه با پيشرفت تحصيلي نقش تبيين        تجربه دوره (نمره كل)

 .(P<0/05)كنندگي داشتند 

شي در جهت   ت: بحث  شجويان از دوره آموز شجويان نقش       جربه مطلوب دان صيلي دان شرفت تح گيري مذهبي و پي
سالت دروس     گروه دارد. لذا ستاي تحقق ر سالمي در را سالمي كه همانا دروني كردن معارف  هاي معارف ا معارف ا

شتر به دوره       ست، نيازمند توجه بي شجويان ا سالمي و باورهاي ديني در دان ستند. در  هاي دروس و مؤلفها هاي آن ه
  .گيري مذهبي مهم استاين ميان توجه به تدريس استاد و تأكيد بر استقالل در دروني كردن جهت

  گيري مذهبي، پيشرفت تحصيلي  شي، جهتتجربه دوره آموز: كلمات كليدي  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ي آموزش دستياري ي مؤثر آموزش ثبت خالصه پرونده در برنامهكنفرانس ترخيص: شيوه

 كواليي  رضا نوروزي، سمانه توسلي، مهدي حبيبينفيسه عبدالهي، تقي اميرياني، علي

 مقدمه

اي براي متخصصين  شود و اهميت ويژهترين مستندات در مراقبت پزشكي محسوب ميپرونده، يكي از اصليخالصه
توان جزء مهمي در پرونده را ميي صحيح ثبت خالصه  كنندگان به مراكز درماني دارد. نحوهباليني، بيماران و مراجعه

صــورت رســمي در پرونده بهوزش دوره پزشــكي عمومي و دســتياري برشــمرد. در ايران، آموزش ثبت خالصــهآم
شده    شكي گنجانده ن شكي        كوريكولوم آموزش پز شگاه علوم پز ساس، در گروه آموزش داخلي دان ست. بر همين ا ا

 .باشدحال اجرا مياي آموزشي تحت عنوان كنفرانس ترخيص تدوين شد و درگلستان، برنامه
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ــه پرونده منظور ارزيابي تأثير برنامهين مطالعه بها:  اهداف ــي كنفرانس ترخيص در ميزان كيفيت خالص ي  ي آموزش
  د.ها انجام شبودن و صحت آنثبت شده توسط دستياران از لحاظ كامل

سال تحصيلي   اين مطالعه از نوع نيمه: روش  ك روز در ماه و آغاز و ي 96-97تجربي بود. كنفرانس ترخيص، از نمي
ــد.       2به مدت  ــال دو داخلي ارائه ش ــتيار س ــط دس ــاتيد گروه و توس ــد. كنفرانس زير نظر اس ــاعت برگزار ش س
ــه كه         ها از بخش پرونده خالصـ هاي داخلي جنرال، ريه، غدد، روماتولوژي، هماتولوژي، نفرولوژي و گوارش بود 

ستياران داخلي در قبل و بعد از مداخله    سط د شي نو تو شده   ي آموز صه  277بودند. تعداد  شته  پرونده با روش  خال
ي آموزشي بودند. براي  نمونه بعد از مداخله 143نمونه قبل و  134اي انتخاب شدند كه  گيري تصادفي خوشه  نمونه

شد. براي تعيين ميزان كامل    ها از چكپروندهتعيين كيفيت خالصه  ستفاده  پرونده، هر  بودن خالصه ليست پايا و روا ا
ــي قرار          از آيتم يك  ــحت   ها از لحاظ ثبت كامل، ثبت ناقص و عدم ثبت مورد بررسـ گرفتند. براي تعيين ميزان صـ

ها  گرفتند. بررسي پرونده ها از لحاظ داراي صحت و عدم صحت مورد بررسي قرار   ها، هر يك از آيتمپروندهخالصه 
ش     از لحاظ كامل سالمت انجام  صحت توسط دو نفر از    بودن توسط يك متخصص مديريت اطالعات  د و از لحاظ 

ها از آمارهاي توصــيفي فراواني، درصــد فراواني،  متخصــصــان گروه داخلي انجام شــد. براي تجزيه و تحليل يافته
ها در گروه مداخله و كنترل از  پروندهبودن و صــحت خالصــه ميانگين و انحراف معيار، براي مقايســه ميزان كامل

ــاپيرودو و براي تآزمون آماري كاي ــتفاده شــد. از نرم-ســت نرمال بودن متغييرها از آزمون ش  افزار آماريويلك اس
SPSS  نظر گرفته شددر 0,05براي تجزيه و تحليل استفاده شد. سطح معناداري.   
ــي: نتايج  ــه كيفيت بررس ــان بودنكامل لحاظ از هاپروندهخالص  ترخيص كنفرانس اجراي كلي، حالت در كه دادنش

ند  يك  عنوانبه  ــي، فراي ناداري  تأثير  آموزشـ مل    ميزان در مع نده خالصـــه بودنكا نه  277از 92,1ها  پرو ي  نمو
 .استشدهانتخاب

P=0.018 شان شي در ثبت كامل آيتم داد كه اجراي اين مداخلهنتايج ن شخيص نهايي( ي آموز )،  P=0.0001هاي ت
شده(  P=0.0001هاي مهم گزارش اقدامات()، يافتهP=0.0001سير بيماري(  )  P=0.0001، ليست اقدامات انجام 

ستيار(    ضاي د ستورات داروئي P=0.0001هاي پيگيري و ارجاع()، برنامهP=0.015و مهر و ام   به P=0.0001، د
 در كه دادنشان دستياران توسط شده نوشته هايپروندهخالصه  صحت  ميزان بررسي . است  داشته  تأثير معناداري طور

ــي يبرنامه   اجراي كلي، حالت   ــحت  ميزان در معناداري  تأثير  ترخيص، كنفرانس آموزشـ ــه صـ   (ها پرونده خالصـ
شت  شان  نتايج). 2 جدول(دا صحت تمام آيتم   اين مداخله اجراي كه دادن شي در ميزان  )، بجز P<0.05ها (ي آموز

 مهر و امضاي دستيار و پزشك معالج، به طور معناداري تأثير داشته است.
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ستمرار آن گامي رو       تايج حاصل از  ن: بحث  ارزيابي فرايندآموزشي كنفرانس ترخيص، بيانگر اين موضوع است كه ا
ستاي آموزش باليني فراگيران دوره  باشد. اين فرايند   پرونده ميهاي دستياري در خصوص ثبت خالصه   به جلو در را

و صحت ارتقا دهد. بنابراين،    بودنهاي گروه داخلي را از لحاظ ميزان كاملپروندهتوانسته است كيفيت ثبت خالصه   
ياق و انگيزه   ــت ــي درون   گروه داخلي با اشـ ــتمر مورد نقد و بررسـ ند را بطور مسـ ــتري اين فراي گروهي و ي بيشـ

ي آموزشي،   شود اين برنامه ريزي بهتر ادامه خواهد داد. پيشنهاد مي گروهي قرار داده و برگزاري آن را با برنامهبيرون
ساير گروه  شي در  ستفاده قرار  هاي آموز شته   گرفته و بهنيز مورد ا صيه  اي برگزار گردد. همصورت چندر چنين، تو

  د.هاي دستياري بكار گرفته شوعنوان جزئي از كوريكولوم آموزشي برنامهشود بهمي
  كلمات كليدي  

  ي آموزشي، خالصه پرونده، كنفرانس ترخيص موزش دستياري، برنامهآ
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بر يادگيري درس ديابت در دانشجويان پرستاري (TBL)بر گروه ارزيابي تأثير اجراي روش يادگيري مبتني

 پرست، اسماعيل مقصودي  مينا هاشمي

  
 مقدمه

ــخنراني، رايج ــيوه با حجم زيادي از   ر گروهترين روش آموزش دهم اكنون سـ ــكي اســـت. ليك اين شـ هاي پزشـ
ها ازجمله نقش غيرفعال دانشـــجويان، كاهش جذب، ماندگاري و يادآوري مطالب و نيز توجه ضـــعيف  محدوديت

هاي درس سخنراني روبه روست؛ لذا اين محدوديت ها لزوم تغيير رويكردهاي آموزشي را از     دانشجويان در كالس 
هاي يادگيري فعال نمايد. امروزه در آموزش پرســتاري، تكنيكت يادگيري فعال ايجاب ميشــيوه ســنتي به ســم  

  يكي (TBL)آيند و در اين راستا اجراي يادگيري مبتني بر گروه  هاي سنتي به شمار مي  جايگزين مناسبي براي روش 
 هاي پيش رو است.از انتخاب

شجويان  دف از انجام اين مطالعه تعيين تأثير روش ه: اهداف يادگيري مبتني بر گروه بر يادگيري درس ديابت در دان
  ت.پرستاري اس

باشد. در اين   آزمون در دانشجويان سال دوم پرستاري مي   آزمون و پستجربي پيشطالعه حاضر از نوع نيمه م: روش 
ــيوه براي ارائه مباحث مرتبط با ديابت از يك طرح  هاي حي آزمونپس از طرا .اســتفاده گرديدتعديل شــده TBLش

شي، پس از پيش آزمون در يك كارگاه      شجويان طي اين دوره آموز ستاندارد، دان شركت نموده و     TBLا ساعته  پنج 
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نامه بررسي درك دانشجويان از شيوه آزمون به عمل آمد. يك پرسشمنظور بررسي بقاي مطالب بعد از سه ماه پسبه
TBL    ــتفاده از آزمون   هدرفت. دا گنيز در انتهاي دوره در اختيار آنان قرار ــتقل و كاي دو و با      ها با اسـ هاي تي مسـ
  .گرفتمورد تحليل قرار spss  20افزارنرم

بود كه اين   ± 62/2و  50/27�60/15آزمون دانشجويان به ترتيب يانگين و انحراف معيار پيش آزمون و پسم:  نتايج
نادار بود.    ماري مع مادگي گروهي        همچنين بين نمرات آزمون 57/3اختالف آ هد آ مادگي فردي و آزمون تع تعهد آ

اختالف نمرات دانشجويان   IRATدار آماري مشاهده گرديد. برحسب تفكيك جنسيت تنها در آزمون    اختالف معني
ضعيف به يك ميزان از     .)p<0.001معنادار بود( شجويان قوي و  سش  TBLهمچنين دان نامه  بهره برده بودند. در پر
  د.دانشجويان ديدگاه كامال مثبتي ارائه نمودننيز  TBLرضايت از 

تواند در آموزش پرســـتاري در بهبود عملكرد امتحاني و بقاء مطلب اين رويكرد مي TBLاســـاس توانايي بر: بحث 
ــيوه   به  جايگزين شـ يك رويكرد  ــنتي مورد توجه قرار   عنوان  قاء كيفيت آموزش        هاي سـ كه ارت هدف  با اين  گيرد 

  د.اند به بهبود كيفيت خدمات ارائه شده آنان در بالين بيانجامدانشجويان پرستاري بتو
  كلمات كليدي  

  ، يادگيري فعال، دانشجويان پرستاريTBLموزش مبتني بر گروه، آ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي عملي اصول و فنون دانشجويان   آموزش از طريق فيلم آموزشي و نمايش توسط مدرس بر ميزان يادگيري روش  مقايسه تأثير  

 پرستاري 

 فريده نيكنام، شهرام پيري، رباب محمديان، كوروش نريماني، مريم اسعدي  

  
 مقدمه

فا مي        يدي در افزايش كيفيت آموزش اي كاربرد تكنولوژي در آموزش، نقش كل كه  جا  يافتن روش  كازآن هاي   ند، بر 
عنوان يك روش يادگيري فراگير  هاي آموزشي بهشود. فيلمآموزشي برتر و بهبود تجهيزات و مواد آموزشي تاكيد مي

كنند و با ايجاد محيط مشــاركتي به يادگيرندگان و معلمان اجازه  محور، فرصــتي براي رشــد يادگيرندگان فراهم مي
 ع مسائل را بررسي كنند.دهند به جستجو پرداخته و انوامي

منظورارزيابي تأثير فيلم هاي آموزشي طراحي شده در زمينه اصول و فنون عملي پرستاري بر     اين مطالعه به: اهداف 
چنين با هدف مقايسه دو روش آموزشي نمايش توسط مدرس  هاي عملي دانشجويان پرستاري وهميادگيري مهارت
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ــط مدرس به ه     ــت بر ميزان يادگيري مهارت  مراه چك و نمايش فيلم و نمايش توسـ ــجويان   ليسـ هاي عملي دانشـ
 .استپرستاري انجام شده

نفر از دانشـــجويان ترم يك پرســـتاري ورودي  84تجربي اســـت كه بر روي اين پژوهش يك مطالعه نيمه:  روش
به روش   دانشـكده علوم پزشـكي دانشـگاه آزاد اسـالمي واحد مراغه انجام شـد كه      96-97و  95-96نيمسـال اول  

  سرشماري انتخاب شدند.
شجويان به  2  صادفي در گروه نمايش تحت نظر مدرس و چك   گروه از دان ست، و صورت غير ت گروه ديگر در  2لي

س گروه نمايش از طريق فيلم و نمايش تحت نظر مدرس و چك شدند  تلي شجويان ارزيابي    .قرار داده  يادگيري دان
ليســت پژوهشــگر ســاخته  نامه و چكاز طريق پرســش OSCEجهت مقايســه ميزان يادگيري در دو گروه از  .شــد

 .استفاده شد

ــده بر يادگيري مهارت رمن: نتايج ــي طراحي ش ــتاري مؤثر افزار آموزش ــجويان پرس طوري كه  بود. بههاي عملي دانش
شجويان در  اختالف معني شد   داري در ميانگين نمرات آزمون عملي دان ، در حالي  (0.05�P)گروه مداخله مشاهده 

  د.دار نبوكه اين اختالف در گروه كنترل معني
ــتفاده از نرم:  بحث ــتراتژي مؤثر آموزشــي ميافزارهاي آموزشــي بهاس هاي تواند باعث ارتقاء مهارتعنوان يك اس

ظر مدرس كمتر از نمايش  عملي دانشــجويان پرســتاري شــود. با توجه به اين كه يادگيري در روش نمايش تحت ن
فيلم و نمايش تحت نظر مدرس بود، لذا اين پژوهش نيز تأييدي بر اولويت اســتفاده همزمان ازفيلم و مدرس براي 

ــتآموزش مهارت ها، در مواردي كه امكان اجراي نمايش توســط مدرس به دليل كمبود البته براســاس يافته .ها اس
عنوان  عنوان روش جايگزين و همچنين بهتوان از روش نمايش فيلم بهميپذير نباشـــد، مدرس و يا تجهيزات امكان

 .ها به سطح تسلط استفاده كردروش تكميلي براي ارتقاي يادگيري دانشجويان و رسيدن آن

  نمايش فيلم،هاي عملي، آموزش هارتم: كلمات كليدي 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هاي ارتباطي به دانشجويان پرستاري تبيين ديدگاه اعضاء هيأت علمي در ارتباط با وضعيت آموزش مهارت

 زاده  فرمانبر، طوبي حسين ...علي حسيني، ربيع امحمد

 مقدمه

ــتاران و بيمار مي    مهارت ترين عوامل مربوط به كيفيت مراقبت بيمار،      يكي از مهم ــد كه    هاي ارتباطي بين پرسـ باشـ
ها  از مهمترين روش است. يكيگرفتههاي پرستاري، بارها مورد تأكيد قرارعنوان عنصري اصلي براي انجام مراقبتبه

ــتي و درماني، آموزش مهارت    ــت كه در  براي افزايش كيفيت خدمات بهداشـ ــت اين درحالي اسـ هاي ارتباطي اسـ
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شورمان،   شده اي درصورت واحد جداگانه هاي ارتباطي بهآموزش مهارتك شجويان    نظر گرفته ن ست ويادگيري دان ا
گيرد و آن هاي ارتباطي با الگوبرداري غيرمستقيم و تجربي از اساتيد و پرسنل باليني صورت مي    پرستاري از مهارت 

ــند.  ماران خود نمي گونه كه از آنان انتظار مي رود قادر به برقراري ارتباط مؤثر با بي          و ريزيبرنامه   منظوربه  لذا   باشـ
سي  تدوين شجويان  آن در كه درو ستاري  دان ضاي  ديدگاه تبيين نمايند، برقرار بيمار با صحيح  ارتباط بتوانند پر   اع
شجويان  به ارتباطي هايمهارت آموزش درمورد علمي هيأت ستاري  دان  هاي مداخله طراحي براي مبنائي عنوانبه پر

هاي درگير  عنوان يكي از معتبرترين گروهرسد. زيرا ديدگاه اعضا هيأت علمي، به  مي نظربه ضروري  بعدي، آموزشي 
 در آموزش پرستاري، از اهميت بااليي برخوردار است.

هاي ارتباطي به دانشــجويان اين مطالعه با هدف تبيين ديدگاه اعضــاي هيأت علمي درمورد آموزش مهارت: اهداف 
 گرفته است.ي انجامپرستار

صيفي : روش ضاء هيأت علمي   -اين مطالعه تو شگاه   مقطعي بر روي جامعه پژوهش اع ستاري دان شكي  علوم پر   پز
شامل  سه  بر مشتمل  اينامهپرسش  ارزيابي براي. است شده  انجام سرشماري   روش به 1395 سال  در گيالن  بخش 

شخصه   ضاء  ديدگاه نامهپرسش  اجتماعي، -فردي هايم  باز سؤال  4هاي ارتباطي و ر مورد مهارتد علمي هيأت اع
هارت  موردآموزش در باطي  هاي م ــيوه، زمان، (ارت هايت   در و دوره طول شـ )  عملي و تئوري هاي روش همزماني  ن

ــتفاده ــد اس  آزمون معيارو انحراف ميانگين، نظير توصــيفي آماري هايشــاخص از آماري تحليل و تجزيه جهت. ش
ستنباطي  سه ميانگين نمره ديدگاه گروه  t‐test ا سو آنوا يكطرفه براي    ها و از آزمونجهت مقاي سكال والي هاي كرو

سه بين گروه  سش        مقاي سوم پر سؤاالت باز در بخش  ستفاده گرديد.  ستاري ا ستفاده از آمار  هاي آموزش پر نامه، با ا
     گرفت.توصيفي مورد تجزيه وتحليل قرار

ــان: نتايج  ــبت به آموزش مهارت  56/7ه داد كنتايج پژوهش نش ــاء هيأت علمي ديدگاه عالي نس ــد اعض هاي درص
شتند.     ستفاده  باارتباطي به دانشجويان پرستاري دا   تدريس سابقه  بين معنادار آماري رابطه طرفهيك آنواي آزمون از ا

شاهده  ارتباطي هايمهارت آموزش درباره افراد ديدگاه با ك طرفه تفاوت ) همچنين آزمون آنواي ي P>0/05(شد  م
شان      ضا هيأت علمي ن سن و ديدگاه اع سخ  p<0/01داد(معناداري بين  ضا       )در تحليل پا سط اع شده تو هاي ارائه 

ــؤاالت باز،   ــا هيأت علمي بهترين زمان آموزش مهارت   55,75هيأت علمي به سـ ــد از اعضـ هاي ارتباطي به  درصـ
ستاري رابه   شجويان پر ستاران به كارآموزي محيط باليني اظهار نمودند. در  صورت واحد جداگانه قبل از ورود پر دان

شيوه  صد معتقد بودند اين مهارت  60هاي ارتباطي هاي تدريس آموزش مهارتمورد  صورت عملي بر  ها بايد بهدر
هارت     ــود. پيرامون طول دوره آموزش م مار آموزش داده شـ باطي ،  بالين بي ــد77,37هاي ارت ئه  به   درصـ   درس ارا
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هاي تئوري وعملي  واحد اختصاصي اشاره نمودند و در ارتباط با همزماني روش    يك صورت به ارتباطي هايمهارت
 درصد بر همزماني روشهاي تئوري و عملي تأكيد نمودند.60هاي ارتباطي، درآموزش مهارت

ضاي هيأت علمي پيرامون آموزش مهارت ب: بحث شجويان  ا توجه به ديدگاه مثبت اع ستاري،  هاي ارتباطي به دان پر
ــي بهايجاد زمينه الزم جهت بازنگري برنامه ــجويان، مفيد بهمنظور ارتقاي مهارتهاي آموزش نظر  هاي ارتباطي دانش

شنهاد مي   مي سد. لذا پي ستاران روش و ارتقا مهارت منظور آموزش مؤثرشود به ر شي نوين   هاي ارتباط پر هاي آموز
شود و لز  هاي ارتباطي قبل از ورود به كارآموزي و وم ارائه برنامه آموزش مهارتبراي ارائه اين مفهوم به كار گرفته 

ــورت عملي بر بالين بيمار مورد تأكيد قرار    ها به  اجراي اين مهارت  هاي گيرد. با مد نظر قرار دادن اهميت مهارت    صـ
سي به         سا ضروري است اين مفهوم ا ستاران  درسي جداگانه   عنوان واحد ارتباطي در ارائه خدمات مراقبتي توسط پر

ــود و به نوعي آموزش جداگانه واحد         ــجويان تدريس شـ ــي دانشـ هاي تئوري و عملي اين   در كوريكولوم آموزشـ
توجه واقع گردد.همچنين نتايج اين پژوهش پيشنهاد  هاي پرستاري مورد ها در محتواي برنامه درسي دانشكده  مهارت

ــتاري همزمان با آموزش رو       مي ــا هيأت علمي پرسـ ــحيح و علمي مهارت  شكند تا اعضـ هاي ارتباطي به     هاي صـ
  د.هاي ارتباطي بر بالين بيمار تأكيد نمايندانشجويان بر اجراي مهارت

  student ،Nursing ،communication ،Viewpoint ،Faculty ،Nursing: كلمات كليدي 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شكي تهران از موانع،      شگاه علوم پز شجويان دان سهيل  درك دان شي: يك   كنندهت ها وپيامدهاي ارتقاي خالقيت در برنامه آموز

 مطالعه كيفي

 مريم مدرس  

 

 مقدمه

شكي چالش در  شود.     بايد بود كه براي بقا وادامه،هايي خواهدآينده براي آموزش پز ستفاده  از خالقيت و نوآوري ا
شكي،     شجويان پز سعه خالقيت دردان شگاه   و براي تو سوي دان سوم بايد توجه نمود كه كنترل   حركت به  سل  هاي ن

سبب كاهش خالقيت وكار آفريني، برعكس رفت تحكم رفتار زياد و ارحمايتي، ايجادفضاي باز واعتماد، خالقيت   آميز 
هاي نوين مراقبتي در علوم پزشكي   تواند منجربه بهترين روشدهد. دستيابي به خالقيت مي نوآوري را افزايش مي و

ارتقاي دانشگاه براي رسيدن به موقعيت دانشگاه نسل   و دستيابي به سطح مطلوب خدمات مراقبتي درسطح جامعه و
 ژوهش ضرورت دارد.سوم شود، اين پ
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 دانشـــجويان موجود آموزشـــي برنامه در خالقيت ارتقاي و پيامدهاي هاكنندهتســـهيل موانع، تعيين هدف: اهداف 
   زشكي تهران اين پژوهش كيفيپ علوم دانشگاه استعداد درخشان دانشجويان هايديدگاه محتواي تحليل براساس
ي مدل مرحله 6پيامدهاي ارتقاي خالقيت در برنامه آموزشـــي از  ها وكنندهتســـهيل براي پيدا كردن موانع،: روش 

س       2010( سنجي عمومي وتعيين م صورت كه براي مرحله اول نياز ستفاده كرديم به اين  صورت گرفت.   أ)كرن ا له 
مصاحبه با دانشجويان استعداد درخشان دانشگاه علوم   كه با سؤاالت اساسي و   بود اختصاصي   نيازسنجي  دوم مرحله

ــكي ــد. رويكرد مطالعه،    تهران، جمع پزشـ گيري  كيفي و از نوع جهت داربود. روش نمونه   آوري اطالعات انجام شـ
 .براساس تمايل براي مشاركت انتخاب شد كه در ادامه كار روش گلوله برفي نيز اضافه گرديد هدفمند و

 تهران پزشكي  علوم دانشگاه  )مراد( دانشجويي  هايو پژوهش درخشان  استعدادهاي  مركز دانشجويان  مرحله دراين
  و هوش تحصيلي  استعداد  باالي حد از همگي بودكه دانشجوياني  به دسترسي   گروه اين انتخاب علت گروه عنوانبه

ــابقه   مركز پژوهش در فعاليت ازطريق نيز خالقيت زمينه و در بوده برخوردار و انگيزه ــجويي اين مركز س هاي دانش
شند. روش     شته با صاحبه نيمه جمعخالقيت دا شد.   آوري اطالعات نيزم صاحبه    ساختارمند انتخاب  قبل از انجام م

 محرمانه وحفظ رازداري به دادن اطمينان ،مراد، شــرايط مصــاحبه راهنماي مصــاحبه، اجازه انجام مصــاحبه از مركز
 شد.نامه اخالقي پژوهش تعيينيتاطالعات، رضا بودن

سوم اهداف پژوهشي ودر مرحله   در ستراتژي  مرحله  شامل     چهارم ا شد. مرحله پنجم  هاي مناسب هر هدف تعيين 
صه بود كه در اين مرحله در مدت   شگاه كه تمايل       17ماه تعداد  6اجراي كاردر عر ستعداد درخشان دان شجوي ا دان

ــتند به ــات  صــورت حضــوري و پس ازهماهنگيبه همكاري در طرح داش هاي تلفني در محل مركز مراد طي جلس
بندي  گذاري، طبقهكد كليه اطالعات ضبط شده، استخراج، گفتگو مشاركت كردند و عميق فردي در بحث ومصاحبه 

شرايط          ششم براي ارزشيابي و بازخورد، طي مراحلي براي حفظ  شد. مرحله  و مطابق مدل خالقيت تورنس فشرده 
توافق گروهي اعضـــاي تيم  نهايتا  ارزشـــيابي طبيعت گرايانه تكرار و برگشـــت معاني درگروه صـــورت گرفت و

 آوري شده، حاصل شد.معاني درك شده از نتايج جمع مضامين و درك مشترك از ومشاركت كنندگان بر

ستعدادهاي درخشان و      17از :نتايج  ضو مركز ا شجوي ع شجويي در اين پژوهش اكثريت( پژوهش دان   نفر)9هاي دان
 بهداشت بودند  آموزش پزشكي و  تغذيه، اتاق عمل، ،هاي پرستاري ،مامايي دانشجوي ديگرازرشته   8رشته پزشكي و  

شاركت نمودند.(    شجوياني كه م سر بودند.    5نفر) دختر و12اكثريت دان شجو پ شجويان از     دان سني اين دان   18دامنه 
كنندگان به موضوع خالقيت عالقمند  سال بود. اكثريت مشاركت 24,5كنندگانميانگين سني مشاركت سال بود و34تا
ــتند.      2 نفر خيلي عالقمند و  3و نفر)12( ــان محتوا تحليل  نتايج  نفر نيز تا حدودي به خالقيت عالقه داشـ   دادكه نشـ

سهيل  شگاه،  بافتار عامل سه  خالقيت ارتقاي هايكنندهت شجو و  منش دان ستگي    دان ستاد  شاي ستند  ا ه  ديدگا از. ه



 

٢٨٨ 
 

شتن مهارت          شجو بودن، دا شوق دان شجو، م سؤوليت دادن به دان شجويان، م بازخورد دادن، معرفي منابع  تعامل ودان
صت  سه و متنوع، متنوع كردن فر صي و      ها، مقاي ص ضات و مهارت تخ صاديق     مطرح كردن تناق ستاد از م معلمي ا

خودجوش بودن، داشتن حس رضايت، راحتي     و شايستگي اساتيد محسوب شدند. نتايج، منش دانشجويي، تالشگر       
شتن حس نياز  و شجو را براي ايجاد خالقيت و انگيزه محوربو و آرامش، دا ضروري     نوآوري در دن دان شجويان  دان

شان دانست. هم  سايي و    چنين نتايج ن شنا شگاه نيز با  ساتيد مدل، ايجاد      داد كه دان شجويان خالق، جذب ا شويق دان ت
رل زياد تواند ايجاد كند. از موانع خالقيت كنتامكانات آموزشي مناسب رشد ارتقاي خالقيت را مي شرايط محيطي و

ساتيد، انعطاف ناپذيري، پيش ورفتارتحكم سله مراتب      آميز ا سل ستايي و فرآيندهاي طوالني مرتبط با  بيني پذيري، اي
 در دانشگاه از موانع خالقيت هستند.

ــاس تحليل محتواي جهت   :بحث    نوآوري، مدل همكاري و   بر مدل تورنس براي ايجاد خالقيت و   دار مبتنيبراسـ
 و اميدبخش آورنشاط  فضايي  ايجاد امكانبر مضامين حاصل،   دانشگاه مبتني  ساتيد، دانشجويان و  جانبه امشاركت سه  

 .نمودخواهد ترسيم شوند رامي و بارور رشد هاخالقيت آن در كه
  القيت، نوآوري، تفكر خالق، آموزش پزشكيخ:كلمات كليدي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان پرستاري) پازل(تأثير آموزش روش جيگسا  

 نويسندگان: علي دشتگرد، زهره برزگري، مريم احمدي  

  مقدمه
ــوع روشا پيدا    تربيتي مباحث   در ايويژه جايگاه   فعال  يادگيرنده   و فعال  يادگيري  فعال، هاي آموزش  مروزه موضـ

هاي سنتي تدريس و يادگيري در محيط  ي روشاست. ديگر دسترسي صرف به اطالعات و ارتباطات به وسيله     كرده
شي و تكيه بر حفظ كردن محض اطالعات جوابگوي نياز  ست.     آموز ضر و آينده ني سل حا امروزه يكي  هاي تربيتي ن

شد. با توجه به اهميت م هاي آموزش فعال روش جيگسا مي از روش ستاري اين مطالعه    أبا صلي آموزش پر موريت ا
  .گرديدبا هدف بررسي تأثير تكنيك آموزشي جيگساو(پازل) بر ميزان يادگيري درس پرستاري كودك سالم انجام

 اهداف  

 وش آموزشي جيگساو و سنتي قبل از مداخلهمقايسه نمره يادگيري دانشجويان در دو ر تعيين و 

 مقايسه نمره يادگيري دانشجويان در دو روش آموزشي جيگساو و سنتي بعد از مداخله تعيين و 

 مقايسه ميانگين نمره يادگيري در دو روش آموزشي جيگساو و سنتي قبل و بعد مداخله 

 مداخله بعد و قبل سنتي و جيگساو آموزشي روش دو در يادگيري نمره تغييرات ميانگين مقايسه  
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  يدانشكده پرستاري 4نفر دانشجوي ترم  39آزمون، بر روي پس-آزمونين مطالعه شبه تجربي با طرح پيشا: روش 
ستاري  صادفي،  صورت به. شد  انجام قاين مامايي پر شجويان  ت   ابتدا در گرفتند،قرار شاهد  و آزمون گروه دو در دان

دقيقه اي در قالب قســمتي از درس  90ه جلســ دو طي در آزمون گروه ســپس و انجام گروه دو هر در آزمونپيش
سا قرار     سالم، تحت آموزش به روش جيگ ستاري كودك  سپس پس پر  هاداده وآزمون در هر دو گروه انجام گرفتند. 

  گرفت.قرار تحليل و تجزيه مورد ويتني-من و ويلكاكسون هايو آزمون SPSS آماري افزارنرم از استفاده با
شان :   نتايج شاهد     آزمون تفاوت معنيداد كه ميانگين نمرات در هر دو گروه در پيشنتايج ن شت. در گروه  داري ندا

شت  بين ميانگين نمرات قبل و بعد تفاوت معني   تدريس از قبل نمرات ميانگين 46/1 . (p=0/061)داري وجود ندا
 ).0/01=�6/6دهد(داري را نشان ميبود. كه تفاوت معني) ±9/5) و بعد از آزمون (46/1±( آزمون گروه در

 جدول مقايسه ميانگين وانحراف معيار نمرات در دو گروه آزمون وشاهد

  

 گروه
 نمره گروه شاهد

  ميانگين و انحراف معيار
 نمره گروه آزمون

  ميانگين و انحراف معيار
  15/5±46/1  52/4±92/1 آزمونپيش
  6/6±45/1  1/5±68/1 آزمونپس

 نتيجه آزمون

 P=0/061 P=0/01  (ويلكاسكون)

  

شود كه اساتيد علوم پزشكي از اين روش بيشتر توجه به تأثير مناسب روش آموزشي فعال پازل، توصيه مي با: بحث
ش  شجويان به مطالب درسي و محيط    جدر آموزش نظري دان ستفاده نمايند تا عالقه دان   ارتقا آموزشي  هايويان خود ا

  يابد.
  روش تدريس، سخنراني، جيگسا(پازل)، يادگيري، پرستاري: كلمات كليدي 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 

 

 

 



 

٢٩٠ 
 

شيوه يادگيري تركيبي    سي تأثير تدريس به  ضوري (برر سته اتاق عمل     بر ميزان يادگيري و) آنالين–ح شجويان ناپيو تعامل دان
 دانشگاه علوم پزشكي البرز 

 اصل، سحر كرمي خانقاه، ليال ساداتي، محمد فريابزهرا نوري
  

 مقدمه

ــاالن به ــاخهآموزش بزرگس ــمار مي  عنوان يكي از ش ــوري به ش ــتي با ارزش براي هر كش   .آيدهاي آموزش، فرص
ساالن داراي محدوديت  سؤ بزرگ شغلي و خانواده، تمايل جهت   هاي زندگي هموليتهايي از جمله م چون تعهدات 

  صورت به آموزشي  هايدوره ارائه و باشد مي مستقل بودن، كمبود وقت و نارضايتي از رفت و آمد مكرر به دانشگاه   
جازي  ند موانع مي اين رفع جهت  م نده  كمك  توا ــد،   كن جازي  آموزشحال،   اين با  باشـ   جايگزين  تواننمي را م
ستقيم  ارتباط عدم موجب تنهاييبه روش اين گيريكه بكار چرا كرد، چهره به چهره هايآموزش   فراگير با مدرس م

سب  تعامل عدم و ساني  منا شجويان  آموزش كه آنجايي از بنابراين شود، مي ان سته  دان   آموزش جز عمل اتاق يناپيو
 ميزان بر تركيبي يادگيري شـــيوه به تدريس تأثير تعيينهدف  با مطالعه اين لذا شـــودگرفته مي نظردر بزرگســـاالن

 .گرفتانجام البرز پزشكي علوم دانشگاه عمل اتاق ناپيوسته دانشجويان تعامل و يادگيري
 اهداف  

  ري تركيبييادگي شيوهتعيين ميزان يادگيري دانشجويان ناپيوسته اتاق عمل از تدريس به 

   تعيين مدت زمان تعامل فردي و جمعي دانشجويان ناپيوسته اتاق عمل در تدريس به شيوه يادگيري تركيبي
 در فضاي مجازي 

   ــازي مطالب با متغيير معدل، نمره درس و ــده براي آماده س تعيين رابطه بين ميزان زمان اختصــاص داده ش
 ساعت حضور مجازي

نفر)  20بوده است، كه دو گروه از دانشجويان ناپيوسته ترم يك( تحليلي-پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي: روش 
سه(  شيوه در دسترس در    نفر) 15و  شتند،   آاتاق عمل به  شركت دا  تركيبي، تدريس شكل  به درس طراحي از بعدن 

  از يكي در تعامل برمبتني و غيرحضـــوري تعدادي و حضـــوري شـــكل به جلســـات از تعدادي اجرايي درمرحله
ــبكه  يام  هاي  شـ ــان برگزاراجتماعي پ يانگين نمرات        رسـ ــه م ــجويان از طريق مقايسـ ــد، ميزان يادگيري دانشـ شـ

آزمون(پايان ترم) و زمان برقراي تعامالت بين دانشـــجويان و مدرس در كالس  آزمون(شـــروع تدريس) و پسپيش
  كســب منظورهب. شــدرزيابي ليســت اچك در ثبت طريق ازاي نمره4درس و فضــاي مجازي در قالب يك ليكرت 

و   شداستفاده محتوايي اعتبار روش و زمينه اين در اساتيد متخصص نظرات از استفاده مورد ليستچك علمي روايي
يايي   جهت  ته  بهره ارزياب  دو همزمان  ارزيابي  روش از ابزار پا ــدگرف ــت   اطالعات  . شـ مده  بدسـ مه   وارد آ  برنا
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سخه   spssافزارينرم ستفاده  با شده و نتايج  19ن صيفي  آزمون از ا ( هاي آماريآزمون و) معيار انحراف ميانگين،(تو
 .قرارگرفت تحليل و تجزيه مورد) كندال همبستگي ضريب و زوج تي

 ): اطالعات دموگرافيك1جدول(: نتايج 

ــاس جدول ( ــت    2براس ــته اس ــجويان تأثير مثبتي داش ــيوه يادگيري تركيبي در ميزان يادگيري دانش ): تدريس به ش
كه بين   باط معني        نمرات پيشبطوري ماري ارت حاظ آ هايي از ل با نمرات ن به دســــت  آزمون در هردو ترم  داري 

 ).p>0,001آمد.(

ساس جدول(  شجويان در حدود  3برا شاركت در       9): دان ضاي مجازي كالس جهت ارائه تكاليف و م ساعت در ف
 بحث گروهي بايكديگر تعامل داشتند.

ساس جدول(  شجويان هر چه زمان بي 4برا صاص دادند، ميانگين معدل و    شتري جهت آماده ) دان سازي مطالب اخت
شتري را جهت    داري كسب كردند و به نمره درس باالتري را بطور معني ساعات بي   بحث و تعامل صورت معناداري 

 .داشتند حضور مجازي فضاي در گروهي
ــته   : بحث  ــجويان تأثير مثبتي داشـ ــيوه يادگيري تركيبي در ميزان يادگيري دانشـ ــر، تدريس به شـ در مطالعه حاضـ

 شناسي   زيست  قبولي دانشجويان  نمرات كه دريافتند ايمطالعه در، 2007)، پريرا و همكاران در سال  2است(جدول 
  نتايج به توجه  با و بود ســنتي وزشآم شــيوه به تدريس گروه از بيشــتر تركيبي يادگيري شــيوه به تدريس گروه در
 عنوان فرصــتي مناســب جهت مقابله با توان گفت كه دانشــجويان ناپيوســته آموزش تركيبي را به) مي4و 3اول (جد

هاي مجازي با و گريسون اظهار داشتند كه تلفيق روش   واگان راستا  اين در كه برشمردند  آموزش در خود مشكالت 
يابد. شود، بلكه تعامل آنان نيز در اين روش افزايش مي روش حضوري نه تنها موجب افزايش يادگيري فراگيران مي 

اياي گيري از مزپذيري در يادگيري و با قابليت بهرهبنابراين با توجه به اينكه سيستم آموزش تركيبي با امكان انعطاف
ــجويان         ــطح يادگيري در بين دانشـ ــوري و مجازي، موجب افزايش تعامل، انگيزه و سـ هر دو روش آموزش حضـ

عنوان يك روش ارائه آموزش مؤثر در گردد كه روش يادگيري تركيبي بهشــود، پيشــنهاد ميناپيوســته اتاق عمل مي
 گيرد.ه قرارهاي علوم پزشكي كشور مورد توجيادگيري دانشجويان ناپيوسته دانشگاه

 كلمات كليدي  

 دانشجويان ناپيوسته -يادگيري بزرگساالن -آموزش تركيبي

 

 

  
 



 

٢٩٢ 
 

پزشكي مقطع علوم پايه در دانشگاه   هاي تحصيلي در دانشجويان رشته پزشكي و دندان    ناي بين هوش هيجاني و هيجتعيين رابطه
 1396علوم پزشكي اصفهان سال 

 اطهر اميد، زهرا ابوئي، سارا هاشمي، مهران حدادي، كيومرث توكلي، دانش حيدري  

 مقدمه

ــت، با توجه به اهميتي كه كنترل        ناهوش هيجاني به معناي توانايي مديريت هيج        هاي خود و ارتباط با ديگران اسـ
شته       صيلي، بخصوص براي ر شرفت تح شكي و دندان   هيجانات در پي شوار پز شكي دارد هاي د و اينكه علي رغم   پز

ي مشابهي در مورد هيجان تحصيلي بخصوص  تعدد مقاالت با نتايج چالش برانگيز در حيطه پيشرفت تحصيلي،مقاله
سي ارتباط بين هوش هيجاني و هيجانات مثبت و منفي            شد تا با برر صميم بر اين  ست. ت شته ا در ايران وجود ندا

 آن پيشرفت تحصيلي كمك كنيم.تحصيلي، به آموزش كنترل اين احساسات و در پي 

صيلي هاي ناعيين رابطه بين هوش هيجاني و هيجت: اهداف  شجويان  در تح شته  دان شكي  ر شكي  و پز   مقطع دندانپز
  اصفهان پزشكي علوم دانشگاه در پايه علوم

صيفي : روش  ستفاده كرديم كه با نمونه    -در اين مطالعه ما از روش تو ستگي ا شه   همب صادفي خو اي (به جز  گيري ت
شدند)    يك گروه كه طي نمونه پزشكي   دندان  و پزشكي  دانشجويان  از نفر 320بين درگيري تصادفي آسان انتخاب 

ــش ــتاندارد   هاي نامه  پرسـ ــيلي هيجانات   و بردبري هيجاني  هوش اسـ ــد، پخش تحصـ نفر  228 ميان  اين از كه  شـ
 محاسبه كرديم. ها راها را تكميل كردند. سپس ضريب همبستگي بين آننامهپرسش

ست طبق نتايج به: نتايج  صيلي منفي و      د شكي هوش هيجاني باعث كنترل بهتر هيجانات تح شجويان پز آمده در دان
 ).(P‐value <0.05شودمثبت مي

پزشــكي نتايج متفاوت بود؛ هوش هيجاني در اين دانشــجويان تنها باعث بهبود عملكرد در اما در دانشــجويان دندان
ــيلي مثبت ميكنترل هيجانات  ــودتحص ــيلي منفي با اين كه با  (P‐value <0.05)ش ولي در زمينه هيجانات تحص

 =P‐value)باشد اما اين رابطه، رابطه علت معلولي نمي (P‐value <0.05) هوش هيجاني داراي همبستگي است  

0.29). 

ــتبا توجه به نتايج به: بحث  ــيدس ــايد بتوان با آموزش و آمده از ارتباط بين هوش هيجاني و هيجانات تحص لي ش
شكي و دندان    شجويان پز سهم بزرگي را در موفقيت   تقويت هوش هيجاني در بين دان شكي  صيلي پز  آنان هاي تح

 .داشت
شكي، عملكرد،           : كلمات كليدي  شجوي دندانپز شكي، دان شجوي پز صيلي، هيجان، دان شرفت تح هوش هيجاني، پي

 تحصيلي
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 بهبود تفكر انتقادي دانشجويان پرستاري با يك روش فعال آموزشي

 دوليسگان، بهمن حسنوند  كبري كرمي

  
 :  مقدمه

ــازد با مشــكالت ميتفكر انتقادي هدف عمده تحصــيالت و تجارب دانشــگاهي اســت كه دانشــجويان را قادر   س
ــالحيت و ماهرانه آنان در جهت   اجتماعي، علمي و عملي برخورد ــتاران براي عملكرد مطمئن، با ص كنند و در پرس

ــتقالل حرفه ــي بر ميزان تفكر انتقادي    اس ــي يك روش فعال آموزش ــر با هدف بررس ــت. مطالعه حاض اي الزم اس
 است.دانشجويان پرستاري انجام شده

ضر  مطالعه: اهداف  شجويان  انتقادي تفكر ميزان بر آموزشي  فعال روش يك بررسي  هدف با حا ستاري  دان  انجام پر
 .استشده

 لرستان  پزشكي  علوم دانشگاه  در 95 سال  در كه. است  تجربينيمه نوع از ايمداخله مطالعه حاضر پژوهشي  : روش 
نامه پرسش  مطالعه ابزار. بودند) نفر 30 گروه هر(پرستاري  كارورز دانشجوي  نفر 60 پژوهش هاي نمونه. شد  انجام
ــش مودنيآز در مداخله از بعد و قبل كه بود كاليفرنيا انتقادي تفكر ــد. اين پرس نامه در ايران هنجاريابي ها تكميل ش

شيوه    0,89شده و پايايي آن در مطالعه اخير با آلفاي كرونباخ   شد. گروه مداخله تحت آموزش با  اي فعال بر تأييد 
ــپايه ط   ــه در بالين قرار  9االت تفكر انتقادي به مدت    ؤرح سـ ها تحليل با    گرفت. با توجه به نرمال بودن داده     جلسـ

 استفاده از آمار توصيفي و آزمون تي مستقل و تي زوجي انجام شد.

تايج   نه          : ن هاي زمي ناداري در متغيير فاوت مع عه ت طال بل از م يده نشـــد     ق قادي در دو گروه د اي و نمره تفكر انت
(P>0/05). ــاهد نبود و در گروه مداخله تفاوت بعد از مطالعه تفاوت معني داري در نمره تفكر انتقادي در گروه ش

ــدداري ديدهمعني ــده و برنامه   . ( P<0.001)ش روش فعال آموزشــي موجب تقويت تفكر انتقادي دانشــجويان ش
  د.ي را بهبود بخشهاي تفكر انتقادمعمول آموزش باليني در گروه شاهد نتوانست مهارت

هاي تجزيه و تحليل و اســتدالل  هاي تفكر انتقادي، مهارتافزايش نمرات دانشــجويان در نمره كل مهارت:  بحث
  د.استقرايي بازتاب ارزشمندي از تأثير روش فعال آموزشي بر دانشجويان دار

  استدالل استقراييآموزش، پرستاري، تفكر انتقادي، مهارت تجزيه و تحليل، مهارت :كلمات كليدي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



 

٢٩٤ 
 

 مقايسه تأثير روشهاي نوين آموزشي بر يادگيري مهارت باليني ساكشن در دانشجويان پرستاري 

 ميانه، مريم مافي زاده، زهرا طيبيرينا قليفالح، ليال دهقانكار، محيا شفائي، آليلي يكه

  
 :مقدمه

ــت و ايجاد يك محيط يادگيري مؤثر از مهم          ترين وظايف   يادگيري فرايند ايجاد تغيير در رفتار از طريق تجربه اسـ
هاي علوم پزشكي به دليل تغييرات مداوم و روز افزون در  مدرسان و مربيان است. اين امر به ويژه در آموزش رشته   

اي  رود بتوانند مشكالت غيرمترقبهاست زيرا از دانشجويان انتظار ميهاي مراقبت از اهميت مضاعف برخورداررصهع
شــود بررســي و با اتخاذ تصــميمات به موقع با كمك ســاير اعضــاي تيم درمان  را كه در محيط مراقبت حادث مي

ــجويان خود را           بايد دانشـ ــان  مدرسـ نابراين  ــدد رفع آن برآيند. ب كه داراي كفايت        گونه به درصـ اي تربيت كنند 
صول كالسيك مانند مددجو محوري و كل     مشكل  ضمن رعايت ا نگر مشكالت عرصه درمان   گشايي بوده و بتوانند 

را مديريت و حل نمايند و از طرفي، امروزه در تعيين اهداف، انتخاب و ســازماندهي محتواي درســي ســعي بر اين  
ست كه فراگير خود بر كل مفاه  شد و از طرفي به فعاليت   ا سهيم با هاي علمي، فردي و گروهي براي تحقق اين  يم 

هاي  هدف اقدام نمايد. انتخاب يك روش مناسـب آموزشـي براي يادگيري بسـيار حايز اهميت اسـت و يكي از راه    
يني مفيد براي رســيدن به اهداف آموزشــي و درســي، فرايند تدريس اســت،از ســوي ديگر ارتقاء كيفيت آموزش بال

ستفاده از روش    ستلزم ا ست. امروزه آموزش مهارت م شكي جايگاه    هاي كارآمد ا شجويان گروه پز هاي باليني به دان
باليني پيوندي بين مطالب تئوري و مهارت       مهمي دارد. مركز مهارت  با      هاي عملي ايجاد مي  هاي  عه  كند. اين مطال

 دانشــجويان پرســتاري در ســاكشــن باليني مهارت يادگيري بر آموزشــي نوين هايروش يمقايســه هدف مقايســه
 .گرفتانجام

ستفاده از روش  ا: اهداف   با گروه كوچك و آموزش الكترونيك آموزشي  نوين هايين مطالعه با هدف مقايسه تأثير ا
  گرفت.انجام دانشجويان پرستاري در ساكشن باليني مهارت يادگيريبر ميزان  سنتي، روش

نفر از دانشجويان پرستاري ترم يك دانشگاه علوم پزشكي       53تجربي سه گروهه بر روي  ي نيمهاين مطالعه: روش .
ساكشن      شد. مهارت انجام  ستفا  با و تئوري درس قالب در اول مرحله درقزوين انجام  ده از پاورپوينت و به روش  ا

صــورت عملي و در مركز ســخنراني در كالس درس به دانشــجويان ارائه و پس از ارزيابي، عيناً همين مهارت به 
هاي باليني به دانشجويان آموزش داده شد. براي آموزش مهارت عملي دانشجويان بطور تصادفي به سه گروه  مهارت

له (گروه كوچك و آموزش الكترونيك) تقســيم شــدند. در گروه كنترل، كنترل (آموزشــي ســنتي)، و دو گروه مداخ
سنتي در مركز مهارت    شجويان از طريق روش  شن را          هاي باليني بهدان ساك سط مربي مهارت  سخنراني تو صورت 
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آموزش ديدند. در گروه مداخله، دانشجويان به دو گروه بطور تصادفي تقسيم شدند و براي يك گروه فيلم آموزشي    
بط با نحوه انجام ساكشن يك هفته قبل از مداخله در سامانه مجازي دانشگاه بارگذاري گرديد و دانشجويان فيلم  مرت

ــدند و در گروه  ــاهده نمودند. گروه ديگر به دو گروه كوچك تقســيم ش هاي كوچك آموزش  هاي آموزشــي را مش
بود كه يك هفته بعد از انجام مداخله   نســاكشــ مهارت انجام اســتاندارد ليســتچك هاداده آوريديدند. ابزار جمع

تهيه گرديد و اعتبار آن توسط   2016ليست براساس كتاب مرجع اصول فنون پرستاري تايلور     گرديد، اين چكتكميل
ستاري     ضاي هيأت علمي گروه پر ست چك. شد،  تأييداع   عدم اي،گزينه سه  ليكرت صورت به سؤال  20 شامل  لي

بود. بعد از   40حيح(نمره يك)، انجام صحيح(نمره دو) بود نمره كل ابزار بين صفر تا   ناص  انجام ،)صفر  نمره(  انجام
 با روش آماري آنوا، تي مستقل آناليز گرديد. SPSS23افزار ورود در نرم

 ارتباط ساكشن   پروسيجر  باليني مهارت يادگيري بر باليني آموزش نوين روش دو تأثير بين ها برحسب يافته : نتايج 
ــت.(معنــ   كــه بــاالترين ميــانگين يــادگيري در گروه آموزش الكترونيــك) بطوريP0,23 = اداري وجود داشــ

سپس گروه كوچك ( 11,4±24,78( ساكشن    18,95 ± 8,45) و كنترل(23,58 ± 3,96)،  ) بود. ميانگين نمره مهارت 
  ) بدست آمد.24,78) و آموزش الكترونيك (23,58)، گروه كوچك (18,95در گروه كنترل (

 بطوري گرديد، مشاهده معنادار ارتباط باليني آموزش گروه سه در دانشجويان يادگيري مهارت با )0,007بين جنس (
ــرها از باالتر يادگيري مهارت ميانگين دختر دانشــجويان در كه ــاكشــن مهارت و ســن بين ولي بود پس  ارتباطي س

 )0,54(نشد مشاهده
ساير  : بحث شن    مهارت يادگيري ها درروشروش آموزش الكترونيك بيش از  ساك ست بوده مؤثر باليني  ، بنابراين  ا

 در الكترونيك آموزششود امكانات  گردد. پيشنهاد مي شود از اين روش در آموزش باليني بيشتر استفاده   پيشنهاد مي 
 .گردد فراهم باليني هايمهارت واحد

 رت باليني، ساكشن ،آموزش بالينيآموزش سنتي، آموزش الكترونيك، گروه كوچك، مها: كلمات كليدي 
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٢٩٦ 
 

 بررسي عوامل مؤثر برحضوردركالس درس ازنظردانشجويان دانشگاه علوم پزشكي زابل

 زايي  اول، سميه باقري، فرحناز هاشمالبنين سرگزيمجاهد، مهدي حقيقي، امالله شهركي

  
  مقدمه

ــاتيد  ها ودليل انتقال حجم زيادي ازنگرشهاي درس بهالسك ــوي اس ــجويان داراي اهميت   تجربيات ازس به دانش
ستلزم حضورفعال و     سزايي هستند.  به شدن اين انتقال م شجويان دركالس   عملي  ستمردان عوامل   هاي درس است. م

  فراگير حضور كالس درس در هاي فردي دانشجويان درويژگي و حضور نقش استاد و قبيل شخصيت و متعددي از
شركت دركالس عالقه فراگيران به كالس درس نقش دارد. در ستند و  مندطورمنطقي به  ستاد  ه يكي   نحوه تدريس ا
 در حضور  عوامل مؤثر برهدف بررسي   پژوهش حاضر با  باشد. كالس درس مي در دانشجو  عوامل مؤثر حضور  از

  د.كالس درس ازنظر دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي زابل انجام گردي
شجويان  ازنظر درس برحضوردركالس  مؤثر عوامل بررسي  دف از اين پژوهشه: اهداف شگاه  دان   پزشكي  علوم دان
  بود. زابل

ــيفي پژوهش نوعيين پژوهش ا: روش   ــدكهمي تحليلي-توص ــال باش ــجويان313 بر روي1396 درس  نفر از دانش
ــگاه ــكي علوم دانش ــكل به كه زابل پزش ــد دگرديدن انتخاب ايطبقه تصــادفي ش از   هابراي گردآوري داده انجام ش
ــش ــي عوامل مؤثرپرس ــؤال  17)كه حاوي 1392همكاران ( كالس درس نظري واناني و در حضــور بر نامه بررس س

شد مي شد. داده    با ستفاده  ستفاده از  و spss0/05افزار به كمك نرم هاا  ها وپراكندگي داده هاي تمركز،شاخص  با ا
  د.نظرگرفته شسطح معناداري در تحليل شدند و طرفه تجزيه وواريانس يك آناليز آزمون تي مستقل و

تايج    ــد86/2: ن كه    13/8متأهل و    اين افراد درصـ ــد مرد بودند. ــد64/ 36اين پژوهش در35/64درصـ   افراد درصـ
شخصي و خانوادگي        بر پژوهش تسلط استاد   براساس نتايج حاصل از   كننده زن وشركت  مطالب درسي، مشكالت 

شجو،  شيوه   فهم بهترمطالب، عالقه به رشته  درك و دان ي تدريس، زمان ي تحصيلي، عدم عالقه به موضوع تدريس، 
ضعيت تأهل، بومي يا خوابگاهي بودن و    سب كالس، و ضور      ايجاد نامنا ساتيد با ح سط ا كالس درس   در انگيزه تو

شي،              و رابطه معنادار سايل كمك آموز ستفاده ازو ستاد، ا صيات ظاهري ا صو شتند و عواملي ازقبيل خ ستقيمي دا   م
كالس درس رابطه مستقيم    در حضور  هاي هم كالسي با ويژگي مختلط بودن كالس درس، ارزشيابي توسط استاد و   

شيوه   شتند. در بين اين عوامل،  مطالب درسي    درك بهتر كالس جهت فهم و در حضور  ي تدريس وو معناداري ندا
  د.كالس درس را داشتن در بيشترين تأثير برحضور
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وهله اول مسائل مربوط به   در هارافزايش ميزان حضوردركالس درس عواملي دخيل هستند كه مهمترين آند: بحث 
عالوه  باشــد. بهوي مي جذابيت ســخنان اســتاد همچون محتواي ارائه شــده توســط اســتاد و شــيوه تدريس وي و 

باشــند .باتوجه به  اين امر دخيل مي يا مســائلي چون ســاعت برگزاري كالس در  هاي درس ارائه شــده وويژگي
روش تدريس اســـتاد عوامل ديگري ازقبيل   گيري نمود كه عالوه برمحتوي وتوان چنين نتيجههاي پژوهش مييافته

شجو    ش  ساعت برگزاري كالس درس، عالقه دان صيلي و به ر شيابي و    ته تح ضوع تدريس، ارز ضور و غياب   مو ح
ساتيد،    سط ا ساتيد و بومي    ايجاد تو سط ا ضوردركالس درس دخيل    انگيزه تو شجويان برح ي خوابگاهي بودن دان

  د.باشمي
  دانشگاه علوم پزشكي زابل.-عوامل مؤثربرحضوردركالس-ضوردركالسح: كلمات كليدي
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مقايسه تأثير آموزش درس روش تحقيق به روش بارش افكار و روش سخنراني بر روي يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي  

 شهركرد

 سورشجاني رضا حيدري ه:نويسند

  
 مقدمه

باشد كه براي تدريس اين درس از   هاي پژوهشي مي الزم جهت آشنايي با روند فعاليت روش تحقيق يكي از دروس 
) يك روش مؤثر براي افزايش خالقيت و بر Brainstormingشــود. بارش افكار (هاي مختلفي اســتفاده ميروش

اشد. يكي ديگر  بو نيز عاملي در جهت يادگيري فعال دانشجويان در كارهاي گروهي مي  انگيختن ايده در يك گروه
سخنراني مي از روش سائل مي      هاي تدريس،  ضيح م ستاد به تو شد كه در آن ا سه   با پردازد. هدف از اين مطالعه مقاي

تأثير آموزش درس روش تحقيق به روش بارش افكار و روش سخنراني بر روي يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم  
 باشد.پزشكي شهركرد مي

ــخنراني بر  دف از اين مطالعه: اهداف  ــه تأثير آموزش درس روش تحقيق به روش بارش افكار و روش س ه مقايس
  د.باشروي يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد مي

شهركرد به     100اي مقطعي، در اين مطالعه مداخله: روش  صورت تصادفي    نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي 
ها از نظر ميزان اطالعات مورد نظر انجام شد؛ سپس مبحث سازي دو گروههمسان نفره تقسيم شدند. 50به دو گروه 

ــاعته در يك گروه به روش بارش افكار و در گروه ديگر به روش   3جلســـه  8نحوه نگارش پروپوزال در طول  سـ
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ســخنراني آموزش داده شــد؛ الزم به ذكر اســت ســر فصــل مطالب براي هر دو گروه يكســان بود، ســپس ارزيابي   
صورت گرفت؛ پس از جمع      ست،  ستاندارد كه روايي و پايايي آن اثبات گرديده ا شجويان از طريق آزمون ا آوري  دان

 مستقل و زوج تحليل شد. tهاي و آزمون SPSS 16افزار آماريها با استفاده از نرماطالعات، داده

 نتايج  

شدند؛ ميان  39نفر خانم و  61در اين پژوهش  سخنراني      نفر آقا وارد مطالعه  شجويان در گروه  سني دان   ± 1,2گين 
كار     21,1 بارش اف فاوت معني  20,5 ± 1,6و در گروه  ــن، جنس و نمره  بود. ت داري بين دو گروه از نظر سـ

) باالتر از گروه  P<0/005سازي مشاهده نشد. نمره آزمون يادگيري در گروه بارش افكار به طور معناداري (همسان
مندي دانشجويان در گروه بارش افكار باالتر از سخنراني بود. نتايج  چنين درصد رضايت  سخنراني گزارش شد و هم  

شان  سبت به آقايان گروه    داد تفاوت معناداري بين ميزان يادگيري خانمن سخنراني و بارش افكار ن ها در هر دو گروه 
 ).P>0/005خود وجود ندارد (

شوند و به علت  يان بيشتر به سمت تعقل و تفكر هدايت ميدر روش يادگيري براساس بارش افكار، دانشجو: بحث 
ــخنراني دارند؛ هم  ــبت به گروه س چنين در دوري از حفظ كردن مطالب و بحث گروهي ميزان يادگيري باالتري نس

شجويان براي يادگيري باالتر مي    شجو در تدريس، انگيزه و تمركز دان رود؛ روش بارش افكار به علت نقش فعال دان
 شود اساتيد محترم در تدريس دروس خود از اين روش براي آموزش دانشجويان خود استفاده كنند.نهاد ميلذا پيش

  بارش افكار، سخنراني، روش تحقيق: كلمات كليدي 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شيوه         بررسي   شيراز در تدريس به  عوامل دروني و بيروني بر مشاركت و عدم مشاركت اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي 
 مجازي

 مريم معلمي، مهدي وارث، مانوش مهرابي  

  
 مقدمه

  پوشــش به كه مجازي آموزش توســعه بســته و پزشــكي علوم آموزش نوآوري و تحول هايبســته ســند به توجه با
اشــاره كرده  هارشــته در ســال اول با مشــاركت دانشــگاه 3از برنامه در حداقل  %30ط به مربو الكترونيكي محتواي

ست، با   شاركت و         2ا شديم تا علت اين م ضاي هيأت علمي روبرو بوديم بر آن  شاركت اع شاركت و عدم م مدل م
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ساس نتاي       سي نماييم تا برا سطوح عوامل دروني و بيروني برر شاركت را در  شوق عدم م هاي الزم را  ج آن بتوانيم م
 هاي موجود پيشگيري نماييم.ايجاد كرده و از بازدارنده

شكي           : اهداف  شگاه علوم پز ضاي هيأت علمي دان شاركت اع شاركت و عدم م سي عوامل دروني و بيروني بر م برر
 شيراز در تدريس به شيوه مجازي

مل تمامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي     انجام شد. جامعه آماري شا   1397اين تحقيق در سال  : روش 
نامه طراحي  شيراز بود كه ابتدا با همكاري متخصصان، استادان دانشگاه و صاحب نظران خبره حوزه مجازي پرسش       

سش      ساخته بودن اين پر سش   شد كه با توجه به محقق  ساختار و پايايي پر نامه مورد نامه الزم بود كه ابتدا روايي 
نامه از ديدگاه چند نفر از متخصصان حوزه مجازي   گيرد. براي سنجش اعتبار صوري و محتوايي پرسش   بررسي قرار 

هاي مختلف و كسب ديدگاه افراد اصالحات الزم به عمل آمده و به اين  استفاده شد. در اين مرحله با انجام مصاحبه
ساس    نامه همان خصيصه مورد نظر پژوهش   ترتيب اطمينان حاصل گرديد كه پرسش   سنجيد. بنابراين برا را خواهد 

گويه بودن  28برابر تعداد ســـؤاالت نياز داشـــتيم كه با توجه به  5تا  4پيشـــنهاد محققين گذشـــته به حجم نمونه 
نامه پاسخ داده  نفر به پرسش  150ماه از ارسال ايميل تعداد   2نمونه نياز داشتيم. پس از گذشت    120نامه  به پرسش 

سپس داده  ستفاده از نرم   هاي گردآو  شده با ا صيف (انحراف معيار و ميانگين) و     SPSSافزار وري  سطح تو در دو 
ستنباط (آزمون تي تك گروهي) مورد واكاوي قرار  گرفت. براي تعيين پايايي ابزار پژوهش از روش آلفاي كرونباخ ا

شد كه براي نمره كلي اين ابزار    ستفاده  و براي عوامل دروني   0,87روني چنين براي عوامل بيبدست آمد. هم  0,92ا
 قبول اين ابزار است.محاسبه شد كه نشان از پايايي قابل 0,92

ست كه مهم : نتايج  شاركت  سبب  كه دروني عامل تريننتايج گوياي آن ا ضاي  م ست شده  علمي هيأت اع   نگرش ا
ساتيد  مثبت شد. مهم .) مي/72و انحراف معيار  43/2يانگين م( تدريس شيوه  نوع اين به ا ترين عوامل دروني عدم  با

ضاي هيأت علمي به آموزش الكترونيكي (ميانگين      شنايي اع شاركت، عدم آ .) و عوامل  /93و انحراف معيار  62/2م
ساني (ميانگين   شد. مهم .) مي/74و انحراف معيار  35/2ان ضاي هيأت علمي عدم     با شاركت اع ترين عامل بيروني م

باشد و  ) مانند اعتقاد به نقش مكملي آموزش الكترونيكي مي09/1و انحراف معيار  67/2د موانع ذاتي (ميانگين وجو
ترين عوامل بيروني عدم مشاركت اعضاي هيأت علمي به ترتيب عبارتند از ضعف منابع مالي(ميانگين در نهايت مهم

ــاختاري (ميانگين/92و انحراف معيار  95/2 ــتيباني  /89و انحراف معيار  40/2 .) ، ضـــعف عوامل سـ .) و عدم پشـ
 .)./94و انحراف معيار  28/2دانشگاه علوم پزشكي شيراز از اين نوع شيوه آموزش(ميانگين 

با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق در خصوص آشنايي نسبتاً كم اعضاي هيأت علمي با تدريس به شيوه       : بحث 
تادان دانشـــگاه براي كار با ابزارهاي نوين الكترونيكي همزمان با برگزاري  توان براي آماده ســـازي اســـمجازي، مي
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صــورت  هاي كارآموزي نيز راه اندازي شــود. بهتر اســت همه اين كارآموزي ها بهجلســات توجيهي طيفي از دوره
زد، غفلت گردد. سا هايي كه اساتيد را از مواجهه با آموزش دور مي ها و ترسها، نگرشداوطلبانه باشد تا از شكايت  

اي  هاي حرفهآموزش و يادگيري متناسب با نياز و در هنگام انجام كار ممكن است گزينه بهتري براي افزايش مهارت
ــد و هم  ــاتيد باش ــگاه اس ــعف منابع مالي تامين بودجه الزم و حمايت مكفي از دانش و ارائه   هاچنين در رابطه با ض

ساخت  شيوه الكترونيكي       هاي الزم جهت فرخدمات و تقويت زير ساتيد در آموزش به  شاركت ا اهم نمودن زمينه م
 تواند مؤثر باشد.مي

  آموزش الكترونيكي، مشاركت، عدم مشاركت، عوامل دروني و بيروني: كلمات كليدي 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 جمعيتهاي درس پرتلفيق يادگيري براساس تيم و يادگيري مشاركتي: روشي پاسخگو در آموزش مفاهيم پيچيده در كالس

 كش  كامران ميرزايي، سعيد كشميري، ثريا زحمت

جم باالي دانش و اطالعات در دنياي امروز از يكسو و روند رو به توسعه و افزايش كمي پذيرش دانشجو     ح: مقدمه
هاي ســنتي آموزشــي را دو چندان نمايان ســاخته اســت به  هاي مختلف از ســوي ديگر، ناكارآمدي روشرشــتهدر 
هاي نوين آموزشي كه در آن هاي سنتي تدريس و بكارگيري روشاي كه لزوم بازنگري و تجديد نظر در روشگونه

ــ صــورت فعال و تعاملي انجام مييادگيري فراگير به گرفته و هاي آموزشــي قراريســتمشــود و در ســرلوحه اكثر س
ــته  بكارگيري اين روش  ــكي متداول گرديده   ها در رشـ ــت يادگيري مبتني هاي مختلف علوم پزشـ   (TBL)بر تيم اسـ

شي،   شاركتي و فعال و با   راهبرديست آموز كه با هدف ارتقاي كيفيت يادگيري از طريق ايجاد يك محيط يادگيري م
ي فردي و تيمي، افزايش تعامل گروهي و تقويت انگيزه مشاركت در بحث   هاي آموزشي پاسخگو  تكيه بر استراتژي 

عنوان يك نمونه از روشــهاي يادگيري فعال، از طريق  شــود. اين روش يادگيري مشــاركتي، بههاي گروهي ارائه مي
شجويان در فرآيند يادگيري و افزايش تعامل آن دخيل نمودن گروه ست فر  هاي دان سته ا هاي صت ها با يكديگر، توان

  د.هاي اجتماعي، ارتباطي و نيز پردازش گروهي را در دانشجويان مهيا سازالزم جهت توسعه و ارتقاء مهارت
بر تيم جهت آموزش  اين مطالعه تعيين تأثير بكار گيري روش آموزشي دانشجور محور آموزش مبتني هدف: اهداف 

  د.پزشكي بوشهر بو جمعيت در دانشگاه علومهاي درس پرمفاهيم پيچيده در كالس
 سالهاي بوشهردر  پزشكي  علوم دانشگاه  پزشكي  دانشجويان  نفري  92و  90در اين مطالعه تجربي، دو گروه : روش 
شت  درس. شدند  داده شركت  1396 و 1395 شاهد به روش    TBLروش وه مداخله بهگر در يك بهدا و در گروه 

گرفت. از مداخله  سنتي سخنراني ارائه شد. و ميزان يادگيري و نيز ميزان رضايت از روش تدريس مورد ارزيابي قرار
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ــاحبه با              ــايت از روش تدريس از طريق مصـ ــكل كمي و كيفي ارزيابي بعمل آمد. ارزيابي ميزان رضـ مذكور به شـ
) و بررســي نمره ارزشــيابي مدرس توســط مركز مطالعات و Focus Groupدانشــجويان به شــكل گروه متمركز (

توســعه آموزش پزشــكي دانشــگاه انجام شــد. ميزان يادگيري دانشــجويان از طريق ارزيابي نمره پاين ترم دانشــجو  
 براساس يك آزمون مشابه ارزيابي شد.  

نشگاه علوم پزشكي بوشهردر سالهاي نفري دانشجويان پزشكي دا   92و  90در اين مطالعه تجربي ، دو گروه : نتايج 
شت يك در گروه مداخله به روش      1396و  1395 شدند . درس بهدا شاهد به روش    TBLشركت داده  و در گروه 

  گرفت.  سنتي سخنراني ارائه شد. و ميزان يادگيري و نيز ميزان رضايت از روش تدريس مورد ارزيابي قرار
آمد. ارزيابي ميزان رضايت از روش تدريس از طريق مصاحبه    ابي بعملاز مداخله مذكور به شكل كمي و كيفي ارزي 

شكل گروه متمركز (    شجويان به  سط مركز مطالعات و     Focus Groupبا دان شيابي مدرس تو سي نمره ارز ) و برر
توســعه آموزش پزشــكي دانشــگاه انجام شــد. ميزان يادگيري دانشــجويان از طريق ارزيابي نمره پاين ترم دانشــجو  

 اس يك آزمون مشابه ارزيابي شد.  براس

ــتفاده از روش ب: بحث ــهيل يادگيري همراه با افزايش   TBLكارگيري فرآيند آموزش با اس باعث افزايش عميق و تس
شده و به     شجويان در فرآيند يادگيري  شاركت دان شجو م ساير  محور مي-عنوان يك روش تدريس دان تواند در كنار 

  د.گيرهاي علوم پزشكي مورد استفاده قراري مشاركتي در آموزش رشتهها�روش
  يادگيري براساس تيم TBLيادگيري مشاركتي، سخنراني، آموزش : كلمات كليدي 

  
 

 هاي نوين تدريس بر گرايش به تفكر انتقادي دانشجويان پرستاريبررسي تأثير استفاده از روش 

 : مليحه پوركياني هنويسند

 :مقدمه
ــامل دو بعد   ــتمهارتتفكر انتقادي ش بعد مهارت، به   .هاي تفكر انتقادي و تمايالت يا گرايش به فكر انتقادي اس

شناختي و بعد گرايش به حيطه  شكل انتقادي      فرايندهاي  صيتي و انگيزه دروني و تمايل به فكر كردن به  شخ هاي 
ها ها آماده نموده و به آنتاشاره دارد. داشتن مهارت تفكر انتقادي، دانشجويان پرستاري را در جهت ارائه بهتر مراقب

شد       كند تا خود را با محيطكمك مي شرايط ر سازگار كنند. افزايش و بهبود گرايش به تفكر انتقادي در  هاي باليني 
ــر، منجر ــجويان ميبه پرورش مهارت فزاينده دانش بش ــيعي از   امروز .گرددهاي تفكر دانش تفكر انتقادي حجم وس

شرف    شورهاي پي شور ما تحقيقات در اين زمينه    تحقيقات را در ك سفانه در ك صاص داده اما متأ  محدود ته به خود اخت
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زاده و همكاران تأثير كالس درس معكوس بر گرايش به تفكر انتقادي را بررســـي كردند و اين  دهقان .بوده اســـت
به  طه درگيري ذهني گ    روش را  ــوص بر حي قادي بخصـ به تفكر انت زارش  عنوان روش مؤثري بر افزايش گرايش 

نمودند. در پژوهش ديگري كه توسط اروجلو و همكاران انجام شده، همبستگي مثبت و معنادار آماري ميان مهارت    
 .است. تفكر انتقادي و خودكارامدي دانشجويان گزارش شده

ــي    : اهداف   ــر با هدف بررسـ ــتفاده از تأثير ا پژوهش حاضـ  انتقادي  تفكر به  گرايش بر تدريس  نوين هاي روش سـ
 .صورت گرفت 1397دانشكده علوم پزشكي الرستان در سال  پرستاري دانشجويان

ــال پس ‐اين مطالعه نيمه تجربي تك گروهي پيش آزمون: روش  ــكي  1397آزمون در سـ ــكده علوم پزشـ در دانشـ
شد    ستان انجام  شجويان ترم   .الر ستاري حضرت زينب           جامعه پژوهش دان شكده پر ستاري دان سي پر شنا پنجم كار

سي مراقبت    ستان بودند كه واحد در ستاري در منزل را اخذ نموده بودند( الر شجويان به   .نفر) 43هاي پر   6ابتدا دان
گروه تقسيم شدند. به هر گروه عنوان يك بيماري كه از مباحث سرفصل دروس انتخاب گرديده بود، تخصيص داده 

ها، ناروه موظف به تقسيم كار و آماده نمودن محتواي آموزشي شامل تعريف بيماري، پاتوفيزيولوژي، درم   شد. هر گ 
ستاري، آموزش به بيمار، آموزش نحوه مراقبت از خود، در رابطه با بيماري گرديد. پس از پايان محدوده   اقدامات پر

شي خود را به      شده، نماينده هر گروه محتواي آموز شخص  ضور     صو زماني م سخنراني و بحث گروهي در ح رت 
تمامي دانشجويان كالس ارايه نمودند. در مرحله بعد براساس موضوع هر گروه، شرح حال يك بيمار توسط مدرس  
شرح حال        ساس  شي برا شجويان در قالب كار گروهي اقدام به طراحي برنامه آموز در اختيار گروه قرارگرفت و دان

ــ ــتان و منزل به  امل آموزش كليه مراقبتبيمار خود نمودند. اين برنامه ش هاي مورد نياز در زمان بســتري در بيمارس
ــده مرحله بعدي كار بود. در اين مرحله       ــي طراحي ش ــاس برنامه آموزش ــنامه براس ــازي نمايش بيمار بود. آماده س

ــجويان با همكاري مراكز مهارت ــبيهدانشـ ــكده، محيط باليني و منزل بيمار را شـ ــازي نموده و هاي باليني دانشـ سـ
هاي الزم را در قالب نمايش و در حضور تمام دانشجويان ارايه نمودند. گرايش به تفكر انتقادي دانشجويان    آموزش

ستفاده از پرسش     سه كالس با ا گرفت.  نامه گرايش به تفكر انتقادي ريكتس مورد ارزيابي قراردر اولين و آخرين جل
ــده با هاي جمع داده ــتفاده از آ  آوري شـ اي، ميانگين و انحراف معيار مورد تجزيه و تحليل     تك نمونه  زمون تياسـ
 .گرفتقرار

  ±12,11  و بعد از آن  102,14 ±15,10ميانگين و انحراف معيار نمره گرايش به تفكر انتقادي قبل از دوره      : نتايج 
مداخله افزا        151,25 طه نوآوري و خالقيت پس از  قادي كلي در حي به تفكر انت ماري را    بود. گرايش  نادار آ يش مع

 داد.نشان
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ــان  نت :  بحث  ــجويان       داد كه روش ايج مطالعه نشـ ــي تأثير مثبتي بر گرايش به تفكر انتقادي دانشـ هاي نوين آموزشـ
ستاري دارد  شجويان از يادگيري با اين روش به     .پر عنوان عاملي دخيل در پرورش تفكر انتقادي بررسي رضايت دان

  د.گردنه شدن تفكر انتقادي در دانشجويان پيشنهاد ميو نيز تأثير اين روش بر نهادي
  هاي نوين تدريس، دانشجويان پرستاري.رايش به تفكر انتقادي، روشگ: كلمات كليدي

  
 1397بررسي ارتباط بين تيپ شخصيتي با پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي قزوين در سال 

 راني، زهره يزدي نويسندگان: سيامك يعقوبي، شبنم خو

 مقدمه

سي             شود. برر شجويان  شكوفايي و افزايش اعتماد به نفس دان صيلي مي تواند موجب خود شرفت تح موفقيت و پي
سازان هر كشوري هستند مهم و    عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان كه هوشمندترين افراد جامعه و آينده    

س  .قابل كاوش است  شده    از آنجا كه در امر يادگيري  سيار مهم تلقي  اند؛  ه عامل: فراگير؛ مدرس و فرآيند آموزشي ب
ــيلي، توجه به        –و با توجه به اين كه فراگيران در مركز فرآيند آموزش      ــرفت تحصـ يادگيري قرار دارند، در امر پيشـ

ــمار مي  ــي به ش ــائل مهم آموزش ــيات مختلف اعم از فيزيكي، عاطفي،   فراگير از مس ــوص آيد. هر فردي داراي خص
سات مي   عق سا ست. در اين ميان        الني، عاليق و اح شي و يادگيري مؤثر او صل تجربيات خاص آموز شد كه حا با

صيتي در اين امر مؤثرند. با توجه به تغيير       شخ شناختي مانند هوش، يادگيري، حافظه، بازيافت و تيپ  عوامل روان 
ــي و نگارش مجدد كليه طرح درس ــكي كوريكولوم آموزش ــر با هدف تعيينها در مقطع پزش   عمومي مطالعه حاض

سال              شكي ورودي  شجويان پز صيلي دان شرفت تح صيتي با پي شخ شكي      96ارتباط بين تيپ  شگاه علوم پز در دان
 انجام شد. 1397قزوين در سال 

 اهداف  

سال               شكي قزوين در  شگاه علوم پز شكي دان شجويان پز صيلي دان شرفت تح صيتي با پي شخ تعيين ارتباط بين تيپ 
1397 

 روش  

دانشجوي پزشكي ورودي سال     74  در دانشگاه علوم پزشكي قزوين بر روي   97تحليلي سال  –اين مطالعه توصيفي 
سرشماري انجام  به روش نمونه 96 شخصيتي آيزنك    آوري اطالعات از پرسش گرفت. جهت جمعگيري  نامه آزمون 

افزار  ها با استفاده از نرم تلف تاييد شده بود. داده شد كه روايي و پايايي آن در مطالعات مخ (ويژه بزرگساالن) استفاده  
spss19 هاي تحليلي نظير و آزمونT‐Test .تجزيه و تحليل شد 
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 نتايج  

ها داراي تيپ شخصيتي    ) از نمونه%17,6% پسر بودند. (  54,3هاي پژوهش دختر و % از واحد 45,7داد ها نشان يافته
%) بدون ثبات هيجاني بودند. آزمون آماري بين         23اراي ثبات هيجاني و (  %) د 77گرا، (%) درون 82,4گرا، (برون

صيتي برون گرا و درون    شخ شجويان ارتباط       متغييرهاي تيپ  سري دان سرا سهميه آزمون  گرا با معدل كل و رتبه در 
شان نداد (  ت هيجاني با چنين ارتباط معناداري بين متغييرهاي ثبات هيجاني و بدون ثبا، همp>0/05)معناداري را ن

 ).p>0/05معدل كل و رتبه در سهميه آزمون سراسري واحد هاي پژوهش مشاهده نگرديد (

 بحث 

توان به رشته   دهند علت تفاوت نتايج را ميمطالعات مختلف انجام شده در اين خصوص نتايج متفاوتي را نشان مي   
اين كه دانشــجويان مورد بررســي در اوايل   با توجه به .هاي فرهنگي نســبت دادها و تفاوتتحصــيلي، تعداد نمونه

گردد چنين معدل بودند پيشنهاد مي تحصيل در دانشگاه قرار داشتند و هنوز به وضعيت ثباتي در شرايط جديد و هم     
سال  سه قرار بگيرد.     كه همين مطالعه در  شود تا نتيجه آن مورد مقاي شجويان انجام  هاي باالتر مجددا بر روي اين دان

تواند سبب تغيير در شخصيت دانشجويان از جمله گرايش به      ها و پيشرفت دنياي مجازي مي شت نسل  از طرفي گذ
شود. به هر  شاوره  حال الزم ميدرون گرايي  شد تا م شگاه     با شجويان در بدو ورود به دان سي براي دان شنا  هاهاي روان

شا       جهت غربالگري و تعيين ويژگي صورت لزوم م شود و در  شخصيتي انجام  سالمت   ورههاي  هاي الزم در جهت 
 روان و ايجاد عالقه به رشته تحصيلي ارايه گردد.

  كلمات كليدي  
  يپ شخصيتي، پيشرفت تحصيلي، دانشجويان پزشكي، برنامه آموزشيت
 
 

شهيد          ستان  شي در بيمار ستياران، كارورزان و كارآموزان در مورد كيفيت خدمات آموز ضاي هيأت علمي، د سي ديدگاه اع برر
 1397 مبناي مدل سروكوال در نيمه اول سالكاشان بر بهشتي

 حسيني  وحيد ذبيحيمريم ياوري، محمدرضا شريف، حسين اكبري، سيد   

  
 مقدمه

ــعه پايدار و همه  ــت و الزمه توس ــد متعادل و نظام آموزش عالي داراي دو بعد كمي و كيفي اس جانبه اين نظام، رش
خدمات آموزشي يكي از مهمترين اقدامات در راستاي ارتقاي كيفيت اين     موزون در اين ابعاد است. ارزيابي كيفيت 

شتر فراگيران مي      خدمات مي سبب خالقيت بي شي  شد و بهبود كيفيت خدمات آموز صورتي كه به بعد     با شود و در 
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شاهد افت تحصيلي و كاهش خالقيت در بين دانش      شود،  آموختگان خواهيم بود. از  كيفي خدمات آموزشي توجه ن
ــي در ارتقاي كيفيت برنامه      ن رو، يكي از گام اي ــاسـ ــتي، ارزيابي كيفيت خدمات از ديد افراد          هاي اسـ هاي بهداشـ

 باشد. كننده مياستفاده

سبب رشد جامعه مي  باتوجه به اينكه نظام آموزشي نقش بسزايي در تربيت نيروهاي متخصص ايفا مي    گردد، كند و 
هاي كند. بر همين اساس مدل سروكوال (تحليل شكاف) يكي از مدل   جنبه كيفي آموزش توجه بيشتري را طلب مي 

سط        ست كه تو سنجش كيفيت ا ستفاده جهت  شد. اين مدل يك مقياس    Parasuramanمورد ا و همكاران ارائه 
ــده در    ــي ارايه ش ــكاف بين انتظارات و خدمات آموزش ــت كه ش   بعد : عوامل فيزيكي و ملموس، 5چند بعدي اس

 دهد. پاسخگويي و بعد همدلي مورد سنجش قرار مي قابليت اطمينان،

  شــده دريافت خدمات از خود انتظار و ادراك مقايســه با را كيفيت خدمات، كنندگاندريافت مدل، اين براســاس 
ــان مطالعات  . كنند  مي ارزيابي ــيار مؤثر و     SERVQUAL مدل كه دهدمي نشـ در زمينه ارزيابي كيفيت خدمات بسـ

اثربخش است كاربرد عملي اين مدل حاكي از قابليت باالي آن نسبت به ساير مدل هاست كه امكان تطبيق ابعاد آن     
 كند.  ميبا انواع مختلف محيط را فراهم

شده   سال   و Branes است. تحقيقات مختلفي با توجه به اهميت موضوع در اين زمينه انجام  در  2007همكاران در 
داد كه در تمامي ابعاد كيفيت  منظور تعيين ادراك و انتظارات دانشــجويان از كيفيت خدمات آموزشــي نشــانچين به

شكاف منفي وجود داشت؛   چنين بيشترين شكاف   يعني دانشجويان از كيفيت همه ابعاد ناراضي بودند. هم   خدمات، 
 كاف منفي در بعد اطمينان مشاهده شد.منفي كيفيت در بعد تضمين و كمترين ش

سال     ضاييان و همكاران در  شهد مطالعه       216بر روي  1394خادم ر شكي در م شكده پز شجويان دان ايي با نفر از دان
ها و نيز در تمامي ابعاد بين وضــع  نامه اســتاندارد ســرواكال انجام داد و دريافت. در تمامي گويهاســتفاده از پرســش

شكاف كلي خدمات   تفاوت آماري معني موجود و وضع مطلوب  بود كه بيشترين    -0,98±0,50داري وجود داشت. 
 .) بود-0,79±0,62) و كمترين شكاف مربوط به بعد فيزيكي (-22,1±0,74شكاف در بعد پاسخگويي (

ستياران، كارورزا     : اهداف  ضاي هيأت علمي، د شي از ديدگاه اع ن و اين مطالعه با هدف تعيين كيفيت خدمات آموز
 انجام شد.   (SERVQUAL)براساس مدل سروكوال  1397كارآموزان بيمارستان شهيد بهشتي در نيمه اول سال 

  هيأت عضــو نفر 20 و كارآموز نفر 20دســتيار، نفر 20كارورز، نفر 20( نفر 80 مقطعيمطالعه توصــيفي  اين: روش 
ابزار   .شــدند انتخاب ســاده تصــادفي گيرينمونه روش به كاشــان بهشــتي شــهيد آموزشــي بيمارســتان در ) علمي
شكاف      ها، پرسش آوري دادهجمع ساس مدل تحليل  شي برا سنجش كيفيت آموز د. بو SERVQUAL spss16 نامه 

اين ابزار در پنج بعد (قابليت اطمينان خدمات، پاسخگويي، اعتماد و تضمين، همدلي، فيزيكي و ملموس) به مقايسه     
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ــي مي پردازد. جهت تجزيه و تحليل داده ادراك و انتظارات افراد ــتفاده  ها از نرماز كيفيت خدمات آموزشـ افزار اسـ
     t‐test ،Anovaشد.

 
 

 :نتايج
ــكاف منفي وجود دارد؛ به طوري كه    ــي در هر پنج بعد خدمات ش بين ادراك و انتظارات از كيفيت خدمات آموزش

شكاف مربوط به بعد قابليت اطمينان(    شترين ميزان  سخ     -92,2بي شكاف مربوط به بعد خدمات پا )و كمترين ميزان 
 ) بود. -84,1گويي(

  SERVQUALكلي بين انتظارات و ادراك در ابعاد مختلف كيفيت خدمات آموزشــي براســاس مدل  طوربه: بحث 
ساخت      ستاي بهبود كيفيت آموزش، بازنگري در زير شي و نحوه مديريت   شكاف منفي وجود دارد. در را هاي آموز

هاي آموزشي   ربط را در جهت توسعه و بهبود زيرساخت  الن ذيؤرسد. اين امر همت مس  نظر ميضروري به آموزش 
    .طلبدمراكز مي

  ليفيت، عضو هيأت علمي، دستيار، خدمات آموزشي، مدل سروكواك: كلمات كليدي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1397تا 1395سازي اعضاي هيأت علمي در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه طي سال هاي هاي توانمندارزيابي كارگاه

  نظر، فريد نجفيفروزنده نجفي، بابك ايزدي، حبيب اهللا خزايي، فرهاد ساالري، يوسف رمضاني، مهدي مرادي
  

 مقدمه

شي  كارگاه ستند كه معموال با هدف دورههاي آموز شخص و هايي ه شده براي افزايش دانش و  از پيش تعيين هاي م
شاه با هدف افزايش توانمندي         هايي در افراد طراحي ميچنين ايجاد مهارتهم شكي كرمان شگاه علوم پز شوند. دان

شو           صويب  صوص به ت سال پيش برنامه جامعي در همين خ سه  ضاي هيأت علمي خود از حدود  شگاه  اع راي دان
سمت    ساند كه يكي از مهمترين ق ضاي هيأت علمي به گذراندن كارگاه ر شي     هاي آن الزام اع شي و پژوه هاي آموز

 .ها بدست آمده استكننده در اين كارگاهبود. ارزيابي حاضر حاصل نظر سنجي از اعضاي هيأت علمي شركت

انشــگاه علوم پزشــكي كرمانشــاه براســاس نظر  هاي برگزار شــده در دتعيين وضــعيت رضــايت از كارگاه:اهداف 
 1397تا  1395كنندگان در سالهاي شركت

آوري شده از نظر سنجي اعضاي هيأت علمي از كيفيت  صورت مقطعي بر روي اطالعات جمعاين مطالعه به: روش 
شگاه علوم پزشكي    ها در دانكننده در كارگاهها انجام گرديد. جامعه پژوهش كليه اعضاي هيأت علمي شركت  كارگاه

ليســت طراحي شــده توســط معاونت براي ارزيابي كارگاه از چك .بود 1397تا  1395هاي كرمانشــاه در طي ســال
ها عالوه  شد. در اين فرم شود استفاده  ها استفاده مي صورت روتين براي ارزيابي كارگاه آموزشي دانشگاه كه به   محترم

ــلط      ــرايط كلي مكان  علمي مدرس و محتواي علمي كارگاه و هم    بر ارزيابي كلي كارگاه به تفكيك از تسـ چنين شـ
 Stataافزار ناليزها با استفاده از نرمآآوري اطالعات كليه ال شده بود. بعد از جمعؤرد مرتبط سابرگزاري و ساير مو

ver. 14.0 انجام شد 0,05داري نظر گرفتن سطح معنيدر با. 

سال : نتايج شي  كارگاه32( شامل  كارگاه 64د تعدا 1397تا  1395هاي طي  شي  كارگاه 32 و آموز   شد  برگزار) پژوه
شركت  17,31نفر (باانحراف معيار 50,67 متوسط  طوربه كه شركت كردند. كه ميانگين تعداد  كنندگان  )در هر كارگاه 

ــي با ميانگين  ــي با15,51نفر(باانحراف معيار 49,68در كارگاه پژوهش انحراف   (با51,65ميانگين  ) از كارگاه آموزش
ــركت19,13معيار ــد79ها را به ترتيب كنندگان كيفيت آموزش كارگاه) كمتر بود. ش ) و 0,13معيار انحراف با(  درص

طور كلي ميانگين اند. به)كيفيت آموزش را به ترتيب خوب و متوســط ارزيابي كرده0,11درصــد (باانحراف معيار17
شي هاي كيفيت كارگاه شتر  آموز شي  از بي صد  ميانگين. بود پژوه سلط -1در   ارايه-3 مطالب بيان ينحوه-2علمي ت

ــه ــين خالص ــب مدرس ــط ، خوب برحس ــعيف و متوس ــركت نظر از ض ــلط ترتيب به كنندگانش   76 علمي درتس
)0,018:S.E   0,016( 17) و:S.E 0,011( 5/0) و:S.E      ــد ، درنحوه ي بيان مطالب   24: )و �.�0,023( 67)درصـ
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)0,026:S.E  0,014( 8/0)و:S.E 0,025( 65)درصـــد، وارايه خالصـــه مدرســـين:S.E  0,018( 24)و:S.E  9/0)و  
)0,012:S.E كنندگان از مدرسين خارج از دانشگاه بيشتر بود.است. در مجموع رضايت شركت) درصد بوده 

ش       برنامه توانمند: بحث شگاه بوده كه در ادوار گذ ضاي هيأت علمي يكي از الگوهاي موفق دان عنوان  ته بهسازي اع
گذاري است. در عين حال چگونگي اجراي اين برنامه بدون ترديد نقش تأثير فرآيند دانشگاهي برتر نيز انتخاب شده  

ها بخصــوص در اين تحقيق، هرچندكه كيفيت كارگاه بر ميزان موفقيت اين برنامه در دســتيابي به اهداف خود دارد.
سلط علمي مدرسين ازنظرشركت     شد ولي درقسمت نحوه   كنندگان مطلوبت ضعيف    ارزيابي  ي بيان وارايه خالصه 

شده  ست برگزاركنندگان كارگاه   عمل  ست. لذا براي افزايش ارتقاء اين برنامه نيازا سمت  ها توانايي خودا هاي  را درق
چنين با توجه به رضـــايت باالتر هم دهندهخصـــوص در اين دو مورد (بيان، ارايه خالصـــه ) افزايشاســـاســـي به

ــاير كنندگان از مدرســين خارج از دانشــگاه الزم اســت به تشــرك منظور فراهم نمودن تبادل اطالعات بيشــتر با س
ها از چنين مدرسيني در حد توان دانشگاه بيشتر استفاده شده و در عين حال مدرسين داخلي توجه بيشتري        دانشگاه 

 به افزايش كيفيت مطالب ارايه شده داشته باشند.

شگاه علوم پزشكي     ،كيفيت تدريس ،اعضاء هيأت علمي  ،هاارزيابي كارگاه ،هاي آموزشي ارگاهك: كلمات كليدي  دان
  كرمانشاه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ويان علوم پزشكيارتباط بين كيفيت تدريس با درگيري تحصيلي در دانشج 

 بيات حاجلو، هادي اسدي، اميرحسين ميرگلوياميرگو، نرگس رسولينويسندگان: امين حق

 

هاي كيفيت تدريس از يك سو بازخورد  هاي فراگيران در مورد ميزان و اهميت مؤلفهتوجه و شناخت ديدگاه : مقدمه
اندركاران آموزش  راهبردي در اختيار اساتيد و دستهاي ريزيمناسب براي تجزيه و تحليل مسايل آموزشي و برنامه

دهد و از ســـوي ديگر، مدرســـان با درك اهميت درگيري تحصـــيلي و نقش آن درفرآيند آموزش و عالي قرار مي
ــيوه  توانمند ــالح ش ــت كه به اص ــازي فراگيران خواهند توانس هاي آموزش و در نتيجه، ارتقاي كيفيت  ها و روشس

 تدريس خود بپردازند

  ساوه تعيين ارتباط كيفيت تدريس با درگيري تحصيلي در دانشجويان دانشكده پرستاري ومامايي: اهداف 
ستگي مي  : روش  سال  اين مطالعه ازنوع توصيفي همب شد كه در شته   1396با شجويان ر ستاري، اتاق  دربين دان هاي پر

  36 نامهپرسش ها آوري دادهابزار گرده .گرفتنفر به روش تصادفي ساده انجام   124عمل و هوشبري با حجم نمونه  
سچوفيلي،  تحصيلي  درگيري سؤالي  17 و رمسدن  و ليزيو ويلسون  آموزشي  دوره تجربه سؤالي   و ماسالچ  تر، لي ا
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سخه   SPSSافزارنرم با ) بود1996( جكسون  ستگي پيرسون تحليل       و با آزمون 19ن ستقل و همب هاي توصيفي، تي م
 شدند.

صيفي داده نتايج آنالي: نتايج  شان ز تو سن افراد مورد مطالعه   ±داد كه ميانگين ها ن سال   21,21±3,08انحراف معيار 
ــد. هم مي ها داراي جنس مونث    ) نفر از آن%69,4( 86) نفر از اين افراد داراي جنس مذكر و  %30,6( 38چنين باشـ

ند.     8) در ترم %8,1( 10و  6نفر در ترم  )%23,4( 29، 4) نفر در ترم %34,7( 43، 2) نفر در ترم %33,9( 42بود
شتغال به  -±80,16و درگيري تحصيلي  105,60±15,38 انحراف معيار كيفيت تدريس ±تحصيل دارند. كه ميانگين ا

ــان  53,06 ــون نشـ ــتگي پيرسـ داد كه اختالف بين ميانگين نمرات در كيفيت تدريس با درگيري      بود. آزمون همبسـ
ــيلي از لحاظ آماري معنادار مي ــد(تحص ــان ). همP>0,001باش ــون نش ــتگي پيرس دادكه بين زير  چنين آزمون همبس

هاي كيفيت تدريس شــامل تدريس مناســب، اهداف روشــن، ارزيابي مناســب، تكاليف مناســب، اســتقالل و مقياس
صيلي   سب  تكاليف مقياس زير جزء دارد به ارتباط معنادار آماري نظر ازمهارت كلي با درگيري تح )  P=234/0( منا

شامل قدرت،            نت صيلي  سي ارتباط بين زير مقياس هاي درگيري تح صوص برر سون در خ ستگي پير ايج آناليز همب
ــان ) ارتباط دو زير مقياس ديگر از  P=0,58داد كه به جز زير مقياس جذب (فداكاري و جذب با كيفيت تدريس نش

 باشدنظر آماري معنادار مي

 هاي كيفيت تدريسياس: همبستگي بين درگيري تحصيلي با زير مق1جدول

 
 :  همبستگي بين كيفيت تدريس با زير مقياس هاي درگيري تحصيلي2جدول

 
 بحث 

هاي اين پژوهش، حاكي از همبســتگي معنادار بين كيفيت تدريس و درگيري تحصــيلي در دانشــجويان مذكور يافته
شد. يافته مي سو با نتايج پژوهش عبدي و همكاران( با ) بود كه با هدف ارتباط تجربه دوره 2014هاي اين مطالعه هم

ــتاري انجام گرديده بود  ــجويان پرس ــي و با رويكرد مطالعه عمل فكورانه دانش در اين مطالعه از ميان خرده   .آموزش
ستگي را با درگيري           مؤلفه شترين همب شن بي ستقالل و اهداف رو سب، ا شي به ترتيب تدريس منا هاي تجربه آموز



 

٣١٠ 
 

همسو با نتايج پژوهش رمسدن كه به بررسي ارتباط بين تجربه دوره آموزشي و رويكرد  تحصيلي داشت كه در واقع 
چنين در مطالعه رمســدن مقياس هاي تدريس مناســب يعني اهداف و اســتانداردهاي روشــن،  باشــد. هممطالعه مي

ستقالل، همگي ارتباط مثبت و معناداري با رويكرد       سب و تأكيد بر ا سب، ارزيابي منا عميق به يادگيري تكاليف منا
شتند. گزارش يافته هاي  شاري وهمكاران(  دا شان 2014مطالعه  سبك هاي تدريس فعال و   ) ن شجوياني كه  داد كه دان

بر همبستگي   كنند درگيري تحصيلي مطلوبي دارند كه اين نتايج با پژوهش حاضر مبني  دانشجو محور را انتخاب مي 
ــيلي  هاي تجربه آموزشـــي از قبيل امثبت خرده مؤلفه ــتقالل و تدريس مناســـب در يك دوره با درگيري تحصـ سـ

  .دانشجويان همخواني دارد
ستفاده از روش    ب با اين بنابر شجويان با ا شتر دان هاي فعال تدريس و هبود كيفيت تدريس و در نتيجه درگير نمودن بي

لذا برنامه ريزي و اجراي  توان به سمت ارتقا بهروري و بهبود كيفيت نظام آموزشي گام برداشت.    دانشجو محور مي 
 آموزش، با هدف افزايش درگيري تحصيلي و ايجاد انگيزه بيشتر در فراگيران ضروري است..

  يفيت تدريس، درگيري تحصيلي، تجربه دوره آموزشيك :كلمات كليدي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شاهدتأثير ارزشيابي تكويني دانشجو محور در بهبود كيفيت نمرات دانشجويان: يك مطالعه مورد 

 نويسندگان: محمد سرمدي، جواد احمدي، فاطمه شاهدي  

  

 موجود ارزيابي هاياستراتژي  و يادگيري آموزش، فرآيندهاي در گيريدر طي چند دهه اخير، تغييرات چشم : مقدمه
 و فردي هايتوانمندي ارتقاء جهت ضروري  نيازيپيش آموزشي،  سيستم   كيفيت. است داده رخ آموزشي  سيستم   در

سعه  شد مي جامعه پايدار تو ستا،  اين در. با شيابي  را شي  ارز صتي  آموز سب براي اندازه من فر ستم   عملكرد گيريا  سي
ــي ــتكرده فراهم آموزشـ   اعتماد  مورد هاي روش از يكي .دارد يادگيري -ياددهي  فرآيند  بر توجهيقابل   تأثير  و اسـ

 حاضــر، حال در. اســت تكويني ارزشــيابي شــده، تدريس مطالب از دانشــجويان درك ميزان بررســي منظوربه
  معلم آموزشي هايبر مشاركت فعال دانشجو در فرآيند يادگيري دارند و روش تأكيد تربيش آموزشي، هاياستراتژي

ــجويان،  به  معلومات  و ها مهارت  تمامي  انتقال  براي را محور  ارتباط  وجود متعددي،  مطالعات  . دانند نمي كافي  دانشـ
شجويان  يادگيري بين مثبت شيابي  و دان سي  هايواحد در را تكويني ارز صي،    در ص شان  تخ  با ترتيب بدين .دادندن
سي  هدف با مطالعه اين شده،  ياد مطالب به توجه شيابي  تأثير برر شجو  تكويني ارز  سؤال  طرح بر تأكيد با محور دان

ــده تدريس مباحث از ــط ش ــجو، خود توس ــي خون درس يادگيري ميزان بر دانش ــناس ــجويان ش   علوم گروه دانش
 .شد انجام آزمايشگاهي
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شكي تربت حيدريه با             : اهداف  شگاه علوم پز شگاهي دان شجويان گروه علوم آزماي صيلي دان شرفت تح سه پي مقاي
 شاهد آزمون تكويني در گروه مورد و

صيلي در درس خون     تجربي بهاين مطالعه نيمه: روش  سال تح شجويان علوم       صورت مقطعي در دو نيم سي دان شنا
  .عنوان معيار مقايسه استفاده شد، به1آزمايشگاهي انجام شد. معدل درس خون شناسي

ــتفاده از آزمون تي دو نمونه     two‐sampleاي با اسـ t‐test  و آزمون كاي دو chi‐square ها  جزيه و تحليل  ت
ستفاده از آناليز كوارياس مورد         شجويان با ا شرفت تحصيلي دان شيابي بر پي انجام گرديد و در نهايت، تأثير روش ارز

   گرفت.بررسي قرار
صل از آزمون تي دو نمونه  نتايج: نتايج  شان حا داري وجود داد، از نظر آماري بين معدل دو گروه اختالف معنياي ن

منظور بررســي تأثير مداخله آموزشــي بر گروه مداخله، از آناليز كوواريانس  . ســپس بهP(  =0,007نداشــته اســت (
شان      شد. با كنترل معدل كل افراد، نتايج حاصل از آناليز كوواريانس ن ستفاده  داد كه مداخله آموزشي، تأثير مثبتي بر  ا

سي     شنا ست؛ به    2نمره درس خون  شته ا سط نمره طوري افراد در گروه مداخله دا سي افراد در    كه متو شنا ي خون 
شاهد گزارش    4گروه مداخله، حدودا  شتر از گروه  ست ( شده و از نظر آماري معني نمره بي ). نتايج  P دار نيز بوده ا

 استگزارش شده 2در جدول 



 

٣١٢ 
 

 
كالس   ارزشيابي و بررسي سطح فراگيري دانشجويان شايد از مهمترين مباني اصول تدريس توسط استاد در        : بحث 

درس باشد. ارزشيابي تكويني با ارائه بازخورد مناسب و پيوسته در طول ترم تحصيلي و اصالح و بهبود رفتارهاي        
شيابي     ست آمده از ارز صيلي از طريق اطالعات به د سته،  هاييادگيرندگان قبل از اتمام ترم تح   به شاياني  كمك پيو

  طور به دانشــجو برمبتني تكويني ارزشــيابي كه دهدمي نشــان مطالعه اين هاي. يافتهنمود خواهد دانشــجو و مدرس
شجويان  نمرات افزايش باعث داريمعني شرفت  و دان ). بايد يادآوري كرد كه  =0,007p(است شده  هاآن تحصيلي  پي

ــيابي زماني به حداكثر مي       ــكار            تأثير يك ارزشـ ــد كه منعكس كننده يادگيري همه جانبه، تعامل و عملكرد آشـ رسـ
توان به اين هدف رســيد و اگر چنين  ها باشــد، درنتيجه تنها با ارزشــيابي پاياني نميو بكارگيري دانش آن فراگيران

شي به موقع پيش      شود، نتايج و بازده فرآيندهاي آموز صور  سير امكان     ت صالح م شده و ا بود و پذير نخواهدبيني ن
  هايه خواهد شد. مطالعات زيادي تأثير مثبت روش عنوان عنصر مهم زنجيره فرآيند ناديده گرفت ارزشيابي تكويني به 

شيابي  شجويان  يادگيري -ياددهي فرآيند در تكويني ارز سه      كنندمي تاييد را دان س شده در مو .  نتايج مطالعات انجام 
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شان  شجويان       هانور ن شرفت تحصيلي در دان شيابي تكويني منجربه بهبود عملكرد و انگيزش پي ستفاده از ارز داد كه، ا
  به مدتكوتاه حافظه از مطالب انتقال درنتيجه و مختلف جلسات  در مطالب مرور و تكويني ارزشيابي  با ست.  اشده 
ضطراب  مدت،بلند شجو از بين    ا سترس دان شيابي و  گردد مي تررفته و يادگيري نيز عميقو ا با توجه به اهميت ارز

يابي تكويني در افزايش كيفيت آموزش، انجام       ــ -تحقيقات در اين زمينه باعث بهبود فرآيند ياددهي       كارايي ارزشـ
ــجويان مي ــود. با توجه به يافتهيادگيري دانش ــكل ش ــيابي تكويني در ش تواند باعث بهبود هاي مختلف ميها، ارزش

شجويان گردد و به  سؤال       عنوان يك نتيجهنمرات دان شجو محور با تأكيد بر طرح  شيابي تكويني دان گيري ويژه، ارز
تواند  رت اصولي اجرا و پايش گردد، به دليل مرور مطالب هر جلسه و تثبيت مطالب در ذهن فراگيران مي  صو اگر به

 دهد.  به طور چشمگيري سطح نمرات دانشجويان را افزايش

  يادگيري-ارزشيابي تكويني،پيشرفت تحصيلي، ياددهي: كلمات كليدي 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ACLEEMنامه هاي آموزشي درماني دستياري تخصصي دانشگاه علوم پزشكي شيراز با استفاده از پرسشارزيابي محيط درمانگاه

 مهدي پرويزي، ميترا اميني، سولماز قهرماني، محمدرضا دهقاني  محمد

  
  مقدمه

ــي يكي م ــي ميحيط آموزش ــطح آموزش فراگيران از اهميت   از اركان مهم آموزش ــد و ارزيابي آن در ارتقاي س باش
  .باشداي برخوردار ميويژه

  اهداف 
كه   ACLEEMنامه از اين پژوهش ارزيابي محيط آموزش درمانگاهي تخصصي دستياري با استفاده از پرسش      هدف 

ستياري ت      صي د ص ستياران مي   ابزاري براي ارزيابي محيط درمانگاهي تخ سط د شد را مورد ارزيابي و تجزيه و  و با
  .تحليل قرار دهيم

  روش  
شته         180ر اين پژوهش د شيراز از ر شكي  شگاه علوم پز ستياران دان شدند. به   نفر از د هاي مختلف به مطالعه وارد 

صي  سؤال براي سنجش محيط آموزشي دستياري تخص 50كه شامل  ACLEEMنامه  هريك از دستياران يك پرسش
نامه پاسخ دهند. سپس    شد و از دستياران خواسته شد كه با دقت به سؤاالت پرسش      باشد تحويل داده حيطه مي 8در 
  گرفتند.قرار آماري آناليز مورد و شدند وارد SPSSافزار ها به نرمداده
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نفر از دســتياران  174 در اين مطالعه3/56نفر زن ( 76نامه را تكميل نمودند و رصــد از افراد پرســشد%43,7: نتايج 
شامل          شاغل به  شيراز  شكي  شگاه علوم پز شته مختلف در دان صيل در ر ضعيت    200مرد ( از نمره كل  98تح به و

ساير حيطه     سه با  شي درمانگاهي داده بودند. ميانگين نمرات در حيطه مهارت باليني در مقاي ها باالتر بود محيط آموز
اص يافت. براســاس نتايج بدســت آمده بين ميانگين نمرات هر يك از  و كمترين نمره به حيطه زير ســاخت اختصــ

ها با جنسيت دستياران، وضعيت تأهل دستياران و تعداد سال تحصيلي گذرانده شده از دوره دستياري ارتباط          حيطه
  .معنادار آماري وجود نداشت

شگاه            م:  بحث ستياران دان صي از ديدگاه د ص ستياران تخ شي د شيرار داراي     حيط درمانگاهي آموز شكي  علوم پز
طور  هاي تخصصي توسط دستياران اين دانشگاه بهباشد. اما با اين وجود ميانگين نمره ارزيابي درمانگاهمشكالتي مي

سش      50قابل توجهي باالتر از  سب پر صد مجموع نمره كل قابل ك شان دهنده كيفيت مطلوب     نامه ميدر شد كه ن با
  .باشدشگاه علوم پزشكي شيراز ميمحيط آموزشي دوره دستياري در دان

  كلمات كليدي    
 آموزشي هايدرمانگاه ، محيطACLEEMي دستيار

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 از نظر خبرگان GSRمعرفي و نقد مدل تركيبي آموزش درمانگاهي 

 زاده، علي ناظري زاده، فرشيد عابدي، خيرالنسا رمضان�آزاده ابراهيم

 

 :مقدمه
عنوان بخشــي از نظام آموزش عالي كشــوركه تأمين كننده نيروهاي نظام ســالمت بوده و پزشــكي بهامروزه آموزش 
امروزه با توجه به  اي برخوردار اســت. ها ســروكار دارد از اهميت ويژهناطور مســتقيم با حيات و ســالمت انســبه

 درمانگاهي آموزش. است  مطرح بيشتر  سرپايي  بيماران و درمانگاهي آموزش هاي بهداشتي تغييرات اساسي مراقبت  
چنين نحوه برخورد با بيماران، موقعيت  ها و همبيماري از تريوســيع طيف آموزش امكان و خالق محيطي ايجاد با

شجويان قرار مي  ضوع نيازمند مدل متنوعي براي آموزش در اختيار دان شي  دهد. با توجه به اهميت اين مو هاي آموز
كارآمد در محيط درمانگاه براي دانشــجويان هســتيم. لذا پژوهشــگر از از يك مدل آموزش درمانگاهي و دو مدل   

شجو در آموزش درمانگاهي يك مدل تركيبي طراحي نمود، كه پس از اجراي آزمايشي به نقد      قرارگير ستاد و دان ي ا
 :   از است عبارت دارد نام GSRكه  تركيبي مدلخبرگان گذاشته شد. مراحل اين 
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G صاري  حرف ست،  Grandstandمدل  اخت شجويان  همه ابتدا ا ستاد،  كنار در دان سط  بيمار ويزيت ا وي را   تو
 كنند.ميشاهدهم

S مدل اختصاري  حرف Supervising  و كنندمي ويزيت را خود بيمار مستقل  طور به دانشجويان  از است، هريك 
 .كندمي سركشي هااتاق به استاد
R مدل  اختصاري  حرفReport back  ،كنندمي ويزيت را خود بيمار مستقل  طور به دانشجويان  از يك هر است  
 كنند.روند و بيمار خود را معرفي ميبه نزد استاد مي سپس و

صالحيت    نظر ميبه سه مدل در كنار يكديگر بتواند زمينه پرورش  سد كه تلفيق اين  صورت جامع  هاي باليني را بهر
نظر  شـــود، بهكه كارايي يك مدل در توضـــيح مراحل آن خيلي مشـــخص نميفراهم آورد ولي از طرفي از آنجايي

 كننده باشد.ه نقد خبرگان بتواند، در تكميل و يا اصالح اين مدل كمكرسد كمي

  است.شده تدوين GSRين مطالعه با هدف معرفي و نقد مدل تركيبي آموزش درمانگاهي ا: اهداف 
ست و از بحث گروهي متمركز براي جمع : روش  شده   آوري دادهروش اين مطالعه كيفي ا ستفاده  ست. بحث   ها ا ا

نمايد كه  هايي را توليد ميباشــد و دادهكنندگان ميگروهي، نوعي مصــاحبه با تأكيد بر تعامل بين شــركت متمركز 
شركت   دستيابي به آن  سيار مشكل است در اين مطالعه    ها از طريق مصاحبه فردي يا مشاهده  متخصص    4كنندگان ب

ار ورود متخصــصــان باليني د. معيداشــتن شــركت پزشــكي دانشــجوي 1 و متخصــص باليني 10آموزش پزشــكي و 
شتن درمانگاه  عالقه شكي، دا شجو به مطالعه،      مندي به آموزش پز سب و فعال بود و معيار ورود دان شي منا هاي آموز

هاي آموزش  هاي آموزشي، وضعيت آموزشي مناسب بود. پژوهشگر ابتدا به معرفي كليه مدل     يه درمانگاهلگذراندن ك
كنندگان كرد. در نهايت مشاركت سپس مدل مذكور را به تفسيربيان   ن پرداخت،درمانگاهي و مراحل و شيوه اجراي آ 

ها از نظر يك  كنندگان ثبت و تحليل گرديد و براي اعتبار يافتهبه تشـــريح و نقد مدل پرداختند. اظهارت مشـــاركت
 گرفت.متخصص باليني و يك متخصص آموزش پزشكي، مجدد مورد بررسي قرار

ها، ويزيت بيماران و تمرين توسط دانشجويان   داد كه مشاهده تنوع بيماري نقد خبرگان نشان  تايج حاصل از ن: نتايج 
شرح     و بهره ستاد درباره نحوه برخورد و  ستاد و توضيح ا گيري در هر بيماري از نقاط حالمندي از فيدبك به موقع ا

ي به مكان كافي براي تفكيك بيماران    گير بودن مدل و نيازمند  قوت اين مدل بود و و از جمله معايت اين مدل وقت 
  شوند ويزيت دانشجو، و استاد  با يكي و دانشجو  با يكي نوبت، دو شوند در و دانشجويان و اينكه بيماران مجبور مي 

  گردد.مي هامدل از هريك ناقص منجربه اجراي مدل سه اين تركيب شد بيان چنينهم و
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شتر،        كه بهتركرد توان اين گونه بيانر نهايت ميد: بحث  سي بي سه مدل، با مطالعه و برر ست به جاي تركيب اين  ا
كرد، كه ضــمن انطباق با شــرايط آموزش درمانگاهي در ايران، بتواند ضــمن ارتقاء كيفيت  تري را طراحيمدل جامع

   .جانبه در دانشجويان پرورش دهدصورت همههاي باليني را بهآموزش صالحيت
  نقد خبرگاني ،‐GSRمدل ،نگاهيموزش درماآ:  كلمات كليدي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از ديدگاه دستياران، كارورزان و كارآموزان پزشكي بيمارستان شهيد بهشتي كاشان  DREEMارزيابي محيط باليني براساس مدل 

 1397در نيمه اول سال 

 مريم ياوري، محمدرضا شريف، حسين اكبري، عاطفه رضواني  

  
 :  مقدمه

شي،  هايبرنامه در شيابي  آموز سا   ؤمورد تأكيد و توجه در م هايفعاليت از ياددهي و يادگيري هايفعاليت ارز ت س
 آموزشي است؛ زيرا تربيت نيروي انساني داراي تبحروصالحيت به ميزان زيادي وابسته به اين فرايند است.

يادگيري است.    فرايند در تأثيرگذار عوامل از برنامه اجراي براي الزم منابع و درسي  هايبرنامه دهنده،آموزش استاد  
ــتر به چگونگي اجراي برنامه  ــت كه بيش ــاي حاكم بر يادگيري اس ــي، نگرش  مهمتر از همه، محيط و فض هاي درس

سبت محيط يادگيري و            شجو ن سازماني موسسه آموزشي، ديدگاه دان سبت به يادگيري فرهنگ رفتاري و  مدرسين ن
 .شوددرك وي از شرايط اجتماعي مربوط مي

صه يادگيري     كنندهتعيينمحيط بادگيري يك  شجو از محيط پيرامون خود در عر ست و نمودار ادراك دان ي رفتاري ا
سزايي دارد.         شرفت تحصيلي و موفقيت وي در امر يادگيري تأثير به  شجو از پي ست. و درك و نگرش دان و  Roffا

سال   شجويان     50شامل   DREEMابزار 1997همكارانش در  از محيط آموزشي   پرسش، را جهت بررسي ديدگاه دان
شكي  100با همكاري  سازي  جهت .نمودند طراحي مدرس علوم پز شجو  1000 آن معتبر شورهاي  از دان   مختلف ك

سكاتلند،  مانند شان  بنگالدش و آرژانتين ا شي  محيط مورد در را نظرات شكي   م هايتخصص  در آموز ختلف علوم پز
ستا، مطالعه بيان سط  نمودند. در اين را سال   Al‐Naggarاي كه تو شكي      2014در  شجويان پز در مالزي بر روي دان
شان  شد، انجام سان عالقمندي        ن شجويان از مدر شت. در درك دان شجويان از آموزش نياز به ارتقا دا داد كه درك دان

شكي كمترين امتياز در زمينه             شت. در حيطه درك دروس پز شكال دا سان به آموزش ا شويق مدر شجويان در ت دان
كردند. در حيطه جو  اي كامال آماده احساس نمي ت درسي بود و اينكه خود رابراي كار حرفه بخاطر سپاري موضوعا  

   .هاي دانشجويان را كافي نداستندآموزشي حمايت سيستم آموزشي از استرس
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شان در         :اهداف  شهيد بهشتي كا ستان  ستياران،كارورزان و كارآموزان در بيمار هدف از اين مطالعه، بررسي نظرات د
 .باشدمي DREEMمحيط آموزشي با استفاده از الگويمورد 

صيفي : روش  سال     -اين پژوهش يك مطالعه تو ست كه در نيمه اول  شتي        1397مقطعي ا شهيد به ستان  در بيمار
  روش از اســتفاده با) نفركارآموز49، نفركارورز34دســتيار، نفر 60(نفر 143 روي بر كاشــان پزشــكي علوم دانشــگاه

 محقق گرديد كه مشتمل بردو قسمت كلي است:    DREEMنامه پرسش از استفاده با ادهس تصادفي گيرينمونه

   دستياري) سال كننده(دستيار ،كارورز و كارآموز)،مشخصات دموگرافيك: (سن، جنس، سمت شركت-1
سش  سؤاالت   -2  شي  كيفيت سنجش  آن هدف و)  سؤال  49( نامه پر شجو  ادراك( مختلف ابعاد از آموز   از دان

  ادراك آموزشــي، جو از دانشــجو ادراك خود، علمي توانايي از دانشــجو ادراك اســتاد، از دانشــجو ادراك يادگيري،
شجو  شد مي) خود اجتماعي شرايط  از دان : زياد خيلي( ليكرت ايگزينه پنج طيف نامه،پرسش  گيرياندازه. مقياس با

  ANOVAهاي و آزمون  SPSS16افزار آماري ها از نرممنظور تحليل دادهبه .باشــدمي) 0 امتياز: كم و خيلي 4امتياز
 شد.استفاده t‐ testو 

)، براي محاســبه روايي از روش تحليل عاملي و براي بررســي  1391ژوهش فالح خيري لنگرودي و همكاران (در پ
شد.      ستفاده  ضريب همبستگي آلفاي كرونباخ ا ستفاده از  DREEM نامهپرسش  پايايي اعتبار آن از    در اين مطالعه با ا

 بود. 0,88 كرونباخ آلفاي ضريب

ادراك دانشــجو از شــرايط اجتماعي باالترين و  ،DREEM مدل مختلف ســطوح بين دردر مطالعه حاضــر، : نتايج 
ها  ادراك دانشــجو از اســتاد كمترين ميانگين را داشــته اســت. درك دانشــجويان از محيط آموزشــي در تمامي حيطه

حيطه ارزيابي محيط باليني تفاوتي بين   5مطلوب بود. از نظر سن ، مقطع تحصيلي و سال دستياري در هيچ يك از    نا
ستاد، جو آموزشي خود    ). از نظر جنسيت، حيطه P<0/05هاي مورد مطالعه ديده نشد( گروه هاي ادراك دانشجو از ا
ــي كل حيطهو هم ــجو از توانايي علمي و و حيطه) P>0/05ها داراي اختالف معنادار (چنين بررس هاي ادراك دانش

  ).P<0/05شرايط اجتماعي خود فاقد اختالف معناداري بودند(
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ها نامطلوب ارزيابي شــد. بنابراين توجه بيشــتر هاي باليني در دانشــگاه در تمام حيطهمحيط آموزشــي بخش: بحث 

ـاي       ـاد فض ـي و ايج ـي به   استادان به رعايت اصول طراحي آموزش ـب آموزش منظور يادگيري بهتر دانشجو،  مناس
 .ضروري است

  ،ارزيابي، دستياران، كارورزان، كارآموزان DREEMدل م:كلمات كليدي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هاي يك استاد بالينيالعمر: روايتيان پزشكي براي دستيابي به يادگيري مادامهاي يادگيري دانشجواستراتژي

 صابر تنها زاده، اميرفرد، خيرالنسا رمضانمحمود گنجي

 مقدمه

شرفت  سي، اجتماعي و فرهنگي،    پي سيا سريع عوامل  ستفاده  به نياز هاي فني و درمان و تغييرات  ستراتژي  از ا هاي ا
كه دانشجو بتواند درك كافي و درستي از شرايط باليني دهد بطوريپزشكي را نشان مي جديد فعال در آموزش علوم

هاي يادگيري در پاســخ به نيازهاي در حال داشــت كه تطبيق اســتراتژيتوان اذعانبنابراين مي. واقعي بدســت آورد
شــده اثر متوســط  اذدهد كه كه اســتراتژي يادگيري اتخظهور از محيط يادگيري اســت بررســي مطالعات نشــان مي

بر نظريات هاي نوين و مبتنيگيري از اســتراتژيتوجهي بر عملكردتحصــيلي دانشــجويان دارد و درواقع با بهرهقابل
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ــاختن ــاخت دانش را در پي خواهد يادگيري نظير س ــاخت و س ــاخت يادگيري  گرايي، كيفيت س ــت كه زيرس داش
ــتفاده از ر العمر ميمادام ــد در اين تحقيق با اس ــتراتژي وايتباش ــتاد باليني، اس هاي يادگيري مورد نياز هاي يك اس

 است.العمر بررسـي شدهدانشجويان در علوم پزشكي براي دستيابي به يادگيري مادام

  رلعمامناسايي استراتژي يادگيري در دانشجويان پزشكي براي دستيابي به آموزش ماداش: اهداف 
ـن مطالعه يك ا: روش ـع  . اسـت  روايي تحقيقي ي ـ ـاي  داده منب ـ ــن   ه ـق،   اي ـ   10 با باليني استاد يك تجارب تحقي
ست  تدريس سابقه  سال  ست شده  بيان شفاهي  صورت به كه ا ــه آن هاداده ثبت از پس محقق و ا   صورت به را كــ

باشد. و ابزار آن هاي كيفي ميژوهش روايي از جمله پژوهشپ. استشده نوشته تحصيلي ســـال تمـــام در روزانـــه
هاي خانوادگي،  ناها، داسـت ها، گفتگو، مصـاحبه هاي روازنه، نامهها، يادداشـت حالها، شـرح ناتواند شـامل داسـت  مي

ــت عكس ــد در تعليم وتربيت اين داس ــي  ها اغلب به تجارب كالس و فعاليتناها و تجارب زندگي باش هاي آموزش
  د.شود. ابزار اين پژوهش مصاحبه بومربوط مي

ــان دادهحليل ت:  نتايج ــاحبه نش ــجويان جهت يادگيري ها حاصــل از مص داد كه مهمترين راهبردهاي يادگيري دانش
برداري تجارب، تصويرسازي بصري است و ترس از پرسش، فرهنگ       العمر شامل پرسش، كنجكاوي، يادداشت   مادام

  كند. اخالل ايجاد بخش اثر ييادگير فرايندعنوان عواملي باشد كه در تواند بهشفاهي و عادت نداشتن به نوشتن مي
ستراتژي : بحث  سخنراني     ا سنتي  شكي  ست. يك   ها و تكنيكها، آموزشهاي يادگيري در آموزش پز هاي عملي ا

شجويان به طور فعال اطالعات را به      ست كه دان ستراتژي يادگيري يك روش تفكر ا ستراتژي كار مي�ا هاي گيرد. ا
شكي مبتني  ست، در حالي  بر نظريهيادگيري در آموزش پز ست كه در آن    يادگيري رفتارگرا ا سازنده گرا ا كه تئوري 

چارچوب         جديد را در  ــازنده گرا،       هاي فعلي خود ادغام مي  يادگيرندگان اطالعات  يادگيرنده در تئوري سـ ند.  كن
ــود. همانگونه كه يافتهاطالعات را به چارچوب فردي جذب مي مطالعه  هاي اين كند تا به يادگيري معنادار منجر شـ

ستراتژي   داد، آنچه بيش از بيش يادگيري مادامنشان  شته است ا هاي نظير پرسش،   العمر را در آموزش باليني در پي دا
ــري بوده كه در اكثر مو      ــازي بصـ ــويرسـ ــت برداري تجارب، تصـ د در فرايند آموزش ناديده     اركنجكاوي، يادداشـ

شجويان      ميگرفته صور وجود دارد كه دان شه اين ت شاهده يك   شوند، همي بايد بتوانند با مطالعه يك كتاب مرجع و م
ــورتي  ــند در ص ــته باش كند درگيري عملي و كه آنچه يادگيري معنادار ايجاد ميفعاليت عملي، يادگيري عميقي داش

صاحبه     ذهني خود يادگيرنده با مباحث علمي مي صوص  شد. در اين خ ستفاده  كهنظران اعتقاد دارند با   آموزش از ا
  نيست،  كافي اندازه به يادگيري پيشبرد  براي است  تنهايي به تدريس، مدل يك از بعدي استفاده  تعبيري به يا تئوري،
 ند.شو يكپارچه بايد آموزشي هايمدل طيف كردن، فكر براي يادگيرندگان براي زمينه ايجاد و فعال هايدوره

   آموزش باليني ،دانشجويان ،لعمرميادگيري مادا ،ستراتژي يادگيريا:  كلمات كليدي
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نويسي پرستاران بر سخنراني و همتايان در رضايت، يادگيري و عملكرد گزارشهاي آموزش مبتنيبررسي اثر بخشي شيوه

 اصغر حيات، فريده شكراللهي  نويسندگان: علي

  
 :مقدمه

 تشــخيص، فرايند از كامل گزارشــي صــورتبه و كه اســت پرســتاران وظايف مهمترين از يكي پرســتاري گزارش 
  طرح تشــخيصــي، هايبررســي بيمار، مســائل به مربوط اطالعات برگيرنده در و اســت اجرا و ريزيبرنامه ارزيابي،
تواند موجبات افزايش اثربخشي مراقبت، ارتباط مؤثر بين اعضاي  نويسي صحيح مي... باشد. اصول گزارشو مراقبتي

سالمت  ضر  پژوهش اين در رو اين از. گردد تيم  سه  به حا شي اثر مقاي  در همتايان و سخنراني  برمبتني آموزش بخ
  است.شده پرداخته پرستاران نويسيگزارش عملكرد و يادگيري رضايت،
 :  اهداف

  توسط  نويسي گزارش آموزش برنامه از پرستاران  نويسي گزارش عملكرد و يادگيري مندي،رضايت  ميزان تعيين -1
 سخنراني روش با مقايسه در همتايان

  دوره اجراي بعد و قبل گروه، دو در پرستاران نويسيگزارش عملكرد و يادگيري مندي،رضايت ميزان تعيين -2
 روش  

ــر به ــورت يك پژوهشپژوهش حاض ــورت آزمونپس -آزمونپيش طرح با تجربينيمه ص ــتگرفته ص   نمونه. اس
ستار  40شامل  صادفي  صورتي به بودكه) مداخله گروه در نفر 20 و كنترل گروه در نفر 20(پر . الزم شدند  انتخاب ت

 پرستاران  اطالعات و دانش ميزان با آزموني در رابطهها، پيشباشد كه در هردو گروه قبل از شروع آموزش  ذكر ميبه
 آزمون به شبيه  آزموني مجددا مذكور، هايدوره اتمام از بعد و ادامه در. شد  گرفته نويسي گزارش اصول  با رابطه در
  از هاآن پرستاري عملكرد گزارشات چنينهم. كندارزيابي را گروه دو هر در پرستاران يادگيري ميزان تا شد اجرا اول

ــده پرونده آن ــتخراج ش ــي بتوان بهها اس ــد تا در انتهاي دوره آموزش آزمون براي عنوان پيشو براي هر فرد ثبت ش
ستفاده    سه از آن ا ستاران   مقاي سپس در گروه كنترل، پر   طريق از گروه در و سخنراني  طريق از آموزش تحت كرد. 

ستاران در هر دو  ياد ميزان تا شد  اجرا آزمونپس سپس . ديدند آموزش خود، همتايان شود.  گيري پر گروه ارزيابي 
كننده در هر دو گروه از  نويســي افراد شــركتليســت ارزيابي عملكرد گزارشماه، چك 3چنين بعد از گذشــت هم

ــتهپرونده ــط آن هاي نوش ــده توس ــي برنامه در عمل، مورد ارزيابي قرار ش ــده و ميزان اثربخش گرفت.  ها، تكميل ش
ئيد  أتي روا و پايا بوده و توســط وزارت بهداشــت مورد تليســگويه بود كه چك 25ليســت مذكور مشــتمل بر چك
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گرفت.  نظر قرارگرفته است. با اين وجود مجددا روايي صوري و محتوايي آن تاييد متخصصان و اساتيد صاحب      قرار
شد. براي     سؤالي رضايت   16نامه منظور بررسي رضايت افراد در هر دو گروه از پرسش    سرانجام به  ستفاده  سنجي ا

 استفاده شد.  SPSSافزار آماري ها نرمو تحليل دادهتجزيه 

ــتاران مرد و %30هاي توصــيفي حاكي از آن بود كه نتايج تحليل: نتايج  ــتاران را %70 از افراد نمونه را پرس  زن پرس
سال و   40تا 31بين  %35سال،   30تا  26افراد داراي سن   %22,5 كه دادنشان  سن  با رابطه در نتايج. دهندمي تشكيل 

ــان    40نيز باالي  42,5% ــتقل نش ــتند. نتايج آزمون تي مس ــايت پرســتار ســال داش ن در گروه  اداد كه ميانگين رض
).  p≤ 0.01)، بطور معناداري باالتر بود(=M 34/3) به نســـبت گروه كنترل (=M 12/4مداخله(آموزش همتايان) (

ــانديگر نتايج  ) بود، =M 7/16) باالتر از گروه كنترل(=M 6/17داد با اينكه ميانگين يادگيري در گروه مداخله (نش
نويســي  داد كه بين دو گروه از لحاظ عملكرد گزارشچنين نتايج آزمون تي نشــانولي اين تفاوت معنادار نبود. هم

ــان كه        ــد. نتايج آزمون تي تك متغييره نشـ ــاهده نشـ آزمون و تفاوت معناداري در نمره پيش   تفاوت معناداري مشـ
يادگيري و عملكرد           پس يت،  يان) در هر ســــه متغيير رضــــا تا له(آموزش از طريق هم مداخ آزمون افراد گروه 

 ).  p≤ 0.01نويسي پرستاران وجود داشت(گزارش

  
 گروه دو زوجي براي مقايسه t. نتيجه آزمون 1جدول

انــحــراف    ميانگين هاگروه متغيرها
 معيار

t P value 

  005.  3.185  20808.  3.3484 روش سخنراني رضايت از آموزش
  08669.  4.1240 روش همتايان

  143.  1.528  46510.  16.7 روش سخنراني يادگيري
      27530.  17.6 روش همتايان

  957.  054.  1.42902   12 روش سخنرانينويسيعملكرد گزارش
      1.48484  12.1 روش همتايان

  
هاي سنتي حس رضايت  شيوه گروه همتايان به نسبت روشداد كه بكارگيري آموزش بهژوهش حاضر نشانپ: بحث 

ستاران ايجاد   شتري را درپر شد. هم كند كه اين خود ميبي چنين آموزش از  تواند در ارتقاي ابعاد مراقبتي بيمار مؤثر با
  را بهبود بخشد. تواند بطور معناداري يادگيري و عملكرد افرادطريق همتايان مي
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  نويسي، پرستاران موزش همتايان، سخنراني، گزارشآ:كلمات كليدي 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1397نشگاه علوم پزشكي تبريز در سال هاي نظري از ديد دانشجويان داعوامل مؤثر بر عدم حضور دانشجويان در كالس

 باويل، فراز رادمند ميالد باصري، مهدي رهبر، فريبا ميرزايي

  

 مقدمه

شود. از   هاي بشري در اين دوران پيشرفت تكنولوژي محسوب مي   عنوان اولين گام درتمام فعاليتهمواره آموزش به
شجويان به م  سب       ؤآنجايي كه هدف از ورود دان شي، ك سات آموز ست؛ بنابراين       س سب و مورد دلخواه ا شغل منا

سيستم آموزشي كارا و    تواند نيل به اين هدف را آسان اي در دانشگاه مي آموزش حرفه تر كند. براي پياده كردن يك 
ست هم داده و در كنار يكديگر موجب اثر    ست به د سب نتيجه بهتر    اثربخش عوامل مختلفي د شي آموزش و ك بخ

ــد. يكي از مهمت  ــور فيزيكي   تواند اثرات قابل توجهي در روند آموزش ايجاد     رين عوامل كه مي  خواهد شـ كند حضـ
 با كه بودخواهد تأثيرگذارتر و بهتر هنگامي يادگيرياند كه دادهباشــد چرا كه مطالعات نشــاندانشــجو در كالس مي

 دنبال به و و دانشجو  استاد  نبي تعامل اهميت به توجه با لذا. باشد  همراه دانشجو  بيشتر  چه هر مشاركت  و همكاري
ضور  لزوم آن شجو  فيزيكي ح سي  به مطالعه اين در كالس، در دان شجويان در كالس    برر ضور دان هاي  علل عدم ح

 آموزشي در دانشگاه علوم پزشكي تبريز از منظر خود دانشجويان پرداختيم. 

  ؟هاي نظري چيستلل غيبت دانشجويان در كالسع: اهداف 
اي (دندان پزشـــكي، پزشـــكي  دانشـــجوي مقطع دكتري حرفه 277مقطعي، در بين -توصـــيفي اين مطالعه: روش 

سازي) در مقطع علوم پايه  شگاه  1397 سال  در  ،دارو شكي  علوم دان سترس  در گيرينمونه روش به تبريز پز  با و د
 مورد تجزيه و SPSS-17افزارنرم از اســتفاده با آماري هايداده پايان در .گرفتانجام نامه نظرســنجيپرســش توزيع

 گرفت و از آمار توصيفي فراواني و ميانگين نمره در هر حيطه استفاده گرديد.  تحليل قرار

شتند      : نتايج  شركت دا شجويان كه در اين مطالعه  سن دان   49,09نفر در گروه مذكر(136سال بود. تعداد  20ميانگين 
 %)و مابقي مونث بودند.

صله در حيطه  شكي،     هميانگين نمرات حا شجويان دندانپز سي از منظر دان شكي،  اي مورد برر سازي   پز به  0,3دارو 
) شرايط فردي  0,47±2,93،  0,45±3,5، 0,66±ترتيب از بيشترين به كمترين عبارتند از: توان علمي و روش استاد(  

ــجو در كالس(    ــور دانشـ ــرايط زمــاني و مكــاني برگزاري          )،0,36±2,83،  0,59±3,1، 0,55±3,17حضـ شـ
مديريت   )0,41±2,58، 0,42±3,03، 0,41±2,83كالس(  بود. 2,63)±2,51،  0,41±2,99،  0,61±2,69(كالس و 
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اثرترين عامل ازحيطه شرايط زماني  باشد وكم ترين عامل غيبت دانشجويان از كالس) مي طبق نتايج بدست آمده مهم 
  خوابي شـــب قبل كالسحيطه شـــرايط فردي حضـــور دانشـــجو در كالس، كماز 4,14 و مكاني برگزاري كالس

 مختلط بودن كالس.1,50بود

شجويان از كالس به ترتيب كم    5 شترين تأثير در غيبت دان شي از       عامل با بي ستگي نا شب قبل از كالس، خ خوابي 
ساعت ارائه درس، كم بودن     شركت در كالس  سب بودن  ساعات تدريس در هر روز، نامنا هاي قبلي، طوالني بودن 
 بازده كالس بود.

عالقه به موضوع كالس، كيفيت ارائه درس، رابطه مؤثر استاد و دانشجو، تسلط استاد بر مبحث و اشتغال در        :بحث 
ضور       شجو براي ح شگاه ازجمله فاكتورهاي مهم دخيل در روند يادگيري و نيز تقويت انگيزه دان خارج از محيط دان

شده دارد. اين   باشد. هرچند در مطالعه فعلي، اشتغال دانشجويان كمتري   در كالس مي ن تأثير را در بين عوامل مطرح 
سب بودن           اختالف را مي سبت داد. البته نامنا شي ايران ن ستم آموز سي شاغل در  شجويان  توان به پايين بودن آمار دان

ضاي فيزيكي و   برنامه شي،ف شكيل كالس  ريزي آموز ستاد و       زمان ت ست كه مهارت ا ضح ا ستند. وا ها نيز بي تأثير ني
توجه براي حضــوردركالس اســت و ســبب تقويت انگيزه  جو در فرايند تدريس ازعوامل مهم وقابلهمكاري دانشــ

 گردد.دانشجو مي

ــلي غيبت از كالس جايي آن از ــتاد عامل اص ــدها ميكه توان علمي و روش تدريس اس لذا براي افزايش انگيزه   باش
ــاتيد  ــتر در كالس، بايد در فرايند جذب اس ــور بيش ــجويان براي حض ــر  دانش ــاتيد حاض جديد و نيز غربالگري اس

گرفته و در مورد اساتيد حاضر نيز   ها مد نظر قرارراهكارهايي انديشيد و فن بيان اساتيد در كنار صالحيت علمي آن   
ــاتيد فاقد ويژگي  ــجويان در پايان هر ترم، براي اس هاي آموزش فن  هاي الزم، دورهبا مراجعه به آمار و نظرات دانش

 گردد.كالس برگزار بيان و مديريت

چنين با توجه به مهم بودن عوامل مؤثر بر حضــور دانشــجو در كالس، برنامه آموزشــي روزانه نيز مورد بازبيني  هم
هاي صبح و نيز كاهش ساعات درسي بعد از ظهر، اعمال     گرفته و اصالحات الزم از جمله ساعت شروع كالس   قرار

 گردد. 

  ي نظري، دانشجويان هادم حضور، كالسع: كلمات كليدي 
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 بر شواهد در پرستارانهاي عملكرد مبتنيبررسي ارتباط بين سواد اطالعاتي و صالحيت

 پور، مصطفي انصاري، الميرا جنوي شهزاد پاشايي

  
  مقدمه

 در پرســتاران برخورداري لزوم معتبر و مســتند اطالعات به دســتيابي در اطالعاتي روزه با توجه به اهميت ســوادام
كرد خود در دستيابي به اطالعات مستند و بر پايه علمي    عمل بهبود منظوربه اطالعاتي سواد  باالي سطوح  به دستيابي 

  است.بيشتر نمايان شده
بر شـــواهد در پرســـتاران حاضـــر با هدف تعيين ارتباط بين ســـواد اطالعاتي و عملكرد مبتنيذا مطالعه ل: اهداف 
  ت.گرفانجام

ــر يك مطالعه مقطعي بود، كه واحدهاي مورد پژوهش آن          :روش  ــاغل در    244مطالعه حاضـ ــتاران شـ نفر از پرسـ
  گيرينمونه. بودند كاربه لمشــغو منتخب بيمارســتان 7 در كه بودند، تهران پزشــكي علوم دانشــگاه هايبيمارســتان

 و اطالعاتي سواد  شناختي، جمعيت اطالعات بخش سه  داراي استفاده  مورد ابزار. شد  انجام ساده  تصادفي  صورت به
سش بود شواهد  برمبتني عملكرد سش   . پر سواد اطالعاتي، پر   طيف با گويه 26 داراي كه ساخته  محقق اينامهنامه 
  ليكرت طيف با گويه 34 شامل  كه استاندارد  اينامهپرسش  شواهد،  برمبتني عملكردنامه پرسش  و اي،نقطه 5 ليكرت

 .شد انجام SPSS22با  هاداده تحليل تجزيه. بود اينقطه 5
ــانP< 0,001.:  نتايج ــواد اطالعاتي و عملكرد مبتنينتايج مطالعه نش ــواهد واحدهاي مورد پژوهش  داد بين س بر ش

  عملكرد پذيرش و نگرش دانش، بين كه دادنشان پيرسون همبستگي ضريب.دارد وجود مستقيمي و دار-ارتباط معني
ست  برقرار داريمعني ارتباط اطالعاتي سواد  هايحيطه با شواهد  برمبتني شتغال و  سن  مدرك، چنينهم. ا ، محل ا

  واحدهاي شــواهد برتنيمب عملكرد و اطالعاتي ســواد با داريبر شــواهد ارتباط معنيآشــنايي قبلي با عملكرد مبتني
  داد.نشان مطالعه مورد
  مطلوبي سطح  در مطالعه مورد واحدهاي شواهد  برمبتني عملكرد و اطالعاتي سواد  سطح  كه دادنشان  هاافتهي:  بحث
سطي بود. لذا مي   ندقرار سطح متو ستاران  اطالعاتي سواد  بهبود و ارتقاء با كه گرفت نتيجه توانارد و در    دانش، پر

. بخشيد  بهبود توانمي را هابيمارستان  ويژه هايبخش در شاغل  پرستاران  شواهد  برمبتني عملكرد پذيرش و نگرش
  د.ايت منجربه ارتقاء سالمت جامعه در آينده خواهد گردينه در و داده ارتقاء را پرستاران باليني عملكرد امر اين كه

  بر شواهدرستاران، سواد اطالعاتي، عملكرد مبتنيپ: كلمات كليدي 
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سته آموزشي طراحي   شگاه علوم     شده در كالس كاربرد ب شجويان پزشكي دان هاي عملي آناتومي در يادگيري نكات باليني در دان

 1396پزشكي بوشهر 

 زاده، فاطمه نجم، مرضيه محمودي، راضيه باقرزاده، زهرا صفري اسمعيلبنفشه 

  
 مقدمه

همين  باشد. بهاولين گام در تحصيل پزشكي آگاهي، شناخت و يادگيري ساختار بدن در چارچوب درس آناتومي مي
زشــكي بوده دليل همواره نحوه آموزش آناتومي و تالش براي يادگيري بهتر دانشــجويان چالش مهمي در آموزش پ

 دانشـــجويان آناتومي براي دانش اند.گرفتهكار رفته و مورد آزمون و خطا قرارهاي متعدد آموزش بهاســـت و روش
 دانشجويان  هايدغدغه از كه يكيطوري به. دارد خاصي  اهميت طبابت و در پاراكلينيك آن ارزش جهت به پزشكي 
ــت نظري مباحث   دركنار  آناتومي  درس باليني  نكات  يادگيري  پايه   علوم مقطع ــي هاي برنامه   معرفي با . اسـ   آموزشـ

اند. لذا بايد روش  شده براي تدريس آناتومي را كاهش داده اختصاص داده  هايساعت  مجموع پزشكي،  شده اصالح 
آموزشي مناسبي يافت تا در زمان كمتري مطالب مرتبط باليني را به فراگيران آموخت. هدف اين مطالعه به كارگيري   

 باشد.هاي عملي ميموزشي جديد نكات باليني درس آناتومي در كالسروش آ

ــده در كالس  :اهداف  ــي طراحي ش ــته آموزش ناتومي بر يادگيري نكات باليني در آهاي عملي تعيين تأثيركاربرد بس
 دانشجويان پزشكي  

و دو روش  شــد انجام 1395دانشــجوي پزشــكي ورودي  75اي بر روي پژوهش حاضــر يك مطالعه مداخله:روش 
سه نمود. روش اجرا به اين  شجوياني كه وارد     آموزش نكات باليني در درس آناتومي را مقاي صورت بود كه كليه دان

موختند. سپس دانشجويان براي بخش آصورت سخنراني توسط استاد مطالعه شدند بخش تئوري درس آناتومي را به
ــيم   عملي به ــاهد تقس ــادفي به دو گروه مداخله و ش ــدند. هدف از انجامطور تص ــركت براي مطالعه ش   كنندگانش

آزمون شد. قبل از انجام مداخله از هر دو گروه يك پيش نامه گرفتهپژوهش رضايت  در شركت  براي و شد  دادهشرح 
سنجيد، اخذ شد. بعد از آن كالس عملي    با سؤاالتي كه معلومات دانشجويان در مورد كاربرد آناتومي در بالين را مي  

آناتومي براي گروه شاهد به شيوه مرسوم تشريح جسد و استفاده از موالژ انجام شد، اما در گروه مداخله يك بسته           
شد. (محتواي بسته آموزشي با تأكيد بر كاربرد درس     آموزشي حاوي فيلم، عكس و اساليد مربوط به آن مبحث داده  

بودند). دركالس عملي قبل از آموزش مرســوم اييد كردهن را تآناتومي آآناتومي در بالين تهيه شــده و پنج اســتاد  
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شــد. در پايان جلســات از  محتواي بســته آموزشــي كه از قبل توســط دانشــجو خوانده شــده به بحث گذاشــته مي 
    زمون در هرگروه و بين دو گروه مقايسه گرديد.آعمل آمد. و نمره دو آزمون بهدانشجويان دو گروه پس

سه نمرات د :نتايج  شان  مقاي شجويان ن است. در  آزمون در هر دو گروه متفاوت بودهداد كه ميانگين نمره پيش و پسان
  آموزش( شاهد گروه در اما .(p‹0.001)آزمون بوده است آزمون بيشتر از پيشگروه مداخله ميانگين نمرات در پس

سوم  ست  بوده آزمونپيش از كمتر آزمونپس نمرات) مر ضل نمرات (p= 0.001) ا آزمون بين دو پيش و پس . تفا
شاهد اختالف آماري معني  شان گروه مداخله و  شتر   دار ن ضل نمرات در گروه مداخله بي داد به طوري كه ميانگين تفا

 .(p‹0.001)از گروه آموزش مرسوم بود 

   :بحث
يادگيري نكات باليني هاي عملي بر دست آمده مشخص گرديد كه استفاده از بسته آموزشي در كالس     هاي بهاز يافته

هاي آموزشي در يادگيري نقش بسزايي دارد و در فراگيران ايجاد انگيزه    اثر داشته است. از آنجا كه استفاده از رسانه    
ها در كالس عملي و ها و اساليدهاي آموزشي و نمايش آناي حاوي فيلمصورت بستهها بهكند، استفاده از رسانهمي

هاي  ردادن براي مطالعه بيشــتر، ســبب يادگيري بهتر شــد. ضــمن اينكه اســتفاده از روش در اختيار دانشــجويان قرا
شجو محور مي  ستفاده از آموخته دان صيه . شود  بالين ها درتواند باعث يادگيري بهتر مطالب علوم پايه و ا  شود مي تو

 . شود آزمون نيز ديگر پايه دروس براي روش اين

  ت باليني، بسته آموزشيناتومي عملي، نكاآ:كلمات كليدي 
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 بر نياز جامعههاي كالسي مبتنيهاي تحصيالت تكميلي: پروژهسازي از دورهظرفيت

 جويباري، سهيال كالنتري گشا، ليال مهستياكرم ثناگو، مريم چهره

  
 مقدمه

دانشگاه به سبب رسالت و تعهداتي كه نسبت به جامعه دارد بايد از يك سو، براي بقاء و اثر بخشي خود تالش كند        
و از ســوي ديگر بايد در جهت ايجاد بســتري مناســب براي اثربخش كردن شــيوه هاي آموزشــي اقدام نمايد، تا با  

شمندي را به بار آورد. افزون     هاي جديد و كارآمد بتواشيوه  ند با ارائه محصول و خدمات خود به جامعه، نتيجه ارز
ها اســت. بنابراين،  ها، رســالت تحقيقاتي آنبر بعد آموزشــي و رســالت تربيتي، يكي از مهمترين وظايف دانشــگاه 

ــته تخصــصــي خود به تحقيقات بنياد هاي آموزشــي دانشــگاهگروه ي و كاربردي هاي مختلف بايد متناســب با رش
هاي مولد بعدي، پرورش  علت هزينه بيشتر، تربيت نسل  �به هاهاي تحصيالت تكميلي براي دانشگاه  بپردازند. دوره

عضاي هيأت علمي و رهبران آينده دانشگاهي اهميت بيشتري دارد. در ايران نيز با توجه به جوان بودن تحصيالت     ا
شجو بر    سعه كمي روزافزون تعداد دان ساس برنامه تكميلي، تو سؤالن    ا شور، جهش علمي مورد تأكيد م هاي كالن ك

ــته  ــعه كشــور ايفا مي كشــور و گســترش رش كند. لذا بهره گيري از  هاي جديد، اين دوره نقش حســاســي در توس
بر نيازهاي جامعه  سازي محورهاي هدفمند آموزشي مبتني  تواند ايجاد نمايند و نهاينهها ميهايي كه اين دورهظرفيت

  ها در جهت رفع مشكالت و معضالت موجود در جامعه استفاده نمود.توان ازظرفيت اين رشتهها ميين دورهدر ا
بر نيازهاي جامعه در واحد درسي  هاي كالسي مبتني هدف اين مطالعه گزارشي از تعريف جديدي از پروژه : اهداف 

 است.ارشد پرستاري سالمندي بودهدانشجويان كارشناسي

سي             براي مطالعه، اين در: روش سالمندي در واحد در ستاري  شد پر سي ار شنا شجويان كار سالم و    "دان سالمندي 
شدند، و           "فعال شنا  سالمندي آ شكالت عمده دوران  شجويان با م پروژه كالسي تعريف گرديد. در ابتداي دوره دان

يك بسته مراقبتي طراحي    صورت گروهي سپس از آنان خواسته شد تا براي هر يك از مشكالت عمده طرح شده به     
ساير كشورها و بسته      هاي مراقبتي موجود در وزارت بهداشت درمان و آموزش   نمايند و بدين منظور با جستجو در 

سته     ساختار ب شكي، با  سوي خود       پز ستاد راهنماي منتخب از  شده و در نهايت با همكاري يك ا شنا  هاي مراقبتي آ
سته   شجو، اقدام به طراحي اوليه يك ب سالمند  دان شد براي   امراقبتي براي  شجو موظف  ن نمايند. عالوه بر اين هر دان

ــكالت آنان را      ــاحبه انجام داده و مش ــاكن جامعه مص ــالمندان س ــالمندان، با س ــتر از نيازهاي س آگاهي هر چه بيش
ستاد مربوطه برنامه       به هايي  صورت عيني واكاوي نمايد، پس از ليست نمودن هر يك از مشكالت و بررسي توسط ا
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اجرايي را كه براساس زير ساخت بهداشتي و درماني ايران براي سالمندان قابليت اجرايي دارد را طراحي و سازمان      
 گرديد.متولي آن را نيز مشخص نمايد. اين پروژه تا پايان ترم تحصيلي به استاد ناظر درس بايد ارائه و تحويل مي

  Mistreatment هاي مراقبتي براي مشـــكالت عمده ســـالمنداندر اين پروســـه، در ابتداي دوره بســـته: نتايج 
ستان،  در درمانيغفلت شجويان  براي حيطه 8 در آزاريسالمند  بيمار سته  دان شجو  هر و گرديد بنديد صاحبه  دان   م
ــالمندان با كيفي ــده ارائه هايحيطه هايهمه. رســاند انجام به خاص حيطه يك در را س ــته به ش   ختم خدمتي بس

سته مراقبتي اوقات فراغت كه به . نگرديد سالمندان ارائه گرديده     اما در انتهاي دوره يك ب ضل تنهايي  منظور رفع مع
 بود به مراحل انتهايي رسيد و توسط دانشجويان ارائه گرديد.

متخصــص اســت كه   و متعهد نيرويي آوردن فراهم تكميلي، تحصــيالت دوره دانشــجويان تربيت از هدف: بحث 
ــب ــالحيت بتواند با كس ــد. ص ــا باش هاي متعدد و افزايش مهارت و دانش خود در جهت رفع نيازهاي جامعه كوش

صبور در              ست.  صبوري و خالقيت در زمينه ارائه خدمت و مراقبت ا ست كه نيازمند  شته اي سالمندي ر ستاري  پر
ــالمندان و خالق در به ــكارگيري حداقل امكانات موجود با توجه به زيرجهت رفع نيازهاي س ها جهت رفع  اختس

هاي  بر نيازهاي جامعه لزوما به خروجيهاي كالسي مبتنينيازهاي اين گروه رو به رشد است. اگر چه تعريف پروژه 
تواند ســطح نگاه، شــناخت و توانمندي دانشــجويان را باال ببرد و يقينا كاركردهاي شــود اما ميكارا و پايا ختم نمي

 داشت.پايان ترم خواهدهاي كالسي مثبت تري نسبت به آزمون

  تحصيالت تكميلي، پروژه كالسي، نياز جامعه: كلمات كليدي 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي بين تحليل رفتگي آموزشي دانشجويان با برنامه درسي پنهان در دانشگاه علوم پزشكي گلستان   بررسي رابطه

 جويباري، اكرم ثناگو جواد لكزايي، ليال مهستي
  

  مقدمه
شجوياني  شي دارند معموال تحليل كه دان سبت   بي عالئمي مانند رفتگي آمور شتياقي ن سي،  به مطالب ا  ناتواني در در

ستمر    ادامه ضور م شاركت نكردن در فعاليت كالس در ح سي، و  هايهاي درس، م ساس ناتواني  كال فراگيري   در اح
بر  تواندريزي درســي پنهان ميبرنامه از ابعاد برخي كه اســت اين بيانگر اتمطالع. كنندمي را تجربه درســي مطالب
ــي رفتگيتحليل  ــجويان  آموزشـ ــي   ي رابطه  نعيين مطالعه   اين از هدف . داردنقش دانشـ بين تحليل رفتگي آموزشـ

  باشد.پنهان مي درسي برنامه با پزشكي علوم دانشجويان
پنهان  درســي بابرنامه پزشــكي علوم دانشــجويانرفتگي آموزشــيبين تحليل رابطه نعيينمطالعه ازاين هدف: اهداف

 .باشدمي
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ستگي مي : روش  صويب در كميته ا   اين مطالعه از نوع تحليلي همب شد كه پس از ت شگاه    با شجويان دان خالق در دان
نفر و  120اي نسبتي با حجم نمونه  گيري طبقهها با روش نمونهانجام شد. داده  1396علوم پزشكي گلستان در سال    

ــش  ــتفاده از پرس ــي (نامهبا اس )  academic burnoutهاي روا و معتبر كوريكولوم پنهان و تحليل رفتگي آموزش
رفتگي آموزشي  همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيير جهت بررسي تحليل آوري شد. با استفاده از ضريبجمع

 شد.هاي آن بر برنامه درسي پنهان استفادهو مؤلفه

ــي برنامه حيطه كل نمره تأثير: نتايج  ــي رفتگي تحليل كل نمره بر پنهان درسـ ــي مورد آموزشـ  و گرفتقرار بررسـ
واحد افزايش   0,14 آموزشي  رفتگي تحليل نمره پنهان، برنامه طهحي كل نمره در واحد هر افزايش با كه شد  مشاهده 

 ).p=0,003مي يابد (

 و درسي  هايبرنامه اهميت بر عالوه لذا بگذارد تأثير دانشجويان  رفتگيتحليل بر تواندمي پنهان درسي  برنامه:بحث 
 .باشدمي ضروري و الزم هارفتگي تحليل اين كاهش جهت در پنهان درسي برنامه به توجه دانشجويان آموزشي

  تحليل رفتگي آموزشي، برنامه درسي پنهان، دانشجويان: كلمات كليدي 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضطراب امتحان            ، (2)بر تيم در واحد فيزيوپاتولوژي   يادگيري مبتني  به بر ا شي و غل شي آموز قاء اثربخ گامي نو در جهت ارت

 دانشجويان كارشناسي مامايي اراك

 اشرفي، مهتاب عطارها، كتايون وكيليان، فرشته نارنجي، زهره عنبري، فاطمه شعباني مقامي، طاهاحجتيمهرنوش قائم

  

 مقدمه

صي و چا        يادگيري مبتني بر تيم صا شي اخت ستراتژي آموز سخ يك ا گويي فردي و رچوبي عملكردي، با تأكيد بر پا
شاركت در بحث مي  ستفاده از تيم فراگيران، به تعميق يادگيري و   تيمي، تعامل گروهي و انگيزه م شد؛ تا از طريق ا با

بر تيم و روش مرســـوم پيشـــرفت عملكرد دانشـــجويان كمك كند. اين پژوهش به مقايســـه روش يادگيري مبتني
 يادگيري و غلبه دانشجويان بر اضطراب امتحان مي پردازد.سخنراني بر ميزان 

 اهداف  

 سخنراني با TBLنامه در گروه .مقايسه ميانگين نمرات اضطراب در هر گويه پرسش .1

    TBL در روش مداخله همتايان ارزيابيمقايسه ميانگين نمرات  .2

  TBL گروه در گروهيمقايسه ميانگين نمرات آزمون فردي و  .3
 آزمون گروه سخنرانيبا نمرات پس TBLمقايسه ميانگين نمرات آزمون گروهي در گروه مداخله  .4
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نفر به شــيوه  22به تعداد  95تمامي دانشــجويان مقطع كارشــناســي مامايي علوم پزشــكي اراك ورودي مهر :روش 
ــماري به   ــرشـ ــدند (    سـ ــال دوم  4عنوان جامعه پژوهش انتخاب شـ واحدي    1,5، درس 96-97گروه) و در نيمسـ

سه   12) در قالب 2فيزيوپاتولوژي ( سخنراني   صورت يكي درميان از روش يادگيري مبتني ساعته به  2جل بر تيم و 
شد.   ستيناف،تكليف گروهي و    آشامل مراحل   TBLبرگزار  ستيناف، تكليف گروهي،ا مادگي،ازمون فردي،گروهي، ا

ــامل پيش     ــخنراني شـ آزمون بود. در قبل و بعد از اعمال مداخله،       پس آزمون، تدريس و ارزيابي همتايان و روش سـ
شجويان در آزمون  ستيناف، تكليف    آزمون، فرمآزمون و پساي فردي، گروهي، پيشهاي چهارگزينهدان هاي مرحله ا

سؤال با   25نامه داراي روايي و پايايي اضطراب امتحان شامل   گروهي و ارزيابي همتايان شركت نموده و نيز پرسش  
  16SPSSافزار ها در نرم) در اراك را پر كردند كه داده2016رت و مستخرج از مقاله وكيليان و همكاران (مقياس ليك

 ).P=0/05زوجي تحليل گرديد( T‐Testوارد و نتايج قبل و بعد به روش آزمون آماري 

ر امتحاناتم نمره خوبي  دلواپسم كه مبادا د "نامه اضطراب امتحان  پرسش  5داد كه در گويه نتايج پژوهش نشان :نتايج 
ــبي     " 11) و در گويه  TBL )P=0/047ميانگين نمرات باالتر به گروه مداخله       "نگيرم هنگام امتحان آن قدر عصـ
سؤاالت را به شوم كه نمي مي كنم كه  هنگام امتحان احساس مي " 20) و در گويه P=0/008( "درستي بخوانم توانم 

شدت مي  سخنراني ( ميانگين نمرات  "زندقلبم به  صاص يافت و در بقيه گويه P=0/036باالتر به گروه  هاي  ) اخت
نامه اضطراب از نظر آماري تفاوت معناداري ميان دو گروه مداخله مشاهده نشد. در بررسي ميانگين نمرات       پرسش 

سخنراني (    پس سوم  شجويان در روش مر ار  د) تفاوت معني45,18( TBL) و نمرات آزمون گروهي 72,17آزمون دان
ــجويان در روش    P=0/529نبود ( ) و نمرات آزمون گروهي  12/04( TBL) اما ميانگين نمرات آزمون فردي دانشـ
TBL )45,18دار داشت() تفاوت معنيP=0/00 با انحراف   9,1نمره، ميانگين نمرات  5). در نمره تكليف گروهي از

ــترين مقدار   0/25و كمترين مقدار   45,1معيار   ــت آمد. هم   0/75د و فراواني م  5و بيشـ هاي   چنين در گويه به دسـ
ارزشيابي كالسي در ارائه اين واحد درسي تجارب يادگيري را     "بر گويه  TBLارزيابي همتايان دانشجويان در گروه  

ــيه مي "و  "در من افزايش داد ــي آينده را توص ــي براي واحد درس ــيابي كالس ــتند (به ترتيب:  "كنمارزش تأكيد داش
)P=0/047) و (P=0/031         ) پاتولوژي حد فيزيو يان ترم وا پا يان آزمون  يت م ها فاوتي وجود  2) و (1)). در ن ) ت

 ).  P=0/190نداشت (

ــان:بحث   ــعه فرآيند ياددهيبر تيم ميداد روش يادگيري مبتنياين مطالعه نشـ يادگيري و ارتقاء  -تواند منجربه توسـ
شجويان گردد و هم     شي دان شته و با    ها كمك كند تا بچنين به آنسطح آموز ضطراب امتحان خود غلبه دا توانند بر ا

شركت  ضح تكيه بر روحيه كار تيمي و دانش نوين به وجود آمده، در امتحانات  مثالي موفق   TBLتر كنند؛ بعبارت وا
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شمار مي   از كاربرد روش توان به دانشجو  آيد و ميهاي مشاركتي يادگيري با محوريت دانشجو در حوزه آموزش به 
  كرد. رجعيت علمي در آينده نگاهعنوان مبه

 بر تيم، فيزيوپاتولوژي، اضطراب امتحان، اثربخشي آموزشي، مامايييادگيري مبتني: كلمات كليدي 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تنظيمي و انگيزش تحصيلي دانشجويان پرستاريجيگ ساو بر خود اثربخشي يادگيري مشاركتي 

 پروانه وصلي، ندا ثنايي، الدن صديقي 

  

 مقدمه

شد همه جانبه فراگير مي        ستقيم فراگير در فرآيند يادگيري موجب ر ضور فعال و م شاركتي، ح . شود در يادگيري م
در فرآيند يادگيري توجه دارد. اين مطالعه با خودتنظيمي و انگيزش تحصـــيلي از مقوالتي هســـتند كه به نقش فرد 

) بر خودتنظيمي و انگيزش  Jigsaw cooperative learningهدف بررسي تأثير يادگيري مشاركتي جيگ ساو (   
 گرفت.تحصيلي دانشجويان پرستاري انجام

 

شاركتي مبتني   تعيين تأثير يادگيري مبتني: اهداف  سخنراني و يادگيري م   انگيزش و خودتنظيمي بر ساو بر جيك بر 
 پرستاري دانشجويان تحصيلي

ــر از نوع نيمهمطالعه: روش  ــال پس –آزمون تجربي پيشي حاض آزمون با گروه كنترل بود كه از ژانويه تا نوامبر س
تحصيل بودند پياده شد. به طور تصادفي  دانشجوي پرستاري ترم چهار كه در دو كالس مشغول به 94بر روي  2018

ــد. ابزار گردآوري داده عنوان گروه كنترل درعنوان گروه مداخله و ديگري به   هيك كالس ب   ــامل  ها نظر گرفته شـ  شـ
ــش ــناختي،جمعيت نامه اطالعاتپرس  Academic Motivation و Self‐Regulation Questionnaireش

Scale صــورت بود. مداخله بهJigsaw cooperative  learning   ــاعته براي گروه به مدت هفت جلســه دو س
 مشــاركتي يادگيري برنامه از بعد و قبل هاصــورت ســخنراني بود. دادهمداخله اجرا شــد. تدريس در گروه كنترل به

هاي آماري تي زوجي، تي مستقل  و آزمون PASW 22 افزارنرم طريق از هاداده نهايت در. شد گردآوري ساو جيك
 شد.ليلو آزمون دقيق فيشر تح

قبل از مداخله بين دو گروه از نظر انگيزش تحصـيلي و خودتنظيمي اختالف معنادار وجود نداشـت، اما بعد    : نتايج 
  انگيزش و خودتنظيمي متغيير دو هر در دانشــجويان نمرات ميانگين ســاو جيگ مشــاركتي يادگيري ســازياز پياده

   ).P  ،0,001 <P=0,024 ترتيب به( داشت داريتحصيلي نسبت به گروه كنترل تفاوت معني
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 بر ســاو جيگ مشــاركتي يادگيري و ســخنراني برمبتني يادگير تأثير اياين مطالعه با هدف بررســي مقايســه:  بحث
صيلي  انگيزش شجويان  خودتنظيمي و تح ستاري  دان ست شده  انجام پر سندگان، اين مطالعه را مي  زعم به. ا  تواننوي

  اين هاييافته. بيابند مشــابه مطالعه نتوانســتند خود جســتجوهاي در هاآن چراكه دانســت بفرد منحصــر مطالعه يك
 دانشجويان  در خودتنظيمي و انگيزش معنادار افزايش موجب تواندمي ساو  جيگ مشاركتي  يادگيري دادنشان  مطالعه

حصيلي و از معيارهاي  به اينكه انگيزش تحصيلي و خودتنظيمي از عوامل مؤثر بر پيشرفت ت   توجه با. شود  پرستاري 
اصلي كارايي هر نظام آموزشي است. بنابراين ارائه راهكارهاي آموزشي جهت ارتقاء اين دو متغيير از اهميت زيادي 

 برخوردار است.  

سب براي يادگيري        نتيجه ستر منا شجويان در يادگيري و ايجاد ب شاركت دادن دان گيري نهايي: با توجه به اهميت م
شنهاد مي  شي  روش اين از تا گرددفعال، پي ستاري  نظري دروس ساير  براي آموز  هايمهارت آموزش چنينهم و پر

مشــاركتي جيگ ســاو بر ســاير  يادگيري تأثير كنندمي پيشــنهاد نويســندگان چنينهم. گيردقرار اســتفاده مورد باليني
ــايت        ند رضـ مان يادگيري  هارت  متغييرهاي مؤثر بر  ندي، م  و نظري دروس در خودراهبر يادگيري  و عملي هاي م

سي  مورد عملي هايمحيط در بخصوص  سترس  مطالعه، اين هايمحدوديت مهمترين از يكي. گيردقرار برر   تعداد د
سبتا  سان  براي هانمونه كم ن سب  فيزيكي ساختار  نبودن و سازي هم شجويان  تعداد با متنا  تراي اجراي دقيقبر دان
 . بود برنامه

  مشاركتي جيگ ساو، خودتنظيمي، انگيزش تحصيلي، آموزش پرستاريادگيري ي:كلمات كليدي 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 گيري با استفاده از بيمارنما بر ميزان يادگيري دانشجويان اتاق عملتأثير آموزش گچ

 كشتگر، صديقه حناني، وحيد بيرامي، سعيد داوري ينجمه قيام

  
  مقدمه

طور هماهنگ، دســتيابي يادگيرندگان را به   ها و مواردي اســت كه بهها، روشاي از برنامهظام آموزشــي مجموعهن
شي خاص تحصيل مي    صي از يادگيري را     اهداف آموز سب دانش نوع خا كند. با توجه به اينكه هر يك از مراحل ك

  د.هاي يادگيري تلفيقي باعث تسريع يادگيري دانشجويان شكند شايد بتوان با استفاده از روشميايجاب 
  د.باشگيري با تلفيق بيمارنما بر ميزان يادگيري دانشجويان مياز اين مطالعه تعيين تأثير آموزش گچهدف : اهداف 
شگاه علوم پزشكي ارتش كه داراي واحد    دانشجوي كارشناسي اتاق عمل دان    10تجربي در اين پژوهش نيمه: روش 

گيري  انجام شد. پس از ارائه دروس نظري و ارائه نحوه گچ 1397درسي تكنولوژي جراحي ارتوپدي بودند در سال 
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شجويان به   3به مدت زمان  شدند. در گروه مورد مرحله         ساعت دان سيم  شاهد تق صادفي به گروه مورد و  صورت ت
گيري بر روي همتايان با حضــور مربي بود. عنوان بيمارنما و انجام واقعي گچان بهدوم آموزش شــامل انتخاب همتاي

ــان  ــامل نش ــاهد مرحله دوم آموزش ش ــتفاده از چكگيري بود. دادهدادن نحوه انجام گچدر گروه ش ليســت  ها با اس
 ليل شد.تجزيه و تح SPSSافزار آوري وبااستفاده ازنرمگيري ساخته شده توسط محقق جمععملكرد گچ

 با چنينهم )P>0/0001دار بود (گيري در گروه آزمايش داراي اختالف معنيميانگين ميزان مهارت انجام گچ: نتايج 
مندي يافته و ميزان رضايت گيري كاهشانجام گچ هنگام در اضطراب  ميزان آزمايش گروه در يادگيري ميزان افزايش

 يافت.دانشجويان افزايش

چنين  صــورت تلفيقي با بيمارنما، بر ميزان يادگيري دانشــجويان اتاق عمل و هم گيري بهگچوش آموزش ر: بحث 
ــايت آن  ــت. كاربرد آموزش تلفيقي مي گيري مؤثر بودهها در يادگيري مبحث گچ   رضـ تواند باعث كاهش ميزان     اسـ

  هاي عملي دانشجويان اتاق عمل شود.اضطراب در هنگام انجام فعاليت
 گيري، دانشجويان اتاق عمل، بيمارنماي آموزشيگچ: كلمات كليدي 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سبك   شكده       بررسي  سي راديولوژي يكي از دان شنا شته كار سال اول ر شجويان  ش  هاي يادگيري دان شگاه علوم پز شهر  هاي دان كي 

 1396تهران سال 

 معروفي  مرضيه جغتائي، سيمين تعاوني، ماندانا شيرزاي، شهنام صديق

  

 مقدمه

تر هاي پيچيدههاي ساده منجربه دستيابي به يادگيري ميزند معلول يادگيري بوده و يادگيريرفتارهايي كه از انسان سر  
سبك     مي ستا كشف  كند تا در فرآيند  حان آموزشي و مدرسين كمك مي  هاي يادگيري فراگيران به طراشود. دراين را

 تري جهت تعامل بهينه استفاده نمايند.هاي آموزشي مناسبتدريس از استراتژي

 دانشگاه  هايدانشكده  از يكي راديولوژي رشته  كارشناسي   اول سال  تعيين سبك هاي يادگيري دانشجويان  : اهداف 
   VARKنامه پرسش از استفاده با تهران شهر پزشكي علوم

سال    : روش  صيفي فوق در  سي راديولوژي           31بر روي  1396مطالعه تو شنا شته كار سال اول ر شجويان  نفر از دان
  VARKنامه هاي علوم پزشكي شهر تهران كه داوطلب شركت در پژوهش بودند با استفاده از پرسشيكي از دانشگاه

سؤال  سش 16( ض      ) و پر سن ،جنس، و صات فردي ( شخ صادي، محل زندگي، معدل    نامه م ضعيت اقت عيت تأهل، و
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ــجو...) صــورت گرفت. اطالعات با كمك نرم  ــي مطلوب دانش ــانه آموزش ــي   spss16افزارديپلم و رس مورد بررس
 گرفت و كليه موازين اخالقي در پژوهش رعايت گرديد.قرار

درصد) مونث   64,51ال، اكثريت (س  19,06كنندگان در پژوهش نتايج نشانگر آن بودكه ميانگين سني شركت   : نتايج 
 نمودند. هاي زير استفاده ميو همگي مجرد بودند. اكثريت دانشجويان از سبك

ــبك  ــامل بر:      هاي تك  سـ ــتر به كمتر شـ ــد، از بيشـ ،  A=22/38  ،K=20/16 ،V=15/52وجهي به ترتيب درصـ
R=13/31         :ــامل بر ــتر به كمتر شـ ــد، از بيشـ ــبكهاي دو وجهي به ترتيب درصـ ،  AV=3/83 ،AK=3/63. سـ
AR=3/22 ،KR=3/02 ،KV=2/82 ،RV=2/22 هاي سه وجهي به ترتيب درصد، از بيشتر به كمتر شامل     ، سبك

ترتيب درصد از بيشتر به كمتر    سبك چهار وجهي به  KRV=2/02 ،KAV=1/61 ،KAR=1/41 ،VRA=1/01بر: 
 .VARK=3/02  شامل بر:

  كهآنجايي دانشــگاه از اينهاي يادگيري فراگيران رشــته كارشــناســي راديولوژي با توجه به تنوع در ســبك: بحث 
 دبيرستاني دوره گذرانيدن از پس دانشگاه به ورود اول سال علت كه رسدمي نظربه بوده، سبكي تك اكثريت گرايش
شد  شي  انجام به لذا نياز. با سه  در پژوه شته     هاي باالتر و همسال  با مقاي ساير ر سه با  شد. نتايج   چنين در مقاي ها با

شته فوق قرار      ساتيد ر ضر در اختيار ا   روش نوع در نياز صورت  در نتايج، دادن قرار مدنظر باگرفت تا پژوهش حا
 .بنمايند را الزم بازبيني خود تدريس انتخابي
 ن رشته كارشناسي راديولوژي، دانشجوياVARKنامه هاي يادگيري، پرسشسبك:كلمات كليدي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تأثيرآموزش راهبردهاي يادگيري خودگردان درپيشرفت تحصيلي دانشجويان داراي افت تحصيلي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

 اهللا شموسي، محسن كوشان ، نعمتراضيه خسروراد

  
 مقدمه

شــناســان تربيتي بوده و پيشــرفت تحصــيلي و عوامل مؤثر بر آن همواره مورد توجه متخصــصــان آموزشــي و روان
شده كه يادگيرندگان بايد مطابق          شي تأكيد ست .دررويكردهاي آموز صاص داده ا سياري را به خود اخت تحقيقات ب

 اتالف وقت و انرژي به حداقل برســد. نظام آموزشــي بايد ميزان عدم كارايي و در انتظارات جامعه تربيت شــوند و
ــيلي به ــياري ازمنابع   افت تحص ــورهاي جهان باعث به هدررفتن بس ــي دركش ــالت نظام آموزش عنوان يكي ازمعض

 شود.شود.اين مسأله درعرصه دانشگاه به طورمحسوس مشاهده ميمي
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ــيلي مؤثر   يا آموزش راهبردهاي يادگيريآ: اهداف ــجويان داراي افت تحص ــيلي دانش ــرفت تحص خودگردان درپيش
  ؟است

صيلي            ابتدا:روش  سال تح شجوياني كه معدل ترم اول  شامل دان صيلي كه  شجويان داراي افت تح   95-96كليه دان
ست  از بود 15كمتراز هاآن شجويان  لي شخص  دان ست  از نفر 60 و م صادفي  صورت به اين لي . در شدند  انتخاب ت

صورت تصادفي به گروه گواه    30صورت كامال تصادفي به گروه آزمايشي و     ها رابهنفر از آن 30ه بعد،مرحل نفر هم 
ــدند.   ــب شـ عد  منتسـ مه،  پرســـش يك  طريق از ها آن دموگرافيكي اطالعات  آوريجمع از و ب مه    پرســـش نا نا

MSLQــش كنترل قرار   اختيار هر دو گروه گواه ور د آزمونپيش عنوانرا به نامه راهبردهاي مطالعه ويادگيري)(پرس
شد.   شناختي  شناختي  و راهبردهاي قرارگرفتند آموزشي  مداخله معرض در آزمايشي  مرحله بعد گروه درداده    و فرا
سه  پنج طي زمان مديريت و منابع و مديريت شي  گواه گروه براي شد  داده آموزش هاآن به جل   گرفته نظردر ،آموز

عنوان  به 95-96آزمون ،براي هر دو گروه استفاده شد. معدل ترم دوم عنوان پسبه MSLQ نامهازپرسش دوباره. نشد
ي هاآزمون با شــدند و وارد SPSSافزار آوري و در نرمدادها جمع نظر گرفته شــد.شــاخص پيشــرفت تحصــيلي در

 گرفتند.تجزيه و تحليل قرار مورد >�0,050آماري تي مستقل و وابسته، كاي دو و كوواريانس در سطح معني دار 

تغيير داشت كه اين افزايش ميانگين به لحاظ   0,89داد كه ميانگين نمره پيشرفت تحصيلي   ها نشان تحليل داده: نتايج 
ــل از پرســـش      ــان MSLQنامه   آماري معنادار بود .و تحليل دادهاي حاصـ داد كه آموزش در ابتدا اطالعات     نيز نشـ

 دانشجويان را در مورد راهبردهاي يادگيري خودگردان افزايش داده است.

 خودگردان يادگيري راهبردهاي آموزشبراســاس نتايج اين تحقيق، پيشــرفت تحصــيلي دانشــجويان،در اثر  : بحث 
شنه      جهت بنابراين آموزش يافت. افزايش صيلي پي شرفت تح يادگيري  راهبردهاي يادگيري گردد زيرااد ميبهبود پي

 .استهاي اساسي دانشجويان خودگردان يكي از نياز
راهبردهاي يادگيري خودگردان، پيشرفت تحصيلي، افت تحصيلي، راهبردهاي شناختي، فراشناختي،  : كلمات كليدي 

 مديريت منابع و مديريت زمان

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 

 

 

 

 



 

٣٣٦ 
 

 خورندهايي كه سيب خالقيت دانشجويان را ميكرم

 قباد رمضاني، اسحاق مرادي، قدير پوربايراميان، مريم اعال، شيرين قنواتي، شيدا احمدي، اعظم نوروزي 

  

  مقدمه
ــي معتبر،  ر همه نظام  د ــجويان از هدف     هاي آموزشـ ــلي و  توجه به نوآوري، و پرورش قوه خالقيت دانشـ هاي اصـ

شي به     شمند تربيتي و آموز سته از فرآيندهاي ذهني       پاركر .رودشمار مي ارز صطالح خالقيت به آن د ست ا معتقد ا
ــازيها و مفهوم ها، ايده  حل داللت دارد كه به راه    ــكال هنري، نظريه   سـ ــربه  ها، اشـ منجر  فرد و جديد  هاي منحصـ

صيت مي       شود.خالقيت تحت مي شخ شناخت، محيط و  سه متغيير  شناخت، هوش و مهارت   تأثير  شد. عوامل  ها با
شكيل مي       سي و تحصيالت ت سيا صفت  هستند و متغييرهاي محيطي از عوامل اجتماعي، فرهنگي،  هاي شوند. و نيز 

صيتي مانند اعتماد به     شي، جاه طلبي،      نفس، ابتكار و انگيزه، ادراك، قوه تفكر، اشخ سخت كو ستدالل، منبع كنترل، 
هاي خدماتي و دانشگاهي با ها در بخشخالقيت در موفقيت سازمان گذارند.عزت نفس، نيز روي خالقيت تأثير مي

ــت.  ــتري (بيماران) از اهميت زيادي برخوردار اس ــته  توجه به نوع مش ــا و تنوع در خواس هاي  افزايش ميزان تقاض
ــتريان(بيماران)، ا ــيوع بيماريمش ــواد اطالعاتي و  فزايش ش ــترش تكنولوژي اطالعات، باال رفتن س هاي مزمن، گس

كند. با توجه به شــرايط متغيير ها را بيشــتر ميآگاهي بيماران نســبت به حقوق خود و ... نياز به خالقيت در مراقبت
ــت كه ميامروزي در اكثر بخش يت و كار باليني اثربخش و كارآمد تواند پلي بين مراقبت با كيفها ، اين خالقيت اس

ـت را   كرده است.سر  در انسان ذكر» پرورش نيروي تفكر و خالقيت«برقرار نمايد. سقراط، هدف اصلي تعليم و تربي
كنند كه خالقيت را محدود كرده راه رشد و پيشرفت خالقيت دانشجويان علوم پزشكي متغييرهاي متعددي بروز مي    

سلب مي      قول گيبسون كه بيان مي  برد. بهيا در كما فرو مي ستاد خالقيت را از دانشجو  ستم و ا سي كند تا عوامل  كند 
  د.شخصيتي در اين راه دخيل هستن

ــت كه مثل خوره آفتي مي : اهداف  ــي متغييرهاي مزاحمي اس ــلي بررس ــر راه   در اين مطالعه هدف اص ــوند بر س ش
 كنند.خالقيت و نوآوري دانشجويان و راه خالقيت آنان را سد مي

يابي به  ساختارمند در پي دست  مطالعه كيفي از شاخه مطالعات اكتشافي بود. با استفاده از ابزار مصاحبه نيمه    : روش 
صاحبه       شديم. م شكي ايران  شجويان علوم پز شباع    موانع موجود خالقيت و نوآوري از ديدگاه دان سيدن به ا ها تا ر

ــاحبه  22نظري ادامه پيدا كرد.    ــورتمصـ ــاحبه  گرفت بر صـ  Contentها از تكنيك (  اي تحليل و تبيين متن مصـ

analysisم.گرفتي) بهره  
هاي دانشگاه و محيط آموزشي( نبود آزادي عمل،    بندي نمود. ويژگيدسته كلي تقسيم   4توان در وانع را ميم: نتايج 

سازمان، روش      ستم پاداش مناسب، بي عالقگي  سي صولي ارزيابي، يكنواختي، ار عدم  ضعيف، عدم   هاي غيرا تباطات 
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ــالم، روش       ــجويان در   يادگيري، نبود مدل  -ها معيوب ياددهي  منابع كافي، رقابت ناسـ هاي عملي خالق براي دانشـ
شگي و تبعيت بي چون و چرا، حداقل خطرپذيري، عدم        صي(نبود نگرش، تكيه بر عادات همي شخ محيط)؛ عوامل 

شكست)؛ عامل   احساس نياز، درماندگي آموخته  راهبردي(نبود سيالي در تفكر و عدم انعطاف فكري،    شده، ترس از 
اي، تكيه بر ســنت و منطق بجاي تغيير و ابتكار)، موانع  جســتجو براي يافتن تنها يك پاســخ صــحيح، موانع كليشــه

سبك  ست، فقدان انگيزه،      فرهنگي(نبود كار تيمي، تابو،  شك شي، تمركزگرايي، ترس از  هاي مديريت و رهبري آموز
سنت  اولين راه حل شك).هركدام از اين موانع     نه بهترين راه حل، باور به  ضباط خ ها، رعايت و تعهد باال، نظم و ان

سان كرم  شجو نفوذ پيدا مي هايي ميب كنند و چون آفتي مهلك آنرا  مانند كه در پيكره درخت نوآور و خالقگراي دان
   آورند.از پاي در مي

ــد ب:بحث  ــعه و رش ــناخت موانع موجود در توس ها تا حد زيادي به پويايي  توان با مرتفع نمودن آنخالقيت مي ا ش
شي اميدوار بود. آفت      ستم آموز ستم   سي سي شگاهي و عوامل   زدايي از اين موانع نيازمند توجه و تغيير رويه  هاي دان

م  هاي متنوع بيماران و مخاطبان ســالمت، دوري از تك بعدي نگريســتن، لزومؤثر محيطي، روي آوردن به خواســته
يادگيري و جلوگيري از تكيه صرف بر  -تغيير در نگرش و انگيزش فردي دانشجويان، تغيير در رويكردهاي ياددهي

ستقبال از             ستم، ا سي شجومحور بودن  شي، دان ستراتژي رهبري آموز محفوظات و دانش، تأكيد بر كار تيمي، تغيير ا
اي و تغيير در باورهاي ويان، رفع موانع كليشــههاي كوچك و بديع دانشــجويان، دادن انگيزش كافي به دانشــجايده

  د.باشدانشجويان، بهبود ارتباطات، تمركززدايي، دوري از عادات صرف، فراهم كردن منابع، مي
  القيت، نوآوري، ابداعخ: كلمات كليدي 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هاي آموزش مداوم از ديدگاه اساتيد دانشگاه علوم پزشكي گيالن: يك مطالعه دلفيبررسي الويت

ص      صبافخريه  شرنگ، ايده دادگران، مريم كوالئي، حبيب  سين خو صل، ح ضوان     ابرا ستوفيان، ر يكرنگ، عاطفه اميرم
 سلطاني  

  

 مقدمه

هاي علوم پزشكي بشمار ها و مشاغل به خصوص در رشتهآموزش مداوم يك ضرورت غير قابل انكار در كليه رشته
شيوه ها و مهارت   مي شكي ،  ست.      هاي حرفهرود. فن آوريهاي نوين پز شدت دچار تحول كرده ا شكان را به  اي پز
زايش آگاهي مردم و بيماران باعث باال رفتن نوع و ســـطح تقاضـــاي آنان از پزشـــكان به طور مســـتمر چنين افهم

ستمر   شده  ست. بنابراين بازنگري م شمولين  اطالعات كردن بروز و مداوم آموزش هايبرنامه در ا   مداوم آموزش م



 

٣٣٨ 
 

سب  ست  ضروري  جامعه، نيازهاي با متنا ضر  پژوهش. ا سي  هدف با حا   ديدگاه از مداوم آموزش هاياولويت برر
 زشكي گيالن در طي يك مطالعه دلفي انجام پذيرفت.پ علوم دانشگاه اساتيد

ضر با هدف بررسي اولويت  : اهداف  شگاه علوم پزشكي گيالن      پژوهش حا ساتيد دان هاي آموزش مداوم از ديدگاه ا
 .در طي يك مطالعه دلفي انجام پذيرفت

از اعضــاي هيأت علمي خبره و متخصــص دانشــگاه علوم پزشــكي گيالن   نفر 20اين مطالعه دلفي بر روي : روش 
آوري اطالعات به  انجام شــد. محيط پژوهش مركزآموزش مداوم حوزه معاونت آموزشــي دانشــگاه بود. روش جمع

 تا شد  خواسته  اساتيد  از اول مرحله در كه بود صورت  اين به مطالعه فرآيندروش دلفي و در سه مرحله انجام شد.   
عنوان پيشنهادي خود را ارائه نمايند. در مرحله دوم عناوين پيشنهادي  5حداقل  مداوم آموزش نيازهاي تعيين جهت

ستاني  مراقبت در حيطه آموزش مداوم، شتي  هايمراقبت وهاي بيمار سيم  بهدا ضا  از و گرديد تق سته  اع  تا شد خوا
كارگاه، گروه      مدت كوتاه ( ها اجرا اولويت  روش مدون، مجازي،  ن   تعيين را) پانل   و كوچك ، ماي ــوم   ن د. مرحله سـ
گرفت تا نظريه نهايي  ها در اختيار اعضاء قرارنامه نهايي براساس اولويتبندي نظرات اساتيد در رابطه با پرسشجمع

ــتفاده از نرمرا اعالم نمايند. در اجراي هر مرحله، داده   گرفت. پس ازمورد تجزيه و تحليل قرار SPSSافزار ها با اسـ
عنوان موضــوع داراي اولويت باال در حيطه مربوطه  هايي كه از درصــد باالتري برخوردار بودند بهمحاســبه، اولويت

 .گرديدگرفت و موضوعات براساس اولويت در هر حيطه فهرست قرار
  هاي،مراقبت مداوم آموزش حيطه 3قالب در عنوان، 284 نتايج حاصل از اتفاق نظر اعضاء هيأت علمي شامل: نتايج 

 گرديد.  روش آموزشي تعيين18هاي بهداشتي در مارستاني و مراقبتبي

  21، مدون روش به عنوان 34 مدت،كوتاه روش به عنوان 23 است، بوده اولويت 124 شامل  كه مداوم آموزش حيطه
  به  پانل   شرو به  عنوان 13 و كوچك  گروه روش به  عنوان 9 كارگاه،   روش به  عنوان 24مجازي،  روش به  عنوان

 ترتيب اولويت فهرست گرديد. 

  روش به عنوان 17 مدت،كوتاه روش بهعنوان  6اولويت بوده اســت،  81هاي بيمارســتاني كه شــامل حيطه مراقبت
  روش به  عنوان 15 و كوچك  گروه روش به  عنوان 9 كارگاه،   روش به  عنوان 11مجازي،  روش به  عنوان 23مدون، 
 . گرديد فهرست اولويت ترتيب به پانل

  روش به عنوان 15 مدت،كوتاه روش بهعنوان  8اولويت بوده اســـت،  79هاي بهداشـــتي كه شـــامل حيطه مراقبت
  روش به  عنوان 10 و كوچك  گروه روش به  عنوان13 كارگاه،   روش به  عنوان 19مجازي،  روش به  عنوان 14مدون، 
 .گرديد فهرست اولويت ترتيببه پانل
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لين  ؤواست، مسشدهها براساس نيازهاي آموزشي مشمولين توسط خبرگان تعييناولويت با توجه به اينكه اين: بحث 
شــده ، گامي مؤثر در ارتقاء ســطح   توانند با اجراي عناوين تعيينريزي آموزش مداوم مياندركاران برنامهو دســت

 كيفيت علمي و مهارتي مشمولين آموزش مداوم بردارند.

  آموزش مداوم ،يروش دلف ،ولويتا: كلمات كليدي 
   



 

٣٤٠ 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 به دانشجويان كارشناسي پزشكي از طريق روش كالس درس معكوس (EBM)بر شواهد آموزش پزشكي مبتني

 نژاد، رويا خليلي، محبوبه صابر ميترا اميني، پريسا نبيئي، حوري موسوي

  
  مقدمه

شكي بايد در مورد مهارت  د شجويان پز شكي مبتني ان شواهد  هاي بنيادين پز سي در برنامه    EBMبر  شنا در دوره كار
  د.درسي آموزش پزشكي تعليم داده شون

شجويان    اي: اهداف سعه يك كالس درس معكوس به دان سال     ن مقاله يك مدل ابتكاري براي آغاز و تو سي  شنا كار
  د.كنششم دانشكده پزشكي شيراز وابسته به دانشگاه شيراز علوم پزشكي را معرفي مي

سش   هم: روش ستفاده از پر ساس پر نامهچنين با ا ش   اي برا سنجش دانش، نگرش و عملكردهاي   س نامه برلين براي 
ــتراتژي قالبپس از انجام ارزيابي نيازها و تعيين اهداف  0,86دانشـــجويان در مورد دوره  بندي  براي برنامه، از اسـ

ضايت     شد. فرم ارزيابي ر ستفاده  مندي دانش آموزان براي ارزيابي كالس  يادگيري متمركز و كالس درس معكوس ا
نامه توسط متخصصان تعيين     است. روايي پرسش  امتيازي طراحي شده  5درس معكوس براساس يك مقياس ليكرت  

سش    شي  آطالعه نامه پس از يك مشد و پايايي پر شد. روايي و    در يك طرح پيش و پس EBMزماي سي  آزمون برر
شته ما مورد ت اعتبار اين پرسش  ست. هم ييد قرارأنامه در تحقيقات گذ شده     آچنين، نتيجه يك گرفته ا زمون خالصه 

  .گرفتعنوان يك مقياس براي دستيابي به اهداف مورد استفاده قرارپس از اتمام دوره، به
صيلي، در           280مجموع ر د:  نتايج شش تح سال  شكي در  شجوي پز دوره متفاوت در كالس درس معكوس   6دان

شجو اين دوره را گذرانده ٪95( 266شركت كردند. در مجموع   شدند. نتايج نمرات   ٪5( 14اند و فقط ) دان ) مردود 
ساس حوزه  پس شان  EBMآزمون برا سؤاالت باليني ( ن سه   داد كه بهترين نتيجه در قالب آموزش  بيمار، مداخله، مقاي

آزمون در زمينه آمار زيســـتي بود. كيفيت كلي كالس معكوس  ترين نمرات پسگيري) به دســـت آمد. پايينو نتيجه
شده     شجويان عالي گزارش  شتند كه توانايي اعمال دانش و مهارت در مديريت      توسط دان شجويان اظهار دا است. دان
  .بيماران در اين دوره توسعه يافته است

ــروري براي آموزش تعداد زيادي از           : حث ب يك فعاليت عملي و ضـ ما، كالس درس معكوس  ــاس تجربه  براسـ
شجويان پزشكي درباره    سؤوليت مدرسان است و اجراي        EBMدان بود. ما اذعان داريم كه توسعه يادگيري عميق م

د اين موضوع مهم تسهيل   تواند دانش و مهارت دانش آموزان را در موريادگيري تركيبي و كالس درس معكوس مي
هاي درس معكوس مورد بحث در اين مقاله  نمايد. ما اميدواريم كه مدارس پزشكي ديگر در سراسر جهان از كالس   
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سازد اي كه دانشجويان را قادر ميكنند. شيوههاي درس خود در چنين مواردي استفاده ميبراي طراحي مجدد كالس
ــعه دهند و در مهارت ــركتهاي الزم را توس ــالمت جامعه در آيندهيادگيري عميق ش ي  �كنند. اين باعث بهبود س

  .نزديك خواهد شد
 بر شواهد، كالس درس معكوس، برنامه آموزش تركيبيآموزش پزشكي مبتني: كلمات كليدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 96-97نيمسال دوم  ارزشيابي كمي و كيفي طرح دوره و طرح درس در دانشگاه علوم پزشكي مازندران

 محمد ادريسي  اهللا گوران، پريسا زليكاني، عليرضا اندرواژ، سياوش مرادي، مريم نعمتي، نصرتمحمد

  

 مقدمه

باشــد، ها طراحي دوره ميشــود كه يكي از آنمينظر گرفته نقش آموزشــي براي اســاتيد در 12در منابع آموزشــي 
ساس تعريف مي  سي  واحد همان را Courseتوانيم دوره يابرا سه  هر و گرفتهنظردر در سي  واحد اين از جل   را در

هاي قبل از تدريس، حين تدريس و بدانيم. از ســـويي ديگر تدريس موفق شـــامل فعاليت Lesson يا درس معادل
توان باشد. طرح دوره را مي هاي قبل از تدريس ميطراحي دوره و طراحي درس از فعاليتگردد. پس از تدريس مي

 گردد.به مستندي كه در آن مشخصات طراحي يك دوره به طور كامل ثبت مي

شود چه چيزي، با چه روشي، در چه زمان و   داده ميطرح درس توصيف كتبي فرايند آموزش است كه در آن نشان   
رفته شــود و دانشــجويان چگونه ارزيابي خواهند شــد با توجه به اهميت طرح دوره و طرح درس،  مكاني بايد ياد گ

ــع    ــكي مازندران در جهت اطالع از وض ــگاه علوم پزش ــوص كميت و كيفيت آن در دانش مطالعه مقدماتي در خص
 رسيد.نظر ميموجود ضروري به

ساتيد چند      طرح دوره و طرح درس: اهداف  سط ا شده تو شته  صد از دوره  هاي نو شده در  ها و درسدر هاي ارائه 
 دهد؟دانشگاه علوم پزشكي مازندران را پوشش مي

سان         طرح دوره و طرح درس شنا سط ارزيابان اوليه(كار شده تو شته  و مديران گروه) به چه  EDO&HEDOهاي نو
 شود؟ميزان مطلوب ارزيابي مي

 باشد؟ارزيابي اوليه به چه ميزان منطبق بر واقعيت مي

 نيمسال  در كه هاييدرس طرح و هامنظور بررسي كمي، تعداد طرح دوره مقطعي به-در اين مطالعه توصيفي : وش ر
ها و گرفت و مقدار نســبت آن به دورهها ارائه شــد مورد احصــا قراردانشــكده EDO&HEDO دفاتر به 96-97دوم

 شد.  شده تعيينجلسات درس ارائه
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سي كيفيت آن از فرم ارزيا  ستفاده جهت برر سط         بي طرح دوره و درس ا ساختاري تو شامل انجام ارزيابي  شد كه 
شناس   سط مدير گروه   امتياز 40 داراي EDO&HEDOكار امتياز بود و مجموع نمرات تا  60و مميزي محتوايي تو

سب نمره باالي   100سقف   شده    85امتياز براي هر يك از موارد طرح دوره و طرح درس بود و ك مطلوب ارزيابي 
 گرديد.يد ميأيت و

ــان     ــناس ــور كارش ــط محققين با حض ــحت ارزيابي اوليه، مجددا كيفيت طرح دوره و درس توس ــي ص جهت بررس
EDO&HEDO گرفت.هاي ارزيابي مرحله قبل مورد ارزيابي مجدد قراربا استفاده از فرم 

هاي عملي ارائه شده توسط  ورهد %38هاي تئوري و دوره %35,48تنها 96-97براساس اين مطالعه در نيمسال : نتايج 
هاي ارائه شــده توســط اســاتيد مدعو داراي طرح دوره و دوره %9,6هاي تئوري و دوره %4,7اعضــا هيأت علمي و 

ــا هيأت علمي و  %83,26دروس تئوري و22,55% دروس تئوري و  %2,12دروس عملي ارائه شـــده توســـط اعضـ
 باشد.ي طرح درس ميدروس عملي ارائه شده توسط اساتيد مدعو دارا1,5%

  %100 و تئوري هايدوره طراحي %34,97و مديران گروه EDO&HEDOدر ارزيابي اوليه توســـط كارشـــناســـان 
ــده ارائه  عملي هاي دوره طراحي ــط شـ ــا توسـ   طراحي %50 و تئوري هاي دوره طراحي %72 و علمي هيأت  اعضـ
ــده ارائه هايدوره ــط ش ــاتيد توس ــده   %1,95طرح دروس تئوري و %57,89 و مدعو اس طرح دروس عملي ارائه ش

ساتيد مدعو      %100طرح دروس تئوري و  %9.96توسط اعضا هيأت علمي و    شده توسط ا طرح دروس عملي ارائه 
 مطلوب ارزيابي گرديد.

سان گيري قابل مالحظه اي ارزيابي انج     شد كه مميزين اوليه در تخمين كيفيت آن با آ شخص  ام در ارزيابي مجدد م
 داده بودند.

شدكه طرح دوره و درس   : بحث  هاي نوشته از كميت مناسب برخوردار نبوده و حتي نيمي    براساس نتايج مشخص 
هاي نوشته شده عمدتا   دهند. در ارزيابي مجدد مشخص شد طرح دوره و درس  ها را پوشش نمي ها و درساز دوره

ها و طبقات يادگيري دچار اشكال  رفتاري و شناسايي حيطه  در قسمت اهداف كلي، اهداف اختصاصي، اهداف ويژه    
ــت آن، آموزش   بوده و به اين خاطر جهت افزايش كميت و كيفيت طراحي دوره و درس و هم      چنين ارزيابي درسـ

استاد هيأت علمي و حق التدريس درتدريس   727رسد. با توجه به اينكه دانشگاه از حدود   نظر ميمجدد ضروري به 
كند لذا طراحي ســيســتم آموزشــي كه با اســتفاده از تمام ظرفيت ها، عملي و كارآموزي اســتفاده مي دروس تئوري،

 نظر مي رسد. تمامي افراد را در مدت كوتاهي تحت آموزش قرار دهد ضروري به

  رح دوره، طرح درس، علوم پزشكي مازندرانط: كلمات كليدي 
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 بر مفهوم مراقبت در آموزشطراحي و بازنگري برنامه درسي كارشناسي پرستاري مبتني

 مونقي  مريم صالحيان، حسين كريمي

  

 مقدمه

 و پذيرا يادگيري محيط خلق همچنينهاي درسي مفهوم محور و  حي برنامهتحقيقات در آموزش عالي ضرورت طرا 
 شــامل آموزش در مراقبتي محيط. دهدمي نشــان دانشــجويان علمي رشــد براي را امنيت و مراقبت مفهوم بر مبتني

دانشجويان در  هاي مختلف هاي مختلف يادگيري و ايجاد فرصت براي بكارگيري ويژگي و توانمندي تقبال از راهاس 
  تجربيات يادگيري است.

سي        ه: اهداف  ستاري و طراحي برنامه در سعه مفهوم مراقبت در آموزش پر ضر ارائه تعريف و تو دف از مطالعه حا
  د.بر مفهوم مراقبت در آموزش براي دانشجويان كارشناسي پرستاري مي باشپرستاي مبتني

  است:رنامه درسي معرفي شده توسط لينا وايز انجام شدهمرحله طبق مراحل طراحي ب 5مطالعه حاضر در : روش
طراحي چارچوب و زمينه برنامه درسي كه: در گام اول و در طراحي چارچوب، مفهوم مراقبت در آموزش پرستاري 

سي و پنراد       سفي هاپ صل فل ستفاده از روش تحليل مفهوم و مبتني بر چهار ا گرفت. متون مورد تحليل قرار 2005با ا
شهور ب     مورد ت صل هايي از دو كتاب از دو نظريه پرداز م شامل. ف شده از پايگاه  45همراه هحليل  هاي مقاله بازيابي 

بود. با استفاده از روش تحليل مفهوم هاپسي پنراد ابعاد مفهوم مراقبت     2014تا  2005اطالعاتي معتبر در بازه زماني 
هاي گرفتند و شكافك اصول فلسفي مورد بررسي نقادانه قرارها شناسايي و متون با كمدر آموزش و ارتباط ميان آن

هاي دانش، تجارب مراقبتي اســاتيد و منظور دســتيابي به پاســخ شــكافدانش مرتبط با مفهوم شــناســايي شــد. به
هاي كيفي جستجو شد و متون مصاحبه با    دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي مشهد با انجام مصاحبه       

شده مورد تحليل قرار  كمك روش سي      تحليل محتوي با رويكرد هدايت  شنا ستفاده از روش  گرفت. در نهايت با ا
هاي دو مطالعه (تحليل مفهوم و تحليل محتوي) ادغام شـــد و تعريف نظري مقايســـه الگوي هاپســـي و پنراد يافته

گام دوم از مرحله اول ودرطراحي   اي از مفهوم مراقبت در آموزش پرستاري معرفي گرديد. درمنسجم و توسعه يافته
نه              ــاس عوامل زمي هد براسـ ــ تاري ومامايي مشـ ــ ــكده پرسـ نه، موقعيت دانشـ اي دروني وبيروني مورد تحليل  زمي

   د.هاي اينترنتي ومصاحبه باافراد كليدي استفاده شها ازبررسي متون، سايتقرارگرفت.جهت جمع آوري داده
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طراحي برنامه درسي كالن و ،  اس مفهوم مراقبت در آموزش پرستاريتعريف رسالت و دورنماي برنامه درسي براس
طراحي برنامه درســي جزيي. در اين مطالعه دو دوره درســي پيشــنهادي و چند دوره درســي تطبيقي ارائه  ، پيامد ها
 ريزي جهت ارزشيابي برنامه درسيبرنامه   گرديد.

شناخته        بهدر تحليل متون مفهوم مراقبت در آموزش : نتايج  شجو  ستاد و دان ساني ميان ا عنوان يك تعامل پايدار و ان
است.   هگرفتقرار تاكيد مورد و معرفي انساني  تعامل يك محور بر مراقبتي فضاي  شده  طراحي  شد. در برنامه درسي  

ش  شجو  أدر اين تعامل، احترام متقابل به  ساني دان گيرد. رار ميو توجه به نيازهاي منحصربفرد آنان مورد توجه ق  ن ان
سي، فعاليت        سفه، اهداف برنامه، محتوي در سي مورد نظر اهم از فل ساختار برنامه در هاي ياددهي و تعاملي  تمامي 

شجو، و نوع فعاليت   ستاد با دان سو با مفهوم مراقبت و ابعاد آن قرار      ا ضاي آموزش هم شجو و نيز ف هاي يادگيري دان
  دانشــجو، با اســتاد تعامل محتوي، از اهم آموزشــي هايفعاليت تمامي در مفهوم كالن درســي برنامه بحث در دارد.
ن دروس  عنوا تحت جزئي درسي برنامه. گرديدطراحي مراقبتي محيط نمودن فراهم و ارزشيابي و تدريس هايروش

  ارزيابي روش و گرديدتوصيف  "مراقبت پرستاري  هاينظريه" و "مراقبت مفهوم بر اي مقدمه"هاي پيشنهادي با نام 
   .شدپيشنهاد برنامه ارزشيابي جهت برنامه بيروني و دروني

صل  نتايج : بحث  ضر  مطالعه از حا سجمي  و يافته توسعه  منجربه تعريف حا در آموزش گرديد   مراقبت مفهوم از من
مبناي چارچوب مفهومي مراقبت در آموزش پرســتاري طراحي گرديد. با و برنامه درســي پرســتاري كارشــناســي بر

شجويان، ويژگي        سعه نگرش مراقبتي در دان ستاري در تو ساتيد پر هاي مفهوم مراقبت در توجه به نقش با اهميت ا
عمكلرد اســتاد در تعامل آموزشــي با دانشــجو باشــد.  تواند چارچوب مناســبي براي هدايت آموزش پرســتاري مي

ــتاري در چنين جزييات بدســـت آمده از ابعاد مفهوم در اين مطالعه ميهم تواند به طراحان و محققان آموزش پرسـ
نمايد. چارچوب مفهومي مراقبت در آموزش براي هاي برنامه درسي كمكطراحي و توسعه محتوي و ساختار برنامه 

 گردد قاطع پرستاري توصيه ميتمامي دروس و م

  راقبت در آموزش، آموزش پرستاري، طراحي برنامه درسي، كارشناسي پرستاريم: كلمات كليدي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فريني از ديدگاه دانشجويانآهاي علوم بهداشتي با رويكرد كاررشتهبندي نيازهاي آموزشي دانشجويان اولويت

 يحيي محمدي، فرشيد عابدي، حسن ملكي، محمدرضا رئيسون 

  

 مقدمه

نيازسنجي در حقيقت سنگ زيرين ساختمان ست. اشي زموي آهازتعيين نيا، سينخستين گام در راه تدوين برنامه در
سيب ناپذيرتر          شد بناي روي آن محكم تر و آ ستحكم تر با سنگ زيرين بنياني تر و م ست و هر قدر اين  آموزش ا
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 نظردر ريزيبرنامه فرايند ضــروري و اســاســي هايمؤلفه،آموزش از يكي عنوانبه نيازســنجيبود. در قلمرو خواهد
رح باشد از نيازسنجي به    مط آموزشي  تدابير از ايمجموعه اتخاذ و ها طرح تدوين مسأله  كه جا هر و شود مي گرفته

مي       كرريــاد  م   تحليل و تجزيه يك منجاا ،مناسب زشموآ تعييني جهت محتوروش مؤثرترين شـــود.  طور 
صل  تطالعاا.هاستزنيا سنجي   از حا   يشافزا ايبر شيزموآيك  برنامه توسعه ايبر ساسيا انعنو به نداتو مي نياز
ــتفاده مو وي نير متخصص نشدا و رتمها اد  فرافق بين اتود يجاآوري و ايند جمعافر، سنجيزنيا .گيردقرار رد اسـ
  ستا و شيزموآ عنو هر ينزغاآ نقطه شيزموآ زنيا تعيين. باشدمي نناآ يهازنيا صخصو در ها روهگ وات نظر
 . باشد هازنيا و شناسايي سنجش به طمنو شيزموآبرنامه  يهاينوتد

ضر اولويت ه: اهداف شته    دف مطالعه حا شجويان ر شي دان شتي با رويكرد كارافريني از   بندي نيازهاي آموز هاي بهدا
  د.ديدگاه دانشجويان بو

شامل كليه دانشجويان دانشكده بهداشت       پيمايشي است. جامعه پژوهشي اين تحقيق     -اين تحقيق توصيفي : روش 
نفر برآورد  218بودند. تعداد دانشجويان مورد مطالعه براساس جدول كرجسي و مورگان،     97-96در سال تحصيلي   

نامه محقق ســاخته اســتفاده شــد.  آوري اطالعات از پرســشو به شــيوه تصــادفي ســاده انتخاب شــدند. براي جمع
نظران آموزش  نامه به تائيد صــاحبســؤال بود كه روايي پرســش 49ندي داراي ســنجي و اولويت بنامه نيازپرســش

سش       سيد. و پايايي پر شكي ر شت و آموزش پز شيوه    بهدا ستفاده از  ست آمد.   %82لفاي كرونباخ آنامه با ا  برايبد
 .شد استفاده) ميانگين( توصيفي آمار از و SPSS 16افزارنرم از هاداده تحليل
شان  اطالعات جم: نتايج  شناختي ن شجويان ،   پرسش  218داد كه از مجموع عيت  شده در بين دان نفر   47نامه  توزيع 

كنندگان نفر از شــركت 171ســال) و  20,24±1,14كنندگان پســر (با ميانگين ســني  درصــد) از شــركت 6/21(
 سال) بودند24,12±1,19درصد) دختر (با ميانگين سني 78,4(

 هاي بهداشتي با رويكرد كارافريني از ديدگاه دانشجويان زشي دانشجويان رشته: اولويت بندي نيازهاي آمو1جدول 

ميانگين اهميت نياز آموزشي ميانگين اهميت نياز آموزشي
  62/3 روحيه مسووليت پذيري اجتماعي   38/4 دانش و آموزش كارآفرينانه 

ــخت      قاي روح تالش گري و سـ جاد و ارت اي
 كوشي در دانشجو

اســتقالل و عدم وابســتگي دانشــجويان     24/4
 بهداشتي 

42/3  

يان        ــجو كار گروهي در دانشـ يه  تقويت روح
 بهداشتي

  34/3 معرفي انواع كسب و كار بهداشتي  18/4

  21/3 روحيه شجاعت وشهامت در امر سالمت  14/4 آشنايي به طراحي و تدوين طرح كسب و كار
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چشم انداز مشترك و راهبرد آينده نگر در      08/4 ترغيب به مهارت آموزي دانشجويان بهداشتي
 حوزه سالمت

08/3  

ندن آن در       98/3 روحيه مخاطره پذيري وقدرت ريسك ــت وپرورا هارت خلق فرصـ م
 حوزه سالمت

52/2  

مجــازي         91/3 خالقيت و نوآوري در حوزه سالمت ــاهــاي  طراحي فضــ مهــارت 
 والكترونيكي

32/2  

فس           ن تمــاد بــه  ع خود بــاوري و ا حيــه  رو
 دانشجويان 

ايجاد و ارتقاي ظرفيت پذيرش پيامدهاي           70/3
 تحصيلي و شغلي

10/2  

      65/3 روحيه پذيرش تغييرات ودگرگوني ها 

  
شي بر طبق يافته  شماره  نيازهاي آموز شجويان  1هاي جدول  شان  از ديدگاه دان شترين  كه دهدمي ن   نمره ميانگين بي

ــخ  و كمترين ميانگين مربوط به ايجاد و ارتقاي ظرفيت        38/4 ميزان به  كارآفرينانه    آموزش و دانش به  مربوط ها پاسـ
 بوده است. 10/2پذيرش پيامدهاي تحصيلي و شغلي با ميانگين 

شان     اولويت: بحث شجويان ن شي دان شامل دانش و آموزش كارآفرينانه بود.  بندي نيازهاي آموز داد كه اولويت اول 
سو مي اين  شد. بنابراين الزمه نتيجه با يافته خالدي و همكاران هم ي ايجاد توليد، خدمات جديد و نوآوري دانش  با

هاي نو امري باشد. پس داشتن قدرت خالقيت و ابتكار براي دانشجويان براي ايجاد ديدگاهفرينانه ميآو آموزش كار
شتاب تغيير ودگ         صنعتي يا اطالعات،  صر فرا ست. درع سيار باال بوده و در اين دوره، رگونيضروري ا   اهميت ها ب

ــاني نيروي ــتر ديگري دوره هر از خالق انس ــاس بيش ــودمي احس ــه تفكر با بتواند تا ش خالقيت   به خود، و انديش
فرينانه را آموزش دهد در برنامه آي درسي كه بتواند دانش و نگرش كاروكارآفريني بپردازد. بنابراين، گنجاندن برنامه

 شود. هاي بهداشتي پيشنهاد ميدرسي رشته

  هاي بهداشتييازهاي آموزشي، برنامه درسي، كارافريني، رشتهن: كلمات كليدي 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سازي آموزش جامعه محورهاي سالمت محله، گامي در جهت پيادهگيري از ظرفيت كانونبهره

 سده، نسرين روزبهاني  پگاه محقق، بهمن صادقي

  
 مقدمه

آموختگاني است كه بتوانند   يكي از اهداف مهم نظام آموزشي كشور در حوزه سالمت در ساليان اخير، تربيت دانش    
سالمت جامعه پاسخگوي نيازهاي   بر پايه جامعه   آموزش كه است  بديهي كنند باشند. اي كه به آن خدمت ميواقعي 

سيار اثربخش خواهد    كه دانش شد ب شغول به كار و ارائه خدمت خواهند  بود. اين مطالعه با آموختگان بعداً در آنجا م
ع كارآموزي و كارورزي هدف شــناســايي فيلدهاي آموزشــي جامعه محور مناســب براي دانشــجويان پزشــكي مقط

 دانشگاه علوم پزشكي اراك انجام شد.

صه    : اهداف  سايي عر شنا شكي      هدف از اين مطالعه كيفي،  شجويان پز سب جهت آموزش دان هاي جامعه محور منا
 باشد.دانشگاه علوم پزشكي اراك در حيطه تماس با جامعه مي

  خصوص در دانشگاه پاسخگوي آموزش كارگروه اعضا براي ابتدا جلسات توجيهي  طي اين پژوهش كيفي،: روش 
شگاه     نگرجامعه آموزش اهميت سايردان شنايي با تجارب  سخگو به     و آ شكي مطرح دنيا در حوزه آموزش پا هاي پز

صوص ظرفيت هم عمل آمد. سخگو در چنين در خ شگاه  هاي ممكن آموزش پا شجويان  براي دان شكي  دان   بارش پز
هدفمند   صورت به مختلف هايدرحوزه دانشگاه  مختلف هايمعاونت در ذيربط و نظرصاحب  افراد. شد  انجام افكار

ــايي و طي مكاتباتي با آن  ــناس ــه ،هاش ــنهادي هايعرص ــد آوريجمع نگرجامعه آموزش براي هاآن پيش   از پس .ش
شنهادات، به  آوريجمع ضور  سنجي  منظورامكانپي شجويان  ح سه  شده،  مطرح فيلدهاي از كدام هر در دان  با ياجل

 در مربوطه معاونت و دانشكده  آموزشي دانشگاه و  آموزش  معاونت نمايندگان مربوطه، آموزشي  گروه مدير حضور 
 .گرفتقرار بررسي مورد كار كيف و كم و دانشجويان حضور ملزومات و نيازها پيش و برگزار دانشگاه

مناســب براي آموزش دانشــجويان پزشــكي   عنوان يك فيلد طبق نتايج اين پژوهش كانون ســالمت محله به: نتايج 
سايي و مورد تاييد قرار    صورت شنا گرفته در معاونت اجتماعي در جهت اجتماعي  گرفت. با توجه به اقدامات مفيد 

عنوان ظرفيتي عظيم براي آموزش دانشجويان پزشكي و   گيري از ظرفيت كانون سالمت محله به سازي سالمت، بهره  
شاخص  س متقابالً بهبود  شد.  المت محله مطرح ميهاي  صاص با شكي    كارآموزي دوره از بخشي  اخت و كارورزي پز

شكي در كانون     اجتماعي به شجويان پز ضور دان سبي را براي        منظور ح شي منا صت آموز سالمت محالت فر هاي 
ــجويان فراهم خواهد   ــاني نيروي و مالي  و قانوني  هاي حمايت   آوريفراهم با  لذا كرد. دانشـ ــور جهت  انسـ   حضـ

شجويان  شجويان  محله، سالمت  فعال هايكانون در دان شكي  دان توانند به مدت طع كارآموزي و كارورزي ميمق پز



 

٣٤٨ 
 

هاي  هاي مختلف شهر اراك حضور و طبق آموزش  هاي سالمت محله هفته با اهداف تعيين شده ذيل در كانون  2تا 1
  شده در موارد ذيل مشاركت كنند. قبلي كسب

 هاي سالمت محله  بررسي وضعيت موجود و استخراج شاخص

 بندي مشكالتاستخراج مشكالت و معضالت سالمت محله و الويت

 منظور حل مشكالت سالمت محله  گيري از مشاركت مردمي بهبهره

 هاي سالمتي و ارتقا كيفيت زندگي در محلهپيشنهاد مداخالت در خصوص بهبود شاخص

 تقا سالمت جسمي، رواني و اجتماعي در سطح محلهمداخالت آموزشي جهت ار

 پايش سالمت محله  

 سازي پياده براي نياز مورد آموزش هايعرصه  تامين و شناسايي   از اهداف عملياتي برنامه آموزش پاسخگو،  : بحث 
  آموزشي  فيلدهاي سازي بهينه چنينهم. است  جامعه برمبتني آموزش و جامعه هايدرعرصه  دانشجويان  زود مواجهه
سترس  در مراكز به توجه با نگرجامعه سهيل  منظوربه د شد. در اين پژوهش   از اهداف اين برنامه مي آموزش امر ت با

ــالمت محله        گيري از نظر خبرگان در معاونت   كيفي، با بهره  ــكي اراك، كانون سـ ــگاه علوم پزشـ هاي مختلف دانشـ
 نظر گرفته شد. نگر دانشجويان پزشكي درعهعنوان يكي از فيلدهاي آموزشي مناسب براي آموزش جامبه

سالمت محله، دانشجويان پزشكي، فعاليت آموزش جامعه       : كلمات كليدي  آموزش پاسخگو و جامعه محور، كانون 
  )Community based learning activityگرا (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 يك مطالعه كيفي :نقدي بر طول دوره و محتواي آموزشي علوم پايه و مقدمات باليني برنامه درسي پزشكي عمومي

صادقي    سيده سياوش مرادي، بيژن گرايلي، فتانه عموئي، فروزان  سن       محلي،  شايي، آرش اخالقي، مح صومه پا مع
 اميري، تورج اسدي، سياوش رحيمي  همداني، مريم سفيدگرنيامهدي غفاريمحمدطهراني، سيد

  
  مقدمه

شوراي عالي برنامه د سال       بيرخانه  شكي در  شت، درمان و آموزش پز شكي وزارت بهدا سخه    1396ريزي علوم پز ن
  .استجديد كوريكولوم (برنامه آموزشي) پزشكي عمومي را نهايي و ابالغ نموده

ست ت   پ: اهداف  ضر بر آن ا سي ابعاد مختلف آموزش علوم پايه و مقدمات باليني از نقاط قوت و  ژوهش حا ا با برر
اي براي اصالح و بازنگري آن در سطح ملي   ضعف موجود در كوريكولوم جديد پزشكي عمومي مطلع شده و زمينه   

  د.آورفراهم
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ي پزشـــكي منتخب نفر از اعضـــاي هيأت علمي علوم پايه و باليني و يك دانشـــجو 9در اين مطالعه كيفي : روش 
ها مصاحبه   آوري دادهگيري هدفمند انتخاب و در بحث شركت نمودند. روش جمع استعداد درخشان به روش نمونه  

ــيوه بحث گروهي متمركز بود. با رويكرد روش تجزيه و تحليل قراردادي محتوي، طبقات و  ــاختاري با شـ نيمه سـ
از برنامه درســي پزشــكي عمومي بود، اســتخراج شــد. ) را كه بيانگر درك اعضــاي گروه Themesدرون مايه ها (

شد. بدين    شنهادي گرانهيم و الندمن انجام  صاحبه تجزيه و تحليل با توجه به روش پي ها پياده، متن  ترتيب كه ابتدا م
ستخراج، كدهاي اوليه طبقه     آن به شده، واحدهاي معني و كدهاي اوليه ا بندي و محتوي نهفته  صورت كلي خوانده 

دقيقه بود. ســؤاالت اصــلي عبارت بودند از: نظر شــما در  100ها كشــف گرديد. طول مدت بحث گروهي در داده
ــوص طول دوره مقاطع علوم پا ــده در دوره علوم پايه براي  خص ــت؟ آيا محتواي ارائه ش يه و مقدمات باليني چيس

شي اين دو دوره          صوص محتواي آموز شما در خ شنهاد  ضرورت دارد؟ و آخر اينكه پي تربيت دانش آموخته باليني 
 چيست؟

 

 مضمون در دو طبقه به شرح جدول ذيل استخراج شدند. 7كد و  22: نتايج 

 كدها اصليمضامين  طبقات اصلي

  
   
   

ــرورت تعديل طول    ضـ
  دوره

مات         قد يه و م پا علوم 
  باليني

 تعديل طول دوره متناسب با منابع

با نقش        ــب  ناسـ عديل طول دوره مت ت
  دانش آموخته

ــب با محتواي  تعديل طول دوره متناس
  آموزشي هر مقطع

تعديل طول دوره ضمن ادغام محتواي  
  دو مقطع در مقاطع بعدي

به      طول دوره اين دو  جه  با تو مقطع 
نظر سال در  2محتواي آموزشي در كل  

 گرفته شود.

ضروريست اما     2دوره  ساله علوم پايه 
باليني در      قدمات  ــت دوره م بهتر اسـ

  هاي باليني ادغام گردد.دوره
ــاس   طول دوره در اين دو مقطع براسـ
نقشي كه در آينده براي پزشك عمومي  

  قائليم تعديل گردد.
نابع در دسترس طول دوره متناسب با م

ــاني تعديل   ــاني و غيرانسـ اعم از انسـ
  گردد.



 

٣٥٠ 
 

 كدها اصليمضامين  طبقات اصلي

ــاله اين دو مقطع موجب  5/3دوره  سـ
ســـلب انگيزه فراگيران كه از روز اول 

  گردد.عالقمند به كار باليني هستند مي
دوره طوالني اين دو مقطع با توجه به    
هزينه باالي آموزش از منظر اقتصــادي 

  به صرفه نيست.

  
   
   
   

ير در       ضــــرورت  ي غ ت
  محتواي آموزشي

مات         قد يه و م پا علوم 
  باليني

ــا               تغيير محتواي مقطع علوم پــايــه ب
 رويكرد باليني

تغيير حجم و ترتيــب ارائــه محتواي 
  مقطع علوم پايه

تغيير محتواي مقطع مقدمات باليني با     
ــتــدالل فيزيوپــاتولوژي           رويكرد اسـ

  بيماري ها

 محتواي علوم پايه ضروريست.

رويكرد باليني داشته   محتواي علوم پايه
  باشد.

محتواي علوم پايه متناسب با نقشي كه   
دانش آموخته در آينده به عهده خواهد  

  داشت تغيير يابد.
هدف         با  يه  پا حجم محتواي علوم 

بيــت       General Practitionerتر
  زياد است.

نابع          يه از م پا ــي علوم  نابع درسـ م
  كلينيكال انتخاب شود.

ياز در مقط     ع علوم  حداقل هاي مورد ن
  پايه بازتعريف گردد.

ياري در مقطع      ــي اخت واحدهاي درسـ
  نظر گرفته شوند.علوم پايه در

مدرســين مقطع علوم پايه از پزشــكان 
  باشند.
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 كدها اصليمضامين  طبقات اصلي

منابع درســي مقطع علوم پايه با حجم 
  كمتر معرفي گردند.

ترتيب ارائه دروس در مقطع علوم پايه  
  تغيير كند.
لب     طا يه در     Basicم پا مقطع علوم 

  هاي دستياري ارائه گردد.دوره
ــري       منابع مقطع مقدمات باليني از سـ
به            يك  پاتولوژ فت فيزيو يا تب ره ك

  بيماري ها انتخاب شوند.
باليني      قدمات  محتواي دروس مقطع م

  مناسب نيستند.
ــب       ناسـ باليني م عنوان دوره مقدمات 
فت        يا بار مفهومي ره نيســــت و از 

  فيزيوپاتولوژيك مي كاهد.
ــتــدالل عليرغم اهميــت تقويــت ا سـ

فيزيوپــاتولوژيــك بيمــاري هــا اين            
جديد ديده       ــوع در كوريكولوم  موضـ

  است.نشده
با     ادغام محتواي مقطع فيزيوپاتولوژي 
حيح                ــ ني صـ ي ل ــا مقــاطع ب محتواي 

  باشد.نمي
داد طول دوره مقاطع مورد بررسي زياد بوده و نياز به تعديل متناسب با محتوا، منابع و   اين مطالعه كيفي نشان : بحث
هاي باليني دروس پايه، رعايت ترتيب ارائه مطالب در اين مقطع و چنين غنابخشي جنبهدانش آموخته دارد. هم نقش

 گرفته است.تقويت استدالل فيزيوپاتولوژيك در مقطع مقدمات باليني مورد تأكيد قرار

  رنامه درسي، پزشكي عمومي، بالينيب: كلمات كليدي



 

٣٥٢ 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 كارهاي پياده سازي مناسب برنامه درسي دندانپزشكي عمومي: يك مطالعه تحليل محتواي كيفيراه

 سعيده دريازاده، نيكو يماني، جابر يقيني، عطيه فقيهي  

  

 مقدمه

درسي، بويژه در رشته دندانپزشكي كه بسيار پرهزينه و پيچيده است، امري ضروري  بازنگري و اصالحات در برنامه  
مختلف بر ضرورت    مطالعات است و انجام بازنگري بدون بررسي نظر ذينفعان برنامه درسي، امري نامطلوب است.    

سي و توجه به ديدگاه ذينفعان برنامه د   بازنگري سي، برر سي در اجراي اين   هاي مداوم و دوره اي در هر برنامه در ر
 .دارند تأكيداصالحات و پيدا نمودن راهكاري جامع، 

است. ولي ديدگاه اساتيد هايي بر روي آخرين بازنگري برنامه درسي دندانپزشكي عمومي، انجام شدهررسيب: اهداف
ست و در كمتر مطالعه    از نظر تجربه آن سيار با اهميت ا سي ب سي   اي به طور عميها در اجراي برنامه در ق، مورد برر

  از عمومي دندانپزشــكي درســي برنامه مناســب ســازيپياده راهكارهاي تبيين هدف با مطالعه اين اســت.گرفتهقرار
  د.دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، انجام ش دندانپزشكي دانشكده آموزش مسئولين و اساتيد ديدگاه
نفر از اساتيد  25صورت هدفمند بود و با مشاركت بهگيري اين مطالعه به روش تحيل محتواي كيفي و نمونه: روش 
س  سال      ؤوو م شكي، در  شكده دندانپز شد. گردآوري داده  1396لين آموزش دان صاحبه هاي فردي و  انجام  ها با م

 استفاده شد. 10MAXQDAافزار ها از نرمگروهي بود و براي تحليل داده

سازي اساتيد، اجراي صحيح شامل: بهبود ارائه دروس، توانمندطبقه اصلي  6طبقه فرعي و  21كد،  193تعداد : نتايج
افزاري و ســخت افزاري، نظارت بر اجراي برنامه درســي، و تغيير نگرش  هاي نرمادغام، فراهم ســازي زيرســاخت

 ذينفعان قبل از ابالغ برنامه درسي، استخراج شد. 

ســال اخير و اســتخراج نقاط قوت و ضــعف و با توجه به اجراي برنامه درســي جديد دندانپزشــكي در چند : بحث
ــمندانه ديدگاه ذينفعان، الزم اســت اصــالحات جديدي در برنامه  راهكارهاي بهينه اجراي آن با در نظر گرفتن هوش

شود كه با توجه به چشم انداز برنامه   چنين با توجه به مطالعات انجام شده قبلي، توصيه مي  درسي صورت گيرد. هم  
ــي در ارائه خدم ــكي مبتنيدرس ــكي كه  بر جامعه، ديدگاه بيماران، بهات دندانپزش عنوان گيرندگان خدمات دندانپزش

يكي از ذينفعان اصلي برنامه درسي دندانپزشكي عمومي هستند، بررسي و تحليل شود و برنامه درسي با نيازسنجي          
شود. هم    صولي تدوين  ست  الزم چنينا ستگذاران    ا شي  برنامه سيا شكي  آموز   اين گرفتن نظردر با موميع دندانپز
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 توسط  اجرايي بستر  با متناسب  و بيشتر  درصد  با تغييرات اجازه با درسي  برنامه در پذيري انعطاف ايجاد و راهكارها
 ندانپزشكي كشور، پياده سازي مناسب برنامه درسي را محقق سازند.د هاي دانشكده

  هيأت علمي رنامه درسي، دندانپزشكي، بازنگري، اصالح،ب: كلمات كليدي



 

٣٥٤ 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ارزيابي شكاف آموزش و عمل گامي در جهت ارتقاي آموزش پرستاري

 اسفدن  مريم احمدي، علي دشتگرد، زهره برزگري

  
 مقدمه

صله بين تئوري و عمل  شته و بدين            وجود فا ستاري دا شه در تاريخچه آموزش پر ست كه ري سأله اي ستاري م درپر
 دارد وجود تفاوت دهد آموزد با رفتاري كه در بالين از خود بروز ميمعناست كه بين آنچه دانشجو در دانشكده مي   

ــان نگراني مايه بالين و تئوري بين ناهمخواني اين و ــالمت متوليان و مدرس ــت جامعه س  نظام جاري تحوالت. اس
ضمن توجه به تنگناهاي موجود به حفظ، بهبود و ارتقاي عملكرد     حاكي آموزشي  از آن است كه آموزش عالي بايد 

آموزشي خود بپردازد. ارزيابي منسجم عوامل شكاف آموزش و عمل يك گام حياتي در برخورد با اين شكاف و در     
 سالمت جامعه است. نتيجه ارتقاي حرفه و آموزش پرستاري و در نهايت

  : اهداف 
 پرستاري در عمل و آموزش بين شكاف به راجع دانشجويان ديدگاه ارزيابي  -

 ارزيابي ديدگاه اساتيد راجع به شكاف بين آموزش و عمل در پرستاري -

 ارزيابي ديدگاه پرستاران بالين راجع به شكاف بين آموزش و عمل در پرستاري -

  يجهت ارتقاي سطح آموزش پرستارارائه راهكارهاي مؤثر در -
شكده  در تحليلي-اين مطالعه توصيفي : روش  ستاري  دان ست شده  انجام قاين شهداي  درماني آموزشي  مركز و پر .  ا
 با كه بود ســاخته محقق آموزشــي شــكاف ارزيابي نامه اختصــاصــيپرســش و نامه دموگرافيكپرســش دو شــامل
شماري    شيوه  به گيرينمونه سيله  به و سر ستار  107 و شجوي  105 و مربي16 و پر شته  دان ستاري  ر شكده  پر   دان

ستاري  شكده  در را تئوري هايدوره كه 96 تا 91 هايورودي قاين، مامايي و پر  در را باليني آموزش هايو دوره دان
شي  مركز ستفاده  با ها،داده آوريجمع از پس و گرديدتكميل بودند گذرانده شهدا  درماني آموز   SPSS زارافنرم از ا

 گرفت.مورد تجزيه و تحليل قرار

ستفاده از مربيان با تجربه(     : نتايج شجويان به ترتيب ، ا شكاف آموزش و عمل از نگاه دان شترين عامل  درصد)،   88بي
شترين    اعتماد به سنل بود. بي نفس، حمايت از طرف مربيان، كمبود تجهيزات و كمترين مربوط به حمايت از طرف پر

شكاف   ضعف         91آموزش و عمل از نگاه مربيان، وجدان كاري مربي(تأثير بر  شجو ،  ستار و دان صد)، انگيزه پر در
 نظارت مربي، عدم استفاده از مربيان با تجربه و ديدگاه آموزشي مديران تعيين گرديد.
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و كمترين   درصد)  89نفس (اعتماد به :بيشترين تأثير بر شكاف آموزش و عمل از نگاه پرستاران به ترتيب مربوط به   
 .بود بيمار تأثير مربوط به اعتبار بخشي طرح تحول سالمت و سطح انتظارات همراهيان

 

 مربيان با دانشجويان ديدگاه از عمل و آموزش شكاف مقايسه 1جدول شماره 

 انحراف معيار درصد ميانگين تعداد گروه

   109,46  105 دانشجويان
   

18/78  13 ± 10 

 مربيان

  پرسنل
16 

107  
146.12 

121,75    
   

93/74 

15/75  
79 ± 16 

75 ± 14  

  
 و است  سالمت  مديران و باليني مربي نقش عمل و آموزش شكاف  كاهش در عوامل مهمترينرسد  نظر ميبه: بحث
 و نگرش گيري،سخت  حتي و كافي نظارت و دانشجو  نفس به واعتماد خود كاريوجدان بردن باال با تواندمي مربي

 .نمايد تلفيق هم با را عمل و آموزش را تحت تأثير قرار داده و دانشجو ذهني هنجارهاي
ريزي صحيح و تجديد   چنين مديران سالمت بايد ديدگاه آموزشي خود را تقويت كنند و با رفع كمبودها و برنامه  هم

 دارند.هاي آموزشي گامي مؤثر در جهت كاهش شكاف آموزشي برنظر در روش

  ش و عمل؛ دانشجويان پرستاري؛ مربيان بالينيكاف آموزش: كلمات كليدي
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 PICO‐CATآشنايي عملي دانشجويان پزشكي با ارزيابي نقادانه مقاالت علوم پزشكي با استفاده از روش 

شرقي   معزيعلي سيد  ضا م سيده بادي، حميدر طوبي كاظمي، ناهيد ازدكي، ندا پرتوي، فاطمه حميدي، نازنين  مقدم، 
 زاده، مريم سلطاني، سمانه نخعي  بجد، نسرين اميرآباديحنفي

  
 مقدمه

ند   يابي  فراي يت  ارز تدلوژيك   كيف عات   م طال نه  مي Critical Appraisal of a Topic(CAT)م ند در زمي هاي  توا
ــد.   ي نظير بهبود كيفيت مراقبت از بيماران، بهبود كيفيت آموزش و بهبود كيفيت تحقيقات كمك        مختلف كننده باشـ

ستفاده از روش  هاي مختلف آموزشي و ارائه مسائل آموزشي واقعي، ايجاد موقعيت هاي تعمق و بازانديشي باعث      ا



 

٣٥٦ 
 

ــطح آموزش كمكتبادل نظر و ارائه بازخورد به ــكي مبتنيده ميكنننظرات، در ارتقاي س ــند.در پزش ــواهد،باش   بر ش
  Population،Interventionمخفف  )PICOســاختن ســؤال تحقيق مهمترين بخش يكپارچگي تحقيق اســت.( 

،Comparison  ،Outcome باشد و يك چارچوب تخصصي است كه توسط اكثر محققين براي تشكيل يك        مي
هاي توانند بخشاســتفاده از اين چارچوب، محققان مي شــود. باســؤال پژوهشــي و تســهيل مرور منابع اســتفاده مي

هاي استدالل باليني از طريق ارزيابي  مختلف سؤال تحقيق را به يك طرح پژوهشي معتبر تبديل كنند. افزايش مهارت
ها و ارائه پيشنهادات جهت حل   نقادانه موضوعات مختلف و به اشتراك گذاشتن اطالعات كسب شده با ساير گروه      

تواند دانشجويان را براي مواجهه با موضوعات متعدد باليني آماده سازد. طبق نياز سنجي هاي انجام شده        ميمسائل  
ــطح دانش، نگرش و مهارت در اين زمينه در گروه قلب به    ــتدالل باليني و هم   منظور افزايش سـ چنين نياز  هاي اسـ

بر شواهد  ا تلفيق دو زمينه مهم در پزشكي مبتنيدانشجويان به آشنايي با امر پژوهش در حين آموزش برآن شديم تا ب
ــؤال طراحي طريق از Problem Basedيعني رويكرد  ياد (    PICO سـ نال كالب گواهي بن  evidenceو ژور

based journal club  جلسه اي پيوسته (  4) فرايندPICO‐CAT.را طراحي و اجرا نمايند ( 

 شواهد و آشنايي عملي با ارزيابي نقادانه مقالهبه كارگيري يادگيري پزشكي ميتني بر : اهداف 

تأثير و اتالف وقت اســاتيد و فراگيران، از ژورنال كالب  هاي كمكننده ژورنال كالببا توجه به روند خســته: روش 
ستفاده و پس از بررسي    مبتني شواهد ا شيوه تلفيقي  هاي بهبر  ساتيد هيأت علمي،  ‐PICO عمل آمده و تبادل نظر با ا

CAT  شجويان، گروه  مرحله 4انتخاب و طي يك فرايند شامل معارفه دان بندي آنان به  اي طراحي گرديد. مرحله اول 
ــان در   4-3هاي گروه ــجويان در ارتباط با مراحل اجرايي فرايندو توجيه ايش ــتاد، توجيه دانش نفره به همراه يك اس

ــؤال باليني ( ــPICO ‐ basedمورد كليات فرايند و پيدا كردن يك س ــط هر گروه از طريق مواجهه با مس له  أ) توس
ــامل مطرح كردن  باليني در طول آن هفته و آماده ــؤال براي هفته آينده بود .مرحله دوم ش ــازي س همراه با  PICOس

ي  ها در ارتباط با مسأله مطرح شده بود. مرحله سوم تمامي گروه   PICOبهترين و نزديكترين مقاله و انتخاب بهترين 
هاي اطالعاتي دردسترس جستجو و هرگروه به  ي دوم انتخاب شده طي يك هفته دربانكري كه در مرحلهباليني برت

ســپس مقاالت هرگروه مورد بحث تخصــصــي و تبادل نظر   دقيقه ارائه دادند. 10روزترين مقاله منتخب را به مدت
ضور متخصص    گرفت و مرتبطقرار سطح   نظرگو با در PhD By Researchترين مقاله با ح رفتن معيارهايي نظير 

شريه   سال چاپ مقاله، نوع مطالعه و ميزان   پژوهشي مقاله، عنوان مقاله، ن شده، حجم نمونه،  اي كه مقاله درآن چاپ 
ي منتخب توسط گروه   باالي پاسخگويي به مسأله مطرح شده (سؤال بيمارمدنظر) انتخاب شد. در مرحله آخر، مقاله     

سي و طبق   سط گروه منتخب درطول يك هفته      چكمنتخب با جزييات برر شده متدولوژي آن مقاله تو ست ارايه  لي
سايرگروه  در ارزيابي وگروه مربوطه نتايج را سپس گروه قالب گزارش به  ها به ارزيابي  ها در اين مرحله ارائه دادند. 
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صي    شنهادات و به نتيجه يي مقاله پرداختند و به ارائه پنقادانه شخ ي منتخب مطرح ات مقالهسيده و ايراد نرگيري م
 شد.

هاي اســتدالل ها جهت بهبود مهارتكننده، تمايل به اجراي اين فرايند در ســاير بخشكثريت افراد شــركت: انتايج 
هاي  باليني فراگيران داشــتند. با اجراي اين فرايند دانشــجويان هر گروه ضــمن بررســي مســأله مورد نظر به راه حل

ــاير گروه مختلف و نوين جهت حل آن  ــتن اين تجارب به س ــتراك گذاش ــأله و با اش هاي يادگيري ها به حداقلمس
  .يابندجهت رفع نواقص در رابطه با آن مسأله يا مشكل مربوطه(بيماري) دست مي

زاياي بكارگيري اين فرايند شامل ورود پژوهش در آموزش، ارتقا كيفيت در ارائه خدمات سالمت، افزايش    م: بحث 
ر گروه از فراگيران ،افزايش تعامالت فردي و گروهي و توجه بيشــتر به مســائل و مشــكالت دريافت  يادگيري در ه

  د.باشكنندگان خدمات (بيماران) مي
  رزيابي، نقادانه، دانشجويان، آشنايي عمليا:كلمات كليدي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شته   بازنگري جامعه صل دروس تغذية ر سرف شكده        نگر  شي در مناطق تحت پوشش دان سنجي آموز ستاري با نياز شكي و پر هاي پز

 1397-98علوم پزشكي آبادان در سال  تحصيلي 

ــيد نقاش ــوري، علي جو، عبداهللا خوانپور، ليال فخارزاده، آرمين خالقمهش ــمانه منص ــغر وليزاده، س پور، عاطفه  اص
 زاهدي، مهرداد زيتوني، مينا متوسل 

  
  مقدمه

ز اهداف آموزش، تالش جهت رفع نيازهاي جامعه است. ارزيابي نيازهاي آموزشي، فرآيند تعيين نيازهاي آموزشي     ا
هاي پزشكي كمتر   سازمان در رسيدن به اهداف است. از نظر تاريخي، تغذيه در كوريكولوم دانشكده     براي كمك به 

    .مورد توجه بوده است
ها در منطقه با اي و علل رفتاري و غيررفتاري آنهدف از مطالعة حاضـــر تعيين اولويت مشـــكالت تغذيه: اهداف 

ــته هدف بازنگري جامعه ــتاري در قالب بســتة هاي نگر ســرفصــل دروس تغذية رش توســعة  "هاي پزشــكي و پرس
   بود. "آموزش پاسخگو"و  "راهبردي

ساس نظرخواهي   ")، ابتدا با تكنيك Health System Research )HSRاي در مطالعه:روش  سنجي برا ، از  "نياز
ه با حضور   اي استخراج و به معاونت بهداشت ابالغ شد. در دو جلس    هاي مشكالت تغذيه كارشناسان تغذيه اولويت  

ها، مســـئول تغذيه معاونت و يك  نفر شـــامل معاون بهداشـــت، پزشـــكان عمومي و متخصـــص، مديران گروه 8
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  "رفتاري"اپيدميولوژيست با هدايت محقق و تكنيك گروه اسمي علل بروز هر مشكل در منطقه ليست و در دو نوع 
سته  "غيررفتاري "و  ساس دو معيار اهميت و امكان   د شدند. برا شد.    5تا  1اي از تغيير، به هر علت نمرهبندي  داده 

 كرد. مجموع نمرات كسب شده توسط هر علت رتبه و اولويت آن را مشخص

  به ترتيب پنج اولويت: نتايج 
ــاالن، 1  چاقي بزرگسـ چاقي و كم   2 )  ــافه وزن و  باردار،   ) اضـ تامين   2) ديابت نوع   3خوني زنان    Dو كمبود وي

  ) چاقي كودكان بودند. 5چرب و ) كبد4بزرگساالن، 
سرفصل دروس    صول كلي   "پرستاري و   "تغذيه درماني "علل رفتاري و غيررفتاري براي هر يك تعيين، بازنگري  ا

آشنايي   "افزودن بخش  -1درصد تغيير در سرفصل اعمال شد كه شامل رشتة پزشكي:          20پزشكي انجام و   "تغذيه
ــايع تغذيه    ــكالت شـ ــي از    تغيير در بخش بيماري  -2، "ها و غيررفتاري آن اي منطقه، علل رفتاري    با مشـ هاي ناشـ

وزني تا اضــافه وزن و چاقي در كودكان و بزرگســاالن و عوارض  طيف ســوء تغذيه از كم "صــورت ســوءتغذيه به
خوني مادران باردار) و كمبود   اي (با تأكيد بر كم   مرتبط با چاقي از جمله ديابت و كبد چرب، كم خوني هاي تغذيه         

ستاري:    " Dامين ويت شتة پر شنايي " هايبخش افزودن  . ر شكالت  با آ اي در منطقه و علل رفتاري و شايع تغذيه  م
ــاالن)، اختالالت كبدي (با تأكيد بر كبد چرب) و             "و  "ها غيررفتاري آن  تغذيه درماني چاقي (كودكان و بزرگسـ

رستاري و پزشكي و اعضاي بستة آموزش      هاي تغذيه، پهاي بازنگري شده توسط گروه  . سرفصل  "اختالالت كليوي
 پاسخگو جهت اجرا تأييد گرديد.  

  : بحث
  .توان سرفصل دروس تغذيه را بازنگري كردنگر ميا نيازسنجي آموزشي جامعهب

  :  كلمات كليدي
  اي، آبادان، توسعة راهبرديازنگري، علل رفتاري، مشكالت تغذيهب
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مبناي يك رويكرد تلفيقيبازنگري برنامه درسي مقطع كارشناسي رشته فناوري اطالعات سالمت بر

 بيدگلي  ، مهتاب كرمي، زهرا ناظميپور، زهرا ميداني، احسان نبوتيجدي، مهرداد فرزنديفاطمه رنگرز

  
  مقدمه

ريزي شــده كه هدف اصــلي آن، تربيت نيروي انســاني ماهر براي انجام ريزي درســي تجربه آموزشــي برنامهرنامهب
اي طراحي  شود. برنامه بايد به گونه هاي آن نياز دارد تلقي ميوظايف معيني است كه جامعه به وجود صاحبان حرفه  
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هاي يادگيري مداوم  ه سه هدف رشد شخصي و فردي، شايستگي فردي و اجتماعي، كسب مهارت        شود كه بتواند ب 
  .دست يابد

شكالت  به توجه با: اهداف سي  هايبرنامه م شته  در  و گرديده ابالغ 1388 سال  از كه سالمت  اطالعات فناوري ر
ــاس برنامه اين بازنگري نگرفته، قرار ارزيابي مورد برنامه اين هنوز اينكه ــش تلفيقي رويكرد براس  و كرن مرحله ش
  د.گام اصلي هاردن انجام گرديده

گانه هاردن شــامل بيان مســأله و نحوه ارزيابي    اي كرن و مدل دهاي تلفيقي از رويكرد شــش مرحلهمطالعه: روش
صي قابل اندازه    صا ستراتژي  گيري،نيازها، ارزيابي نيازهاي فراگيران نهائي، اهداف اخت شي هاي ا  راهبردهاي و آموز

هاي يادگيري، محتواي بازخورد برنامه (شامل نيازسنجي، اهداف آموزشي و حيطه    و ارزيابي اجراي نحوه و آموزش
برنامه درسي و سازماندهي آن، راهبردهاي آموزشي، شيوه هاي تدريس، سنجش و ارزشيابي، برقراري ارتباط، ارتقاء  

آموختگان ســتفاده گرديد. جامعه پژوهش خبرگان، دانشــجويان و دانشمحيط آموزشــي و مديريت برنامه درســي) ا
سايت    شته بودند. مرور متون و وب  ضاي       �ر شد. تيم خبرگان از اع شورهاي ديگر انجام  ها با مطالعه تطبيقي از ك

 هاي مرتبطهيات بورد رشته، نمايندگان اعضاء هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور و ساير رشته          
هاي پايه اســتخراج و در جلســات  ها و مهارتبا اين رشــته تشــكيل گرديد. براســاس مرور متون ليســت توانمندي

شجويان و دانش     حضوري و با بحث گروهي به  شد. نظرات دان شته  سنجي خبرگان گذا شته فناوري  نظر آموختگان ر
شگاه       ساير دان ساتيد  سالمت و ا سش اطالعات  پس از تهيه پيش نويس محتواي برنامه شد.  آورينامه جمعها، با پر

 ها اخذ گرديد. كشور ارسال و نظرات آنهاي سراسردرسي، مجددا براي دانشگاه

سالمت، انتظارات و تغييرات موردنياز تعيين       : نتايج  ضعف برنامه درسي فعلي رشته فناوري اطالعات  نقاط قوت و 
صي مور  ها و مهارتگرديد. توانمندي صا سالمت   د انتظار از دانشهاي پايه و اخت شته فناوري اطالعات  آموختگان ر

ضي از دروس              صل بع سرف ضافه گرديد. همچنين  ستخراج گرديد. برخي دروس حذف ويا ا سي ا شنا در مقطع كار
). دروس فناوري اطالعات  1نظر گرفته شـــد (جدولهاي عملي درادغام شـــد و دروس آزمايشـــگاهي براي درس

 تقويت گرديد.  

 رات برنامه درسي براساس تعداد و نوع واحد هاي بازنگري شدهتغيي -1جدول

 

  
تعداد واحد در 
 سرفصل فعلي

تــعــداد واحــد در   
شده سرفصل بازنگري

نوان و           ع ير  ي غ ت
 محتوا

تغيير محتوا

  73,5 24,5 49  79 نظري
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 6,5 7,5  14  13 عملي

ــي    ــلـــ ــمـــ عـــ
 (آزمايشگاهي)

- 5,5 5,5 - 

 -  5  5 - كارآموزي
ــوزي در  ــارآمـ كـ

 عرصه
16  10  - 10  

  
صي مورد انتظار از دانش   ها و مهارتتوانمندي: بحث صا سالمت     هاي پايه و اخت شته فناوري اطالعات  آموختگان ر

ــي با توجه به جهت  ــناس ــمت اخذ    گيريدر مقطع كارش ــتمر و حركت به س ــالمت نيازمند تغيير مس هاي حوزه س
ــتر عملي و اطالعات  فناوري هاي  مهارت  ــت بيشـ فناوري اطالعات، عملي و    دروس ارائه  نحوه هب  ويژه توجه . اسـ

 آزمايشگاهي ضرورت دارد. 

  تلفيقي رويكرد سالمت، اطالعات فناوري رشته درسي، برنامه بازنگري،: كلمات كليدي 
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The effect of portfolio on nursing students learning and satisfaction from clinical evaluation  

Authors: Sara Mahmoudi*, Mojtaba Dolatshahi, Somayeh Sohrabi, Narjes Kazemi 

 

Background and aims:  

Portfolio is a measurement tool that can document student learning, performance, and achievement 

of key objectives. The aim of the present study was to assess the effect of the portfolio on nursing 

students' learning and satisfaction in the management field training course.  

Methods:  

This controlled, quasi-experimental study was performed on 60 nursing students in the eighth 

semester passing management field training at the school of nursing and midwifery, Dezful 

University of Medical Sciences, Khuzestan, Iran, in 2018. Participants were selected through the 

census method. Then, they were randomly allocated to the portfolio and routine evaluation group and 

have been trained with the portfolio method in a setting and with a routine method in another setting. 

The level of performance and satisfaction of two groups has been tested by researcher-designed 

questionnaires which had verified reliability and validity. Construct validity was used to validate the 

satisfaction questionnaire. A written exam was performed at the end of field training in two groups 

to survey the student's knowledge, application and analysis and clinical reasoning and judgment 

levels. Finally, data were analyzed using descriptive statistics and independent and paired t-tests and 

chi-square test by SPSS software 22 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

Results:  

The mean of age, nursing management theory course score and, total average were similar in both 

groups. The mean score of management field training score in portfolio group 18/23 (1/03) was higher 

than routine evaluation group 17/08 (1/05), and was significant (P=0/000). Mean student satisfaction 

from evaluation method was 55.07 (6.28) in cases versus 37.43 (11.20) in the controls (P=0.000). The 

mean score of knowledge, application and analysis level questions in the portfolio group was 

significantly greater than the routine evaluation group (p=0.033, p=0.000, respectively). The mean 

scores for students of both groups didn’t have a significant difference in clinical reasoning and 

judgment levels. In addition, the factor structure of the scale of satisfaction Survey was confirmed 

using exploratory factor analysis (P<0.000), which produced three factors (Justice in the evaluation, 

Regularity and organization in the evaluation, Continuity and feedback in the evaluation) which 

explained 83.8% of the total variance. 
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Conclusion: 

 A portfolio is an effective tool to improve nursing student's competence and increase the student’s 

participation in the learning process. More satisfaction of students from portfolio method shows the 

advantages of this new method. 

Keywords:  

Portfolio, Education, Student, Satisfaction, Evaluation 
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The effect of teaching the Emergency Operations Plan (EOP) by game-based learning technique 

Authors: Parinaz Tabari*, Mahsa Moosavi, Mohammad Ali Ghanaatpisheh, Mitra Amini 

 
Background and aims 

 One of the most challenging and innovative educational methods and teaching strategies is game-
based learning. In medical education, games can be used to strengthen lecture material, especially for 
undergraduate students. This method can furnish chances for learners' to do service as team leaders, 
team-mates and peer teachers, as well as encouraging interaction among them and enhancing their 
motivation; moreover, they can facilitate learning procedure. Significant interest has been elevated 
regarding the use of video games for rehabilitation and education. 

In this study, we aimed to evaluate learning through games in health-volunteers, in view of the fact 
that, this population had increased desire for such methods and to the best of our knowledge, no study 
has been done in the mentioned population yet. 

Methods:  

The present study was a Randomized Control Trial and the method of data collection was a quasi-
experimental. The research population was Health Volunteers in the Health Deputy of Shiraz 
University of Medical Sciences in 2017 which there were 162 samples based on available statistics. 
Using the Cochran formula, the sample size with a five percent error was 111 people. In order to 
reduce the bias in sampling, the samples were participated by using random allocation table. In this 
study, in order to compare the teaching method based on lecture and games, the subjects in the same 
sample were divided into two groups of case and control in the same conditions and situation. Since 
the list of staff names was available, each person was given a number and using random numbers 
table, the research samples were divided into two groups of 55 and 56 samples in which the method 
employed in the first group was teaching through lectures and in the second one was game-based 
learning. In this study, we tried to employ the tips of maximizing the effectiveness of game-based 
learning by Pitt et.al, to enhance academic achievements in learners. In this research, the EOP 
(Emergency Operations Plan) has been selected as a subject of instruction. The demographic data 
collection tool was a valid and reliable questionnaire. 

Results:  

From 111 participants included in the study, 43 individuals were males (38.7%) and 68 individuals 
were females (61.3%); the age range in 11 individuals were between 20 and 30 (10.7%), 43 of them 
were between 31 and 40 (41.7%) and 49 of them were greater than 40 years old (47.6%); 10 persons 
had less than or equal to 5 years of work experience (9%), 40 of them had between 6 to 10 years of 
work experience (36%), 56 of them had between 11 to 20 years of work experience (50.5%) and 5 
participants had greater than 21 years of work experience (4.5%); educational degree of 26 individuals 
in the target population was diploma (23.4%), 30 of them had associate’s degree (27%) and 55 of 
them had bachelor’s degree or higher (49.6%). According to the findings, age distribution, 
educational level, work experience and, gender distribution had no significant difference in two 
educational groups (p=0.065, p=0.051, p=0.11, p=0.87 respectively); therefore it can be asserted that 
these two groups were heterogeneous and the impact of other variables was minimized in the 
intervention. With ascertaining the mean of the EOP samples' knowledge scores in the two groups of 
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game and lecture methods, pre-test and post-test were conducted and based on the results, there was 
a significant increase in their knowledge level after the test in the game-based method (p<0.001). 

Conclusion: 

Considering the effectiveness of the game-based learning method in reducing time and costs, this new 
method can be used as one of the best alternatives for traditional learning techniques such as learning 
through lecture.  

Keywords: 

 Medical Education, Emergency Operations Plan, Health Volunteer, Game-Based Learning 
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To Develop an Applied Model of Scholarship of Teaching and Learning for Iranian Universities 
of Medical Sciences  

Authors: Shoaleh Bigdeli*, Fakhrosadat Mirhosseini, Neda Mehrdad, Hamid Peyravi, Homeira 
Khoddam, Alireza Rezaee 
 

Background and aims  

Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) is an integral part of the academic discourse that 
has influential impact on academic activities. Although literature shows frequent efforts to address 
SoTL in theory and practice, it is not conclusive on its definition. In addition, context-based models 
including barriers, facilitators and context-based executive strategies have not been developed. 

Methods 

This study had three steps. First, Walker and Avant's 8-step method of concept analysis was used 
to precisely define SoTL by defining its antecedents, attributes and consequences. Then, individual 
and group interview (focus group) were conducted to find SoTL facilitators and inhibitors. In this 
step, the interviews were recorded and turned into a verbatim transcript for the purposes of directional 
content analysis. Finally, an expert panel was carried out to confirm and complete SoTL model based 
on the context of Iranian universities of medical sciences. 

Results  

According to the study findings, 9 defining attributes, 3 antecedents, and 5 consequences were 
recognized and the SoTL conceptual model was developed. On the basis of developed concept in the 
context, interviews were carried out and SoTL fascinators and inhibitors were identified. Further, 3 
categories, 10 major and 28 minor strategies, consistent with the antecedents of the concept, were 
shaped. The applied model based on conceptual model of SoTL and amalgamation of barriers, 
facilitators and executive strategies was approved by the experts. 

Conclusion: 

This study was an attempt to precisely define SoTL and its conceptual applicable model in the 
context of Iranian universities of medical sciences. The emerging model consists of SoTL defining 
attributes, antecedents and consequences that provide a better understanding of the notion, and helps 
promote its accurate application in teaching and learning contexts. Moreover, according to the study 
findings, SoTL concept or its amalgamated attributes must happen so that it can fulfil the promised 
outcomes. Finally, for all its antecedents and attributes to occur, and the mentioned goals to be 
achieved, employing executive strategies to overcome the barriers, and enhance and promote the 
facilitators is absolutely required. 

Keywords: 

 Scholarship of Teaching and Learning, SoTL, Walker and Avant, Concept Analysis, Content 
Analysis, Expert Panel, Focus Group, Applied Model, Conceptual Model 
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Enhancing Attitude toward Neuroscience by Designing, Implementing and Evaluating a Course 

Author: Alireza Rezaee* 

Background and aims  

In the last decades neuroscience has been at the top most leading topics in scientific research and 
development. However, such development is just confined to scientific societies but not public. 
Being aware of neuroscience aspects can lead to the better attitude to our daily life. So a group of 
students from related disciplines designed a course for high school students in order to enhance their 
perception and attitude toward neuroscience. 

Methods 

Needs assessment performed based on related evidences and approved by a multi-disciplinary team 
including students from basic science, medicine and engineering. Based on the results of needs 
assessment objectives were determined. The contents were selected from “Brain bee” international 
competition references and well-known textbooks in neuroscience.  

After a six-month course, participants’ attitude was assessed by two methods: Directed interview in 
groups of students and a personal questionnaire asking about their attitudes toward neuroscience and 
the efficacy of the program. Evaluation of course impact was also performed by following up the 
participants after one year. 

Results: 

Fifty-five students of the grades 8th to 11th participated in the course and almost all of the interviewee 
claimed that they have gained a distinctive development in their attitude toward neuroscience. Based 
on evaluation results, students’ comprehension of the neuroscience importance in modern science 
(4.70) and students’ interest in studying neuroscience topics (4.56) have the highest ranks (out of 5). 
The results of all questions are upper than mean and the overall evaluation demonstrated the 
satisfaction in participants. (8.31 out of 10). 10 of the participants had a peer education experience 
after one year. The course also led to the improvement of the team. 

Discussion: 

These findings support the main goal, which is enhancing the attitude toward neuroscience. This is 
the consequence of a step-by-step instructional design which is based on a precise needs’ 
assessment. 

This experience has proved us that working with school-age students has a positive result in 
introducing neuroscience and it can enhance their view of their self-awareness; although there may 
be several challenges. For instance, lack of any scientific Background and aimsand aimsin students 
along with the complexity of the topic, neuroscience. 

Conclusion: 
We concluded that improvement of students’ knowledge about neuroscience in interesting topics can 
enhance their attitude toward their abilities. 
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Improving medical students' communicational skills through implementing "Jigsaw-based" 

Authors: Amrollah Roozbehani*, Sahar Almasi-Turk 

Background and aims  

It is a known fact that every successful physician knows how to communicate with patients, 
colleagues and health-care team members in precise and clear manner. International medical 
organizations require competency in communication skills. Hence, preparing medical students for 
professional behavior by helping them develop their communicational skills, are essential to medical 
practice also. Traditional lecture-based teaching does not address these, while collaborative learning 
methods, such as jigsaw-based do, due to increasing students' engagement. This method makes 
students dependent on each other to succeed, consequently learning to communicate effectively is 
inevitable.   

Improving medical students' communicational skills through implementing jigsaw-based teaching 
method for anatomical sciences education in academic year 2017-2018 

Methods  

An action research design was employed. Blended lecture-based and jigsaw-based method 
implemented for teaching anatomical sciences to first year medical students who registered for in 
2017-2018 academic year in Boushehr university of medical sciences. From a total of 17 sessions, 5 
sessions were totally taught through lecturing general anatomy by teacher and resting 12 sessions 
were randomly divided into 6 sessions, each were taught alternately through lecturing and jigsaw 
method. Classroom was organized into equal students' small groups of 5- 6 both gender students in 
jigsaw sessions. The day's lesson was divided into 5-6 segments and assigned each student to learn 
one segment deeply. Temporary expert groups were formed by having one student from each jigsaw 
group join other students assigned to the same segment. The students returned back into their jigsaw 
groups and asked to present her or his segment to the group. Evidence-based Kalamazoo check list 
was modified contextually to make suitable for evaluating students' interpersonal academic 
communication skills twice after passing 3rd and 6th jigsaw sessions. Both time the check lists were 
filled out by peers. Descriptive and analytic tests were used for quantitative data by SPSS.   

Results: 

Obtained results were from 8 category include: attempting to establish an interpersonal 
communication  4.64 ± 0.48 and 4.84 ± 0.32, preparing for presentation 4.46 ± 0.56 and 4.8 ± 0.34, 
scientific discussion with peers 4.41 ± 0.62 and 4.86 ± 0.27, motivating peers to participate and taking 
advantage of their knowledge 4.37 ± 0.64 and 4.9 ± 0.24, sharing the knowledge with peers 4.3 ± 
0.73 and 4.86 ± 0.34, understanding of peers' learning difficulties 4.33 ± 0.64 and 4.83 ± 0.33, 
achieving an agreement with peers 4.33 ± 0.62 and 4.87 ± 0.29, terminating a discussion 4.24 ± 0.53 
and 4.86 ± 0.32. From comparing the results of filling out for first and second time, it is clear that 
students competency to communicate effectively changed positively in a gradual way. 
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Conclusion: 

Results of this study indicated that students improve their communicational skills as group members. 
They share responsibility for each other's learning by using critical thinking and social skills to 
complete an assignment. Besides, data obtained from both observation and the administration of the 
instrument showed some of the causes of students' poor performance were poor self-esteem as had 
problems in actively participating in learning activity and did not know how to learn in groups. 
Jigsaw-based teaching method therefore empowered students to improve listening, speaking, writing, 
discussing and problem-solving skills and teachers as well, to make use of collaborative learning due 
to its substantial benefits.  

Keywords:  

Anatomy, communication, jigsaw, skill, teaching, learning, peer 
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The Use of Virtual Reality in Undergraduate Physiotherapy Education 

Authors: Mohammad Javaherian *, Narges Dabbaghipour,Nastaran Ghotbi  

Background and aims 

 Because of nature condition of physiotherapy (PT) clinical environment, face-to-face communication 
between patient and therapist should be educated in any undergraduate physiotherapy curricula. 
Simulations are used to help students to learn clinical skills before entering into clinical setting. 
Furthermore, 3-dimensional simulation environments can help students to better understand of some 
fields like anatomy, biomechanics and manual therapy. Virtual reality (VR) makes a simulation 
environment which can provide a similar mode to reality. VR is used in the education of many fields 
such as military and health. Because PT education needs tools like VR in improving students clinical 
and communication skills and reducing their stress level, we performed a systematic review (SR) 
study to provide an overview of VR simulators in the PT education. Furthermore, given the available 
technologies in VR and other simulation tools in PT education, we identified some gaps that should 
be considered in future research projects. 

Methods: 

 In order to find potentially eligible published studies, we searched three online databases including 
PubMed, Scopus and Web of Science with a wide topic range in the PT education field. To find more 
eligible studies, references of all included articles and related papers were screened. The inclusion 
criteria were: (1) any types of study design which had used technology-based VR in the education of 
PT students. Also, studies with multiple field students that one of them was PT, included; (2) any 
language; and (3) containing at least one quantitative outcome measures for assessment. All studies 
which had explained about designing and manufacturing VR equipment without evaluating its 
efficacy on PT learning procedures, were excluded. Also, all qualitive studies were excluded. Two 
authors independently reviewed title and abstracts of all found articles in first stage, and after that 
full-text paper of them were reviewed to enter to SR. All included studies were reviewed and critically 
appraised by two researchers using a developed quality assessment tool. 

Results: 

 We found 502 studies in our initial searching which 38 of them met our criteria. After reviewing full-
text paper, 34 studies were excluded and final three studies remined for SR. No further articles were 
found by reference checking. These studies had used VR for different aims including evaluating its 
effect on interprofessional competence and profession’s scope awareness, knowledge of anatomy and 
physiology, and health interview skill and student’s convenience during interview. One of three 
studies had randomized trial design and two others were performed in case series design. All of them 
were categorized in medium quality group based on our developed quality assessment tool.  The result 
of this study showed VR can be an effective educational tool in PT education.  

Conclusion: 

 Use of VR in education is a novel method among all medical professions which is developing during 
time. Due to scope of physiotherapy clinical environment and needs of a graduated physiotherapist 
in inpatient and outpatient treatments, VR seems to be an effective tool in PT education. The authors 
suggest designing different settings which combine VR with mechanical simulation in teaching the 
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biomechanics and manual therapy skills. Further research projects are needed in collaboration with 
PT specialists, engineers and software programmers. 

Keywords: 

 Virtual reality, Simulation, Physiotherapy, Education 
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What is medicine and what is a doctor? Medical students’ perceptions and expectations of their 
academic and professional career 

Authors: Ali Tareq*, Noor abdulrazzaq 

 
Background and aims 

 Research was conducted at the University of Karbala in Iraq where a new medical curriculum was 
introduced in 2012. This curriculum is largely problem-based learning 

The aim of study is to explore medical students’ perceptions of the meaning of medicine and what is 
like to be a doctor and their expectations of studying medicine and doctoring. 

Methods: 

 A questionnaire was administered to all first-year students (n = 160) that assessed their perceptions 
of doctors, and their expectations of studying medicine and practicing as a doctor. Interviews and 
focus groups were conducted with purposively selected first year student. 

Results: 

 Medical students at the University of Karbala were found to have generally positive perceptions of 
medicine and doctors, and depicted the medical profession as one that is very significant because of 
its influence within society, to the point of being perceived as almost noble. Some of the more 
challenging and difficult aspects of a career in medicine were mentioned, but these seem to be 
unknown by student. Some students regarded the medical profession as having a biomedical and 
curative emphasis, although there seemed to be a strong move towards a more holistic view. However, 
students expected their degree to concentrate on the biomedical aspects of medicine, and therefore 
did not expect particular components of their degree, such as the psychosocial component. 

Conclusions: 

 Unmet expectations regarding their curriculum seem to be a very significant issue for students. It is 
therefore important for educators who deliver the curriculum to be aware of and to understand medical 
students’ perceptions and expectations of medicine and doctors, in order to detect and deal with 
conflict between these perceptions and expectations and what may be an educational institution's 
‘hidden curriculum’. 
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Workshops Quality Evaluation and Path Revision: A Mixed Method Design  

Authors: Mohammad Kamari*, Hamid Reza Shamloo, Mahdi Aghabagheri 
 

Background and aims 

Constructive feedback is one of the crucial ingredients in any educational system reform for all the 
persons involved as policy-maker, materials developer, instructor, coordinator, and participant. There 
are different paths for analyses; however, one of the influential options is text or content analysis of 
participants’ opinions on the necessities. One of the instruments in this regard is a computer-assisted 
qualitative data analysis software like MAXQDA 10. This study is to evaluate the efficacy and 
efficiency of designed workshops for nursing students through a semester to provide constructive 
feedback for all the engaged on the process and refine the process by the tenets of Schwhart Cycle.       

Methods  

Four designed workshops named as Search, Moral Sensitivity, Proposal Writing, and SPSS were 
conducted via a semester from November to January. Number of participants was different in any 
workshop, yet all were nursing students from different terms. In total, they were 65 and participant’s 
allocation to each workshop was 21, 14, 16, and 14, respectively. To glean the data, a research-made 
questionnaire focusing on three main questions on the Quality of Instructor Teaching, Facilities, and 
Execution Committee was designed. To homogenize the responses and providing a practical example 
for naïve participants and to facilitate the response providing as a comprehensive text for each 
question, one of the participants was chosen to provide an example and others answered questions in 
the form of free writing in Persian language. In total, 195 responses were gleaned on one hand; 
furthermore, for any question, participants were expected to evaluate the quality by a score out of 20 
on the other.  

Results: 

Present study was set as a mixed-method design; regarding the texts and scores, they were 65 
participants and each provided three comprehensive text and 3 scores; in total, 195 texts and scores 
were provided for analysis. Among all, 14 texts from the SPSS workshop regarding teaching quality 
of instructor and then 14 scores were selected for analysis in the first phase. The mean score and 
standard deviation were achieved as 19.39 and 1, respectively. Data distribution in this regard was 
negatively skewed and it means the participants’ satisfaction was obtained. Text analysis revealed 
that regarding the teaching quality of instructor the following themes were obtained. They were 
ordered considering the frequency; knowledge dominance (18), practical examples (14), eloquence 
(9), challenge raising (8), comprehensive descriptions (7), atmosphere (6), review (4), techno-
educational devices (4), alternative maneuvers (2), and problem solving (1). 

Conclusion: 

As Siamian et al. (2012) put regarding knowledge dominance, it is significant to consider that 
instructors are one the most important ingredients in education system and they possess an attention-
worthy role in education quality. Lack of knowledge dominance decreases the learning process 
efficiency. The comprehensive analysis and description of all gleaned data can pave the way for all 
the engaged to reassess the educational processes according to the tenets of FOCUS PDCA it means 
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“plan an approach”, “do the activity”, “check the results”, and “act on the results”. In this regard one 
of the debilitative problems in developing countries is a linear thought system rather a cyclic one to 
provide continuous, constructive, and dynamic feedback.                

Keywords: 

FOCUS PDCA, MAXQDA, Constructive Feedback, Mixed-Method  
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The effect of the seven stages response plan of CPR on non-technical skills in nursing and 
anesthesia students  

Authors: Mohammad Ghaderi*, Sima Hejazi, Tooba Hoseini Azizi, Mohammad Hosseini, Vida 
Tayebi 

Background and aims  
The cardiopulmonary resuscitation skills include two parts of technical skills such as the chest 
compression, ventilation, shock and non-technical skills such as teamwork and leadership skills (1, 
2). The non-technical skills are known as cognitive, social and individual skills of the members of the 
resuscitation team that are complementary to the technical skills, and the combination of both skills 
can lead to enhanced team performance of the resuscitation team members(3,4). The role of the non-
technical skills in reducing undesired errors is high but there are a few methods that improve the 
effectiveness of CPR's non-technical skills.  
One of the methods that includes team work and leadership skills is the "seven-stage response plan 
of the cardiopulmonary resuscitation" (SSRP-CPR). The plan has seven stages including waiting, 
entering, and resuscitation, maintenance, announcing the patient family, transferring and criticizing 
the code (5, 6). The evidence suggests that improving the non-technical skills of the resuscitation 
team can enhance the team performance and resuscitation quality (7) but no study was found in the 
country that assessed the effective method for managing CPR and upgrades it. Furthermore, there is 
little knowledge about this in our country (8). Therefore, the current study was conducted aimed to 
investigate the effect of SSRP-CPR on non-technical skills of nursing and anesthesiology students.  
Methods:  
The current quasi-experimental study included forty-two undergraduate nursing and anesthesiology 
students that divided into the experimental (SSRP-CPR) and traditional groups. 42 participants in 7 
teams completed a course of CPR technical skills, and then participated in a 4-hours workshop. The 
education was the routine method of CPR and Seven-Stage Response Plan in traditional and 
experimental groups, respectively. After completing the scenario implementation by teams and 
recording videos, four evaluators scored the non-technical skills of the groups during a session and 
playing videos. Data collected by using the Team Emergency Assessment Measure (TEAM) tool. 
The tool consists of three categories team leadership, teamwork and task management on the 5-point 
Likert scale. The tool score is between 0 and 44(9). The content validity of the questionnaire was 
measured. The tool was reliable and Kappa statistics between two evaluators was 0.75 and significant 
(P <0.01) and α =0.98. Data were analyzed by using independent t- test with SPSS 20. 
 

Results: 

 The mean total scores of non- technical skills in SSRP-CPR group (35.08±9.63) were significant and 
higher than the traditional group. Furthermore, the mean score of non- technical skills categories 
including leadership, teamwork and task management were significant and higher in SSRP-CPR 
group, when compared with those of the traditional group (Table 1). 
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Tabl1: Comparison of the mean scores of the non-technical skills in the two traditional and 
resuscitation groups 

Group 
Non-technical skills Categories 

Traditional 
M & SD 

Seven-stage response plan 
M & SD 

T P 

Leadership 3.13±1.64 5.66±1.30 -4.35 .001 
Teamwork 11.20±3.50 17.08±5.45 -3.39 .002 

Tasks' management 4.00±1.46 5.50±1.78 -2.40 .024 
Total team score ٥٫٦٨±٢٣.٤٦ 35.08±9.63 -3.69 .002 

Discussion: 
 The results showed a statistically significant relationship between the SSRP-CPR and resuscitation 
non-technical skills so that the resuscitation non-technical skills' scores of the students were higher 
in the SSRP-CPR group than the traditional group. The results of the present study are consistent with 
a study that was conducted to evaluate the effect of critical resources' management (CRM) on the 
team performance and team leadership in a simulation environment. For two reasons, the improved 
team skills can be explained. First, the workload is reduced due to determining the role of the team 
leader before. The team leader determines the role of other team members and explains their tasks to 
them. This role determination by the team leader at the start of the resuscitation is of particular 
importance. Especially when the rescuers do not have enough experience and skill. The second reason 
for the team leader's communication with the team members and following the receipt of messages 
by the team members (closed loop communication) can lead to improved teamwork performance 
(10). Also the results of another study, conducted aimed to enhance the effectiveness of the teamwork 
and communication skills' training in an advanced interdisciplinary simulation in critical team code, 
showed that the non-technical skills were improved such as cooperation, coordination, 
communication and awareness of the situation (11) that consistent with the results of the study.  
Conclusions:  

The SSRP-CPR, as a teamwork and leadership pattern, can improve the non-technical skills of the 
resuscitation. Therefore, we suggested that the SSRP-CPR can be used to train the resuscitation 
non-technical skills in simulation and real resuscitation environment in the hospital resuscitation 
teams. 

Ethic approval code: IR.NKUMS.REC.1397.025. 
IRCT Registry Code: IRCT20161018030366N2. 
Keywords: 
 Cardiopulmonary Resuscitation, Teamwork, Leadership, Simulation Training, Non-technical Skills  
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A Survey on the Quality Assurance of Pharmacy Education in Iran: A Cross-Sectional Study 

Autors: Amirreza Mazandarani1, Sayyed Mohammad Ismaeil Mahboubi Rabbani2 Amirreza 
Dowlati3, Dr Seyyed Alireza Mortazavi3* 

 
Background and aims:  

In recent years some progress in the quality level of pharmacy education happened but it was not enough 
and many voids and flaws are still present in the educational system of pharmacy in Iran. This issue has 
been surveyed many times to rectify aforesaid flaws. The aim of this study is to evaluate the level of 
quality assurance in the educational system of pharmacy in Iran at the year of 2018. The aim of this 
study was to assess the context, structure, process, effectiveness, and output in the educational system.   

Methods: 

 This is a cross-sectional study performed at year of 2018 and includes the pharmacy schools all around 
the Iran and also the pharmacies all around Tehran, 750 pharmacy students and 1000  pharmacy 
clienteles have been involved. In each case, we got the satisfaction of participants. The individuals must 
be pharmacy student or clienteles of pharmacies during the period of research doing. A standard 
questionnaire was designed by the use of Google form template, based on FIP guideline. Finally the 
results were statistically analyzed by the use of Excel software.         

Results: 

 We found that the percentage of acquiescence among the graduate students of pharmacy in different 
aspects of education, such as structure, context, process, effectiveness and output is not greater than 
50%. The studies about patients’ views also showed that the educational system does not meet the real 
needs of clienteles  

Conclusion: 

The results showed that modification of the context, structure and process of pharmacy education in 
Iran is necessary and inadvertence to it results in the saturation of job market and may lower the level 
of professional competence among the graduate students of pharmacy.  

Keywords:  

Pharmacy Education, Quality Assurance, Job Market, Professional Competence 
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Role Modeling in Clinical Educators  

Authors: Elaheh Mohammadi*,Sara Mortaz Hejri, Azim Mirzazadeh, Homan Shahsavari, Amirali 
Sohrabpour 

 

Background and aims  

The need for revision of the teaching methods seems to be a necessary. Lecture method is the oldest 

and the most common teaching method that is still employed at universities. Although this method 

is an appropriate way to transfer information and knowledge, it is not a suitable method for long-

term learning.  This study was conducted to examine effectiveness of interactive lecture in teaching 

nursing students compared to traditional lecture. 

Methods 

 This study is a quasi-experimental design in which 29 nursing students participated in eighteen 

sessions of intensive nursing care. These sessions were randomly allocated for the interactive 

lecture and the traditional lecture. The effectiveness of applied teaching method was evaluated 

through pre-test, post-test of each session, mid-term and final exams. The students’ satisfaction was 

assessed through the education evaluation form containing five items known as general satisfaction 

of teaching method, organizing of teaching method, learning objectives and learning stimulation 

suggested by the University of California at Los Angeles (UCLA).  SPSS, 20 software was used for 

statistical analysis. 

Results 

Twenty nine nursing students participated with the age range of 22-26 years in this study. By the 

mean score of last five semesters, eight students (27.6%) had a total mean score ≥ 85 (A), fourteen 

students (48.3%) had a mean score 75-84.99 (B) and seven students (24.1%) were C with a mean 

score 60-74.99. Midterm score was considered 50% of total score so that 25% of which was related 

to the lecture method and the remained 25% was related to the interactive teaching method. Final 

score also included 50% of total score as 25% of final score for the interactive method and the 

remained 25% for the traditional lecture. The study findings indicated an increase in the students’ 

mean scores in both midterm exam and final exams for the credit subjects taught through the 

interactive teaching method compared to the credit subject taught via the traditional lecture method. 

Independent t-test showed a statistical significant difference in this regard (p=0.001). Significant 

difference was observed in term of overall satisfaction, learning objectives and learning stimulation 

of the two teaching methods except organizing of teaching method. In other words, the students' 
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mean scores in terms of satisfaction with the teaching method, learning objectives and learning 

stimulation for the interactive lecture were more than those in traditional lecture method 

Further preparation, active participation and received immediate feedback were some benefits 

reported for the interactive teaching method. 

Conclusions 

Outcomes of the interactive lecture have been more desirable than traditional lecture to teach the 

credit of intensive nursing care. However, it needs more time compared to the traditional lecture. 

Moreover, interactive lectures are likely to increase students' satisfaction and stimulate their learning. 

Applying active teaching methods can help to achieve educational objectives. More evidence is 

needed to draw a more solid conclusion on these issues. 
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Developing a set of national standards for undergraduate medical education in Iran  

Authors: Roghayeh Gandomkar*, Azim Mirzazadeh, Tahereh Changiz 

Background and aims  

Many medical schools in Iran initiated reform in their undergraduate medical education (UME) 
program in conjunction with international movement in the last decade (1). These major changes have 
raised some concerns for policy makers about the quality of program. Consequently, establishing an 
accreditation system for UME program was prioritized by Secretariat of the Undergraduate Medical 
Council to ensure that the quality of training was acceptable. The first and most important feature of 
an accreditation system is its published standards (2). The aim of this study is to reveal the steps of 
developing the national set of UME standards and to describe the aspacts of the standards.      

Methods:  

A first draft of the standards was prepared on the basis of the BME WFME framework (the 2015 
revision) (3) by a committee of experts supervising nine working groups each responsible for one 
standard area. Then, members of UME as well as Medical Education boards reviewed the standrds in 
a participatory meeting. The agreed draft was sent to all medical schools around the country to seek 
the input of a wide range of stakeholders on standars’ clarity, accuracy, optimum and evaluability. 
Then, it was presented for refinement to an invited meeting of 150 stakeholders. A final draft was 
approved by the Supreme Council for Planning in Medical Sciences. 

Results: 

 The national standards covered all aspects of the UME program including its input, content, process 
and outcome and were structured according to WFME 9 areas including “mission and objectives”, 
“educational program”, “assessment of students”, “students”, “academic staff/faculty”, “educational 
resources”, “program evaluation”, “governance and administration” and “continuous renewal”. It 
comprised of 24 sub-areas, 82 basic standards, 42 quality development standards and 84 annotations. 
“Educational resourse” and “mission and objectives” areas had the highest [23 (18.5%)] and lowest 
[6 (5%)] numbers of satndards respectively.    

Conclusion:  

We developed a set of nationally agreed standards as a framework to ensure the quality of Medical 
Doctor training while valuing a rich diversity of contextually relevant UME programs. The standards 
can be used by medical schools to evaluate the stability of content and process of their new or 
traditional programs. It may also be utilized as a framework to assist external evaluators and 
accreditors, to guide the new program designers and to inform students to judge their own courses. 
The UME standards framework as well as our participatory approach to develop standards will be 
helpful in providing guidance for relevent institutions. 

Keywords:  

standard, undergraduate medical education, quality   
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سايي المان          شنا صي راديولوژي و گوش گلو بيني در  ص ستياران تخ سي تأثير آموزش به د هاي  هاي قاعده جمجمه در كاتبرر
 براي افتراق كانال عصب بينايي از شكاف بينايي فوقانيآگزيال سي تي اسكن و معرفي و ارزيابي يك لندمارك جديد 

 پور، مريم محمدزاده، آرمين اكبري زاده، سعيد سهرابامينه داوديان، رضا عرفانيان عظيم

Background and aims 

 One of the most difficult parts of the human anatomy is the skull base area. Recognition of the various 
elements of this complex area would help in diagnosis pathologic processes expansion and how to 
choose proper surgical approaches before and during surgeries.  

The aim of this study was to evaluate the ability of otolaryngologist and radiologist residents to 
recognize some important elements of the skull base (Optic canal (OC) ،Superior orbital fissure 
(SOF) ،Vidian canal (VC) ،Rotundum forame (RF) ،Jugulare foramen (JF) and Hypoglossal canal 
(HC)) in axial CT scan cuts. In addition ،we evaluated the novel landmarks for distinguishing OC 
from SOF for teaching purpose 

Methods  

In this study of 25 senior otolaringologis residents and 22 senior radiologist resident were evaluated 
for recognizing ability of the above elements. The test was consisted of 30 skull base axial CT scan 
cuts. After evaluating each cut they should choose one of six options. Percentage of correct answers 
for each of the six elements was calculated. In the otolaryngologist residents group ،the features of 
each element were taught which were consisted of direction and proximal and distal anatomic 
endings. The novel land mark for distinguishing OC from SOF also was taught. This landmark was 
based on the number of intracranial connections of orbit. Two months after the first test of the 
otolaryngologist residents a new CT scans evaluation was took from this group and percent of correct 
answers was calculated. For evaluating the difficulties of the two tests we used 25 recent graduated 
otolaryngologists and compared the results of tests with taught otolaryngologist residents in both 
tests. 

Results  

 Otolaryngologist residents correct answers for the OC ،SOF ،VC ،RF ،FJ and HC were (74 ± 26) ،
(47 ± 34) ،(65 ± 30) ،(41 ± 38) ،(58 ± 26) and (68 ± 32) respectively and the Cronbach's alpha 
coefficient was 0.74. Radiologists residents correct answers for above elements were (72 ± 35) ،(45 
± 32) ،(64 ± 28) ،(33 ± 30) ،(56 ± 23) and (57 ± 29) ،respectively and Cronbach’s alpha coefficient 
was 0.60. In the control group (recent otolaryngologist graduates) the percent correct answers were 
(79 ± 31) ،(47 ± 34) ،(65 ± 30) ،(42 ± 38) ،(58 ± 26) and (58 ± 26) ،respectively and Cronbach's alpha 
coefficient was 0.78. The difference between the groups with Kruskal-Wallis test was not 
significant(p> 0.1). In the second test for the otolaryngologist resident (trained) the correct answers 
were (92 ± 17) ،(90 ± 19) (87 ± 24) ،(69 ± 28) ،(55 ± 23) and (84 ± 19) ،respectively. The p value for 
observed difference in correct answers prior and after training p value in Wilcoxon rank sum test 
were 0.002 ،٠٫٠٦١، ٠٫٢٥٨، ٠٫٠٠١، ٠٫٠٠٠١، ٠٫٠٠٠١ respectively. The p value for observed difference 
in correct answers prior and after in the control group were 0.819 ،٠٫٤٢٥، ٠٫٢٧٤، ٠٫٢٠٢، ٠٫١٧٤ and 
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0.958 respectively. The p value for comparison results of the second test between trained residents 
and untrained graduates trained between were 0.216 ،٠٫٧٨٥، ٠٫٠٣٧، ٠٫٠٥٩، ٠٫٠٠٠١ and ٠٫٠٣٣ 
respectively. 

Conclusion  

This study showed the diagnostic power for these 6 skull base elements in axial CT scan cuts is low 
among otolaryngologists and radiologists resident and the proposed novel landmark for 
distinguishing SOF from OC have a powerful effect on the ability of trainee with long lasting effect 

Keywords 

Otolaryngology،radiology،optic canal،superiororbital fissure،teaching 
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The effect of problem solving training on decision making skill in nursing students 

Author: Sara Shahbazi 

-  
Background and aims 
 Nurses are going to decision making  and decisions are complex and constantly every choice ‘s 
sensitivity is very high, so having the skills of decision making and problem solving skills, in them, 
is essential. Therefore the aim of this study was to determine the effect of problem solving training 
on decision-making skills in nursing students. 
Methods: 
 This study is a experimental study that performed in ٣٠ nursing students in 2 groups of experimental 
(١٥) and control (١٥). Then, a short problem solving course based on 8 sessions of two hours during 
the term, was performed for the experimental group. To determine the decision making skill the self 
appraisal decision making questionnaire was used. 
Results: 
 The finding revealed that decision making score in nursing  students is low and problem solving 
course, positively affected the students' decision making skill after the program (P<0.05). 

Conclusion: 

 In general, the finding of this study indicated the improvement of the students ' decision making skill. 
Therefore this kind of education on problem solving in various domains such as: education, research 
and management, is recommended. 
Key words: 
 problem solving, decision making, nursing.   
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Perceptions of the University lecturers on the students’ evaluation of teaching 

A study in Faculty of allied medical sciences, Iran University of medical sciences, Tehran 

Authors: Maryam Aalaa*, Zohreh Hosseinzadeh, Tayebeh Hosseini, Ghobad Ramezani, Ghadir 

Pourbayramian, Eshagh Moradi, Azam Norouzi, Neda Saraygord-Afshari, Behnaz Ghargozlou 

 

Background and aims  

Although there is a variety of methods to evaluate the teaching efficacy, students’ evaluation of 

teaching is considered as a straightforward and effective method to evaluate the success of the 

teaching process according to the educational goals. However, the greater impact of such an 

evaluation occurs when it is acceptable to the candidates. Hence, the perceptions of the university 

lecturers about the students’ evaluation of teaching are often ignored while it is of great importance, 

so, considering this point, to provide stakeholders valuable tips to improve the online student 

evaluation of teaching (OSET) systems, herein we designed and performed a semi-structured 

interview followed by content analysis to evaluate the perceptions of the university lecturers about 

the OSET. The candidates were chosen form the faculty of allied medical sciences, Iran University 

of medical sciences, Tehran in which an OSET system has been employed there, in recent years. 

 

Methods: 

Twelve faculty members of six different departments including biotechnology, hematology, 

laboratory sciences, radiation science, operating room, and anesthesia were randomly enrolled in a 

qualitative semi-structured interview with open-ended questions about their perceptions of the OSET 

until saturation was reached. The only inclusion criterion to participate in the survey was to have at 

least two semesters of work experience in late 2018. The interviewers take notes which were further 

used for content analysis and key determinants extraction. 

Result:  

Two key determinants were extracted from this survey. Almost all the university lectures believed 

that OSET system’s results do not have a remarkable impact on their academic position in contrast to 

other metrics such as publishing high impact research papers. They also believed that queries of the 

OSET system must be adjusted to each group, or they should be course-related. 
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Conclusion: 

We reviewed the queries of OSET system. In this faculty, general terms such as the regular rhythm 

of conducting class sessions and checking the students' attendance, target-based teaching, being up 

to date and proficiency in the course content, creativity in teaching, proper and effective 

communications, availability, directing programs to motivate students and making conclusions and 

summary of the contents were formed the decuple of the OSET. Hence, adjustability of the OSETs 

queries must not be raised, and it shows the lack of sufficient information of the candidate. This 

reflects the urgent need for elucidation and faculty information enrichment. It is also important for 

administrators to more seriously consider the educational skills in the faculty promotions. 

Keywords:  

Evaluation, online student evaluation of teaching; University lecturers, Faculty of allied medical 

sciences, faculty promotions. 
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The readiness of postgraduate health sciences students for interprofessional education 

 Author: Zohreh vafadar * 

Background and aims: 

 Interprofessional education has been recognized as an effective educational approach towards 
enabling students to provide comprehensive and safe team care for promotion of health outcomes of 
patients. This study was conducted in order to assess the readiness of postgraduate health science 
students for interprofessional education/learning, as well as identify barriers to the implementation of 
such an approach in Iran from the students‟ point of view. 

Methods 

 This was a cross–sectional and descriptive-analytical study conducted in 2017 on 250 postgraduate 
students in three main professional groups: medical, nursing and other allied health professions across 
a number of Iranian Universities using the convenience sampling method. Quantitative Data were 
collected through self-administering the Readiness for InterProfessional Learning Scale (RIPLS) 
questionnaire with acceptable internal consistency (α = 0.86). The data were analyzed by SPSS18. 
Qualitative data were gathered by an open–ended questionnaire and analyzed by qualitative content 
analysis method.  

Results:  

The mean score of the students‟ readiness (M=80, SD=8.6) was higher than the average score on the 
Scale (47.5). In comparison between groups, there was no statistically significant difference between 
groups in their readiness (p>0.05). Also four main categories were identified as barriers to 
implementation of interprofessional education from the students‟ point of view; the categories were 
an inordinately 
profession-oriented, individualistic culture, style of management and weak evidence. 
Conclusion: 

An acceptable degree of readiness and a generally favorable attitude among students towards 
interprofessional education show that there are appropriate attitudinal and motivational backgrounds 
for implementation of interprofessional education, but it is necessary to remove the barriers by long-
term strategic planning and advancing of interprofessional education in order to address health 
challenges. 

 Keywords:  

interprofessional education, health sciences, postgraduate students, Iranian University of Medical 
Sciences, RIPLS 
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Mapping specialty interests in Iranian medical students A National Survey 

Authors: Mostafa Arabi*, Reza Hosseini Dolama, Mahboobeh Khabaz Mafinejad, Alireza Rezaei 

Presenter Negar Sadat Ahmadi 

Background and aims 

 Tendency of medical students towards some specialties is a concerning issue for healthcare 

policymakers. The aim of this multi-centric national survey study is to distinguish specialty 

preferences of medical students in Iran and map these trends among different phases of the MD 

curriculum.  

Methods: 

 A systematic review of the literature was conducted to address the factors associating career choice 

in medical students. Then researcher made questionnaire included four parts; emographic Data 

[Gender, university, Phase of Study) Specialty Interests [Point Likert scale] Effective actors [points 

Likert Scale] Other Career Plans [Open Questions]. Face validity of the questionnaire as conducted 

through a nominal group of 76 medical students. The questionnaire has been validated for content 

validity by Residents in different specialties. Reliability was calculated using ronbach’s alpha 

coefficient (p=0.88). Finally, the Questionnaire was distributed online by research cooperators in 34 

medical schools.  

Results:  

2140 responses were received by a nonrandomized convenient sampling. Changes in mean interest 

score in different specialties indicated some meaningful trends through the 4 phases of the curriculum. 

ANOVA test showed significant differences between 4 groups of medical students in different phases 

of the curriculum (basic sciences, physiopathology, clerkship, internship) in all 30 specialties; except 

Ophthalmology, Obstetrics & Gynecology, Anesthesiology, Dermatology, Radiology, Pathology, 

Radiotherapy, Geriatrics, and Emergency Medicine. 93.6% of respondents had been never ever 

participated in a career planning activity of any kind. 

Conclusion: 

 Iranian medical students' specialty preferences change widely in pre-clinical and clinical phases of 

medical educations with a meaningful trend. The role of different factors should be investigated and 

further career planning courses should be considered as a part of the MD curriculum. 
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Undergraduate third-year medical student training in Evidence based medicine: Improving 
attitude 

Authors: Vajiheh Vafamehr, Mohammad Dadgostarnia  

Background and aims 

 Evidence- Based medicine (EBM) has been introduced in medical schools worldwide, but there is 

little known about effective methods and suitable time in curriculum for teaching EBM skills. This 

study assesses the impact of an EBM course on Undergraduate third-year medical student's attitude 

and knowledge. 

 Methods:  

ICM (introduction to clinical medicine) office conducted an EBM course from 2007. Seventy five 

undergraduate third-year medical students at the Isfahan University of Medical Science attended 4 

sessions (8 hours) on EBM. Participants completed pre course and post course questionnaires. 

Nonparametric 2-sample Wilcoxon rank-sum tests were performed to compare responses.  

Results: 

 Attitude about necessity of EBM improved (p=0) But self reported EBM skills and knowledge did 

not improve significantly for any outcomes considered.  

Conclusion: 

An EBM course may improve preclinical medical students' attitudes but this study shows that 

preclinical students face barriers, preventing the effective learn EBM. Take-home messages:  

However, carefully designed studies are required to determine the best time for training in EBM skills.  

Keywords: 

 Evidence- Based medicine, ICM, undergraduate, preclinical 
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Entry routes into nursing Motivators and suppressors of nurses retention in clinical settings 

Authors: Leyla Alilu*, Ali Shakibi, Eshag Moradi 

Background and aims 

 Nurses constitute the largest staff group within modern health care delivery systems. Despite the 

current shortage of nurses, it is important to know the reasons nurses want to leave the clinical setting. 

The purpose of this study was to explore the Nurses' experiences of choosing nursing as a profession 

and its impact on the retention or willingness to leave this profession. 

Methods: 

 In a qualitative content analysis study, data obtained from 18 in-depth face-to-face semi-structured 

interviews with nurses working in hospitals affiliated to the Urmia University of Medical Sciences in 

Iran, selected through purposive sampling. A conventional content analysis was used for data 

analysis. 

Results:  

The history of most of the participant’s entry to nursing was the same. The majority was without prior 

interest or understanding of nursing, or their perception of clinical practice was based on 

misconceptions.  Often this group had been encouraged by their family to gain employment and had 

subsequently entered nursing. From this group two sub categories were extracted: 1) implicit entry 

and 2) targeted entry. The findings show that the entry route of majority of participants in nursing is 

the same. For any of the nurses participating in the study, nursing was not their childhood dream, they 

stated that nursing is not their "first choice," in other words, instead of targeted choice; they have 

accidentally entered the field. The academic entrance tests (non-specialized tests, theory and talent) 

are the only measure of volunteers’ entrance in all academic pursuits. Volunteers with higher rates 

enter the field of medicine and dentistry, while those with relatively lower ratings enter nursing and 

other disciplines. No other attributes are checked.  In nursing volunteers, usually without any prior 

knowledge enter a particular field of study and then the profession. Therefore, most nursing students 

do not have a high level of motivation to stay in the profession having entered 

clinical practice. Therefore, problems of motivation will be increased when they encounter the poor 

working conditions prevalent within nursing; high workload, low pay and limited 

clinical independence. So in practice they do not expect to experience the resultant level of 

psychological stress and ultimately they leave.  Some nurses endure this, remaining in the 
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profession, but can become indifferent and unmotivated, and the working environment becomes 

boring for them. 

Conclusion:  

The finding of this qualitative study reflect professional turnover as a complex, ongoing, 

multidimensional and long-lasting process. By identifying the factors responsible, it could be possible 

to retain nurses in the field. The findings of this study showed that "entry processes into the 

nursing profession” is one of the underlying causes of the desire to leave bedside nursing within Iran, 

and these factors will reduce the likelihood of nurses staying within the profession.  To counter this 

there is a need for improvement of the working conditions in nursing and a need to build a culture of 

recognition for the sacred profession of nursing in Iranian society.  This could enhance the job 

motivation of the nurses and the attractiveness of the profession to potential applicants. This would 

require a review of the entrance route to nursing. 

Keywords: 

 Turnover, Iran, Nurses, Qualitative Research 
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Assessing validity and reliability of students’ individual performance measuring scale in small 
group tutorials in nursing research lesson in Khoy University of medical sciences 

Measuring scale in small group tutorials in nursing research lesson in Khoy University of medical 

sciences 

Authors: Abdolah Khorami Markani*, Hoorieh Ashrafi, Zohreh Sohrabi 

Background and aims 

 Problem based, self-directed and small group learning is an educational approach in the most 
education programs of universities in the world. Students achieve to self-directed learning, acquire 
critical thinking skills and get to know with team work process. Unfortunately there is not valid and 
reliable scale to assess students’ individual performance in Iran. The aim of this study is assessing 
psychometric properties of nursing students’ individual performance scale in small group tutorials in 
the research methods class.  

Methods:  
in this exploratory design study, with 120 nursing students sample size, students’ individual 
performance scale in small group tutorials was translated and adapted culturally. Then its content, 
face, criterion validity, internal consistency and interrater reliability was determined by 15 faculty 
members of Iran and Urmieh medical sciences universities. Pearson correlation, alpha chronbach and 
Kapa coefficient was used to data analysis.  
Results: 

 Items 1, 2, 14, 19 numbers were corrected by experts in qualitative content validity method. Items 5, 
6, 8, 19 numbers had CVI ranged 0/70- 0/79 that they were revised. The range of items CVR scores 
was 0/60- 1. The criterion related validity coefficient was 0/78. The scale’s internal consistency 
reliability using alpha chronbach and interrater reliability were 0/83 and 0/88 respectively.    

Conclusion: 

 Iranian norm of students’ individual performance scale in small group tutorials with optimal 
psychometric properties can be used to assess nursing students’ individual performance in small 
group tutorials in nursing research course. Researchers and teachers can use this scale in all academic 
educations to assess students’ performance.  

Key words:  

Psychometric properties, Individual performance, Student 
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Moral sensitivity investigation among nursing students 

Authors: Ahdieh Bahri*, Seyyedeh Elham Fazljoo, Mahdi Aghabagheri 

Background and aims  

A nurse as one the members in health providers’ team should be aware of moral sensitivity issues and 
sensitive to observe them to make appropriate decisions in challenging situations and then he can 
respect to patients’ rights. This awareness and sensitivity should be formed in students from the 
beginning of academic trainings to strengthen the foundations of health system. Being exposed in 
educational and clinical settings plays crucial role in moral sensitivity forming. This survey is to 
investigate the moral sensitivity among nursing students of Shahid Sadoughi University of Medical 
Sciences in two different schools, namely Yazd and Meybod.      

Methods  

The participants of this survey were 107 nursing students from two different schools and all were 
selected according to the tenets of convenience method, they, too, all were informed on the objectives 
of the study according to the ethics codes. Considering the demographic information and the issue of 
missing in some cases, 56 students were from Yazd, and 51 from Meybod, 26 were married, and 72 
were single, and 41 were male and 62 were female. The instrument used for data gleaning was the 
standardized questionnaire of Lutzen et al. (1994) (1,2) basically; however, regarding the native 
language of the participants, the Iranian version provided by Hassanpoor et al. (2011) was utilized. 
There were 25 items in the mentioned instrument subcategorized in 6 subscales, and they were in 
order. Subscale1 named as “respect to client independence” (5 items, min. 0, max. 20), subscale 2 
named as “awareness of relationship with patient” (3 items, min. 0, max. 12), subscale 3 named as 
“professional knowledge” (5 items, min.0, max. 20), subscale 4 named as “moral challenges” (5 
items, min.0, max. 20), subscale 5 named as “moral concepts” (5 items, min.0, max. 20), and subscale 
6 named as “honesty” (2 items, min.0, max.8)  

Results:       

The mean for each subscale in total and for each school is reported as: subscale 1(Total=14.56, 
Yazd=14.93, Meybod=14.16), subscale 2(T=9.31, Y=9.07, M=9.57), subscale 3(T=12.44, Y=12.13, 
M=12.78), subscale 4(T=10.70, Y=9.63, M=10.57), subscale 5(T=9.13, Y=8.88, M=9.41), subscale 
6(T=3.25, Y=3, M=3.53). In general, none of subscales and the total score were normally distributed. 
Owing to the normal distribution lack of data, non-parametric analyses were used. Spearman 
correlation revealed some significant relationships between the subscales in one hand and between 
the subscale and total score on the other, for instance, the total score is significantly correlated with 
all the subscales (p<0.05). Also, by the utilization of Mann-Whitney U, the difference of subscales 
and total score was checked regarding participants sex, marital status, and school, and, for example, 
in subscale 4 regarding sex, a significant difference was found. 

Conclusion: 

There have been conducted a plenty of surveys on moral sensitivity in total, and a great deal using 
the same instrument as the present study. For example, in a similar study done by Sadraallahi and 
Khalili (2015), the total mean score was 63.48 while in present study was 58.77. In the mentioned 
study, the highest mean rank was dedicated to subscale 3 named as professional knowledge; however, 



 

395 

in present study, it was dedicated to the first subscale named as respect to client independence. In 
sum, moral sensitivity is one of the most thought-provoking issues in nursing education and owing to 
the importance of nurses’ decision making process especially in challenges; consideration in this case 
is paramount of importance. Literature scrutiny has revealed the role of many influencing factors 
directly or indirectly in raising moral sensitivity as empathy, mindfulness, and critical thinking. The 
consideration of decision makers and program developers to include the mentioned factors in training 
programs of nursing students can create a better future for health services nationwide.  

Keywords:  

Moral Sensitivity, Nursing students, Ethics          

 Correlations 

 
subscale

1 
Subscale

2 
Subscale

3 
Subscale

4 
Subscale

5 
Subscale

6 Total 

Spearman's 
rho 

subscale
1 

Correlation 
Coefficient 

1.000       

Sig. (2-tailed) .       

N 107       

Subscale
2 

Correlation 
Coefficient 

.188 1.000      

Sig. (2-tailed) .052 .      

N 107 107      

Subscale
3 

Correlation 
Coefficient 

.081 .368** 1.000     

Sig. (2-tailed) .404 .000 .     

N 107 107 107     

Subscale
4 

Correlation 
Coefficient 

.076 .036 .265** 1.000    

Sig. (2-tailed) .436 .711 .006 .    

N 107 107 107 107    

Subscale
5 

Correlation 
Coefficient 

.336** .241* .246* .388** 1.000   

Sig. (2-tailed) .000 .012 .011 .000 .   

N 107 107 107 107 107   

Subscale
6 

Correlation 
Coefficient 

.034 -.001 .187 .354** .368** 1.000  

Sig. (2-tailed) .729 .990 .053 .000 .000 .  

N 107 107 107 107 107 107  

Total Correlation 
Coefficient 

.452** .409** .568** .598** .772** .451** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 

N 107 107 107 107 107 107 107 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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The 21st century medical education and complexity science dermatosemiotics approach 

Author: Ali Tareq Abdulhasan 

 
Background and aims 

We are living inside a skin, a language, a culture that make us connected to something and indifferent 
to others .Understanding Life, learning, health as an emergent phenomena is the threshold concept 
that underpin the paradigm shift from Newtonian science to complexity science .Everything 
connected to everything , in touch with everything is the underlying principle that unite the 
complexity science as dermatosemiotics .Learning is outcome of the interconnection, 
interdependence and inter-touch of different participants (students and teachers) to fulfill the intended 
learning outcomes . These learning outcome function like the skin that unify the different parts of the 
curriculum into complex adaptive system and controlling the input and output and the self-
organization. Without skin there is no system. Without touch there is no connection, practice, 
working, communication and hence, there is no (life, health, learning and meaning\semiotic). The 
problem in higher education in general and medical education in particular is he primacy of 
observation which require distance that objectivized the observed. Medical education still wears the 
machine skin of modern science that touch only sensory quantifiable data and exclude the what is 
subjective, intersubjective like values \ethics, attitude as outside their skin \boundary. 
 For this reason, modern scientists fragment the complex whole which lived as concrete experience 
into a discrete independent part, disconnected, departed from each other creating large numbers of 
departments indifferent to each other, not in touch with each other. The consequences of modern 
science on education system manifested as detached, disembodied teacher who observe students as 
object in need for control and management. the same sequalae appeared in health care system which 
make doctors reduced patients into their body, searching only for physical sign that confirm their 
provisional diagnosis of the diseases while become blind to psychosocial signs which facilitate 
understanding, empathy, rapport and adherence. 
Methods 
Doctors or teachers become detached from their patients and students respectively, they ae living 
inside closed skin, dead and insensitive to the suffering, feeling and the lifeworld of those who are 
outside their medical skin. To be a member you need a membrane\skin, tell me what is your 
membrane I can tell you whom you exclude as others \antigen. Imam Ali (a.s.)  solved this wicked 
problem by a cosmopolitan statement: People are of two kinds, either your brothers in faith or your 
equals in humanity. 
 The skin\system \ego of Imam Ali is open, compassionate, unconditional love, there is no 
predetermined other, because those who are different are either inside our natural skin or our religious 
skin. We are one in many, unity in diversity, this what make us complex adaptive system, make us 
whole and part of whole. 
Imam Ali call for being open system is the threshold concept that make system thinking and 
integration possible .Most medical schools, worldwide call for integration and outcome based 
education , but their success in fulfilling the intentionality of such need depend on awareness of the 
kind of skin\system the students inside , whether a compassionate \caring skin or egoistic machine 
skin .The call for integration  is a call for unity, tolerance of the different, the other, those who are 
outside our disciplines, who use different methodology, the call of integration is a call for touch, 
connectivity and networking. 
The aim of the paper is to restore the primacy of touch as precondition for semiotics, life, learning, 
health and ethics. The shift from oculocentric paradigm of modernity to dermatosemiotics the 
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condition that make interdependence, interconnectivity, empathy, synergy, self-organization and 
consequently the emergence of community of practice as complex adaptive system.  
Research Paradigm:  
I used dermatosemiotics as relational ontology paradigm and complexity science as epistemology, 
methodology and method. Understanding semiotics as science of signs, and sign as an object, quality, 
or event whose presence or occurrence indicates the probable presence or occurrence of something 
else. Semiotics is implicit skills used by doctors when diagnose clinical problem. We extend the use 
of this science of meaning to search for the origin of crisis and pathology we suffer from in our 
education system and other human made systems. The dermato in dermatosemiotics pertain to skin 
as boundary that make biological system whole and part of whole, system and subsystem. Skin is 
fractal phenomena which is present as essential part being living system but has different names 
(membrane \serosa. Mucosa, boundary, border, interface). The presence of skin is essential for touch, 
connection, relation that make different parts meaningfully related to each other forming complex 
adaptive system. Without touch, connection, relation, communication, there is no life, health, 
learning. semiotic (meaning). Dermatosemiotics is relational ontological stance that give primacy for 
touch, that facilitate emergence of meaning through connecting the touched part to the absent parts, 
connect the inside to the outside, the mind to body, the self to the other \different. Skin the biological 
condition that make perception, knowledge, judgment contextual, complex adaptive system. Skin in 
dermatosemiotics function as permeable boundary, interactive medium and interface. 
 
Results: 
We search for the signs of crisis in current education system and we found it connected semiotically 
to the Modern science which is grounded in positivism is the root of crisis in science, education, 
medicine, economic and politics. It gives the primacy for detached \disembodied observation to 
ensure context -free judgments to be generalized as one size fit all. This reductive linear thinking 
resulting in a value -free, oculocentric culture living inside symbolic virtual reality deprived from 
touch and authentic relations. 
The crisis is outcome of using the analytical method which is used by modern science to ensure 
getting the atomistic, simple parts of the phenomena reducing the complexity of this phenomena into 
these elemental parts. This reductionism is valid and successful with dead machine system but if used 
for living system like education system or health care system can create unintended outcomes and 
wicked problem. Understanding Living system as complex adaptive system and their outcomes as 
emergent phenomena is conditioned by touch , synergy \cooperation between their constituents agents 
to fulfill their shared collective intentionality Complexity science as ontological stance give the 
primacy for relations between the parts of the systems rather than just analyzing these parts as modern 
science did .We use touch as metaphor for this relational stance which is lived socially as sign of love 
,feeling ,ethics ,trust ,intimacy and being one \inclusion We are touched by the attitude ,ethics 
,nonverbally before knowing the detail of knowledge and skills .The primacy of touch is the primacy 
of ethics and attitude ,the tacit dimension of interpersonal relation whether inside education system 
our inside  everyday life . 
 
Conclusion: 

The shift from machine thinking paradigm to complexity science one is best described as shift from 
oculocentric discourse to haptic\tactile discourse which manifested as shift from lecture-based 
learning to problem \experiential based learning to ensure students and teacher become complex 
adaptive system as result of being in touch, sitting close to each other, co-feeling, co-thinking making 
the emergence of learning possible. The shift from modern science and modernity which give primacy 
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for power, control, division,dualism to the 21st century model of science which is known as 
complexity science ,system thinking ,non-linear science is grounded in semiotic skin as relational, 
intersubjective organ that bridge the dualism of body and mind ,the inside and outside , the self and 
other .The function of as semiotic system , medium , interface is the basis for  unity in diversity , the 
one in many ,  the self as another ,the complexity science . 
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Comparison of students’ perceptions about the educational environment in integrated learning 
and conventional learning at the Kerbala Medical College Iraq 

Author: Ali Al-Mousawi, Basheer A. Al Ali, Saad Al-Ghabban, Ali A. Abu Tiheen Shahrazad Al 
Jibori and Fadhil Jawad Al-Tu’ma Abdulhasan 

 

Background and aims 

 Educational environment is an important determinant of effective learning. Students' perceptions of 
their educational environment have a significant impact on their academic progress and their career 
and behavior even after graduation. Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM) is a 
well-known best tool to assess educational environment. The purpose of this cross sectional study is 
to gain insight into the students’ perception of learning environments at Kerbala Medical College in 
2017. Due to the recent adoption of Integrated Learning, the college included students learned through 
conventional learning (fifth and sixth study year and Integrated Learning (first through fourth study 
year).  

Methods:  

Almost all the students (597 students) in all the six study years were included in the study. Self-
administered DREEM questionnaire was used as a tool to assess the major subscales and total scale 
related to the educational environment in the college. Analysis depended on descriptive analysis in 
addition to the needed statistical tools using chi-square test, t-test, ANOVA test and correlation 
through SPSS-23 at a significance level of <.05. In addition simultaneous predictors’ effect was 
determined using Structural Equation Models through Amos-IBM software. 

Results: 

 Student taught through Integrated Learning showed significantly higher total DREEM scores than 
those taught through conventional learning (101.49 17.57 vs. 95.35±17.59) and most subscale were 
also higher for the first category. The mean total score for the whole sample was 102.72± 19.33 which 
indicated more positive than negative perspectives. Significant gender differences were discovered 
in students’ perceptions (106.31±19.72 for males vs. 100.93± 18.92 for females). Similar findings 
were previously reported in some colleges in Iraq (Baghdad and Basra) and nearby countries (Saudi 
Arabia, Iran and Turkey) and developed countries. 

Conclusions:  

Integrated Learning seemed to provide better educational environment for medical students in 
undergraduate learning. 
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Digital storytelling and its benefits in education 

Authors: Afagh Zarei*, Mostafa Dehghani Poudeh, Narges Saleh, Azadeh Rooholamini 

Background and aims  

Storytelling is one of the earliest ways to share scientific advancements and discoveries. The advent 
of technology has updated this ancient art into a digitalized form. In other words, digital storytelling 
is a modern expression of ancient art of fiction that is performed through the integration of images, 
music, and the narrator’s voice. Storytelling and learning are inextricably intertwined and are 
considered among the most powerful multimedia instruments of the the 21st century classrooms. In 
this study, we decided to extract the benefits of the digital storytelling technology in education. 

Methods 

This is a Synthesis research article. The articles that were incorporated in this study were searched on 
GoogleScholar, ScienceDirect, Pubmed, and Scopus databases without any time limit. After the 
abstracts were reviewed, all original articles or reviews written in Persian or English were assessed 
for quality through the QUESTS criterion, and if approved, were incorporated for deeper scrutiny.  

Results 

In this study, results from 55 papers were employed. Among the benefits and applications of digital 
storytelling are reflection, feedback, creativity, the skills needed to live in the 21st century, critical 
thinking skills, problem-solving and clinical reasoning, and communication skills. 

Conclusion: 

Despite the benefits of this method, few studies have been conducted on the use of this method in 
medical education. The application of this method in medical education is suggested. 

Keywords 

Digital storytelling; education 
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Effectiveness of interprofessional ethics education on health care students ethical outcomes 

 Authors: Zohreh vafadar *, ,Jaber khossravi shoobe 

Background and aims 

Recent developments in the third millennium in the health system have, on the one hand, inevitably 

contributed to interprofessional cooperation and, on the other hand, have caused major challenges in 

interprofessional relationships and in clinical judgment and ethical decision-making. These 

challenges underscore the quality and safety of care and the ethical principles governing health 

services. In the present situation, the teaching of interprofessional ethics with appropriate educational 

approaches is a major concern in the health system. Therefore, this study has been designed and 

implemented to investigate the effectiveness of ethical education with an interprofessional scenario-

based approachs to the ethical outcomes of health students. 

Methods: 

 This semi-experimental study was conducted with a controlled clinical trial and pre-test and post-

test in 2018 at Baqiyatallah University of Medical Sciences. Samples were randomly selected from 

medical and nursing college students. Totally, two groups of 25 participants in the study were 

included in this study. The intervention was a one-day workshop on interdisciplinary ethics training 

through interprofessional education method for students in the experimental group. The data 

gathering tool was demographic information, Lutzen's moral sensitivity, ethical reasoning of 

Kirisham, and attitude towards the interprofessional collaboration designed by Parsell & Bligh 

questionnaires, which was divided into two groups before intervention. The questionnaires were 

completed in the post-test, after 10 days by the two groups and the data were analyzed by T-test, 

Paired T-test, Chi-square, Fisher's exact test and Pearson correlation coefficient in SPSS v٢٢. 

Results: 

 The mean age of the samples was 23.14 years with a standard deviation of 1.01 and 52% nursing and 

70% male. There was no significant difference between two groups in terms of distribution of 

demographic variables. Both groups did not have a significant difference in attitude towards 

interprofessional cooperation, moral sensitivity and moral reasoning before intervention (p> 0.05). 

After intervention, there was a significant difference between the attitudes toward interprofessional 

collaboration in the experimental group with a mean of 80.80 and the control group with a mean of 

59.72 by P = 0.000. Moral sensitivity in the experimental group with mean of 72.36 was significantly 
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different from the control group with mean of 52.96 by(P = 0.000). Regarding the variable of moral 

reasoning, the experimental group with a mean of 55/40 with the control group with a mean of 

42/56was statistically significant (P = 0/000). 

Conclusion:  

According to the findings, ethical education with an interprofessional approach is effective in 

promoting the ethical Consequences of health sciences students. Therefore, it is suggested that 

interprofessional ethics should be considered as one of the courses in ethics in medical universities 

and health centers.  

Keywords:  

interprofessional Ethics, Ethics Education, Moral Consequences, Moral Sensitivity, moral judgment, 

Attitudes toward Interprofessional collaboration, Health Sciences Students, interprofessional 

education 


